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( .4نویسنده مسئول) اعظم صنعتجو

واژگدنوک

ابل لیل م تیای ق هیشمندم سقاراوق علم ینجوق تلا علمو -پژوهشوق نش ی .

. 9استاد ،گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع ،دانشگاه فردوسی مشهد

رس ند یا ه سشدم رس حیز یجار گ رید و و را
ن جهگ ربل ناایج حاکو یت ک گ
وعیر ت اش سشررا م ریرش رش فلد ش فآا ت رآضررو ز سشررا ها و تاخصررصرراش رنها تانند علم
طالعا و ر نششنایوق عاتآ شنایو و م قارم تشاهد یت .همچن ژق گ ا ش یک اش و
یکنی هاو رس تلی هام تیضیعو صیس ن فا یت.

 .0استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

یدر هشدل ت ز ش تلا ها یر صآیرم ر شا و ت ر ش لی د ر شا م  70.27رسصد) ر شا ند.
تشاسکت رو و ی پدیدروس س یجل 10.72رسصد) و ر شا نیی ندگاش یااریاس ش  10.77رسصد) و
ر سندگاش تدسک رکا م  27.10رسصررد) ه رراند .نشرر ی تدی یت رازسگانو و لیل لا راز سیارو
نییژ 1.27رسصرررد) ر س م ر شرررا یژ تلرا ه ررراند .سشرررا علمو ما رق تدی یت را گ یش
رازسگانو  71.77رسصد) و تشاسکت ر نش ا له ش ر شا 01.11رسصد) یت .ر شا یژ یانارها
رس تلا هام یررای  722 0112تیسر) یررت .ر شررا یژ تطا آ ر سوم شر کتها و یررازتاشها
11..7رسصرد) ریر ق رز س یافار شد ق پ یشنات  70.11رسصد) و سوش ر گزید ر م پژوهشق
کمو  72.21رسصد) یت .ر شا یژ تلی تیسر لیع تفاه م رن ارم  27.7رسصد) توراشد.

 .1دانشجوی دکتری ،علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

یوشنیردس ول پژوهش حاض را سویک ر ل ک بو و را سوش لیل م تیای م کمو و ک فو نجام
شرررد .عاتآ رتاسم وی یژ پژوهشق تلا هام فاسیرررو علمو -پژوهشرررو تناشرر رس حیز
هیشررمندم سقاراو  27عدر) یررت .ر علت کی کو عاتآ ق نمین گ م نشررد .ر ر هام کمو ز
تیضیعالو
ط یق یر اه و سیرو تیلق یراها گ رروسم شد .ر م لآ ژ یژک تلا ها ر
پ ر ها ندق ن از ر یک ط ح یررااند سر ریرق پس را تاخصررصرراش هیشررمندم سقاراو عاتآ ری
تیضررریعالو رس حیز هیشرررمندم سقاراو ر س م هم ت ه ررراند
پژوهش) پ تیش یژ ک
تصراحب شرد .نمین گ م ز یژ عاتآ هدفمند ریر و  01نف ناخاب گ ریدند .تصاحب ز نیع
ن م یراهااس یافا و کا ون کو نجام شد .تلی هام تیضیعو تشخص و ط ح تیضیعو ر م
لفک ک تلا ها ر ریرت رتد .یژ رخش ر سوش لیل م تیای م ک فو نجام شد .پژوهش شق
تلا ها س ر یاس ط ح تیضیعو ریا رندم ک رند .ر م لجزی و لیل م ر ر ها رس یطح رتاس
لیص فو ز رتاس هایو نظ ف و نو و رسصد یافار شد.
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مقامهووو دنومسئ ه و
سااازمانها به عنوان یک سااتسااتم تلیی میگردند و مفاهتمی مانند رقابت ،کلتت ،رشااد ،تفکتک(فر گذاری) ،نظم
ساالسااله مراتتی ،تساالن ،و کنترل از وی گیهای سااازمان ،اواه به عنوان یک ارگانتساام زنده و اواه به عنوان جامعه
اسات(برتاننفی .)1911 ،در عصار کنونی سازمانها در محتطی متغتر و پویا به سر میبرند و تغتترات فزاینده اجتماعی،
اقتصاادی ،ساتاسای و فناورانه بر روی ساازمانها تاثتری شگرف دارد .انتته نه تنها بیای سازمانها در گرو سازگاری با
محتن اسااتب بلکه رشااد و پتشاارفت آنها نتز تا دد زیادی به متزان موفیتت در تطتتو با عوامی محتطی و یا به عتارتی
هوشمندانه عمی کردن است.
از ساویی ،با توجه به رقابت شدید متان سازمانها ،پتشرفتهای سریع دوزه فناوری اطالعات و ارتتاطات ،رشد و
انتشاار بتش از دد اطالعات ،تیلتد و انگوبرداری ساازمانها از یکدیگر ،افزایش محصوالت نوآورانه ،و تنوع و توسعه
انواع ادمات جدید از طرف ساازمانهای مختلف ،دفظ مزیت رقابتی برای سازمانها بستار دشوار شده است(نوناکا و
تاکتوچی1331 ،1ب داونپورت .)1339 ،0این در دانی اسااات که هوشااامندی رقابتی به عنوان وساااتلهای برای دفظ و
دسااتتابی به مزیت رقابتی به شاامار میرود .هوش رقابتى زیربنایى اساات که پایههاى مزیت رقابتى بر روى آن قرار
مىگترند و هر چیدر این زیربنا اساتحکا بتشاترى داشاته باشد ،ظرفتت پایدارى و میاومت ستونها بتشتر و در نتتجه،
مزیت رقابتى از استحکا و پایدارى بهترى براوردار اواهد بود (مهرى و اداداددستنی .)1934 ،
تعریفهای بسااتاری از هوشاامندی رقابتی وجود دارد و اتفا نظری در اصااوع یک تعریف وادد از آن وجود
ندارد (فرانکو 9و همکاران02211،ب ویس و نتلور)0212،4ب چرا که مشارکت رشتههای مختلف در این دوزه با توجه به
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متانی نظری آنها ،شااراین انجمنهای علمی و جامعههای درفهای که در این دوزه فعانتت میکنند و یا دتی کشااوری
که در آن اقدامات هوشامندی رقابتی صاورت میگترد در تعریف آنها از این دوزه موثرند و ستب تنوع و واگرایی در
تعریفها شاده اسات (نریول0223،1ب بردی ،0223،1ساایمن 1و همکاران0223،ب کانف و رایت0223 3ب فلتشر ،رایت و
تتندال0221،3ب کانف0221،ب دیشمن ،فلتشر و کنتپ0229،12ب گنش ،متری و پرسکات.)0229،11
یکی از جامعترین تعریف هایی که از هوشامندی رقابتی اراهه شده توسن متخصصان هوشمندی رقابتی و راهتردی
( )0223بوده اسات .از نظر آنها هوشامندی رقابتی فرآیندی نظا مند و ااالقی است برای جمع آوری ،تجزیه و تحلتی
اطالعات محتن اارجی و انتشااار هوشاامندی که میتواند بر روی تصاامتمها ،برنامهها و اعمال سااازمان تاثتر بگذارد
(واچترا.)0223،10
بر اساااد دیدگاه انجمن جهانی هوشاامندی ،19هوشاامندی رقابتی در سااازمانها باعث افزایش کتفتت اطالعات،
1. Nonaka& Takeuchi
2. Davenport
3. Franco
4. Weiss and Naylor
5. Larivel
6.Brody
7.Saayman
8.Calof and Wright
9.Fleisher,Wright &Tindale
10. Dishman, Fleisher, Knip
11.Ganesh, Miree &Prescott
12. Wachira
13. Global Intelligence Alliance
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تسااریع در تصاامتمگتری ،ارتیاء فرآیندهای سااازمانی بهگونهای نظامند ،افزایش اثربخشاای سااازمانی ،کاهش هزینهها،
افزایش آگاهی ساازمانی ،بهتود وععتت جریان و انتشار اطالعات ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،صرفهجویی در زمان
میگردد (اتحادیه جهانی هوشامندی 1به نیی از دهیان و دیگران .)01 ،1934 ،همچنتن هوشمندی رقابتی باعث کشف
مشاتریان گمنا ب برنامه ریزی اساترات یک بهترب دیدگاه وساتع تر نساتت به دانش پنهان موجود در سازمانب پشتتتانی از
مجموعه نظامند اطالعات و تجدید نظر در صاااورت نتاز میگردد (نگوگی ،گاکور ،موگو ،0210 ،0دیویس0224،9ب
گزارش گروه آینده ،1333-1331 4فوند.)1331،1
اهمتت انجا چنتن پ وهشای را می توان در اثرات اقتصاادی ،اجتماعی ،ساتاسی ،علمی و فرهنگی نتایح داصی از
مطانعههای علمسانجی از یکساو و اهمتت دوزه هوشمندی رقابتی از سوی دیگر دانست .هوشمندی رقابتی به عنوان
علمی با ساارشااتی متان رشااتهای ،امکان تعامی و اسااتفاده از متانی و رویکردهای رشااتههای گوناگون مانند مدیریت،
کامپتوتر ،جامعهشاناسی ،علم اطالعات و دانششناسی و غتره را دارد و توجه پ وهشگران را بهاود جلب نموده است.
همچنتن ،با توجه به اینکه هوشاامندی رقابتی نه تنها سااتب دفظ موقعتت جاری برای سااازمانها شااده ،بلکه میتواند
سااتب کسااب و ادراز موقعتت بهتری در فرااای رقابتی بازار و جامعه شااود ،اهمتت پ وهش روی آن بهتر قابی در
است.
امروزه در دنتا عالوه بر افزایش پ وهشها ،شاهد انتشار نشریاتی مرتتن با هوشمندی رقابتی هستتم و دتی سازمان
درفه ای متخصاصاان هوشمندی رقابتی و استرات یک به صورت جهانی در زمتنه هوشمندی رقابتی فعانتت میکندب اما
در ایران تصاویری روشان از پ وهشهایی که در این دوزه انجا شده وجود ندارد تا ستمای دوزه را نشان دهد و در
واقع در این اصاوع پ وهشی انجا نشده است .پ وهشگران دوزه هوشمندی رقابتی بدون داشتن آگاهی و شناات
رو ،شاناات کافی از نشاریات معتتر مرتتن ،ساازمانهای برجسته و پتشرو در دوزه هوشمندی رقابتی ،موعوعاتی که
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پدیدآورندگان ،ساهم گروههای علمی و تخصاصی و نهادها ،سهم نشریات در انتشار میاالت ،متزان منابع مورد استفاده
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کافی از این دوزه دچار دوباره کاری و پ وهشهای تکراری می شاوند که مساتلز صرف وقت و بودجه است .از این
در این دتطه به آن پردااته شده ،وععتت منابع بکار گرفته شده و دتی روششناسی پ وهشهای بهکار گرفته شده که
داکی از نوع نگاه به دوزه و کتفتت میانه اسااات ،برای عالقهمندان و پ وهشاااگران این دوزه امری الز و عاااروری
میباشااد .مساااهی برشاامرده ،پ وهشااگران این میانه را به بررساای و تحلتی محتوای میاالت علمی –پ وهشاای دوزه
هوشاامندی رقابتی واداشاات .در این پ وهش تالش میشااود تا متزان انتشااار میاالت ،وعااعتت جمعتتشاانااتی
در میانهها در جهت تعتتن متزان پشتوانه علمی آنها ،ارتتاط با آثار مرتتن پتشتن و آگاهی از سهم منابع بومی و یا التتنب
روش پ وهشهای انجا شاده (نوع ،جامعه آماری ،شاتوه نمونهگتری ،ابزار مورد استفاده) و موعوعات مورد توجه در
میانهها مشاخ

