


 
 1400، زمستان 1، شماره 1پژوهشی، دوره نشریه علمی مطالعات دانش

 

 گروه دبیران: 
دکتر ؛ استاد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر حسن اشرفی ریزی

دانشیار گروه فلسفه دکتر محمد اصغری، ؛ استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزحسین اصغرپور، 

دکتر افشین ؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریزدکتر رحیم بدری گرگری، ؛ دانشگاه تبریز

دکتر فرامرز سهیلی،  ؛بریزدانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تحمدی پور، 

تاد گروه اسدکتر محمد عباس زاده، ؛ نور دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام

دکتر ؛ استاد گروه علوم رایانه دانشگاه تبریزدکتر آیاز عیسی زاده، ؛ علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 دکتر؛ استاد بازنشسته گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، فداییغالمرضا 

 ؛ استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز عبدالحسین فرج پهلو،

مرکز اطالع رسانی علوم و  گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعدانشیار ، کتر محمدرضا قانعد

استاد بازنشسته گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه ، دکتر جعفر مهراد؛ (ISCفناوری )

دکتر ؛ عات و دانش شناسی دانشگاه شیرازدانشیار گروه علم اطال، دکتر مهدیه میرزابیگی؛ شیراز

رسول زوارقی، دکتر ؛ دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهراننادر نقشینه، 

استاد گروه ، دکتر محسن نوکاریزی؛ دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

دانشیار دانشگاه دکتر حمیدرضا جمالی، ؛ علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد بازنشسته علوم کتابداری و اطالع دکتر پی.بی.مانگال، ؛ چارلز استوارت کشور استرالیا

دانشیار مدیریت اطالعات دانشگاه پنجاب دکتر مزمل طاهیرا، ؛ رسانی دانشگاه دهلی هند

 تپه ترکیهاستاد مدیریت اطالعات دانشگاه حاجتدکتر بولنت ییلماز، ؛ پاکستان

 

 داوران این شماره
دکتر محمد زره شناسی دانشگاه تبریز؛ ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشپوردکتر افشین حمدی

، دانشیار گروه دکتر فرامرز سهیلیشناسی دانشگاه خوارزمی؛ اطالعات و دانش، استادیار گروه علم ساز

، استادیار گروه علم اطالعات و دکتر هاشم عطاپورشناسی دانشگاه پیام نور؛ علم اطالعات و دانش

شناسی سازمان اسناد ، استادیار علم اطالعات و دانشدکتر سیامک محبوبشناسی دانشگاه تبریز دانش

، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز؛ دکتر فیروز محمودیو کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران؛ 

، دکتر رحمان معرفتشناسی دانشگاه تبریز؛ ، استادیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر اکبر مجیدی

، دانشیار گروه علم دکتر مهدیه میرزابیگی شناسی دانشگاه سمنان؛استادیار گروه علم اطالعات و دانش

شناسی ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر علی منصوریشناسی دانشگاه شیراز؛ اطالعات و دانش

شناسی دانشگاه ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر عبدالرضا نوروزی چاکلیدانشگاه اصفهان؛ 

 شاهد

 

 سیما طیاری ویراستار استنادی:  یویک هدسهیال نبی زا ویراستار:

 فرهود پورنجف صفحه آرا:

 

 

 شناسیبهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطالعات و دانش 29تبریز، بلور نشانی: 
 JKRS@tabrizu.ac.ir/ jkrstabrizu@gmail.comپست الکترونیکی:     04133356009فاکس:      04133392145تلفن: 

 

 

 دانشگاه تبریز صاحب امتیار:

 دکتر افشین حمدی پور مدیرمسئول:

 دکتر رسول زوارقی سردبیر:

 دکتر اکبر مجیدی مدیر اجرایی:
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 شیوه نامه نگارش و راهنمای نویسندگان

 

 پژوهی باید دارای ویژگی مرتبط بودن با دامنه نشریه؛ مقاالت تدوین شده با هدف انتشار در نشریه مطالعات دانش. ۱

 مقاله باید با موضوع و اهداف فصلنامه مرتبط باشد؛ ترین معیار:اولین و مهم

 کیفی و کاربردی بودن آن بسیار مهم است؛نوآوری در مقاله، جدید بودن و  نوآوری: 

 پایگاه در جهانی معتبر هایمقاله از همچنین و داخلی روزبه منابع از باید شده بارگزاری هایمقاله تمام روز بودن مقاله:به 

 استفاده کرده باشند؛ SCOPUSو  ISC و JCRو  ISI معتبر های

ارائه مدل و تئوری و دستیابی به نتایج و ارائه پیشنهاد و راهکارهای کاربردی بسیار گیری مقاله جهنتی در گیری مقاله:نتیجه 

 مهم است؛

 تهیه مروری صورت به که هاییمقاله. شود نوشته پژوهشی –مقاله باید در قالب مقاالت علمی  علمی پژوهشی بودن مقاله: 

  روند داوری قرار خواهند گرفت.ورد بررسی در م موضوع دقیق تحلیل و بودن جامع شرط به شوندمی

 

کل مقاله اعم از چکیده کوتاه انگلیسی، چکیده مبسوط انگلیسی و منابع آن، چکیده فارسی، متن کامل مقاله به زبان فارسی . ۲

کلمه و بر اساس فایل نمونه و تذکرات مندرج در این بخش تکمیل و به همراه فایل های  9000و منابع آن، باید حداکثر در 

 ارسال شوند. JKRS.tabrizu.ac.irیوستی الزم از طریق سامانه پ

 قرار داوری مورد نیز( کلمه ۱000 تا 800 بین) مقاله مبسوط و( کلمه ۲50 تا ۲00 بین) کوتاه انگلیسی چکیده که آنجا از . ۳

 .شودند نوشته صحیح گرامر و واژگان با ها چکیده این که است مهم بسیار گرفت خواهد

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که هر مقاله باید فقط یک بار بارگزاری شود تا کد منحصر به آن دریافت شود. بارگزاری . ۴

 یک مقاله طی دو مرحله و با دو کد متفاوت، بررسی آن را به تعویق خواهد انداخت.

ت مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا نشریه، سردبیر و داخلی مدیر اولیه بررسی از بعد دریافتی هایمقاله کلیه .۵

 تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

 

 عنوان مقاله

 کننده هـدف اصـلی تحقیق باشد؛کننده محتوا و بیانکلمه باشـد و توصیف ۱5عنوان مقاله باید کوتاه و حـداکثر -

 های تحقیق باشد؛ترین یافتهها، متغیرها و یا مهمعنـــوان مقالـــه بایـــد معـــرف شاخص -

 جز در مـــوارد خـــاص ( در عنـــوان اجتناب شود؛از ذکر حروف اختصاری )به -

 های ...( در عنوان اجتناب شود.استفاده از کلماتی ماننـد )بررسـی .. .( و )نتیجه ....( )روش -

 

 :سایر اطالعات الزم برای نویسندگان در وب سایت نشریه به آدرس

https://jkrs.tabrizu.ac.ir/journal/authors.note?lang=fa .قابل استفاده است 

 

https://jkrs.tabrizu.ac.ir/journal/authors.note?lang=fa




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ای رشتههای میانمثابه چتری برای پوشش پژوهشپژوهی بهمطالعات دانشسخن سردبیر: 

 1رسول زوارقی/

 

دانشگاه ارومیه در  ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی بروندادهای علمی اعضای هیأت علمی  

 1982ـ  2019ی زمانی پایگاه وب آو ساینس در بازه

 ۳/کامران  ییمعصومه کربال آقا ی، فرزانه غالم ی،عباس دوالن 

 

شیراز در   های اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاهکاوش تجربیات و دیدگاه

 نامه ارتقاءمورد آیین

 ۲۹/ یمیقاسم سل، جواد عباس پور  ، اسحاق صفرپور

 

 مدرس خواندن تفننی دانشجویان دانشگاه تربیت 

 ۵۵/ یرضا ملک ، مقدم ینیگلنسا گل ی، منصوره حداد

 

دانشگاه شیمی  علم  تولید  سال  بیست  و    تحلیل  آذربایجان،  مدنی  شهید  دانشگاه  تبریز، 

 (2018-1999) دانشگاه صنعتی سهند بر اساس اطالعات پایگاه وب آو ساینس

 ۷۵ی/شهباز میرح

 

های عمومی در پایگاه  بررسی روند تحقیقات علمی جهان در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه

 سنجی اطالعاتی اسکوپوس با رویکرد علم

 ۹۳/ یسورناز شاد ی، ساجده عبدی،  جوز  نبیز

 

یابی در فضای مجازی بر اساس نظریۀ تغییر های دسترسی در فرآیند اطالعتبیین مؤلفه

نیادین: مطالعۀ موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و ب

 شناسی دانشگاه تبریزروان

 11۹ی/مراد رایسم

 فهرست مقاالت 
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ی. ارشتهانیمی هاپژوهشچتری برای پوشش  مثابهبهپژوهی به (. سخن سردبیر: مطالعات دانش1400زوارقی، رسول )

 :jkrs.2021.1412310.22034/ DOI.                                                 ۲-1 (:1)1پژوهی، مطالعات دانش

URL: https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14123.html 

 است. استفادهقابلکریتیوکامانز  CC BY NCدسترسی باز و با الیسنس  صورتبهاین مقاله   

 

 

 1400، زمستان 1، پیاپی 1، شماره 1سال 

 سخن سردبیر

 یارشتهانیم یهاپژوهشچتری برای پوشش  مثابهبه پژوهیدانشمطالعات 

است. تعاریف  دانش پیرامونپژوهش قرار گیرد  موردتوجه شیازپشیبدر جهان امروز  تواندیمکه  مفاهیمییکی از 

، علم، دانندگی، دانایی ای دانش ارائه شده است. از جملهبرنامه دهخدا، و فرهنگ معین در لغتمنظر ادبی از متنوعی 

 ... فضل، حکمت، درایت و

مختلف  یهانظرگاهاز  نبه این واژه بنیادی نیزمرانیانشانگر توجه شعرای نیز بررسی این واژه کلیدی در شعر غنی فارسی 

تاکنون  امیاالمیقدبه پیچیدگی معنایی این واژه از  توانمی با خواندن اشعاری با مضمون دانش، کهینحوبهو متنوع است. 

 به عنوان نمونه: برد.پی 

 که به یک جای نشکفند به هم ..............دانش و خواسته است نرگس و گل 

 شهید بلخی .و آن که را خواسته است دانش کم................هرکه را دانش است، خواسته نیست

 یرودک. وز همه بد بر تن تو جوشن است ...................دانش اندر دل چراغ روشن است 

 ابوشکور. به از لشکر گشن بی رهنمون ......................سپاه اندک و رای و دانش فزون

 .فردوسی ز دانش دل پیر برنا بود...................................توانا بود هر که دانا بود

 فردوسی که باالی هر دانشی دانشیست.......................مایست خود دانش ٔ  تو بر مایه

 .عنصری .او افسر ابدیبوسد ب شیکه پا یسر ................او دانش ابدیب دیکه راهش جو یدل

 .اسدی .در آن یمگو آنچه دانش ندار.............................مگذرانز کردار گفتار بر 

 .اسدی. ستیکیمرده و جان نادان  تن...................ستین چیز دانش به اندر جهان ه

 ناصرخسرو. را. یلوفریچرخ ن یآور ریبه ز.....................ردیتو گر بار دانش بگ درخت

 یخاقان .نارمیگر نداد د نیرا..........که داد دانش و د زدانیو فضل  ضیشکر کنم ف هزار

مختلف نسبت  یهانظرگاهو تفاسیر متنوعی که از  اندازهاچشمبه  توانیمنگریسته شود اگر نیک و عمیق به این اشعار 

 .افتیدستاست  شدهارائهه دانش ژبه وا

که دانش به واژگانی عمومی و  دهدیمپایگاه استنادی دنیا نیز نشان  نیترشدهشناختهجستجویی ساده در همچنین 

وبگاه علوم نشانگر آن  یاستنادجستجو در پایگاه  کهینحوبهموضوعی تبدیل شده است.  یهاحوزهم کاربردی در تما

 هاآنمورد  1,165,447که در این پایگاه قابل بازیابی است  Knowledge 1با موضوع آیتم 1,395,972است که 

مهندسی، علوم رایانه، پژوهش در  ازجمله دیگر  علمی یهاحوزهدر  ،علوم انسانی یهاحوزهعالوه بر که مقاله هستند 

  .اندشدهنگاشته  ستیزطیمحو علوم  وکارکسبتعلیم و تربیت، اقتصاد 

 
1 . Topic 
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 پژوهینشریه مطالعات دانش

   2 صفحه  

    1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

کشور را پوشش  یهارسالهو  هانامهانیپاکه اطالعات ) 1در پایگاه گنج جستجوی واژه دانشدر زبان فارسی نیز با  

 هاآنمورد از  111که  شود. بررسی نتایج بازیابی شده نشانگر آن استبازیابی می و رساله نامهانیپا 416 (،دهدیم

علوم  در موضوعمورد  66 هستند. در میان سایر موارد بازیابی شده نیز یشناسدانشعلم اطالعات و مرتبط با 

ارزیابی مدیریت موضوع در مورد هم  ۲3حقوق و موضوع در مورد  ۲3علوم پایه، در موضوع مورد  ۲6انسانی، 

 .شوندمی

مختلف نیز نشانگر آن است که این مفهوم ارتباط نزدیکی  یهانامهاصطالحنش بر مبنای بررسی کلمات مرتبط با دا

از سوی دیگر  .روانشناسی و علوم تربیتی دارد، اقتصاد، تاریخ، یشناسجامعهفلسفه،  ژهیوبهعلمی  یهاحوزهبا سایر 

 ترین ارتباط را با مفهوم کالن علم دارد.توان گفت که دانش، بیشترین و نزدیکمی

؛ در حوزه ردیگیمی قرار موردبررس ۲یشناسمعرفتاز منظر مبانی نظری و فلسفی، با عنوان  اکنونهمدانش 

گیرد؛ در علوم یک مکتب جدید مدیریتی مورد توجه قرار می عنوانبهمدیریت در لوای عبارت »مدیریت دانش« 

؛ در شوندیممحسوب  ندیهای کلیدی و بنیای مدیریت، بازنمایی، و مهندسی دانش از عبارتهاستمیسرایانه، 

است؛ در تاریخ،  موردتوجهعلوم تربیتی و روانشناسی بررسی آن از رویکردهای شناختی و رفتاری بسیار متداول و 

 در قالب یشناسجامعهیکی از مباحث مهم مطرح است؛ در  عنوانبهبررسی تاریخچه و سیر تکامل آن، همچنان 

 و بسیار مورد توجه است.شده  4»جامعه اطالعاتی« مفهومجایگزین  3عبارت »جوامع دانشی«

 ،متنوع یاندازهاچشماز های مختلف علمی و بررسی و پژوهش در زمینۀ دانش در حوزه رسدیمبه نظر  رونیازا

 یی باشد.نویدبخش ایجاد حوزه پژوهشی مستقل و پویا تواندیم

های علمی است چرا که شناسی بیش از سایر حوزهت و دانشاز سوی دیگر نقش و اهمیت دانش در علم اطالعا

ایران  یشناسدانشو  اطالعاتدانش برای متخصصان علم شود. موضوع اساسی و کلیدی این رشته محسوب می

و  «یشناسدانششناختی از »و انتشار اثر بنیادین مرحوم دکتر هوشنگ ابرامی تحت عنوان  1350دهه اواخر از 

همچنین تغییر عنوان رشته »کتابداری قرار گرفت.  موردتوجهبیشتر  ،برای این رشته «یشناسدانش»پیشنهاد عنوان 

اندازی جدید نسبت به دانش جاد چشم، موجب ای1391شناسی« از سال رسانی« به »علم اطالعات و دانشو اطالع

 5در سطح جهانی نیز نشانگر آن است که بعد از انتشار اثر خیم زینس این واژهبررسی  شد. در ایران در این حوزه

سطح جهانی  در واژگانهمیت این ابر  7یشناسدانشبرای حوزه علم اطالعات و  6«دانش»علوم  عنوانو پیشنهاد 

 افزوده شد.در حوزه علوم اطالعات 

 یهاحوزه اغلبزیادی با بسیار ه مشترک ووج ،دانش، با توجه به اینکه سطوراین به ظن نگارنده  از این رو

و چندرشته ای حوزه علم  یارشتهانیم یهاپژوهشمشترک در انجام  ایزمینه عنوانبه تواندیمدارد موضوعی 

 قرار گیرد. موردتوجهنیز علمی  یهاحوزه دیگربا  یشناسدانشاطالعات و 

برای  ،ایو چندرشته یارشتهانیم ای با رویکردبه عنوان نشریه یپژوهدانشنشریه مطالعات  ،بر اساس این اهمیت

 نام دانش با وجه مشترکی به مختلف علمی یهاحوزهای در و چندرشته یارشتهانیمانجام کارهای  یسازنهیزم

وضوعی مختلف، اهداف م یهاحوزهامید است که با یاری اساتید، پژوهشگران و نویسندگان از یابد. انتشار می

 تأسیس این نشریه محقق شود.
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   3معصومه کربالآقایی کامران، 2، فرزانه غالمی *1 عباس دوالنی
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 چکیده 

تنادی تولیدات علمی دانـشگاه   باهدفپژوهش حاـضر  :  هدف یم ـساعتار علمی و تحلیل اـس بررـسی وـضعیا انتـشار، ترـس

 ارومیه انجام شده اسا. 

یروش ناـس ی روش  ازنظر و   کاربردی  هدف  ازنظر حاضـر پژوهش :ـش ناـس نج علم  رویکرد با  تحلیلی   -توصـییی   ـش ده انجام ی ـس  ـش

 علمی  تولید  5837  شامل تحقیق این پژوهش  جامعه.  اسا  شده  گردآوری ساینس آو   وب پایگاه طریق از نیاز  مورد  هایداده.  اسا

 به پاســ  برای. اســا  شــده نمایه  ســاینس آو وب پایگاه در  2019 تا  1982 ســا  از  که اســا ارومیه دانشــگاه علمی  ئایه  اعضــای

 ویوراساٌوی و  اکسـللورر ایآرسـی  سـایا،هیسـا  اکسـل،  افزارهاینرم از نیز  و  سـاینس  آو وب  پایگاه  تحلیل  از پژوهش  سـااالت

 .اسا شده استیاده

ن اسا که تولیدات علمی دانشگاه ارومیه سیر صعودی داشته اما نرخ رشد آن دارای نوسان  آها حاکی از  یافته   ها:یافته

  ئا یهل اعضای نویسندگی تمایهای هم . شاعص اسادرصد    85/31بوده اسا. مقدار متوسط نرخ رشد دانشگاه ارومیه  

های علمی دانشگاه ارومیه در سطح ملی علمی را به همکاری گروهی در تولید علمی نشان داده اسا. باالترین همکاری

های کشور آمریکا صورت گرفته اسا. میزان همکاری دانشگاه ارومیه  المللی با دانشگاه با دانشگاه آزاد و در عرصه بین 

المللی از میزان پایینی برعوردار اسا.  های بین بوده و در مقابل همکاری علمی در سطح سازمانهای ایرانی باال  با سازمان

های مهندسی، شیمی، کشاورزی، فیزیک، های موضوعی در دانشگاه ارومیه به ترتیب مربوط به رشته پرکارترین حوزه 

 داملزشکی، علم مواد و علوم کاملیوتر اسا.

ته  نکهیباوجودا  نتایج: های موضـوعی یک از حوزه های علوم انسـانی در دانشـگاه ارومیه وجود دارد، ولی هی اغلب رـش

های موضــوعی تولیدات علمی دانشــگاه ارومیه نیســتند. پرکارترین و پرکارترین حوزه   ۀ های علوم انســانی در زمررشــته

 عنوان  به  تواندمی  اهپژوهش از  گونهنیا  نتایج د.  باـشنعلمی از اـساتید حوزه فنی و مهندـسی می  ئایهپراـستنادترین عـضو 

 .روند کار به کشور در علم هایحوزه  قوت و ضعف نقاط رصد و اؤیر برای راه  نقشه یک

ــاـلت و ارزش: ــی   ـبه  ـبار  اولین  برای پژوهش  این اص ـــگاه علمی  تولـیدات  ـجامـعه  بررسـ ــنج کـتاب  رویکرد ـبا ارومـیه دانشـ   و  ی سـ

 پردازد.می  مصورسازی

ارومیه دانشگاه  ساینس، آووب پایگاه  استنادی، تحلیل  علمی، تولیدات ،یسنجکتاب: هاکلیدواژه
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  مقدمه .1

ــد علم اـسا. پژوهش و تحقیق پایه و اـساس تولید علم به   در حا  حاـضر یکی از مـسا ل مهم کـشور، موـضول تولیــ

ــای ملتلف میکیایی در عرصهآید و افزایش تولیدات علمی در هر کشور سبب توسعه و عودحساب می شود.  هـ

ــعه علمی نظران هی  عاملی را به اندازه عملکردهای  بنابراین، پژوهشــگران و صــاحب   رگذار ی تأثپژوهشــی در توس

منبع تغذیه علمــی کــشور، محور    عنوانبهها و ماسسات آموزش عالی و پژوهشی  دانند. در این میان، دانشگاهنمی

وب می لی تولید علم از طریق پژوهش محـس وند و فعالیااـص ای  ـش ی اعـض   ونددهنده ی پعلمـــــی،   ئای ههای پژوهـش

کشور عواهد    جانبههمه، حاصل این پیوند منجر به شکوفایی و توسـعه  رون یازادانشگاه و محیط پیرامون آن اسا. 

یـک فعالیـا علمی مهم سهم چشمگیری در تولید دانش، نوآوری و   عنوانبههای دانشگاهی  شد. بنابراین پژوهش 

چـشمگیری افزایش یافته اـسا. بنابراین یکی    طوربهلمی  توـسعه دارند. با پیـشرفا ـسریع علوم و فنون، انتـشار منابع ع

ــی  ــاثر در ارزیابی میزان تولید علمی کشورها، سنجش میزان انتشارات علم ــی   هاآناز عوامل مهم و م ــا. یک اس

های اطالعاتی اسا. هرچقدر میزان های استنادی و پایگاههــای دسترســی سریع به اطالعات، استیاده از نمایهاز راه

ــشگاه و م  ئای هتولیدات علمی اعضای   ــک دان ــشگران ی ــهاعلمی و پژوه ــای استنادی و پایگاهسسه در نمای های  ه

 گیرد.المللی در رتبه باالتری قرار میسسه در سطح بین ااطالعاتی معتبر بیشتر باشد آن دانشگاه یا م

نجکتاب  میان این   در ارات  تحلیل برای  روش  ترین رایج  یـس دیم  علمی  انتـش نج کتاب(  2005)1آکرمن . باـش   ی ـس

 با دیگر  عبارت  به  .کندمی  تعریف  اســتنادی  هایداده و  انتشــار میزان اســاس بر علمی  متون  کمی  لی وتحلهیتجز  را

ــتیاده ــنجکتاب  هایتحلیل  از  اس ــات  محققان،  توانمی  یس ــس ــورها ،ماس ــوعی  هایحوزه و  کش   را   ملتلف موض

(  2018)  همکاران و 3رومنل(. 2،2017اوزکســه و جنســر) دی کشــ   تصــویر به و  تعیین  را  هاآن  ارتباطات و  شــناســایی

  مجله،  یک  در شـــدهانجام  هایپژوهش  وضـــعیا  تعیین  برای ابزاری  عنوانبه  یســـنجکتاب  تحلیل دارندمی  اظهار

ـسهام  عاص،  موـضوعی  حوزه ایی  آن  هدف و اـسا کـشور  یا  و ـس ناـس   بوده  دانش   احتمالی  هایـشکاف و  روندها  ـش

ــمیم و ـمدیرـیا  در  مهمی  نقش   آن نـتایج  نـهایـتاً  ـکه  ـحدود  اینـکه  ـباوجود.  کـندمی  ـبازی  فـناوری و  علم  در  گیریتصـ

ــا   500 ــنجکتاب  پیدایش   از س ــی  هایفعالیا  ارزیابی  در روش  این   از  همچنان اما  گذرد،می  یس ــتیاده  پژوهش   اس

ودمی گران.  ـش ته در پژوهـش تر  گذـش اده  هایتکنیک  از بیـش نجکتاب ـس   مجالت،  در  علمی مدارک  تحلیل برای  یـس

تیاده  هادانـشگاه و  کـشورها  ملتلف،  موـضوعی  هایحوزه ا    چند  در(. 4،2017)ملتاری و همکارانکردندمی  اـس   ـس

  های تحلیل رسـدمی نظر  به.  شـودمی  اسـتیاده  هاتحلیل  بهتر  ارا ه برای  مصـورسـازی و  یسـنجکتاب  ترکیب  از  اعیر

ــاده ــنتی و  س ــنجکتاب  س ــتند  کافی  ییتنهابه  یس ــگران و  نیس ــارات  ارزیابی برای  باید پژوهش   ترکیب  از  علمی  انتش

  تسهیل  برای بـسیاری  افزارهاینرم  اـستنادی،  هایدیتابیس  بر  عالوه امروزه.  کنند  اـستیاده  مـصورـسازی و  یـسنجکتاب

  رویکردی   توانمی را  مصــورســازی  ظهور. اســا  گرفته  قرار  حوزه  این  پژوهشــگران  اعتیار در و  طراحی  ها،تحلیل

  توان می را  یـسنجکتاب  از  فرل  حوزه این   اـسا  معتقد (2013) 5. میلوزویکدانـسا  یـسنجکتاب  مطالعات در  نوین 

 .نامید  اطالعات  مصورسازی یا متون  مصورسازی

 
1. Ackermann 

2. Ozkose and Gencer 

3. Romanell   

4. Mokhtari & et.al 

5. Milojevic 
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  5صفحه 

  علم   نقشه   تحلیل   و   ترسیم 

علمی    بروندادهای   نگاشتی 

 ... 

اعتار  در   که   ـصورتی  در اـسا،  درک قابل  ذهن  برای  انتزاعی  ـصورتبه هاپدیده و  ارتباطات  از  بعـضی علوم  ـس

ــم برای  فیزیکی  صــورتبه روابط  همین  ــتند، ملموس  چش ــازی  نیس   هایپدیده و  روابط  تا کندمی  تالش  مصــورس

 علمی  هاینقشـه  قالب در  یچندبعد  صـورتبه گرافیک زبان با و نموده  کشـف  را  علم  سـاعتار در  موجود نامر ی

 یا( نماد کردن  کوچک و بزرگ) اندازه نماد  از  اســتیاده با  را  اهمیا میزان عموماً  مصــورســازی  در.  نماید  ترســیم

ــن   ـهایرـن   و  پراهمـیا  ـهایمقوـله  برای  تـند  ـهایرـن رـن  ) ا  ـهاییمقوـله  برای  روشـ  نـمایش (  ترـپایین   اهمـیا  ـب

 مثا  برای)  یاستناد  آستانه یک از معموالً  مصورسازی نیز دیگر رویکردی در(.  1،2005سینستوت و چن دهند )می

ــنده 50 ــتناد  باالترین   که اینویس ــتیاده( دارند  را  اس ــود  تعیین  طریق بدین   که  کندمی  اس   چه  و  هامقوله کدام  که  ش

  ة نی درزم  هاپیـشرفا وقول با  همچنین (.  2،2006الندورفرـشوند )  ظاهر  عروجی  هاینقـشه در... و نویـسندگان از  تعداد

 از  یکی.  هســتیم  جدیدتری و  ترقی دق  هایشــاعص  ظهور  شــاهد  مصــورســازی، و  یســنجکتاب  هایشــاعص

اعص اعص  حوزه،  این  در جدید  هایـش ندگان با  رابطه در  اغلب  که  ،اـسا  ـشکوفایی  ـش  در. گرددمی مطرح نویـس

 در(  اسـتنادی  پیکانیجار )  باالترین  و  ترین قوی با  نویسـندگانی شـامل  نویسـندگان  در  شـکوفایی  شـاعص  حقیقا

ودمی  مطرح  عاص،  زمانی بازه یول  میزان  گریدعبارتبه.  ـش تنادی پیک یا و  ـش امد آیا  که  کندمی  تعیین   اـس   ارا ه   بـس

 را  مقاالتی  یافتن   امکان  شــکوفایی  شــاعص. نه یا  اســا  دارمعنی  مشــلص  زمانی بازه یک در  آماری ازنظر شــده

ــدتبه  زمانی برهه یک  در  که  کندمی  فراهم ــا  گرفته  قرار  مرتبط علمی  جوامع  ویژه  توجه  مورد  شـ   همچنین. اسـ

( عاص  ایدوره درباال )  اسـتنادات با  مقاالت  از  مشـلص  تعدادی  حاوی  تحقیقاتی  عوشـه یک  اسـا ذکر  به الزم

دمی ه  تواـن ه  عنوانـب اتی  زمیـن د  تحقیـق ه  نظر  در  ـجدـی ــو  گرفـت انی و جاللی)  دشـ ابراین  (.  3،2017واـن ان  بـن   ـکه   طورهـم

اره بدان  ترش ی پ د،  اـش نجکتاب  هایتحلیل  ـش ازی و  یـس ده  علمی  تولیدات  ارزیابی برای  توانندمی  مـصورـس رـش  منتـش

ی به ازمان علمی و پژوهـش گاه و یا یک ـس وند  گرفته  کار  یک دانـش ته وضـعیا  توانداین روش می. ـش  حا  و  گذـش

  آن ترســیم   پژوهشــگران برای آینده مســیر  قوت و  ضــعف  نقاط  شــناعا با تا  گیرد قرار  پایش   و  یموردبررســ  آن

ی و تحلیل بروندادهای علمی اعضـای   بنابراین گردد.  علمی دانشـگاه ارومیه    ئای ههدف اصـلی این پژوهش بررـس

   و اهداف جز ی پژوهش عبارتند از:  .اسا 2019-1982زمانی   ساینس در بازه آودر پایگاه وب

 ساینس آووب پایگاه  در ایران هایدانشگاه بین  در ارومیه دانشگاه رتبه  و جایگاه   تعیین  -
  ساینس  آو  وب  پایگـاه  در  ارومیه  دانـشگاه  علمـی  ئایه  اعضای  علمی  تولیدات   میزان  و  رشد  روند  تعیین  -

 (201-1982) زمانی بازه در
 زبان و مدرک انوال لحاظ به ارومیه دانشگاه علمی  تولیدات توزیع بررسی -
 ساینس آووب پایگاه در ارومیه دانشگاه  علمی تولیدات  بیشترین  دارای  موضوعی هایحوزه  تعیین  -
 ارومیه  دانشگاه علمی  تولیدات انتشار نرخ بیشترین  با مجالتی  تعیین  -
 ارومیه  دانشگاه پژوهشگران المللیبین   و ملی هایتعیین میزان همکاری -
 تعداد تولیدات علمی   ازلحاظپرکارترین نویسندگان دانشگاه ارومیه تعیین  -
 دانشگاه ارومیه روند استنادی تعیین   -

 موضوعی  هایحوزه  برحسب ارومیه   دانشگاه علمی  ئایه اعضای علمی تولیدات  بندیعوشه -
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 پژوهش  پیشینه.2

در    مورداســـتیادههای  توان تکنیککلی می  طوربه.  اســـاهای پژوهشـــی مهم و پرکاربرد از حوزه  یســـنجکتاب

  - 2های ملتلف موضــوعی  حوزه  یســنجکتابتحلیل    -1بندی نمود:  را در چهار گروه کلی تقســیم  یســنجکتاب

تولیدات علمی در ســطح کشــورها و مناطق ملتلف و   یســنجکتابتحلیل   -3مجالت علمی    یســنجکتابتحلیل  

  ی ها ترین پژوهش علمی. در این بلش ســعی عواهد شــد مرتبط  ماســســاتها و دانشــگاه  یســنجکتابتحلیل   -4

نجکتابمربوط به  گاه  یـس اتها و  دانـش ـس ودعلمی   ماـس ی واقع ـش نجکتابهایی که  . پژوهش مورد بررـس را در    یـس

 توان به موارد زیر اشاره نمود: اند میحوزه موضوعی انجام داده

ییدویه ) علمی دانشـگاه  ئای ه( در پژوهشـی پیمایشـی تولیدات علمی اعضـای 1389عصـاره، قانع و رحمانی ـس

علمی در    ئای ههای پژوهش نـشان داد اعـضای  ند. یافتهاهبررـسی قرار دادمورد  المللی  در ـسطوح ملی و بین را  ـشیراز  

علوم و کمترین ـسهم را   هبیـشترین ـسهم را دانـشکدکه  اند به چاپ رـسانده ISI مدرک را در پایگاه  1853مجمول، 

علمی دانـشگاه ـشیراز    ئای همجله که بیـشترین آثار اعـضای    39ادبیات و علوم انـسانی داـشتند. نتایج تحلیل   هدانـشکد

امعـ  االت ـج ه مـق د نشـــان داد ـک ده بودـن ه ـچاپ رســـاـن ار بین   هرا ـب ــرـیب  پژوهش از اعتـب أثالمللی و ضـ االیی    ری ـت ـب

اسـتنادی تولیدات  نویسـندگی و همبررسـی وضـعیا انتشـار، همبه   ( در پژوهشـی1390عدادوسـا )  .برعوردارند

فناوری   که باالترین میزان تولیدات علمی نانو  نتایج نشان داد پرداعا. علمی در حوزه نانو جمهوری اسالمی ایران

ـسط نرخ رـشد ـساالنه انتـشارات  در میان کـشورهای عـضو ـسازمان همکاری اـسالمی مربوط به ایران اـسا. مقدار متو

معنادار میان میزان انتشـارات هر کشـور و   رابطه  همچنین محاسـبه شـد.   %38/76ها فناوری ایران برای این سـا  نانو

ــور و میزان  ــتـناد به تولـیدات نانوفـناوری هر کشـ ــورها و همچنین مـیان میزان اسـ ــارکا علمی ایران با آن کشـ مشـ

وضعیا کمی تولیدات    یپژوهش در(  1390میرحسینی و وهابی) .داشاا وجود مشارکا علمی ایران با آن کشوره

تیپ یک کشــور  را مورد بررســی قرار دادند. های  دانشــگاههای داروســازی  علمی دانشــکده  ئای هعلمی اعضــای  

اـسا  توـسط مردان منتـشر ـشده    یموردبررسـ های  تولیدات علمی اعـضا  در ـسا درـصد  90بیش از ها نـشان داد  یافته

داروـسازی دانـشگاه علوم پزـشکی تهران در کل   ه. همچنین ـسهم دانـشکددرـصد ـسهم زنان بوده اـسا 10و کمتر از  

( در پژوهشــی به  1391آذر )از کل انتشــارات بوده اســا.   درصــد  42  یموردبررســ تولیدات علمی در دورۀ زمانی 

ســاینس   آودر پایگاه اســتنادی وبعلمی دانشــگاه محقق اردبیلی    ئای هبررســی وضــعیا تولیدات علمی اعضــای  

در چهار قالب کتاب، مقاله مجله، مقاله کنیرانس  علمی   ئای هتولیدات علمی اعضــای   نشــان دادند  . نتایجپرداعا

.  اـسامربوط به مقاله مجله و کمترین آن مربوط به کتاب    دـشدهی تولبیـشترین نول اطالعات    .اـساو طرح پژوهـشی 

ــد ـــیا ـیاـفا نشـ ــد تولـیدات علمی  60. بیش از هی  رابـطه معـناداری بین تولـیدات علمی و جنسـ ــورت ـبهدرصـ   صـ

ــا. همچنین   ــترین تولیدات علمی در حوزههمکاری بوده اس ــی،  بیش ــناس ــی، روانش ،  یبدنای تربهای ادبیات فارس

سـنجش  به  پژوهشـی  در(  1391جعیرزاده )  (، صـورت گرفته اسـا.یو معدن، آلی  کیزی فیمی شـ جغرافیا و شـیمی )

  2011تا    1990های  ســاینس بین ســا  آوبروندادهای علمی پژوهشــگران دانشــگاه شــهید چمران در پایگاه وب

. حوزه  اســـا  55/22نرخ رشـــد تولیدات علمی پژوهشـــگران دانشـــگاه شـــهید چمران   کهنتایج نشـــان  .پرداعا

توزیع مقاالت توسط نویسندگان   همچنین .  ددارای مدرک منتشر شده بوبیش از سایر موضوعات    موـضوعی شیمی

ی و های تهران و آزاد اسـالمهمکاری ملی بیشـترین همکاری با دانشـگاه ازنظراز توزیع لوتکا تبعیا کرده اسـا. 
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ــا. همکاری بین  ازنظر ــده اس ــورهای انگلیس و آمریکا انجام ش ــگران کش ــترین میزان با پژوهش  ازنظرالمللی بیش

شــجاعی و   .بود درصــد  46/2، میانگین تعداد نویســندگان 49/0ضــریب همکاری پژوهشــگران   همکاری علمی

نگاـشتی تولیدات علمی دانـشگاه آزاد اـسالمی  ( در پژوهـشی به تحلیل اـستنادی و ترـسیم نقـشه تاری   1392جوکار )

تعداد تولیدات علمی نمایه شــده دانشــگاه آزاد  .ندپرداعت   2009تا    2000های  ســاینس طی ســا  آودر پایگاه وب

ــالمی ــا مدرک  4625اس ــاو در س ــته اس ــعودی داش ــای    .های اعیر روند ص  یعلم  ئای هبا توجه به تعداد اعض

ــو  نیر(   30000) ــهم هر عض ــا  2/0در مدارک   علمی  ئای هس ــگاه  )  یداعلباالترین همکاری    .اس ملی( را با دانش

در (  1395با انگلســتان دارد. صــابر )  ازآنپس تهران داشــته و بیشــترین همکاری عارجی را با کشــور آمریکا و  

ار، هم  به بررـسیپژوهـشی  تنادی تولیدات علمی دانـشگاه تربنویـسندگی و هموـضعیا انتـش . پرداعا یا مدرساـس

میزان همکاری علمی در دهد تولیدات علمی دانشـگاه تربیا مدرس سـیر صـعودی داشـته اسـا. ها نشـان مییافته

های ایرانی باال بوده . میزان همکاری دانـشگاه تربیا مدرس با ـسازمانبیش از حد متوـسط بود  یموردبررسـ مقاالت  

 علمی  ئای هالملل از میزان پایینی برعوردار اـسا. پرکارترین اعـضای  و در مقابل همکاری علمی آن در ـسطح بین 

تعداد تولیدات علمی و ضــریب تأثیر مجالت با هم    همچنین مربوط به حوزه شــیمی اســا.   هاآنو پراســتنادترین  

  ای معکوس دارند.رابطه

  را   ســاینس  آووب  پایگاه در  هند   پورســامبا   دانشــگاه  شــده نمایه  مقاله  170  تعداد(  2013)   1ســتی و  ماهارانا

  بیـشترین.  اـسا ـشده منتـشر  ـشیمی موـضول در(  مقاله 47)  مقاالت تعداد  بیـشترین   که داد نـشان  نتایج.  کردند  بررـسی

گران  مقاالت  تعداد ر  Astrophysics and Space Science  مجله  در  پژوهـش ده منتـش ه. بود ـش ـس  Indian موـس

Institute of Technology    ــترین االت  بیشـ ه  ســـاینس   آووب  در  را  مـق اـی اری  ازنظر.  بود  کرده  نـم ای همـک   ـه

ــور نیز  المللیبین  ــترین   متحدهاالتیا  کش ــگاه با  را  همکاری  بیش ــامبا  دانش ــا  هند  پورس ای دیگر در مطالعه  .داش

ویله گاه النجاه(  2014همکاران )و   2اـس کوپوس ارزیابی    35را طی    3تولیدات علمی دانـش ته در پایگاه اـس ا  گذـش ـس

 Acta Crystallographicaشــده بود. مجله  نمایه رکورد از دانشــگاه النجاه در اســکوپوس    791کردند. تعداد 

Section E: Structure Reports Online   مقاالت دانـشگاه النجاه بود.   منتـشرکنندهمقاله، بیـشترین    17با تعداد

بود. دانـشگاه النجاه فلـسطین بیـشترین همکاری را  مقاله( در حوزه پزـشکی چاپ ـشده 146بیـشترین تعداد مقاالت )

ــور   ــا.   94ـبا تـعداد     متـحدهاالتیـ اـبا کشـ ــوام و کوـمار  رکورد داشـ ــی دیگر اسـ ـبه مـطالـعه  ( 2015)4در پژوهشـ

مقاله دانشـگاه ماهارشـی نمایه شـده در پایگاه اسـکوپوس پرداعتند. نتایج نشـان داد که    1247تعداد    یسـنجکتاب

اـسا. روند انتـشارات علمی و اـستنادهای دریافتی افزایـشی بود. بیـشترین مقاالت   6میانگین اـستناد به ازای هر مقاله  

  71با  Indian Journal of Heterocyclic Chemistryمقاله بود. مجله    455نمایه شـده در موضـول شـیمی با 

با اسـتیاده از پرسـشـنامه به تحلیل  (  2016)  5تسـیف، چیا و آمینیو مقاله بیشـترین تعداد مقاالت را منتشـر کرده بود.

ــریات علمی  ــگاه16کتابدار از   165نش ــارات کتابداران   دانش رکورد بود که    373نیجریه پرداعتند. تعداد کل انتش

وری اطالعات منتشــر شــده بود. بیشــترین انتشــارات متعلق به کتابداران مرد بود. کتابداران مرد  اغلب در حوزه فنا
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( به بررسی مقاالت دانشگاه باناراس  2017) 1در تحقیقی دیگر داویدیدرصد رکوردها را منتشر کرده بودند.    67.5

ســاینس شــتاب گرفته اســا. به   آووبرشــد مقاالت در    2005نتایج این مطالعه نشــان داد از ســا    .هند پرداعتند

  2ـصنعتی  و علمی  تحقیقات  ـشورایپژوهـشگاه   ترتیب ـشیمی و فیزیک بیـشترین تعداد مقاالت نمایه ـشده را داـشتند.

ــگاه ــترین رکورد را در وباین دانش ــا.  ، بیش ــاینس داش رکورد(    471رکورد( و آلمان )  607)  متحدهاالتیاآوس

به بررسی  (  2017ای دیگر حق و همکاران )در مطالعه بیشترین همکاری علمی را با محققان دانشگاه بنارس داشتند.

  2015آوســاینس از آغاز تا ســا  نمایه شــده در پایگاه وب 3ســعود بن عبدالعزیز مدرک پژوهشــی دانشــگاه  775

اـسا. بیـشترین تعداد مقاالت مربوط به   ه اکثریا مقاالت در حوزه پزـشکی منتـشر ـشدهپرداعتند. نتایج نـشان داد ک

منتـشر شده بود. محققان   Saudi Medical Journalدرـصد( در مجله   46بود. بیـشترین تعداد مقاالت )  2015ـسا  

در    (2018و همکاران )  4در پژوهشــی دیگر دارمادجی  .داشــتند  متحدهاالتیا عربســتانی بیشــترین همکاری را با

بررـسی کردند. نتایج    2017تا    2001های برتر اندونزی را در پایگاه اـسکوپوس طی ـسا   مقاالت دانـشگاه  ایمطالعه

های برتر اندونزی در پایگاه اسـکوپوس قابل مالحظه اسـا. بیشـترین  نشـان داد روند رشـد تعداد مقاالت دانشـگاه

ــکوپوس متعلق به د ــگاه  تعداد مقاالت در اس ــور    Bandung Institute of Technologyانش بود. محققان کش

ــتند.    ــگران اندونزیایی داش ــترین همکاری علمی را با پژوهش ــی احمدژاپن بیش ( به  2019همکاران )و  5در پژوهش

به بررسـی مشـارکا دانشـگاه الجوف عربسـتان سـعودی در پایگاه   عربسـتان  6بررسـی مشـارکا دانشـگاه الجوف

مدرک به    3با   2006مدرک و ســا    209با تعداد   2017ســا   نشــان دادند    هاســکوپوس پرداعتند یافتهاطالعاتی ا

ه  رشـد شـدید علمی مشـهود بود  2017الی   2013های  ترتیب بیشـترین و کمترین میزان انتشـار را داشـتند. طی سـا 

تناد هر مقاله در دانـشگاه الجوف عربـستاناـسا تنادو باالترین می   53/4  . میانگین اـس بود.   2016در ـسا     26/6  زان اـس

مالزی   ازآنپس بود. مصـر و  7بیشـترین همکاری دانشـگاه الجوف در سـطح ملی با دانشـگاه عبدالعزیز پادشـاه جده

ــترین همکاری علمی بین  ــتند. مطلوببیش ــگاه الجوف داش ــگاه المللی را با دانش ــندگان دانش ترین مجله برای نویس

( به بررسی تولیدات  2019و همکاران )  ملتاریدر پژوهشی  بود.  International Medical Journalالجوف مجله 

و استنادات دریافتی  علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ایران پرداعتند. نتایج نشان دادند، روند تولیدات علمی 

دانشــگاه ســیر صــعودی را دارد. بیشــترین همکاری نویســندگان این دانشــگاه با کشــورهای ایاالت متحده امریکا، 

اند. همچنین  ( منتشــر شــدهQ1. تمامی مقاالت پراســتناد دانشــگاه در مجالت ســطح او  )اســاانگلســتان و ســو د 

ــکی همدان در   ــگاه علوم پزشـ ــارات علمی دانشـ ــامل مطالعات ایلدمیولوژی، مطالعات  عو 4انتشـ ــلی شـ ــه اصـ شـ

به ترـسیم نقـشه  (2021) در پژوهـشی دوالنی آزمایـشگاهی، مطالعات فارماکولوژی و مطالعات میکروبیولوژی اـسا.

انتشـارات علمی و اسـتنادهای دریافتی   سـنجی دانشـگاه الزهرا در پایگاه اسـکوپوس پراعا. نتایج نشـان دادندعلم

ــگاه الزهرا در ــترین همکاری علمی با   دانش ــطح ملی، بیش ــا. در س ــته اس ــعودی داش ــی روند ص طو  زمان بررس

 70همچنین  کـشورهای آمریکا، کانادا و آلمان بوده اـسا.  با المللی نیز در ـسطح بین و   پژوهـشگران دانـشگاه تهران

د طح باال و چارک او  ) درـص تناد در مجالت ـس ههمچنین  ( بودند. Q1مقاالت پراـس ان داد که  بنتایج عوـش ندی نـش
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ــگاه الزهرا در   ــارات علمی دانش ــی و   5انتش ــناس ــیمی، فیزیک، زیســا ش ــامل ش ــه اصــلی ش بیوتکنولوژی،  عوش

 قرار دارند.   روانشناسی و علوم تربیتی و حسابداری، مدیریا و علوم کاملیوتر

با توجه به افزایش کمی انتشـارات علمی،    شـکیبکه   نمود بیان توانمی شـدهانجام های پژوه بندیجمع در

های موضوعی  ها، مجالت، کشورها و حوزهدانشگاهملتلف )ـسطح   در منتـشرـشدهارزیابی عملکرد مدارک علمی  

گاه ا. دانـش ات علمی میملتلف( الزم و ضـروری اـس ـس نجکتابهای  توانند از نتایج تحلیلها و ماـس تیاده    یـس اـس

با تحلیل روند انتشـــارات علمی،   یســـنجکتاب، مطالعات یطورکلبهکنند تا از عملکرد علمی عود آگاه شـــوند.  

عه علم را فراهم می د و توـس گاهکنند. از طرف دیگر زمینه رـش ی تولیدات علمی دانـش اتها و بررـس ـس ملتلف   ماـس

راهنمایی برای مدیران و   عنوانبهدهد و   ارا هدر جهان علم   هاآندر عصـــوص رتبه    یمت ی قیذتوانند اطالعات  می

 های علمی عمل نماید. گذاران در حوزه پژوهش و عود پژوهشگران جها شناسایی شکافسیاسا
 

 شناسی پژوهش روش .3

ی با رویکرد روش  ازنظرهدف کاربردی،   ازنظراین پژوهش  ناـس نجکتابـش ازی  یـس ا. همچنین از   و مصـورـس اـس

جامعه آماری پژوهش حاضــر   .ای برای تدوین مبانی نظری و پیشــینه پژوهش اســتیاده شــده اســاروش کتابلانه

توســط   کل تولیدات علمی دانشــگاه ارومیه(  )  یالدی م  2019-1982شــامل همه تولیدات علمی اســا که از ســا  

ای   گاه ارومیه به نگارش    ئای هاعـض اس  و در پایگاه وب درآمدهعلمی دانـش ده اـسا، بر این اـس اینس نمایه ـش آوـس

میالدی    2019)شـمسـی( تا سـا    1361)میالدی ( برابر با سـا    1982سـا از اولین تولید علمی دانشـگاه ارومیه در  

ها از جســتجوی پیشــرفته  آوری دادهبرای جمع تولید علمی به ثبا رســیده اســا.  5837شــمســی(، بال  بر   1398)

ــا. دادهپایگاه داده وب ــده اس ــتیاده ش ــاینس اس ــی، در تاری     ازی موردنهای  آوس از   2020می    12برای این بررس

یوه گردآوری داده  .یگاه مربوطه اـستلرا  ـشده اـساپا آدرس دقیق دانـشگاه ارومیه در   بدین ـصورت بود که  هاـش

تمامی اسامی دیگر دانشگاه ارومیه که نویسندگان  ضمناً  باشد.می  "Urmia University" پایگاه وب آوساینس 

ــدند. ــگاه ارومیه، در  طور دیگری در مقاالت وارد کرده بودند ادغام ش ــی و تهیه تولیدات علمی دانش برای بررس

را در جسـتجوی پیشـرفته وارد کرده و سـا  جسـتجو در بازه  (OG = Urmia University) اولین گام عبارت

جها پاســ  به ســااالت تحلیلی پس از جســتجو، تعداد تولیدات علمی .  یین شــده اســاتع  2019تا   1982زمانی  

ــده در پایگاه   ــلس در پایگاه مذکور ذعیره رکوردها را در فایل  5837نمایه ش ــا آمد. س   500های  رکورد به دس

ــقف برای هر ــا، انتلاب کرده و رکوردها   تایی که حداکثر س ــورتبهبار ذعیره رکوردها اس ه با کامل همرا  ص

ذعیره ـشد که در پایان همه فایل را  .txt فایل با پـسوند 12ذعیره گردید. در مجمول  (.txt) مأعذ، با فرما متنی

ــتی دانلود رکوردـها ـباـید در انتـهای هر ـفاـیل  ادـغام می end3.txt در ـیک ـفاـیل ـبه ـنام گردد. برای اطمیـنان از درسـ

ته    End File که ملیف EF ت  در انتها باید   EF فقط یک ت   end3.txtباـشد و در فایلاـسا، وجود داـش

اـند اقی بـم ــود  .ـب اـیل ادـغامی فقط ـیک مرتـبه عـبارت زیر تکرار شـ ــا ـکه در ـف اـید توـجه داشـ  VR 761  FN  :ـب

Thomson Reuters Web of Science™ 

نویـسنده برتر انتلاب و وارد نقـشه ـشدند. در نقـشه، هر   50برای ترـسیم نقـشه،    یی ی تألهمچنین برای ترـسیم نقـشه هم  

را با یکدیگر   یی ی تألگیرند بیشترین هم  دهندۀ یک عوشه اسا. نویسندگانی که در یک عوشه قرار میرن  نشان
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برای   ی اســـا.تألیی دهندۀ تعداد همها نشـــانتعداد انتشـــارات و ضـــلاما عط دهندهنشـــانها  دارند. اندازه دایره

ه گاه ارومیه ازعوـش ازی نرم  قابلیا  بندی تولیدات علمی دانـش ورـس ا. به  VosViewerافزار مـص ده اـس تیاده ـش ، اـس

دواژه )  24647این منظور   )Keywordکلـی اوین  دهtitles( از عـن )( و چکـی ای  انتشــــارات علمی،  abstractsـه  )

تانه   بار تکرار ـشده   40و بیش از   40( که  termsاـصطالحاتی )در نظر گرفته ـشد. یعنی    40اـستلرا  ـشد. ـسلس آـس

افزارهای  ساینس، نرمآوهای پایگاه وباز سیستم تحلیل دادهنیز    هاداده  لی وتحلهیتجزبرای  بودند وارد نقشه شدند.   

 ای اکسللورر استیاده شده اسا.  آراُاس ویوور و سیاکسل، هیسا سایا، وی

 

 هاافتهی .4

پژوهـشگران و ـساینس  آو وب  پایگاه در ایران هایدانـشگاه بین  در  ارومیه  دانـشگاه رتبه  و  جایگاه  عیینالف.