شاود .این پ وهش میتواند به پ وهشهای تاریخی دوزه هوشامندی رقابتی در ایران نتز کمک کندب

بنابراین ،پ وهش داعر در صدد پاسخ به پرسشهای زیر است:
و
1. Global Intelligence Alliance
2.Ngugi, Gakure & Mugo
3.Davis
4.The Futures Group Report
5.Fuld
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پرسششدبوپژوشش و
 .1متزان انتشار میانه در دوزه هوشمندی رقابتی» در نشریات علمی و پ وهشی فارسی در سال های  1930تا 1931
چگونه است؟
 .0وععتت جمعتت شنااتی پدید آورندگان (تعداد کی پدید آورندگان ،تعداد پدید آورندگان زن و مرد و متزان مشارکت
پدید آورندگان) در میانه های مورد بررسی چگونه است؟
 .9رتتههای علمی نویسندگان میانههای منتشر شده چگونه است؟
 .4مدار علمی نویسندگان میانههای منتشر شده چگونه است؟
 .1کدا نشریات بتشترین میانه های مورد بررسی را در دوزه هوشمندی رقابتی منتشر کردهاند؟
 .1متزان مشارکت گروههای علمی -تخصصی از نحاظ شمار میانههای منتشر شده در موعوع چیدر است؟
 .1سهم مشارکت نهادها از نظر شمار میانههای منتشر شده در دوزه هوشمندی رقابتی چه اندازه است؟
 .3منابع و مااذ میانههای منتشر شده در موعوع از نظر تعداد و سال چگونه است؟
 .3تکنتکهای نمونهگتری در میانههای دوزه هوشمندی رقابتی چگونه است؟
 .12جامعههای مورد مطانعه در میانههای دوزه هوشمندی رقابتی چگونهاند؟
 .11ابزارهای جمعآوری داده در میانههای دوزه هوشمندی رقابتی چگونه است؟
 .10روشهای پ وهش بهکار گرفته شده در میانههای دوزه هوشمندی رقابتی چگونه است؟
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 .19نرخ توزیع میانهها درمیونههای موعوعی هوشمندی رقابتی چگونه است؟
پ ش رهوپژوشش و
تحلتی محتوا از روش های عمده مشااهده اسانادی اسات که به وستله آن می توان متون ،اسناد و درمدار و واقع
هر نوع سااند ثتت و مطانب عااتن شااده ای را اواه مربوط به گذشااته و اواه مربوط ،به زمان دال مورد ارزیابی و
تحلتلی منظم تر ،دقتو تر و از همه مهم تر با درجات باالتری از پایایی قرار داد .تحلتی محتوا ،روشاای است که در آن،
پ وهشاگران به آزمون دساتاوردهای ارتتاطات اجتماعی انساانها که نوعاز از جنس اساناد و مدار

(نانوشااته و نوشته)

است ،می پردازد (قاهدی و گلشنی.)1931 ،
به این ترتتب ،تحلتی محتوا هم روشای برای تحلتی دادهها و هم روش مشااهده اساناد اسات ،اما به جای مشاهده
مسااتیتم رفتار مرد یا پرسااش در مورد آن ،به ارتتاطهایی که آنان به وجود آورده و پتا هایی را که رد و بدل کردهاند،
توجه و آن را مورد پرسش و ارزیابی قرار میدهند (صدیو سروستانی.)1911 ،
در یک طتیه بندی کلی ،معموالز روش های متفاوت تحلتی محتوا به دو دسته کلی تیستم میشوند :روشهای کمی
و روش های کتفی .در روش های کمی ،به طور معمول میدار زیادی داده ها به گونه مختصار تحلتی می شوند در این
روش می توان مجموعه ای از اسناد و یا متون را استخراج ،شمارش و طتیه بندی کرد در روش های کتفی ،میدار کمی
داده های مرکب و مفصای تحلتی می شاوند و پایه وادد اطالعاتی ،ظهور یا غتتت یک اصاتصه است (فاعلی،1911،
.)33
بررسااای و تحلتی محتوای پ وهشها در زمره مطانعات علم سااانجی قرار میگترند .افرادی همچون بک در همان
نخسااتتن دهههای رواج علم ساانجی بتان داشااتند که علمساانجی قادر اساات به توازن متان بودجه و هزینههای جاری
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اقتصااادی کمک کند و کارآیی پ وهشهای مختلف را افزایش دهد .در واقع بر اثر همتن تالشها و بتنشها بود که در
بساتاری از کشورها و سازمانهای بتنانمللی ،استفاده از تحلتیهای ارزیابانه علمسنجی به سرعت در دستور کار محافی
اصلی ستاستگذاری و تصمتمگتری علم و فناوری قرار گرفت (نوروزی چاکلی)1932،
مطانعات علم سنجی در ترستم روند توسعه و گسترش علم در یک کشور و فراتر از آن در کشورهاى مختلف نیش
دارند .این مطانعات به مدیران پ وهشااى در سااطو مختلف امکان میدهند که تصااویرى از جریان تونتد ،اشاااعه و
بهرهگتری از علم را در ااتتار داشااته باشااند و بر اساااد آن به برنامه ریزی در دوزة پ وهش بپردازند (منصااوریان،
 .)1933باه عتارتی اینگونه مطانعات میتواند متنایی برای برنامه ریزیهای راهتردی در انجا تحیتیات و پ وهشهای
دوزه در سطح کالن باشد.
پ وهشهای بستاری در ایران و در سایر کشورها در اصوع تحلتی محتوای میانهها برای در

االءهای موجود

در دوزههای گوناگون علمی و پ وهشی انجا شده است که در زیر به تعدادی از پ وهشهای مفتد به دنتی همسانی و
تشابه در روش انجا کار و تخصصی بودن جامعه پ وهش اشاره میگردد.
زانی ،قلی پور و عظتمی ( ،)1939در پ وهشای تحلتی محتوای میاالت مجالت معماری وشهرسازی را انجا دادند.
روش پ وهش از نوع پتمایشای و ابزار آن ساتاهه وارسی است .نتایح پ وهش نشان داد که مردان تمایی بتشتری نستت
به زنان به چاپ میانه دارند .میانههای دارای دو و سه نویسنده درصد بتشتری از میانهها را به اود ااتصاع میدهند.
در زمتنه متزان مشاارکت مرتتههای علمی ،فارغ انتحصتالن میطع ارشد ،استادیاران و دانشجویان دکتری در جایگاه اول
تا ساو قرار دارند .میایساه تطتتیی متزان فعانتت دانشاگاهها ومؤساسات در تونتد میاالت نشان داد که دانشگاه تهران،
تربتت مدرد و دانشگاه اصفهان رتتههای اول تا سو را به اود ااتصاع دادهاند.

داصاای کار گروهی بود .بتشااتر نویسااندگان مرد و دارای مدر دکتری و پس از ان دانشااجویان دکتری بودند .از نظر
رتتههای علمی بتشاتر پ وهشها را اساتادیاران انجا دادهاند .بررسای وابستگی سازمانی نویسندگان نشان داد که بتشتر
آنها مربوط به دانشااگاه قم بودند و دانشااگاه تهران ،آزاد اسااالمی ،اصاافهان و عالمه طتاطتایی در رتتههای بعدی قرار
گرفتند.
غالمی ( )1931در پ وهشای به تحلتی محتوای میاالت فصلنامه ااال در علو و فناوری پرداات و نشان داد که
بتشااتر نویسااندگان مرد بودهاند .بتشااتر میانهها داصاای کار دو نفری بود .بتشااتر نویسااندگان دارای مدر دکتری با
وابساتگی به دانشاگاه تهران میباشند .بتشترین میاالت به نحاظ روش پ وهشی پتمایشی و بتشترین گرایش موعوعی
ااال درفهای بود.
تحلتی محتوای میانههای فصالنامه علمی-پ وهشای اننهح توسن بشتری و اراسانی در سال  1931صورت گرفت.
نتایح نشاان داد که بتشترین پوشش موعوعی به موعوع انهتات ااتصاع دارد .بتشترین روش تحیتو مورد استفاده در
میانهها روش ساندی بوده و از نحاظ هدف ،بنتادی میباشاد .بتشاتر نویسندگان میانهها مرد بوده و دارای مرتته علمی
استادی و پس از آن دانشجویان دکتری و سپس استادیاران میباشند
تحلتی محتوای میانهها فصالنامه پ وهشهای روساتایی توسان بشاتری و اراساانی در سال  1931انجا شد .این
پ وهش به بررسای میانه های منتشره در فاصله سالهای  1933تا  1934پرداات .نتایح به دست آمده نشان داده است
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محمدی ،متیی دادگر و مطهرینتا ( )1934انجا شااد ،یافتهها بتان می دارد که بتشااتر میانههای مورد بررساای تانتفی و
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در تحلتی محتوای میاالت فصاالنامه پ وهشهای فلساافی-کالمی در فاصااله سااالهای  1913تا  1931که توساان
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که بتشاتر نویساندگان مرد بوده و بتشاتر نویساندگان به دانشاگاههای دونتی و به اصاوع دانشاگاه تهران وابستگی
سازمانی داشتند.
محمدی ،دسااناانی و امتد ( )1931در پ وهش اود تحلتی محتوای میانههای دوفصاالنامه «تربتت اسااالمی» در
ساالهای  1934−1934را مورد توجه قرار دادند .نتایح نشان داد که بتشتر میانهها از روش کتابخانهای استفاده کردهاند
و بتشاتر آنها را مردان نوشتهاند .بتشتر نویسندگان میانهها دارای مدر دکتری بودند و بتشتر میانههای نوشته شده تک
مؤنف بودند .در بتن دانشگاهها نتز دانشگاه اصفهان ،پ وهشگاه دوزه دانشگاه و دانشگاه تهران به ترتتب بتشترین سهم
را در انتشار میانههای این نشریه عهدهدار بودند .از متان موعوعات مختلف مربوط به تعلتم و تربتت اسالمی نتز بتشتر
میانههای منتشر شده مربوط به دتطهها و ابعاد تعلتم و تربتت اسالمی بودند.

پ وهش دساااتنی و غالمی جمکرانی ( )1931به تحلتی محتوای میاالت انتشاااار یافت مدیریت ساااود میپردازد.
پ وهش با اساتفاده از تکنتک تحلتی محتوا انجا شاده است .نتایح پ وهش نشان میدهند که بتشترین تعداد میانههای
مدیریت سود در سالهای  0223 ،0221و  0212انتشار یافتهاند .از این متان ،نشریه بررسی دسابداری ،1بتشترین تعداد
میاالت را به اود ااتصاااع داده اساات .در متان مراکز علمی مشااارکت کننده دانشااگاه نتویور در متان  110مرکز
علمی ،بتشترین نیش را داشته است .بتشترین روش پ وهش بکار گرفته شده روش همتستگی بوده است.
پتشتنه اارجی
اچاال و اچاال )0221( 0به تحلتی محتوای نشاریه برونداد پ وهشاای در زمتنه کتابخانه و علم اطالعات در بازه زمانی
 1339تا  0221پردااتند و نشاان دادند که بتشاترین متزان همکاری بتن دو نویسنده بوده است و موعوعات مدیریت،

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

بازیابی اطالعات و ادمات اطالعرسانی در این نشریه غانب بود.
ادور )0219( 9با یک مطانعه کتابساانجی به ارزیابی نشااریه علم اطالعات و کتابداری پرداات .نتایح نشااان داد که
روند انتشار میاالت در فاصله سالهای  0212تا  0219کاهش یافته است .در فاصله سالهای  0212تا  0219از مجموع
 11میانه  01میانه تک نویسانده و  92میانه چند نویسنده بود .وابستگی سازمانی بتشتر نویسندگان میاالت ( 30درصد)
دانشاگاهها بود .بتشترین موعوعات مهم تحت پوشش این نشریه ،فناوری اطالعات و کتابداری عمومی بود .همچنتن،
تعادل مناستی بتن نویسندگان زن و مردوجود داشت.
نوااند )0219( 4تحلتی محتوای نشاریات کتابداری و اطالعرساانی که دسترسی آزاد نستت به آنها وجود داشت را
در بازه زمانی  0220تا  0211انجا داد .این پ وهش نشااان داد که عمده میانهها دارای چند نویساانده بوده و اعرااای
هتئت علمی بتشترین نویسندگان این نشریات بودند .پوشش موعوعی این نشریات بتشتر به سمت مطانعه کتابسنجی
و علم سنجی بود و سایر موعوعات کتابداری و اطالعرسانی را نتز پوشش میداد.
پتتس ،1دانی چا  1و کواترمن )0214( 1به بررسی و تحلتی محتوای فصلنامه مدیریت ورزشی اروپا و سلف آن که
مجله اروپایی برای مدیریت ورزش بود در بازه زمانی  1334تا  0210پردااتند .بررسای این نشریات داکی از این بود