 اندکرده منتـشر علمی مدرک 5837 مجمول در  2019-1982 زمانی بازه در علمی دانـشگاه ارومیه  ئای هاعـضای  

از لحاظ فراوانی انتشــارات   ایران  برتر  دانشــگاه 25 ، 1جدو   در  .اســا شــده نمایه آوســاینس وب پایگاه در که

ــاهده ــودمی مشـ ــگاه  25  این .  شـ ــد،  84/86حدود  برتر  دانشـ ــر را ایران  علمی  تولیدات درصـ   کلیه .  اندکرده  منتشـ

  از  بعد و دارد ایران  هایدانـشگاه  بین  در  را علمی  تولید  باالترین  مدرک،  77839 با  اـسالمی آزاد  دانـشگاه  واحدهای

 مدرس  تربیا  دانشــگاه و شــریف  صــنعتی  دانشــگاه  تهران،  پزشــکی علوم  دانشــگاه  تهران،  دانشــگاه  ترتیب به آن

ــهم. اندداده  اعتصــاص  عود  به را  پنجم  تا  دوم  هایرتبه ــگاه  س   تولیدات  از  %076/1و  مدرک  5837  با  ارومیه دانش

 .اسا  کشور علمی
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 هاآنساینس و جایگاه دانشگاه ارومیه در بین آو وب  پایگاه در کشور هایدانشگاه بندی: رتبه1جدول 
درصد از  

 کل

تعداد  

 مدارک 
 ردیف  نام سازمان 

 1 دانشگاه آزاد 77839 % 565/15

 2 دانشگاه تهران 45815 % 161/9

 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 37224 % 443/7

 4 دانشگاه صنعتی شریف 24418 % 883/4

 5 دانشگاه تربیا مدرس 22089 % 417/4

 6 دانشگاه امیرکبیر 20852 % 170/4

 7 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  18155 % 630/3

 8 دانشگاه شیراز  16640 % 327/3

 9 دانشگاه علم و صنعا ایران  16095 % 218/3

 10 دانشگاه صنعتی اصیهان  15781 % 156/3

 11 دانشگاه فردوسی 14469 % 893/2

 12 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12410 % 428/2

 13 دانشگاه شهید بهشتی  12048 % 409/2

 14 دانشگاه تبریز  11973 % 394/2

 15 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 10876 % 175/2

 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران  10450 % 090/2

 17 پزشکی مشهد دانشگاه علوم  10154 % 030/2

 18 دانشگاه علوم پزشکی اصیهان  9928 % 985/1

 19 دانشگاه عواجه نصیر طوسی  8906 % 781/1

 20 دانشگاه اصیهان 7789 % 558/1

 21 دانشگاه پیام نور  6606 % 321/1

 22 دانشگاه گیالن 6532 % 306/1

 23 دانشگاه رازی 6482 % 296/1

 24 دانشگاه بوعلی سینا  5958 % 131/1

 25 دانشگاه ارومیه 5837 % 076/1

 مجموع  435326 % 84/86

 

-وب  پایگـاه  در  ارومیه  دانـشگاه  علمـی  ئتیه  اعضای  علمی  تولیدات  میزان   و  رشد  روند  تعیینب.

 ( 201-1982) زمانی بازه در آوساینس

ارومیه،   دانشگاه  علمی  تولیدات  وضعیا  بررسی  وب  صورتبهجها  اطالعاتی  پایگاه  در   ساینس آوجداگانه 

مجمول تولیدات علمی نمایه شده این    شد،مشاهده    1که در جدو     گونه همانجستجو و مورد بررسی قرار گرفا.  

آوساینس  . اولین مقاله نمایه شده دانشگاه ارومیه در پایگاه وباساعدد    5837آوساینس  دانشگاه در پایگاه وب

رشد    (میالدی  1998شمسی )  1377. تعداد تولیدات علمی در سا   اسامیالدی(    1982شمسی ) 1361در سا   

و   داشته  صعود  بعدازآنبیشتری  اسسیر  داشته  ادامه  به  ی  ارومیه  دانشگاه  علمی  تولیدات  رشد  نرخ  همچنین  ا. 

 :  شد برده بکار زیر فرمو  رشد نرخ محاسبه تیکیک سا  نشان داده شده اسا. برای

G=(X_t-X_(t-1))/X_(t-1) ×100 (Mokhtari & et.al, 2017). 
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G  علمی،  تولیدات   رشد  نرخX_t  دوره  در   علمی   تولیدات  تعداد  t  ،(X (t-1  دوره  در   علمی  تولیدات   تعداد  t-1  

 .(2)جدو  
 سال  برحسب ارومیه  دانشگاه  علمی تولیدات  درصد  و  فراوانی توزیع: 2جدول 

 

نرخ 

 رشد 
درصد  

 از کل 

تعداد  

 انتشارات 

سال 

 انتشار 
 ردیف 

نرخ 

 رشد 
درصد از  

 کل

تعداد  

 انتشارات 

سال 

 انتشار 
 ردیف 

11/1

1 

 1 1982 1 %02/0 ناچیز  20 2001 10 17/0%

 2 1983 1 %02/0 ناچیز  21 2002 36 61/0% 60/2

78/2 63/0% 37 2003 22 0 0 0 1984 3 

32/2

4 

78/0% 46 2004 23 0 0 0 1985 4 

35/5

4 

 5 1986 1 %02/0 ناچیز  24 2005 71 21/1%

72/1

9 

 6 1987 1 %02/0 ناچیز  25 2006 85 45/1%

18/6

1 

 7 1988 1 %02/0 ناچیز  26 2007 137 33/2%

11/5

 - 

22/2% 130 2008 27 0 0 0 1989 8 

92/4

6 

25/3% 191 2009 28 0 0 0 1990 9 

99/2

1 

 10 1991 5 %08/0 ناچیز  29 2010 233 97/3%

61/2

9 

 11 1992 2 %03/0 ناچیز  30 2011 302 15/5%

23/1

6 

 12 1993 3 %05/0 ناچیز  31 2012 351 98/5%

 13 1994 4 %07/0 ناچیز  32 2013 380 47/6% 26/8

26/1

0 

 14 1995 5 %09/0 ناچیز  33 2014 419 14/7%

05/2

0 

 15 1996 6 %10/0 ناچیز  34 2015 503 57/8%

28/1

9 

22/10 % 600 2016 35 0 0 0 1997 16 

5/14 70/11 % 687 2017 36 100 20/0% 12 1998 17 

84/6 50/12 % 734 2018 37 33/33 - 14/0% 8 1999 18 

03/1

7 

63/14 % 859 2019 38 5/12 15/0% 9 2000 19 

 

اساس  طو    در  اما  گرفا  بیشتری  سرعا  علمی  تولیدات  انتشار  تعداد  2002  سا   از  ،2های جدو   داده  بر 

  علمی   تولیدات  مجدداً  1996  سا   تا  1991  سا   از   ولی  داشا،  نزولی  سیر  مقاالت  رشد  1985  و  1984  هایسا 

توان بیان  اسا. می  نداشته  علمی  تولید  هی   ارومیه  دانشگاه1997  سا   در  ولیاسا.    عودگرفته  به  صعودی  رشد

های اعیر روند زیادی بوده اسا، اما در سا   یی فرازوفرودهاداشا نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه ارومیه دارای  

 صعودی و ثابتی داشته اسا. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

  13صفحه 

  علم   نقشه   تحلیل   و   ترسیم 

علمی    بروندادهای   نگاشتی 

 ... 

 زبان  و مدرک انواع لحاظ به ارومیه دانشگاه علمی تولیدات توزیع  بررسیج.

شده   ارا ه  3که در جدو    رکورد 5837 از مجمول دهد کهمی نشان ساینس آووبهای حاصل از پایگاه  داده 

های کتاب و به مقاله داده و بلش  مربوط آن کمترین  مدارک مربوط به مقاالت بوده و درصد 85 حدود اسا.

 بر را عود تمرکز ارومیه بیشترین  دانشگاه علمی ئای ه  اعضای که  گرفا  نتیجه توانمی باشد.متن بیوگرافی می

 هامروری و چکیده همایش  مقاالت انتشار مقاالت کنیرانس، به ترتیب به بعدازآن و اندگذاشته مقاالت تولید

 اند. پرداعته
 : توزیع فراوانی و درصد قالب تولیدات علمی دانشگاه ارومیه 3جدول 

 نوع مدرک  تعداد  درصد از کل تولیدات علمی 

 مقاله 5174 % 64/88

 مقاالت کنیرانس و همایش 438 50/7%

 مقاله مروری 94 61/1%

 چکیده همایش ها  58 99/0%

 نقد و بررسی کتاب 40 69/0%

 تصحیحات و اضافات 34 58/0%

 دسترسی اولیه )زودآیند( 23 39/0%

 انتشار مجدد 11 19/0%

 مقاالت استردادی یا سلب اعتباری  11 19/0%

 مطالب ویرایشی 9 15/0%

 یادداشا 5 09/0%

 نامه 4 07/0%

 متن بیوگرافی 1 02/0%

 های کتاب بلش 1 02/0%

 1مقاله داده 1 02/0%

 

تولیدات علمی به  ، بیشترین توزیع  دهندها نشان میهمچنین بررسی تولیدات علمی دانشگاه بر اساس زبان داده

درصد از کل   0/ 05عدد،    3زبان فارسی با تعداد    همچنین مقاالت با  .درصد اعتصاص دارد  9/99زبان انگلیسی با  

 . (4جدو  اند )را به عود اعتصاص دادهیک مدرک  هرکدامهای عربی و ترکی  و زبان  شودمدارک را شامل می

 
 تولیدات علمی دانشگاه ارومیه : توزیع فراوانی و درصد زبان 4جدول 

 ردیف  نوع زبان  تعداد  درصد از کل 

 1 انگلیسی 5831 % 90/99

 2 فارسی  3 05/0%

 3 عربی 1 02/0%

 4 ترکی  1 02/0%

 5 نامشلص 1 02/0%

 
1. Data paper 
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 آوساینس وب پایگاه در ارومیه دانشگاه علمی تولیدات بیشترین دارای موضوعی هایحوزه تعیین.د 

درصد از کل    25حدود    کهیطوربه،  (5)جدو     اسا بیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه در حوزه مهندسی  

می تشکیل  مهندسی  مقاالت  را  دانشگاه  این  علمی  علمی  تولیدات  تولیدات  شیمی  مهندسی حوزه  از  بعد  دهند. 

حوزه   این  دارد،  دانشگاه    16بیشتری  علمی  تولیدات  از  می  هی ارومدرصد  اعتصاص  عود  به  رشتهرا  های  دهد. 

درصد از تولیدات علمی ایرانی   23حدود  همچنیندارند.  های بعدی قرار کشاورزی، فیزیک و داملزشکی در رتبه

با بیشترین تولیدات علمی    را به عود اعتصاص داده اسا. پس از رشته مهندسی، موضول شیمی دومین حوزه علمی

های بعدی قرار دارند. که دانشگاه ارومیه  موضوعی فیزیک، علوم کاملیوتر، علم مواد در رتبه  یهاحوزه.  بوده اسا

 از این امر مستثنی نیسا. نیز 

 ارومیه  دانشگاه علمی تولیدات   برتر موضوعی حوزه وپنجست یب: 5 جدول

درصد از  

 کل

ردی  حوزه موضوعی  تعداد 

 1 مهندسی  1453 % 89/24 ف

 2 شیمی  952 % 31/16

 3 کشاورزی  392 72/6%

 4 فیزیک  338 79/5%

 5 داملزشکی  293 02/5%

 6 علم مواد 290 97/4%

 7 علوم کاملیوتر 289 95/4%

 8 صنایع غذایی  270 63/4%

 9 ریاضی  248 25/4%

 10 سایر فناوری علوم و  247 23/4%

 

 ارومیه دانشگاه علمی تولیدات انتشار نرخ بیشترین با مجالتی تعیینه.

جدو   گونههمان در  می  6  که  )مشاهده  علمی  مجله  در  ارومیه  دانشگاه  مقاالت  بیشترین   Veterinaryشود 

Research Forum  مجله این  موضوعی  حوزه  اسا.  شده  منتشر  اسا،  ارومیه  دانشگاه  مجالت  از  یکی  که   )

تأثیر   ضریب  باالترین  همچنین  اسا.  نشریه  181/7داملزشکی  به   Energy Conversion And مربوط 

Management     مقاله از دانشگاه ارومیه را منتشر کرده اسا. این مجله در حوزه موضوعی    36اسا که تاکنون

مجله برتر با بیشترین انتشارات را نشان   10،    6جدو   کند.مهندسی( مقاالت را منتشر می)  یانرژتبدیل و مدیریا  

 دهد.می
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 مجله علمی دارای بیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه  ده:  6جدول 

سایت   کشور  عنوان مجله  ردیف 

 اسکور 

ایمپکت   چارک 

 فاکتور 

درصد  

 از کل 

تعداد  

 مدارک 

1 Veterinary Research 

Forum 
 Q4 893/0 23/1% 72 3/0 ایران 

2 Iranian Conference on 

Electrical Engineering 
 70 %20/1 -  - -  ایران 

3 International Journal of 

Engineering 
 Q1 611/0 96/0% 56 - ایران 

4 Journal Of the Chinese 

Chemical Society 
 Q3 188/1 93/0% 54 12/1 چین

5 Journal Of the Iranian 

Chemical Society 
 Q2 742/1 86/0% 50 16/1 ایران 

6 Energy 20/6 انگلستان Q1 082/6 67/0% 39 

7 Journal Of Animal and 

Veterinary Advances 
 38 %65/0 -  - -  آمریکا

8 Energy Conversion and 

Management 
 Q1 181/7 62/0% 36 87/7 انگلستان

9 Aeu International Journal 

of Electronics and 

Communications 

 Q1 853/2 60/0% 35 40/3 آلمان

10 Journal Of Agricultural 

Science and Technology 
 Q2 828/0 60/0% 35 09/1 ایران 

 

 ارومیه دانشگاه  پژوهشگران یالمللنیب و ملی هایتعیین میزان همکاری و.

 همکاری  634 با آزاد  را با دانشگاه همکاری  ارومیه بیشترین  حاکی از آن اسا که دانشگاه  7  های جدو یافته

 علوم تهران، دانشگاه دانشگاه تبریز و دانشگاه ترتیب  به بعدازآن و اسا داشته مقاله  5837 مجمول از مقاله

 اند. را در زمینه همکاری با دانشگاه ارومیه به عود اعتصاص داده چهارمهای دوم تا  تبریز رتبه پزشکی
 

 های ایرانی : همکاری دانشگاه ارومیه با سازمان7 جدول

ردی  سازمان نام  تعداد  درصد از کل 

 1 دانشگاه آزاد اسالمی  634 % 86/10 ف

 2 دانشگاه تبریز  352 04/6%

 3 دانشگاه تهران 274 69/4%

 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 164 81/2%

 5 دانشگاه صنعتی ارومیه 128 19/2%

 6 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 122 09/2%

 7 دانشگاه پیام نور  114 95/1%

 8 دانشگاه تربیا مدرس 103 77/1%

 9 دانشگاه صنعتی شریف 77 32/1%

 10 مالزی یفنّاوردانشگاه  70 20/1%
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مدارک  ،  8  جدو  در تعداد  همکاری  یی یتألهمکشورها،  درصد  بین و  ترتیب های  به  بیشترین  المللی   که 

بین   شده اسا. ارا ه،  اندداشته ارومیه دانشگاه با را همکاری  ایاالت  بیشترین همکاری  با  ارومیه  المللی دانشگاه 

درصد(، کشور    1/ 85با )درصد( و کشور ترکیه    85/1با کشورکانادا )  بعدازآندرصد( اسا و    59/2متحده آمریکا )

 درصد( اسا. 68/1درصد( و کشور مالزی ) 80/1) ای استرال

 
 بر اساس کشور  ارومیه با دانشگاه المللی های بینهمکاریمیزان : 8 جدول

 ردیف  نام کشور  تعداد مدرک  درصد از کل 

 1 آمریکا 151 59/2%

 2 کانادا 108 85/1%

 2 ترکیه  108 85/1%

 3 استرالیا  105 80/1%

 4 مالزی 98 85/1%

 5 انگلستان 79 35/1%

 6 اسلانیا  57 98/0%

 7 فرانسه  54 93/0%

 8 هلند  52 89/0%

 9 آلمان 50 86/0%

 10 ایتالیا  49 84/0%

 

دهنده تعداد انتشارات علمی بیشتر و هر  تر باشد نشانها بزرگ ، هر چه اندازه دایره(1)تصویر    تألیییدر نقشه هم

طوری که در شکل مشاهده  تألییی بیشتر بین کشورهاسا. همانمیزان هم  دهندهنشانها بیشتر باشد  چه ضلاما عط

مدرک(، کانادا و ترکیه در    191مریکا )آهشگران دانشگاه ارومیه به ترتیب با کشور  تألییی پژوشود بیشترین هممی

مدرک( در رتبه چهارم   96مدرک( و مالزی با )  105در رتبه سوم استرالیا با )  ،مدرک(  108رتبه دوم هرکدام با )

 قرار دارد. 

 
 کشورهای دارای بیشترین همکاری  (Co-authorship) تألیفینقشه هم : 1 تصویر

 علمی با پژوهشگران دانشگاه ارومیه  
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 تعداد تولیدات علمی ازلحاظپرکارترین نویسندگان دانشگاه ارومیه تعیین ز.

نیا پرکارترین نویسنده دانشگاه  سایا استلرا  شده اسا، جواد نوریافزار هیسا، که توسط نرم 9  جدو   بر اساس

رضازاده  ارومیه شناعته شده اسا و بعد از ایشان به ترتیب چنگیز قبادی، عیراهلل حدیدی، عبداهلل عو ی و قادر  

که در جدو  مشلص    طورهمانمیزان استنادات دریافتی،    ازنظر  اند.های دوم تا پنجم را به عود اعتصاص دادهمقام

نیا و  آوساینس به ترتیب جواد نوریتعداد کل استنادهای جهانی بازیابی شده از پایگاه وب  بر اساس شده اسا  

علیل فرهادی، چنگیز قبادی و قادر رضازاده پراستنادترین نویسندگان دانشگاه ارومیه هستند و در استنادات محلی  

 باشند.ن استنادات مینیا دارای بیشتریزاده و نوریزاده و حسن رضازاده و علیی و شادجو و زینی

 

 : نویسندگان پرکار دانشگاه ارومیه 9 جدول

اچ 

 ایندکس 

استنادات  

بدون 

 خوداستنادی 

تعداد  

 استنادات 

تعداد  

 مدارک 

حوزه  

 موضوعی 

 ردیف  نویسندگان 

 1 جواد نوری نیا  مهندسی  194 2203 1901 24

 2 چنگیز قبادی مهندسی  189 2129 1887 23

 3 عیراهلل حدیدی  مهندسی  135 514 418 11

 4 عبداهلل عویی  مهندسی  132 569 469 12

 5 قادر رضازاده مهندسی  130 1857 1497 24

 6 علیل فرهادی  شیمی  128 2112 2010 24

 7 بهزاد زینی زاده  شیمی  110 1330 968 21

 8 صمد جعیرمدار  مهندسی  107 980 855 19

 9 جبار علیی شیمی  95 739 409 15

رضا درویش  کشاورزی  81 541 455 10

 زاده

10 

مشاهده   2تصویر  که در    ی طورهماناسا.    ارا ه شده  2  تصویرنویسندگان دانشگاه ارومیه در    یییتألهمنقشه  

های  در عوشه  عوشه اصلی تشکیل شده اسا.  6از    ارومیهتألییی پرکارترین نویسندگان دانشگاه  شود نقشه هممی

مهندسی و فیزیک( نیز تشکیل شده اسا    غالباً)  یموضوع های ملتلف  از نویسندگان حوزه ای که  نارنجی و قهوه

نیا از حوزه داملزشکی  مدرک در هسته عوشه قرار گرفته اسا. در عوشه قرمز حسن مالکی 194جواد نوری نیا با 

مدرک در   128با    مدرک در هسته عوشه قرار گرفته اسا. در عوسه سبز نیز علیل فرهادی از حوزه شیمی  80با  

مدرک را در مرکز    130هسته عوشه واقع شده اسا. عوشه آبی که مربوط به حوزه مهندسی اسا قادر رضازاده با  

مدرک هسته این    76که ماهرخ شایسته با    شودیمهسته واقع شده اسا. هسته زرد نیز مربوط به علوم کاملیوتر  

 عوشه را تشکیل داده اسا. 
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 ( پراستنادترین نویسندگان دانشگاه ارومیه Co-authorshipتألیفی )هم : نقشه 2تصویر 

 

 روند استنادی دانشگاه ارومیهتعیین ح.

از نرم  1  نمودار استیاده  با  ارومیه  ابتدای    CRExplorerافزار  روند استنادات دریافتی تولیدات علمی دانشگاه  از 

های تولیدات  پراستنادترین سا   2014و   2013  بعدازآنو    2016دهد که سا   نشان میرا    2019تا پایان سا     1986

  یآرامبه  1990علمی دانشگاه ارومیه هستند. در حالا کلی روند افزایشی استنادات دریافتی مقاالت دانشگاه از سا   

با کمی   2016داری افزایش یافته و تا سا   معنی  صورت به  2004شرول شده اسا. از سوی دیگر این روند از سا   

، 1987های  ند نزولی شده اسا. کمترین میزان استناد در سا رو  2017نوسان روندی صعودی داشته اسا و از  

بوده اسا. البته الزم به ذکر اسا که دوره    2016استناد در سا     4602با صیر استناد و بیشترین میزان یعنی    1988

های اعیر زمان (. درنتیجه مدارک و مقاالت سا 1392باروری استناد حداقل دو سا  اسا )شجاعی و جوکار،  

بر اسا بنابراین انتظار  روند دریافا استناد مقاالت فرآیندی زمان  کهییازآنجااند.  ی برای دریافا استناد داشتهکم

 های اعیر افزایش یابند.رود استنادات دریافتی مقاالت سا می

 
 : روند استنادات دریافتی تولیدات علمی دانشگاه ارومیه  1نمودار 
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-هیسا  افزارنرماستنادات محلی و جهانی با استیاده از عروجی    روند استنادی دانشگاه ارومیه بر اساسهمچنین  

می  سایا   علمی   تولیدات   های سا   پراستنادترین  2017  و  ،2014  ،2013  سا   بعدازآن   و  2016سا   دهد  نشان 

نرمسا اسا.    بوده  ارومیه  دانشگاه در  شده  بازیابی  هیساهای  اساس سایا  افزار  جهانی    بر  استنادات  تعداد 

(TGCSمرتب می )(.2)نمودار  شود 
 

 
علمی   ئتیهتولیدات علمی اعضای   خط نارجی( و جهانی)خط آبی()  یمحل استنادهای دریافتینرخ : 2نمودار 

 دانشگاه ارومیه بر اساس سال
 

مدرک  4624مدرک منتشرشده دانشگاه ارومیه، تعداد  5837از دهد نشان می افزارنرمهمچنین نتایج عروجی 

  هی اروممدرک تولید علمی دانشگاه    1213توان گیا  اند. میاستناد دریافا کرده  1یا بیشتر از    1درصد(    21/79)

مدرک دانشگاه،    3726اند. در مجمول، به تعداد  درصدِ انتشارات( تاکنون هی  استنادی دریافا نکرده  79/21)

  45/0)مدرک    26استناد اسا. همچنین تعداد    45/8بار استناد شده اسا. میانگین استناد به ازای هر مدرک    49650

  اند.استناد دریافا کرده 100درصد( بیشتر از 

زاده  های فر دهد. بر این اساس مقاله در دانشگاه ارومیه را نشان می  باال و با استناد    رگذاری تأث اله  مق   ده  ،10جدو   

 سه مقاله برتر در این زمینه هستند. 2012و فرهادی  2011، قا دی 2007
 مقاالت اثرگذار و پراستناد دانشگاه ارومیه  :10 جدول
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 موضوعی یهاحوزه برحسب ارومیه دانشگاه علمی ئتیه اعضای علمی تولیدات بندیخوشه.ط

عوشه تشکیل    5شود نقشه تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از  مشاهده می  6  طور که در شکلبرای بررسی و همان

 ,acid  ،adsorption,behaviorکه با رن  قرمز مشلص اسا و شامل اصطالحاتی نظیر   شده اسا. عوشه او 

catalyst  بهترینباشد  می شیمی    عوشه   این  برای  عنوان  و  و  شامل  باشدمیفیزیک  سبز  رن   با  دوم  عوشه   .

بهترین   شودیم  exergy,energy ,  design,   algorithm  نظیر  ی اصطالحات و  ف  عوشه  این   برای  عنوان   و  نی 

کلیدواژهاسامهندسی   شامل  شده  مشلص  آبی  رن   با  که  سوم  عوشه  مانند،.   ,mice, apoptosis  هایی 

oxidative stress,expression، rats عوشه بعدی  اساعلوم پزشکی  عوشه این برای عنوان  بهترینو باشد می .

رن    با  کلیدواژه  زردکه  شامل  و  اسا  شده   ,growth, antioxidant activity, invitroهای  مشلص 

quality, plant  با اصطالحات  نیز    رن بنیش کشاورزی اسا. عوشه    عوشه  این   برای  عنوان  و بهترین باشد  می

sheep , prevalence,  Iran طور که از  همان . اساحوزه داملزشکی  عوشه این  برای عنوان  باشد و بهترین می

تصویرعوشه حوزهذیل    های  از  هنر  و  انسانی  علوم  علمی  پیداسا حوزه  تولید  دارای کمترین  که  هستند  هایی 

در هر حوزه استیاده    نظرانصاحبها از راهنمایی  گذاری این عوشهبرای نامسازد  می  عاطرنشان  ضمناً  باشند.می

 شد.
 

 
های تحصیلی حوزه برحسبعلمی دانشگاه ارومیه  ئتیهبندی تولیدات علمی اعضای خوشه  :6 شکل

 های آموزشیگروه
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 گیری و نتیجه بحث  .5

  ی شمس 1398تا   1361های  علمی دانشگاه ارومیه طی سا    ئای ه حاضر وضعیا تولیدات علمی اعضای    پژوهشدر  

پیمایشی و از نول توصییی   1982-2019) - میالدی( مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسا. روش پژوهش آن 

علمی دانشگاه ارومیه تشکیل دادند که حداقل    ئای ه را تمامی اعضای    یموردبررسحلیلی بوده اسا. جامعة آماری  ت

تا   1361آوساینس دارند. تعداد تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از سا   یک مدرک نمایه شده در پایگاه داده وب

که حدود  مدرک    5837آوساینس نمایه شده اسا به تعداد  میالدی( در پایگاه وب  2019-1982شمسی)  1398سا   

. در حالا کلی روند انتشار تولیدات علمی  شودعلمی کشور در این پایگاه را شامل می از کل تولیدات    08/1%

های علمی  سیر صعودی داشته اسا. دانشگاه ارومیه در بین نهادها و سازمان  یموردبررسهای  دانشگاه ارومیه در سا 

 .ه عود اعتصاص داده اساکشور جمهوری اسالمی ایران از حیث تعداد تولیدات علمی، جایگاه بیسا و پنجم را ب

به   مربوط  ارومیه  دانشگاه  علمی  تولیدات  )نول    3بیشترین  مقاله  مدرک  همایش،  و  کنیرانس  مقاالت  مقاله، 

درصد مربوط به    9/99نول زبان زنده دنیا )انگلیسی، فارسی، عربی و ترکی( منتشر شده اسا که    4مروری( و به  

( میرزایی  و  نوروزی  نوری،  زمینه  این  در  اسا.  انگلیسی  )1385زبان  زاده  قاضی  و  و طالچی  1386(؛ عصاره   )

اند. علا این امر شاید ناشی از این  ود منبع اطالعاتی غالب را مقاله پژوهشی برشمردههای ع( نیز در پژوهش 1387)

بیشتری را صرف نوشتن مقاالت مستلر  از پژوهش   ئایهباشد که اعضای    مسئله یافته  علمی، وقا  انجام  های 

یافتهمی به  با توجه  برتر  پژوهش، گروه   اهدافهای حاصل از  کنند. همچنین  میزان تولیدات    ظرازنهای آموزشی 

، برونداد کار  جهیدرنت کنند و  های آزمایشگاهی میعلمی مانند شیمی، بیشترین وقا عود را صرف انجام پژوهش 

پایگاه-مقاله علمی پایگاه  پژوهشی عواهد بود. از طرفی در  مانند  به  موردمطالعههای اطالعاتی معتبری  با توجه   ،

انتلاب شود که   باید مجالتی  نمایه شدن مجالت وجود دارد، قاعدتاً  باالیی که برای  شرایط عاص و معیارهای 

باشند.   باالیی  علمی  کیییا  علمی جهی درنت دارای  مقاالت  پذیرش  مجالتی  چنین  در  بیشتری  -،  اقبا   از  پژوهشی 

هستند. علمی  برعوردار  تولیدات  موضوعی  حوزه  مهندسی    پرکارترین  حوزه  به  مربوط  ارومیه    . اسادانشگاه 

علمی حوزه مهندسی    ئایه علمی دانشگاه ارومیه از متلصصین و اعضای    ئای هپرکارترین و پراستنادترین اعضای  

علمی دانشگاه ارومیه تمایل زیادی به همکاری گروهی در انتشار    ئایهاعضای  های علمی  همکاری   ازنظر  .هستند

بیشترین همکاری سازمانی دانشگاه ارومیه در داعل کشور با دانشگاه آزاد اسالمی    ن ی بن یدراتولیدات علمی دارند و  

  .ادا دارد المللی دانشگاه ارومیه باالترین همکاری علمی را با پژوهشگران کشور آمریکا و کاندر حوزه بین   .اسا

های ایران را بررسی  های علمی کل دانشگاهز در پژوهش عود که همکاری( نی 2019)  یملتار( و  2020)  یدوالن

کلی    طوربه  های علمی ایران در رتبه او  با آمریکا و بعد کانادا بوده اسا.دریافتند که بیشترین همکاری  اندکرده

نظر می به  به  توجه  با  امر   لیپتانسرسد  در  متلصص  انسانی  نیروی  و  امکانات  لحاظ  از  پیشرفته  بیشتر کشورهای 

باال باشند که   ذکرشدهاعصی مانند موارد المللی کشورهای شهای بین پژوهش کشورهای مطرح در قبو  همکاری 

تصاعدی افزایش عواهد داد.    صورتبهدر حوزه پژوهش    ش یازپش یبعود رتبه همان کشورها را    نوبهبهاین امر  

نیا پرکارترین نویسنده دانشگاه ارومیه شناعته شده اسا و بعد از ایشان به ترتیب چنگیز قبادی، عیراهلل  جواد نوری

پراستنادترین نویسندگان    اند.های دوم تا پنجم را به عود اعتصاص داده عبداهلل عو ی و قادر رضازاده مقامحدیدی،  

نوری جهانی جواد  استنادات  در  ارومیه  در  دانشگاه  و  هستند  قادر رضازاده  و  قبادی  چنگیز  فرهادی،  علیل  و  نیا 
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نیا  زاده و جواد نوریزاد زینی زاده و محمد حسن استنادات محلی قادر رضازاده و جبار علیی و نسرین شادجو و به 

می استنادات  بیشترین  )  باشند.دارای  همکاری1397دبیری  ارزیابی  عنوان  با  عود  پژوهش  در  نیز  علمی  (  های 

- 2000های  پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سا 

یان پژوهشگران ایرانی حدیدی و عو ی از دانشگاه ارومیه و نوی از دانشگاه شهید بهشتی از  دریافا که از م  2017

  2014و    2013  هایسا   بعدازآنو    2016سا     میکروالکترونیک( بودند.  )  یمهندسنویسندگان در حوزه    ن یترفعا 

ترتیب   سا  به  میپراستنادترین  اسا.  ارومیه  دانشگاه  علمی  تولیدات  دریافتی  های  استنادات  روند  گیا  توان 

کاهش استنادات دیده   بعدازآنرشد صعودی داشته و    2016تا سا     1982تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از سا   

باشد می  دو سا های اعیر که  نرسیدن به سن دوره باروری مقاالت سا  توان علا آن را به جها  می شود که  می

گاه ارومیه به ترتیب حوزه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و داملزشکی،  بیشترین تولیدات علمی دانش .اسا

هایی هستند که دارای کمترین تولید  . حوزه علوم انسانی و هنر از حوزهاساعلوم پزشکی و علوم انسانی و هنر  

 باشند. علمی می

آزمایشی بودن علوم تجربی،    ای وگیری از آن جها معقو  اسا که به علا ماهیا جهانی و مشاهده این نتیجه

نظر داشته و درصدد تحقیق در آن زمینه هستند و از نتایج پژوهشگران در  محققان در مورد موضول پژوهشی اتیاق

شوند؛ اما مسا ل علوم اجتماعی و عاصه علوم انسانی بستگی به  فرهن ، عاستگاه محلی  مند میسراسر جهان بهره

  موردتوجه نظرات محققان علوم انسانی ماهیا کاماًل محلی، ملی یا مذهبی داشته باشند و    رون ی ازاای دارند.  و منطقه

ها نباشند. علوم انسانی غرب مبتنی بر  ها و مذهبو موضول تحقیق دیگر همکاران آنان در سایر مناطق، فرهن 

تولیدات علمی در این حوزه  ، بیشتر  رون یازادیگری اسا؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش اسا.    ینیبجهان

  در مجالت عار  از کشور کم اسا.   منتشرشدهشود و تولیدات علمی به زبان انگلیسی و  نیز به زبان ملی نوشته می

توان عالوه بر دالیل فوق، دالیل سیاسی و در نتیجه عدم پذیرش مقاالت حوزه علوم انسانی را در مجالت  البته می

سا که تحلیل علل و عوامل آن عار  از حوصله و تلصص نویسندگان مقاله حاضر  المللی را نیز میروض دانبین 

گیری ملی، باید به معیارهای ملی،  های دارای جهاسنجی برای حوزههای علمدر ارزیابی شاعص  رو ن یازا  اسا.

های پژوهشی  تهملی، فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد. که این نتایج با یاف  توسعهکیییا کار علمی و نقش آن در 

یافته1390(، میرحسینی و وهابی )1384( و سامانیان )1395ملتاری و میرزایی ) با  های  ( و هملوانی دارد. ولی 

گرایش    کهییازآنجا  هملوانی ندارد.(  2019)  یملتار ( و  2020))  یدوالن،(1389عصاره، قانع و رحمانی سییدویه ) 

از علوم تجربی اسا. جها بیشتر  انسانی  و علوم  اجتماعی  برحسب رشتهملی در مجالت علوم  ملی  های  گیری 

  دهند؛ ولی در مجمول، گرایش ملی این مجالت نشانگر غلبهرا نشان می  ییفرازوفرودهاملتلف این دو قلمرو  

های  ا و تأییدی بر این مدعاسا که در رشتهای در علوم اجتماعی و علوم انسانی اسپژوهش ملی و منطقه  جبهه

فرهنگی حاکمیا دارد. در  محور و درونی علمی اجتمالای و رویکردهای توسعهملی و منطقه  مسا لاین علوم،  

علمی و میزان    ها در پیشرفا و توسعهچنین شرایطی، تکیه و تأکید بر مسا لی چون نقش پژوهش علمی این رشته

علوم تجربی اندازه گرفا و برمبنای آن   مانندبهتوان  را نمی  هاآنن تألیف و تحقیق در  اندرکارامشارکا دسا

کرد.  تصمیم پایگاهن یبنابراگیری  ایجاد  دادن  ،  قرار  اساس  و  )داعلی(  زبانی  و  ملی  مناسب  استنادی  و  نشر  های 

پایگاه این  و    ملتاریاسا )تر  تر و متعاد ها منطقیسنجی برای این حوزههای علمها در تیسیر شاعصبرونداد 
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علمی    ئا یهیر اعضای  های اعحاکی از آن اسا که در سا بررسی تولیدات علمی از منظر دیگر    .(1395،  میرزا ی

توان علا این امر را  اند. میدانشگاه ارومیه تمایل بیشتری به چاپ مقاالت علمی عود در مجالت عارجی داشته

المللی، بیشتر بودن امتیاز چاپ مقاله در مجالت  های ملی برای افزایش انتشارات کشور ایران در سطح بین سیاسا 

های اطالعاتی معتبر بیان کرد. در این  ت عارجی برای نمایه شدن در پایگاه معتبر عارجی و باالتر بودن شانس مجال 

های عود  ( نیز در پژوهش 1387( و طالچی )1386زاده )(؛ عصاره و قاضی1385زمینه نوری، نوروزی و میرزایی )

انجام پژوهش در  اند. علا این امر شاید ناشی از فراهم بودن محیط منبع اطالعاتی غالب را مقاله پژوهشی برشمرده

ذکر این  همچنین    علمی باشد.  ئایهدانشگاه، اهمیا ویژه مقاله علمی پژوهشی و نیز میزان امتیاز آن برای اعضای  

المللی و باالتر بودن امتیاز چاپ مقاله در مجالت  نکته الزم اسا که سیاسا افزایش انتشارات کشور در سطح بین 

توجه    جه یدرنت علمی برای افزایش تولیدات علمی و    ئای ه بین اعضای    توانند باعث ایجاد نوعی رقابا عارجی می

هم    هاآنبیشتر به جنبة کمی تولیدات علمی شوند. بنابراین بهتر اسا در کنار افزایش کمی تولیدات علمی، کیییا  

 مورد توجه قرار گیرد.  

با یک مدرک در سا    ارومیه  تولید علمی دانشگاه  به حوزه    اسامیالدی    1982اولین  مربوط  مقاله  این  که 

(. 2جدو   اسا ) افزایش یافته    ی توجهقابلتعداد تولیدات علمی به میزان    1991باشد. در سا   مهندسی مکانیک می

های  نگاشا  1999وبی داشته اسا. در سا   شده و رشد ع   ی دورقممیزان تولید علمی دانشگاه ارومیه    1998در سا   

روند رو به رشدی را طی کرده اسا، فقط در    2019تا سا     2002علمی دانشگاه ارومیه افا داشته اسا اما از سا   

آوساینس با نوعی افزایش و کاهش  در پایگاه وب کهیطوربه.  کنیمکمی افا تولید علم را مشاهده می  2008سا   

روند تولیدات علمی روبرو بودیم. به طور کل، نقطه او  نرخ رشد تولیدات علمی در این پایگاه سا   نامتعاد  در  

توان نتیجه گرفا که افزایش یا کاهش تعداد تولیدات علمی در این پایگاه از روند ثابتی  ود. بنابراین می؛  2002

روند کلی سیر نسبتاً صعودی را نشان   شود، هرچندنظمی در این روند مشاهده میپیروی نکرده اسا و نوعی بی

های ملتلف ممکن اسا باعث  رسد. دالیل و بحرانو به دور از توجیه به نظر می  انتظاررقابلی غداد. البته این نتایج  

ها باشد که در  کسب چنین نتایجی شود. شاید یکی از دالیل این امر، تعداد و نول مجالت تحا پوشش این پایگاه

اند. محدود بودن مجالت تحا پوشش پایگاه و به موازات آن چاپ  ملتلیی به پایگاه اضافه شده  های زمانیدوره

علمی دانشگاه ارومیه در برعی    ئای ه مقاالتی در مجالت دیگر عار  از حیطه پوشش پایگاه مذکور توسط اعضای  

ان اعتبار پژوهشی دانشگاه و  نظمی در روند رشد باشد. همچنین میزدالیل این بیدیگر    ازجملهها ممکن اسا  سا 

های ملتلف نیز این مجالت هم نکته قابل تأملی اسا که در  علمی موجود دانشگاه در سا   ئا ی ه تعداد اعضای  

علمی یا به دانشگاه دیگری   ئای ه ها ممکن اسا تعداد متیاوتی از اعضای  این زمینه ماثر اسا )در برعی از سا 

دالیل دیگری    ازجملهها نیز  به تحصیل شده باشند(. قدما و اعتبار این پایگاه  منتقل و یا برای ادامه تحصیل مأمور

می که  اطالعاتی وب  موردتوجهتواند  اسا  پایگاه  در  مقاله  پذیرش  مثا   طور  به    مراتببهساینس  آوواقع شود؛ 

 دشوارتر از اسکوپوس اسا. 

پایگاه وب علمی در  تولیدات  پژوهش آودر کل، روند  این اسا که، تعداد  بیانگر  ها در سا  مقصد  ساینس 

اند و رغبا  تر شدهعلمی فعا  ئا ی ه آن اسا که اعضای  دهندهنشاننسبا به سا  مبدأ چند برابر شده اسا و این 

به نتیجه    (،1992اند. در این راستا بردونس، گارسیا و باریگون )المللی پیدا کردهبیشتری به نوشتن مقاله در سطح بین 
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 ... 

یافتند. دسا  حوزه  مشابه  رشتهپرکارترین  به  مربوط  ارومیه  دانشگاه  در  موضوعی  شیمی،  های  مهندسی،  های 

رتبه ترتیب  به  که  اسا  کاملیوتر  علوم  و  مواد  علم  داملزشکی،  فیزیک،  شامل  کشاورزی،  را  هیتم  تا  او   های 

های  های موضوعی در نمایهیات تحا پوشش این حوزهتواند ناشی از تعداد نشرشوند. یکی از دالیل این امر میمی

رو اسا. در مجمول به  های موضوعی با شرایط بهتری روبهاستنادی باشد. بنابراین پذیرش مقاالت در این حوزه

پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبا به    ژهیوبهها،  رسد با توجه به قدما ایجاد این رشتهنظر می

مسا ل ملموس  از سوی دیگر در دانشگاه ارومیه منجر به انتشار تعداد منابع علمی بیشتری شده اسا.  ها سایر حوزه 

های تجربی در آنجا در این پرکاری  م پژوهش های متعدد برای انجاها، و وجود آزمایشگاهو عینی در این حوزه

مکن اسا به نوآوری در حوزه و کشییات  های عینی و تجربی که گاهی متأثیر نباشد. انتشار نتایج این پژوهش بی

تر مانند علوم انسانی  های ناملموساز انتشار مقاله علمی پژوهشی در حوزه ترسهلجدید نیز منجر شده باشد، بسیار  

های موضوعی شده اسا  همین امر باعث افزایش میزان استنادات دریافتی مقاالت این حوزه   و علوم اجتماعی اسا 

ها در انتشار  علمی این رشته  ئایهرسد سطح زبانی اعضای  . از سوی دیگر، به نظر میرسدکه معقو  به نظر می

های  و یا مکمل تحلیل  برعالفد  توانالبته این تحلیل می   المللی نیز در این زمینه ماثر باشد.نتایج در مجالت بین 

دهد که با گذشا زمان  های علمی پژوهشگران دانشگاه ارومیه نشان میبررسی روند همکاریسطور قبلی باشد.  

علمی دانشگاه ارومیه بیشتر شده اسا که علا    ئایه های علمی گروهی در میان اعضای  به همکاری   یمندعالقه

تلصصی امر  حوزهاین  شدن  علوم  تر  حوزههای  افزایش  بین و  علمی  همکاری    جهیدرنت و    ایرشتههای  به  نیاز 

علمی   مقاالت  تولید  در  ناهمگون  میمیمتلصصین  این عالقه  که  کیییا    ری تأث تواند  باشد  و  کمیا  در  زیادی 

آمریکا ای دارد،  در بین کشورهایی که دانشگاه ارومیه با آن همکاری علمی فشرده  .تولیدات علمی داشته باشد

المللی  را به عود اعتصاص داده اسا. با توجه به این باالترین درصد مشارکا بین   %59/2بیشترین درصد یعنی  

المللی پایین دانشگاه ارومیه  درصد اسا این امر حاکی از میزان مشارکا و همکاری بین   5/2دانشگاه ارومیه حدود  

اند که  ( نیز در پژوهش عود به این نتیجه رسیده1394هری )باشد که گلینی مقدم و طا در امور علمی و تحقیقی می

بین همکاری علمی  سازمانهای  پایین المللی  از  ایران  اسا های  بوده  برعوردار  سطح عود  یافته   .ترین  های  نتایج 

 هملوانی دارد. ( 2019) یملتار( و 2020) یدوالن( 1395صابر )های پژوهش حاضر با یافته 

ای برای به تصویر های بسیار بهینهو مصورسازی روش  یسنج کتابهای  ها و تکنیک وشدر پایان باید افزود ر

هایی با  باشند. انجام چنین پژوهش ها، کشورها و حتی کل جهان میرسانی وضعیا علمی دانشگاهکشیدن و اطالل

تواند الگوی مناسبی برای  تر شدن هستند میدر حا  رشد و متنول  سرعابهها و ابزارهای ملتلف که امروز  روش

یک نقشه راه برای    عنوانبهتواند  های میاز پژوهش  گونهن ی انتایج    ارزیابی مستمر تولیدات علم در جهان باشد.

 های علم در کشور به کار روند.نقاط ضعف و قوت حوزه رصدو  رؤیا

 

 مآخذو  منابع .6
  پایگاه  در آن انعکاس و  اردبیلی محقق دانشگاه  هیأت علمی ی اعضا علمی تولیدات وضعیت تحلیل(. 1391) منیژه آذر،

 . طباطبایی  عالمه دانشگاه.  ارشد کارشناسی نامهپایان.  (Web Of Science) اطالعاتی 

https://www.virascience.com/thesis/672869/
https://www.virascience.com/thesis/672869/
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  بین آوساینسوب  پایگاه در چمران شهید دانشگاه  پژوهشگران  علمی  بروندادهای سنجش(. 1391) صدیقه جعفرزاده،
های  شبکه تحلیل  و ترسیم بر تأکید  با و  سنجیعلم  هایشاخص براساس  2011 تا 1990 هایسال
 .اهواز چمران  شهید  دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان . آنها نویسندگی هم

 نانو حوزه  علمی  تولیدات استنادی هم و  نویسندگی هم  انتشار، وضعیت مطالعه(.  1390) محمدرضا خدادوست،
 .مدرس تربیت دانشگاه   ارشد، کارشناسی  نامهپایان. ایران اسالمی جمهوری

  دانشگاه  علمی تولیدات نگاشتی تاریخ نقشه ترسیم و استنادی تحلیل(. 1392) عبدالرسول جوکار،  و مریم،  شجاعی، 

  رسانیاطالع و کتابداری علوم)  شناسی دانش. 2009 تا 2000 های سال طی آوساینسوب پایگاه در اسالمی آزاد
 .35- 19 ، (22)6 ، (اطالعات فناوری و

  دانشگاه هیأت علمی   اعضای علمی تولیدات استنادیهم  و نویسندگی هم انتشار، وضعیت طالعهم(. 1395) سمیرا صابر،
 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان. مدرس تربیت

  در  ایرانی نویسندگان توسط شده منتشر  و تولید پزشکی  زیست و پزشکی  اطالعات بررسی(.  1387. ) هایده طالچی،
  و مدیریت  دانشکده ایران، پزشکی  علوم دانشگاه  پژوهشی، طرح ،1980- 94 هایسال طی  خارجی هایمجله

 . پزشکی رسانیاطالع

 شیراز دانشگاه علمی  هیأت  اعضای علمی تولیدات( 1389) مهرزاد  سفیدویه، رحمانی و  محمدرضا قانع،  فریده؛  عصاره،

 . 127-104 ،(3) 21،کتاب فصلنامه   .1386-1379 سال در

 ایرانی پژوهشگران علمی  همکاری ضریب و  نویسندگیهم شبکه ترسیم(. 1394) پروین طاهری، و  گلنسا، مقدم، گلینی

 .42- 23 ، (3)1 ،شناسی  دانش  مطالعات فصلنامه. میالدی 2014 تا  علوم استنادی  نمایه در هوافضا حوزه در

  هایشاخص نگاه از انسانی علوم و  اجتماعی علوم  تجربی، علوم هایتفاوت(. 1395)  عباس میرزایی،  و حیدر، مختاری،

 .29-23 ، (1) 3 ،کاسپین سنجی علم مجله (. ISI)  علمی  اطالعات مؤسسه سنجیعلم

 یک تیپ داروسازی هایدانشکده علمی  هیأت اعضای علمی تولیدات بررسی(. 1390)  فتانه  وهابی، و زهره میرحسینی،

 . 372 -363(. 8) 19 ، سالمت اطالعات مدیریت. علمی  اطالعات مؤسسه   پایگاه در کشور
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 چکیده 

از دیدگاه  هدف  هدف: و تجربیات اعضای  این پژوهش آگاهی    راز یش  دانشگاه  ی اجتماع  و   ی انسان  علوم  علمی حوزه  ئتیهها 

 .است ءارتقا نامهنییآ رامونیپ

  حوزه   دیاساتنفر از    14با    هاداده  یگردآور  یبرا.  است  ی اکتشاف   -توصیفی و از نوع    ی فیکمطالعه  حاضر    پژوهش :یشناسروش

فا  ها مصاحبه  ی صوت  یها لیفا  یسازادهیپ  از  بعد.  گرفت  صورت   افتهیساخت    مه ین  مصاحبه  هنرو    ی علوم انسان قالب    ، ی متن  لیدر 

   شد.  تحلیلمضمون  لیبا روش تحل هاداده

عد پژوهشی و غفلت هایی همچون قربانی شدن علوم انسانی، تأکید زیاد بر بُنامه ارتقاء دارای چالشنتایج نشان داد آیین  ها:یافته

ها است. نامه واحد برای همه حوزهها و وجود آیین ای عمل کردن کمیتهاز آموزش، تأکید بر کمیت و عدم توجه به کیفیت، سلیقه

به   نسب  واسطهجامعیت  ابعاد چهارگانه، توجه  به  آ  نامهوهیشبه    ی توجه    زهیمم  ئتیه  ی علم   ئتیه  یاعضا  نییتع  و   نامهنییدر کنار 

بردن    هی نامطلوب، به حاش  ی رقابت  یفضا  جادیا  نامهنییآ  اجرایتبعات    نیترمهم بود.    نامهنیینقاط قوت آ   ازجمله  ی انتخاب  صورتبه

مقاله    ی کم  دیبه تول  ی علم  ئتیهعضو    سوق دادن  ،ی در برآوردن انتظارات پژوهش  ی علم  ئتیهفشار مضاعف بر عضو    ، ی علوم انسان

 بود. 