1. Accounting Review
2. Ocholla
3. Edewor
4. Lokhande
5. Pitts
6. Danylchuk
7. Quarter man
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که نویساندگان این نشاریات در موعاوعات قانونی و در موعاوعات ااع تخصاصای بتشاتر مردان بودند .همچنتن
بررسیها نشان داد که پراکندگی جغرافتایی نویسندگان در طول زمان گسترش یافته است و کمتر اروپایی است.
توهتات )0211( 1به بررسااای میاالت دوزه هوشااامندی رقابتی در بتن ساااالهای  1334تا  0214در پایگاه داده
 0ABE/Informپرداات .وی به بررساای میانههای دارای داوری تخصااصاای پرداات .یافتهها نشااان داد که بتشااترین
اصطال بکار رفته در این دوزه هوشمندی رقابتی است .نشریاتی که میاالت این دوزه را منتشر کردهاند پراکنده بود و
تعداد کمی از آنها بتش از  12میانه در این دوزه دارند .تعداد کمی از نویسندگان بتش از  1میانه دارند.
وو 9و همکاران ( )0211به تحلتی محتوای نشاریات انجمن مشاوره آمریکا 4در بازه زمانی  0229تا  0214پردااتند
برای این منظور  1میانه از  1 1نشااریه شااناسااایی و تحلتی گردیدند 01.نویساانده در این  1میانه سااهتم بودند 1 .میانه
توسان  1نفر 0 ،میانه توسان  0نفر 0 ،میانه توسان  9نفر و  0میانه توسان بتش از  9نفر نوشته شده است .وابستگی
سازمانی بتشتر نویسندگان دانشگاههای ایانت متحده آمریکا بوده است 9 .میانه به روش کمی و  4میانه به روش آمتخته
بوده است.
بررسای پتشاتنه پ وهش نشان داد تاکنون پ وهشی در دوزه هوشمندی رقابتی با رویکرد تحلتی محتوای میانههای
موجود در ایران صاورت نپذیرفته اساتب بنابراین ،در این پ وهش کوشش میشود بررسی و تحلتی محتوای میانههای
علمی –پ وهشی دوزه هوشمندی رقابتی از سال  1930تا  1931اراهه گردد.
یوشنردس وپژوشش
پ وهش داعر با رویکرد ترکتتی انجا شده و روش تحلتی محتوای کمی و کتفی میباشد .جامعه آماری این پ وهش،

رقابتی ،هوش فناوری ،هوش رقتا ،هوش راهتردی (استرات یک) و هوش کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و 10
میانه یافت شد .به علت کوچک بودن جامعه مورد پ وهش ،نتازی به نمونهگتری نتود .دادههای کمی این پ وهش از
طریو ستاههوارسی محیو سااته و بر اساد مشاهده مستیتم ،گردآوری شده است.
برای تعتتن اینکه میانهها به چه موعوعاتی پردااتهاند ،الز بود از یک طر استاندارد که در آن میونههای موعوعی
دوزه هوشمندی رقابتی مشخ

شده استفاده شودب اما به دنتی فیدان این طر  ،پ وهشگران با متخصصان هوشمندی

رقابتی (جامعه دیگر پ وهش) پترامون این که چه موعوعاتی در دوزه هوشمندی رقابتی دارای اهمتت هستند مصادته
کردند .مصادته از نوع نتمه سااتار یافته و به طرییه انکترونتکی انجا شد .دادههای داصی با استفاده از نر افزار مکس
کتودا 1نسخه  12تحلتی شد ،میونههای موعوعی دوزه هوشمندی مشخ

گردید و یک طر موعوعی شامی پنح

گروه اصلی و چهی و سه موعوع فرعی برای تفکتک میانهها به دست آمد .این بخش به روش تحلتی محتوای کتفی
انجا شد .سپس پ وهشگران ،میانهها را بر اساد این طر موعوعی دستهبندی کردند .در این پ وهش متخصصان
1 .Toit
 .0پایگاه داده جهانی وابسته به پروکوهست شامی هزاران نشریه است که کسب و کار ،مدیریت ،اقتصاد و دامنه وستعی از دوزههای مرتتن را
پوشش میدهد.
3. Woo
4. American Counseling Association
5.Maxqda
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از سال  1930تا ابتدای  1ماهه دو سال  1931است .پایگاههای مزبور توسن کلتدواژههای هوشمندی رقابتی ،هوش
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میانههای علمی -پ وهشی منتشره در پایگاههای فارسی مگ ایران ،نورمگز ،پایگاه جهاد دانشگاهی ،علم نت و نمامتن
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هوشمندی رقابتی کسانی هستند که در دوزه هوشمندی (رقابتی ،کسب و کار و غتره) دارای پایاننامه و یا میانه بوده و
در دانشگاهها مشغول به تدریس میباشند .نمونهگتری از این جامعه به روش نمونهگتری هدفمند بود و بنا بر اصی
کفایت 12 1نفر از متخصصان برای مصادته انتخاب گردیدندب یعنی مصادتهها تا جایی ادامه پتدا کرد که مفهو هایی که
در مصادتهها بهدست میآمد ،تکراری شد .برای قابلتت اعتماد (اعتمادپذیری) بخش کتفی پ وهش  4مال اعتتارپذیری،
انتیالپذیری ،قابلتت اطمتنان و تایتدپذیری نتنکلن و گوبا )1331( 0مورد توجه قرار گرفت .برای تجزیه و تحلتی دادهها
در سطح آمار توصتفی از آمارههایی نظتر فراوانی و درصد و نر افزار اکسی استفاده شد.
جدول  .1فهرست مصادته شوندگان

مشارکت کننده

جنسیت

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

1

مرد

دکتری

مدیریت

0

مرد

دکتری

مدیریت گرایش ستستم های

9

مرد

دکتری

مدیریت بازرگانی

4

مرد

دکتری

مدیریت

1

مرد

کارشناد ارشد

مدیریت

1

مرد

دکتری

مدیریت

1

مرد

دکتری

مدیریت

3

مرد

دکتری

مدیریت بازرگانی

3

مرد

دکتری

مدیریت بازاریابی

12

مرد

دکتری

مدیریت اجرایی

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

اطالعاتی و فناوری اطالعات

یدر هشدبوپژوشش و
پرسیشو.1وم زان وان شیدیومقدههو یوزه هووشهنی رابوی د

و»و یونشریدفوع

وووپژوشش وردیس و یو

سدلوشدبو1831وتدو1831وچگهنهواست؟

شکل  .1فراوانی مقالههای منتشر شده در نشریات به تفکیک سال
 .12کفایت در نمونهگیری هدفمند زمانی حاصل میشود که افزودن واحدهای جدید به اطالعات جدیدی که بتوان برای ساخت مضمون استفاده
کرد ،منجر نشود

Lincoln and Guba.2
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در پاساخ به پرساش اول پ وهش ،شاکی  1نشاان میدهد از ساال  1930که نخستتن میاالت در دوزه هوشمندی
رقابتی منتشار شاده تا ابتدای  1ماهه دو ساال  1931در کی  10میانه علمی-پ وهشای انتشار یافته است .روند انتشار
میاالت از ساال  1933تا ساال  1931نشاان از گسترش این دوزه دارد بطوریکه در سال  11 ،1931میانه منتشر شده
است.
پرسیشو .1ووضع توج ع تونردخ