 و  نیمؤثرتر  شاید  علمی،  ئتیه  اعضایاز نگاه    ءارتقا  نامهن ییآ  ی منف  یامدهایپ  و   قوت  نقاط  ها،چالش  مجموعه  به  توجه  با  :جینتا

 علوم  ریغ  یهاحوزه  از ی انسان  علوم  یهاحوزه  ارتقاء  نامهنییآ  کیتفک  مشکالت،  نیا  مجموعه  رفع  جهت  یشنهادیپ  راهکار  نیبهتر

 .باشد  ی انسان

 

ها، وزارت علوم، ، تجربیات و دیدگاه هنرو    یعلوم انسان  حوزه   ،یعلم  ئتیه  یارتقاء، اعضا  نامه نییآ  :یدیواژگان کل

 تحقیقات و فناوری. 
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 مقدمه  .1

  و  کیفیت افزایش  منظوربه جامعه،   یآموزش  نظام  سطح  ن یباالتر  عنوان به  ،یعالآموزش   مراکز و هادانشگاه 

 خاص  صورتبه و یانسان منابع توسعه .کنندیم  اخذ  یگوناگون تصمیمات و راهبردها  موجود، مسائل به پاسخگویی

  محصوالت   و  یآموزش  و   یعلم  خدمات کیفیت  حفظ  برای   اتخاذشده راهبردهای از یکی علمی ئتیه یاعضا ارتقاء

  یاصل  هسته باال، سطح  هایمهارت  از مندبهره یعلم  ئتیه  ی اعضا وجود  ،درواقع است؛ هادانشگاه   در  یفرهنگ 

  ی دانشگاه  نظام  در  یعلم  ئتیه  یاعضا  (.13۹3 ن،یو مب   عباسپور)  است  یعال   آموزش  مؤسسات  و  هادانشگاه  تی فی ک

  تالش   ارتقاء   یبرا  ،یاستخدام  تی وضع  لیتبدمرحله    از  پس   و  شوندیمکار    به  مشغول   یاریاستاد  درجه  با  معموالً

  کردها یرو  اتخاذ   با  که   نظرگرفت  در  یکارشناس   و  یفی ک   یندی فرا  توانیم  را   ی علم  ئتیه  یاعضا   ارتقاء  نظام.  کنندیم

  یمحمدکند )یم  فراهم  را  یعلم  ئتیه  یاعضا   یها ت ی فعال  در  ن ی ادی بن   تحول  نه ی زم  مستحکم،  و  ی غن   یارهای مع  و

 (. 13۹۲ ،ینی رحس ی م و دوستدار

  از   پس   یعلم  ئتیه یاعضا  ی احرفه یهات ی فعال  یابیارز  و  توسعه   در   رگذاری تأث   ار یبس  عوامل و  ن یقوان  ن ی ا  از  یکی

  و  یاستخدام  نامهن ییآ  رانیا  یاسالم   یجمهور  در.  است  ارتقاء   نامهن ییآ  ، یاستخدام  تیوضع  تی تثب  و  حرفه  به  ورود

  محسوب  یعلم ئتیه  یاعضا ارتقاء  نامهن ییآ ن ی اول عنوانبه 1348 مصوب تهران دانشگاه یعلم ئتیه  یاعضا ارتقاء 

  جلسه  در  مورد   ن یآخر   که  است   شده یبازنگر  مرتبه   شش نامهن ییآ  نیا  بعد  به   زمان  آن  از(.  13۹4نژاد،آرین )  شودیم

 عصاره )  است  درآمده  اجرا  به 1/10/13۹۵  خیتار  از  و  دهی رس  بیتصو  به  یفرهنگ  انقالب  یعال  یشورا  18/1۲/13۹4

  ی اعضا  که  است   ییاجرا  -یعلم  و  یپژوهش  ، یآموزش  ،یفرهنگ   ماده  چهار   شامل  نامه ن ییآ  ن یا(.  13۹7  ،انی فی عف  و

  ی علم  ئتیه   یاعضا  مرتبه  ارتقاء   نامهن یی آ)  کنند  کسب  را  الزم  ازاتی امت   دیبا  یعلم  مرتبه  ارتقاء   یبرا  یعلم  ئتیه

 (. 18/1۲/13۹4 ها،دانشگاه

  پرداخته   مختلف  ی ایزوا  از  آن  یواکاو  و  یبررس  به  یتوجه قابل  نسبتاً  یهاپژوهش  نامه،ن ییآ  ن ی ا  تیاهم  لی دل  به 

-نییآ  ریسا  با  اسی ق   در  و  مختلف  ی کردهایرو  از  را   آن  یهای کاست  نامه،ن ییآ  نیا  ل ی تحل   ضمن   تا  اندکرده  تالش  و

)   قرار  مدنظر  جهان  یهادانشگاه   یهانامه   و  یربگی ش  ؛13۹7  ،یروحان   ؛13۹7  ،یسنگ  و  یم ی سل  ،یری شمشدهند 

  مطرح   ی اساس  چالش   عنوانبه  همواره  گوناگون   یهاپژوهش   در  نامهن ییآ  نیا  مورد   در   آنچه (.   13۹7  ، یساعدموچش

  در   ی دامپزشک  و  یکشاورز   و  هی پا  علوم  ،یمهندس   ی فن   ،یاجتماع   و  ی انسان  علوم  یهاحوزه  به   کسان ی  نگاه  است  شده

  و  ینصراصفهان  ،یجمال  ؛13۹7  ،یقاسم  و  روشن است )  ییاجرا  -یعلم  و  یپژوهش  ،یآموزش   ،یفرهنگ   ماده  چهار

  هاآن  یهاتفاوت   رودیم  انتظار  و  دارند  یمتفاوت   یهات ی ماه   یعلم  یهاحوزه   ن یا  که  است  یحال  در  ن یا  ؛(13۹7  ،یلی ن

  عنوان به  علوم  وزارت  و  هادانشگاه  سطح  در  هاسال  ارتقاء   نامهن یی آ  یبررس  موضوع.  ابدی  انعکاس  زی ن  ارتقاء   نامهن یی آ  در

 و  یانسان  علوم  یعلم  ئتیه  یاعضا  نگاه  از  ژهیوبه  ، یجامع  و  قی دق  مطالعه  یول  است؛  مطرح  یاساس  دغدغه  کی

  شده  تالش  پژوهش   ن ی ا  دربنابراین  .  است  نگرفته  صورت  عمیقو    کیفی  صورتبهارتقا    نامهن یی آ  پیرامون  ،یاجتماع 

  و  مطالعه  مورد  یاجتماع  و  یانسان  علوم  حوزه  یعلم  ئتی ه   یاعضا  نگاه  از  یعلم  ئتیه  یاعضا  ارتقاء   نامهن ییآ  است

  قرار   کنکاش  مورد  ی فعل  نامه ن ییآ  یاجرا  یامدهای پ   آن،  قوت   نقاط  و  هاچالش  شناخت  ضمن  تا  ردی گ  قرار   ل ی تحل

  نیادر    یگذاراستی س   یبرا  ندهیآ  ی هاافق  میترس  و   یفعل  نامه ن ییآ  بهبود  جهت   در  یی راهکارها  ،تیدرنها  و  رد؛ی گ

 . گردد ارائه حوزه
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کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

 ی نظر  یهاافق  تواندیم  مطالعه  یدستاوردها  ،ینظر  منظر  از  است؛  ن ییتب   قابل  جنبه  دو  از  حاضر  مطالعه  تی اهم

  م یترس  دانش   دیتول  عرصه  کنشگران  عنوان به  یعلم  ئتیه  یاعضا   نظر  از  ارتقاء   نامهن یی آ  موجود  یها چالش   ةنی درزم

-معاونت  و  یعلم  ئتیه  یاعضا   استفاده  و  توجه  مورد  تواندیم  مطالعه  ن یا  ندیبرآ  و  جینتا  ،یکاربرد  منظر  از  و  د؛ینما

 .ردی گ  قرار هادانشگاه  ن ی همچن و ی فناور و قاتیتحق   علوم، وزارت مرتبط یها

 است:  زیر  یها  سؤالبه  ییپاسخگو یدر پ حاضر پژوهش  اساس، ن یا بر

  علوم یهاحوزه  یعلم  ئتیه یاعضا دگاهید از  ارتقاء  نامهن یی آ در موجود ضعف نقاط و هاچالش .1

 کدامند؟ راز ی ش  دانشگاه یاجتماع و یانسان

  یاجتماع  و یانسان  علوم یحوزه یعلم ئت ی ه   یاعضا دگاهید  از ارتقاء، نامه ن یی آ قوت نقاط و ایمزا .2

 کدامند؟  رازی ش  دانشگاه

  یهاحوزه  ی علم ئتیه  یاعضا دگاهی د از ، یفعل یعلم  ئتیه  یاعضا  ارتقاء   نامهن ییآ یاجرا یامدهای پ .3

 ست؟ی چ  رازی ش  دانشگاه ی اجتماع و یانسان علوم

 یاعضا  دگاهید از یعلم  ئتیه یاعضا  ارتقاء نامهن ییآ اصالح و بهبود جهت  یشنهادی پ یراهکارها .4

 ست؟یچ   رازی ش  دانشگاه ی اجتماع و یانسان  علوم ی هاحوزه ی علم ئتیه

 

 پژوهش  نهیشیپ .2

 :نمود یبندمی تقس   یاصل دسته سه  به توانیم  را  ی علم ئتیه  یاعضا ارتقاء  نامهن یی آ مورد  در مطالعات

 

 :یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یشناسبیآس خصوص در مطالعات. الف

  ی فضا   برآن    یمنف   ری تأثو    ارتقاء  نامهن ییآ  مشکالت  به   ارتقاء   نامه ن یی آ  یشناسبیآس  به  مربوط  یهاپژوهش   عمده

مشکالت  اندپرداختهکشور    یعلم   مسائل   ها،تهی کم  عملکرد  به  مربوط  مشکالت  ،ی ادار  یندهایفرآ  به  مربوط. 

  علوم  ی جیترو بعد شدن ترف ی ضع ، یعلم ئت ی ه  یاعضا  ارتقاء   نامهن ییآ بودن کسانی  ،یعموم  تیصالح به مربوط

شناسا  ن یترمهم  ازجمله  یزش ی انگ  عوامل  و  علم  دی تول  یعدد  سهیمقا  به  ادیز  تمرکز  و بودند.   ییموارد  شده 

همکاران    و  مجدزاده  پژوهش .  اندکرده  ارائه  را  راهکارها  از  یامجموعه مشکالت    ن یا  برشمردن  با  پژوهشگران

  هاینمایه  در  منتشرشده  پژوهشی  مقاالت  تعداد  هادانشگاه  علمی  ئتی ه   اعضای  ارتقاء   قوانین   در  که  داد  نشان(  1388)

 .  است  کشور  در  پژوهش   فرهنگ  و   جایگاه  ارتقاء  دهندهنشان  این    و  است   بوده   ارتقاء  هایشاخص  ازجمله   دنیا  معتبر

  ، ی علم  ئتی ه   یاعضا  مرتبه  ارتقاء   نامهن یی آ  به   شناسانهبیآس  ینگاه  با(  13۹3ارسطوپور )  گرید  یپژوهش  در

  انجام   متخصصان   ی علم  داتی تول  به  یازده ی امت   روند  در  نامهن ییآ  نیا  تی کل   به  جامع  ی نگاه   ارائه   باهدف  یپژوهش

  متفاوت،   یها خوانش   مشکل  و  ارتقاء   نامه ن یی آ  در   یشناختزبان   یهاچالش   محور   سه  محتوا  لی تحل   روش  با.  داد

  یهاچالش   و  ی پژوهش  و  یآموزش   یعلم  ئتی ه   یاعضا  ارتقاء   یهانامه ن یی آ  انی م   یهاتفاوت  از  حاصل  چالش 

  ی ها ساخت  عالئم،  متعدد  یهاخوانش .  شد  یبررس  علم  دی تول  بحث  با  وندی پ  در  نامهن یی آ  یهایی نارسا  از   حاصل

  از   حاصل  چالش   عدبُ  در .  بود  ارتقاء  نامهن یی آ  ی شناختزبان   یهاچالش   ازجمله   ی واژگان  ابهام  و  ی نحو  دهی چی پ

  نامه ن ییآ  در  موجود  یازی امت  جدول  به   توجه  با  یپژوهش  و  ی آموزش  یعلم  ئت یه  یاعضا   انی م  نامه ن یی آ  یهاتفاوت 
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  تمرکز  و  علوم  یجیترو  عدبُ  شدن  ترفی ضع.  نبود  کسانی   یازدهی امت   نظام  ارتقاء   روند  در   آموزش  و  یعلم  گروه  دو  ن ی ب

پژوهش   ج ینتا .بود علم  دی تول با ارتباط   در نامه ن یی آ  یی نارسا از  حاصل  یهااز چالش  علم  دی تول  ی عدد سه یمقا به  ادیز

  و   مشاهده  ییهاتناقض  هادانشگاه  یاستراتژ  و  یمشخط   و  مصوب  نامه ن یی آ  ن ی ب( نشان داد  13۹7)انی فیعف   و  عصاره

  لغزش   دچار  گوناگون  یپژوهش  و  ی آموزش  مؤسسات  و  ها دانشگاه  انی م  در   نامه ن یی آ  یاجرا  در  ی کدست ی  آن  تبع به

 .  شودیم

 
 : کشور یهادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یهادگاهی د  سنجش با ارتباط در مطالعات. ب

  یعلم  ئت یه  یاعضا  ستهیز  تجارت  عمدتاً   که  یعلم  ئتی ه   ی اعضا  اتی تجرب  و  هادگاهید  سنجش   به   مربوط  مطالعات

  با   مواجه  در   ی علم  ئتیه  یاعضا  ی هاچالش  از   ی عی وس  فی ط   اند،گذاشته مختلف به محک آزمون    یهاحوزه   در   را

به  یم  هاآن  ن یترمهم  ازجملهکه    اندکرده  اشارهرا    ارتقاء   نامهن یی آ   مقاله  ،یابیارز  یهاشاخص   نبودن  یمنطق توان 

و عدم   فراوان  یهاتناقض   وجود  و  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه  دو  در  نامهن یی آ  بودن  کسانی   ها،پژوهش   در  یمحور

داد    نشان  (13۹7)  یروحان پژوهش    نتایج.   کرد  اشاره  نامهن ییآ  ن ی ا  یاجرا  در  هادانشگاه  یهااست ی س   در  یکدست ی

 یروی ن   یری کارگبه  و  ندها ی فرا  یسازهمگن   ،یسنجتیفی ک   کنار  در  یعلم  یآزاد  ،یدانشگاه   استقالل  ،ییتمرکززدا

 ی پژوهش  در(  13۹7) یل ی ن  و  ینصراصفهان  ،یجمال  .بود  ارتقاء   روند  بر  رگذاری تأث   عوامل  از  یاب یارز  ینهادها  در  متخصص

  نامهن یی آ  یهاماده  یامدهای پ  و  ارتقاء   نامهن یی آ  درباره  یعلم  ئتیه  یاعضا  یهادگاهید   لی تحل   به  یاکتشاف   نوع  از  یفی ک

  همه  یبرا  که  بود  ن ی ا  نامهن ییآ  ی کل  رادیا  داد  نشان  جینتا.  پرداختند  یعلم   ئتیه  ی اعضا  یاحرفه  یها تی فعال  بر

  ی هارشته  در  یعلم  ئت ی ه   یاعضا  ارتقاء   روش  کهیدرحال  است   شده  نوشته  نامه ن یی آ  کی  هارشته  همه  و  هادانشگاه

 یواکاو  به(  13۹7)ی ساعدموچش  و  ی ربگی ش .  باشد  کسانی  تواندینم  ی پزشک  و  هنر  ،یاضیر  و  یفن  ،یانسان  علوم  مختلف

.  پرداختند  ی دارنگاریپد  راهبرد   با   و  ی ری تفس  یکردیرو  با  ی علم  مرتبه   ارتقاء   مفهوم   از   ی علم  ئت یه  یاعضا   تجارب 

  ی بندطبقه  ندی ناخوشا  و  ی منف   تجارب  و  ندی خوشا  و  مثبت   تجارب  دودسته  به   را   د ی اسات  تجارب  توان ی م  داد  نشان  نتایج

  در  زی ن  ندیناخوشا تجارب. برد بهره دی اسات یا حرفه و  یشغل  ی بالندگ و رشد جهت توانی م ندیخوشا  تجارب از. کرد

 .است نموده جادی ا یعلم ئتی ه  یاعضا   یاحرفه رشد یبرا یمشکالت  ارتقاء  بحث

 

علم   یهانظام  در  ءارتقا  یهانامهنییآ  سهی مقا  رامونیپ  شدهانجام  مطالعات.  ج با   رکشورهای سا  یآموزش 

 داخل کشور ءنامه ارتقانییآ

-نییکشورها با آ  ریسا یآموزش علم  یهادر نظامء  ارتقا   یهانامهن یی آ  سهیمقا  رامونیپ  شدهانجاممطالعات    ،تیدرنها 

  ی هادگاهید با کشور یعلم گذاراناستی س  ییآشنا  امکان  آوردن فراهم  کهدهد یدر داخل کشور نشان م ء نامه ارتقا

  یهادانشگاه  یبرا  جامع  ارتقاء   نظام  ن یتدو  در  الزم  ی بسترها  کننده  ن یتأم  کشورها،  ری سا  یقات یتحق  و  یعلم  زانیربرنامه

  کشور  ی علم  گذاراناستی س  هاپژوهشاز    نوع   ن یا   ی هاافتهی  اساس   بردارند که     دی تأک   پژوهشگران  است؛   کشورمان

  ی اعضا  ارتقاء   نظام  کشور،   یعال   آموزش   ی شناسجامعه  به   مربوط  مسائل  و   یاجتماع   ، یفرهنگ  طیشرا  به  توجهضمن  
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کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

  ارتقاء  نهی زم  کنندهفراهم  که   کنند  نیتدو  و  ی طراح  یاگونهبه  را   ی عال  آموزش   مراکز   و  ها دانشگاه  یعلم  ئتیه

 (.13۹7 ،یسنگ و یمی سل ،یری شمش ؛13۹۲ دوستدار، محمدیباشد ) رانیا یقاتیتحق و یعلم  آموزش جانبه همه

مختلف    یکشورها  در  ارتقاء   نامهن ییآ  مختلف  یهاجنبه   لی تحل   به  کشور،  از  خارج   در  شدهانجام  یهاپژوهش 

. اندپرداخته  رهی و غ  استنفورد  ج،یکمبربرتر جهان چون آکسفورد،    ی هاو دانشگاه  یجنوب  ینایمانند سوئد، کارول

  د ی اسات   استخدام  در   ییتوانا  عدم  آن  تبعبه  و  هادانشگاه  در  یمال   یهاتیمحدود  وجود  که  دادند  نشان  هاپژوهش  ن یا

  کالن  ی هااستیس   از   ارتقاء   یارهای مع  یریرپذی تأث .  شودیم  ی علم  ی فضا  در   ییایپو  رفتن   ن یب  از   سبب   خبره،

و تسلط    ی ف یک  ی ابیارز  یندهای فرااز    دور شدن  ، یعلم  ئتیه  یاعضا  ی از سو  یاب یخودارزلزوم انجام    ، یحکومت 

  به   ارتقاء   نامهن یی آ   با  ارتباط  در  کشور  از  خارج  یها پژوهش  در  که  بود  یموارد  ازجمله  زی ن   ییگراتی کم  کردیرو

  ی دانشگاه  کارکنان  یشغل  تیرضا  زانی م  ن ییتع   به  خود  مقاله  در(  ۲010)  4و همکاران   بونگی آرچ .  بود  شده  اشاره  آن

 34۹  از   ها داده  یآورجمع  به  ساخته  محقق   پرسشنامه  از  استفاده   با   پژوهشگران.  پرداختند  ارتقاء   یارهای مع   به  توجه   با

  ارتقاء  روند  به  مربوط   یهات ی فعال   از  یعلم  ئت ی ه   یاعضا  عمده  که  داد   نشان  پژوهش   جینتا.  دندیورز  مبادرت  نفر

را    یمالز  یدولت   یهادانشگاهارتقا در    یندهایفرا( در پژوهش خود  ۲01۲)  ۵و همکاران  ازمان.  نداشتند  تیرضا

نشان داد که در    هاافتهیرا مورد سنجش قرار دادند.    هاآناز    کیمختلف و وزن هر  یهااری کردند  و مع  فی توص

و انتشار    قی تحق   ار ی از مع   شتری ب   هادانشگاه  اغلب  ن یوجود دارد؛ همچن   ء ارتقا   یبرا  ار ی مع  6  ،یموردبررسدانشگاه    18

  و   مشاهدات  عنوان  با  یفی ک  مطالعه  با(  ۲013)  6ژانگ   .دهندیم  اری مع   ن یبه ا  یشتری و وزن ب  کنندیم مقاله استفاده  

  طور به  ارتقاء   یارهای مع  که  داد  نشان ن یچ  مهم  یها دانشگاه  در  ارتقاء   یارهای مع  از   یعلم  ئتیه  یاعضا  اتی تجرب

  نشان  پژوهش   ن یا.  اندشده  داده  توسعه  یمل  سطح  در  حکومت  یسو  از  شدهن یی تع  یهااست ی س   ری تأث  تحت  گسترده

  و  دهندیم  نشان  واکنش  فعاالنه   ار ی بس  شدهفی تعر  ی خارج  یلی تحص   بورس   به  نسبت  یعلم  ئتیه  یاعضا  داد

  ی هندس  گاهیجا  ریی تغ  دهندهنشان  است  ممکن   یعلم   ئتیه  یاعضا   ارتقاء   و  یابی ارز  ةن یدرزم  یبعد  یهاپژوهش 

  دانش  کاربرد  مرحله  به   ی پژوهش  اری مع  گسترش  طورن یهم  و  یبخش   و   یکارگروه  سطح  به  ارتقاء   ی آموزش  اری مع

  از ی ن  محتوا   سطح  در  عبارات،   و  زبان  ت،ی کم   حوزه  در   یاب یارز  به   از ی ن   یبجا  یپژوهش  آثار   است   ممکن  ی حت   باشد؛

 ،یمالز  یدولت   یها در دانشگاه  یلی تحص   یارتقا  ندیمقاله خود فرآ  در(  ۲016و همکاران )  ازمان  .باشند  داشته  ریی تغ  به

مرتبط، و   یها مسائل و چالش   معتقدند  هاآن .  دادند  نشانمؤسسات را    ن ی در ا  ء ارتقا   ندیفرآ  ی هاچالش   و  ی دگی چی پ

  ی هستند و بر نظام ارزش دانشگاه   ری فراگ  ع، ی به ترف  ی ابی دست  یاز فشار برا  ی ناش  ی و عادات دانشگاه  ها وهی از ش  یبرخ

ارتقاء در    یاستاندارد ثابت برا  کی  یری کارگ به  ت یبر اهم  دی تأک  با  ها آن  ن یهمچن.  گذارندیم  ری و فرهنگ کار تأث 

  ت ی درنها  دیبا  یدولت  یهادر دانشگاه  یل ی تحص  یارتقا   ستمی که س   دندی رس   جهینت   ن یا حقوق و دستمزد به    ستمی س  کی

  ی سنت  یارهای از مع  یامجموعه(  ۲01۹و همکاران )  7سیرا  کند و انتقال دهد.  دیی را تأ   یاصل  یدانشگاه  یهاارزش

در    یپزشک  ستی علوم ز  یهادر دانشکده  یارتقاء و تصد  جهت  محققان  یابیارز  یبرا  شدهن ییتع ش ی از پ  شرفتهی و پ

تع  ی هادانشگاه  ن ی ب برا  ن ییسراسر جهان  از فهرست    یتصادف  صورتبهدانشگاه    170  هاآنمنظور    ن یا  یکردند. 
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  شنهادی پ  یابیارز  یرا برا  شرفتهی پ  اری مع  7و    یسنت  اری مع  ۵( انتخاب کردند و  دنیالجهان )فهرست    یهادانشگاه  یبندرتبه

منصب در    یمرور، ارتقاء و تصد  بر۹مجله   ر ی تأث  بیضر  ری تأث   یهاراهو    زانی ( م۲01۹و همکاران )   8رنانی کمککردند.  

آمر  االتیا  ی هادانشگاهاز    یکی را    کایمتحده  کانادا  در  ی موردبررسو  و  از    40  افتندیقراردادند    مؤسسات درصد 

نشان داد    هاآن  یها افتهی.  اندکردهاستفاده    بیضر  نیارشد از ا  یدوره کارشناس  مؤسساتدرصد از    18و    یپژوهش

به    ی احتمال  یهاسوءاستفادهاز    یری جلوگ  یبرا  تواندیم  ی پژوهش  مؤسساتدر    ژهیو بهمجله    ری تأث   بیاز ضر  استفاده

  یابیارز  یبرا  شدهن ییتع ش یاز پ  یارهای از مع   ی امجموعه  ن ییتع   باهدف  یامطالعه(  ۲0۲0و همکاران )  سیراکار رود. 

  و  ء ارتقا   یابیارز  یبرا   هاآن .  دادند  انجامکانادا    یپزشک  یهادانشکدهمنصب در    یو تصد   ء پژوهشگران جهت ارتقا 

نشان داد چهار    جیبود. نتا   شرفته ی پ  ار ی مع  7و    یسنت  اری مع   ۵استفاده کردند که شامل    مؤسسات   دستورالعمل  از  یتصد

تنها سه مورد از هفت   کهیدرحالدستورالعمل ارتقاء وجود داشت،    کی  حداقل  در(  ٪80.0)  یسنت  اری مورد از پنج مع

  .داشت وجود ارتقاء  دستورالعمل  هر در( ٪4۲.۹) یسنت  ری غ  اری مع

  ا ی  و  موانع  از  یاپاره  ذکر  و  نامهن ییآ  درباره  هادگاهید  به  شتری ب  پیشین   مطالعاتتوان گفت  بندی میدر یک جمع

  این به    شدهانجامپژوهش    ترین نزدیک  در   ،اندداشته  توجه   کمی  صورتبه  نامهن ییآ  از  واحد  ماده   کی  تیوضع  یبررس

توجه   علمی ئتیه اعضای   ء ارتقا  نامهن ییآ  های چالش و   پیامدها  مسئلهبه دو    نیز(،  13۹7همکاران )و   جمالیپژوهش، 

جهت حل   راهکارهایینامه و ارائه آیین   این  مزایای  پیرامون  علمی  ئت یه اعضای  زیسته تجربه   حال ن یدرعشده است؛  

اعم از    علمیمختلف    های حوزه  علمی   ئتیه   اعضای  کلی  دیدگاه  همچنین آن مدنظر قرار نگرفته است.    هایچالش

متفاوت    هایکه بعضاً دغدغه  انسانی،حوزه علوم  خاص به    صورتبهو .. کنکاش شده است و    کشاورزی  مهندسی، 

  ضعف،   نقاط  و  هاچالش   یبررس  به  حاضر  پژوهش اساس در    براین خاص نپرداخته است.    صورتبهدارند،    بیشتریو  

ارائه    ی امدهای پ  و  تبعات   قوت،   نقاط   هنر و  و   یانسان  علوم  حوزه   متخصصان   منظر   از  ارتقاء   نامه ن ییآ  راهکارهای و 

 خواهد شد.  پرداخته رابطه ن ی ا در هاآن ستهیز اتی تجرب

 

 شناسی پژوهش  روش .2

  ی علم   ئت یه  یاعضا  را پژوهش  کنندگانمشارکتاکتشافی است.  -مطالعه کیفی و از نوع توصیف حاضر    پژوهش  

از  .  دادندیم   لی تشک  ارتقاء،  یهاته یکم  در  ت یعضو  ا ی  و  ت ی فعال  سابقه  و   یاریدانش  مرتبه  حداقل   ی دارا  رازی ش   دانشگاه

  ی برف گلوله یمتوال روش به  افراد  ن ی ا  .بودند  اری دانش  نفر  6  و  استاد  مرتبه  ی دارا  نفر  8  ، یعلم  ئتیه  یعضانفر ا  14  انی م

  ی اعضا از هدفمند نمونه  ک ی با یی ابتدا مصاحبه  کی  در پژوهشگر  که  بی ترت ن یابه  شدند؛  انتخاب ( یارهی زنج ارجاع)

 پس  و کرد آغاز را مصاحبه  بود، یغن اطالعات یدارا  پژوهش موضوع با رابطه  در که رازی ش دانشگاه یعلم  ئتیه

  ی هاتهیکمدر    عضویت  یا  فعالیت  سابقه  که گرید  ی علم  ئتیه   یاعضا  کرد  درخواست  یو  از شان،یا با  مصاحبه  از

 .کند یمعرفارتقاء داشتند را 
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 پژوهش در   کنندهمشارکت یعل  ئتیه  یاعضا  یشناخت  ت یجمع اطالعات   -1جدول 

 دانشگاه  یآموزش بخش ت یجنس ی علم  مرتبه فیرد

 ( اقتصاد) یاجتماع  علوم و  تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد  استاد  1

 (یشناسجامعه )یاجتماع  علوم و  تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد  استاد  2

 (یتیترب) یروانشناس و  یتیترب علوم دانشکده مرد  ار یدانش 3

 (یتیترب) یروانشناس و  یتیترب علوم دانشکده زن ار یدانش 4

 (یشناس زبان)  یانسان علوم و  اتیادب دانشکده مرد  ار یدانش 5

 (حقوق)  یاسیس علوم  و  حقوق دانشکده مرد  استاد  6

 (یاسیس علوم )  یاسیس علوم  و  حقوق دانشکده مرد  استاد  7

 (تصویریآموزش هنر )  دانشکده زن ار یدانش 8

 (یخارج ی هازبان )  یانسان علوم و  اتیادب دانشکده مرد  ار یدانش 9

 (یقرآن  علوم)  یاسالم معارف و  اتیاله دانشکده مرد  استاد  10

 (عرب  اتیادب)  یانسان  علوم و  اتیادب دانشکده مرد  ار یدانش 11

 ( یدرس یزیربرنامهو  تیر یمد) یروانشناس و  یتیترب علوم دانشکده مرد  استاد  12

 (یحسابدار) یاجتماع  علوم و  تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد  استاد  13

 (ین یبال) یروانشناس و  یتیترب علوم دانشکده مرد  استاد  14

 

  ته یکم  یهمکار  با  که   هیاول مرتبط  سؤاالت از یفهرست   ابتدا  پژوهشگر.  بود  افته یساخت  مهی ن صورتبه  هامصاحبه

 شوندگانمصاحبه اری اخت در مصاحبه یراهنما برگه  عنوانبه را  بود  شده  هیته(  مشاور   و  راهنما  دی اسات)  نامهانیپا

  نیح  در  و  دادیم  پوشش  را  مرتبط   مباحث که  بود  ی موضوعات کنندهمشخص فاًصر  سؤاالت  ن یا.  داد قرار

  ی علم  ئت ی ه   یاعضا  دگاهید  دربارهمثال در وهله اول    یبرا.   دیگرد  مطرح  زی ن  یگرید  سؤاالت  فراخور  به  مصاحبه،

 شما  نظر  بهمطرح شد:    لیذ  سؤاالتو در ادامه    شد  دهی پرس  یعلم  ئتی ه   یاعضا   مرتبه  ارتقاء   نامهن ییآ  با  ارتباط  در

 و  امدهای پو    کدامند؟  یانسان  علوم  حوزه  در  یعلم  ئتی ه   یاعضا  ءارتقا  نامهن یی آ   ضعف  و  قوت  نقاط  ن یترمهم

  کدامند؟ شما نظر از  یانسان علوم حوزه در ژهیوبه ی علم ئتیه  یاعضا ارتقاء  نامهن ییآ یاجرا  یاحتمال یهابی آس

داده  ،درمجموع رسیدن  اش تا  به حد    ی اجتماع   و  ی انسان  علوم  حوزه  یعلم  ئت یه  یاعضا  از   نفر   14  با باع  ها 

پژوهش   نیا در. دی انجام طول به قهی دق  41 و ساعت  1 تا  قهی دق  4۹ ن یب  هامصاحبه  زمان . شد مصاحبه  رازی ش  دانشگاه

. شد  استفاده...(  و  اسناد)مصاحبه،    مختلف  منابع  از   هاداده  یگردآور  ،یهمسوساز  روش  از  ها،دادهجهت اعتبار  

  صورت ن یبد  است؛  دهیپد  کی  حول  مکمل  و  مختلف  یهاداده  آوردن  دست  به  یهمسوساز   روش  کاربرد  از  هدف

  و دیگرد یآورجمع  علمی ئت ی ه   اعضای ارتقاء   نامهن یی آ دهیپد حول(  مصاحبه)اسناد،  مختلف منابع از  هاداده که

  ان یجر  قی دق  تیهدا روش  از  زی ن  هاداده  ییایپا  یبرا .  رفتیپذ  صورت  یپژوهش  و  ی نظر  یمبان  و  هامصاحبه  مطابقت

  منظور   ن یبد.  شد  استفاده   مصاحبه   یهاداده  یبررس  و  یابیارز  جهت   پژوهش  تهی کم   ی اعضا  از  استفاده   و   مصاحبه

  ها مصاحبه  از  شدهاستخراج  یکدها  و  هاافتهی  یبررس  به  و  شد  لی تشک  مشاور  استاد  و  راهنما  استاد   توسط  یاتهی کم

  تی درنها کدها  مکرر  یهایبررس با. رفتیپذ صورت ی گذارکد مجدد کنترل مرحله هر  در  عالوهبه. شد پرداخته 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 36 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  ل ی تحل  ندیفرا ، هاداده   لی تحل ی اصل  روش .شد  حاصل  هاداده  یکدگذار  نحوه  و  ری تفس  با  رابطه  در  مشابه  نظرات

و   ری و فراگ  دهندهسازمان  ه،یپا  ن ی مضام استخراج و خام  ی هاداده یبندطبقه و یکدگذار  صورتبه  بود که  مضمون

 ی هالیفا ی سازادهی پ   از حاصل  متن پژوهشگر   ابتدا که  بود   صورت  ن ی ا  به  ندیفرآ  آغاز.  دی رس   انجام  به ها آن  ن یروابط ب

 ، هاآن ۀشدگفته انیب نوع و یگفتار  شکل همان به را  کنندگانمشارکت  توسط شدهانجام یهادر مصاحبه شدهضبط

 .کرد شدهثبت  یها داده خواندن و یبازنگر  به اقدام  سپس، و نمود؛ یبردارادداشتی  عبارات و هاواژه  قالب در

  نیمضام از  ی فهرست  تا  شود  مطالعه  پژوهشگر توسط  بار  چند  ها مصاحبه متن که  بود از ی ن  ه، یپا  نیمضام استخراج  یبرا

  اشاره  مشابه و مشترک ی موضوع  به که  ییکدها  ه،ی پا  ن یبعد با مراجعه به مضام  مرحله در  باشد؛ هیته قابل   هامقوله  و

 هاآن  یبندطبقه و سهیمقا از و شد ساخته دهنده  سازمان  نی مضام و یکدگذار مشترک یکدها صورتبه  داشتند،

  راهکارها  و  امدهای پ   و  تبعات  قوت،  نقاط  ضعف،  نقاط  و  ها چالش   شامل  ی کل  مضمون  چهار   قالب  در  ری فراگ   ن یمضام زی ن

 . شد یبنددسته

 

 ها افتهی .3 

  نقاط   ضعف،  نقاط  و  هاچالش های پژوهش در قالبشناسی پژوهش اشاره کردیم، یافتههمچنان که در بخش روش

از    شدههی ته کد باز اولیه    1۵0ی قابل اشاره هستند. همچنین با تحلیل  شنهادی پ  یراهکارها  و امدهای پ  و  تبعات  قوت،

 ه،یپا  مضمون 114  تعداد   ،مرتبط  ری غ  یکدها  و یتکرار  موارد حذف از پس کنندگان،  عبارات و جمالت مشارکت

 .شد استخراج و ی بنددسته ر ی فراگ مضمون 4 و  دهندهسازمان مضمون ۲1

 

 علوم یهاحوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهی د  از ارتقاء نامهنییآ در موجود  ضعف نقاط و هاچالش. الف

 کدامند؟  رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان

-سازمان مضمون هشت پژوهش  در کنندگانمشارکت ضعف، نقاط و هاچالش ثیاز ح  داد نشان پژوهش  یهاافته ی

شامل    یفرع  مضمون  شش   به  خود  یانسان  علوم  نگاه  از  ضعف  نقاط  و  هاچالشمضمون اول    .کردند  مطرح  را  هندهد

  و  یگستردگ  ،یالمللن یب  اتینشر  تعداد  بودن  ،کمی المللن یب  یهامقاله   چاپ  یبرا  ی انسان  علوم  حوزه  ن ییپا  شانس 

  نامه، ن ییآ  در  یانسان  علوم  حوزه  به  دودرجه  نگاه  نامه،ن ییآ  در  یانسان  علوم  شدن  یقربان  ،یانسان  علوم  زبان  بودن  یفلسف 

  سه به کنندگانمشارکت اغلب  ن، یمضام نیا نیب در.  بود یانسان  علوم در  شاگرد  با استاد ارتباط  مباحث  ماندن مغفول

  که   کرد  اشاره  یانسان   علوم  شدن  یقربان  باب  در  دیاسات  از  یکی  مثال،  یبرا  داشتند؛  ی شتری ب  دی تأک   و  توجه  ری اخمورد  

  هستند  یانسان  علوم  حوزه   از  خارج  که  هستند  یکسان  کنندی م  ن یتدو  وزارتخانه  در   را  هانامه ن ییآ  ن ی ا  که  یکسان  »عمده

  ی هات ی فعال   خصوصبه  و  کردن  ت ی فعال  اهل  که  کنندیم  نگاه  کاهل  افراد  دید  با  حوزه  ن ی ا  افراد  و  ی انسان  علوم  به  و

  عضو (  ۵مصاحبه ))   « .ندارد  یگاه ی جا  چیه  یانسان  علوم  نامه،ن یی آ  ن یتدو  در  باًیتقر.  ستند ی ن  یالمللن یب  نوع  از  یپژوهش

   (.اری دانش  خارجه،  زبان بخش  ،یانسان علوم و اتی ادب دانشکده ی علم ئتیه

  ر یسا  از  غفلت  و  یپژوهش  عدبُ  بر  ادیز  دی تأک  یآموزش  -ی پژوهش  جنبه  از  ضعف  نقاط   و  هاچالش  دوم  مضمون  در

  ی ری سوگ   نامه، ن یی آ   در  یمهندس   - ی فن   نگاه  بودن  غالب   پژوهش،  تیکم  بر   نامهن ییآ  دی تأک   آموزش،  ژهیوبه  ابعاد

  به چشم  ضعف  کی   عنوان به  ی آموزش  بعد  در   ییدانشجو  یهای ابیارز  وجودو    ،یآ .اس.یآ  یهامقاله   به  نامه ن یی آ
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  با  ارتباط   درمثال،    ی داشتند؛ برا  یشتری ب   دی تأک اول    جنبه   سه   بر  کنندگان مشارکت  مضمون  پنج   نیا  از .  خوردیم

 »آن   که   بود  باور  نیا  بر  ها شوندهمصاحبه  از  یکی  آموزش،  از  غفلت  نیهمچن   و  یپژوهش  ت ی کم  بر  نامهن ییآ  دی تأک 

  ی ول  شودیم  توجه   هم  آموزش   به   البته.  هاستییوتو  هم   عمدتاً  و   است  پژوهش   است   موردتوجه  شتر ی ب  که   یزی چ

  دانشکده   یعلم  ئت یه  عضو(  1مصاحبه ).« )شودی م  یشتری ب  توجه  پژوهش   یهایی وتو  به   عمدتاً  برسد  یوقت   کار

   (.استاد ،یاجتماع  علوم و تیریمد اقتصاد، 

  نی بود که خود به مضام   یعلم  ئتیه  یاعضا  با  ارتباط  در  ضعف   نقاط  و  ها چالش   دهنده  سازمان  مضمون  نی سوم

  د ی اسات   یف یبالتکل  نامه،ن یی آ  مکرر  رات یی تغ   مرجع،  و   نظرصاحب  دی اسات   پرورش  به  یتوجه یب شامل    ی گرید  یفرع

و    ارتقاء   یبرا  یفعل   نامهن ییآ  از   جوان  دی اسات  ینگران  زه،ی مم  ئتیه  یاعضا  صیتشخ  ای  نامهن ییآ  مفاد  به  عمل  در

سه مورد اول    ن یمضام  نیا  نی . در ب شدی م  میتقس  پژوهش  ای  آموزش   عدبُ  به   تیاولو  در  دی اسات  یسرگردان  و  دیترد

برا  کنندگانمشارکت  مدنظر  یفرع   ن یمضام  نیترمهم   د ی اسات   پرورش  به   یتوجهیب   با  ارتباطدر    ،مثال  یبودند؛ 

  کار   آن  یرو  اصفهان  دانشگاه  که  ییهاشاخص  از  یکی»:  که  بود   ن یا  دی اسات   از  یکی  نظر  مرجع،  و  نظرصاحب

  شناخته  یمل سطح در حداقل  بلکه باشد شده شناخته ای دن  در فرد که  میی گوینم حاال.  است یعلم تیمرجع کندیم

  را   من   رانیا  در  که  است  ن یا  حداقل  دارم  حرف  خودم  یتخصص  رشته   در   که  هستم   یمدع  من   اگر.  باشد  شده

  و   اتی ادب  دانشکده  یعلم  ئتیه  عضو(  ۹مصاحبه ))  « .باشم  داشته  یهمکار  مهم  مراکز  ای  دانشگاه  چند  با  و  بشناسند

 (. اری دانش ، یخارج  یهازبان  بخش  ،یانسان علوم

  کنندگان مشارکت  نزد  درکه    بود  هاته ی کم  دگاهید  از  ضعف  نقاط  و  هاچالش دهنده،  چهارم سازمان  مضمون

  و   یتخصص   تهیکم  ژهیوبه  هاته یکم  کردن  عمل  ی اقهیسل  یفرع  ن یو شامل مضامداشت    چشمگیریتوجه    یفراوان

-نیی آ  فرا  عرف  ت ی ارجح   زه،ی مم  ئت یه  یرأ  بودن  یمخف  ،یگریالب  و   ضابطه  یجابه  رابطه   ت ی حاکم  زه، ی مم  ئتیه

  ها، ته یکم  تعداد   بودن   ی صور  ، یعلم  ئت یه  عضو   ارتقاء  در  یری سوگ وجود    نامه،ن ییآ  ی بندها  نص  بر  یانامه

  ت یجامع  از  زهی مم  ئتیه  شناخت  نداشتن   زه،ی مم  ئت یه  در  ی انسان  علوم  ی علم  ئتیه  یاعضا  اندک  تعداد  تیعضو

  چهار   ن ی بود. همچن  یانسان  علوم  حوزه  با   ارتقاء   ندیفرا  رندهی گمی تصم  ران یمد  بودن  ناآشناو    یانسان  علوم  حوزه

  یاقه یسل خصوص  در یاکنندهمشارکت. بود پژوهش  در کنندگانمشارکت توجه مورد شتری ب اول، یفرع مضمون

  که   بوده   یروز  مثال؛  کنم  عرض  یکل   صورت  »به:  گفت  نی چن   ارتقاء  انیجر  در  زهی مم  ئتیه   تهیکم  کردن  عمل

 حال   روز  کی.  نگرفته   ارتقاء   ستیدو  ازی امت   با  یاپرونده  هم  روز  کی  اما  گرفته،   ارتقاء   ازی امت   صد   با  ی اپرونده

  عضو (  3)همصاحبه ).« کردند  قمع  و  قلع  را  همه  هم  روز  کی  اندداده   ارتقاء   را  همه   بوده  خوب  هاتهی کم   یاعضا

 (.  اری دانش  ،یروانشناس  و یتی ترب  علوم یدانشکده ی علم ئتیه

  دانشگاه   اهداف  و  اندازها چشم  دگاهید  از    ارتقاء  نامهن ییآ  ضعف  نقاط   و  ها چالش پنجم سازمان دهنده    مضمون

  ی دانشگاه   یبندرتبه  زدن  وندی پ  ها،دانشگاه  اول  هدف  عنوانبه  یدانشگاه  یهایبندرتبه  بر  تمرکز  مضمون  سه  شامل

  نی توان به ایم  نیمضام  نی ا  قیمصاد  ازجملهبود.    ها دانشگاه  اهداف  با  نامه ن ییآ  یاجرا  ی همخوان  عدم و    نامه، ن ییآ  به

  مشخص   دانشگاه  تی کل  با  فش ی تکل   نامهن ییآ  که،  است  نیا  دارد  نامهن ییآ  ن ی ا  که  گرید  »مشکلمورد اشاره کرد:  

  را    ارتقاء  فی تکل  واال،   هدف   آن   لیذ  و   دی کن   مطرح  و   م ی تنظ   دانشگاه  یبرا  ییواال   هدف  کی  دیبا  شما .  ستی ن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 38 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  و  سوم  ،دومدست  اهداف  شده  نیی تع   رانیا  در   هادانشگاه  یبرا  که  ی هدف.  ستی ن  طورن یا  سفانهأمت .  دیی نما  مشخص

 (.اری دانش ،یانسان  علوم و اتی ادب دانشکده یعلم ئتی ه  عضو( ۵مصاحبه ).« )است رنک ای چهارم

  غالب   یفرع  نی مضام   شامل  ، یانهی زم  یهاچالش  کردیرو  از   ضعف  نقاط   و  ها چالش ششم    دهندهسازمان  مضمون

  ی ساختار  یها چالش   افتن ی  یتسرو   یدانشگاه  استقالل  به  توجه  عدم  و  ارتقاء   نامهن ییآ  در   علوم  وزارت  دگاهید  بودن

  دستورات،   یمجر  فقط  هادانشگاه  نکهیا  مورد  در  مثال،  عنوانبهبود؛    ارتقاء   نامهن یی آ  بر  جامعه  یعلم  یفضا  بر  حاکم

 ندارند،  نامهن یی آ  ت ی وضع  بهبود  و  اصالح  در  ینقش  و  هستند  علوم  وزارت  یسو  از   یابالغ   نامهن یی آ  و  هانامه وهی ش

  امکان  و  است   شده نوشته   یزمان اتی مقتض  به  توجه  با  و   علوم وزارت  دگاهید  از  نامهن یی»آ:  دیگویم  یاشوندهمصاحبه

  علوم  و  تیریمد  اقتصاد،  دانشکده  یعلم  ئتی ه   عضو(  1مصاحبه ))  « . ندارد  وجود  هادانشگاه   یسو  از  اصالح  و  ریی تغ

 (. استاد ،یاجتماع 

  پنج شامل یساختار-ییمحتوا کردیرو از   ارتقاء  نامه ن یی آ ضعف نقاط و ها چالش   دهندهسازمانمضمون  ن یهفتم

  ضعف  ها،رشته   همه  یبرا  نامهن یی آ  بودن  واحد  مختلف،  یهادانشگاه   در  متفاوت  یها نامهوهی ش   وجود   یفرع  مضمون

-یبو    ،(یفرهنگ  کار  مانند)  می مفاه   یبرخ  از  مشخص  فیتعر  ارائه  عدم  دانشگاه،  و  جامعه  انی م  ارتباط  یبرقرار  در

 ر یز  عبارتقرار گرفته بود و    موردتوجه  شتری بود که دو مضمون اول ب  نامهن یی آ  در  یارشتهن یب  مطالعات  به  یتوجه

 و  یانسان  علوم  یهارشته   ن ی ب  یقی عم  تفاوت  ما.  کرده  نگاه  کسانی  سفانهأ مت   نامهن یی »آ:استمضمون    ن یا  دیی أت  انگری ب

  به   که  ییهاتفاوت   یسر  کی.  است  شکل  ن یهم  به  هم  یانسان  علوم  یهاحوزه  داخل  یحت .  می دار  یانسان  علوم  ری غ

 (.استاد ،یاس ی س  علوم بخش  ، یاسی س  علوم و حقوق  دانشکده یعلم  ئتیه  عضو( 7)مصاحبه) « .چربدی م اشتراکات

  بودن   یالزام  یفرع  ی هامضمون شامل    بودن  یالزام  دگاهید  از  ضعف  نقاط   و  ها چالش   دهنده سازمانهشتم    مضمون

 ی پژوهش  آورالزام  بند  عنوان  به   مقاله،  به  توجه   ،ییاجرا  و  یفرهنگ  ،یپژوهش  ،یآموزش  چهارگانه  ابعاد  از  ییبندها

  از   یکی   مثال،  عنوانبه  ؛بود  ارتقاء  نامهن ییآ  یآموزش   عدبُ  آورالزام  بند  عنوان   به  نامهانیپا  از  دفاعو    ارتقاء   نامهن یی آ

  ییوتو ی بندها ما حوزه   چهار نیا ی بندها ریز از هرکدام  یبندها از  یبرخ  »در که  کرد ان ی ب نی چن  کنندگانمشارکت

  نیاول  و  است   یپژوهش  که  سه   بند  مثال،   باشد؛  طرحقابل  پرونده  تا  باشد  داشته   وجود  دی با  ازات ی امت   از  یزانی م   کی.  میدار

)« . است  مقاله  که  هم  زی چ   ، یروانشناس   بخش   ،یروانشناس  و  یت ی ترب  علوم  دانشکده  یعلم   ئتیه  عضو(  3)همصاحبه 

 (. اری دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی دانشمطالعات  نشریه 

  39صفحه 

کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

 ها و نقاط ضعف دهنده و پایه مربوط به چالش سازمان . مضامین فراگیر، 2جدول 

 هیپا نیمضام
 نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 ی المللنیب یهامقاله  چاپ یبرا  یانسان  علوم یحوزه نییپا شانس -

 ی المللنیب اتینشر تعداد کمبود -

 ی انسان علوم زبان بودن یفلسف و یگستردگ -

 نامه نییآ در یانسان علوم شدن یقربان -

 نامهنییآ در یانسان علوم  یحوزه به دودرجه نگاه -

 ی انسان علوم در  شاگرد با استاد  ارتباط مباحث ماندن مغفول -

 ی انسان علوم  نگاه از

 نقاط و هاچالش

 ضعف 

 آموزش  ژهیوبه ابعاد ریسا از  غفلت و یپژوهش  بعد بر ادیز دیتأک -

 پژوهش  تی کم بر نامهنییآ دیتأک -

 نامه نییآ در یمهندس -یفن  نگاه بودن غالب -

 ی آ.اس.یآ یهامقاله  به نامهنییآ یریسوگ -

 ضعف  کی عنوانبه  یآموزش بعد در ییدانشجو یهای ابیارز وجود -

  -یپژوهش  بعد از

 ی آموزش

 ارتقاء یبرا  یفعل نامهنییآ از جوان دیاسات ینگران -

 نامه نییآ مکرر راتیی تغ -

 پژوهش  ای آموزش بعد به تیاولو  در دیاسات  یسرگردان و دیترد -

 مرجع و نظرصاحب دیاسات پرورش به یتوجهیب -

 زه یمم ئتیه  یاعضا  صیتشخ ای نامهنییآ مفاد به عمل در دیاسات یفیبالتکل -

  یاعضا  نگاه از

 ی علم  ئتیه

 ی دانشگاه استقالل به توجه عدم و ارتقاء نامهنییآ در علوم وزارت دگاهید بودن غالب -

 ارتقاء  نامهنییآ بر یعلم یفضا بر حاکم یساختار یهاچالش افتنی یتسر -
 ی ا نهیزم یهاچالش

 ( زهیمم ئتیه  و یتخصص  تهیکم ژهیوبه) هاته ی کم کردن عمل یا قهیسل -

 ی علم  ئتی ه عضو ارتقاء  در یریسوگ وجود -

 ی گریالب و ضابطه یجابه رابطه  تیحاکم -

 زه ی مم ئتی ه یرأ بودن یمخف -

 ها ته یکم  تعداد بودن یصور -

 نامهنییآ یبندها  نص بر یا نامه نییآ فرا  عرف  تی ارجح -

 زه یمم ئتیه در یانسان علوم یعلم  ئتیه  یاعضا اندک  تعداد  تیعضو -

 ی انسان علوم یحوزه   تیجامع از  زهیمم  ئتیه  شناخت نداشتن -

 یانسان  علوم یحوزه تی جامع از ارتقاء ندیفرا  رندهیگمیتصم رانیمد بودن ناآشنا -

 ها ته یکم

 ها دانشگاه  اول هدف عنوانبه یدانشگاه  یهایبندرتبه  بر تمرکز -

 نامه نییآ به یدانشگاه یبندرتبه زدن وندیپ -

 ها دانشگاه اهداف با نامهنییآ یاجرا  یهمخوان  عدم -

  و اهداف

 اندازها چشم

 مختلف  یهادانشگاه در متفاوت یهانامه وهیش وجود -

 ها رشته  همه یبرا  نامهنییآ بودن واحد -

 دانشگاه  و جامعه انیم یارتباط یبرقرار در ضعف -

 ( ی فرهنگ کار مانند) میمفاه یبرخ از مشخص فیتعر ارائه عدم -

 نامهنیآئ در یا رشتهنیب مطالعات به یتوجهیب -

  -یی محتوا 

 یساختار

 یی اجرا  و یفرهنگ ، یپژوهش ، یآموزش  چهارگانه ابعاد  از  ییبندها بودن آورالزام -

 ارتقاء  نامهنییآ یپژوهش  بعد ییوتو بند عنوانبه مقاله به توجه -

 ارتقاء  نامهنییآ یآموزش  بعد( ییوتوآور )آورالزام بند عنوانبه نامهانیپا از دفاع -

 بودن  آورالزام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 40 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

 یاجتماع و  یانسان علوم حوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهی د  از ارتقاء، نامهنییآ قوت نقاط و ای مزا.ب

 کدامند؟ رازیش دانشگاه

مضمون    ن ی . اولکردند  ذکر  را  ی قوت  نقاط   نامه ن یی آ  یبرا  منظر  دو  از  شوندگانمصاحبه  نامه، ن ییآ  قوت  نقاط  با  ارتباط   در

  نیی تع  و  ی ساز  کسانی   یفرع   ن یبود که خود شامل مضام  اتی کل  نظر  از   ارتقاء  نامهن ییآ  قوت نقاط     دهنده، سازمان

  بودن   هدفمند  کشور،  یزمان  اتی مقتض   با  نامهن یی آ  بودن  متناسب  ،یعلم  ئتی ه   یاعضا  تمام  یبرا  مشترک  تیمورأم

  ی برا  یمناسب  ابزار  عنوان  به  نامهن ییآ  ، (ییاجرا  و  ی فرهنگ  ،یپژوهش  ، یآموزش)  گوناگون  ابعاد  به  توجه   نامه، ن یی آ

  به   نامهوهیش  ینسب   توجه و    تی کل  در  نامهن یی آ  داشتن   بودن  مطلوب  ،یعال  آموزش  به  یدهجهت  و  یگذاراستی س

  کرده   یسع  اندازچشم  کی  در   نامهن یی آ»  :کندیاشاره م  کنندگاناز مشارکت   یکیمثال    یبرا.  بود  یانسان  علوم  تی ماه

  دنبال   را   ی خوب  هدف  ارتقاء   نامهن ییآ  که  م یی بگو  میتوانیم  نظر  نیا  از .  دهد  قرار  خود  در   را  تیجامع  کی  که  است

 (.اری دانش ،یشناسروان  بخش  ،یشناس روان و یتی ترب  علوم دانشکده ی علم ئتیه  عضو( 4مصاحبه )) «.است کرده

  ها تهی کم   بودن  راستا همبود که خود به    ها تهی کم  نظر  از   ارتقاء  نامهن ییآ  قوت   نقاط  دهنده،سازمانمضمون    ن ی دوم

 دانشکده  ندهینما  حضور و    یانتصاب  یجا به  یانتخاب   صورتبه  زهی مم  ئتی ه   یاعضا  ن یی تع  گر،یکدی  با  نامهن یی آ  در

  نی ا  دکنندهیی تأکه    کنندگاناز مشارکت   یکی. در ادامه نظر  شدی م  می تقس   زهی مم  ئتی ه  در  پرونده  مدافع  لی وک  عنوانبه

»ترک  نفر  کی  است   انی جر  در   که   یاپرونده  هر  و  است  ی انتخابات  زهی مم  ئت ی ه   بی مضمون است، ارائه شده است: 

  ئت یهعضو    یکارتقاء  ]  پرونده  کار  روند  از  هم،  زهیمم  ئت ی ه   در   و  دارد  حضور  منتخب  تهی کم   در  مدافع  لی وک   عنوانبه

 علوم  دانشکده  یعلم  ئتی ه   عضو(  3مصاحبه ))  « .دهدی م  جواب  شانیا  و  کنندیم  سؤال  گرانید  و  کندیم  دفاع[  علمی

 (.اری دانش ،یشناس روان  بخش  ،یشناس روان و یتی ترب

 
 دهنده و پایه مربوط به نقاط قوت . مضامین فراگیر، سازمان 3جدول 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 کشور یزمان  اتیمقتض با نامهنییآ بودن متناسب -

 نامهنییآ بودن هدفمند -

 ( ییاجرا   و یفرهنگ ، یپژوهش  ، ی آموزش) گوناگون ابعاد  به توجه -

 ی عال آموزش به یده جهت و یگذاراستیس یبرا  یمناسب  ابزار عنوانبه نامهنییآ -

 ت یکل  در نامهنییآ بودن مطلوب -

 ی انسان علوم تی ماه به نامهوهیش ینسب  توجه -

 ی علم  ئتیه  یاعضا تمام ی برا  مشترک تیمأمور نییتع و یسازکسانی -

 قوت نقاط ات یکل

 گر یکدی با نامه-نییآ در هاته یکم  بودن راستاهم -

 ی انتصاب یجابه  یانتخاب  صورتبه زهیمم ئتیه  یاعضا  نییتع -

 زه یمم ئتیه در پرونده مدافع لیوک عنوانبه دانشکده یندهینما حضور -

 ها ته یکم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی دانشمطالعات  نشریه 

  41صفحه 

کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

 یعلم  ئت یه  یاعضا  دگاهی د   از  ،یفعل  یعلم   ئتیه  یاعضا  ارتقاء  نامهنییآ  ی اجرا  یامدهایپج.