وپایاوآویناگدنو(تعاا وک وپایاوآویناگدن،وتعاا وپایاوآویناگدنو

نووومر وووم زانومشدیکتوپایاوآویناگدن)و یومقدههوشدبومهی و ریس وچگهنهواست؟
جدول  .2فراوانی و درصد پدید آورندگان در مقاالت
زن

کل

مرد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

41

1300

143

3113

001

122

در پاسااخ به پرسااش  0جدول  0نشااان میدهد که در کی  001نفر در میاالت دوزه هوشاامندی رقابتی مشااارکت
داشتهاند که از این بتن  41نفر ( 13.00درصد) مشارکتکنندگان زن و  143نفر ( 31.13درصد) مرد هستند .این جدول
داکی از این است که در دوزه هوشمندی رقابتی مردان بتش از زنان فعال بوده و به انتشار میانه متادرت ورزیدهاند.
4.71

41.67

چهار پدید آور و بیشتر

دو پدید آور

سه پدید آور

یک پدید آور

شکل  .2میزان مشارکت پدیدآورندگان درمقاالت

برای پاسخ به متزان مشارکت پدیدآورندگان در دوزه هوشمندی رقابتی ،شکی  0نشان میدهد که در بتن  10میانه
این دوزه 41.11 ،درصاد میانهها دارای  0پدیدآور و همچنتن  41.11درصاد دیگر میانهها هم سااه پدید آور دارند .به
عتارتی مشاارکت ساه پدیدآور و دو پدیدآور در این دوزه مرساومتر اسات .این در دانی اساات  4.11درصد میانهها
دارای یک پدید آور و  10.1درصد میاالت دارای چهار پدید اور یا بتشتر هستند.
و

3

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند

41.67

پژوهشنامه علمسنجی

12.5

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی

پرسشو.8ویتبهشدبوع

ونهیسراگدنومقدههشدبومر شروناهوچگهنهواست؟
جدول  .3رتبههای علمی پدیدآورندگان مقاالت

رتتههای علمی نویسندگان میانهها

تعداد

درصد

استاد



 

دانشتار



 

استادیار



 

اعرای هتئت علمی بدون ذکر مرتته علمی



 

کی (اعرای هتئت علمی)



 

غتر عرو هتئت علمی













نامشخ
کی نویسندگان

در پاساخ به پرساش  9جدول  9نشاان میدهد که از مجموع  133پدیدآور دوزه هوشمندی رقابتی تعداد اعرای
هتئت علمی ( 43.01درصاد) بتشاتر از اعرای غتر هتئت علمی ( )49.93است .در بتن اعرای هتئت علمی استادیاران
با انتشااار  13میانه ( )91.00بتش از اسااتادان ( 19میانه) و دانشااتاران ( 14میانه) به انتشااار پردااتهاند .رتته علمی 14
پدیدآور نامشخ

است.

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

پرسشو.4وماایکوع

ونهیسراگدنومقدههشدبومر شروناهوچگهنهواست؟ و
92.06

52.91

18.52
7.94

نامشخص

کل (بدون احتساب نا
مشخص)

10.58

6.35

3.7

کارشناسی

دانشجوی کارشناسی
ارشد

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

دکتری

شکل  .3مدارک علمی پدیدآورندگان مقاالت

در پاساخ به پرساش  4شکی  9نشان میدهد که بتشترین سهم را نویسندگان با مدر دکتری ( 10.31درصد) دارا
میباشاند و پس از آن دارندگان مدر کارشاناسای ارشاد ( 13.10درصاد) ،دانشاجویان دکتری ( ،)12.13دانشجویان
کارشناسی ارشد ( 9.1درصد) و کارشناسی ( 1.91درصد) قرار گرفتهاند .مدر علمی  1.34درصد نویسندگان میاالت
نامشخ

است.

12

نرگس اورعی ،اعظم صنعتجو و محمد رضا آهنچیان
پرسیشو .5وکاام نشیریدفو شی ری و مقدهه وشدب مهی

ریسی ویاو یوزه هوشهن رابوی د

وومر شر

کر هانا؟
جدول  .4سهم نشریات در انتشار مقاالت حوزه هوشمندی رقابتی

10

122

در پاساخ به پرساش  1جدول  4نشاان میدهد که میاالت مورد بررسای در دوزه هوشمندی رقابتی در  40نشریه
منتشاار شاادهاند .همانگونه که جدول  4نشااان میدهد ،نشااریه مدیریت بازرگانی و تحیتیات بازاریابی نوین دارای
بتشاترین تعداد میاالت یعنی هر کدا  1عدد ( 3.10درصد) میباشند و رتته دو در بتن نشریات به مطانعات مدیریت
فناوری اطالعات و چشم اندازمدیریت بازرگانی هر کدا با  1میانه ( 1.34درصد) و رتته سو به نشریه های مطانعات
مدیریت راهتردی و مدرد علو انسانی هر کدا با  4میانه ( 1.11درصد) ااتصاع دارد 03 .نشریه از جمله مدیریت
کسب و کار ،مدیریت تحول و سایر موارد فین یک میانه ( 1.93درصد) در دوزه هوشمندی رقابتی داشتهاند.
پرسشو.1وم زانومشدیکتوگروهشدبوع

-وتخصص وا وه دظون دیومقدهه شدبومر شروناهو یومهضهعو

چقایواست؟
جدول  .5مشارکت گروههای علمی -تخصصی از لحاظ شمار مقاله های منتشره
گروه های علمی -تخصصی
مدیریت
مدیریت بازرگانی
مدیریت اجرایی
مدیریت فناوری
مدیریت بازاریابی

فراوانی






گروههای علمی -تخصصی
مدیریت صنعتی
مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت جهانگردی
اقتصاد
مدیریت ورزشی

درصد






11

فراوانی درصد











دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند













































1
1
1
1






































پژوهشنامه علمسنجی

نام نشریه

تحیتیات بازاریابی نوین
مدیریت بازرگانی
مطانعات مدیریت فناوری اطالعات
چشم اندازمدیریت بازرگانی
مطانعات مدیریت راهتردی
مدرد علو انسانی
کاوش های مدیریت بازرگانی
پ وهشنامه مدیریت اجرایی
مطانعات مدیریت و کارآفرینی
بررسی های بازرگانی
مدیریت فرهنگ سازمانی
پ وهش های مدیریت منابع سازمانی
مطانعات مدیریت صنعتی
پ وهش های مدیریت عمومی
تجارت واقتصاد نوین
فصلنامه علو مدیریت ایران
مدیریت بهداشت و درمان
مدیریت تحول
معرفت
مهندسی صنایع
فراسوی مدیریت

فراوانی درصد

نام نشریه

فرآیند مدیریت و توسعه
توسعه تکنونوژی صنعتی
رشد فناوری
مدیریت توسعه فناوری
پ وهش های معاصر در مدیریت ورزشی
پ وهش های مدیریت در ایران
راهتردهای بازرگانی
بهتود مدیریت
مدیریت نوآوری
اندیشه آماد
مطانعات رفتارسازمانی در ورزش
مطانعات مدیریت گردشگری
توسعه
مطانعات اقتصاد ،مدیریت مانی و دسابداری
مدیریت بهره وری
مدیریت بازار یابی
مدیریت کسب و کار
مدیریت منابع انسانی
مدیریت و توسعه ورزش
مطانعات راهتردی
کی

فراوانی درصد

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی







مدیریت دونتی
تربتت بدنی
مدیریت بازار یابی بتن انملی
مدیریت استرات یک
مدیریت کسب و کار







مدیریت ستستمها
ریاعی کاربردی
کی (بدون ادتساب نا مشخ
نامشخ
کی











133

122

)

در پاساخ به پرساش  1جدول  1نشان میدهد که بتشتر نویسندگان میاالت به گروه مدیریت تعلو دارند اگرچه که
در  44میانه ( 04.13درصااد) گروه مدیریت ،بدون گرایش آن ذکر شااده اساات .در بتن گرایش های گروه مدیریت،
مدیریت بازرگانی با تعداد  93میانه ( 02.33درصاد) بتشاترین مشارکت را در دوزه هوشمندی رقابتی داشته و پس از
آن مدیریت اجرایی با تعداد  19میانه ( 1.14درصد) است .رتته سو در بتن گرایشهای مدیریت به مدیریت فناوری با
تعداد  11میانه ( 12.24درصاد) ااتصااع دارد 41 .نفر از نویساندگان ( 01.01درصاد) گروه علمی -تخصاصی آنها
مشخ

نتست.