 ست؟ یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم یهاحوزه

  خود   با  را  ییامدهای پ  و  تبعات  یسر  کی  شود  اجرا  که  یابرنامه  ای  طرح  هر  یطورکلبه  یسازمان  و  یعلم  ی فضا  در

  نامه ن یی آ  تبعات   کنندگانمشارکت   نظرات   به  توجه  با.  ستی ن   یمستثن   قاعده  ن ی ا  از  زین  ارتقاء  نامهن ییآ  که   دارد  دنبال  به

  نامه ن ییآ  یاجرا  یامدهای پ  و  عات اول تب   دهندهسازمانشود. مضمون    تقسیم  اصلیقالب چهار مضمون    در  تواندیم

  م ی بگو  خواهمی»م :  بود  شده  انی ب   شکل  بدین    گفتگوها  در  کهبود    انی دانشگاه   ن ی ب  در  نامطلوب  رقابت  جادی ا:  ارتقاء 

 ا ی دوم شودیم دارد بود، اول رتبه  رازی ش دانشگاه ندی گویم کهیوقت  مثال، شود؛یم وارد شما به رونی ب از رقابت که

  بودجه  و کمتر  خوب استاد ردی گ یم یکمتر خوب ی دانشجو فتدی ب  اتفاق ن یا اگر خب. شوندیم نگران همه  سوم،

  د ی بتوان  دیبا  ،یالمللن یب  هم  و  داخل   هم   ها،دانشگاه  ریسا  با  رقابت قابل  ی فضا  در  شما  پس   رد؛ی گ یم  هم  یکمتر

 (.استاد  ت،یریمد بخش   ،یاجتماع  علوم   و  تیریمد  اقتصاد،  دانشکده  یعلم  ئتی ه  عضو(  1مصاحبه ))  « .دی کن   کنترل

 مضمون   ۹  شامل  یاجتماع   -ی فرهنگ  منظر  از:  ارتقاء   نامهن ییآ  یامدهای پ  و  تبعات  دهنده،سازمانمضمون    دومین 

  در   ی علم  ی اخالقیب  جیترو  د، ی اسات  ی کارمحافظه  و  یاکار یر  جیترو  د،ی اسات   انی م  در   یعلم  یاخالق یب  جیترو  فرعی

  به   یاب ی دست   ان،یدانشجو  انی م  در  یعلم  یاخالق یب  جیترو  ،یعلم  جامعه  به  مردم  عموم   یمنف   نگرش  جامعه،  سطح

  ی علم  تخلف  یساز نهیزم  د،ی اسات  یعلم  تی شخص   و  وجهه  به  یتوجهیب  د،ی اسات  توسط  کاذب  گاهیجا  و  منزلت

مضمون    این بود. در    دانشجو  به  استاد  از  مقاله  دیتول  فشار  انتقالو    مقاله،   ف ی تأل  یبرا  او  اجبار  واسطه به  دانشجو

  تکرار   مراتببه  ها آن  انی م   در  ی کارمحافظه  و  یاکار یر  و  دی اسات  ان ی م  در  ی علم  یاخالقی ب  جیترومرتبط با    های بحث

  لحاظ   به  و  نشود  انتخاب  درست  استاد  ن یا  اگر»:  بودمعتقد    کنندگانمشارکتاز    یکیمثال    برای.  شد  دی تأک  و

  سمت   به  فرد  ن ی ا  که  آوردیم  وجود  به  یعلم  -ی اخالق  مشکالت  کی  کند،  تی رعا  را  اخالق  نخواهد  یاحرفه

  دانشکده  یعلم ئت یه  عضو( 1مصاحبه )) « .باشد اسمش  فقط جا  هر. دهد انجام را  یکار  نوع هر  که رودیم  تقلب

 (. استاد ت،یریمد بخش ،ی اع تماج علوم و تیریمد اقتصاد 

به    فرعی   مضامین شامل    ی انسان  علوم  نگاه  از  ارتقاء  نامهن ییآ  یامدهای پ  وتبعات    دهنده،سازمانسوم    مضمون

  عنوان به نامهن یی آو  ها،ی ارذگاستی س در یانسان علوم دی اسات  نظرات به یتوجه یب  ،یانسان علوم حوزه بردن هی حاش 

که    یانسان  علوم  حوزه   در   رشد  مانع  کی اول    ن یبن ی درابود  بود.    موردتوجه   بسیار مضمون    از   ی کیقرار گرفته 

  ی الگو  تابع  درواقع  یانسان  علوم  که  است  ن یا  افتدیم  رانیا  در  که  یاتفاق   ن ی»بدترگفت:    چنین   کنندگانمشارکت

 مدل  داتمانی تول  در  ما  افتدیم  که  یاتفاق .  می کنیم   تی تبع   هاآن  از  هم  ما  و  است  یمهندس  -یفن  حوزه  از  برگرفته

 یانسان  علوم  و  ندارد  ارتباط  مردم  به  و  خوردینم  مردم  درد  به  ما  داتی تول  ن،یبنابرا  و  م؛یری گ یم  ش یپ  در  را  هاآن

  عضو (  8مصاحبه ))« .دیآینم  بکار  و  ستی ن  جامعه  یهاانسان  ما  یهادغدغه   و  مطالبات  ازها،ی ن  ها،خواسته   یپاسخگو

 (.اری دانش ،یشناسروان  بخش  ،یشناس روان و یتی ترب  علوم دانشکده ی علم ئتیه

شامل دو    یعلم  آثار  از  ییزدا  تیف یک  جهت  از   ارتقاء   نامهن یی آ  یامدهای پ  وتبعات    دهندهسازمانچهارم    مضمون

 بود.    یسطح   مقاالت  دی تول و     مقاله  تعداد  یکم  ش ی افزا  به  یعلم  ئتی ه   عضو  دادن  سوق   و  یسازبستر  فرعیمضمون  

د   ارتقاء   نامهن ییآ  ی امدهای پ  و  تبعات   دهندهسازمانمضمون    پنجمین  چهار    ،یعلم  ئت یه  یاعضا  دگاهیاز 

  ئت ی ه   عضو   بر  وارد  مضاعف   فشار   نامه، ن ییآ  مکرر  رات یی تغ   از   ی ناش   یعلم   ئتی ه   یاعضا   ی سرگردان  فرعی مضمون  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 42 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  ت ی وضع  با  تی وضع  لیتبد  وندی پو    ارتقاء   با  یمطالعات  فرصت  ی اعطا  وندی پ  ،یپژوهش  انتظارات  برآوردن  جهت  یعلم

 . شدمیشامل  را  ارتقاء 

 نامهپیامدهای آیین دهنده و پایه مربوط به تبعات و  . مضامین فراگیر، سازمان 4جدول 

  سازمان نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده 

 ریفراگ نیمضام

 ها دانشگاه انیم  در نامطلوب یرقابت یفضا جادیا  -

 ان یدانشجو  یاستعدادها و هاییتوانا به یتوجهیب -

 د یاسات یاستعدادها و هاییتوانا به یتوجهیب -

  ی امدهایپ  و  تبعات نامطلوب  رقابت

 نامهنییآ

 د یاسات  انیم در یعلم  یاخالقیب ج یترو -

 د یاسات یکارمحافظه  و یاکاریر ج یترو -

 جامعه  سطح  در یعلم  یاخالقیب ج یترو -

 ی علم  جامعه به مردم عموم یمنف نگرش -

 انیدانشجو انیم در یعلم  یاخالقیب ج یترو -

 دیاسات  توسط  کاذب گاهیجا و منزلت به یابیدست -

 د یاسات یعلم تی شخص و وجهه به یتوجهیب -

 ی علم  تخلف سازنه ی زم مقاله،  نیتدو یبرا  دانشجو کردن  اجبار -

 دانشجو  به استاد از مقاله دیتول فشار انتقال -

 ی اجتماع  -یفرهنگ 

 ی انسان علوم یحوزه بردن هیحاش به -

 ها یگذاراستیس در یانسان  علوم اتینظر به یتوجهیب -

 یانسان علوم  یحوزه در رشد مانع کی عنوانبه نامهنییآ -

 ی انسان علوم  نگاه از

 مقاله  تعداد یکم  شیافزا  به  یعلم  ئتیه  عضو دادن سوق و یسازبستر -

 ی سطح  مقاالت دیتول -

 نامه نییآ مکرر راتییتغ از یناش یعلم  ئتیه یاعضا یسرگردان  -

 ی پژوهش انتظارات برآوردن جهت یعلم  ئتیه  عضو  بر وارد مضاعف فشار -

 ارتقاء   با یمطالعات فرصت یاعطا وندیپ -

 ارتقاء  تیوضع با تیوضع لیتبد وندیپ -

  ئت یه  یاعضا  نگاه  از

 ی علم

 

 یاعضا دگاهی د  از یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ  اصالح و بهبود  جهت یشنهاد یپ یراهکارها د.

 ست؟یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان  علوم یهاحوزه یعلم ئتیه

   ارتقاء  نامهن یی آ   تی وضع   بهبود  جهت  را  راهکارهایی   یعلم  ئتیه  یاعضا  تبعات،  و  قوت   ضعف،   نقاط  به  پاسخ  در

  دهنده، سازمانمضمون    اولین شدند.    بندیدسته  دهندهسازماندر قالب هفت مضمون    راهکارها  ن یا.  نمودند  شهادی پ

  حوزه   به  متعادل  توجه  فرعی  دهندهسازمانمضمون    سیزدهشامل    خود  یانسان  علوم  اتی مقتض   پیشنهادی  راهکارهای

  حوزه  یاصل  محصوالت  از  یک ی  عنوانبه  کتاب  به  توجه  ،یمهندس  -یفن  و  هیپا  علوم  یها حوزه   با  راستاهم  یانسان  علوم

  ، (یمهندس  - یفن  و   ه یپا  علوم  مشابه )  ی انسان  علوم  در   یدکتر  ان یدانشجو  یلی تحص   ت یهدا  نحوه   ریی تغ   ، یانسان  علوم

  علوم  نامهن ییآ  در کشور  یبوم   اتی مقتض  به   توجه   نامه،ن یی آ  در  ی انسان  علوم حوزه  به یارشتهن ی ب   نگاه  داشتن  ضرورت

  علوم،   ریسا  به   نسبت  ی انسان  علوم  حوزه  از   انتظارات  ک ی تفک  ها،حوزه   ریسا  از   یانسان  علوم  نامه ن یی آ  کی تفک   ،یانسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی دانشمطالعات  نشریه 

  43صفحه 

کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

 علوم  نسبت  به  یانسان   علوم  در  یعلم  اندک  راتیی تغ  به  توجه   نامه، ن ییآ  در  یانسان  علوم  یجیترو  تی ماه   به   توجه

  ، یمهندس  -ی فن   حوزه   به  نسبت  آن  ی دگی چ ی پ  لیدل  به   ی انسان  علوم  حوزه  در  ترجمه   به   شتر ی ب  توجه   ، یمهندس  و  ی فن 

  ی ها رحوزهیز  کیتفک  ،  ارتقاء  ندیفرآ  در  مجالت  اعتبار  به   شتری ب  توجه   ،یانسان  علوم  در   ی محور  مخاطب   به  توجه

  این بر دو مورد اول بود. در  د ی تأک بیشترین فرعی  مضامین این  بین . از بود ارتقاء ندیفرا در  گریکدی  از  یانسان علوم

  هم .  باشد  داشته  ارزش  هم  کتاب  دیبا  دارد  گاهیجا  مقاله  که  قدرآن »  :گویدمی  علمی  ئتیه  اعضایاز    یکیراستا  

  ا ی  فی تأل  ترجمه،  از  اعم  ؛یوزارت   فیتعر  آن   با  کتاب  هم  و  یآموزش  یهاکتاب   هم  ،یپردازهینظر

 (. اری دانش عرب،  اتی ادب  بخش  ،یانسان علوم  و اتیادب دانشکده یعلم  ئتیه عضو ( 11)مصاحبه )« .یگردآور

  ئت یه  یاعضا  تعداد  ش ی افزا  فرعی  مضامین   شامل  هاته یکم:یشنهادی پ  یراهکارها  دهنده،سازمانمضمون    دومین 

  ی تخصص  ضرورت  ، یانسان  علوم  حوزه  خود   متخصصان  توسط  آثار  ی ابیارز  زه،یمم  ئتی ه   در   یانسان   علوم  یعلم

  در   یبررس   یهاته یکم  ادغام  ارتقاء،   ی هاته یکم  در   ی المللن ی ب   داوران  از  دعوت  ، یانسان  علوم  زهی مم  ئتی ه   کردن

  مورد  دو بود که  یانسان علوم  حوزه  در یپژوهش  امور  تهی کم  لی تشک و   ،(زهی مم ئتی ه  منتخب،  ، یتخصص ) گریکدی

 .  بود کنندگانمشارکت دی تأک   مورد شتری ب ن یریسا نسبت به یشنهادی پ یراهکارهااول 

  دانستن ارجح فرعیشامل شش مقوله  یپژوهش -ی آموزش: یشنهادی پ یراهکارهاسوم،  دهندهسازمان مضمون

  ی هاتیفعال  به   توجه   ی جابه  دی اسات   ی پژوهش  ری س   خط  به  توجه  ، یانسان  علوم  تیماه  ل ی دل   به  پژوهش   به  نسبت  آموزش

  ی ازی امت   وزن  ریی تغ  ، یانسان  علوم  ی هاحوزه   در  ارتقاء   نامهن یی آ  در  پژوهش  مفهوم  فیبازتعر  اد، یز  مقاالت  و  پراکنده

  به   توجه   با   نامه،ن ییآ  کنار در  یی اجرا نامهوهی ش   وجود  ضرورت  ،ی انسان  علوم   ارتقاء   نامه ن ییآ  یپژوهش  عدبُ  در   هابند

از    دی اسات  یامشاوره  خدمات   به  توجهو    ، یالمللن ی ب   و  یمل  ی رقابت   یفضا اول    هاآن  انی مبود که  مقوله    بیشتر دو 

 نظرم   به  و  است  مهم  یلی خ  آموزش  یانسان  علوم  »در  داشت  ابراز  ن یچن   دی اسات   از  یکی  ،مثال  برایبود؛    موردتوجه

  عضو( ۹مصاحبه ))اند« گذاشته کنار  را  آموزش عماًل نامه ن یی آ ن ی ا در. دارد ت ی ارجح پژوهش به  جاها  از ی لی خ  در

 (. اری دانش  خارجه،  زبان بخش  ،یانسان علوم و اتی ادب دانشکده ی علم ئتیه

مضمون    یت یریمد  و  ینظارت  یشنهادی پ  یراهکارهاچهارم    دهندهسازمان  مضمون سه  شامل    فرعی خود 

  ی نظارت  و  یت یریمد   نظام  جادیا  لزوم  ارتقاء،  ندیفرآ  یسازشفاف  و  لی تسه   منظوربه  یاانهیرا  یهاستمی س  یری کارگ به

 .  بود ارتقاء  ندیفرآ یساز شفاف و   هادانشگاه در یقو

  ت یف یک  به  توجه  فرعیشامل دوازده مضمون    ییمحتوا  یشنهادی پ  یراهکارها  دهندهسازمانمضمون    پنجمین 

  در   موجود  ارتقاء   ی هاوهیش  از  یالگوبردار  آن،  تی تقو  و  اصالح  و  نامهن یی آ  در  دنظریتجد  صرف،  تی کم   یجابه

  نامه ن یی آ ن یتدو  موجود، نامهن ییآ یشناس بی آس آن، در عیسر  راتیی تغ  از زی پره و  نامهن ییآ ثبات ه،یعلم یهاحوزه 

  ، یاختصاص  و  ی عموم  بخش   دو  به  نامهن یی آ  یبندها  لیتبد  ها،دانشگاه  همه  یبرا  ریپذانعطاف  حالن ی درع  و  واحد

  موارد   یبرا  نامهنیی آ  در  ژهیو  موارد  بند  جاد یا  نامه،ن ییآ  آورالزام  ی هابخش  حذف  نامه،ن ییآ  کردن  دارجهت

  چهارگانه   ابعاد   به  ستن ینگر  همسنگ  از   زی پره و    مشخص  یزمانمدت  در    ارتقاء   نامهن ییآ  ی شیآزما  یاجرا  ، ییاستثنا

  ، نمونه  برای  ؛قرار گرفته بود  موردتوجه  بیشترسه مورد اول    ،ذکرشده  فرعی   مضمون  دوازده  انی م  از .  شدمی  نامهن یی آ

  و   تی کم  به  کنند  لیتبد  را  تی فی ک   خواهندی م  که  هست  ن یا  هاآن  »مشکلمعتقد است:    کنندگانمشارکتاز    یکی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 44 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  ات ی ادب  دانشکده  یعلم  ئتی ه   عضو(  10)  مصاحبه)  « . ستی ن  یشدن[  یانسان  علوم  در.[رندی بگ   اندازه  را  هات ی فی ک   تی کم  با

 (. استاد قرآن، علوم بخش  ،یانسان علوم و

  سابقه   به   توجه   فرعیدو مضمون    ی انسان  علوم  حوزه  در  هارشته   یشنهادی پ  یراهکارهاششم    دهندهسازمان  مضمون

قرار    موردتوجه را    مختلف  ی هارشته  ی برا  ازی امت  حداقل  ن ییتع و    گر،یکدی  با   متفاوت  ی هارشته  دی اسات   اسی ق   از   زی پره  و

  رشته   همان  افراد  با  را  فرد  هر  دیبا  دی اسات  سنجش   یبرا   یارشته  هر  »در:  دیگویم  شوندگانمصاحبهاز    یکی.  دهدمی

  علوم   و  حقوق  دانشکده  یعلم  ئتیه  عضو(  6مصاحبه ).«)دی سنج  مشابه  یکار  سابقه  با  و  کشور  یهادانشگاه  ریسا  در

  م ین  رانیا  یهادانشگاه  دی اسات   متوسط  از  استاد  »اگر: که  کرد  اضافه  ن یهمچن   استاد  ن یا(.   استاد  حقوق،  بخش   ،یاس ی س

 «.دی نسنج یمی ش   مثل گرید ی هارشته با را شانیا  و دی بده  ارتقاء  هست باالتر قدم

  برجسته شامل    فرعی دو مضمون    یحاو  یالمللن یب  یهای همکار  یشنهاد ی پ  یراهکارها  دهندهسازمانهفتم    مضمون

  یجابه(  فرانسه  و  یعرب  مانند)  یالمللن یب  یهازبان  به  مقاله  چاپ  امکانو    نامه،ن یی آ  در  یالمللن یب  یهای همکار  ساختن 

))  « .بود  خاص  یهارشته   یبرا  یآ.اس.یآ   بخش  ،یاسی س  علوم  و  حقوق  دانشکده  یعلم  ئتی ه   عضو(  6مصاحبه 

 (. استاد حقوق،
 پیشنهادی دهنده و پایه مربوط به راهکارهای . مضامین فراگیر، سازمان 5جدول 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 ی مهندس -یفن و هی پا علوم  کنار  در یانسان علوم  به متعادل توجه -

  مشابه ) یانسان علوم  در یدکتر انیدانشجو یل یتحص تیهدا   ینحوه در ریی تغ -

 ( یمهندس -ی فن و هیپا علوم

 نامهنییآ در یانسان علوم یحوزه به یا رشتهنیب نگاه داشتن لزوم -

 یانسان علوم نامهنییآ در کشور یبوم  اتیمقتض به توجه -

 ها حوزه ریسا از یانسان علوم  نامهنییآ کیتفک -

 علوم  ریسا به نسبت یانسان  علوم یحوزه از انتظارات  کیتفک -

 نامهنییآ در یانسان  علوم  یجیترو تی ماه به توجه -

 ی مهندس -یفن  علوم نسبت به ی انسان علوم در یعلم  اندک راتییتغ  به توجه -

 ی انسان علوم یحوزه  یاصل محصول عنوانبه کتاب  به توجه -

  به نسبت آن یدگیچیپ لیدل به ی انسان علوم  یحوزه در ترجمه به شتریب توجه -

 ی مهندس -ی فن یحوزه

 ی انسان علوم  در یمحور مخاطب به توجه -

 ارتقاء  ندیفرآ در مجالت اعتبار به شتریب توجه -

 گریکدی از یانسان علوم یهارحوزهیز کیتفک -

  علوم اتیمقتض

 یانسان

 یراهکارها

 یشنهادیپ

 زه ی مم ئتی ه در یانسان علوم یعلم  ئتیه  یاعضا  تعداد شیافزا  -

 یانسان علوم یحوزه خود متخصصان توسط  آثار یابیارز -

 یانسان علوم   یحوزه در یپژوهش امور تهیکم لیتشک -

 یانسان علوم یزهی مم ئتیه کردن یتخصص  ضرورت -

 ( زه ی مم ئتی ه منتخب،  ، یتخصص ) گریکدی در یبررس یهاته یکم  ادغام -

 ارتقاء یهاته یکم  در یالملل نیب داوران از  دعوت -

 ها ته یکم

 

 

 

 

 

 ی انسان علوم  تیماه لی دل به پژوهش به نسبت آموزش دانستن ارجح  -

 ارتقاء  نامهنییآ در پژوهش مفهوم  فیبازتعر -

  -یآموزش

 ی پژوهش
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کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 یانسان  علوم ارتقاء نامهنیی آ یپژوهش بعد در هابند یازیامت  وزن ریی تغ -

 یمل  یرقابت یفضا به توجه با نامهنییآ کنار در ییاجرا  نامهوهیش وجود ضرورت -

 ی المللنیب و

 و پراکنده یهاتی فعال به توجه یجابه) دیاسات  یپژوهش ریس خط  به توجه -

 ( ادیز مقاالت

 د یاسات  یا مشاوره خدمات  به توجه -

 

 

 ها دانشگاه در یقو ینظارت و یتیریمد نظام جادیا  لزوم -

 ارتقاء  ندیفرآ یسازشفاف -

 ارتقاء  ندیفرآ یسازشفاف و لیتسه منظوربه یا انه یرا  یهاستمیس یری کارگبه -

  و ینظارت

 یتیریمد

 ی اختصاص و یعموم بخش دو به نامهنییآ یبندها لیتبد -

 موجود  نامهنییآ یشناسبیآس -

 ( تیتقو و اصالح) نامهنییآ در دنظریتجد -

 نامهنییآ کردن دارجهت -

 آن در عیسر راتییتغ  از زی پره و نامهنییآ ثبات -

 ها دانشگاه  همه یبرا  ریپذانعطاف حالنیدرع  و واحد نامهنییآ نیتدو -

 صرف  تی کم یجابه تی فیک  به توجه -

 ه ی علم یهاحوزه  در موجود ارتقاء یهاوه یش  از یالگوبردار -

 نامه نییآ ییوتو یهابخش حذف -

 یی استثنا موارد یبرا  نامهنییآ در ژهیو موارد بند جادیا  -

 مشخص  ی زمانمدت در ارتقاء نامهنییآ یشیآزما یاجرا  -

 نامهنییآ چهارگانه  ابعاد به ستنینگر همسنگ  از زی پره -

 یی محتوا 

 گر یکدی با متفاوت یهارشته دیاسات  اسیق از  زیپره و سابقه به توجه -

 مختلف  یهارشته یبرا  ازیامت حداقل نییتع -

 هارشته 

 

 نامهنییآ در یالملل نیب یهایهمکار ساختن برجسته -

 یجابه( فرانسه و یعرب مانند) ی الملل یالمللنیب یهازبان  به مقاله چاپ امکان -

 خاص یهارشته  یبرا  یآ.اس.یآ

ی  هایهمکار

 ی المللنیب

 

 ی ریگ جهینت و  بحث  .4

و    و راهکارها،  پیامدها و نقاط ضعف، نقاط قوت،    هاچالش   چهارگانه  ن ی مضام  از   کیهر  لیذ  در  بخش   ن یا  در

 : گیردمیصورت  بررسی بحث و  پیشنهادها

 
 ضعف  نقاط و  هاچالشالف. 

  مسئله  به حاضر،  پژوهش  در کنندهمشارکت  یعلم ئتی ه  ی اعضا  اغلب داد، نشان  پژوهش  ی هاافتهی که  گونههمان

  از   ری غ   ییهاحوزه   از  وزارتخانه  مسئوالن  و  رانیمد  اغلب  اینکهتوجه به    با.  کردند  اشاره  یانسان  علوم  شدن  یقربان

  سطح   در  چه  ،ی انسان  علوم   نظرانصاحب  نگاه  ارتقاء  نامهن ییآ  نیتدو  در   ن،یبنابرا  اند؛شده  منصوب  یانسان  علوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 46 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

-عرصه  در  حداقل  کند،یم  جابیا  یانسان  علوم  تیماه   کهیدرحال  شود؛یم  گرفته  دهیناد  ها،دانشگاه   چه  و  وزارتخانه

 .باشند داشته پررنگ ی نقش ی انسان علوم حوزه یعلم  ئتیه  یاعضا ،ی عال آموزش  یفرهنگ  و یعلم  رگذاری تأث یها

 نگاه.  بودآمده    به دست  نتایج  دیگراز    آموزش  ژهیوبه  ابعاد  ریسا  از  غفلت  و  یپژوهش  عدبُ  بر  ازحدش ی ب  دی تأک 

  صفحه   ۵  فقط  و  پژوهش   به  آن  صفحه  1۵     از  ش ی ب  نامه، ن ییآ  صفحه  4۲  از  که  دهدیم  نشان  ارتقاء    نامهن ییآ  به  یاجمال

  محدود   اری بس  اندشده  ذکر  نامهن ییآ  در   آموزش   تیفی ک   سنجش  یبرا  که   ییارهای مع  ،ی حت   است؛   پرداخته   آموزش   به

  ر یسا  به  نسبت  حوزه  ن ی ا  در  آموزش  ،یانسان  علوم  حوزه  نظرانصاحب  نظرات  اساس  بر  کهیدرحال   هستند؛  زی ناچ  و

  لحاظ   به  جامعه  تیترب  در   ی انسان  علوم  حوزه   دی اسات  و   است  برخوردار  باالتر  مراتببه  یتی اهم   از   علوم  یهاحوزه 

  یهمخوان(  13۹7)  ی ل ی ن  و  ینصراصفهان   ،یجمال  پژوهش   جینتا  با  افتهی  نیا.  دارند  یلیبدیب  نقش  یاجتماع   و  یفرهنگ 

  ،یپژوهش  یها تی فعال   به  توجه   ارتقاء   نامهن ییآ  در  که  دندی رس  جهینت   ن یا  به  خود  پژوهش   در  مذکور  پژوهشگران.  دارد

  به نسبت آموزشو  است  ترپررنگ یآموزش  یهاتیفعال  به نسبت ،یپژوهش -یعلم مقاله و یآ.اس.یآ مقاله ژهیوبه

 .شودمی دیده تررنگکم پژوهش 

  آثار،  ت ی ف یک  کاهش  بر عالوه کنندگان، مشارکت زعم به که بود  یگرید چالش  ارتقاء   نامهن ییآ در ییگراتی کم

 ی علم  یآلودگ  و  فساد  ،شدن  یکم  دنبال  به  رسدمینظر    به.  بود  یعلم  جامعه  ن ی ب  در  یاخالقیب  و  فساد  جادیا  مسبب

  جینتا با حاضر پژوهش  ث،یح ن یا از. دیآیم به وجود یعلم اثر کی عنوانبه یزی چ  هر انتشار امکان و شودیم جادیا

  ت یکم  نامهن یی آ  در  که  داشتند  اشاره  هاآن  .دارد  یهمخوان(  13۹7)  یلی ن  و  ی نصراصفهان  ،یجمال   پژوهش   از  حاصل

 . است گرفته قرار دیاسات  ارتقاء  یمبنا تیف یک  یجابه

  تاکنون   نامه ن یی آ  ن ی ا.  بود  آن   مکرر  ر یی تغ   ،یانسان  علوم  دی اسات  دگاهید  از   ارتقاء  نامهن ییآ  یها چالش   گر ید  از   ی کی 

 ارـالجازمال  ۹۵و از سال    شدهانجام  ۹4در سال    آن  ن یآخر  که  تـ سا  گرفته  اررـق  ى رـنگزبا   ردمو  هـمرحل  هفت  در

  از   کمتر  در  نامهن یی آ  که  می رس یم  نکته  ن یا  به  موجود  یهاشیرایو  به  ینگاه  با(.  13۹7،و عفیفیان  عصاره  )  تـسا  هشد

 نامهن یی آ  مکرر   راتیی تغ   و   ینسب  ثبات  عدم.  است  افته ی  ریی تغ  ۹4/ 18/1۲  و  18/08/87  ی هاخیتار  در   بار  دو  دهه،  کی

  مواجه  ارتقاء یبرا  یزیربرنامه در یسردرگم و  یف یبالتکل  ینوع  با  را دی اسات  و است  ن یآفرمشکل ی عامل خود ارتقاء، 

   .سازدیم

 ک ی  عنوان به  د ی اسات  پرورش  به   یچندان   توجه  موجود  نامه ن یی آ  که  بود   ن ی ا  ارتقاء   نامه ن ییآ  مشکالت  گرید  از

  به   مرتبه  ک ی  از  رفتن   و  ی علم  مراتب به  ی ابی دست  ،نامهن ییآ  در .  ندارد  خاص،  حوزه   ک ی  در  یحت  مرجع،  متخصص 

  که   نمود  احساس   توانیم   یزمان  را   اوضاع  نیا  وخامت  کنندگانمشارکت  ازنظر.  کندیم  ت یکفا  باالتر  یعلم  مرتبه

  ن ی ا  علت.  می اب ی ب  می توانی م  کلمه  یواقع  یمعنا  به   را  ینظر صاحب  و  شدهشناخته  استاد  کمتر   یانسان  علوم  حوزه   در  م ی نی بب 

 . ستی ن  هم آن دنبال به و است  نکرده قلمداد مهم  را  موضوع ن یا  ش یهایگذارهدف  در ارتقاء  نامهن ییآ که است

  علوم   ری غ  یعلم  ئتیه  یاعضا  تعداد  نسبت  به  زه،ی مم  ئتی ه   در  یانسان  علوم  یعلم  ئتیه   یاعضا  تعداد  بودن  اندک

  نفر  چهار   فقط   دانشگاه،  زهی مم  ئتیه عضو  نفر  ستیب  از  .شودی م  محسوب  ارتقاء   نامهنییآ  یهاچالش  گری د  از  ،یانسان

  نبودن  یتخصص  از نشان خود  ن یا که هستند یانسان علوم ری غ یهاحوزه از اعضاء  ریسا  و هستند یانسان علوم حوزه از

 . دارد زهی مم ئتیه  در یانسان علوم ری غ  نگاه غلبه  و نظرات
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های اعضای  دیدگاه
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  مسئله   کی  منزلهبه  ها،دانشگاه  اول  هدف  عنوانبه  یبندرتبه  به   صرف  توجه  به  دی اسات   ،شدهاشاره  موارد   بر  عالوه

  ارتقاء  دنبال  به  خدمت،   ارائه  و  یپژوهش  ،یآموزش   یکارکردها  کنار  در  هادانشگاه.  داشتند  اشاره  زی ن  گری د  یاساس

 و  ی مل  یهایبندرتبه  به  توجه  هرچند.  هستند  یخارج   و  ی داخل  یهادانشگاه  ری سا  با   اسی ق  در  دانشگاه  گاهیجا

  و   است  یراهبرد  یاشتباه   ها دانشگاه  اول  هدف  عنوان به  رتبه   به   صرف  توجه  و  تمرکز  است،  یضرور  یالمللن ی ب

  سمت   به  ،ازی موردن  و  یداخل  یهاتیمأمور  و  لی اص   اهداف  یجابه  هادانشگاه  اجزاء   و  هاواحد  هی کل   شودی م  سبب

  ی فراموش  به  سازمان  یاصل  اهداف  و  کارکردها  بسا چه  ،ن یبن ی درا  ابند؛ی  ش یگرا  نامرتبط  و  یرضروری غ  اهداف

  قرار   محور  لی دل  به   هادانشگاه  که   کنندی م  اشاره  رابطه   نی ا  در(  13۹7)  یلی ن   و  ینصراصفهان   ،یجمال   شوند؛  سپرده

 .  اندگرفته فاصله خود یقیحق  و لی اص  اهداف از  ،یپژوهش ی هاتیفعال ژهیوبه ،یالملل ن یب یبندرتبه یارهای مع دادن

 و یعلم یهارشته  یتمام یبرا ارتقاء  نامهن یی آ بودن واحد ارتقاء، نامهن یی آ در  گرید تأملقابل چالش  سرانجام،

  با  هاآن.  شودیم  مشاهده  زی ن(  13۹7)  یلی ن  و  ینصراصفهان  ،یجمال  پژوهش   در  مورد  ن یا.  بود  یانسان  علوم  ازجمله

  ی ا حرفه  یها تی فعال   بر  نامه ن یی آ  یهاماده   ری تأث  و  ارتقاء  نامهن ییآ  درباره   ی علم  ئتیه  یاعضا  ی هادگاهید  یبررس

  همه   یبرا  واحد  نامهن یی آ  ن یتدو  ،یاصل  مشکل  که   دندی رس   جهی نت  ن ی ا  به  اصفهان  دانشگاه  یعلم  ئتیه   یاعضا

  ، ی انسان  علوم  ری نظ  گوناگون   ی هارشته   در   ی علم  ئتی ه   یاعضا  ارتقاء  روش  ،که یدرحال  هاست؛ رشته  و  ها دانشگاه

 .باشد کسانی تواندینم یپزشک  و هنر  ،یاضیر  و یفن 

 

 قوت نقاطب.  

  توسط   که  است  یباالدست  اسناد  در  شدهن ییتع  اهداف  به  یابی دست   یبرا  یابزار  یعلم  ئتیه  یاعضا   ارتقاء   نامهن یی آ

  سند   در  ن،یهمچن  است؛  شده  ابالغ  هادانشگاه  به  آن  تبع  به  و  علوم  وزارت  به  و  ن یتدو  یفرهنگ   انقالب  یعال  یشورا

  ی اب ی دست   یبرا  نگرندهی آ  و  ایپو  هماهنگ،   جامع،   است  ی امجموعه  نقشه   نی ا  که  است  آمده  کشور  یعلم  جامع نقشه 

-7.ص،  138۹   کشور   ی علم  جامع  نقشه  سندکشور )  ی بوم  ی هاارزش   به  توجه  با  ساله ستی ب  انداز چشم  اهداف  به

14 .) 

 علم یاصل ی هاشاخص  به یزیربرنامه با است موظف علوم  وزارت  که استانداز  شمچ ن ی ا یایگو  امر  ن یا 

  در  ی انسان علوم ی نی بازب  و ی طراح  در خصوص به نیادی بن تحول  جادی ا که ابدی دست 1404 افق  در  کشور ی فناور و

  توجه   تقاضا،  و  عرضه   مسئله  در  دارتیاولو  یهاحوزه   از  تیحما  ،یمحور  اخالق  ،یاسالم  ین یبجهان  چهارچوب

  سند هستند )  موارد  ن یا  ازجمله  مهارت  و  پژوهش   ت،یترب  با  آموزش  قی تلف   کشور،  یبوم  یهات ی ظرف  و  هات ی قابل  به

 (.7-۵.ص، 138۹  کشور، یعلم جامع  نقشه

  یی ایپو نشانگر یفناور و یپژوهش ، یآموزش مؤسسات  و ها دانشگاه یعلم ئتی ه  یاعضا   ارتقاء  که ییازآنجا 

  رود یم شمار به فرهنگ  و علم جیترو و انتقال د،ی تول  یهاشاخصه  از یک ی و یتیترب و ی فرهنگ ،یپژوهش ،یعلم

 ،یعلم  نظام یر ی گجهت ،یعلم ئتیه یاعضا  ارتقاء  در هاآن ری تأث زانی م و ی علم یهامؤلفه گفت توانیم

 ئت یه  یاعضا مرتبه  ارتقاء  در  مؤثر  ی هامؤلفه به توجه  ، رون یازا کند؛ ی م مشخص  را  کشور   یتی ترب و ی فرهنگ 

 .است برخوردار یاژهیو ت ی اهم  از  یعلم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 48 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  که   است   نیا  انگری ب است  ی فناور و علم  به مربوط که  ششم  ساله پنج برنامه قانون 1۲ فصل  63  ماده  اثنا،   نی هم   در

 یاقدامات  ششم برنامه انیپا تا آن تیتثب  و منطقه در ی فناور و ی علم دوم گاهی جا به  یابی دست منظوربه است  مجاز  دولت

درصد  درصدپنجاه تا که ینحو به است  یعلم ئت یه اعضاء   ارتقاء  نامه ن ییآ یبازنگر  آن، بند نیاول که  دهد انجام را

 نامه ن ییآ کردیرو رودیم انتظار .  باشد  کشور مشکالت رفع  به معطوف ی علم ئت ی ه  ی اعضا یپژوهش ازات ی امت  (۵0%)

 .باشد شده ذکر اهداف با راستا هم زی ن ارها ی مع نییتع  در

  ک ی نامهن یی آ نظر ن یا  از که   است نامه ن ییآ خود  وجود  به  معطوف یگرید عامل  هر  از ش یب نامه،ن یی آ قوت نقطه

  ،ی آموزش  ابعاد  یتمام  به  توجه  پژوهش،   در  کنندگانمشارکت   ازنظر  .شودی م  محسوب  قوت  نقطه  و  ضرورت

  ی پژوهش  ، یآموزش  بُعد  سه  در   ابتدا  در   ارتقاء  نامهن ییآ.  است  نامه ن یآئ  قوت  نقاط   گرید  از   یی اجرا  و  ی فرهنگ  ،یپژوهش

  ارتقاء   نامهن یی آ  گفت  توانیم  ن،یبنابرا  د؛یگرد  اضافه  آن  به  زی ن   یفرهنگ  بُعد  ،1388  سال  در  و  شد  ن یتدو  ییاجرا  و

  را   ی علم  ئت ی ه   یاعضا   با  مرتبط  و  ممکن  ابعاد  همه  باً یتقر  و  است   برخوردار   ینسب   تی جامع   از   ی علم  ئت ی ه   ی اعضا

  هاماده   قالب  در   چهارگانه ابعاد همه شودیم  مشاهده  نامه ن یی آ  متن   در  که  گونه همان  ن، یا بر  عالوه است؛  داده  پوشش

 .اندشده داده  حی توض و  ن ییتب  اتی جزئ  با متعدد یبندها و

  رابطه  ن یا  در.  است  گری د  توجهقابل  قوت  نقطه  هادانشگاه   یعلم  ئتیه   یاعضا  هی کل  یبرا  مشترک  تی مأمور  ن یی تع

  ی ابیارز در که است یعوامل  ن یترمهم از یکی یعلم   ئتیه  یاعضا یعلم سطح  ارتقاء و حفظ  که  گفت  توانیم

 یهای خروج در  را ی بهتر ج ینتا آن  تحقق و  ردی گیم   قرار  ی بررس مورد  دانشگاه  هر عملکرد   ی اختصاص یهاشاخص

 نقش یپژوهش و ی عال آموزش   یهامؤسسه  و هادانشگاه ی علم ئت ی ه  ی اعضا  ارتقاء  نظام.  کندی م جادیا ستم ی س  ن یا

  ازنظر (.  13۹3  و همکاران،  یمونق   یمیکرکند )ی م فا ی ا ی علم ئت یه ی اعضا ی هاتیفعال   به  یده جهت در  یاعمده

  است  کرده  فیتعر  مشترک  تیمأمور  و  نظم  کی  ی علم  یهات ی فعال   یبرا  نامهن یی آ  کهییازآنجا  کنندگانمشارکت

  از   یبرخ   البته  ستند؛ین  جهت   هر  به  ی بار  هات ی فعال   چراکه  است؛  توجه  حائز  نیا  و  شودی م  محسوب  قوت   نقطه  کی

  و   دانستند  نامناسب  یامر  را   یعلم  ئت ی ه   یاعضا  هی کل   عملکرد  یبرا  واحد  اری مع  وجود  و  یسازکسانی  پژوهشگران

  نوآورانه   یها تی فعال  شودیم  سبب   که  کردند  قلمداد  یعلم   ئتیه   ی اعضا  سر  بر  چکش   و  اهرم  عنوانبه  را  عمل   ن یا

  را   یکار  چه  که  نگردیم  ن یا  به  یعلم  ئتیه  عضو  یتی وضع  ن یچن  در.  شود  گرفته  یعلم   ئتیه  یاعضا  از  خالقانه  و

  ی هادانشگاه  از  یار ی بس  در  که  است  لی دل  ن یهم  به  دیشا.  ردی گ  قرار  رشیموردپذ  که  دینما   عرضه  و  دهد  انجام  دیبا

  ارتقاء   یبرا  را  یمتفاوت   یارهای مع   و  است  دانشگاه  همان  مختص  و  رمتمرکزی غ  صورتبه  ارتقاء   نامهن ییآ  ا،ی دن  برتر

 (. 13۹7  ،یل ی ن  و ینصراصفهان ،یجمال) رندی گ یم نظر در یعلم  ئتیه  یاعضا

 روند در .  بود  گر یکدی  با   ارتقاء   ی هاته یکم  یی راستاهم کردند  اشاره  آن  به  کنندگانمشارکت  که   گر ید  قوت   نقطه 

  ی بررس  به  زهی مم ئت ی ه  و  ی تخصص  منتخب،  ی هاته یکم  شامل  تهیکم  سه  باالتر، مرتبه به  ی علم ئت یه ی اعضا  ارتقاء 

)پردازندیم ان ی متقاض یهاپرونده همکاران  یمونق   کریمیپردازند    در   کنندگانمشارکت  از  یاعده(.  13۹3  ،  و 

  ضعف نقطه  کی  را  آن  گرید  یبرخ  اما  بودند،  کرده  ذکر  نامهن ییآ  قوت  نقاط  از  یکی   منزلهبه  را  یژگیو  ن یا  پژوهش 

  دارند؛  یهمپوشان  گریهمد  با  باشند  راستاهم  نکه یا  از  شتری ب  هاته ی کم  که  داشتند  دهی عق (  مخالفان)گروه  ن ی ا.  دانستندیم

 .کرد حذف  را  هاآن از یکی  حداقل  ای نمود ادغام هم   در را ها آن که باشد بهتر دیشا ن،یبنابرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی دانشمطالعات  نشریه 

  49صفحه 

کاوش تجربیات و  

های اعضای  دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ... 

 

 

  و   زهی مم  ئتیه  یاعضا  نسبت   به   کنندگانمشارکت  توسط   شدهمطرح  یانتقادها  باوجود   نکه، یا  ت یدرنها  و

  به   قوت   ینقطه  ک ی  ، یانتصاب  نه   و  ی انتخاب  صورت به  زهی مم  ئت یه  ی اعضا  ن ییتع   رسد یم  نظر  به   ها، ته یکم  گاه یجا

  خود   یوکال   ینوع به  را  زهی مم  ئت یه  در  حاضر  ندگانی نما  یعلم  ئت ی ه   یاعضا  ط،یشرا  ن ی ا  در.  دیآیم   حساب

 .کرد خواهند دفاع هاآن حقوق  از  ارتقاء  جلسات در که  دانست خواهند

 

 کنندگانو تجارب مشارکت دگاهی از د  نامهنییآ  یاجرا  یامدهایپ و تبعاتج. 

  به .  دانستند  موجود  نامه ن یی آ  یمنف   آثار  و  تبعات  از یکی   را  ناسالم   یرقابت یفضا  جادیا  به  کمک  کنندگان،مشارکت

-سخت   هم  امر  نیا  ل ی دل.  است  یمنف  یرقابت  یفضا   کی  ، گرفتهشکل  هادانشگاه  در  که  یرقابت  یفضا  هاآن  باور

  البته .  است  باالتر  رتبه  به  یابی دست  یبرا  هادانشگاه  رقابت  آن  یاصل  عامل  آنان  باور  به  که  هاستدانشگاه   یهایری گ

  شود، یم  ابالغ  ها دانشگاه   به  یفناور  و  قاتی تحق  علوم،  وزارت  توسط  هانامهن ییآ  چون  که  داشت  نظر  در  دیبا

 .ندارند یچندان   نقش  و هستند  هادستورالعمل یمجر امر نیا در هادانشگاه

  کشور   یهادانشگاه  در  یفعل  نامهن یی آ  از  حاصل  یامدهای پ  و  تبعات  از  گرید  یکی  شوندگان،مصاحبه   زعمبه

  ی هایاخالق یب  یری گ شکل  قیمصاد  از  ی کی  مثال،  یبرا  است؛  هادانشگاه   دی اسات   ان یم  در  ی علم  یاخالق یب  جیترو

  و   ستندی ن  مکان  کی   در  یحت   که  دهندیم  ل ی تشک  یررسمی غ  گروه  کی  دی اسات   که  است   نیا  د، ی اسات  انی م   در  یعلم

-شبکه   و  کنندیم   دی تول  مشترک  آثار  اما  اندنکرده  مالقات  را  گریکدی  هم   بارکی  پژوهش   انجام  روند  ی ط  در   بعضاً

  از  کیهر  توسط   یاثر  که   بار   هر  ها آن  ان ی م  توافق  طبق   که  صورت ن یبد.  اندنموده  جاد یا  کاذب   ی ف یتأل  هم   یها

  که   یپژوهش  کار  عمده  نکه،یا  قیمصاد  گرید  از  ا،ی  کند؛یم  ذکر  اثر  آن  در  هم   را  ن یریسا  نام  شود یم  دی تول   افراد

  ی ری گ شکل.  کنندیم   مطالبه  دانشجو  از  رهی غ   ای  یکارکالس   پروژه،  قالب  در  دارند  ازی ن  آن  به   ینوع به  ارتقاء  یبرا  خود

.  است   یعلم  یاخالقیب  جیترو  با  ارتباط  در  نامهن ییآ  ن یا  نامطلوب  آثار  بارز  یهانمونه   از  زی ن  یسینونامهانیپا  بازار

 یبرا  یعامل  ،یآ.اس.یآ  مقاله  چاپ  و  رشیپذ  بودن  برزمان  (13۹6)  یصالح  و  یقاسم  پژوهش   جینتا  اساس  بر

 . است رانت و تقلب سمت  به انیدانشجو و  یعلم  ئتیه  یاعضا دادن سوق

  و   تبعات  از  گری د  یکی   عنوانبه  شوندگانمصاحبه   ازنظر  زی ن   دی اسات  انی م  در  ی کارمحافظه   و  یاکاریر  جیترو

  در   ژهیوبه  ،هاآن  سنجش   ی های دشوار  و  م یمفاه  بودن   ی انتزاع  لی دل   به .  بود  دی تأک  مورد  ارتقاء   نامه ن ییآ  یامدهای پ

)یم  مطرح  ییهاابهام  ،یدانشگاه  ی هاتیفعال  قالب   رابطه،   ن ی هم   در  ؛(13۹3و همکاران،     یمونق  کریمیگردد 

  کار   از   ی مشخص  فیتعر  که  کردند  دی تأک   و  ندانستند  مناسب  را  نامهن یی آ  ی فرهنگ  بُعد  به   از ی امت  ص ی تخص   د ی اسات

  فتح   که  یپژوهش  با  مطلب   ن ی ا.  شودیم  شامل  را  اقدامات  از   ی عیوس  گستره  کی  یفرهنگ   کار   و   می ندار  یفرهنگ 

 دیجد  ماده  شدن  اضافه  خصوص  در  تهران  یهادانشگاه  ی علم  ئتیه  یاعضا  نگرش  یبررس  هدف  با(  13۹3)  یآباد

  ی اعضا  که  افتندی  دست  جهینت   ن یا  به  هاآن.   دارد  ی همخوان  داد  انجام  ارتقاء   نامه ن یی آ  به  ی اجتماع  و  یتی ترب  ،یفرهنگ 

 .نداشتند  ارتقاء  نامهن ییآ به ی فرهنگ بُعد شدن اضافه  به نسبت یمثبت نگرش ی علم ئتیه

  و  یاسالم اخالق با علم یختگ ی آم  دیمؤ دیبا موردنظر  یهاتی »فعال است آمده  نامهن ییآ متن  در گر،ید یسو از

 ییآ)باشد«   انی دانشگاه   ان ی م  در   انقالب  ی هاارزش  و   یاساس   قانون   با  منطبق   و  یمل  ، یمذهب  ، یاعتقاد  ی باورها  جیترو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 50 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

 ،13۹۵   یردولت ی غ  و  ی دولت  یفناور و  ی پژوهش ،یعال  آموزش   ی هامؤسسه یعلم ئت یه ی اعضا مرتبه  ارتقاءنامه  

  عنوان به  ست؛ی ن  ریپذامکان   ی راحت به  اعتقادات  و   هاارزش  با   هات ی فعال نوع  ن ی ا  تطابق  ص یتشخ  که  است  یهیبد(.  ۹.ص

  زند یم  یااکارانه ی ر  اقدامات  به   دست  و  دارد  یفرهنگ  تی فعال   به  ازین  یفرهنگ   بخش   ازی امت   حداقل  کسب  یبرا  فرد  مثال،

  ، یجمال  پژوهش   ی هاافته ی  اساس   بر.  بردیم  رسوالیز  زی ن  را  یقی حق  و  ح ی صح  یهاارزش   ست، ی ن  سودمند  تنها نه  که

 و   ی انتزاع   و  ی فرهنگ  یهاتی فعال   ٔ  نهیدرزم  ن یقوان  و هادستورالعمل   نبودن   شفاف  لی دل به(  13۹7)  یلی ن   و  ی نصراصفهان

  از  متأثر  ،جهیدرنت   آورد؛   ی ف یک  و  ی کم  اری مع  چند  قالب   در  یسادگبه  را  آن  توانینم   فرهنگ،  مفهوم  بودن  یارزش 

  مالحظه توانی م بخش  ن یا از ی امت  کسب  در یعلم ئتیه  یاعضا رفتار  در را آن نمود و شودی م یشخص  یهاقضاوت

 . کرد

  منزلت   به  دی اسات  یاب ی دست   کردند،  مطرح  شوندگانمصاحبه  که   ارتقاء   نامهن یی آ  یامدهایپ  و  تبعات  از  مورد  نی چهارم

  مراتب   انی م  در  افراد  ییجابجا  یبرا  دستورالعمل  کی  صرفاً  نجای ا  در  نامهن یی آ  آنان،  زعمبه.  بود  کاذب  گاهیجا  و

  رگذار ی تأث  یدانش  وجهه  کی  فرد  نکهیا  به  و  است  یاستاد   و  اری دانش  ار،یاستاد  ،یمرب  از  اعم  یعلم  یفضا  در  شدهفیتعر

 هنامهیوـش(  13۹7)  و عفیفیان   عصاره   پژوهش  اساس  بر.  دهدینم  یتی اهم   باشد   داشته   علم   از   ی احوزه در  نظرصاحب  و

  ئت ی ه   ىاـعضا  تمرـمس  و  وقتتمام  لتغاـشا  تمد  ل ـقاحد  ،ىـعلم  ئتیه  ىاـعضا  ه ـمرتب   ء ا ـتق ار  هـنامیین آ  ىـیاجرا

  عضو   ن، یبنابرا  ؛تـسا   دهکر  انو ـعن   لاـس  4  را  یاستاد  سپس   و   رىیاـنشدا  به  یاریاستاد  مرتبه   از  ء اـتق ار  اىرـب  ىـعلم

  زم ال  ة ـتجرب  نکهیا  وندـب  کند،  دای پ   ارتقاء   ی استاد  ةـمرتب   ه ـب  هگاـنشدا  در   بذـج  از  س ـ پ  لاـس  8  تواندی م  یعلم  ئتیه

 . ـدباش کرده  بـکس را آورىو ـن و ش ـهوپژ زش،وـمآ رـما در

  امدی پ  گرید  عنوانبه  را  مقاله  تعداد  یکم  ش یافزا  به  یعلم  ئتیه  عضو  دادن  سوق  و  یبسترساز  شوندگان،مصاحبه

  علت  به   یمقاله محور  به   دی اسات  سوق دادن  و  یسازبستر  که   بودند  باور  ن یا  بر  و  کردند  انیب  ارتقاء   نامهن یی آ  یمنف 

  نامه ن ییآ  از  صفحه  پانزده  از  ش یب  می کرد  اشاره  هاچالش   قسمت  در  که  گونههمان.  است   ارتقاء   نامهن یی آ  بودن  گرایکم

  که   شودی م یسینومقاله رواج سبب  خود  نی ا که است پرداخته ها مقاله  ی عنی آن، سوم بند به ژهیوبه و ی پژوهش عدبُ به

  ک ی  پژوهش،  در  کنندگانشرکت  دگاهید  از.  است  ییگرایکم  تبعات  از  یکی  یسطح   مقاالت  دی تول  انی م  ن یا  در

  برجا   ی پژوهش  یهات یفعال  بر  را  ینامطلوب  اثرات   که   دارد  وجود   پژوهش  به   انهیگرااثبات   و  انه یگرایکم  کاماًل  نگاه

  و   یانسان  علوم   ه،ی پا  ،یفن  علوم  ی هاحوزه  از   استادان  یتمام   یبرا  واحد  هیرو  کی  گر،ید  عبارت   به   است؛  گذاشته 

  و   است  متفاوت  کاماًل  ی ت یماه  لحاظ  به  علوم   ن یا  موضوع  نکهی ا  حال  است،  شده  گرفته  نظر  در   یرفتار  و  یاجتماع 

.  است  آورده  فراهم  را  یانسان  علوم  در  زادرون  یپژوهش  یبالندگ  اُفت  یبرا  نهیزم  عماًل  علوم،  ن یا  در  کسانی  نگاه  جادیا

  ازجمله   یس ینومقاله  بر  اد یز  دی تأک   که  بود   ن ی ا  انگری ب  که  دارد   ی همخوان(  13۹7)  و عفیفیان  عصاره    پژوهش  با   جینتا  ن یا

  را   یآموزش   و  یفن   دانش   دی تول  اکتشاف،  اختراع،  مانند  یپژوهش  یهاتی فعال  ریسا  و  است   ارتقاء   نامهن ییآ  یهایکاست

 .بردیم هیحاش به
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 ی شنهاد یپ یراهکارهاد. 