پرسیشو .7وسیمحومشدیکتونمد شدوا ونررون دیومقدههوشدبومر شروناهو یوزه هوشهن رابوی د
اناا هواست؟

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

دانشگا

دانشگاه پتا نور

ه آزاد

مراکز آموزشی

نهادها و موسسهها
دانشگاه تهران
دانشگاه اصفهان
دانشگاه عالمه طتاطتایی
دانشگاه التح فارد
دانشگاه شهتدبهشتی
تربتت مدرد تهران
تتریز
دانشگاه عانی دفاع ملی
دانشگاه اوارزمی
دانشگاه نرستان ،ار آباد
علم و صنعت
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران ،بابلسر
دانشگاه اما دستن
دانشگاه علو انتظامی امتن
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
ایال
صنعتی شریف
هرمزگان
اهواز
دانشگاه علو
علو پزشکی زاهدان
پزشکی

دانشگاههای دونتی

پژوهشنامه علمسنجی

جدول  .6سهم مشارکت نهادها و موسسهها در انتشار مقاالت

دانشگاه پتا نور
وادد تهران
سنندج

10

فراوانی






















درصد


































وچهو

نرگس اورعی ،اعظم صنعتجو و محمد رضا آهنچیان








واددعلو وتحیتیات تهران
وادد قزوین
مهاباد
تتریز
وادد ارا
پرند
نامشخ
کی

10










در پاسخ به پرسش  1به موازات نویسندگان اول میاالت ،نهاد علمی که محیو به آن وابسته است بررسی شده تا از
این طریو متزان مشارکت هر یک از نهادهای علمی در اراهه میانه در دوزه هوشمندی رقابتی مشخ

گردد .جدول 1

نشااان میدهد که بتشااترین سااهم را در تونتد میاالت دوزه هوشاامندی رقابتی ،دانشااگاههای دونتی داشااتهاند .در بتن
دانشاگاههای دونتی ،دانشاگاه تهران با  14میانه ( 13.44درصد) بتشترین تعداد میاالت این دوزه را به اود ااتصاع
داده اسات و بعد از آن دانشاگاه اصفهان و عالمه طتاطتایی و التح فارد هر کدا با  1میانه ( 1.34درصد) و دانشگاه
شهتد بهشتی با داشتن  4میانه ( 1.11درصد) رتته سو را به اود ااتصاع دادهاند .سهم مشارکت دانشگاه پتا نور در
کی  0میانه ( 0.13درصد) در این دوزه بوده است .از بتن واددهای دانشگاه آزاد ،وادد تهران با داشتن  4میانه (1.11
درصااد) و ساانندج ،علو تحیتیات ،قزوین ،مهاباد ،تتریز ،ارا و پرند هر کدا با داشااتن یک میانه ( 1.93درصااد) در
دوزه هوشمندی رقابتی مشارکت داشتهاند.

منابع و ماخذ

تعداد

منابع فارسی 1930



منابع التتن 1930



کی 1930



منابع فارسی 1934



منابع التتن 1934



کی 1934



منابع فارسی 1931



منابع التتن 1931



کی 1931



منابع فارسی 1931



منابع التتن 1931



کی 1931



منابع فارسی 1933



منابع التتن 1933



کی 1933



منابع فارسی 1932



منابع التتن 1932



کی 1932



منابع فارسی 1931



19

درصد






-













دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند

جدول  .7درصد و فراوانی منابع و ماخذ مقالههای منتشر شده

پژوهشنامه علمسنجی

پرسشو.3ومرد عووومدخذومقدههشدبومر شروناهو یومهضهعوا ونرروتعاا وووسدلوچگهنهواست؟

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی

منابع التتن 1931



کی 1931



منابع فارسی 1930



منابع التتن 1930



کی 1930



منابع فارسی 1939



منابع التتن 1939



کی 1939



منابع فارسی 1934



منابع التتن 1934



کی 1934



منابع فارسی 1931



منابع التتن 1931



کی 1931



منابع فارسی  1(1931ماهه نخست)



منابع التتن 1931



کی 1931





















در پاساخ به پرساش  3پ وهش ،جدول  1نشاان میدهد که از ساال  1930تا سال  ،1931بتشترین تعداد منابع در
میاالت در ساال  1931با  111مورد ،بوده و کمترین متزان منابع در سال  1930با  12مورد بوده است .از سال  1930تا

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

 1931مناابع التتن بتشاااتر از مناابع فارسااای اساااتفاده شاااده اسااات به طوریکه در ساااال  ،)12(1930در ساااال
 ،)13(1931 ،)31.10(1932 ،)32.43(1933 ،)31.11(1931،)39.1(1934در سااااال  ،)39.11(1930در سااااال
 ،)31.19(1939در سال  ،)19.14(1934در سال  )11.211(1931منابع التتن استفاده شده است .در  1ماهه نخست سال
 1931شاهد هستتم که استفاده از منابع التتن بتشتر از فارسی بوده است.
پرسشو.3وتکر کشدبون هنهگ ربو یومقدههشدبوزه هوشهن رابوی د

وچگهنهواست؟

جدول  .8تکنیکهای نمونهگیری در مقالهها
فراوانی

درصد

تکنتک نمونهگتری
ساده

03



طتیهای

3



اوشه ای

9



در دسترد

9



هدفمند

4



سرشماری

1



ذکر نشده

13

کی

10


122

تصادفی

غتر تصادفی
بدون نمونه گتری

در پاسخ به پرسش 3جدول  3نشان میدهد که بتشتر پ وهشهای انجا شده در دوزه هوشمندی رقابتی از تکنتک
نمونهگتری تصاادفی استفاده کردهاند .در بتن تکنتکهای نمونهگتری تصادفی نوع ساده با فراوانی  )42.03(03بتشترین

14

نرگس اورعی ،اعظم صنعتجو و محمد رضا آهنچیان

متزان را در پ وهشها به اود ااتصاااع داده اساات .در بتن پ وهشها  1میانه از تکنتک نمونهگتری غتر تصااادفی
اساتفاده کردهاند و  4.11درصد میاالت از تکنتک دردسترد و  1.11درصد میاالت از تکنتک نمونهگتری غتر تصادفی
هدفمند بهره جستهاند 01 .درصد میاالت روش پ وهش اود را ذکر نکردهاند.
پرسش.11وجدمعهشدبومهی ومطدهعهو یومقدههشدبوزه هوشهن رابوی د

وچگهنهانا؟ و

جدول  .9جامعههای مورد مطالعه در مقالهها
جامعه

فراوانی

درصد

شرکتها و سازمانها

13

3203

افراد

1



میانهها

1



ذکر نشده

1



کی

11

122

در پاسااخ به پرسااش 12جدول  3نشااان میدهد که بتشااترین مطانعه در دوزه هوشاامندی رقابتی بر روی شاارکت
(صانعتی ،تونتدی و ادماتی ،کوچک و متوسان) و یا سازمانها با فراوانی  32.3( 13درصد) انجا شده است .افراد با
 1.1درصاد رتته دو و میانهها با  1.9درصاد هوشامندی رتته ساو را به اود ااتصاع دادهاند .همچنتن 1.9،درصد
مطانعات جامعه مورد بررسی اود را ذکر نکردهاند.