  ت ی وضع   بهبود  جهت   را   یی هاروش   و   راهکارها  ی علم  ئت یه  یاعضا  تبعات،   و  قوت   ضعف،  نقاط   به   پاسخ   در

  دسته .  هستند  یبندمیتقس  قابل  دسته   سه  به  هاآن  تیاهم  زانی م  یمبنا  بر   راهکارها  ن یا.  نمودند  شهادی پ  ارتقاء   نامهن یی آ

  د یبا  ها آن  به   یبخشتیاولو  و   ژهیو  توجه  که   هستند  یی راهکارها  ن یتری راهبرد  و   ن ی ترمهم  جزء  راهکارها  از  نخست

  قرار   توجه  مورد  توانند ی م  اول  دسته   از  پس   و  دارند  انهی م  ی حالت   راهکارها،   از  دوم  دسته   رد؛ی گ   قرار  کار   دستور   در

  به  توجه با و خالصه  طور به. برخوردارند یکمتر  تی اهم از هاگروه ریسا نسبت به راهکارها  از سوم دستهو  رندی گ

  و  هابحث  توانی م  شد  اشاره  هاآن  به  که  یشنهادی پ  یراهکارها   و  یمنف   یامدهای پ   ،قوت  نقاط،  هاچالش   مجموعه

   داد؛ قرار اشاره مورد یکل  یبندجمع در  را  ینکات

  ی هاسمت  از   ی ادیز  بخش تصرف    علوم،  وزارت  ساختار   در   یمهندس   -یفن  حوزه توجه به حاکمیت    با  .1

  نامه ن ییآ  یکسانی  و  آموزش   ژهیوبه  ابعاد   ریسا  از غفلت    و  ی پژوهش  عدبُ  بر  زیاد  دیتأک   ؛حوزه  این  توسط   رگذار ی تأث

  جهت   یشنهادی پ  راهکار   ن یبهتر  و   ن یمؤثرتر  دیشا  ، یانسان  علوم  ری غ   و  یانسان  علوم  حوزه  و   ها رشته  همه   یبرا

. باشد  یانسان  علوم  ری غ   یهاحوزه   از  یانسان  علوم  یها حوزه  ارتقاء   نامهن یی آ  کیتفک   مشکالت،  ن ی ا  مجموعه  رفع

  با .  شود  داده  پاسخ   زی ن   یانسان  علوم  حوزه   در  موجود   گرید  ی هاچالش  از   یاری بس  رود یم  انتظار   راهکار  نیا  با

  زه، ی مم  ئتیه  در   یانسان  علوم  یعلم  ئت یه  یاعضا   اندک  سهم   به  مربوط  مشکالت  ی حت   نامه، ن ییآ  کی تفک

  حل   زی ن  زهی مم  ئتی ه   در  حوزه  ن یا  متخصصان  توسط  یانسان  علوم  حوزه  آثار  یبررس  عدم  به  مربوط  چالش 

  ها ی ابیارز  در  را  زهی مم  ئتیه   تی فیک  تواندیم  ز ی ن  یالمللن یب  داور  کی  از  استفاده  که  افزود  دیبا  البته،.  شد  خواهد

  د یتأک  مورد  اری بس  ی انسان  علوم  حوزه  ژهیوبه  و   علوم  ی هاحوزه   نامهن یی آ  ک ی تفک  ن،ی بنابرا  ببخشد؛  بهبود 

  از   یبرخ  با  رانیا  ارتقاء   نامهن ییآ  سهیمقا  با  زی ن (  13۹0باهنر )  رابطه  ن یا  در.  بود  پژوهش   در  کنندگانمشارکت

  در   شدهنقلکرد )  شنهادی پ  را  گریکدی  از  یانسان  و  هیعلوم پا  ،یفن  یها رشته   ارتقاء   نامهن ییآ  کی تفک   کشورها،

 (. 13۹8 ،یو اسد  یچاکل یناخدا، نوروز ،یصمد

  ی هاتیظرف   و  هات ی قابل  یسر  کی  یدارا  هنر  ای  و  یمهندس  و  یفن  یهاحوزه  مانند  یانسان  علوم  حوزه.  ۲

  بودن  فراهم  شرط به  را،  یعلم  یفضا  بر  یرگذاری تأث   لی پتانس  خود  تی ماه   به  توجه  با  که  است  خود به  مخصوص

  اغلب   نکهیا  ل ی دل  به.  باشد  داشته  تناسب  هاتی ظرف  با  دیبا  زی ن   حوزه  ن یا  از  انتظارات  انی م  ن یا  در.  دارد  هانهی زم

  ی انسان  علوم  حوزه  انتظارات   و  توقعات   است،  شده  نیتدو  یمهندس   -یفن  نگاه  اساس   بر  ارتقاء  نامهن ییآ  مفاد

  دارد   سروکار  هاانسان  با  چون  یانسان  علوم.  است  مطرح  یعلم  اثر  کی  دی تول  در   شتری ب  امر  ن ی ا.  شودی نم  محقق

  ی ست یبا  شود گرفته  پاسخ  جاهمه  در  قالب  و  فرمول  کی  با  که ستی ن  یمهندس  و یفن  حوزه  یها تی فعال   مثابه  به  و

  د یبا  نامهن یی آ  ن یبنابرا.  برسد  انتظار  مورد  جهینت   به  تا  ابدی  انیجر  یانسان  جامعه  ن ی ب  در  نظر  ن یا  از  گزاره  کی

 . دی نما ن یتدو هاآن تی ماه  با متناسب را  علم  یهاحوزه   از انتظارات

  ی علم ئتی ه  ی اعضا ارتقاء  ن یقوان  در  کنندی م  اشاره(  1388) همکاران و مجدزاده  که  گونههمان.  3

 و است   بوده  ارتقاء  ی هاشاخص  ازجمله  ای دن معتبر  یها هینما در  منتشرشده  یپژوهش مقاالت  تعداد  ها دانشگاه

 تنها  ها پژوهش  جینتا معموالً . شودیم  محسوب کشور در  پژوهش فرهنگ  و  گاهی جا  ارتقاء  شاخص  امر  ن یا

 و پژوهش یاصل ن یمخاطب  به ها پژوهش   جینتا انتقال ی برا و رسدی م ن یمخاطب اطالع  به مقاله چاپ قیطر از
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 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

 شدهانجام یها پژوهش  ، یتی وضع  ن یچن   در  .ردیپذینم  صورت  مناسب ( اقداماتدانش   ترجمه) ها آن کردن  یکاربرد

 به کالن  ی هایری گ میتصم و  جامعه سالمت  و  کشور ی پژوهش ی ازهای ن رفع  در  یا ستهیشا و ی مقتض  نحو  به  عماًل

 و   ارتقاء  نامهن یی آ در  پژوهش  از حاصل دانش ترجمان یهات ی فعال  کردن لحاظ  با  ن، یبنابرا  شوند؛ی نم گرفته کار

 ق یتشو شدهانجام یهاپژوهش از نهی به یری گبهره به  نسبت پژوهشگران ها، تی فعال قسم  ن ی ا به ازی امت اختصاص

 .ندینمایم تالش  راستا ن ی ا در و شوندیم

.  داشت  انتظار  هاآن  از  زی ن   را  متفاوت  محصوالت  و  جینتا  دیبا  دارند  که  یآموزش  نوع  به  توجه  با  یعلم  یهاحوزه.  4

  یهاشاخص   یعلوم انسان  رشته  پژوهشگران  یبرا  ، پژوهش   این از    آمدهدستبه  نتایجو    شدهانجام  یهاپژوهش  طبق

  ی مهندس  -یفن حوزه در و مقاله یهاشاخص   یپزشک و هیعلوم پا حوزه در یول دارد، یادیز تیاهم کتاب به مربوط

  و   تألیف  همیتا(.  13۹7   ، و عفیفیان  عصاره   ؛13۹3  ، یچاکل  ی نوروز  و  ییرضا)  ی پژوهش  یها طرح  و   اختراعات

  رى بسیا  ؛نیست  هپوشید  برکسى  ننشجویادا  و  دانستاا  ضعیت و  دبهبو  در  نسانىا  معلو  ىها شته ر  در  ژهیوبه  بکتا  ترجمة

 را  ىشمندارز  و  بدیع  مطالب  و  است  نهی زم  آن  در  بکتا   ۀنویسند  کوشش   و  تجربه  هال سا  نتیجة  ترجمه  ىهابکتا   از

  آن،  از  مهمتر  و  هشد  فصر  نماز  و  ژىنرا  با  آن  زمتیا ا  دننبو  همسنگ.  کندیم  عرضه  هننداخو   به  منسجم  صورتبه

  شتهاند  ب کتا  ترجمة   ودى حد  تا   و   تألیف  به  نىاچند  لی تما  علمى   ئت یه  ىعضاا  ه شد  سبب  بکتا   داورى  طوالنى  یندافر

 .  باشند

 در اتخاذشده یها استی س یمبان لی تحل  منظوربه(  13۹۲میرحسینی )و    دوستدار یمحمد که  یپژوهش  جینتا.  ۵

 داد نشان  دادند،  انجام  ،یعلم ئت ی ه  ی اعضا ی شنهادی پ  ارتقاء ی هانظام با  آن سه یمقا و  جهان  ی کشورها  ی هادانشگاه

 ریسا یقات یتحق  و یعلم زانیربرنامه یهادگاهید  با  کشور یعلم گذاراناستی س یی آشنا امکان آوردن فراهم که

 گذاراناستی س  و  است  کشورمان  ی هادانشگاه  در  جامع   ارتقاء  نظام نیتدو در  الزم ی بسترها کنندهن ی تأم   کشورها،

  به  مربوط مسائل  و ی اجتماع ، یفرهنگ طیشرا به  توجه  با  و  مطالعات گونه ن ی ا ی هاافتهی از یری گبهره با کشور  یعلم

 را   یعال  آموزش مراکز و هادانشگاه  یعلم  ئتیه ی اعضا  ارتقاء  نظام توانندیم کشور یعال آموزش  یشناس جامعه

.  باشد  کشور  یقات یتحق  و  یعلم  ،یآموزش  جانبه همه  ارتقاء نه یزم کننده فراهم که  کنند ن یتدو و ی طراح ی اگونهبه

 و  مطالب ی حاو مطالعه نی ا در  ی موردبررس یهادانشگاه استناد  مورد  ی ارهای مع هرچند  که  داشت  توجه  دیبا  البته

 تنها نه ارهای مع ن ی ا همه م ی مستق اقتباس  است، کشور ی عال آموزش  گذاراناستیس  یبرا یغن بالقوه یهادگاهید

 .کند دور  ارتقاء  نظام یوجود فلسفه و  بلند اهداف از را ما است ممکن  بلکه  ست ی ن مطلوب

  در   رشته  هر  از  یبخش   که  است  ن ی ا  شودیم  مطرح  که  یمهم  اری بس  نکته   ،یالمللن یب  یهایهمکار  خصوص  در.  6

  فرصت   کی  عنوان به  یالمللنی ب   یهای همکار  به   توانیم.  شودیم   شکوفا  ینی سرزم  فرا  ی هایهمکار  و  ی علم  ارتباطات 

 و  الزام  یگاه  و  عالقه  بر  عالوه  ،یالمللن ی ب  سپهر  و  یعلم  یفضا  در  نوشتن .  ستینگر  یفّناور  و  یعلم  توسعه  یبرا

  استفاده  ترجمه   قالب  در  یالمللن یب  زبان  به  یعلم  منابع  از  پژوهش   و  دانستن   یبرا  که  گونه همان.  است  رسالت  اجبار،

.  باشد  ی اخالق  -یعلم   یهات ی فعال   ازجمله   دیبا  یتخصص  رشته  تیماه  به   توجه   با  هم  ی المللن ی ب   زبان  به   نوشتن  شود، یم

  سمت   به   را   ها یری گجهت  توانیم  ی گاه   اما  است؛  یعلم  یهارشته  ان ی م  در  غالب  یالملل -ن یب  زبان   ی سی انگل  چند  هر

  ی ازهای ن  به   شتری ب  توجه  بر  عالوه  ،ی طیشرا  ن یچن  در.  داد  سوق  یالمللن یب  زبان به  یداخل  مجالت  انتشار  یبرا  یبسترساز

 . زد رقم  را  یقی حق  و زاددرون تحوالت  توانیم ارتباطند، در آن با شتری ب که ،یاجتماع و یانسان علوم  و کشور یبوم
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علمی    ئتیههای اعضای  باید به این امر اشاره کرد که این پژوهش تالش کرد تا تجربیات و دیدگاه ت یدرنها

  گردد یم  شنهادی پ  پژوهش   یهاافتهی  به  توجه  انامه ارتقاء مورد کنکاش قرار دهد. بحوزه علوم انسانی را پیرامون آیین 

  ، ی انسان  علوم  یها حوزه  یبرا  ارتقاء  یک ی تفک   یهانامهن یی آ  ن یتدو  ی احتمال  یامدهای پ  و  ندهایشای پچون    ی موضوعات

 بر  ی کاوشو  کشور؛ ی هادانشگاه هیکل  سطح در  یکم  کردیرو با  ارتقاء  نامه ن یی آ ل ی تحل و ی بررس ه؛ یپا علوم و ی فن 

  پژوهشگران   توجه  کانون  در  آتی  پژوهشی  کارهایدر    یانسان  علوم  یهاحوزه  در  شدن  استاد  یهاسته یبا  و  هاشاخص

 .گیرد قرار

 مآخذ و منابع.6
 . 1،(145)3.سرمقاله.  رانیا  یاضیر  انجمن  خبرنامه.  یاضیر  علوم  یهاچالش  و  ارتقاء  نامهنییآ(.  1394)  مسعود  نژاد،نیآر

  مورخ   ، 679  شمارة ۀدرجلس  شده بیتصو پژوهشى، و آموزشى هاىمؤسسه علمى تیأ ه اعضاى ۀمرتب  ارتقاءنامه  آیین

 . فرهنگى انقالب عالى شوراى 14/10/89

 مورخ ،776 شمارة ۀجلس   در شده بیتصو پژوهشى، و آموزشى  هاىسهمؤس  علمى تیأ ه اعضاى ۀمرتب  ارتقاءنامه  آیین

 . یفرهنگ انقالب ی عال یشورا  18/12/94

  از   حاصل  یمنف  یامدهایپ   و  یعلم  تیأ ه  یاعضا  ارتقاء  نامه  نیی آ  به  شناسانهبیآس  ینگاه(.  1393)  شعله  ارسطوپور،

 اصفهان،  ، (یعلم  یبروندادها)  یشناس  بیآس   و  یابیارز:  علم  سنجش   یمل   شی هما  ن یاول.  علم   دیتول  نهیزم  در  آن

 .خرداد1-رانیا

 مرتبه  ارتقاء  ییاجرا  خدمات   ی هاشاخص  یابیارز(.  1392)طاهره  ز،یچنگ؛و  بایفر  ،یطالقان   کو؛ ین  ، یمانی  نا؛ یم  ،یتوتونچ

  ، یپزشک  علوم   در  آموزش  توسعه  مجله.    رانیا  ی پزشک  علوم  یهادانشگاه  یعلم   تیأ ه  یاعضا  دگاهی د:  یعلم

7(14)، 20-30 . 

:  ی علم  ات یه  یاعضا   ارتقاء   نامهنییآ  یواکاو(.  1397)محمدرضا  ، یلین  ؛و  احمدرضا  ، یاصفهان  نصر   بتول؛  زواره،   یجمال

 .98-79(،1)10،رانیا  یعال  آموزش . امدهایپ   و ها چالش

 .کشور یعلم جامع ی نقشه(. 1389ی )فرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیبد

؛و شاد  ، یروحان واکاو1397زهرا)  ، یدیرش  ی  ز  ی(.  ارتقاء    ی علم  ات یه  یاعضا  ستهیتجربه  روند  علم  یاز    ؛ ی مرتبه 

 .157-133(،1)10ایران، ی آموزش عال   .یدارشناسی به روش پد یامطالعه

  در   ی اجتماع   و   یانسان   علوم  ی ها دانشکده  ی علم  ئتیه  ی اعضا  یرفتار  لیتحل(.1397)یمجتب  ی قاسم ؛و   محمد   روشن،

 .23-1(،1)10 ،رانی ا ی عال آموزش . علم ارتقاء ندیفرآ

  ی انسان  علوم  حوزه  در  یعلم  ئتیه  یاعضا   ارتقاء  یارهایمع(.  1397)فروغ  ،یسنگ  ؛و   قاسم  ،یمیسل  بابک؛  ،یر یشمش

 آموزش.  یبیترک  یپژوهش  رازیش  دانشگاه   یعلم  ئتیه  یاعضا  تجارب  و  ایدن  معتبر  یها  دانشگاه  تجارب  منظر  از

 . 106-83(،1)10 ،رانیا ی عال

 مرتبه   ارتقاء  ندیفرا  از  یعلمئتیه  یاعضا  تجارب  یدارنگاریپد(.  1397)اهلللطف  ،یساعدموچش؛و    ناصر  ،یربگیش

 . 77-57(،1)10 ،رانیا یعال  آموزش ی. علم
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:  جدیداالستخدام  علمی  هیات  اعضای  بالندگیرشد و    های موانع و چالش    بازنمایی.  (1396)کیوان  صالحی،؛و    مجید   ، قاسمی

 . 25-1 (،13) 4 ،انسانی و توسعه منابع  آموزش. پدیدارشناسیبه روش  ایمطالعه 

  ات یتجرب(.  1393)  جلیل  ،توکل افشاری ؛و    حمیدرضا  ،بهنام ؛حمید  ،جعفرزاده  ؛اکرم  ،ژیانی فرد  ؛حسین  ،کریمی مونقی 

 . 499-485(،4)11،توسعه در آموزش عالی  های  گام.  یمرتبه علم  ارتقاءاز روند  یعلم  تیأ ه یاعضا

  ت یفیک   ارتقاء  در  اثرگذار  یراهبرد  ی علم  تیأ ه  اعضاء  توسعه(.  1393)ثمیم  ن،یمب  ؛و  عباس  عباسپور،  ؛یمهد  ،ینیمب

 تهران،  ف،یشر  ی صنعت  دانشگاه  ، یدانشگاه   نظام  در  ی ابیارز  ی مل  کنفرانس  ن یاولی.  عال   آموزش  موسسات  و  هادانشگاه

 .10-1بهشت،یارد -رانیا

  ی علم  تیأ ه  یاعضا  یهادگاهی و د  تیرضا  زانی(. م1387آرش)  ان، یدیرش؛و    ژاله  ، یغالم   ؛سحرناز  ، نجات  ؛ رضا  دیمجدزاده س
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 چکیده 
ندن تفننی دانشجویان دانشگاه تربیت    حاضر،   پژوهش هدف  :  هدف   . است مدرس  شناسایی وضعیت خوا

دانشجویان    پژوهش را  انجام شده است. جامعه آماری تحلیلی  -توصیفی   با رویکردپیمایشی    با روش   حاضرپژوهش    :شناسی روش

حجم نمونه با فرمول کوکران    دهند. تشکیل می   99-1398 تحصیلی در سال    مدرسدانشگاه تربیت  کارشناسی ارشد و دکتری  

استفاده سازی شده  با تعدیالت زیاد و بومی   (2016همکاران )تحقیق مولر و    پرسشنامهها از  داده. برای گردآوری  نفر تعیین شد  203

ضریب  میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از  استفاده شد.    کارشناساناز نظرات متخصصان و    ،پرسشنامه یی روا  سنجش  یبرا  شد.

 محاسبه شد.  درصد  0.834 آلفای کرونباخ

و دانشگاه خیلی    هستندهای مجازی  شبکه  ننی تفخواندن  منابع    برای مطالعه  (درصد  13.38دانشجویان )   ةبیشترین مراجع  ها:یافته

کتابخانه مرکزی    هاآنها اولویت اول  در بین دانشجویان شود. از بین کتابخانه  ننی تف  خواندن عالقه بهافزایش  کم توانسته باعث  

مدر تربیت  )دانشگاه  است. درصد(    49.74س  اطالعبرای    بوده  منابع    کسب  ایمیل  29.17،ننی تفخواندن  از  ترجیح   درصد  را 

 .  کردندقالب چاپی را انتخاب   ننی تف خواندن از منابعبردن درصد برای لذت  65.33دانشجویان، یعنی تعداد بیشترین  دهند و می 

درصد  است  و به دلیل محدود بودن زمان آنان برای انجام   4.37در حد متوسط    انیدانشجو  انیم  درننی  تف  خواندنبه    عالقه  :نتایج

 . کنندمی ننی تف خواندنسه تا چهار ساعت وقت صرف  فعالیت کالسی، در هفته

را    تربیت مدرس  دانشگاه  در میان دانشجویان  ی تفنن موجود خواندن  تیاز وضع  لیاطالعات اص  این مطالعه،  اصالت و ارزش:

 شود.  ی توجهقابل جینتا  به منجر تواندی م ردیگ قرار مورداستفاده ندهیآ ی هایزی ربرنامه درچنانچه که  آوردی فراهم م

 
 ایران مدرس، تربیت دانشگاه   مرکزی  کتابخانه  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان تفننی،  نواند خ: هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1

دارند اما هر دو مفهوم در علم اطالعات و    باهمهایی  دو مفهومی هستند که تفاوت   2و مطالعه   1خواندن

  متحده االتیا  در  خواندن  ونیسی ، کم(480:  1999)  3ک ی به گفته گال اند.  قرار گرفته  موردتوجه شناسی  دانش 

،  حال  ن ی ا  با   «.ی در مدرسه بلکه در طول زندگ  تنهانه،  است  تی موفق  یخواندن سنگ بنا»  که   است  معتقد

 ی زندگ  یاجتماع   یجوانان با تقاضا  خواندنمهارت  »،  کندیم  خاطرنشان(  2002)  4که آلورمن  طورهمان

  ، 2009و همکاران،    5ی موتی ت )  « ستی ن  توقفاز    یانشانه  چی ه   کهکند  یم  رییتغ  سرعتبه  در عصر اطالعات

 (. 4 ص

: است  منتشر کرده نوشته  8کتابخانه هسبرگ   7سایت ( در راهنمای خواندن که در وب2021)  6الی هلن ک

، خواندن داوطلبانه  11لذت   قصدبه، خواندن  10که گاهی معادل خواندن در اوقات فراغت   9خواندن تفننی »

مستقل   12آزاد مطالعه  می  13و  به کار  انتخاب نیز  است  از  عبارت   برای  هپیوست   متن   یک  از  شخصی  رود 

  داخل  در  یهرزمان   در  تواندمی  و  گیردمی  دربر  را  اجتماعی  و  شخصی  اهداف  از  وسیعی  طیف  که  خواندن

  نه  اما(  ازجمله  مختلف،  متون  از  ایگسترده  طیف   میان  از  خوانندگان.  شود  انجام  مدرسه   از  خارج  و

  مجالت،  الکترونیکی،  هایکتاب  تصویری،  هایکتاب   داستانی،غیر  روایی،  هایداستان   )اًمنحصر

گرافیکی دست    هایرمان   و  فکاهی،   هایکتاب  ها،روزنامه  ها، سایتوب  ها،وبالگ  اجتماعی،  هایرسانه

  بخش لذت  فعالیتی  خواننده  برای  و  دارد  اجتماعی   یا  درونی  انگیزه  عموماً  خواندن تفننی،.  زنندمی  انتخاب  به

   .« است

دیدگاه تف 1993)  14کراشن   از  است  ،داوطلبانه  ینن( خواندن  انتخاب    بامستقل    یخواندناز    عبارت 

 15نان ی گال  در  شدهنقل)  است  اطالعات با لذت  یا  ، یخواندن  یهانه یاز گز  یا گسترده  ف ی ط شامل    و    ی شخص

 ازنظر .  است  موفق   یزندگ  یبرا  کارآمد  و  یضرور  ی عمل  ،خواندن(  1984)16س یترل  دیدگاهاز   (.  2000)

  اگر  که  شود یدر نظر گرفته م   یسرگرم  کی  عنوانبهاطالعات    یآورجمع  هدف  از  ش یبخواندن    وی

  ونی کلکس  یآورجمع  مانند  ورزد  مبادرت  آن  به  یگاه گه  ای  زند  باز  سر  آن  از  تواندیم   باشد،  لیما  شخص

به خواندن   ادیعدم عالقه ز  از  ن یاگر معلمان و والدکه    داردیماظهار  داده و    هشدار  (1984)  س یترل  .تمبر

نابود  هابچه   ورزند  غفلت  به  ما را  اکثر محققان خواندنکشندیم   یو فرهنگ    کیرا    ی تفنن خواندن    ، . 

 اگر   شواهد  طبق  .کنندیم   یتلق   کارآمد  خواندن  تیتقو  یبرا  الاقل  و  متعدد  لیدال  یضرورت مطلق برا

کرد  دا ی پ  مشکل  شدن  باسواد   ماه   چند  از   پس  نخوانند  یتفنن  طوربه  باسوادان   تازه پالمر خواهند   .17 

 لیاز دال  ی فهرست   کند که اشاره می  انجام گرفت  18و راجرز   یتوسط گر  که   یقی تحق  ج ی( به نتا1995:10)

 
1. Read   

2  . Study 

3. Galic 

4. Alorman 

5. Timothy 

6. Helen Cawley 

7. Website 

8. Hesburgh Libraries: 

https://libguides.library.nd.edu/leisure-reading 
9. Recreational Reading 

10. leisure Reading   

11. Pleasure Reading 

12. Free Voluntary Reading 

13. Independent Reading 

14. Crashen 

15. Galinan 

16. Trelease 
17. Palmer 
18. Gray & Rogers  
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  یواقع  یازهای بر ن  یعادت خواندن مبتن » رسد که  ی، به نظر مهاآن  قاتی طبق تحق  .برداشت  در   راخواندن  

 یا  ورسومآداب  عنوان به  :خوانندیم  خودشان  اری اخت   به   لیذ  لی، به دالمردم  که  افتندیدر  هاآنانسان است.  

  یا   و  آگاهی   برای  ، یکش وقت  یا   زمان  کردن  پر  برای  صرفاً  ولیت، و احساس مسئ   یفه وظ  روی از    ، عادت

  ی ها برآورده کردن خواسته  برایو بالفصل،     یآن  یارزش شخص   یا  یترضا  یبرا  جاری،  وقایع  دانستن 

 یبرا  ای،حرفه  شغلی  عالیق  گسترش  و  تداوم  برای  بیشتر،  شغلی  عالیق  برایروزانه،    یزندگ   یعمل

جمله    و از  یتحوالت فرد  یبرا  ی،مدن  یاجتماع   یازهای ن  رفع  یبرا  ی،اجتماع  ی فرد  یازهاین  ه کردنبرآورد

  یازهایبرآوردن ن   یبرا  روشنفکرانه،  و  عقالنی   مالً کا  مطالبات   کردن  برآورده  ی،گسترش سوابق فرهنگ 

هرچند عبارت    ی،سرگرم  یبرا  صرفاًتا    خوانندمی   بیشتری  بسیار  یلدال  بهواضح است که مردم  «.  یمعنو

  یبرا  کاًلو کارآمد ادامه خواهد داشت اما    یخواندن فراتر از خواندن عمل  یفتوص  یبرا  یخواندن تفنن 

 (. 27-25 ص 2001 ،1یت مگدانال توباشد )است  ناکافی نهعاالفخواندن  یزه انگ ،اری ع تماماهداف  یفتوص

  تفننی  خواندن  به   دست   متفاوت،   اجتماعی  و  فردی   دالیل  به   بنا   افراد  شد   مطرح  تاکنون   که   گونههمان

 خواندن   به  اقدام  ها، دانشگاه  در  درسی  مطالعه   بر  عالوه  که   هستند  هایی گروه  ازجمله   دانشجویان.  زنندمی

  اختیارشان   در  را  منابعی   زمینه   این  در  بتوانند  دانشگاهی  هایکتابخانه   که  رودمی  انتظار  و  کنندمی  تفننی

  به   افراد  شدنلیتبد  و  خواندن  تداوم  و  استمرار  بر  یمهم  ری تأث   یتفنن  خواندن  گفت  توانمی.  دهند  قرار

  مواجه  جهان   کل  در  خواندن  ن یی پا  سرانه  با  که  انیدانشجو  جامعه  در  مسئله  ن یا.  دارد  العمرمادام  خوانندگان

بررس  یاندهیفزا  تیاهم  است به  است  درصدد  حاضر  پژوهش  لذا    ی تفنن   خواندن  تی وضع  یدارد. 

صورت    یا مطالعه  نی چن کنونتا دهدینشان م  هیاول  ی های. بررس بپردازدمدرس    تیدانشگاه ترب  انیدانشجو

  تی ترب  دانشگاه  مسئوالن   یسو   از  بهتر  ی گذاراستی س   به  کمک  یبرا  حاضر  پژوهش   انجامنگرفته و لذا  

  جامعه   از   قشر  ن یا  مطالعه  سرانه  بردن  باال  و  انیدانشجو  یتفننخواندن    مسئله  از  یبانیپشت   ةنی زم  در  مدرس

داشتن   ضروری بدون  الزم  است.  وضع  آگاهی  تفننی  موجود    تی درباره  امکان   ان یدانشجوخواندن 

  ار ی بس  یامر  ی دانشگاه  یها مناسب کتابخانه  ی سازمجموعه در جهت    ح ی صح  یزیرو برنامه  ی گذاراستی س

تربیت   دانشگاه  دانشجویان که بود مسئله این  تبیین  مطالعه این  . بنابراین هدفخواهد بود ناممکن دشوار و 

  مندعالقه  تفننی  خواندن  به  چقدر  شوندمی  محسوب  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان   از  همگی  مدرس که

  بیشتر فرمتی چه چیست،  هاآن انتخابی اولویت کنند،می انتخاب تفننی خواندن برای را  منابعی چه هستند،

 . است بوده هاآن نیاز پاسخگوی اندازه  چه  تا دانشگاه کتابخانه و هاستآن موردنظر

 

 پژوهش  نهیشیپ .2

مشخص به بررسی انگیزه    طوربهها و مطالعاتی هستند که  داخل ایران، پژوهش   های پژوهش در بررسی   

خواندن، عوامل مؤثر بر انگیزه خواندن، نگرش در خواندن، میزان مطالعه آزاد و غیردرسی، نقش دانشگاه  

 شوند:در ادامه بیان می   که  در افزایش میزان مطالعه و بررسی الگوی ایجاد عالقه و انگیزه مطالعه پرداختند.

 
1. Magdanella Tweet 
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دانشجو  یبررس»  عنوان  با(  1383)  یشیقر  پژوهش  ترب  انینظر  علوم  روانشناس   یتی دانشکده  دانشگاه    یو 

دو   و  یر ی گمیتصم  قصدبهلذت، خواندن    قصدبهخواندن   ،یری ادگی  قصدبهخواندن   دربارهمشهد    یفردوس

خواندن    رب  انی( دانشجو1  از آزمون  شامل:  آمدهدستبهنتایج     «کوشش   ن ی و کمتر  ی شیاصل معقول اند

دارند؛    ی ری گمیتصم  قصدبه  خواندن  از   شتری ب  یری ادگ ی  قصدبه دانشجو2تأکید  رشته  انی(    ی هامؤنث 

(  3دارند؛    دی لذت تأک  قصدبهها برخواندن  مذکر همین رشته   انیاز دانشجو  شتری ب  یتی تربو علوم  یروانشناس

ترب  انیدانشجو علوم  رشته  روانشناس  ی ت ی مؤنث  دانشجو  شتری ب  ی و  رشته م  انیاز  همین  خواندن  ذکر  بر  ها 

  تفاوت   مورد  ن یدر ا  یرشته کتابدار ذکرممؤنث و    انیدانشجو  ن ی ب  یدارند، ول  دی تأک ی  ری گ می تصم   قصدبه

 .ندارد وجود یمعنادار

مطالعه و  در  علوم 1390)  یاسدپورای که توسط حسینی  دانشجویان دانشگاه  مطالعه  ( در خصوص 

؛  عالقه زیاد و یا بسیار زیاد به مطالعه دارند  دانشجویان   %80انتظامی انجام شد این نتیجه به دست آمد که  

درسی و    %47  ،مطالعه  به لحاظ نوع  کنند.مطالعه می   روزشبانهآنان کمتر از یک ساعت در طول    %56اما  

صرف  خواندن    %23مجله و روزنامه و  صرف خواندن زمان مطالعه غیردرسی %43غیردرسی است.  52%

کتاب و از نوع علمی و داستانی مطالعه    9میانگین در طول یک سال    طوربه. پاسخگویان  شودمیکتاب  

کالس.  کنندمی بودن  )فشرده  آموزشی  )%84های  نظامی  تمرینات  سخت92%(،  و   گیری(،  فرماندهان 

 عوامل مهم کاهش مطالعه دانشجویان است.   از (%61مسئوالن )

مطالعه عادت  باهدفکه    دیگری  در  تکمیلی بررسی  تحصیالت  دانشجویان  مطالعه  و  های خواندن 

دانشجویان کتب  انجام شد مشخص شد که  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی  

اند. مقدار زمان خواندن یک ساعت در  درسی را اولویت اول خود برای انواع مواد خواندنی انتخاب کرده

ساعت است؛ پاسخگویان اولین مجرا برای دستیابی به مواد خواندنی را اینترنت    7-8ه  و در هفت  روزشبانه

از خواندن در اولویت   هاآندهند در هنگام شب و در خانه بخوانند؛ هدف  اند که ترجیح میانتخاب کرده

تیب  های مطالعه به ترعادتنة  یزم  در   مطالعهاول کسب اطالعات است. عمده مشکالت دانشجویان مورد  

)  ةنی زم  در میانگین  با  امتحانات  )365/1برگزاری  انگیزه   ،)394 /1( تمرکز  زمان 411/1(،  سازماندهی   ،)

، است(  1/ 6برداری )(، و گوش کردن و یادداشت523/1(، مطالعه یک فصل )459/1(، یادآوری )1/ 447)

به طورکلی می میتوان گفت عادتبنابراین  نظر  به  است.  متوسط  دانشجویان در حد  مطالعه  رسد  های 

 (. 1393)محمدی،  انددانشجویان راه و روش صحیح خواندن و مطالعه را نیاموخته

 کردیبا رو  « بخش لذت  خواندن  بر  اثرگذار  عوامل  شناخت»  عنوان  با(  1395)  اجاقی  و  یاری  پژوهش 

پژوهش، تحل  یفی ک   یشناخت روش از مصاحبه عم  ها. دادهمحتواست  لی انجام شده و روش  استفاده    ق یبا 

است.    یگردآور   شهر   یعموم  یهاکتابخانه   یاعضا  و  کتابداران  از  نفر  33  کنندگانمشارکتشده 

  و  درونی  خصوصیات  به   بستگی   اگرچه  بخش لذت  خواندن  حصول  دهدمی  نشان  نتایج.  بودند  کرمانشاه

  خواندن  ایجاد   پیوستار   در  لذا.  اثرگذارند  نیز  چندی   بیرونی  عوامل   میان  این   در  اما  دارد   افـراد  شخصیتی 

  سمت   در  آن  نظایر  و   هاکتابخانه   آموزشی،  نظام  خانواده،   نظیر  عواملی   و  سمت  یک   در  فرد  بخش، لذت

 . است خواندن لذت   کنندهفراهم  هاآن همه مشترك تالش و هماهنگی  که دارند قرار دیگر
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              59صفحه              

خواندن تفننی  

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

بررسی میزان استفاده از منابع غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی  »ای که با عنوان  در مطالعه 

از دیدگاه دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه    هاآنبر میزان استفاده از    مؤثرشریف و شناسایی عوامل  

از دیدگاه دانشجویان اساتید دانشگاه،  انجام شد نتایج زیر به دست آمد:    « مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

اند و نیز  دانشجویان داشته   یردرس ی غو ایجاد انگیزه در مطالعه    ب ی در ترغ بدار و کتابخانه نقش کمی  کتا

بیشترتمایل به مطالعه منابع درسی داشتند.  هادرسموزشی و آهای خود دانشجویان با توجه به حجم برنامه

مییافته  نشان  نیز  بسیارکمها  میزان  منابع    ی دهد  از  دانشجویان  میاز  استفاده  )محبوبیان،    کنندغیردرسی 

1395 .) 

  ی بهشت  دی شه سه دانشگاه تهران، خوارزمی و   دانشجویان وضعیت مطالعه که درباره  دیگری  در مطالعه 

روزانه    طور بهمیانگین میزان مطالعه نمونه تحقیق    انجام شد نشان داد که  با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه

نیم آن به مطالعه درسی و یک ساعت به مطالعه غیردرسی اختصاص    سه ساعت ونیم است که دو ساعت و

ها  های مختلف تفاوت چندانی ندارد و به طور تقریبی در تمامی رشتهدارد. میزان مطالعه دانشجویان رشته

دازند. خانواده قبل از ورود  پردرصد دانشجویان کمتر از یک ساعت در روز به مطالعه می  50نزدیک به  

های  به دانشگاه نقش مؤثرتری در شکل دادن به مطالعه جوانان دارد. اما پس از ورود به دانشگاه، فرصت

رسد  تری دارد. به نظر میکنندهاجتماعی موجود در دانشگاه و معنای منسوب به مطالعه کردن نقش تعیین 

ناسبات اقتصادی دانشگاه اثر گذاشته، کارکردهای اصلی  تحوالت چند سال اخیر که بر فضای فرهنگی و م

)جواهری و    آن را تضعیف کرده و در نهایت به تنزل کمیت وکیفیت مطالعه دانشجویان منتهی شده است 

 (. 1397محمدی، 

  اهواز   شاپوریجنددانشگاه علوم پزشکی    دانشجویانوضعیت مطالعه  سی  برر  باهدفکه    تحقیقیدر  

  41  اما  دارند.  زیاد  بسیار  یا  و  زیاد  عالقه  مطالعه   به  کنندگان،شرکت  از  درصد  66  که  داد  نشان  انجام شد

  کتب   مطالعه  هاآن  از  درصد  55  کنند.می  مطالعه  روزشبانه  طول  در  ساعت  یک  از  کمتر  هاآن  درصد

  که   داد  نشان  مطالعه   این  نتایج   کردند.  عنوان   را  دو  هر   درصد  23  و  غیردرسی  کتب   درصد  20  درسی، 

  استفاده  با   توانمی  است.  پایین   دانشجویان  بین  در  مطالعه   برای  انگیزه  وجود  همچنین   و  مطالعه  میزان  میانگین 

  غیبی،   و   فرد  )هادیان   ساخت   فراهم  دانشجویان  مطالعه   برای   مناسبی  بستر  هدفمند،  ریزیبرنامه  یک  از

1397 .) 

های خواندن )تأکید بیشتر بر خواندن رمان )تخیلی(  خارج ایران عمدتاً به بررسی انگیزه  های پژوهش 

داستانی( حتی برای آموزش زبان دوم، رابطه میزان زمان صرف شده برای خواندن  نسبت به دیگر منابع غیر

غیر  قصدبه مطالعه  به  گرایش  عدم  دالیل  تحصیلی،  موفقیت  و  شناختی  عوامل جمعیت  با  درسی،  لذت 

ثیر عوامل اجتماعی بر أرسی رابطه مهارت خواندن با انگیزه خواندن و تهای خواندن، برعادات و اولویت

 شوند. که در ادامه ارائه می مطالعه آزاد و تجهیزات خواندن، پرداخته بودند

و درك مطلب در خواندن   یری ادگی انتقال  »( با عنوان  2009)  1آبیکهزی   آکونه،  تیموتی،  پژوهش  در

 ی صورت گرفت.ری ادگیانتقال    یبا توجه به تئور  « ان یآن بر دانشجو  ری و تأث  2ی راس.اس.ت  یقی با موس   ننیتف

 
1. Timothy, Akone, Abikhezi 2. SS3 
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موس  آموزان دانش   خواندن  از   مطلب  درك   در  ننیتف  خواندن  ری تأث  افتنی  باهدف  مطالعه  ن یا   ی ق یبا 

آموز  دانش  1000 شامل  نمونه . شد انجام 2006در سال  1ه یجرین الت یا وری ر کراس  التیدر ای راس.اس.ت

 یآورجمع  یانتخاب شدند. مدارس متوسطه برا  یو خصوص  یاز دوازده نمونه دولت  ی تصادف  طور بهبود که  

همچن داده و  پرسشنامه  از  آنالداده.  شد  استفاده  مطلب  درك  آزمون  ن یها  از  استفاده  با    انس یوار  زی ها 

خوانندگان با   نی در عملکرد در ب   یداری تفاوت معن   لی وتحل هیتجزشدند.    لی وتحلهیتجز  آنووا  طرفهکی

 از خود نشان داد.   ن یی ، متوسط و پافرکانس باال

  را   ننیتف   خواندن  یلی تحص   شرفتی پ  ایآ»با عنوان    یپژوهش  ی( ط2010)  2زانوال   ،یسیو  و،یاسکار س     

ماه   فاصلهدر  پرداختند. این مطالعه    ای بولون  دانشگاه  انیدانشجو  ن یب  در  ن یآنال  ینظرسنج به     « برد از بین می

تام و ،  2010  هی ژوئ  ی  شد  دانشجو  %40/16  یعن ی  پاسخ  61627شامل    انجام  که دانشگاه    ن یا  انیاز    بود 

  ممکن   یدانشگاه   عملکرد  ایآمشارکت داشتند. سؤال این بود که    ینظرسنج   داوطلبانه در این   صورتبه

  ممکن   لی تحص   که  یحال   درشود؟ بر اساس نتایج    ننیتفخواندن    یبرا  زمان  کاهش   باعث  ینوعبه  است

بر نگرش خواندن تأث  یهادر طول سال  مدتیطوالن  در  است  و   زمان  درهرحالاما    بگذارد  ری دانشگاه، 

  ننیتف   مطالعه  یبرا  ماندهیباق  زمان  امتحانات،  خوب   نمرات  و  خواندن  درس  یبرا  شدهداده  اختصاص  تالش

 دهد.  یم کاهش را

عادات خواندن در بین دانشجویان دانشگاه آنناماالی »  به بررسیپژوهشی    ( در2011)  3تانسکودی      

نادو  هندوستان4تامیل  تحصیلی    ،  سال  است«  2010  -  2009در  می.  پرداخته  نشان  پژوهش    دهد این 

ندارند.   ،کند از نقشی که خواندن در پیشرفت زندگی فرد ایفا می   قبلیامروزه احساس    ،دانشجویان کالج

کتاب رمان  ندرتبهدانشجویان    سومکیحدود   طنز،  اینترنتیهای  منابع  و  مجالت  مذهبی  ،  منابع   ،

  %   77.48وقت بیشتری را برای خواندن کتاب  شناسیدانش  و اطالعات علم رشتهخواندند. دانشجویان می

های  ، کتاب، انتشارات اینترنتیعلمیهای  داستان  ،هرگز  رشته  این از دانشجویان    %  20گذرانند. حدود  می

اغلب در خواندن و مطالعه  ،  هاآندر کل پاسخ دادند که کار جویان خوانند. دانش، شعر و رمان را نمی طنز

مند به خواندن مطالب عالقه  %  79.53  شناسیدانش   و  اطالعات  علم. اکثر دانشجویان  تأثیرگذار است  هاآن

 مکرر هستند.  طور به خوددرسی  

به روش   « یکتابخانه دانشگاه  کیدر   ننیتفخواندن »با عنوان  یپژوهش ی( ط2014) 5همکاران و مولر

و    دی اسات  ان،یدانشجو  در میان  ینظرسنج   کی  6وستون یهسام یالتیا  دانشگاه  در  سیاهه وارسیپرسشنامه و  

. بودند   دانشجو   نفر  17603  و  کارکنان   نفر  1285  ،دانشکده  977  شامل   انی پاسخگوترتیب دادند.    کارمندان

  ،است  شده   ارسال  لی میا  آدرس  19.910  به  ،2014  لیآور  دوم  خیتار  در  ینظرسنج   ن یاپرسشنامه  

از منابع    ی جامعه دانشگاه  ننی تف   استفاده  ت ی درك بهتر وضع  پژوهش این    هدف.  شد  افتیدر  پاسخ1073

ا  بود. کتابخانه   منابع چاپ  ینظرسنج   نیدر  باز بود مشخص شد که  نه هفته  به مدت  به سا  یکه   ر ینسبت 

 
1. In the state of Cross River, Nigeria 

2. Scorcu, Zanola & Vici 

3. Thanuskodi 

4. Annamalai Tamil Nadu 

5.Mueller 

6. Sam Houston 
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  ننی تف  مطالعه  یبرا  را کتابخانه  منابع  کنندگانشرکت   از  یتوجهقابل  تعداد.  داشتند  یباالتر  تیها اولوقالب

آینم  یکاف   و   مناسب موضوع   ناندانستند.  کتاب   یبرا  ی متنوع  یهاخواستار  . بودند  ننی تف   ی هاخواندن 

 .  بودند ننیتف یها کتاب گسترش و کتابخانه  مجموعه از تیحما  یمتقاضهمچنین 

  انجام « ه ی قدوندانشگاه در کشور م  انیواندن دانشجوخ»( با عنوان  2017)  1ی اجوپ  ،یاسکندرپژوهش   

اشد از  تصو  نی. هدف  ارائه  دانشجو  یکل   یریمطالعه  عادات خواندن  نظر    ن ی ا  ان یاز  از  است.  دانشگاه 

تتووی م  شرکت  آن  در   انیکه دانشجو  یی هادانشگاه  رایز  بودمحدود    ییای جغراف    ،2کنند شامل: دانشگاه 

. بودند  6ه یکالج اسکوپ  ییکایو دانشگاه آمر  5ی جنوب شرق  ی، دانشگاه اروپا4وسیو متد  3رل ی دانشگاه س

  مربوط به   سؤال شده است که چهار    لیسؤال تشک   زدهی پرسشنامه است که از س   ها، ابزار گردآوری داده 

پرسیده خواندن    ۀمختصر درباربه طور  سؤاالت    سایر  و،  استی دانشجو  لی سن، جنس، دانشگاه و سال تحص 

 یری گنفر است و به دنبال نمونه  149اند  شرکت کرده  ینظرسنج  ن یکه در ا  انی. تعداد کل دانشجوشدند

  78هایمقدون  ت،ی کنندگان از هر دو قومشد. شرکت  عیتوز  هاآن  برای  ن یآنال   صورتبهپرسشنامه    ،یتصادف 

آلبان پاسخبودند  9ها ییای و  م.  نشان  دانشجویها    یشخص   تیرضا  و  دانش   کسب  یبرا  شتری ب  انیدهد که 

برنامه  یاجتماع   یهارسانه  وخواندند،  یم بر عادت خواندن    یلیدال  عنوانبهرا    دانشگاهشلوغ    یهاو  که 

   بیا کردند.گذارد، یتأثیر م هاآن

گزارش  (  2019)  10جانسن      ارائه  عنوان  به  با  خواندن  »پژوهشی  بین  در  افزایش  در  فراغت  اوقات 

گزارشی از مطالعه اوقات فراغت دانشجویان    ،ن الکترونیکی با صداددانشجویان دانشگاه با استفاده از خوان

مشارکتی    یک مطالعه  بر اساساست. در این تحقیق    « پرداخته11های کیندل دانشگاه با استفاده از دستگاه

گزارش  با تکمیل    ان دانشجویدانشگاه استفاده شده است.    ان دانشجوی  نفره از  21  گروهیک  قبل از خواندن  

این  در    از یک برنامه خواندن در طول ترم، در مطالعه شرکت کردند.قبل و بعد    در های خود  نظرسنجی 

از پیش بارگذاری شده بود، به    12های کیندل فایرهای صوتی و الکترونیکی در دستگاهکتاب که  برنامه  

دهد که  نشان می   نتایج  لی وتحلهیتجزدهند.    و گوش  بخوانند  زمانهمداد که  دانشجویان این امکان را می

هایی را   در آینده کتاب الًبودند، و خاطرنشان کردند که احتما  تفننی  منابعمند به  دانشجویان بیشتر عالقه

 .بخوانند یا گوش دهند باشندکه خارج از مطالب کالس 

 
1. Skenderi & Ejupi 
2. Tetovo 
3. Cyril 
4. Methodius 
5. South East European University  
6. Skopje 
7. Macedonia 
8. Macedonia 

9. Albanians 
10. Jansen 

 

11.  Kindle  :   که   افزارسخت  یک است  الکترونیکی 

و   آمازون.کام توسط خواندنساخته  برای  و  شده  کتاب   منتشر 
رود. این وسیله  های دیجیتال به کار می و دیگر رسانه الکترونیکی
نسخه  کیندل  در  کیندل،  کیندل  2های  کیندل ،  ایکس،  دی 

تاچ، کیندل  فایر کیبورد،  و کیندل  می   … ،  اولین  تولید  و  شود 
 .منتشر شد 2۰۰۷نوامبر   1۹نسخه آن در 

12  .Kindle Fire :  رایانه ولینا ساخت   لوح  )تبلت( 

عامل آمازون شرکت سیستم  و   اندروید با  منتشرشده  و  ساخته 
های دیجیتال و وب  برای خواندن کتاب الکترونیکی و دیگر رسانه 

 .رودگردی به کار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86.%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
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ثیرات محیط مطالعه و هدف أبررسی ت»  ( طی پژوهشی با عنوان2019)  1بروتنا و همکاران   ا،ی نی الت      

  که زمانی  را مورد تحقیق قرار دادند  مسئلهاین  ،« یا ادغام متنی  ل رفتاری و یکپارچگی متنی مطالعه بر تعام

کنندگان مقطع کارشناسی با متون چاپ یکسان در مقابل متون دیجیتالی جهت آمادگی برای  که مطالعه

متنی    تکامل  و  رفتاری  تعامل  اندازه،  چه  ، بهباشندبرابر اوقات فراغت و تفریح مشغول می  یک امتحان در

پژوهش   داشته  تفاوت  تواندمی  هاآن این  در  شاخص   باشد.  بر  مطالعه  محیط  متقابل  تعامل  اثرات  های 

 شد.   تأییدرفتاری، زمان مطالعه و طول مدت با هدف مطالعه  

 خواندن انواع مختلف   ازجمله  یمختلف   موارد  ران،یخارج از ا  زی و ن  رانیداخل ا  یهاپژوهش  یدر بررس

  سطح  در  حاضر  پژوهش   مشابه  یپژوهش  اما  اندشده  یبررس  مورداستفاده  منابعلذت و    قصدبه  خواندن  ،یتفنن

و    است   برخوردار  یورآنو  از   حاضر  پژوهش   نظر  نیا  از   لذا  و   است  نگرفته  صورت  ییدانشجو  جامعه 

 اگرکه  آوردیدانشگاه را فراهم م  کیدر   ی موجود خواندن تفنن   تی از وضع  لیاطالعات اص  های آن یافته

 شود. یتوجه قابل جینتا به منجر تواندیم  ردی گ قرار استفاده  ورد م ندهیآ یهایزیربرنامه در

 

 شناسی پژوهش روش .3

پژوهش  آماری  را   جامعه  مدرس   حاضر  تربیت  دانشگاه  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانشجویان 

می  که  تشکیل  تحصیلی  دهد  سال  تعداد  99-98در  بودند  15876  به  تحصیل  فرمول مشغول  اساس  بر   .

  ی انهیچندگز  سؤال  34  با  کهها پرسشنامه بود  ابزار گردآوری داده  نفر تعیین شد.  203کوکران حجم نمونه  

( صورت گرفته و پرسشنامه آنان  2014این مطالعه بر اساس مطالعه مولر و همکاران ) .   بود  شده  ی طراح

مبنای کار بوده اما به دلیل تفاوت فرهنگی بین ایران و ایاالت متحده امریکا، اصالحات زیادی در آن 

  ارسال شد   کارشناسانمتخصصان و    برای تعدادی از  پرسشنامه  یی،روا  سنجش   یبراصورت گرفته است.  

  از   پرسشنامه  ییایپا  سنجش   یبرا  .نهایی آماده شد  پرسشنامه  پس از اعمال اصالحات پیشنهادی آنان،  و

. از  است  پرسشنامه  قبول قابل  ییایپا  و حاکی از   0.834برابر با    مقدار آن  کرونباخ استفاده شد که   یآلفا

  بیشتر   تعداد  توزیع  علتبه پرسشنامه پاسخ دادند.    نفر  203  شدهعیتوز  یکیپرسشنامه الکترون  450مجموع  

  203  تیدرنهابود و    نامعتبر  هایپرسشنامه  یافتدر  یا  و  پژوهش   نمونه  پاسخگویی  عدم  بینیپیش   پرسشنامه،

 و   از جداول فراوانی و درصد  و  آمار توصیفیها از  داده  لی وتحل هیتجز. برای  شد  یافتپرسشنامه معتبر در

   استفاده شد.میانگین 

 

 ها افتهی .4

 عادلم نفر 118اند پژوهش انتخاب شده نمونه عنوانبهنفری که  203های توصیفی از با توجه به یافته

  122مقطع تحصیلی  ازنظرباشند. درصد( مرد می 41.9نفر معادل ) 85درصد( از کل نمونه زن و  58.1)

   باشند.درصد( دکتری می 39.9نفر ) 81درصد( کارشناسی ارشد و  60.1نفر)

 
1. Latina & Bratena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

              63صفحه              

خواندن تفننی  

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

 

 پژوهش ت سؤاالپاسخ به . 1.4

 چگونه است؟   یتفنن  منابع  خواندن  مدرس به  تیدانشگاه ترب  انیدانشجو  ی مندعالقه  وضعیت:  پرسش اول

می  پژوهش مشخص  غیرواقعی که    یا   واقعی...  بخوانند  هاییکتاب   چه   دارند  دوست   مراجعان  کنداین 

به همین  انجام فعالیت درسی بوده و    به محدود    ها آناند که زمان  اکثریت افراد نمونه آماری اذعان داشته

تفننی مطالعه    طور   به  هفته  در  تفننی  خواندن  برای  آنان  افتهیاختصاص  زمان.  دادندمیانجام    ترکم   دلیل 

های اجتماعی  به انواع منابع تفننی، مراجعه به شبکه   هاآن  بیشترین مراجعه  بود.  ساعت  چهار  تا  سه  متوسط

ها و سایر منابع را  تفننی معرفی و به نمایش گذاشتن کتاب  روزانه بوده است. برای گسترش مطالعه  طوربه

خیلی    دانشگاه تربیت مدرس  اند این است کهدهندگان اعالم داشته. نکته دیگری که پاسخپیشنهاد دادند

به مطالعه  بیشترین  دهد  . بررسی نشان میتفننی در بین دانشجویان بشود  کم توانسته باعث ترغیب عالقه 

اکثر افراد نمونه آماری   بوده است. بیشتر در موضوع واقعی  وبه آثار نویسندگان معاصر ایرانی    هاآن  عالقه

و در    استموضوعات واقعی    که از  دندبر از خواندن موضوع شرح زندگی شخصی و زندگینامه لذت می

  برند.های اجتماعی لذت میموضوع داستانموضوع غیرواقعی اکثر افراد نمونه آماری از خواندن 

عالقه    ( میزان1وجود دارد )نمودار  عالقه و انگیزه به مطالعه تفننی    میزانچه  که    سؤالدر پاسخ به این      

 ( درصد  45/42)و    قرارگرفته درصد(    4/37در حد متوسط با )  اندر بین دانشجوی  تفننی  خواندنو انگیزه به  

اند.  های درسی اعالم کردهپاسخگویان علت نداشتن خواندن تفننی را نداشتن زمان کافی به علت فعالیت

 (2نمودار  )  ؟« چیستدهید علت آن  چنانچه شما مطالعه تفننی انجام نمی»دهندگان پرسیده شد که از پاسخ

دانشجویانی که تازه وارد دانشگاه    .کننداوقات خودشان را از طریق سایر موارد پر میاظهار داشتند،    هاآن

تواند  ندارند. کاهش خواندن برای لذت می  خواندن تفننی زمانی را برای  اصاًل  های اول  شوند در سالمی

از   درگیری  نامثبتناشی  دیگر  ورودی  و  دانشجویان  دانشجویجدید  های  حال  باشد.  در  که  انی 

، دانشجویان از  اندهفته معمولی نداشته  ، زمانی برای لذت بردن از مطالعه در یک التحصیلی هستندفارغ

های درسی و میل بیشتر دانشجویان به معاشرت، تماشای  ها و دورهبرند اما وجود دشواری خواندن لذت می
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و نبود مجموعه محبوبی برای خواندن و نبود مشوق و   وکارکسبآوردن    به دست، تالش برای  ونیزیتلو

   .دادتفننی را برای دانشجویان در حد متوسط قرار  خواندنمیزان  ،شوقی برای لذت از خواندن

 تفننی   خواندنعالقه و انگیزه به : فراوانی 1 نمودار

 

 
 تفننی  خواندن عدم  درصد فراوانیِ : 2نمودار 

 

 ؟« دیدهتفننی اختصاص می  خواندنمتوسط چه مقدار زمان در هفته به    طور به»که    سؤالدر پاسخ به این  

به مدت سه تا چهار  درصد  2/32)دهد که دانشجویان در طول یک هفته  مینشان    هایافته (  3)نمودار   )

 68/12کمتر از یک ساعت با ) گویان  ترین درصد مطالعه نیز در بین پاسخی داشته و کمتفنن مطالعهساعت  

را نشان    خواندناز    یمطلوب   نسبتاً  سطح،  شدهن ییتع های زمانی  درصد( ذکر شده است. که با توجه به بازه

 داد. می
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 تفننی در هفته  خواندن زمان : درصد فراوانی3ِنمودار 

  

برند یا  واقعی لذت میدهندگان خواسته شد مشخص کنند که از خواندن موضوع  همچنین از پاسخ   

از خواندن موضوع شرح  (  درصد  89/9)، اکثر افراد نمونه آماری  هددمی  ن شان  4نمودار  واقعی.  موضوع غیر

،  یخود توانمندسازبرند. چهار موضوع پرطرفدار دیگر به ترتیب  می  زندگی شخصی و زندگینامه لذت

  ، برندلذت می  از آن  باشند. موضوعات واقعی کهسرگرمی و طنز، رویدادهای جاری و سیاست و تاریخ می

-از خواندن موضوع داستان(  درصد  31/9)شود، اکثر افراد نمونه آماری  مشاهده می  5همچنین در نمودار  

های کالسیک، داستان  برند. چهار موضوع پرطرفدار دیگر به ترتیب شعر، داستان ای اجتماعی لذت میه

 .داستان ادبی بودندو  عاشقانه

 

 
 تفننی از موضوعات واقعی  خواندن: درصد فراوانیِ 4نمودار 
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 1پیاپی   

 
 تفننی از موضوعات غیرواقعی  خواندن: درصد فراوانیِ 5نمودار 

 

، ...  ت ی ساوبچون، کتاب،    ننیتف خواندن منابع    زمانمدتخواسته شد    دهندگانپاسخاز    کهیهنگام

در خود   ساالن زمان  را  ماهانه،  هفته،  روزانه،  کننده  های  )مشخص  مجازی  شبکه،  (6نمودارکنند  های 

درصد( بیشترین بازدید    31/10روزانه )  صورت به  تی ساوبدرصد( بعد از آن    38/13روزانه )  صورت به

د  اساالنه اکثریت افر  صورت بهمجله    برای مطالعه  .اندرا نسبت  به کتاب و مجله و فیلم و منابع صوتی داشته

کتاب  و  (  67/4)نمونه   )  صورتبهبرای  )  99/5روزانه  هفتگی  و  روزنامه  درصد  85/5درصد(  برای   )

فیلم    (11/7)هرگز برای  منابع صوتی    صورتبهو  برای  و  ابزار    صورتبههفتگی  یا  کتابخانه  به  هفتگی 

می مراجعه  منابع  این  از  و   کنند.استفاده  کرده  پیشرفت  الکترونیکی  ابزار  چون  حاضر  عصر  در 

 دست  نی را که قوان   یکی بیشتر افراد منابع الکترون  رون یازا  ،باالیی نسبت به منابع سنتی داردپذیری  دسترس

   .دهندیم قرار موردمطالعه...( تلگرام واتساپ،  تر،ییتومانند  ) دارند هم یکمتر ری پاگ و

 
 

 
 تفننی در طول سال   خواندن  زمان: درصد فراوانیِ 6مودار  ن     
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              67صفحه              

خواندن تفننی  

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

 

توانسته  که مشخص کنند    پرسیده شد  دهندگانپاسخاز   تا چه حد  مدرس  تربیت  دانشگاه  کتابخانه 

، اکثریت افراد (7نمودارشود )مشاهده میکه    طورهمان  تفننی بشود  خواندنبه    هاآنعالقه  و  باعث ترغیب  

اند که کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس خیلی کم توانسته باعث ترغیب  درصد(، بیان داشته  76/37نمونه )

 .تفننی بشود خواندنبه   هاآنعالقه 

 

 
 تفننی   خواندن ایجاد عالقه، کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس به : درصد فراوانیِ 7نمودار 

 

 چگونه است؟ یتفننبه منابع  رسیدست اولویت:  پرسش دوم 

که چگونگی دسترسی    شد  خواسته  دهندگانپاسخشود، از  مشاهده می ،  8  نمودار  پرسش درهای این  یافته 

داشتند منابع تفننی خود    اظهار(  درصد  35/32)  دهندگانپاسخ  به منابع تفننی را مشخص کنند، اکثریت

-خرید می  منابع تفننی خود را  ها یفروشکتاباز    (درصد  74/25)کنند. پس از آن  رایگان دانلود میرا  

-تفننی، از چه وب  خواندنهنگام دانلود رایگان برای  که    شددهندگان پرسیده  همچنین از پاسخ  نند.ک

 درصد(   2/45)شود،  مشاهده می  9  در نمودارهای آن  که یافته   کنند،استفاده می  هاییها و برنامهسایت

ترسی راحت و تنوع موضوعی و حجم زیاد اطالعات  دس  به خاطر  های تفننی خود را از گوگلکتاب 

های خارجی دانلود  رایج، و از سایت  هایاز اپلیکیشن   (درصد  2/21)پس از آن    کنند ومی  تهیه  ،جدید

 . دهندمی انجام  تفننی خواندن برایرایگان 

 منابع  نیز  برخی   و  کردندمی   تهیه  مدرس  تربیت  دانشگاه  کتابخانه  از  را   منابع تفننی   دانشجویان  برخی

 . کردندمی ن یتأم مجازی هایشبکه   و ایمیل  طریق از را جدید تفننی
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 چگونگی دسترسی به منابع تفننی : درصد فراوانیِ 8نمودار 

 

 
 شوند استفاده می  مطالعه تفننیبرای   که هاییها و برنامه: درصد فراوانیِ وب سایت9نمودار 

 

این       به  به امانت میآیا    که  سؤالدر پاسخ   منابع تفننی   48/52ند، )گیراز کتابخانه کتاب و سایر 

 ( درصد  52/47( و )10نمودار    )نگاه کنید به گیرند  از کتابخانه کتاب و سایر منابع تفننی به امانت می(  درصد

 کنند. نیز این کار را نمی
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خواندن تفننی  

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

 
 منابع تفننی  امانت : درصد فراوانی10ِنمودار 

 

ای کتاب و سایر از چه کتابخانه»که  دهدیمرا نشان  سؤالهای حاصل از پاسخ به این یافته  11نمودار      

 ؟«دنگیرمنابع تفننی به امانت می

کتاب و سایر منابع تفننی    ،تربیت مدرس  دانشگاهافراد از کتابخانه    (درصد  74/49دهد )ها نشان مییافته 

کتاب و سایر منابع تفننی خود را   ،کتابخانه عمومیاز افراد از  (درصد 33/ 86) .گیرندبه امانت میخود را 

عمومی یا    از عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانهحاکی    13و    12ر  های نمودایافته  .گیرندبه امانت می

اکثریت دانشجویان منابع تفننی خود را چه از کتابخانه    که  یطوربهکتابخانه دانشگاه تربیت مدرس است  

بودن امانت کتاب از    گانیرا  هرچند  کردند،می  نی تأم  عمومی و چه از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس

 . داشت یادیز   تی اهم دهندگانپاسخ یها و سهولت امانت گرفتن  براکتابخانه

 

 
 نوع کتابخانه: درصد فراوانیِ 11نمودار 
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 عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانه عمومی : درصد فراوانیِ 12نمودار 

 

 
 عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس : درصد فراوانیِ 13نمودار 

 

پرسش که   این  به  پاسخ  و  »در  از کتاب  دارید چگونه  تفننی جدید در کتابخانه  دوست  منابع  سایر 

و از    لیمیا  قیردهندگان از طپاسخدرصد(    17/29)  شد  مشخص  ؟« دانشگاه تربیت مدرس مطلع شوید

از    بعدازآنصفحه وب کتابخانه و    قیاز طر  ب ی و به ترت  امکی پدرصد( و    38/23)  یمجاز  ی هاشبکه  قیطر

  یپژوهش  یراهنما  قیاز طر  و  یغات یتبل  یهاعالئم/ برگه  وو وبالگ کتابخانه    دیجد  یهابخش کتاب   قیطر

نمودار  کنید به    )نگاه  اندشدهمطلع    مدرس  تی ترب  دانشگاه  کتابخانه  در  دیجد  یتفنن   منابع  ریاز کتاب و سا

  رون یازا  ودانشجویان بوده    موردتوجه ایمیل به دلیل رایگان بودن و دسترسی سریع و تسهیالت دیگر  .  (14

   .است گرفتهقرار  اولاولویت 
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 منابع تفننی جدید در کتابخانه دانشگاه تربیت چگونه مطلع شدن از : درصد فراوانیِ 14نمودار 

 

  موردتوجه   پیشنهاد کتابداران یا دوستان خود را  در انتخاب منابع تفننی  کهدهندگان پرسیده شد  از پاسخ     

است  15نمودار    در  ها یافته  دهند؟قرار می از آن  تربیت    پیشنهاد کتابداران  که  حاکی  کتابخانه دانشگاه 

منابع تفننیو دوستان  مدرس   انتخاب  پیشنهاد    طوربه  هاآندانشجویان نیست و    موردتوجه  برای  متوسط 

مرکزی   پیشنهاد کتابداران کتابخانه به    یتوجه کم  دهند.قرار می   موردتوجهرا  یا دوستان خود  کتابداران  

از طرف   هاآنحس اعتماد    یاو    باشد  ثر در بین دانشجویان و کتابدارانؤعدم ارتباط مبه دلیل    دانشگاه شاید

  باشد.مین نشده أکتابداران ت

 

 
 با پیشنهاد کتابداران و پیشنهاد دوستان  : درصد فراوانیِ انتخاب منابع تفننی15نمودار 
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 ؟گیرد قرار می یاندانشجو مورداستفادهدر چه فرمت و شکلی   تفننی  منابع : سومسؤال 

کتابخانه مرکزی دانشگاه  برای امانت منابع چاپی به کتابخانه عمومی و    دهندگانپاسخ  ها،یافته  اساس  بر

مدرس   کردندتربیت  تفننی    دهندگانپاسخاکثریت    .مراجعه  منابع  دارند  را    موردعالقهدوست  خود 

 کتاب چاپی در کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس ببیند.   صورتبه

 
 قالب و نوع منابع تفننی : درصد فراوانیِ 16نمودار 

 

 دهندگاندهند، اکثریت پاسخپرسیده شد چه قالبی را برای منابع تفننی خود ترجیح می  هاآناز    کهیهنگام

  پاسخ   ن ی و کمتربرای امانت منابع تفننی خود منابع چاپی را انتخاب کردند  درصد(    33/65)  ،16نمودار  در  

های نمودار حاکی از آن است که  قالب ترجیحی خود را منابع تصویری اعالم کردند. یافته   (درصد  53/5)

ی  مطالعههای دیگر نیز برای  اکثریت افراد قالب ترجیحی خود را منابع چاپی اعالم کردند ولی از قالب

 . کنند، ولیکن بیشترین قالب ترجیحی چاپی اعالم شدتفننی خود استفاده می

 عادلم  نفر  118اند  پژوهش انتخاب شده  نمونه  عنوان بهنفری که   203های توصیفی از  با توجه به یافته 

 122مقطع تحصیلی    ازنظرباشند.  درصد( مرد می  41.9نفر معادل )  85درصد( از کل نمونه زن و    58.1)

 باشند. درصد( دکتری می 39.9نفر ) 81درصد( کارشناسی ارشد و  60.1نفر)

  

 گیری و نتیجه بحث  .5

و  هاآننظرات  کردنجمعبا  مدرس  تیترب دانشگاه انیدانشجو یتفنن خواندن  ت ی وضعدر این مطالعه 

آنالین مطالعه   صورتبهمنابع را  هاآندهد که ها بررسی شده است. نتایج نشان میداده ل ی وتحلهیتجز

-گیرند، یا از یکی از دوستان خود قرض مییا اینکه از کتابخانه امانت می یفروشکتابکنند، یا از  می

دانشگاه تربیت مدرس تبلیغی در مورد منابع تفننی خود نداشته است و بیشتر دانشجویان   گیرند. کتابخانه

ی  درس و یدانشگاهکتابخانه تهیه مطالب  ت یمأموری هستند. چون در این کتابخانه به دنبال منابع درس

- .شونداست. اگر کتابخانه تالش کند منابع تفننی خود را افزایش دهد، دانشجویان بیشتری جذب می

بینند همراه با بسیاری از ها فراتر از کتاب میخود را در بسیاری از رسانه ننیآماری مطالعه تف  امعهج

دهندگان پاسخ حالن ی بااها و مجالت، ، وبالگ های اجتماعی، رسانهدیگر مانند صفحات وبهای قالب
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خواندن تفننی  

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

های  قالب  باوجودتغییر کند. ولی  هاآن، ممکن است قالب در نظرسنجی نشان دادند که بسته به شرایط

ار داشتند که  دهندگان اظه، اکثر پاسخدهندترجیح میننی جدید و متنوع قالب چاپی را برای خواندن تف 

های متنوع نیز هایی با قالب خواستار کتاب وضوحبهدهند. مراجعین های چاپی را بیشتر ترجیح میکتاب 

 .هستند

منابع درسی و حمایت از آموزش و پژوهش در    نی تأم های دانشگاهی  هرچند نقش اصلی کتابخانه    

 درصد(   76/37)توانند خواندن تفننی را نادیده بگیرند. از دید اکثریت دانشجویان  دانشگاه است اما نمی

-ها میدانشگاه   ، کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس نتوانسته باعث ترغیب خواندن تفننی شود. در این مطالعه

توسعه    ها در نتقادی در بین دانشجویان افزایش پیدا کند و آمادگی دانشگاه وانند تالش کنند تا تفکر ات

التحصیلی،  پس از فارغ  ها از کتابخانهدادن به مطالب خواندنی، رفتار خواندنی، و احتمال استفاده مداوم  

ود  ای وجافزایش پیدا کند. موانع زیادی برای مطالعه سر راه خوانندگان حتی خوانندگان پرکار و حرفه

نه؛ حمایت از خواندن در دانشگاه    هاآنآید که آیا  دارد و این سؤال پیش می یا  بر آن غلبه کنند  باید 

پذیر باشد که با استفاده از اقدامات منفعل یا فعال و متناسب با نیاز مجموعه  تواند یک فرآیند انعطافمی

ایجاد خدمات جدید ترکیبی برای دنبال کردن ، و با  انیدانشجو  یهاتی اولو  یبررس ،  و تالش کتابداران

، و همکاری نزدیک با کتابداران شکل بگیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان ننیخواندن تف  های ارتقابرنامه

منابع خواندن تفننی را داشتند و این   ن ی تأمدهد که دانشجویان از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس انتظار می

 ( مطابقت دارد که مبنای پژوهش نیز بوده است.2014همکاران )  مولر و یهاافتهییافته با 

الکترونیکی ناشران را قادر می       هایی را که در یک کتاب چاپی  سازد محتوا و قابلیتفناوری کتاب 

نیستامکان و  پذیر  ویدئو  به  دسترسی  برای  کاربر  توانایی  شامل  موارد  این  کنند.  فراهم  برای خواننده 

وجو  وجوی تایپی کلمات کلیدی در یک نشریه یا جستها، جستصوت، افزایش اندازه تصاویر و فونت

ای به صفحه دیگر از طریق ها به یک صفحه، پرش از صفحهدر فرهنگ لغت، افزودن نظرات و یادداشت

های خارجی باشد. با این روش خوانندگان قادرند  در محتوا و دنبال کردن پیوندهای وب سایت  لینک 

امکان ذخیره هزاران کتاب فراهم خواهد شد. البته خرید   درواقعسازی کرده و  های خود را فشردهکتاب

 نشان   زی ن  پژوهش  ن یا جینتا.  کتاب الکترونیکی با عنوان کتاب و نام نویسنده نیز بسیار راحت و آسان است

  است  شده  انیدانشجو  توجه   باعث   گوگل  در  منابع  ریسا  و  ها کتاب  یبرخ  به   آسان  و   گانیرا  یدسترس   داد

 . کنندیم  هی ته   قیطر ن یا از  را یتفنن منابع از (درصد 35/32) یامالحظهقابل درصد آنان و

تواند در گسترش و ارتقای دهد کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس میپژوهش نشان می   این   درمجموع

بر  تفننی  مثبت خواندن  تأثیرات  به  توجه  با  باشد. همچنین  مؤثر  دانشگاه  این  دانشجویان  تفننی  خواندن 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و رشد شخصیتی آنان مناسب است کتابخانه مرکزی دانشگاه، این مهم را  

 در دستور کار و وظایف خود قرار دهد.  
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 1400 زمستان  

 1پیاپی   

 مآخذ منابع و. 6
(. تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و  139۷جواهری، فاطمه و محمدی، امیر )

   .104-۷۵(، 41)11،راهبرد فرهنگدانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه دولتی. 

پوراس ؛و  ناهید  )حسینى،  محمد  مطالعه  1390دى،  وضعیت  بر  مرورى  با  سواداطالعاتى:  و  دانش  تسهیم   .)

 .94ـ ۷۷(، 1)6،  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامىدانشجویان دانشگاه علوم انتظامى. 

( زهره  فردوسی مشهد  1383قریشی،  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  دانشجویان  نظر  بررسی   .)

گیری و دو اصل معقول خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیمدرباره  

 .   68-43(.4)۷کتابداری و اطالع رسانی، اندیشی و کمترین کوشش.  
بررسی میزان استفاده از منابع غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف (.  139۵، سهیال )محبوبیان

و شناسایی عوامل موثر بر میزان استفاده از آنها از دیدگاه دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه مرکزی 
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ، دانشگاه    نامه کارشناسی ارشد. ، پایان  دانشگاه صنعتی شریف

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،تهران،ایران. 

کی جندی (. بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزش139۷، علی محمد ؛و غیبی، نگار )فردهادیان

،  مجله توسعه آموزش جندی شاپور فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیشاپور اهواز، 

9(4 ،)261-268 . 

  ،اطالعات  تعامل انسان و بخش.  خواندن لذت  اثرگذار برشناخت عوامل    (.139۵یاری، شیوا ؛و اجاقی، رضوان )
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 چکیده

 مدنی های شهیددانشگاه پژوهشگران شیمی علمی تولیدات بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف: هدف

 .استساینس آودر پایگاه وب 2018 تا 1999 یهاسال طی آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند

 انجامسنجی روش پیمایشی توصیفی با رویكرد علم او ب بوده كاربردینوع  از حاضرپژوهش  :شناسیروش

 توسط (2018-1999موضوعی شیمی ) حوزه در شده نمایه مدارک پژوهش، آماری جامعه گرفته است.

برای تحلیل  .هستند WOS پایگاه در آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند مدنی های شهیددانشگاه شیمی پژوهشگران

 است. استفاده شده VOSViewerو  Histciteافزارهای های علمی، از نرمها و ترسیم نقشهداده

محمدتقی زعفرانی  ،، رتبه اول تولید علم شیمی(2018-1999) در دانشگاه تبریزها نشان داد كه یافتهها: یافته

درصد(؛ و در  14.3مقاله ) 40بین با (؛ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جابر جهان%8.۵مقاله ) 14۷معطر با 

درصد از علم  60، حدود نكهیا. نكته جالب توجه هستند( %21مقاله ) ۷9دانشگاه صنعتی سهند محمد حقیقی با 

دنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز با تكیه بر منابع علمی چهار پژوهشگران شیمی سه دانشگاه شهید م دشدهیتول

 .انجام گرفته استكشور ایران، چین، هند و آمریكا 
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 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

  76 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

  مقدمه. 1

 علمی تولیدات شود. ازمحسوب می هر كشوریتوسعه  های اساسیاولویتعلمی جزو  اتتولید ، توجه بهامروزه

 گنجی و آزاد،كنند )یاد می آن افزایش رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی تبعبهآوری و مقدمه توسعه فن عنوانبه

 اساسی وظیفهدو داشته و كشور یک در توسعه  اساسی ینقش تولید علم، خط مقدم عنوانبه ها. دانشگاه(1384

شود،  تهیمن علمتواند به تولید در نهایت می هرچند هادانشگاه نقش آموزشی بر عهده دارند. را آموزش و پژوهش

و حل  ازیموردنها، ناظر بر تولید اطالعات پژوهشی دانشگاه هوظیف امابا مصرف اطالعات سروكار دارد.  بیشترولی 

 یهادر نشریات تحت پوشش نمایه هادانشگاه منتشرشدهامروزه از بروندادهای علمی  مسائل موجود در جامعه است.

ارزیابی علمی  مهم هایشاخص عنوانبه، آوساینس، اسكوپوس و گوگل اسكالر()مثل وب المللینمعتبر بی

گرجی و دیگران، ؛ 1388)نوروزی چاكلی،  كنندهای بلندمدت پژوهشی یاد میریزیها جهت برنامهدانشگاه

1389 .)  

مراكز آموزشی و در جهت ارتقای سطح علمی  منطقیهدفمند و  تدوین برنامه وعالمانه  ریزیبرنامه منظوربه

ی هایكی از روش امروزه. رسدبه نظر می ضروری كامالً، سنجش و ارزشیابی انتشارات علمی، امری پژوهشی كشور

 و نیز ، تولیدات علمیاین روش در .(1384است )داورپناه، سنجی بررسی وضعیت تولیدات علمی، علم رایج

ها ارزیابی به روش غیرمستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آن ،علمی منابعاز  گیریههرهای بشیوه ،ارتباطات علمی

در حوزه  گرفتهانجامدر این راستا و برای آگاهی از وضعیت تولید و ارتباطات علمی . (1396)عرفان منش،  شودمی

ز )شهید مدنی آذربایجان، دولتی تبری دانشگاه سه علمی تا بروندادهایتحقیق حاضر بر آن است موضوعی شیمی 

مواردی از قبیل وضعیت تولیدات علمی  دهد وقرار  ، مقایسه و تحلیلبررسیتبریز و صنعتی سهند( را مورد 

های های دولتی شهر تبریز، تعداد مقاالت، تعداد استناد به این مقاالت، وضعیت همكاریپژوهشگران شیمی دانشگاه

هسته را شناسایی نماید. بدیهی است انجام این كار و شناسایی میزان  علمی، پركارترین پژوهشگران و نشریات

تواند تولیدات علمی و الگوی استفاده از مدارک میان پژوهشگران این سه دانشگاه در حوزه موضوعی شیمی، می

 ذكرالزم به  عالمانه كمک نماید. یگذاراستیسریزی منطقی، رفع موانع و برنامه ،ضعف ،به شناسایی نقاط قوت

 چراكهیک كشور و از علوم مهم و پركاربردی به شمار آورد؛ توسعه  توان جزو اركاناست كه  رشته شیمی را می

به همین دلیل رصد و تحلیل  .هستند اموری مثل نفت، پتروشیمی، دارو و كشاورزی همگی مرتبط با این رشته

   رسد. ریزی بهتر و توسعه پایدار ضروری به نظر میبرنامه برای در این حوزهتولیدات علمی 

 

 پیشینه پژوهش .2

های مختلف دانشگاهی، مطالعات زیادی در داخل های موضوعی و رشتهتحلیل تولیدات علمی در حوزه ةنیدرزم

؛ 1393؛ محمدی و یوسفی، 1390منش، عرفان؛ 1390، سهیلیو  دانش فتاحی،؛ 138۷، 1كینعصاره و مک)

عموقین و عباداله؛ 139۵دیگران، و  زاده راوریتوكلی؛ 1394؛ نورافروز و واعظی، 1394اصل و شرفی، ریاحی

فر و فهیمی ؛1396نیاسر و غفاری، ؛ عباسی1396فیروز و ریاحی، ؛ یمین1396؛ نریمانی و رضوی، 1396ضیائی، 

_______________________________________________________________________ 
1. Osareh & Mccain  
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؛ چانگ و 2014؛، 3و دیگران ؛ بارتول1320، 2كینگ ؛2000، 1كیم و كیماز كشور )( و خارج 139۷دیگران، 

كارداش و ؛ 2020، ۷تورت و اسكو-آنگالدا؛ 2018، 6؛ ژو و دیگران201۷، ۵؛ كوبورن و دیگران201۵، 4دیگران

علمی  ئتیهولی تاكنون پژوهشی كه به مقایسه وضعیت برونداد علمی اعضای  ( انجام گرفته؛2020، 8یلدیز

شیمی  ةنیدرزمالخصوص آوساینس، علیهای تبریز، صنعتی سهند و شهید مدنی آذربایجان در پایگاه وبدانشگاه

 ازجملهمانند سایر علوم پایه ) یافته، علم شیمیكشورهای توسعه اكثردر از طرف دیگر،  یافت نشد. بوده باشد

توسعه و پیشرفت  جزو اركانو  ار استاز جایگاه و اهمیت باالیی برخورد شناسی(و زیست ریاضی ،فیزیک

هایی از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، الستیک، پالستیک، صنایع های عمده در حوزهشود. فعالیتمحسوب می

به همین دلیل، برای شناخت جایگاه  .یع نساجی، دارویی و كشاورزی همگی مرتبط با شیمی هستندغذایی، صنا

 ازجمله -های علمی مختلف جهانی یک كشور، سازمان و یا اشخاص، شناسایی و تحلیل تولیدات علمی در حوزه

 حوزه شیمی ضروری است.

های تبریز، صنعتی سهند و دانشگاهران هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی نمایه شده پژوهشگ

 شیمی و تحلیل جایگاه جهانی ایران جهت راهنمایی موضوعی در حوزه WOSشهید مدنی آذربایجان در پایگاه 

 زیر پاسخ دهد: سؤاالتبه  بر آن است تاپژوهش حاضر  بر همین اساس،گیران است. ریزان و تصمیمبرنامه بیشتر

در حوزه موضوعی شیمی،  «شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز»های اه. روند تولید علم در دانشگ1

 چگونه بوده است؟ WOS( در پایگاه 2018تا  1999طی بیست سال اخیر )

شهید مدنی آذربایجان، »های ( وضعیت همكاری پژوهشگران دانشگاه2018تا  1999. طی بیست سال اخیر )2

 چگونه بوده است؟ WOSها در حوزه موضوعی شیمی و بر اساس پایگاه با دیگر دانشگاه «صنعتی سهند و تبریز

ید مدنی آذربایجان، صنعتی شه»های ( پژوهشگران پرتولید دانشگاه2018تا  1999. طی بیست سال اخیر )3

 كدامند؟  WOSدر حوزه موضوعی شیمی و بر اساس تحلیل پایگاه  «سهند و تبریز

شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و »های ( پژوهشگران دانشگاه2018تا  1999. طی بیست سال اخیر )4

 اند؟ در حوزه موضوعی شیمی مقاالت خود را در كدام نشریات علمی معتبر آی اس آی منتشر كرده «تبریز

های المللی پژوهشگران دانشگاههای علمی بین( وضعیت همكاری2018تا  1999. طی بیست سال اخیر )۵

 در حوزه موضوعی شیمی چگونه بوده است؟ «شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز»

(، نشریات هسته و مهم در 2018تا  1999. بر اساس تحلیل استنادهای تولیدات علمی طی بیست سال اخیر )6

 كدامند؟ «شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز»های حوزه موضوعی شیمی، برای پژوهشگران دانشگاه

شهید »های شگران دانشگاه. در حوزه موضوعی شیمی و بر اساس تحلیل استنادهای تولیدات علمی، پژوه۷

  گیرند؟كمک می فیتألبرای نگارش و  «فرمت یا نوع منابع»از چه  «مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز

_______________________________________________________________________ 
1. Kim & Kim  

2. King  

3. Bartol et al 

4. Chang, Huang & Lin  

5. Coburn, Vartanian & Chatterjee  

6. Zhu, Wang & Xu  

7. Anglada-Tort & Skov 

8. Karakas & Yildiz  
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های ( و بر اساس تحلیل استتنادهای مقاالت شیمی، محققان دانشگاه2018تا  1999. طی بیست سال اخیر )8

 اند؟در تولید علم به منابع كدام كشورها متكی بوده «، صنعتی سهند و تبریزشهید مدنی آذربایجان»

 

 شناسی پژوهشروش. ۳

 ،سنجیعلماست.  سنجیتوصیفی با رویكرد علم-پیمایشی آن مطالعه حاضر به لحاظ هدف كاربردی و روش

، سهیلیو  فتاحی، دانش؛ 1390منش، ؛ عرفان1389نوروزی چاكلی، برای مثال: تاكنون در تحقیقات بسیاری )

( استفاده شده است. 139۷، دیگران؛ فاضلی و 1396؛ عباداله عموقین و ضیائی، 1394اصل و شرفی، ؛ ریاحی1390

 2018 تا 1999 هایسال بین شیمی موضوعی حوزه در شده نمایه پژوهش حاضر تمامی مدارک آماری جامعه

 .بوده است( WOS) علوم پایگاه در ی سهندآذربایجان، تبریز و صنعت مدنی های شهیددانشگاه پژوهشگران توسط

های جستجوی زیر به دست و از طریق استراتژی 2۵/1/1398در تاریخ  موردمطالعههای های مربوط به دانشگاهداده

 آمدند: 
AD=Azarbaijan Shahid Madani University AND WC=Chemistry  
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 

ESCI, CCR-EXPANDED, IC  
Timespan=1999-2018 

 

AD=University of Tabriz AND WC=Chemistry  

Timespan: 1999-2018. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC.  

 

AD=Sahand University of Technology AND WC=Chemistry  

Timespan: 1999-2018. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC. 
  

 ركورد علمی متعلق به پژوهشگران شیمی 36۵و  1۷23، 2۷9های جستجوی مذكور، تعداد با توجه با استراتژی

قرار گرفتند. در ضمن برای  لیوتحلهیتجزآذربایجان، تبریز و صنعتی سهند بازیابی و مورد  مدنی های شهیددانشگاه

قرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزاستناد شناسایی و مورد  321۷و  20۵00، 1۷04ركوردهای علمی مذكور، به ترتیب تعداد 

 چاپ مجالتی در در حوزه شیمی، ازجمله -علمی سه دانشگاه مذكور  از تولیدات ح است كه بسیاریالزم به توضی

های و به احتمال قوی، تولید علم پژوهشگران شیمی دانشگاه شوندینمنمایه  «وب آو ساینس»پایگاه  در كه شوندمی

افزارهای های علمی نیز، از نرمها و ترسیم نقشهداده. برای تحلیل استمورد بررسی بسیار بیشتر از تعداد مذكور 

Histcite  وVOSViewer .كمک گرفته شده است 

دانشگاه هنر اسالمی، تولیدات علمی  رازیغبهدر شهر تبریز چهار دانشگاه دولتی وجود دارد؛ و در تحقیق حاضر، 

مورد بررسی قرار  ، تبریز و صنعتی سهندآذربایجان مدنی های شهید، یعنی دانشگاهسه دانشگاه دولتی مهم دیگر

داشتن  بااند، به ترتیب سیس شدهأرسمی ت طوربه 1369 و 1326، 136۷های كه در سال -این سه دانشگاه اند.گرفته

شرقی و كشور ایفاء  ذربایجانهای آموزشی و تولید علم استان آدانشكده، نقش مهمی را در فعالیت 11و  21، 8

آموزشی فعالیت  رگروهیز 6دانشكده شیمی و با در قالب  شده و سیتأس 134۵در سال  نشگاه تبریزشیمی دا كنند.می
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های پلیمر و شیمی فعالیت شده و در قالب دانشكده سیتأس 1384در سال  نیز كند. شیمی دانشگاه صنعتی سهندمی

شده و ذیل دانشكده علوم پایه  سیتأس 138۷گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال همچنین كند. می

 قرار دارد. 

 

 هایافته. 4

دانشگاه شهید مدنی  دانشگاه تبریز، تحت نام( 2018-1999در طی بیست سال اخیر ) ركوردهای نمایه شده

اند )جدول ركورد بوده 36۵و  1۷23، 2۷9به ترتیب  آوساینسوبدر پایگاه  صنعتی سهند و دانشگاهآذربایجان، 

های تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند به ترتیب طی تولید علم در دانشگاه رشته شیمی،البته در (. 1

 .است میالدی با كاهش همراه بوده 201۵و  201۷، 2018های سال
 

های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز در حوزه . روند تولید علم در دانشگاه1جدول 

 2018تا  1999های موضوعی شیمی طی سال

 ردیف
 نام دانشگاه

 

 سال

دانشگاه شهید 

 مدنی آذربایجان
 دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی 

 سهند

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی

1 2018 61 21.0% 209 12% 72 19.7% 

2 2017 55 19.0% 215 12.5% 60 16.5% 

3 2016 61 021.  198 11.5%  52 14.2%  

4 2015 57 020.%  168 9.7%  38 10.4%  

5 2014 28 10%  108 6.2%  42 11.5%  

6 2013 14 5%  116 6.7%  32 8.7%  

7 2012 11 4%  89 5.1%  21 5.7%  

8 2011 0 0%  116 6.7%  13 3.6%  

9 2010 0 0%  114 6.6%  10 2.7%  

10 2009 0 0%  68 3.9%  17 4.7%  

11 2008 0 0%  64 3.7%  3 90.%  

12 2007 0 0%  43 2.5%  0 0%  

13 2006 0 0%  32 1.8%  2 0.6%  

14 2005 0 0%  40 2.3%  2 0.6%  

15 2004 0 0%  27 2.3%  0 0%  

16 2003 0 0%  35 2.1%  0 0%  

17 2002 0 0%  25 1.4%  0 0%  

18 2001 0 0%  16 0.9%  0 0% 

19 2000 0 0%  25 1.4%  0 0%  

20 1999 0 0%  15 0.8%  0 0%  

 %100 365 %100 1723 %100 279 مجموع

= رکورد 61499  

جهان 14رتبه   
(1.77%) 

در  دشدهیتولمجموع علم شیمی 
 در بازهجهان توسط ایران 

1999-2018 

 =رکورد 3463934
مجموع علم شیمی 

 در بازهدر جهان  دشدهیتول
1999-2018 
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دانشگاه تبریز در تولید ( را با %9.۵) 2۷دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بیشترین همكاری علمی ها، بر اساس یافته

بیشترین همكاری علمی را با دانشگاه علوم  ،. دانشگاه تبریز نیز(2)جدول  شیمی داشته است موضوعی علم در حوزه

( %6) 22ی دانشگاه صنعتی سهند بیشترین همكاری علم همچنین ( داشته و%13.۵مقاله ) 233پزشكی تبریز با تولید 

، محققان این سه دانشگاه، با همتایان 2لید علم شیمی داشته است. بر اساس جدول در تو تبریزرا با دانشگاه آزاد 

نویسندگی و مشاركت در نگارش مقاالت و وضعیت هم انددانشگاه كشور همكاری داشته 2۵از بیش از  ،خود

  خوب بوده است.

 
 دانشگاه صنعتی سهند ودانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه  های همکار با . دانشگاه2جدول 

 (2018-1999)  تبریز در تولید علم شیمی طی بیست سال اخیر

ف
دی

ر
 

 دانشگاه شهید مدنی

 آذربایجان 

 دانشگاه 

 تبریز

 دانشگاه صنعتی

 سهند 

 دانشگاه همکار

ی 
وان

را
ف

 

27
9

از 
 %

 

 دانشگاه همکار

ی
وان

را
ف

 

17
23

از 
 %

 

دانشگاه 

ی همکار
وان

را
ف

 

36
5

از 
 % 

1 
University of 

Tabriz 
27 

9.5
% 

Tabriz Univ 

of Medical 

Science 

233 
13.5
% 

Islamic Azad 

University 
22 6% 

2 Payame Noor 

University 
20 

7.2
% 

Islamic Azad 

University 
134 7.5% 

University of 

Tabriz 
22 6% 

3 

Tabriz 

University of 

Medical 

Science 

20 
7.2
% 

Near East 

University 
74 

11.5
% 

Amirkabir 

University of 

Technology 

17 4.6% 

4 Islamic Azad 

University 
13 

4.5
% 

University of 

Mohaghegh 

Ardabili 

51 10% 
Urmia Univ 

Technol 
16  4.4% 

5 
Tarbiat 

Modares 

University 

11 
4.0
% 

Urmia 

University 
44 2.5% 

Sharif 
University of 

Technology 

15 4.1% 

6 Urmia 

University 
11 

4.0
% 

Yeungnam 

University 
39 2.2% 

University of 

Tehran 
14 3.8% 

7 Shahid 

Beheshti Univ 
10 

3.5
% 

University of 

Tehran 
37 2.1% 

Inst Color 

Sci Technol 
9 2% 

8 
Sahand 

University of 

Technology 
7 

2.5
% 

Payame Noor 

University 
34 1.9% 

Azarbaijan 

Shahid 

Madani Univ 
7 1.9% 

9 Univ Zanjan 6 
2.2
% 

Tarbiat 

Modares 

University 
29 1.6% 

Consiglio 

Nazionale 

Delle 

Ricerche Cnr 

7 1.9% 

10 University of 

Tehran 
6 

2.2
% 

Azarbaijan 

Shahid 

Madani Univ 

28 %51.  

Ctr 

Excellence 

Color Sci 

Technol 

7 1.9% 

11 

 77سایر )
دانشگاه/ 

 1پژوهشکده بین 
مقاله( 4 تا  

148  
53.2
% 

 185سایر )
دانشگاه/ 

پژوهشکده بین 
مقاله( 26 تا 1  

1001 
%58

.0 

 134سایر 
دانشگاه/ 

پژوهشکده بین 
مقاله( 26 تا 1  

229 
.63%

0 

 279 مجموع 
10

0% 
1723  

10

0% 
 365 

100

% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیدانشمطالعات نشریه 

  81صفحه                     

تحلیل بیست سال تولید 

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

 14۷با  معطر انیدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به محمدتقی زعفر 2018-1999های ، طی سال3 بر اساس جدول

و در دانشگاه  ؛درصد( 14.3مقاله ) 40بین با ، رتبه اول به جابر جهانآذربایجان در دانشگاه شهید مدنی ؛(%8.۵مقاله )

ی دوم و سوم هادر دانشگاه تبریز، رتبهدارد. ( اختصاص %21مقاله ) ۷9صنعتی سهند، رتبه اول به محمد حقیقی با 

د. در دانشگاه شهید مدنی اص دارركورد( اختص 109) زادهمیرعلی فرجركورد( و  118به علیرضا ختائی )

د. ركورد( تعلق دار 26) ذوالفقار رضوانیركورد( و  26های دوم و سوم، به بیوک حبیبی )آذربایجان نیز رتبه

ی دوم و سوم دانشگاه صنعتی ها، رتبهنیز ركورد( 28مقدم )ركورد( و حسین روغنی 34مهدی سالمی خلجی )

 سهند هستند.

 
 

های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز در حوزه نویسندگان  دانشگاه. 3جدول  

 2018تا  1999های موضوعی شیمی طی سال

ف
ردی

 

دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان
 دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه تبریز

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

27
9 

 از
%

 

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

17
23

از 
 %

 

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

36
5 

 از
%

 

1 Jahanbin 

Sardroodi J 
40 14.3% Zafarani-

Moattar Mt 
147 8.5% Haghighi M 

79 21% 

2 Habibi B 26 9.3% Khataee A 118 6.8% 
Salami-

Kalajahi M 

34 9% 

3 Rezvani Z 26 9.3% 
Farajzadeh 

Ma 
109 6.3% 

Roghani-

Mamaqani H 

28 7.4% 

4 Abbasi A 25 8.9% Shekaari H 87 5.0% Babaluo Aa 26 7.2% 

5 Valizadeh H 22 7.8% Safa Kd 69 4.0% Abbasi F 22 6% 

6 Razmi H 21 7.5% 
Pournaghi-

Azar Mh 
65 3.7% Salem A 19 5.2% 

7 Abdolmoham

mad-Zadeh H 
17 6% Khandar Aa 63 3.6% Rahmani F 13 3.5% 

8 Mohammad-

Rezaei R 
14 5% Zakerhamid

i Ms 
50 2.9% Allahyari S 11 3% 

9 Ayazi Z 13 4.5% Amjadi M 49 2.8% Jafarizadeh-

Malmiri H 
11 3% 

10 Amani-

Ghadim Ar 
11 3.9% Manzoori Jl 45 2.6% Nasirpouri F 11 3% 

 

 Journal of Molecularدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به نشریه  یموردبررس، در بازه زمانی 4بر اساس جدول 

Liquids  (، در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به %3.۷مقاله ) 64باJournal of the Iranian Chemical Society  16با 

 ( اختصاص دارد.%8.2مقاله ) 30با  RSC Advancesدرصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به  6.۵مقاله )

در فهرست هر سه دانشگاه  -كه مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است– RSC Advancesالبته نشریه 

، رتبه نخست انتشار تولید علم شیمی ایران و حضور دارد. در ضمن بر اساس بررسی پایگاه علوم، نشریه مذكور

http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?farajzadeh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

  82 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

( را در طی بازه %1.۵مقاله ) ۵1619تعداد  RSC Advancesرتبه پنجم انتشار علم شیمی جهان را دارد. نشریه 

( %3.۵) مقاله 1۷۵8، تعداد هاآنركورد منتشر كرده و سهم محققان شیمی ایران از  3463934و از مجموع  سالهستیب

 است. 
 