ابزار جمع آوری داده

فراوانی

درصد

پرسشنامه (به تنهایی)

13



مصادته (به تنهایی)

-



اسناد (به تنهایی)

0



هر سه مورد

1



پرسشنامه و مصادته

9



اسناد و مصادته

0



کی

10



در پاساخ به پرساش 11جدول  12نشاان میدهد که  31.34درصد از پ وهشهای انجا شده در دوزه هوشمندی
رقابتی فین از پرساشانامه اساتفاده کردهاندب بنابراین ابزار رایح در این پ وهشها پرسشنامه بوده است و ابزارهای دیگر
مانند مصاادته به تنهایی بهکار نرفته است و در پ وهش ترکتتی هر سه ابزار پرسشنامه ،مصادته و اسناد ( 3.99درصد)
به کار رفته اسات .الز به ذکر اسات که  0مصاادته از نوع کامال سااتار یافته (چند گزینه به مشارکت کننده داده شده
بود تا پاسخ صحتح را انتخاب کند) بود.
و
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جدول  .11ابزارهای جمعآوری داده در مقالهها

پژوهشنامه علمسنجی

پرسشو.11وا زایشدبوج عآویبو ا هو یومقدههشدبوزه هوشهن رابوی د

وچگهنهواست؟ و

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی

پرسشو.11ویوششدبوپژوششو هکدیوگرر هوناهو یومقدههشدبوزه هوشهن رابوی د

وچگهنهواست؟ و

4.17

8.23

کیفی

ترکیبی

کمی

87.5

شکل  .4روشهای پژوهش در مقالهها

در پاساخ به پرسش  10شکی  4نشان میدهد که روش پ وهش غانب در میانههای دوزه هوشمندی رقابتی روش
کمی ( 31.12درصد) است .این در دانی است که از روش کتفی به تنهایی  4.11درصد و از روش ترکتتی  3.99درصد

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

میانهها بهره جستهاند.
وپرسش.18ونرخوته یعومقدههشدو یمقهههشدبومهضهع وشهن رابوی د

وچگهنهواست؟ و

برای بهدست آوردن نرخ توزیع میانهها در میونههای موعوعی ابتدا تحلتی مصادتهها توسن نر افزار مکس کتودا
اراهه شده است که به در بهتر میونههای اصلی و فرعی دوزه هوشمندی رقابتی کمک میکند.
میونههای اصلی موعوعی در شکی  1نشان داده شده است.

شکل  .5مقولههای اصلی موضوعی
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شکل  .6مقولههای فرعی حوزه هوشمندی رقابتی
جدول  .11نرخ توزیع مقاله ها در مقولههای موضوعی هوشمندی رقابتی
ردیف

میونه اصلی

تعداد میونههای فرعی

تعداد میانهها

درصد میانهها

1

مفاهتم بنتادی

19

10

10.0

0

ستستمها ،ابزارها و فنون هوشمندی

1

-

-

رقابتی
9

هوشمندی رقابتی و دوزههای سازمانی

14

3

10.1

4

ارزیابی و اندازهگتری هوشمندی رقابتی

4

9

4.0

1

هوشمندی رقابتی و نوآوری

1

3

11.11

49

10

122

مجوع

در پاسخ به پرسش 19جدول  11نشان میدهد که بتشتر میانههای دوزه هوشمندی رقابتی ( 10/0درصد) در میونه
اصالی مفاهتم بنتادی» هستند و تعداد کمی از میانهها ( 4/0درصد) به موعوع ارزیابی و اندازهگتری هوشمندی رقابتی
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پژوهشنامه علمسنجی

برای وعو بتشتر میونههای فرعی در قانب شکی  1به نمایش در آمده است.

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی

پردااتهاند.
ثووون جهگ رب و
هدف پ وهش داعار ،بررسای و تحلتی محتوای میانههای فارسای منتشره دردوزه هوشمندی رقابتی بود .بررسی
میانههای دوزه هوشامندی رقابتی نشاان داد که در ساالهای ااتر متزان میانههای علمی-پ وهشی این دوزه در دال
افزایش اساات که این امر نشااان از عالقه به این دوزه و در اهمتت نسااتی آن دارد .در این دوزه موعااوعی مانند
پ وهش محمدی ،دسااناانی و امتد ( ،)1931بشااتری و اراسااانی ( ،)1931قتادی ،محمد اسااماعتی و متر دسااتنی
( ،)1931غالمی ( ،)1931محمادی ،متیی دادگر و مطهرینتا ( ،)1934زانی ،قلی پور و عظتمی ( ،)1939پتتس ،دانی
چا و کواترمن ( )0214مردان بتشتر از زنان به تونتد آثار علمی متادرت ورزیدهاندب اما بنابر پ وهش اسفندیاری مید ،
دسااانزاده و غتور ( )1932کاه به تحلتی عامیهای اثرگذار بر تونتدات زنان ایرانی در پایگاه آی.اد.آی پردااتهاند،
تیویت آموزههای دینی ،دس اوب مفتد بودن در جامعه ،ارتیای علمی و شااغلی ،تشااویو اطرافتان و اانواده و غتره
میتواند به زنان در راستای تونتد علم کمک زیادی نماید تا در آینده ستب سهم برابر زنان و مردان در دوزه هوشمندی
رقابتی باشد.
نتایح پ وهش نشان داد که مشارکت  0و  9پدیدآور در دوزه هوشمندی رقابتی مرسو تر است .چنان که نتایح این
پ وهش با پ وهش غالمی ( ،)1931زانی ،قلی پور و عظتمی ( ،)1939اچاال و اچاال ( )0221همخوانی داردهر چند با
نتایح پ وهش محمدی ،دسناانی و امتد ( )1931و مطهرینتا ( )1934که مشارکت  4و یا بتشتر پدید آور را در دوزه

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

مورد مطانعه اود مرسو دانستهاند ،همخوانی ندارد .بهطور کلی ،در جامعه علمی امروز یک پ وهشگر دارای تمامی
تخص

ها ،مهارتها و امکانات الز برای پ وهش نمیباشد و ادتتاج به ارد جمعی وجود داردب بنابراین ،الزمه

پ وهشی اوب و پر بار مشارکت علمی افراد است و این موردی است که بتشتر پزوهشگران دوزه هوشمندی رقابتی
به آن روی آوردهاند.
نتایح پ وهش داکی از این است که بتشتر نویسندگان میاالت دوزه هوشمندی رقابتی اعرای هتات علمی دانشگاهها
هستند که با نتایح پ وهش نوااند ( ،)0219قتادی ،محمد اسماعتی و متر دستنی ( ،)1931مطهرینتا ( ،)1934زانی،
قلی پور و عظتمی ( )1939همخوانی دارد .بدیهی است که اعرای هتات علمی بهعنوان هدایتکنندگان پ وهش در
دانشگاهها محسوب میشوند و توجه آنها به سمت دوزه هوشمندی رقابتی قادر به جهتدهی درکت دانشجویان در
این دوزه نتز میباشد که این امر میتواند به رشد این دوزه پ وهشی کمک بستاری کند و االءهای موجود در آن
مرتفع گردد .متاسفانه شاهد هستتم که اعرای هتات علمی گروههای علم اطالعات و دانششناسی در زمتنه فعانتت
چشمگتری نداشتهاند.
نتا یح پ وهش نشان داد که بتشترین مدر