شهید مدنی آذربایجان،  یهادانشگاه شیمی مقاالت پژوهشگران منتشرکننده. نشریات 4 جدول 

 2018تا  1999طی دوره زمانی  صنعتی سهند و تبریز

ف
دی

ر
 

 دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

یه
شر

م ن
نا

له 
قا

ی م
وان

را
 ف

27
9 

 از
%

 

یه
شر

م ن
 نا

له
قا

ی م
وان

را
 ف

17
23

از 
 %

 

یه
شر

م ن
 نا

له
قا

ی م
وان

را
 ف

36
5 

 از
%

 

1 

Journal of The 

Iranian 

Chemical 

Society 

 در ایران( 2)رتبه 

18 6.5% 

Journal of 

Molecular 

Liquids 

در ایران( 3)رتبه   

64 3.7% 

RSC 

Advances 

 1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

30 8.2% 

2 
RSC Advances 

 1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

16 5.7% 
Journal of 

Chemical and 

Engineering Data 

62 3.5% 

Journal of 

Alloys And 

Compounds 
 5جهان و  7)

 ایران(

21 5.7% 

3 New Journal of 

Chemistry 
14 5% 

Fluid Phase 

Equilibria 
53 3% 

Journal of 

Industrial and 

Engineering 
Chemistry 

19 5.2% 

4 Analytical 

Methods 
11 3.9% 

RSC Advances 

 1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

48 2.7% 

International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

14 3.8% 

5 Microchimica 

Acta 
11 3.9% 

Ultrasonics 

Sonochemistry 
42 2.4% 

Applied 

Surface 

Science 

12 3.2% 

6 
Journal of The 

Chinese 

Chemical 

Society 

7 2.5% 

Journal of The 

Iranian Chemical 

Society 

(در ایران 2)رتبه   

40 2.3% 

Microporous 

and 

Mesoporous 

Materials 

12 3.2% 

7 International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

6 2.1% 
Journal of 

Chemical 

Thermodynamics 

39 2.2% Ultrasonics 
Sonochemistry 12 3.2% 

8 Journal of 

Molecular 

Structure 
6 2.1% 

Research on 

Chemical 

Intermediates 
33 1.9% 

Colloid and 

Polymer 

Science 
11 3% 

9 Applied Surface 

Science 
5 1.7% 

Journal of 

Electroanalytical 

Chemistry 
32 1.8% 

Korean Journal 

of Chemical 
Engineering 

10 2.7% 

10 
Iranian 

Chemical 

Communication 

5 1.7% Electroanalysis 30 1.7% 

نشریه  16سایر )
با کمتر از  هرکدام
مقاله( 9  

90 10% 

 

مزایایی به همراه داشته  هابرای پژوهشگران و دانشگاه تواندیم یالمللنیبی علمی بخصوص در سطح هاهمكاری

كشورهای آمریكا ها، در این راستا و بر اساس یافته گردند. هاباشد و باعث افزایش كیفیت بروندادهای پژوهشی آن

را  یالمللنیب علمی هایهمكاریهای نخست رتبه(، %2.۵مقاله ) 9( و كانادا %۵.6مقاله ) 9۷(، تركیه %2.۵مقاله ) ۷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیدانشمطالعات نشریه 

  8۳صفحه                     

تحلیل بیست سال تولید 

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

تا  1999طی بازه زمانی  شهید مدنی، تبریز و صنعتی سهند در حوزه موضوعی شیمی هایبا پژوهشگران دانشگاه

های علمی سه دانشگاه مذكور با سایر نیز، وضعیت همكاری 3تا  1در تصاویر  .(۵جدول اند )داشته 2018

  كشورهای دنیا در قالب شبكه ارتباطی قابل مشاهده است.

 
 

ف
دی

ر
 

های دانشگاه شیمی همکار در تولید اطالعات علمی پژوهشگران. کشورهای برتر 5جدول 

 2018تا  1999شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز طی بازه زمانی 

 دانشگاه شهید مدنی

 آذربایجان 

 دانشگاه 

 تبریز

 دانشگاه صنعتی

 سهند 

تعداد  نام کشور

 مقاله

279 

  % از

تعداد  نام کشور

 مقاله

1723 

  % از

 از 365 تعداد نام کشور

%  

1 USA 7 2.5% Turkey 97 5.6% Canada 9 2.۵% 

2 South 

Korea 
4 1.4% South 

Korea 
51 2.9% Italy 9 2.۵% 

3 Turkey 4 1.4% USA 43 2.5% Australia 6 1.6% 

4 Austria 2 0.7% Australia 29 1.6% Germany 6 1.6% 

5 Germany 2 0.7% Germany 20 1.2% Japan 6 1.6% 

6 India 2 0.7% Italia 19 1.1% Turkey 6 1.6% 

7 Japan 2 0.7% Spain 19 1.1% USA 6 1.6% 

8 Malaysia 2 0.7% Canada 17 1.0% South 

Korea 
6 1.6% 

9 Poland 2 0.7% Poland 17 10% Russia 4 1% 

10 Cyprus 1 0.3% France 15 0.9% 

کشور  15

 هرکدام

تا  1مابین 

 سه مقاله

30 

 مقاله
9% 

11 China 1 0.3% Cyprus 11 0.6% - -  - 

12 Russia 1 0.3% Czech 

Republic 
11 0.6% - - - 

13 Serbia 1 0.3% 

کشور  12

با  هرکدام

 11کمتر از 

 مقاله

88 

 مقاله
5% - - - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

  84 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

 
 هایصنعتی سهند مابین سالالمللی پژوهشگران شیمی دانشگاه های بینهمکاری .1تصویر 

 2018تا  1999 
 

 
المللی پژوهشگران شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مابین های بین.  همکاری2تصویر 

 2018تا  1999های سال
 

 
 2018تا  1999های المللی پژوهشگران شیمی دانشگاه تبریز مابین سالهای بینهمکاری .3تصویر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیدانشمطالعات نشریه 

  85صفحه                     

تحلیل بیست سال تولید 

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

 

، 1۷02شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز، به ترتیب، به  هایدانشگاه، توسط محققان هابر اساس یافته

مربوط به این  منتشرشدهاز ركوردهای  هركداممقاله استناد شده است. متوسط استنادهای دریافتی  202۵۵و  3203

 بوده است. ۷1و  36، 19تیب و اچ ایندكس مقاالت این سه دانشگاه به تر 13و  16، ۷سه دانشگاه به ترتیب 

 Journal of Molecularدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به نشریه  یموردبررس، در بازه زمانی 6 بر اساس جدول

Liquids  در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به  ؛(%2) استناد 401باRSC Advances  و در  ؛درصد( 4.۵) استناد ۷8با

  ( اختصاص داشته است.%3) استناد 100با  RSC Advancesدانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به 

ف
دی

ر
 

شهید "های در حوزه موضوعی شیمی )برای پژوهشگران دانشگاه . نشریات هسته6جدول 

بر اساس تحلیل استنادهای مقاالت طی بازه زمانی  "مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز

 (2018 تا 1999

 دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 نام نشریه

ناد
ست

ی ا
وان

فرا
 

17
02

از 
 %

 

 نام نشریه

ناد
ست

ی ا
وان

فرا
 

20
25

5
از 

 %
 

 نام نشریه

اد
ستن

ی ا
وان

را
ف

 

32
03

از 
 % 

1 

RSC 

Advances 

 1جهان و  5)
 ایران(

78 4.5%  

Journal of 

Molecular 

Liquids 

در  3)رتبه 
 ایران(

401 2%  

RSC 

Advances 

 5جهان و  7)
 ایران(

100 3%  

2 
Ultrasonics 

Sonochemistr
y 

53 3.1%  

RSC 

Advances 

 1جهان و  5)
 ایران(

394 1.9%  

Journal of 

Alloys and 

Compounds 
 5جهان و  7)

 ایران(

88 2.7%  

3 
Sensors and 

Actuators B 

Chemical 

41 2.4%  Talanta 331 1.6%  

Internationa

l Journal of 

Hydrogen 

Energy 

71 2.1%  

4 Microchimi

ca Acta 
38 2.2%  

Journal of 

Chemical and 

Engineering 

Data 

331 1.6%  

Applied 

Surface 

Science 

70 2.1%  

5 
New 

Journal of 

Chemistry 

38 2.2%  
Electrochim

ica Acta 
299 1.4%  

Progress in 

Organic 

Coatings 

43 1.3%  

6 
International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

29 1.7%  

Journal of 

Chemical 

Thermodyn

amics 

252 1.2%  

Chemical 

Engineering 

Journal 
38 1.1%  

7 
Applied 

Surface 

Science 

28 1.6%  
Journal of 

Separation 

Science 

244 1.2%  

Industrial 
Engineering 

Chemistry 

Research 

38 1.1%  

8 Talanta 28 1.6%  
Sensors and 

Actuators B 

Chemical 
244 1.2%  

Ultrasonics 

Sonochemis

try 
36 1.1%  

9 
Journal of 

Molecular 

Liquids 
26 1.5%  

Journal of 

Chromatogr

aphy A 
242 1.2%  

Journal of 

Industrial and 

Engineering 
Chemistry 

34 1%  

10 

Journal of 

The Iranian 

Chemical 

Society 

25 1.4%  Analytical 

Methods 
233 1.1%  

Applied 

Catalysis B 

Environmen

tal 

30 0.9%  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

  86 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز  پژوهشگران سه دانشگاه علمی ، بیشترین وابستگیهایافته بر اساس

  .(۷)جدول  درصد بوده است 86حوزه شیمی به مقاالت نشریات با حدود در 

 
شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز  یهادانشگاه. میزان وابستگی پژوهشگران 7جدول 

 2018تا  1999به منابع علمی مختلف برای تهیه و انتشار تولیدات علمی طی بازه زمانی 

 

 نام دانشگاه

 
 

 نوع منبع

دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان
 دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی 

 سهند

ناد
ست

ی ا
وان

فرا
 

17
06

از 
 %

ناد 
ست

ی ا
وان

فرا
 

20
25

5
از 

 %
 

ناد
ست

ی ا
وان

فرا
 

32
03

از 
 % 

 %86 2912 %88.4 18513 %86 1503 مقاله

 %6.6 202 %7 1418 %11 191 داوری

 - - %0.1 9 - - اصالح

کنفرانس مقاله  27 1.7% 621 3% 167 5.3% 

سردبیر ادداشتی  0 0 12 0.1% 4 0.1% 

کتاب فصل  19 1.4% 279 1.4% 46 1% 

 %100 3203 %100 20255 %100 1706 مجموع

 

 هایدانشگاه شیمی پژوهشگران مقاالت استنادهای در را نخست رتبه ایران كشور ها،یافته اساس بر همچنین

نكته  .(8)جدول  .است داده اختصاص خود به( 2018-1999) سهند صنعتی و تبریز آذربایجان، مدنی شهید

های دوم تا چهارم جای ، كشورهای چین، هند و آمریكا در رتبهیموردبررس، در هر سه دانشگاه نكهیا توجهجالب

شهید مدنی آذربایجان، شیمی سه دانشگاه  پژوهشگرانتوسط  دشدهیتولدرصد از علم  60، حدود گریدانیببهدارند. 

 آمریكا بوده است.با تكیه بر منابع علمی چهار كشور ایران، چین، هند و  صنعتی سهند و تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیدانشمطالعات نشریه 

  87صفحه                     

تحلیل بیست سال تولید 

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 
 

ف
دی

ر
 

شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و »های . میزان وابستگی پژوهشگران دانشگاه8جدول 

به منابع علمی کشورهای مختلف جهان در حوزه شیمی بر اساس تحلیل استنادهای  «تبریز

(2018تا  1999تولیدات علمی )  

 دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ور
ش

 ک
ام

ن
ی 

هان
 ج

به
رت

اد 
ستن

ی ا
وان

را
ف

 

17
06

از 
 %

 

ور
ش

 ک
ام

ن
ی 

هان
 ج

به
رت

اد 
ستن

ی ا
وان

را
ف

 

20
25

5
 از 

%
ور 
ش

 ک
ام

ن
ی 

هان
 ج

به
رت

اد 
ستن

ی ا
وان

را
ف

 

32
03

از 
 % 

1 Iran 14 610 35% Iran 14 6006 30% Iran 14 938 29% 

2 China 2 476 27%  China 2 4643 22% China 2 845 26% 

3 India 5 149 8% India 5 2018 9% India 5 249 8% 

4 USA 1 97 5% USA 1 927 4.5% USA 1 195 6% 

5 Turkey 21 81 4% Turkey 21 905 4.4% South 

Korea 
8 126 4% 

6 South 

Korea 
8 65 3.8% Spain 9 746 3.5% Spain 9 111 3.5% 

7 Spain 9 49 2.8% Brazil 15 682 3.3% Malays

ia 
باالی 

25 
102 3.2% 

8 Brazil 14 48 2.8% South 

Korea 
8 638 3% Canad

a 12 87 2.7% 

9 Poland 13 38 2.2% Egypt 
 باالی
25 

470 2.3% Austral
ia 16 76 2.4% 

10 Malays

ia 

باالی 
25 

37 2.2% Poland 13 423 2% Germa

ny 4 76 2.4% 

11 Canad

a 
12 36 2.1% Malays

ia 
باالی 

25 
410 2% France 6 73 2.3% 

12 Germa

ny 
4 29 1.7% France 6 408 2% Brazil 15 66 2% 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند مدنی شهید هایدانشگاهعلمی پژوهشگران شیمی  تولیدات ،پژوهش حاضر در

ها نشان داد كه توسط محققان یافته. مورد بررسی قرار گرفت میالدی 2019ابتدای  تا 1999 طی بازه زمانی

ركورد  36۵و  1۷23، 2۷9، به ترتیب WOSهای شهید مدنی آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند در پایگاه دانشگاه

در دانشگاه تبریز،  و میالدی 2018. البته در سال ه استصعودی بود باًیتقرسال، این  روند رشد در و منتشرشده

كاهش، باال رفتن  دالیل از یكی داشت. شاید كاهش اندكی ،یسه با سال قبل از آندر مقا علم شیمی روند رشد

توجه به كیفیت كار خود، طوری بنگارند  ضمن كنندتالش می پژوهشگران باشد. بوده پژوهشی وسواسدقت و 

نریمانی و صبوری ، سؤال. در راستای یافته این دهندافزایش  را باال ریتأث ضریب با تا امكان چاپ مقاالت در مجالت

 2006های ( طی تحقیقی دریافتند كه تولیدات علمی دانشگاه مازندران در حوزه شیمی و فیزیک طی سال1396)

   صعودی بوده است. 2016تا 
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 1400 زمستان   

 1پیاپی    

( در حوزه %1.۷۷ركورد ) 61499، تعداد (2018-1999)طی بازه  WOSبر اساس بررسی پایگاه  ،كشور ایران

 61499. از 1داردرتبه چهاردهم را  ،ركورد( 3463934) كل تولید علم شیمی جهانو در مقایسه با  كردهشیمی منتشر 

(، دارای رتبه اول و شیمی دانشگاه تبریز با %۷.۵ركورد ) 4۵89ركورد مربوطه به ایران نیز، شیمی دانشگاه تهران با 

. البته در پایگاه علوم، دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و صنعتی داردكشور را  13(، رتبه %2.8د )ركور 1۷23

(، 1396)سال  2بندی علوم جهان اسالمدر نظام رتبه در ضمن،دانشگاه برتر ایران قرار ندارند.  2۵سهند در فهرست 

فهرست  در زین دانشگاه صنعتی سهند البته و داردرا  16رتبه  ،و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۵رتبه  ،دانشگاه تبریز

 29دانشگاه برتر دنیا،  1000میالدی(، در فهرست  2019بندی تایمز )در اوایل بر اساس پایگاه رتبه .استنیامده 

قانی، دهدانشگاه برتر ایران هستند ) 29دانشگاه ایرانی حضور دارند و دو دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان جزو 

139۷.)  

( را با دانشگاه تبریز در %9.۵) 2۷ها نشان داد كه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بیشترین همكاری علمی یافته

تولید علم در حوزه شیمی دارد. دانشگاه تبریز نیز، بیشترین همكاری علمی را با دانشگاه علوم پزشكی تبریز با تولید 

( با دانشگاه %6ها، دانشگاه صنعتی سهند بیشترین همكاری علمی را )ر اساس یافته( مقاله دارد. همچنین ب13.۵%) 233

 2۵، با همتایان خود از بیش از یموردبررسها، محققان سه دانشگاه آزاد اسالمی تبریز دارد. در ضمن، بر اساس یافته

نویسندگی و مشاركت علمی خوب پژوهشگران ایرانی در تولید اند كه حاكی از همدانشگاه كشور همكاری داشته

 همكاری هر سه دانشگاه با بیشترین سازمانی، بین یفیتألهم  و علمی همكاری ازنظرعلم در حوزه شیمی است. 

نریمانی و  .است علمی هایهمكاری در و مجاورت جغرافیایی نزدیكی ریتأث از نشان بوده كه جوارهم هایدانشگاه

( نیز به نتایج مشابهی رسیدند و دریافتند كه مشاركت علمی اساتید دانشگاه مازندران بیشتر با 1396) رضوی

ركورد  1۷23دانشگاه تبریز با  ،2018-1999طی بازه در  است كه ذكربوده است. الزم به  جوارهمهای دانشگاه

صنعتی سهند و  هایهای دانشگاهرتبه طی این بازه، همچنینایران دارد.  یرا در تولید علم شیم 13رتبه ، (2.8%)

 .است 14 ،ركورد( 61499) در تولید علم شیمینیز  3ایران رتبه جهانی هستند. ۵0باالتر از  شهید مدنی آذربایجان

(، در دانشگاه %8.۵مقاله ) 14۷معطر با  رانیتبریز، رتبه اول به محمدتقی زعفها نشان داد كه در دانشگاه یافته

درصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول  14.3مقاله ) 40بین با شهید مدنی آذربایجان، رتبه اول به جابر جهان

الزم به توضیح است كه هیچ كدام از محققان سه دانشگاه  ( اختصاص دارد.%21مقاله ) ۷9به محمد حقیقی با 

، محققان دارای رتبه اول تا یموردبررسنبودند. در ضمن، طی بازه  10دارای رتبه برتر كشوری زیر  یموردبررس

ركورد  61499ركورد از مجموع  ۷10شیمی، به ترتیب مجید ممهد هروی از دانشگاه الزهرا با  كشوری پنجم

_______________________________________________________________________ 
(، ژاپن %18رکورد ) 638876(، چین با %24رکورد ) 817934به ترتیب به کشورهای آمریکا با  ،شیمیحوزه علم جهان در  14های اول تا رتبه. 1
رکورد،  142905(، انگلیس با %4.5رکورد ) 157813(، فرانسه با %5رکورد ) 188005رکورد، هند با  232872(، آلمان با %7رکورد ) 245381با 

 .تعلق دارد( 14د و ایران )رتبه کره جنوبی، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، کانادا، هلن

2. https://ur.isc.gov.ir/Home/RankIranUniv 

های اول تا ( رتبه اول را در شیمی کشور دارد. در جهان نیز رتبه%7.5رکورد نمایه شده ) 4589(، دانشگاه تهران با  2018-1999)طی بازه  .3
(، مرکز ملی فرانسوی پژوهشهای %3.7رکورد ) 130701با  (Chinese Academy of Sciences)پنجم تولید علم شیمی به آکادمی علوم چین 

 (Russian Academy of Sciences)(، آکادمی علوم روسیه %2.7) 96158با ( French National Center for Scientific Research)علمی 
( و دپارتمان انرژی ایاالت متحده %1.9رکورد ) 64473( با University of California System(، دانشگاه کالیفرنیا )%2رکورد ) 69682با 

(United States Department of Energy Doe ) ( تعلق دارد %1.8رکورد ) 62308با(https://clarivate.com.) 
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تحلیل بیست سال تولید 

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

ا گنجعلی از دانشگاه تهران با (، محمدرض%1ركورد ) ۵94پور از دانشگاه رازی كرمانشاه با (، مجتبی شمسی1.1%)

(، و محمدعلی زلفی گل از دانشگاه %0.9ركورد ) ۵42(، علی مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس با 0.9ركورد ) ۵44

تا  1999های ركورد مربوط به سال 3463934( هستند. در دنیا نیز، از %0.8ركورد ) 490بوعلی سینای همدان با 

 1363۷( با Liu Yركورد، لیو ) 1363۷با  (Zhang Yركورد، زانگ ) 14۵۵3ا ( بWang Yمیالدی، وانگ ) 2018

ركورد، بیشترین تولید علم شیمی را به نام  11609( با Wang Jركورد، و وانگ ) 118۵8با  (Li Yركورد، لی )

 اند. خود ثبت كرده

ان، صنعتی سهند و های شهید مدنی آذربایجدانشگاهمقاالت پژوهشگران  منتشركنندهنشریات در خصوص 

مقاله  64با  Journal of Molecular Liquidsدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به نشریه  ها نشان داد كهتبریز، یافته

 6.۵مقاله ) 16با  Journal of The Iranian Chemical Society(، در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به 3.۷%)

( اختصاص دارد. البته نشریه %8.2مقاله ) 30با  RSC Advancesدرصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به 

RSC Advances –در فهرست هر سه دانشگاه حضور داشت.  -كه مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است

ر، رتبه نخست انتشار تولید علم شیمی ایران و رتبه پنجم ، نشریه مذكوWOSدر ضمن، بر اساس اطالعات پایگاه 

و از  سالهستیب( را در طی بازه %1.۵مقاله ) ۵1619تعداد  RSC Advancesانتشار علم شیمی جهان را دارد. نشریه 

 ( است. %3.۵مقاله ) 1۷۵8، تعداد هاآنركورد منتشر كرده و سهم محققان شیمی ایران از  3463934مجموع 

ها مزایایی به همراه تواند برای پژوهشگران و دانشگاهالمللی میدر سطح بین خصوصبههای علمی، یهمكار

بررسی مشاركت علمی پژوهشگران  ها گردد.داشته باشد و باعث افزایش كیفیت بروندادهای پژوهشی آن

مقاالت با سایر كشورها نشان داد كه آمریكا های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز برای انتشار دانشگاه

كه البته  های برتر همكاری قرار دارند( در رتبه%2.۵مقاله ) 9( و كانادا با %۵.6مقاله ) 9۷(، تركیه با %2.۵مقاله ) ۷با 

دانشگاه مازندران  ( نیز نشان داد محققان1396پژوهش نریمانی و رضوی )رقم پایین بوده باشد.  رسدیمبه نظر 

خصوص پایین بودن روحیه كار تیمی ایرانیان، در  ندارند. خارجی با پژوهشگرانتألیفی هم به چندانی تمایل

ایرانی تكروست. در تنهایی فردی است قادر، ولی در همكاری با »نویسد ( در كتابش می1390ندوشن )اسالمی

معموالً ناموفق بوده است. توانایی تركیب ایرانی ضعیف است و این  یجمعدستهكار  رونیازاشود. جمع لنگ می

همكاری علمی چرایی  تبیین در .«ردیگیمبه سبب پراكندگی اندیشه است كه خود از زندگی اجتماعی سرچشمه 

به خاطر رسد این موضوع بیشتر محققان دانشگاه شهید مدنی با همتایان كشور تركیه و نیز آمریكا و كانادا به نظر می

همسو با یافته پژوهش حاضر، با كشور تركیه و نیز مشتركات زبانی )تركی و انگلیسی( اتفاق افتاده است.  یجوارهم

كشور جهان و  6۵پژوهشگران ایران در حوزه سرطان با پژوهشگران دریافتند كه  نیز (139۷خاصه و دیگران )

طی دریافتند كه در  نیز (139۷فر و دیگران )فهیمی اند.با آمریكا و كانادا مشاركت علمی داشته الخصوصعلی

پژوهشگران ایرانی بیشترین همكاری را با پژوهشگرانی از  ،در حوزه علوم ورزشی 2016تا  2006های سال

 اند. داشتهكانادا  و ای آمریكاكشوره

، در دانشگاه تبریز، رتبه اول به نشریه یموردبررسبررسی استنادهای مقاالت نشان داد كه در بازه زمانی 

Journal of Molecular Liquids  (؛ در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به %2استناد ) 401باRSC Advance  ۷8با 

( اختصاص دارد. %3استناد ) 100با  RSC Advancesگاه صنعتی سهند، رتبه اول به درصد(؛ و در دانش 4.۵استناد )
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، رتبه نخست انتشار تولیدات علمی محققان RSC Advancesنشریه  ،WOSدر ضمن، بر اساس اطالعات پایگاه 

 شیمی ایران و رتبه پنجم جهانی را دارد.

پژوهشگران هر سه دانشگاه در حوزه شیمی به مقاالت نشریات )حدود ها نشان داد كه بیشترین وابستگی یافته

اهمیت باالی نشریات علمی برای محققان جهت انجام  توجه و دهنده-درصد( بوده است، كه این موضوع نشان 86

علم  ، بهیموردبررسها، رتبه نخست وابستگی علمی پژوهشگران شیمی هر سه دانشگاه . بر اساس یافتهاستپژوهش 

، كشورهای یموردبررسدر هر سه دانشگاه  نكهیادرصد است. نكته جالب  30در ایران، حدود  دشدهیتولیمی ش

درصد از تولید علم شیمی هر  60، حدود گریدانیببههای دوم تا چهارم جای داشتند. چین، هند و آمریكا در رتبه

ر منابع علمی چهار كشور ایران، چین، هند و سه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز با تكیه ب

  آمریكا بوده است. 

علمی، پژوهشگران، دانشجویان و  ئتیههای مناسب و حمایت از مطالعات اعضای ریزی، برنامهیگذاراستیس

)موسوی چلک  باشدبوده  ثمرمثمرتواند در افزایش سطح كمی و كیفی تحقیقات ها میهای آموزشی دانشگاهگروه

 گرفتن قرار دسترس و در یموردبررسهای دانشگاه علمی كمی و كیفی تولیدات ارتقاء جهت .(139۷و دیگران، 

 صنعتی سهندو  آذربایجان های تبریز، شهید مدنیشود متولیان دانشگاهجهان پیشنهاد می سطح در هاپژوهش نتایج

 و بودجه )مثل پژوهشی هایبدون تردید، تقویت زیرساخت. نمایند تقویت شیازپشیب را پژوهشی هایزیرساخت

بوده و افزایش كمیت و كیفیت  مؤثر ها بسیاردانشگاه علم در در بهبود تولید منابع علمی(، و انتشارات به دسترسی

 را افزایش خواهد داد.     هاآنالمللی ها نیز، رتبه و وجهه ملی و بینعلمی دانشگاه

 

 مآخذو منابع . 6
 

 

 . تهران: سهامی انتشار.ایران و تنهائیش(. 1390ندوشن، محمدعلی )اسالمی

حلیلی بر یک دهه تولید علم (. ت1395) فرامرز  ،سهیلی و هیراض، نجفی ؛ افسانه حاضری،محمد؛  ،زاده راوریتوکلی

 . 14-1(، 4)2، سنجیپژوهشنامه علم. پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

مطالعه ن: های ایران در حوزه سرطان پستا. تحلیل پژوهش(1397) فرامرز ،سهیلی؛و  شعله ،زکیانی ؛علی اکبر ،خاصه

  .174-161(، 2)12 ،پیاورد سالمتی. سنجعلم

 . تهران: دبیزش.اطالعات و جامعه(. 1384داورپناه، محمدرضا )

 هان قرار گرفتند.های جدانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه 29(. 1397دهقانی، محمد )
https://www.msrt.ir/fa/news/41655 

های علوم پزشکی دانشگاه بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی دانشکده(. 1394ریاحی اصل، جواد و شرفی، علی )

  .30-15(،2)1، سنجیپژوهشنامه علم. 2011تا  2000های شاهد در پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال

تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسالمی در پایگاه اطالعاتی (. 1396، ثریا )ضیائیو جعفر ،عباداله عموقین

  .231-216(، 3)19، کالمی  های فلسفیپژوهش . 2016 -2007های وب آو ساینس طی سال

. بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی (1396) سعید ،غفاری و فاطمه ،نیاسرعباسی

 . 60-52(، 1)4، نکاسپی سنجیعلممجله . 2012-2016سال های 

المللی پژوهشی بر کیفیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی های بین. تاثیر همکاری(1396) محمدامین ،منشعرفان

  .56-42، 20 ،فصلنامه مدیریت سالمتن. تهرا

https://www.gisoom.com/book/11284951/
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2270&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=855&_au=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2++%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6550-fa.html
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6550-fa.html
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647712235
https://www.msrt.ir/fa/news/41655
http://rsci.shahed.ac.ir/article_380.html
http://rsci.shahed.ac.ir/article_380.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_975.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_975.html
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ی . بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه(1387) عرفان ؛آزادو  بهمنی مهدی، قادری ؛محسن ،فاضلی ورزنه

  .7-18، (1)5، نسنجی کاسپیمجله علمه. ی آن با کشورهای خاورمیانانرژی و سوخت و مقایسه

 فردوسی دانشگاه علمی جهانی تولیدات وضعیت (. بررسی1390فرامرز ) سهیلی، فرشیدو دانش، اهلل؛رحمت فتاحی،

 و کتابداری پژوهشنامه با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.1990های سال در علوم وبگاه مشهد در
  .196-175(، 1)1، رسانیاطالع

تألیفی ررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم(. ب1397)سجاد ، غالمپورو  ؛بهزاد ،سپیده؛ غالمپور ،فرفهیمی

، مطالعات مدیریت ورزشی. ساینسوآبدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وبپژوهشگران ایران در حوزة تربیت

10(49 ،)37-58.https://dx.doi.org/10.22089/smrj.2018.4690.1900 

 (.1389) فرهاد ،شکرانه ؛رشا و اطلسی ؛لیال ،اصغری ؛محمد ،زادهحسن ،حافظ ؛لیال ،روستا آزاد ؛حسن ؛ابوالقاسم، گرجی

و   gهای هرش،هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی ایران بر اساس شاخص اعضایبندی رتبه

  .25-17، (42) 13، فصلنامه مدیریت سالمت. 2008تا پایان سال  m پارامتر

مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی (. 1384؛و آزاد، اسداهلل ) علیرضا ،گنجی

  .63-33(، 1)8، رسانیفصلنامه کتابداری و اطالع .مشهد

اساس میزان استناد،  شناسی برمیکروب . ارزیابی تولیدات علمی ایران در حوزه(1393) احمد ،یوسفی؛و  محمد ؛محمدی

  .21-14،(2) 1 ،سنجی کاسپینمجله علمت. خوداستنادی و شاخص فوری

. ارزیابی تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزه دیابت و تعیین (1397) عارف ،ریاحی ؛و  افشین ،چلکموسوی

  .224-214، (5) 17 ،مجله دیابت و متابولیسم ایرانن. المللی آای و بینجایگاه منطقه

 . ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه مازندران در پایگاه اطالعاتی(1396) سیدعلی اصغر ،رضوی ؛و حسین ،نریمانی

Scopus  13-7(، 2)4، نسنجی کاسپیمجله علم .2016تا  2006از سال.  

بررسی تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در (. 1394) درضایس ؛و قدرت، رضا ،حسین؛ واعظیعلی ،نورافروز

-127(، 5)2، شناسیفصلنامه مطالعات دانش. پایگاه استنادی اسکوپوس

152.https://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2697 

فصلنامه پژوهش  دو. سنجیسنجی در مطالعات علمهای کتابها و شاخصکاربرد روش(. 1388چاکلی، عبدالرضا )نوروزی
 .  72-49(، 22)14، و نگارش کتب دانشگاهی

در  ISI در پایگاههای استنادیِ موسّسة اطّالعات علمی ایرانتولید علم نمایه شده (. 1389ی، عبدالرضا )چاکلنوروزی

و ارزیابی تطبیقی اخرین تحوالت تولید علم در کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و  2009تا  1970های سال
 .. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپاکستان

ای و تعیین جایگاه . ارزیابی تولیدات علمی حوزه بهداشت کار و حرفه(1396) عارف ،ریاحی؛و  موسی ،فیروزیمین

پزشکی نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم س. المللی جمهوری اسالمی ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوبین
  .76-66، (1) 7 ،زالبر

Anglada-Tort, M., & Skov, M. (2020). What counts as aesthetics in science? A Bibliometric 

Analysis and Visualization of the Scientific Literature from 1970 to 2018. Psychology of 

Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(18), 1-39. http://dx.doi.org/10.1037/aca0000350 

Bartol, T., Budimir, G., Dekleva-Smrekar, D., Pusnik, M., & Juznic, P. (2014). Assessment of 

research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation 

in Slovenia. Scientometrics, 98(2), 1491-1504.  

Chang, Y., Huang, M., & Lin C. (2015). Evolution of research subjects in library and information 

science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. 

Scientometrics,105(3), 2071-87.  
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 سنجیدر پایگاه اطالعاتی اسکوپوس با رویکرد علم
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هجی امجیه شد  ین پجیگج  اطالعجتی اسکوپوس، مرتبط بج حوز  خدمجت هدف پژوهش حجضر، تحلیل و برنسی پژوهش: هدف

 است. 2020تج  1۹۳۹هجی عمومی از سجل اجتمجعی کتجبخجاه

ی پژوهش، شجمل سنجی ااججم شد  است. ججمعهای کجنبریی است که بج نوش اسنجیی و علماین پژوهش مطجلعه :شناسیروش

هج ایز افزان اکسل ، آمجن توصیفی  توزیع فراواای( و جهت ترسیم اقشههج از ارمیای  لیوتحلهیتجزی است. جهت علم دیتول 1465

 استفجی  شد  است. Net Drawو  VOS viewer ،Pajek، Ucinet افزانارماز 

بج  2020 - 201۹و کمترین نواد نشد ایز ین بجزة   %۳بج میزان  1۹۸۳-1۹7۹علمی ین بجز   بیشترین نواد نشد تولیداتها: یافته

ترین سجزمجن ین این حوز  است. ین میزان تولیدات علمی کشون مدنک فعجل 2۸% به ثبت نسید  است. یااشگج   مریلند بج  - 0.61

 ی شد.بندطبقهنپنج خوشه ینصد، ین صدن قران گرفته است. ، بج توجه به واژگجن پربسجمد، مفجهیم اصلی ی ۳7یی بج تنهجبهآمریکج 

هجی عمومی نواد افزایشی نا پیش نو سجله اشجن یای که تولیدات علمی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه ۸1بجز  زمجای نتایج: 

هجی یاخلی ین شرایط بهتری هجی یاخلی، یااشگج  علوم پزشکی شهید بهشتی اسبت به سجیر یااشگج یاشته است. ینمیجن یااشگج 

ای و سوای اطالعجتی«، »سرمجیه اجتمجعی« و » مشجنکت اجتمجعی شهروادان«، »سوای نسجاه»عمومی«،  کتجبخجاهنی. »اقش قران یا

 هج ین این حوز  هستند.هجی موضوعی پژوهشانتبجطجت علمی«، خوشه

اجتمجعی  خدمجت ٔ  نهیینزماین اخستین پژوهش بج نویکری کمی است که به یابجل برنسی تحقیقجت اصالت و ارزش: 

هجی عمومی سویمند واقع شوی زیرا حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه گذانانجستیستوااد برای هجی عمومی است که میکتجبخجاه

 بسته به اوع خدمجت انائه شد  است. هجآنمیزان نضجیت کجنبران این مراکز و استفجی  مجدی 
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  مقدمه.1

نا ین یسترس عموم مکرن منجبع کتجبخجاه  طونبهای عمومی شد  و فزایند  طونبههج ، کتجبخجاه1۸ین آغجز قرن 

هجی عمومی کتجبخجاه یایاد. ین این قرن بوی که کتجبخجاه بسته به کتجبخجاه بجز تبدیل شد. قبل از این،قران می

: 1۹۹6، 1بستند  کِلیکریاد( میهجیِ خوی نا به میز  زاجیر میمجهیت محدوی بویاد و اغلب، کتجب ازاظر

کتجب  50000یکسجن برای عموم آزای ابویاد. حتی موز  بریتجایج بج بیش از  طونبههج بخجاه(. همچنین کتج۹4

هج بستگی یاشت و یک یون  ااتظجن برای عموم و حتی اکثریت مریم بجز ابوی و یسترسی به موز  به گذنگج 

ااه بجز ابوی به این صونت آزای وآمدنفت صونتبهبر این، کتجبخجاه اموی. عالو  سه تج چهجن هفته نا طلب می

کریاد؛ و تون، ینون کتجبخجاه نا بجزیید می صونتبه که پس از صدون ونوی به کتجبخجاه، خوااندگجن

(. تج اواسط قرن اوزیهم، هیچ 2001، 2زیاد  مِلتونکم تون، یم از شکجیت می زمجنمدتخوااندگجن از 

مین شد  و برای همه ین یسترس آزایااه قران گرفته بجشد کتجبخجاه عمومی به این معنج که از بویجه عمومی تأ

 کجمالً 4"کتجبخجاه چتجم"(. فقط یک کتجبخجاه شجخص ین بریتجایج بج عنوان 1۸5: 1۹۹6، ۳وجوی اداشت  کِلی

کتجبخجاه "،  5آزای ین یسترس عموم قران گرفت  همجن(. مونی ییگر، ین آلمجن ین شهر ولفن بوتل طونبهو 

(. اخستین 2001، 7یای  مِلتونهج نا به امجات میبوی که هر نوز صبح و بعدازظهر بجز بوی و کتجب 6"یوکجل

هجی عمومی نا بجزنسی یولتی کتجبخجاه ئتیهتصویب شد که  1۹20هجی عمومی ین سجل اقدام کتجبخجاه

شداد. لذا این قجاون، سجزی خدمجت کتجبخجاه محسوب میتأسیس کری و هریو کوششی برای توسعه و بهینه

توصیف کری که چجنچوبی برای  2000هج نا ترویج یااش و اطالعجت عمومی ین سجل هدف کتجبخجاه

هجی (. کتجبخجاه5: 2002، ۸یهد  تونهجونا شرح می ایکتجبخجاه ترکیبی ین یک ججمعه اطالعجتی شبکه

کجنبرمدانتر بویاد؛ امج امروز  اقش اجتمجعی  یاوعبهعمومی ین گذشته بر کجنبران فعجل تمرکز یاشتند و 

هجی عمومی بج تغییرات بنیجیین ین سطح کتجبخجاه نفتهنفته(. 200۹، ۹شوی  گولیدنتر یید  میپرناگ هجآن

ویژ  توسعة فنجونی اطالعجت و انتبجطجت و نو شداد که اجشی از تغییرات اسجسی ججمعه بهنوبهالمللی بین

هجی و گسستگی و پراکندگی جوامع محلی است. این تغییرات کتجبخجاه یچند فرهنگییجیتجلی شدن، نشد 

هجی تجبخجاههجی مالقجت سوق یای و انزش کعمومی نا از مکجن یسترسی به اطالعجت بیشتر به سمت مکجن

برجسته امجیجن کری  صونتبهمحل مالقجت ین تعلقجت فرهنگی، اجتمجعی و قومی  عنوانبهعمومی نا 

 (.2017، 10 لینهجنتووا و استجشجل

یک مکجن یج مجموعه ایست، بلکه  عنوانبه(، معتقد است امجی جدید کتجبخجاه 76: 2012  11الاکز

مؤسسه کتجبخجاه هلندی ، 2014اشتراک یااش است. ین اوایل سجل  یک بستر اجتمجعی برای ایججی و عنوانبه

کتجبخجاة  ند یآ ینبجن کتجبی بج عنوان »کتجبخجاه آیند : اتصجل یااش، انتبجط و فرهنگ«  12"بیاِس.آی.اُ."

(. این کتجب، بر اهمیت »مجموعه کمتر، انتبجط بیشتر« ین 2014و همکجنان،  1۳عمومی منتشر کری  کوهن
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هجی فیزیکی کمتر و انتبجط بیشتر به چهجن نوش امجید. مجموعة کمتر به معنی کتجبکتجبخجاه آیند  تأکید می

 عنوانبهبخجاه ( انتبجط بین مریم  کتج2عنوان بجب یااش(؛ ( انتبجط بین مریم و اطالعجت  کتجبخجاه به1مختلف 

( انتبجط بین منجبع 4عنوان قلب ججمعه( و مونی آخر ( انتبجط بین ججمعه و ینون ججمعه  کتجبخجاه به۳سکو(؛ 

اطالعجت  اطالعجت محتوایی( است. لذا کتجبخجاه بجید بر ایججی، تحریک و تسهیل انتبجطجت انزشمند متمرکز 

و  1 پولدنمَن  سجختجن اجتمجعی است هجآنکه یکی از  شوی. این امر از بسیجنی جهجت قجبل یستیجبی است

 (. 2014همکجنان، 

محلی برای اجتمجع و  عنوانبهاگج  به کتجبخجاه  هجی عمومی،از مصجییق ایفجی اقش اجتمجعی کتجبخجاه

بعد از  4مکجن سوم عنوانبه(. کتجبخجاه 2011، ۳؛ اسکجت2005، 2سجخت اجتمجعجت کوچک محلی است  آبه

پذیری، تفریح و سرگرمی، گپ و یجبی، ججمعهخجاه و مدنسه ، فضجیی برای مالقجت افرای، آشنجیی، یوست

مکجن  (.2010، 5است  آبه، اُیااسُن و وانهِیم یرنسمیغهجی هجی منطقی یج همجن گریهمجییگفت و بحث

هجی عمومی اهمیت مکجن منظونبهآمریکجیی(  شنجس شهیر ججمعه 6سوم اصطالحی است که اولدابرگ

 یموکراسی و مشجنکتِ مدای ابداع کری.  برای یک ججمعه مدای فعجل، یرنسمیغ

هجی جدید، جوامع جدید، ایجزهجی هجی عمومی بج فنجونیتطبیق و پیشروی کتجبخجاه منظونبهاز طرفی 

جبخجاة هوشمند ایز که معجیل هجی عمومی جدید، اصطالح کتجدید کجنبران، نفتجنهجی اطالعجتی و سیجست

ایست بلکه نوشی برای چگواگی ااججم کجنهج، به صونتی که کمتر خطی،  فریمنحصربهمدل یج پروژ  

سیستم کتجبخجاه هوشمند خویکجن به خوااندگجن  (. 201۸، 7سجختجنیجفته و خالقجاه است پدید آمد  شوپل

مؤثر پیدا کنند. سیستم توسعه یجفته  طونبهیای  کتجبخجاه امجید تج منجبع کتجبخجاه نا بج کمک پجیگج  کمک می

هج یشوان است هجی بزنگ و حجیم که عملیجتی همچون جستجو، اگهدانی و مدیریت کتجبینکتجبخجاه

 (.2020و همکجنان،  ۸بسیجن مفید است  گوپتج

، مأمونیت یاناد تج مریم نا به اطالعجت الزم و ۹سجالنیک اهجی ججمعه عنوانبههج همچنین، کتجبخجاه

افرای  ازآاججکههمچنین فراهم کرین یسترسی آزای و کجمل به کتجبخجاه برای همه شهروادان انتبجط یهند. 

هجیی نا برای اتصجل این هج براجمهشواد، برخی کتجبخجاههج محسوب میاز کجنبران اصلی کتجبخجاه محروم،

هج و اهداف کتجبدانی و ترویج عدالت ااد، که بج انزشتدانک یید  جزشجنیمونیامجعیِ افرای بج خدمجت اجت

از طریق استخدام کجنگران اجتمجعی  عمدتجً، مسئلهاین  ایست. ین ایجالت متحد  و کجاجیا، انتبجطیباجتمجعی 

ر ین ججمعه تمرکز هجی عمومی بر بهبوی وضعیت اشتغجل این قشو یج کجنکنجن بهداشت عمومی ین کتجبخجاه

 (.  2015، 10یاناد  هجینز

ای هج طی چند سجل گذشته برای خدمجت کتجبخجاهبج برنسی عملکری کتجبخجاه  (201۸  11برای امواه، ایفال

کند که سجله به یابجل عملکریی منجسب برای این گرو  سنی، نهنمویهجیی نا مطرح می 1۸تج  0به کویکجن 
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https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
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هج و ههج و یااش، نسجلت کتجبخجاهجی عمومی براسجس منجبع ااسجای، شجیستگیبه یابجل آن ایجز است کتجبخجاه

هجی فضجی منجسب به آموزش کتجبدان مختص کویک بپریازاد. ین این ناستج کتجبدان کویک بجید براجمه

، برگزانی کالس جهت آموزش سوای اطالعجتی، مندی مدانس مجاند بجزییدهجمتنوع و خجصی نا برای بهر 

آونی مجموعه کتجبخجاه یانای هماویسی، بجزی خالقجاه، فراهجی فرهنگی، یاستجنانتقجء بجزخواای، براجمه

امجید.  نیتأممحتوای متنوع و مرتبط بج زبجن محلی و سجیر امکجاجت و خدمجت مرتبط ین این خصوص نا 

هجی مونی ینصد از کتجبخجاه 20متوسط، کمتر از  طونبه( اشجن یایاد 2017  1همچنین چجپوتال و مَپلینگج

نوهجی سنگفرش و عجنی از موااع، واضح و همچنین یانای پیجی مطجلعه، یانای عالئم چجپی بزنگ، شفجف و 

 هجی خط بریل و غیر  جهت پذیرش افرای معلول هستند.میزهجی کوتج ، کتجب

هجی خدمجت کتجبخجاه هوشمند بر مبنجی مدل ویژگی لیوتحلهیتجزبه   (2021  2از طرفی شو و همکجنان 

ختند و ینیجفتند تحقق خدمجت اطالعجتی تلفن همرا  براسجس پریا ۳سرویس تلفن همرا  براسجس یای  بزنگ

هجی یک کتجبخجاه هوشمند است. سیستم خدمجت کجنبر شخصی از ویژگی لیوتحلهیتجزسیستم 

 لیوتحلهیتجزتوااد نفتجن کجنبر نا نییجبی کری ، عجیات شخصی کجنبر نا کجنبر شخصی می لیوتحلهیتجز

نا استخراج امجید. سپس ااواع منجبع نا بج توجه به ایجزهجی کجنبران امجیش و مطجبقت  کجنبرکری  و ایجزهجی 

  توسط کجنبر به تلفن خویکجن مطجبق بج نوش تعریف شد طونبهاتجیج اهجیی  تییناهجیای  و فهرست کند و 

 همرا  وی منتقل شوی.