تحصتلی نویسندگان میاالت دکتری است که با نتایح پ وهش محمدی،

دسناانی و امتد ( ،)1931غالمی ( )1931مطهرینتا ( )1934مطابیت دارد ونی با نتایح پ وهش قتادی ،محمد اسماعتی
و متر دستنی ( ،)1931زانی ،قلی پور و عظتمی ( )1939همسو نتست .از آنجایی که بتشتر نویسندگان میانههای دوزه
هوشمندی رقابتی اعرای هتات علمی دانشگاهها هستند دور از انتظار نتست که دارندگان مدر دکتری بتشترین سهم
را در بتن نویسندگان داشته باشند.
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نتایح پ وهش نشان میدهد که گروه مدیریت و به اصوع مدیریت بازرگانی در بتن گروههای علمی و تخصصی
در این دوزه فعانتر بوده اسات .هر چند که هوشامندی رقابتی یک دوزه بتن رشتهای است ونی از آنجایی که ابتدا در
رشاته مدیریت مطر شاده بساتار واعاح است که توجه گروه مدیریت به آن بتشتر از سایر گروهها و رشتههای دیگر
باشاد .این میانه نشان داد سایر رشتهها نتز به فعانتت در این عرصه میپردازند ونی به اندازه مدیریت نتست و همچنتن
مشااهده میشود که از رشته علم اطالعات و دانششناسی تاکنون میانهای در این دوزه منتشر نشده است .بخش اعظم
فرایند هوشمندی رقابتی ،مجموعه فعانتتها و اقدامات اطالعاتی میباشد و این در دانی است که در علم اطالعات به
موعاااوعااتی از قتتای برآوردن نتازهای اطالعاتی افراد ،ساااازماندهی ،پردازش و انتیال اطالعات و غتره که در واقع
اقدامات اطالعاتی محسااوب میگردند ،پردااته میشااود .هاکنسااون و نلک معتیدند که متخصااصااان علم اطالعات
میتوانند نیش مهمی در فرآیند هوشاامندی رقابتی ایفا کنندب زیرا با اکثر مرادی هوشاامندی رقابتی آشاانا هسااتند و در
بساتاری از فعانتتهای مورد نتاز در کار هوشمندی رقابتی قادر به فعانتت هستند .عالوه بر این ،متخصصان هوشمندی
رقابتی در برای مهارتهای مورد نتاز آموزش دیده و دانش منابع اطالعاتی و سایر ابزارهای ارزشمند در این فرآیند را
در ااتتار دارند (هاکنسون و نلک.)0211،
بتشاتر میاالت این دوزه در نشاریه تحیتیات بازاریابی نوین و مدیریت بازرگانی منتشاار شااده اساات .چون بتشتر
میااناههاای منتشاااره در دوزه باا دید مدیریت به رشاااته تحریر در آمده و نشاااریات نتز برای انتشاااار میانهها نگاه
تخصا

گرایانه دارند انتظار آن میرود که اینگونه نشریات بازتاب دهنده میانههای دوزه باشند .از سوی دیگر نشریه

تحیتیات بازاریابی دارای عاریب تاثتر باال و نشاریه مدیریت بازرگانی دارای درجه کتو وان بوده و دارای عریب تاثتر
باالیی میباشاد که بتانگر آن است که بتشتر میاالت دوزه در نشریات بستار معتتر منتشر شده و کار علمی پ وهشگران

دااکی از این اسااات که نه تنها میاالت از پشاااتوانه علمی بتشاااتری براوردار گردیده بلکه تعداد منابع نتز در دوزه
هوشامندی رقابتی افزوده شاده اسات .اساتفاده بتشاتر از منابع التتن نه تنها بتانگر کثرت اینگونه منابع نستت به منابع
فارسی است بلکه تمایی نویسندگان میاالت به گسترش دوزه در ایران را نشان میدهد.
نتایح پ وهش بتان میدارد که در بتن نهادها و موساساههای آموزشای و پ وهشی سهم مشارکت دانشگاه تهران از
بیته بتشااتر اساات .نتایح این پ وهش با پ وهش محمدی ،دسااناانی و امتد ( ،)1931بشااتری و اراسااانی (،)1931
غالمی ( ،)1931زانی ،قلی پور و عظتمی ( )1939همسااو بوده و با پ وهش محمدی ،متیی دادگر و مطهرینتا ()1934
نتسات انتته در پ وهش آنها دانشاگاه تهران میا دو را دارد .از نحاظ ساهم مشااارکت دانشااگاههای اصفهان و عالمه
طتاطتایی رتته دو را دارند .شااید بر اساد قانون نوتکا ( )1301این امر قابی توجته باشد که درصد زیادی از تونتدات
علمی به درصاد کمی از دانشگاهها و موسسات پ وهشی ااتصاع دارد .همچنتن ،دانشگاه های مزبور به علت قدمت،
شهرت زیاد ،منابع مانی و انسانی غنی (استادان و دانشجویان) و ستاستهای موجود به تونتد علمی بتشتر پردااتهاند و
دانشگاههای پتشرو در این دتطه بوده و رهتری علمی را بر عهده دارند.
در اصوع روش پ وهش باید گفت که بتشتر پ وهشهای این دوزه بر روشهای کمی تکته کردهاند که این امر
با پ وهش محمدی ،دساااناانی و امتد ( ،)1931قتادی ،محمد اساااماعتی و متر دساااتنی ( )1931و وو و همکاران
( )0211همراساتا نتسات ونی با پ وهش غالمی ( )1931همخوانی دارد .شااید دنتی این امر این باشاد که بسته به نوع
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بتشاترین متزان منابع در ساال  1931اساتفاده شده و منابع التتن بتشتر از فارسی مورد استناد واقع شدهاند .این امر

پژوهشنامه علمسنجی

را میتوان با ارزش ارزیابی کرد.

ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی :تحلیل علمسنجی

پ وهش ،روش پ وهش ،نوع نمونهگتری و ابزارهای پ وهش انتخاب میگردد و باید متذکر شاد که روشهای پ وهش
در دوزههای مختلف علمی باهم متفاوت هستند.
اگر چه از نظر متخصاصان هوشمندی میونههای اصلی هوشمندی رقابتی ،مفاهتم بنتادیب ستستمها ،ابزارها و فنونب
دوزههای سااازمانیب ارزیابی و اندازهگتری و نوآوری هسااتند ونی بتشااترین میونهای که در میانههای این دوزه به آن
پردااتاه شاااده مفااهتم بنتادی میباشاااد که دارای میونههای فرعی مدلها و چارچوبهاب روندها و تحوالتب مزیت
رقابتیب تصامتمگتریب انواع و طتیههای هوشامندی رقابتیب رقابتپذیریب توان رقابتیب عملکردب شکیگتری هوشمندی
رقابتی و غتره اسات .در عو

در دوزه شااهد هساتتم در ایران به میونه ساتستمها ،ابزار و فنون توجه چندانی نشده

اساتب که در این امر باید پ وهشاگران دوزه فناوری و کامپتوتر و علم اطالعات ورود پتدا کنند .شناسایی تواناییها و
قابلتتهای رشاته های علمی گوناگون و معرفی آنها امری بستاری مهم و قابی توجه است که در این راستا نتاز است تا
متخصصصان رشتههای گوناگون به تتادل فکر و اندیشه بپردازند و بستر هماندیشی آنها فراهم شود.
پ شرمد اف
پیشنهادهای اجرایی
تشویو اعرای هتات علمی برای ورود به دوزه پ وهشی هوشمندی رقابتی توسن دانشگاهها صورت گترد.
تشویو و ترغتب دانشجویان تحصتالت تکمتلی به انجا پ وهشهایی در زمتنه هوشمندی رقابتی انجا شود.
تشاویو دانشجویان میطع تحصتالت تکمتلی به انتشار میانه های برگرفته از پایاننامههای اود در نشریات معتتر و
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پژوهشنامه علمسنجی

دارای عریب تاثتر مورد توجه واقع شود.
مدیران دتطه پ وهش به دوزه هوشمندی رقابتی با تخصت

بودجه و امکانات مناسب به پ وهشگران بها دهند.

مدیران و مسااائوالن به فعانتتهای مشاااارکتی علمی به طر گوناگون مانند امتتاز بتشاااتر برای برای فعانتتهای
مشتر علمی ارزش و اعتتار قاهی شوند.
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مستمر در زمتنه شتوههای استخراج میانه از پایان نامه ،میانه نویسی و روش
پ وهش برای اعرای هتات علمی و دانشجویان.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
در ادامه پتشاانهاد میگردد که این سببک پ وهش در دوزه هوشاامندی رقابتی در سااالهای آتی نتز تکرار شااود تا
عالوه بر مشخ

کردن وععتت این دوزه ،متزان تحوالت راداده در آن نتز آشکار شود.

پتشانهاد میشاود در پ وهشهای مساتیلی به تحلتی اساتنادی میانههای فارسی و التتن دوزه هوشمندی رقابتی با
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