هجی حجکم ین این هجی فکری و گفتمجنینک گرایشاز این منظر، این پژوهش قصد یانی به  بهبوی 

هجی مختلف عملکری سنجی، جنبههجی گواجگون علمگیری از شجخص. این تالش بج بهر حوز  کمک کند

سجزی، اقجط قوت و ضعف هجی عمومی نا آشکجن میخجاهعلمی و پژوهشی ین حوزة خدمجت اجتمجعیِ کتجب

توااد گیری ایججی امجید. این نوش میو تصمیم یگذانجستیسامجید، و مسیری نوشن نا برای نا مشخص می

هجی عمومی و شنجسجیی ااواع خدمجت مؤثر واقع شوی. ین تسهیل شنجخت حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه

هجی عمومی نا حجضر، بروادایهجی علمی پژوهشگران ین حوزة خدمجت اجتمجعیِ کتجبخجاهبنجبراین پژوهش 

و نوشن اموین موضوع،  مسئلهجهت تحقق این  امجید.سنجی، تحلیل و برنسی از طریق مطجلعه علم

 شوی.هجی زیر مطرح میپرسش

  اسکوپوس ین بجزة ین پجیگجهجی عمومی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهارخ نشد تولیدات علمی  .1

 به چه صونت بوی  است؟ 201۹تج  2011زمجای 

ترین جزء فعجل هجی عمومیحوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههج ین تولیدات علمی کدام یک از سجزمجن .2

 شواد؟هج محسوب میسجزمجن

کشونهجی فعجل و شبکه  برحسبهجی عمومی پراکندگی مقجالت حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه .3

 ألیفی کشونهج چگواه است؟تهم
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ین پجیگج  هجی عمومی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهتألیفی اویسندگجن وضعیت شبکه هم .4

 چگواه است؟ 201۹تج  2010اسکوپوس ین بجز  زمجای 

و انتبجط  اادکدام هجی عمومیحوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهمهمترین واژگجن هر خوشه ین  .5

 واه است؟سجختجن میجن این واژگجن چگ

هجی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههجی موضوعی بروادایهجی علمیِ ترین خوشهمهم .6

 ؟،کدامندعمومی

 پژوهش پیشینه.2

هجی عمومی، مطجلعجت متعدیی صونت هجی کتجبخجاهیهد ین زمینة تحلیل ویژگیهجی اولیه اشجن میبرنسی

ای صونت هجی عمومی مطجلعهسنجی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهمطجلعة علم نیزمپذیرفته است، امج ین 

سنجی ین حوزة لماتجیج تعدایی از مطجلعجتی که به برنسی کتجبشنجسی یج ع اگرفته است. ین ایامه،

 شوی.اشجن  می پریازی،هجی عمومی میکتجبخجاه

ای مقجالت ( به تحلیل خوشه1۳۹7به زبجن فجنسی، کشونی و همتی   شد ااججمهجی ین میجن پژوهش

آوسجینس واژگجای ین پجیگج  وبی عمومی بج استفجی  از نوش تحلیل همهجین حوزة کتجبخجاه منتشرشد 

هجی عمومی مربوط به »مسجئل اجتمجعی« هجی کتجبخجاهترین خوشه ین پژوهشپریاختند و اشجن یایاد مهم

و سجزی« هجی عمومی از پریاختن به مسجئلی مجاند »مجموعههجی کتجبخجاهاست. لذا مشخص است پژوهش

سجئل اجتمجعی« سوق یجفته کنندگجن«، و سپس »م»محیط یاخلی کتجبخجاه« به موضوع »نفتجن اطالعجتی مراجعه

. هجی عمومی حجئز اهمیت بجشداادنکجنان حوزة کتجبخجاهنیزان و یستتوااد برای براجمهاین امر می و است

ای سنجی شجخهو علم یسنجکتجبقران گرفته است، زیرا  مونیتوجهین خجنج کشون ایز، این موضوعی بسیجن 

ن اهجی کتجبخجاه است، شکل گرفته است. به زبجن ااگلیسی، پژوهش شنجسی که بستر آاز علم اطالعجت و یااش

هج بج عنوان ( ین برنسی یک حوز  کجنی جدید برای متخصصجن اطالعجتی ین کتجبخجاه2006  1بجل و تجاگر

توااند ین اشکجل هج میکتجبشنجختی« اشجن یای کتجبخجاه ییجیتجلی خدمتی است که کتجبخجاه لیوتحلهیتجز»

هجی هدف هج و نسجاه چجپی( و برای افرای مختلف و ااواع گرو هجی الکتروایکی، میکروفرم یای  متفجوت

کنندگجن خدمجت کنندة عالقه کجنبران کتجبخجاه است و به مراجعهانائه یهند. به عبجنتی، این خدمت منعکس

توااد یااش ت و همچنین میی سنتی اسشوی که بسیجن فراتر از خدمجت کتجبخجاهانائه می یاافزوی انزش

(، به مطجلعة 2015  2اگر به کجن گیری. پجلیوالمتخصصجن اطالعجت خوی نا به نوشی استراتژیک و آیند 

 200۹هجی مقجله پژوهشی، ین سجل 177بر نوی  ۳نسجایسنجی سجالاه مطجلعجت کتجبخجاه و اطالعتحلیل علم

ه، استفجی  از جدول، امویان، الگوی اویسندگی و ضرایب طول مقجل ،4بر اسجس توزیع سجالاه 201۳تج 

همکجنی پریاخت و ینیجفت این اوع از تحقیقجت سجل به سجل ین حجل افزایش است. اتجیج اشجن یای تعدای 

هج بجیستی برای گیراد و کتجبخجاهکمی از مجالت وجوی یاناد که توسط بیشتر محققجن مونی استنجی قران می
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کتجبشنجختی  لیوتحلهیتجز( ین 201۸  2و کجتجنیج 1نا شنجسجیی کنند.  سینگ هجآنینه، جویی ین هزصرفه

مقجله که  4۳۹به برنسی  ۳هج و خدمجت اطالعجتیهجی اوظهون کتجبخجاههج و فنجونیمجموعه مقجالت گرایش

ین این حوز  منتشر شد  است، پریاختند  2015و  2012، 2010، 200۸هجی المللی ین سجلین چهجن اشست بین

نسجای ین هر سجزمجای ین میجن افرایی محبوب است که ین زمینه کتجبدانی و اطالع ETTLISو اشجن یایاد 

ین ججیگج   کنند شرکت 72۳فعجلیت یاناد. کشون هند بج  هج، یااشکد ، موسسه، شرکت و مدنسهمثل یااشگج 

همکجن ین مقجم یوم و سوم قران گرفتند. از  1۹و  27اخست قران یانی. سریالاگج و ایجالت متحد  به ترتیب بج 

-خروجی تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه لیوتحلهیتجز( ین پژوهشی به 201۸و همکجنان   4سوی ییگر، گوپتج

هجی کتجبشنجختی  کمی و کیفی( بج هدف شنجسجیی کشونهجی یانای عملکری برتر، تفجی  از شجخصبج اس 5یا

ی هج، اویسندگجن و مجالت ین حوزة مربوطه پریاختند و اشجن یایاد بداههجی موضوعی، سجزمجنزیرمجموعه

تجکنون هیچ نشدی ین  ای، هنوز بسیجن کوچک و  بسیجن پراکند  است وایبیجتِ تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه

یک حوز   عنوانبهاداشته است. تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه هنوز  2017–2006سجل گذشته یعنی  12طول 

آمریکج بر تحقیقجت بجزانیجبی نسجای ین اظر گرفته اشد  است. تحقیقجتی محبوب ین علوم کتجبدانی و اطالع

هند، چین، ژاپن، کجاجیا و  ازجملهکنند  سجیر کشونهجی شرکت کهیینحجلکتجبخجاه ین جهجن تسلط یانی، 

تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه بجید مونی  تر ین این حوز  فعجلیت یاناد.اسبت به آمریکج ین سطوح پجیینغیر ، 

هج جهت یسترسی به کجنبران فعلی هج و براجمههج / بهترین شیو ونیتوجه پژوهشگران ین تحول و تدوین تئ

( ایز بج مطجلعة کتجبشنجسی 201۸  7و سجهو 6بویی .و بجلقو  برای انتقجء محصوالت و خدمجت کتجبخجاه بجشد

مؤسسجت ضرونی و حیجتی برای انائه اطالعجت و  عنوانبههجی عمومی ین هند، نواد تحقیقجت کتجبخجاه

ترین سهم ین تحقیقجت کتجبخجاه بیشرش یااش ینون جوامع نوستجیی و شهری به این اتیجه نسیداد که گست

هجی کلیدی همچون کتجبخجاه، ججمعه، واژ . شد  استااججم  201۳اجمه ین سجل پجیجن مونی 7بج  ،عمومی

ترین ، بیش۸بونیوانیااشگج   .گیرادمونی استفجی  قران می هجاجمهپجیجنین عنوان  عمدتجًمطجلعه، توسعه و غیر  

ترین تعدای تزهج ین یااشگج  کجناجتجکج بج بیش .آونی  استتعدای تزهج نا ین طول یون  مطجلعجتی به یست 

یهد تحقیقجت ین ته است. اتجیج اشجن میین نییف اول قران گرف 2016تج  1۹77کتجبخجاه عمومی از سجل 

 ژ یوبهای و شوی و تحقیقجت بیشتری ی ن حوز  خدمجت کتجبخجاهااججم می یکندبهجی عمومی هکتجبخجاه

(، ایز بج تحلیل کتجبشنجسی و مصونسجزی 201۹  و همکجنان ۹خدمجت اطالعجتی ججمعه مونی ایجز است. صجبری

نجیی اسکوپوس، به ین طی بیست سجل گذشته ین پجیگج  است منتشرشد مقجالت  10فلسفه و عملکری کتجبخجاه

 11این اتیجه نسید که نواد ااتشجنات و استنجیهجی ینیجفت شد  توسط مقجالت صعویی بوی. همچنین بهجتی

مقجله( به ترتیب مؤثرترین  7۸واقع ین کشون ایجریه   12آبجیانمقجله( و یااشگج   54۹مقجله(، ایجریه   1۹ 

هجی کلیدی اشجن بندی واژ هج هستند. خوشهاویسند ، کشون و یااشگج  ین حوز  فلسفه و عملکری کتجبخجاه

 
1. Singh 
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3. Emerging trends and technologies in Libraries and 
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، 1"فلسفه و عملکری کتجبخجاه"خوشه ین این حوز  است.  نیترمهمیهد که »مطجلعه کتجبشنجسی« اولین و می

هجی گرایش"براین  برترین مجالت ین این حوز  هستند. افزون ۳"کتجبخجاه الکتروایکی"و  2"سنجیعلم"

عنوان پژوهش ییگری است که  "2017تج  1۹6۸هجی عمومی از سجل کتجبخجاه ین حوز پژوهشی جهجن 

(ااججم شد. اتجیج این پژوهش اشجن یای که نواد ااتشجن مقجالت 2020توسط حشمتی و همکجنان  

نسید   2017مونی ین سجل  ۹7به  1۹6۸مونی ین سجل  4هجی عمومی صعویی و تعدای اسنجی آن از جاهکتجبخ

( به ترتیب پرتولیدترین اویسند ، 44ااگلستجن   5( و یااشگج  الفبونو۹۳5(، ایجالت متحد   2۸  4است. برتوت

مطجلعه کتجبشنجسی ینک و ااتظجن ( ین پژوهشی به 2021  6کشون و یااشگج  بویاد.  همچنین کومجلو و اجون

هجی عمومی ین سراسر جهجن پریاختند و به انائه جلدی که کجنبران از خدمجت و امکجاجت بهینه ین کتجبخجاه

شوی اقدام امویاد. منجبع کتجبشنجختی از شجمل موضوعجت مشجبه برای یجفتن منجبع اطالعجتی فعلی و مرتبط می

و ... بجزیجبی شداد. این مطجلعه   Sabinet،Emerald  ،insight ،Google Scholarهجیی همچون  پجیگج 

کتجبشنجختی تالشی است برای کمک به محققجای که مطجلعجت خوی نا ین خصوص ینک و ااتظجن کجنبران 

یاشته بجشند. از  اعتمجیقجبلیهند تج یسترسی آسجن به کتجبشنجسی مفید، ججنی و از خدمجت کتجبخجاه ااججم می

 ۸برنسی نواد ااتشجن و استنجی ین حوز  کیفیت خدمجت کتجبخجاه( بج هدف 2021  7طرفی آشیق و همکجنان

هج، ین خصوص شنجسجیی اویسندگجن برتر، کشونهج، سجزمجن یسنجکتجبای مطجلعه 2020-1۹72ین پنج یهة 

و ایجالت  201۹یجفتند بیشترین تعدای مطجلعجت ین سجل ینتألیفی ااججم یایاد و استنجیی و هممجالت برتر، هم

ترین کشون بوی. ااگلیس، ژاپن و هج، اویسندگجن و همکجنی، شجخصونی از سجزمجنبج بیشترین بهر  متحد 

اسپجایج و بنگالیش بیشترین همکجنی ین بین کشونهج نا یانا هستند. همچنین برنسی کلمجت کلیدی بیجاگر 

 هجی یااشگجهی است.( بر کتجبخجاهSQLتمرکز این حوز   

جیی به اقش و کجنکریهجی هجی زییهد که ین یاخل و خجنج کشون پژوهشیهج اشجن ممرون پیشینه

ااد، اقش و هجیی که به نوش توصیفی صونت گرفتهپژوهش ازجملهااد. هجی عمومی پریاختهکتجبخجاه

هج ین شرایط مختلف هج نا از طریق اظرسنجیین کتجبخجاه شد انائهججیگج  و خدمجت همچنین میزان خدمجت 

معلوالن جسمی و حرکتی، اجبینجیجن، افرای مسن و سجیر افرای ججمعه مونی پژوهش  ازجملهبرای افرای متفجوت 

بج این  ناستجهمهجیی که گنجد. پژوهشهج امیوهش ین یسته پیشینهبج توجه به نوش این پژ ااد کهیای قران 

قران یایاد به  مداظری عمومی نا هجکجنکریهجی کتجبخجاه اهمیت یسنجکتجبسنجی و مطجلعه به نوش علم

سجزی سجزی، آگج هجی عمومی، مسجئل مربوط به مجموعههجی کتجبخجاهموانیی همچون موضوعجت پژوهش

هج،  برنسی مجموعه جویی ین هزینههج جهت صرفهمقجالت و شنجسجیی آن منتشرکنند کتجبخجاه از مجالت 

هج و خدمجت اطالعجتی، خروجی تحقیقجت بجزانیجبی هجی اوظهون کتجبخجاههج و فنجونیگرایشمقجالت 

مصونسجزی  ٔ  نهیینزمهج و برنسی نواد و موضوعجت ای، موضوعجت منجبع موجوی ین کتجبخجاهکتجبخجاه

خص شد ( مش1۳۹7. الزم به ذکر است ین پژوهش کشونی و همتی  اادپریاختهفلسفه و عملکری کتجبخجاه 
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عمومی  هجیپریاختن به موضوعجتی مجاند مسجئل اجتمجعی، اولویت موضوعی پژوهشگران ین حوزة کتجبخجاه

هج به سمت »مسجئل اجتمجعی«، برنسی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه است. لذا بج توجه به گرایش پژوهش

پژوهش حجضر قران گرفت.  هجی اوین است  مبنجیعمومی که تأثیرپذیر از تحوالت اجتمجعی و ظهون فنجونی

سنجی و علم یسنجکتجبمطجلعجت  بجوجویبج توجه به اهمیت موضوع کتجبخجاه ین جهجن، بج این حجل 

خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه "سنجیِ گواجگون ین حوز  کتجبخجاه، تجکنون پژوهشی ین خصوص مطجلعه علم

 یجبد.ضرونت می اخص ااججم اشد  است. لذا برنسی چنین پژوهشی صونتبه "عمومی

 

 شناسی پژوهشروش.3

سنجی ااججم شد  هجی علمبجشد که بج نوش اسنجیی و تکنیکاین پژوهش، از یسته مطجلعجت کجنبریی می

هجی کلیدی بج ااتخجب طیف زمجای منجسب انتبجط شنجسجیی و معرفی موضوعجت و مؤلفه ازآاججکهاست. 

کلیه تولیدات علمی امجیه شد  ین حوز  خدمجت اجتمجعی مستقیم یانی ججمعه پژوهش عبجنت است از 

میالیی توسط پژوهشگران این حوز  ین این  2020الی  1۹۳۹هجی کتجبخجاه عمومی که از ابتدا طی سجل

 یسنجکتجبهج از نوش پژوهش، برای گریآونی یای ن ثبت شد  است. ین ای  1پجیگج  ین پجیگج  اسکوپوس

هج هجی مرتبط بج موضوع مونی پژوهش تعیین گریید، این کلیدواژ استفجی  شد  است. لذا ین ابتدا کلیدواژ 

ین  به زبجن ااگلیسی بویاد. هجآنهجی مترایف ی عمومی، خدمجت و اجتمجعی و کلیدواژ شجمل کتجبخجاه

 Publicی عبجنات جستجو  برای مثجل سجزهمین ناستج، ناهبری جستجو بج استفجی  از عملگرهجی بولی و کوتج 

Liber*:جهت شنجسجیی مترایفجت و ججمعیت جستجو بدین ترتیب بوی  است ) 

TITLE-ABS-KEY ( ( "public librar*"  OR  "general 

librar*"  OR  "papular 

librar*" )  AND  ( servic*  OR  function  OR  operation )  AND 

free  OR  social  OR  open oR  "open 

)access"  OR  community  OR  "3rd place"  OR  "third place" ) 

 

، بجزیجبی و برای  2021اوت  ۹برابر بج  1۸/05/1400تولید علمی ین تجنیخ  1465تعدای  تییناهج

عملی کشونهج و اویسندگجن،  اکسل شداد. برای تهیه مجتریس همکجنی افزانارمهجی بعدی وانی تحلیل

ایججی شد. همچنین برای ترسیم اقشه علمی   Pajekافزانبج استفجی  از ارم هجآنمجتریس همکجنی علمی 

 افزانارمتجیی استخراج و وانی یو  500ین سه فجیل  RISهج بج فرمت هج ابتدا یای و کلیدواژ  هجسجزمجن

Scopu.exe  وScopuswos2.exe به فرمت  شداد وWOS افزانارمبج استفجی  از  . سپسینآمداد Bibexcel 

ح و اصالاستخراج گریید و به  هجدواژ یکلهج و اسجمی سجزمجنهج به یک فجیل، پس از تبدیل فجیل

هجی برای ترسیم اقشه هجآناز  Pajekهج یک فرمت یای  یسجزکدستیپس از اقدام شد.  هجآن یسجزکدستی

قجبل ذکر است که ین این پژوهش، از مفجهیم و  تهیه شد. Bibexcel افزانارم استفجی  از امکجاجتعلمی بج 

 
1. Scopus DataBase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

   101صفحه 

 

بررسی روند تحقیقات 

 ...جهان در حوزه علمی

 

 

( و 1۳۹4استفجی  شد  است  احمدی و کوکبی،  هجی توصیفگر خوی اویسندگجن مدانک کلیدواژ

هج، ااد. برخی از مقجلهتوسط اویسندگجن ااتخجب شد  یقتبههجی مقجالت فرض این است که کلیدواژ پیش

مشخصجتی از قبیل وابستگی سجزمجای و ... نا ذکر اکری  بویاد که ین این مقجله بج اجم »اجمشخص« ین جداول 

هجی مفری و جمع کلمجت، یکدست کرین سجزی شجمل حجلتااد. فرایند یکدستمربوطه مشخص شد 

وشته شداد، کلمجت بجزیجبی شد  اجمرتبط و موانیی مجاند آن است. واژگجن کلمجتی که به شکل اختصجنی ا

ی میزان همجیندی مفجهیم ی محتوای آاهجست، لذا، بج محجسبهیهند و مفجهیم یک مجموعه از مدانک اشجن

بندی یک فعجلیت توصیفی است که هجی علوم نا ترسیم کری. خوشهتوان سجختجن موضوعی حوز می

ین ایامه به  (.1۸۹، 2011، 1یهد کوالسکیهج نا مونی کجوش قران میبندی طبیعی یای  شنجسجیی گرو

 شوی. هج براسجس سؤاالت پژوهش پریاخته مییای  لیوتحلهیتجز

 افزانارمنخدایی واژگجن از هج و همچنین همتألیفی مؤلفجن و سجزمجنهم ین این مطجلعه جهت ترسیم اقشه

VOSviewer ،Pajek ،UciNet  وNet Draw   ین محجسبه اطالعجت مربوط به استفجی  شد  است و

و جهت محجسبه ارخ نشد تولیدات علمی و برآونی UciNet افزانارمهجی کالن و خری شبکه از شجخص

اکسل  افزانارم واز کشونهج ین تولیدات علمی از آمجن توصیفی   توزیع فراواای و ارخ نشد (  هرکدامسهم 

 ستفجی  شد.ا

 فرمول توزیع فراواای:

𝑃 =
F

𝑁
∗ 100 =

 فراوانی  یک واحد 

 مجموع  فراوانی  ها
∗ 100 

 فرمول ارخ نشد:

Growth Rate =
b −  a

a
=

مقدار فعلی − مقدار گذشته

مقدار گذشته
 

 هایافته .4

نرخ رشد تولیدات علمی حوزه خدمات اجتماعی  پاسخ به سؤال اول پژوهش:

به چه صورت  2019تا  2011های عمومی در پایگاه اسکوپوس در بازة زمانی کتابخانه

 بوده است؟

قران گرفت و   مونیمحجسبه سجلهپنجهجی اول پژوهش تعدای تولیدات علمی ین یون  سؤالین پجسخگویی به 

 پریاخته شد. سجلهپنجسپس به محجسبة ارخ نشد ین هر یون  

 
1. Kowalski 
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هجی عمومی مطجبق بج هجی مربوط به نواد تولیدات علمی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهبر اسجس یجفته

-1۹64( تج  1۹۳۹-1۹4۳هجی  مشخص شد که نواد تولیدات علمی این حوز  ین فجصله سجل 1امویان 

د شد  است. پس از آن تولیدات علمی مدنک تولی 4تنهج  مداظر( بسیجن ضعیف بوی  و طی بجز  زمجای 1۹6۸

هجی جدول مذکون بیشترین تولیدات علمی ایز نواد مثبتی یاشته و هموان  افزایش یجفته است. بر اسجس یجفته

 هرچند( منتشر شد  است. همچنین بر اسجس ارخ نشد مشخص شد که 2014-201۸هجی  ین فجصله سجل

تدنیجی اتفجق افتجی  است. لذا امویان  صونتبهین افزایش تولیدات این حوز  ین حجل افزایش بوی  ولی ا

هج بیشترین نواد نشد تولیدات ارخ نشد حجکی از نواد نشد سینوسی ین این حوز  است. بر اسجس یجفته

ترین نواد نشد ایز بج % است. کم ۳ه این میزان برابر بج ک یای نخ 1۹۸۳تج  1۹7۹هجی علمی ین فجصله سجل

ین  منتشرشد به ثبت نسید  است، که بج توجه به تولیدات علمی  2020تج  201۹ یهجسجل% ین فجصله  - 0.61

بج ارخ نشد منفی  202۳تج  201۹نوی تولیدات این حوز  از سجل ، ااتظجن می 201۸تج  2014 یهجسجلفجصله 

 همرا  بجشد.

 
 های عمومی. نرخ رشد تولیدات در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه1 نمودار

 
هجی مشخص شد متوسط ارخ نشد تولیدات علمی تولیدات حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه یطونکلبه

است  ذکرقجبلینصد بوی  است.  7۳/0( برابر بج  201۸-2014( تج  1۹7۳-1۹6۹  سجلهپنجعمومی ین هر یون  

نا ین  یوسجله( هنوز تکمیل اشد  و بجز  زمجای 2020-201۹هجی بجز  زمجای  سجل بج توجه به اینکه یای 

فجصله هجی مربوط به یای  کهییازآاجج، ین محجسبه متوسط ارخ نشد ین اظر گرفته اشد. همچنین رییگیبرم

( صفر است، ین محجسبه ارخ نشد و متوسط ارخ نشد لحجظ اشد  1۹6۸-1۹64تج  1۹4۳-1۹۳۹  یهجسجل

 است.
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حوزه خدمات ها در تولیدات علمی از سازمان کیکدامپاسخ به سؤال دوم پژوهش:

 شوند؟ها محسوب میترین سازمانجزء فعال های عمومیاجتماعی کتابخانه

افزان وی.اُ.اس. ویون هج توسط ارمسجزی اسجمی سجزمجنپجسخ به این سؤال پس از اصالح و یکدست منظونبه

سجزمجن ین تولیدات علمی این حوز  اقش  142۳کلی مشخص شد که  طونبهترسیم شد.  هجآناقشه علمی 

که ین تولید بیش  هجییهج ین تولیدات علمی این حوز ، سجزمجنااد. جهت ترسیم اقشه علمی سجزمجنیاشته

هج ین یهند   اقشة همکجنی علمی سجزمجناشجن 1قران گرفتند. تصویر  مداظرااد از یو مدنک اقش یاشته

 .حوزة خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی است

 

 ی خدمات اجتماعی کتابخانه عمومیها در حوزه. نقشة همکاری عملی سازمان1 شکل 

که  طونهمجنقدنت پیواد است.  256لینک   همکجنی( و  1۹۳گر   سجزمجن(،  1۹6فوق یانای   شبکه

یهندة شوی، ین این شبکه تعدای نوابط میجن مؤسسجت بسیجن پجیین است، که اشجنایز مشجهد  می 1ین تصویر 

ت. مطجبق بج تصویر فوق المللی اسهج به همکجنی بج یکدیگر ین سطح محلی  ملی( و بینتمجیل کم سجزمجن

، یااشگج  25ترین سجزمجن ین این حوز  است. همچنین یااشگج  واشنگتن بج مدنک فعجل 2۸یااشگج  مریلند بج 

هجی بعدی ججی مدنک ین نی  22بج  هرکدامو یااشگج  شفیلد، ویسکجاسین و لوگبروگ  2۳فلونیدا بج 

 ۳هجی ایران ازجمله یااشگج  علوم پزشکی شهید بهشتی بج هج ایز اسم یااشگج یاناد. ین میجن سجیر یااشگج 

مدنک آمد   2و اصفهجن بج  2بج   ، علوم پزشکی سنندج 2، پیجم اون بج 2مدنک، یااشگج  شهید بهشتی بج 

که ین شکل  طونهمجنااد. المللی ین حجشیه اقشه ججی گرفتهاست که به یلیل عملکری ضعیف ین سطح بین

هجی هجی جهجن و ایران ین خصوص همکجنی علمی ین حوز  خدمجت کتجبخجاهشگج امجیجن است، یاا 1

ااد و بج توجه به تعدای تألیفجت کم ین این حوز  تمجیل کمی نا ایز ین عمومی عملکری بسیجن ضعیفی نا یاشته

 المللی شجهد هستیم.هج هم ین سطح ملی و هم ین سطح بینهمکجنی بج سجیر سجزمجن
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 1پیاپی    

های پراکندگی مقاالت حوزه خدمات اجتماعی کتابخانهپاسخ به سؤال سوم پژوهش: 

 تألیفی کشورها چگونه است؟عمومی بر کشورهای فعال و شبکه هم

 ۸4 ینمجموعین پجسخگویی به پرسش سوم بج توجه به کشونهجی انائه یهندة مقجالت مشخص شد که 

ترین کشونهج برحسب ااد، که فعجلمی مشجنکت یاشتههجی عموکشون ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه

 بیشترین تعدای مقجالت مشخص و معرفی شداد.

اکسل اسجمی کشونهج  افزانارماز کشونهج ین تولیدات علمی بج کمک  هرکدامابتدا جهت برنسی سهم 

جداسجزی شد. سپس بج استفجی  از آمجن توصیفی   توزیع فراواای( سهم  هجآنبه همرا  میزان تولیدات علمی 

قران  یمونیبرنسهجی عمومی از کشونهج ین تولیدات علمی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه هرکدام

 یهد.میزان مشجنکت کشونهج ین تولیدات علمی نا اشجن می 1گرفت. جدول 

 
 های عمومی برحسب کشورهای فعالپراکندگی مقاالت حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه. 1 جدول

 سهم فراوانی تعداد مقاله کشور رتبه

 37 36.92 ۵۴1 آمریکا 1

 13 12.۵۵ 18۴ انگلیس 2

 ۵ ۴.7 69 کانادا 3

 ۵ ۴.6۴ 68 استرالیا ۴

 3 3.27 ۴8 اسپانیا ۵

 3 2.66 39 کروات 6

 2 2.11 31 هند 7

 2 1.97 29 ژاپن 8

 2 1.91 28 آفریقای جنوبی 9

 2 1.77 26 چین 1۰

 2 1.63 2۴ نیجریه 11

 2 1.۵6 23 برزیل 12

 2 1.۵6 23 دانمارک 13

 1 1.29 19 کلمبیا 1۴

 1 1.۰9 16 آلمان 1۵

 2۰ 2۰.27 297 کشور 69مجموع  16
 

 1۰۰ 1۰۰ 1۴6۵ مجموع
 

ینصد   ۳7مدنک و سهم   541مشخص است کشون آمریکج بج میزان مشجنکت  1که ین جدول  گواههمجن

ینصد،  1۳مدنک و سهم  1۸4ایز کشون ااگلیس بج  بعدازآنبیشترین سهم ین تولیدات علمی نا یاناست. 

د، ینص ۳و سهم  4۸ینصد، اسپجایج بج  5و سهم  مدنک 6۸ینصد، استرالیج  5مدنک  و سهم   6۹کجاجیا بج 

تری اسبت ینصد به ترتیب  اقش فعجل 2مدنک و سهم  ۳1ینصد و هند بج  ۳مدنک و سهم  ۳۹کروات بج 

کشون ییگر ایز  6۹ااد. همچنین هجی عمومی ایفج اموی به سجیر کشونهج ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه

هج ااد. بنجبراین برنسییاشتهاقش  علمی ینصد از تولیدات 20بج تعدای اادکی پژوهش ین این حوز  تنهج ین 

 ینصد، ین میزان تولیدات علمی ین صدن قران گرفته است. ۳7بج  ییتنهجبهیهند کشون آمریکج اشجن می
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شد.  هجآنتألیفی از کشونهج ین تولیدات علمی ایز اقدام به تهیه اقشه هم هرکدامبرنسی ججیگج   منظونبه

 مشجهد قجبلهجی عمومی ن حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهشبکه همکجنی علمی کشونهج ی 2که ین شکل 

یهند  انتبجط علمی بین کشونهج ین هج، اشجنکشون و پیواد میجن گر  یهند اشجنهج است. ین این شبکه، گر 

شوی کشون که مشجهد  می گواههمجنکشون یج گر  است.  ۳5تألیف مقجالت است. شبکه مذکون شجمل 

پرناگ  صونتبههج امریکج ین مرکزیت اقشه قران یانی و تمجمی خطوط وانی  به این گر  بج برخی از گر 

 هج نا یانی.تألیفی ( بج آنابط قوی  همیهندة وجوی نوااد که این موضوع اشجنمشخص شد 

کشون  نیبنیینا .قدنت پیواد تشکیل شد  است 100پیواد و  65خوشه،  14( از 2این شبکه  تصویر 

قدنت پیواد، برترین کشون ین این شبکه است و به همین لحجظ کشون  40لینک  همکجنی(و  17آمریکج بج 

 المللی و بجالترین مرکزیت شبکه است. آمریکج یانای بیشترین مشجنکت ین سطح بین

 
 عمومی. نقشه همکاری علمی کشورها در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه 2 شکل

پیوادی بج سجیر کشونهج ین  گواهچیهمدنک ین این زمینه، بدون  ۹ین اقشه کشونهج، کشون ایران ایز بج 

المللی است است، که بیجاگر تمجیل کم پژوهشگران ایراای ین زمینة همکجنی بین قرانگرفتهحجشیه اقشه 

ر حوز  و المللی بجعث افزایش شجخص تخصص ین هکجنی ین تولیدات علمی ین سطح بینهم چراکه

برنسی ججیگج  کشونهج ین تولیدات علمی از  2شوی. ین ایامه مطجبق بج شکل افزایش تخصص آن کشون می

ججیگج  کشونهج براسجس مرکزیت نتبه، ازییکی و  2هجی مرکزیت ااججم شد. ین جدول طریق شجخص

 بینجبینی انائه شد  است.
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رتبه،  های عمومی بر اساس مرکزیتبرتر در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه های. جایگاه کشور2جدول 

 نینزدیکی و بینابی

 بینابینی مرکزیت کشور رتبه نزدیکیمرکزیت  رتبهمرکزیت  کشور رتبه

 813/۴1 آمریکا 1 ۴۵۵/1۵ ۰۰۰/۵۰ آمریکا 1

 9۴9/12 آلمان 2 783/1۴ ۴71/26 آلمان 2

 ۰۰1/1۰ سنگاپور 3 719/1۴ ۵29/23 دانمارک 3

 917/7 ژاپن ۴ 6۵۵/1۴ ۵29/23 فنالند 4

 ۵۴2/6 استرالیا ۵ ۵92/1۴ ۵29/23 ژاپن 5

 713/۵ فنالند 6 ۴۰7/1۴ ۵88/2۰ انگلیس 6

 

هج جهت تحلیل شبکه است. شجخص مرکزیت نتبه تعدای ترین شجخصهجی مرکزیت یکی از مهمشجخص

یانی. و به محجسبه میزان پیوادهجی یک گر  که بج سجیر  مداظرین شبکه نا  شد خجنجیج  وانیشد پیوادهجی 

موجوی ین  یهجگر . این شجخص جهت تحلیل سجختجن کل شبکه و موقعیت پریازییمهج ین شبکه یانی گر 

هج نا اشجن (. سنجه مرکزیت ازییکی، فجصله یک گر  از سجیر گر 1۳۹1آن مفید است   سهیلی و عصجن ، 

ترین هج است. سنجه ازییکی کوتج ، امنیت و سالمت عجملیریپذیسترس یهند ناشجیهد. این فجصله می

 (. 1۳۹۸؛ کریمی و حیدن ایج، 1۳۹1فجصله هر عجمل بج ییگر عجمل ین شبکه است  جعفر زای ، 

( ین 455/15و  000/50کشون آمریکج بج بیشترین شجخص نتبه و ازییکی   2اطالعجت جدول  بر اسجس

است و پس از آن کشون آلمجن، یاامجنک و فنالاد  مداظریو شجخص  ازاظرکشون  نیررگذانتیتأث 2شکل 

شجخص نتبه و ازییکی ااد و بیشترین امتیجز نا ین یاشته یالمللنیبنی علمی ین سطح تمجیل بیشتری به همکج

 ااد.به یست آونی 

هج ین یک میجن جفت گر ترین مسیری که یک گر  همچنین شجخص مرکزیت بینجبینی  به برنسی کوتج 

یک گر  و میزان حیجتی بوین  یرگذانیتأثپریازی. سنجه بینجبینی میزان قدنت و توااد قران بگیری میشبکه می

(. بر این اسجس 1۳۹2پون، اقشینه، فدایی و عصجن ، یهد   عبجسقران می یمونیبرنسنا حضون آن نا ین شبکه 

لق به کشون آمریکج بر اسجس شجخص بینجبینی بیشتر از سجیر گر  متع یرگذانیتأثمشخص شد که قدنت و 

و پس از آن کشونهجی آلمجن و سنگجپون بج  ۸1۳/41کشونهج است. این میزان برای کشون آمریکج برابر بج 

است که بج توجه به اینکه کشون ایران  ذکرقجبلین شبکه نا یاناد.  ریتأثبیشترین قدنت و  001/10و  ۹4۹/12

اداشته است از اظر سه شجخص مذکون نتبه صفر نا یانی و بج کشونهجی ایجریه،  یالمللنیبمکجنی ه گواهچیه

 ای نا یاناست.ووایج، هلند و کروات وضعیت مشجبهاسل
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خدمات تألیفی نویسندگان حوزه وضعیت شبکه همپاسخ به سؤال چهارم پژوهش: 

چگونه  2019تا  2010اسکوپوس در بازه زمانی در پایگاه های عمومی اجتماعی کتابخانه

 است؟

برنسی شد  و  هجآنین پجسخگویی به پرسش چهجنم پژوهش اسجمی اویسندگجن و همکجنی علمی 

اویسند  ین  2۳15مشخص شد که  یطونکلبهاویسندگجن این مقجالت مونی تحلیل هم تألیفی قرانگرفتند. 

تألیفی پژوهشگران برنسی مجهیت سجختجن شبکه هم منظونبهااد. تولیدات علمی این حوز  مشجنکت یاشته

 استفجی  شد.  وی.اُ.اس.ویون افزانارمهجی عمومی از ین تولیدات علمی حوز  خدمجت کتجبخجاه

 های عمومیدر حوزه خدمات اجتماعی کتابخانهوهشگران ژپتألیفی( . شبکه مشارکت )هم3 شکل

نوابط  یهند اشجنهج و پیوادهجی بین گر  فریمنحصربهین این شبکه هر گر  مختص به یک اویسند  

میزان تعدای  یهند اشجنهجی موجوی ین این شبکه ایز . همچنین بزنگی گر استعلمی بین اویسندگجن 

د  بج سجیر اویسندگجن و شجخص مرکزیت شبکه است. ین ترسیم این شبکه تعدای تألیفی هر اویسنهم

اویسند    ۳0۸شداد. این شبکه متشکل از  افزانارممدنک و بجالتر بویاد وانی  2پژوهشگراای که یانی 

تألیفی هج اشجن از میزان همپیواد  هم تألیفی( است. ین این شبکه پهنجی موجوی میجن گر  256 گر ( و 

 15۹خوشه بزنگ و  6خوشه است که شجمل 165 ییانشبکهاویسندگجن بج یکدیگر یانی. همچنین این 

اویسند  یاشت. بر این اسجس به ترتیب ین این  1۳خوشه این شبکه  نیتربزنگاست.  ترکوچکخوشه 

و  بلک  ۹بج  6، گلدینگ۹ج ب 5، اوشرووی۹بج  4، بی شجپ12بج  ۳، مک کالن1۸بج  2، جیگر22بج  1شبکه برتوت

تألیفی حوز  خدمجت پژوهشگران ین شبکه هم نیرگذانتریتأثمدنک، ین زمینة همکجنی از  ۸بج  7و مهرا

تألیفی بیشتری شواد. ین سجختجن این شبکه اویسندگجای که یانای همهجی عمومی محسوب میکتجبخجاه
 

1. Bertot 

2. Jaeger 

3. Mcclure 

4. Bishop 

5. Usherwood 

6. Goulding 

7. Black & Mehra 
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بیشتری از هم و یون از  بجفجصلهیاناد  بجهمتألیفی کمتری تر و اویسندگجای که همهستند ین فجصله ازییک

 ااد.مرکز اقشه قران گرفته

بر اسجس شجخص مرکزیت نتبه،    ۳از پژوهشگران ین شکل  هرکدامین ایامه جهت برنسی اهمیت  

 ین این حوز  مشخص گریید.  هجآنو اقش و تأثیرگذانی  هجآنازییکی و بینجبینی، ججیگج  

مرکزیت رتبه،  ش پژوهشگران حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه در  تولیدات علمی بر اساس.  نق3جدول 

 نزدیکی و بینابینی

مرکزیت  پژوهشگر رتبه

 رتبه

مرکزیت  پژوهشگر رتبه

 نزدیکی

مرکزیت  پژوهشگر رتبه

 بینابینی

 187/۰ بیشاب 1 ۰.3۴۵ برتوت 1 ۵83/3 برتوت 1

 ۰78/۰ جیگر 2 ۰.3۴۵ جیگر 2 ۵83/3 جیگر 2

 ۰68/۰ مهرا 3 ۰.3۴۵ بیشاب 3 932/2 بیشاب 3

 ۰68/۰ لیالیم ۴ ۰.3۴۵ النگا ۴ 6۰6/2 آبوا ۴

 ۰۵7/۰ اشروود ۵ ۰.3۴۵ الرسون ۵ 6۰6/2 آیودونسون ۵

 ۰۴۵/۰ ویلسون 6 ۰.3۴۵ الزار 6 6۰6/2 بلومگرین 6

 ۰23/۰ دورانی 7 ۰.3۴۵ لینکول 7 6۰6/2 جوچومسن 7

 ۰23/۰ مودیمن 8 ۰.3۴۵ مکدرموت 8 6۰6/2 کویزومی 8

 ۰23/۰ پاتیمن 9 ۰.3۴۵ مهرا 9 6۰6/2 راس موسن 9

 ۰17/۰ کویزومی 1۰ ۰.3۴۵ تایلور 1۰ 6۰6/2 وارهیم 1۰

 
 عنوانبه ۹۳۹/2و بیشجب بج  5۸۳/۳شجخص نتبه، برتوت و جیگر هرکدام بج  بر اسجس، ۳مطجبق بج جدول 

هجی  پیواد( ونویی و اثرگذانترین پژوهشگران شنجسجیی شداد که بج توجه به اینکه این شجخص میزان یجل

 ینواقعوضعیت هم تألیفی میجن اویسندگجن اجمنجسب است.  ۳یانی مطجبق بج جدول  مداظرخروجی به گر  نا 

مرکزیت نتبه تعدای یفعجتی است که یک اویسند  بج سجیر اویسندگجن همکجنی علمی یاشته است. بر اسجس 

 ااد. بج سجیر افرای از خوی اشجن یای  این شجخص اویسندگجن تمجیل بسیجن کمی ین هم تألیفی

ااد. از این اظر ی  ذکر شد  ۳س شجخص ازییکی ی  پژوهشگر برتر از اظر این شجخص ین جدول بر اسج

 ،امتیجز  1۸7/0ب بج از همدیگر قران یاناد. و بر اسجس شجخص بینجبینی، ایز بیشج ۳45/0 بجفجصلهپژوهشگر 

د  ین مسیر پیوادهجی بیشتری ین شبکه هم تألیفی یاشته است. بدین معنی که این اویسن یرگذانیتأثقدنت و 

ی ایز به لمیال و مهرار، گیجهجی بیشتری ین شبکه شد  است.  بیشتری قران گرفته است و بجعث پیواد گر 
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، ۳هجی جدولهجی بعدی هستند. حجل بجتوجه به یجفتهین ججیگج امتیجز  06۸/0و  06۸/0، 07۸/0ترتیب بج 

بج سجیر  هجآنمرکزیت بینجبینی ین موقعیت خوبی قران اداناد و تعدای نوابط پجیین  ازاظراویسندگجن 

تألیفی  چند اویسندگی( بجعث شد  تج از مرکزیت بینجبینی بسیجن پجیینی برخونیان بجشند. پژوهشگران ینهم

لیدات علمی پجیین تألیفی و توین این شبکه اویسندگجن ایراای  همچون آبریز  و اصنجفی( به یلیل تعدای هم

ااد و بج پراکند  و کمی یونتر از مرکز اقشه وجوی یانی قران گرفته صونتبههجی کوچک که ین خوشه

نوابط علمی بج سجیر پژوهشگران اداناد بجعث شد  تج ین سه شجخص مذکون ین  گواهچیهتوجه به اینکه 

 ( قران بگیراد.000/0وضعیت  

 

حوزه خدمات اجتماعی ترین واژگان هر خوشه در مهمپاسخ به سؤال پنجم پژوهش: 

 و ارتباط ساختار میان این واژگان چگونه است؟ اندکدام های عمومیکتابخانه

یهند  یک کلیدواژ  و ااداز  هر گر ، اشجاگر نخدای کلیدواژ  ین گر ، اشجننخدایی، هرهجی همین اقشه

هج نخدایی هر کلیدواژ  بج سجیر کلیدواژ ة همیهندهج توسط خطوطی که اشجنمجموعه مدانک است. گر 

تر و تر  نوشنتر و ضخیمبجنیک صونتبهشجن است، به یکدیگر متصل هستند. این خطوط براسجس وزن

 شواد.تر( یید  میتیر 

 

 های عمومیرخدادی واژگان در حوزة خدمات اجتماعی کتابخانه. نقشة هم4شکل

 

افزان اکسل، توسط ارمبیب افزانارمسجزی واژگجن توسط ین پژوهش حجضر، پس از همسجن

 ترسیم شد. هجآنشداد و اقشه  افزانارمبه بجال بویاد وانی  10واژگجای که یانای  بسجمد  وی.اُ.اس.ویوون

گر ،  1۳5خوشه،  5هجی عمومی متشکل از نخدایی واژگجن حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهشبکه هم

ی بیشتری هستند، هجیی که یانای نتبه، گر 4پیواد است. ین شکل  ۳127قدنت کلی پیواد و   16۹06

یهندة محتوای آن آیندی واژگجن ین یک مدنک اشجن. هماادشد یای اشجن  تربزنگهجی یایر  صونتبه

توان شبکة مفجهیم یک زمینة علمی نا ترسیم گیری شوی، مینخدایی ااداز است، بنجبراین، اگر میزان این هم
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ین  "2مکجن "و همچنین 1"شبکه اجتمجعی"، قران گرفتن گر  مثجلعنوانبه (.1400کری   جنوی و عبدی، 

است، و محل قران گرفتن  بجهم هجآنی اهمیت یو واژ  و انتبجط یهند اشجن ۳"تجبخجاه عمومیک"ازییکی گر  

 ییهجدواژ یکل، به معنی انتبجط یون آن بج مفهوم کتجبخجاه عمومی است. همچنین وجوی "4انتقجء سالمت"گر  

اهمیت آموزش سوای  اشجن از "، اینترات"سوای اطالعجتی"، "کجمپیوتر"، "آموزش"، "کتجبدان"مجاند 

نخدایی واژگجن، نوشی منجسب برای ترسیم سجختجن یااش و ترسیم تحلیل هم اطالعجتی به کتجبدانان یانی.

هجی بجالتری اسبت به سجیر نویکریهجی تحلیلی مجاند هجست که مزیتهجی موضوعی ین قجلب خوشهاقشه

 شوی.ریاخته میسنجی یانی که ین ایامه بدان پتحلیل استنجیی ین حوز  علم

 

های موضوعی بروندادهای علمی حوزه خدمات خوشهپاسخ به سؤال ششم پژوهش: 

 های عمومی کدامند؟اجتماعی کتابخانه

هجی مهم ، ابتدا به برنسی کلیدواژ 4فوق بج توجه به اطالعجت موجوی ین جدول  سؤالجهت پجسخگویی به 

هج استخراج شد. از خوشه هرکداماهمیت و فراواای بیشتر برای  ازاظرگر   6ین هر خوشه پریاخته شد. سپس 

عی فراواای غجلب موضو 6۳1براسجس اطالعجت جدول مذکون ین خوشه یک کلیدواژ  »کتجبخجاه عمومی« بج 

یهد. ین خوشه ی عمومی ین پجیگج  اسکوپوس نا تشکیل میی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههجی حوز پژوهش

تکران، ین خوشه  117واژ  »اینترات« بج  ۳، بجالترین فراواای نا یانی. ین خوشه 117ایز واژ  »ااسجن« بج بسجمد  2

ترین واژگجن هر خوشه محسوب تکران، مهم 2۹ جب »انتبجط«واژ   5تکران و ین خوشه  46»آموزش« بج واژ   4

 شواد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Social Network 

2. Space 

3. Public Library 

4. Health Promotion 
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 ی عمومی در پایگاه اسکوپوس ی خدمات اجتماعی کتابخانه. موضوعات مقاالت حوزه4جدول 

 فراوانی کلیدواژه نام خوشه
تعداد 

 پیوند

 : 1خوشه 

 عمومی« »نقش کتابخانه

Public library 631 129 

Library 32۵ 132 

Library services 111 1۰9 

information service 1۰8 11۵ 

Digital libraries 71 78 

University libraries ۴9 69 

: »مشارکت اجتماعی 2خوشه 

 شهروندان«

Human 117 92 

Article 62 91 

Adult ۵۴ 77 

Children ۵1 71 

Assessment ۴6 77 

Male 37 7۵ 

 :3خوشه 

 ای و سواد اطالعاتی«رسانه»سواد 

Education 117 111 

Internet 1۰2 1۰۴ 

Librarian 8۰ 8۴ 

health education ۴۵ ۵3 

Information literacy 31 ۵۵ 

Access to 

information 
2۵ 61 

 :4خوشه 

 »سرمایه اجتماعی« 

Learning ۴6 66 

Student 21 ۴۴ 

Storytelling 2۰ 3۵ 

Disabled children 13 2۰ 

Planning 12 31 

 :5خوشه 

 »ارتباطات علمی«

Communication 29 38 

Personnel training 23 ۵۰ 

Library management 13 27 

 

قران گرفته است  یمونیبرنسهج ایز ، بج توجه به اکثریت واژگجن پربسجمد، مفجهیم اصلی خوشه4ین جدول

ی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی توان گفت، بیجاگر موضوعجت مرتبط بج مقجالت حوز می تییناهجکه 

 هستند. 2020تج  1۹۳۹ی زمجای ین پجیگج  اسکوپوس ین بجز 

هج و انائه خوشة اول، عمدتجً به توصیف نوابط کتجبخجاه عمومی و همچنین اقش آن بر سجیر کتجبخجاه 

، بیجاگر برتری این موضوع اسبت به موضوعجت یاوعبه 4زی که شکل پریاخدمجت سنتی و ییجیتجلی می

ی یوم، بج عنوان مشجنکت اجتمجعی شهروادان بیجاگر پویجیی . ین خوشهاستتوزیع واژگجن ایز  ازلحجظییگر 

هجی عمومی ین سطح ججمعه است که کجنبران نا تشویق به مشجنکت و تعجمل بیشتر بج و اثرگذانی کتجبخجاه
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هجی مشونتی ین این زمینه اشجن  کری. توان به تشکیل شوناهج و ااجمنمی ازجملهامجیند که هج میاهکتجبخج

ججمعه اطالعجتی ین  جزیمونیاهجی ای و سوای اطالعجتی« موضوع خوشه سوم است که بر مهجنت»سوای نسجاه

ای و یهی سوای نسجاهشکل هجی یکی از بسترهجی توسعه وکتجبخجاه کهیطونبهتأکید یانی  یفنّجونعصر 

هجیی ین انتبجط و هج یانی که بج نوشاطالعجتی است. خوشه چهجنم یاللت بر »سرمجیه اجتمجعی« ین کتجبخجاه

شوی و شجمل توااجیی کتجبخجاه ین تأمین فضجی تعجمل است که ین آن ایجزهجی مختلف ین اظر گرفته می

ین خوشه پنجم، »انتبجطجت  تییناهجو آموزش است. و هجی مختلف سنی، قومی، جسمی مشترک برای گرو 

هجی ای یانی. کتجبدانان کتجبخجاهعلمی« است که ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی ججیگج  ویژ 

عمومی بجید بج توجه به انتبجطشجن بج طیف وسیعی از مریم، ین کنجن اقش اصلی خویش، یعنی پجسخگویی به 

هج، اقش ییگری نا ایز بر هجی آنعجن و انائه منجبع اطالعجتی منجسب براسجس خواستهایجزهجی اطالعجتی مراج

عهد  گیراد و به آن اهتمجم ونزاد. برای امواه، کتجبدانی که ین یک کتجبخجاة نوستجیی مشغول به کجن است، 

ینک و متنجسب  هج ناای آنهجی اجتمجعی و حضون ین امجکن اجتمجعی ایجزهجی حرفهبج مشجنکت ین فعجلیت

برای ججمعة مونیاظر است، شنجسجیی و اسبت به تهیه و ین  ینکقجبلهج منجبع علمی نا که بج ایجزهجی آن

 یسترس قران یاین آن اقدام امجید.

 

 گیریبحث و نتیجه.5

سجل اشجن یایاد که تولیدات حوز  خدمجت اجتمجعی  ۸1پژوهشگران ین این پژوهش طی بجز  زمجای 

هجی عمومی نواد افزایشی نا پیش نو یاشته است. همچنین برنسی ارخ نشد تولیدات علمی این کتجبخجاه

حوز  ایز اشجن یای که  ارخ نشد تولیدات این حوز  نواد سینوسی یاشته و بیشترین ارخ نشد ین فجصله 

برابر بج  سجلهپنج ینصد بوی  است و متوسط این نشد برای هر یون  ۳بج ارخ نشد  1۹7۳-1۹7۹ یهجسجل

هجی عمومی ین ارخ نشد حوز  خدمجت کتجبخجاه آمد یستبهینصد محجسبه شد، که بر اسجس اتجیج  7۳/0

هجی عمومی و عدم مطجلعه ین خصوص خدمجت توجهی به کجنکری کتجبخجاهادانی. بیشرایط مطلوبی قران 

هجی پژوهش حجضر و پژوهش بجل و تجاگر هیغدغ ازجملهتوان نوز همگجم بج یااش و فنجونی نوز نا میبه

نسجای بر نوی (، بج برنسی مطجلعجت کتجبخجاه و اطالع2015پژوهش پجلیوال   وجوینیبجا( یااست. 2006 

طول مقجله، استفجی  از جدول، امویان، الگوی اویسندگی و  مقجله پژوهشی بر اسجس توزیع سجالاه، 177

 ینو، اتجیج مطجلعهبجشند ازاینین حجل افزایش می سجلبهسجلتحقیقجت  ضرایب همکجنی اشجن یای این اوع از

  چراکه. البته ابجید اتجیجِ یو پژوهش نا از بُعد اوع خدمجت فراموش کری، همسوستوی بج اتجیج این مطجلعه 

، نواد افزایشی بیترتنیابهپژوهش پجلیوال به سمت خدمجت کتجبشنجختی منجبع کتجبخجاه، سوق یانی. 

ی از توجه پژوهشگران و متخصصجن، ین خصوص تأثیر مستقیم عرصه هجی صونت گرفته، اشجنپژوهش

و طی بجز   وجوینیبجایانی. ولی  هجآنکنندگجن و نضجیت فنجونی بر خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه به مراجعه

 نونوبههج ین خصوص این حوز  بج استقبجل که شجیسته است، ااججم پژوهش گواهآنهنوز  مونیمطجلعهزمجای 

اکثریت پژوهشگران از وضعیت حوز ،  یآگجهیبتوان ین اشد  است، که برخی از این یالیل نا می

هج اسبت به هجی عمومی و عدم عالقه آننسجای به عموم ین کتجبخجاهتوجهی مسئوالن ین احو  خدمجتبی
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به قشر خجص جوامع   معلولین، سجلمندان، اجبینجیجن  ینسجاخدمجتهجی عمومی ین وضعیت موجوی کتجبخجاه

نسجای از وضعیت این حوز  به مسئوالن و پژوهشگران این حوز  ین اینجج حجئز و ..( عنوان کری. لذا آگجهی

 اهمیت است.

برتر، ایز  یهجسجزمجن ینهیینزم شد ااججمهجی بج سجیر پژوهش هجی پژوهش حجضرالبته میجن یجفته

 برترسسجت ؤم(، 201۸شوی، بج توجه به بخشی از اتجیج پژوهش گوپتج  هجیی مشجهد  میهج و شبجهتتفجوت

ایویونک، یااشگج  ایجلتی  سیتیتحقیقجتی ین حوز  بجزانیجبی کتجبخجاه ین سراسر جهجن شجمل یااشگج  

ین حجلیکه  و یااشگج  شفیلد ین ااگلستجن است الفبروستین، آمریکج، یااشگج  یوفلونیدا، یااشگج  تگزاس ین آ

هجی عمومی، جتمجعی کتجبخجاههجی برتر ین حوز  خدمجت اهجی پژوهش حجضر ین خصوص سجزمجنین یجفته

هج بویاد. تولید علمی از پرتولیدترین سجزمجن 25بج  "یااشگج  واشنگتن"تولید علمی و  2۸بج  "یااشگج  مریلند"

بجزانیجبی یج خدمجت  ةنیزم ین (201۸البته ابجید از وجوی تفجوت نویکری پژوهشی گوپتج و همکجنان  

خدمجت اجتمجعی  ةنیزم یناجتمجعی بج پژوهش حجضر که منحصراً  هجیهج بج استفجی  از نسجاهکتجبخجاه

هج از کشون هجی عمومی است، غجفل شد. اتجیج پژوهش حجکی از آن است که اکثریت سجزمجنکتجبخجاه

 یهجسجزمجنالمللی متعلق به هجی علمی ین سطح ملی و بینبویاد، و همچنین بیشترین همکجنی آمریکج

 ۳گج  علوم پزشکی شهید بهشتی بج هجی ایران، یااشاست که ینمیجن یااشگج  توجهقجبلکشونآمریکج بویاد. 

تألیفی ایز مجاند سجیر هم ازاظرهجی یاخلی ین شرایط بهتری قران یانی ولی مدنک اسبت به سجیر یااشگج 

هجی اداشته است. اتجیج پژوهش اشجن یای که سجزمجن یسجزمجابرونهمکجنی  گواهچیهایران  هجییااشگج 

هجی عمومی تمجیل بسیجن پجیینی ین همکجن ینسطح تولیدات علمی ین حوز  خدمجت کتجیخجاه منتشرکنند 

حوز  الزم و ضرونی هج بج همدیگر ین این ین خصوص هم تألیفی سجزمجن نونیازاالمللی یاناد. ملی و بین

برای  المللنیببجشد تج هم شرایط همکجنی ین سطح ملی و هم ین سطح  یاگواهبههج نیزیاست تج براجمه

هجی هزینه خصوصجًهجی زمجای و مکجای و برخی از عوامل مجاند فجصله چراکهپژوهشگران فراهم گریی. 

 شوی. هج میج از سجزمجنگزاف سفرهجی یاخلی و خجنجی مجاع از ااججم پژوهش ین خجن

، مرکزیت 50کشون آمریکج بج شجخص مرکزیت نتبه اتجیج بر اسجس شجخص مرکزیت ایز اشجن یای 

است، که همسو  کشونهجتألیفی تأثیرگذانترین کشون ین اقشه هم ۸1۳/41و مرکزیت نتبه  455/15ازییکی 

یجالت متحد  اسبت به سجیر کشونهج ( ین خصوص برتری کشون ا2020بج اتجیج پژوهش حشمتی و همکجنان  

، مرکزیت بینجبینی 7۸۳/14، مرکزیت ازییکی 471/26است و پس از آن ایز کشون آلمجن بج مرکزیت نتبه 

ین نتبه یوم قران یانی. ین این پژوهش مشخص شد که کشون ایران بدون هم تألیفی بج سجیر کشون  ۹4۹/12

 به یست ایجونی  است.ای نا نتبه گواهچیهین سه شجخص مذکون 

 165هجی عمومی از تألیفی حوز  خدمجت کتجبخجاههجی ییگر پژوهش حجضر اشجن یای که شبکه همیجفته

رووی، گلدینگ پیواد تشکیل شد  است. برتوت، جیگر، مک کالن، بی شجپ، اوش 256گر  و  ۳0۸خوشه، 

سجس اتجیج، اقش کمراگ پژوهشگران پرکجنترین اویسندگجن شبکه همکجنی علمی بویاد. بر ابلک و مهرا 

المللی تألیفی ین بین سجیر پژوهشگران ین میجن همتجیجن بینآن میزان پجیین هم تبعبهایراای بج تولیدات کم و 

( 2006ین تقجبل بج پژوهش بجل و تجاگر   یاوعبه. اتجیج این پژوهش از اگج  همکجنی علمی، شوییمینک 
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الزمة انتقجء علمی ین هر  چراکهنوی ن این حوز  ین آیند  فراتر میاست که اشجن یای یااش متخصصج

بج توجه به شکل  کهیینصونتالمللی است ای، انتبجط علمی بین پژوهشگران آن حوز  ین سطح بینحوز 

 المللی بسیجن کم است.، سجبقه همکجنی علمی پژوهشگران ین سطح بین۳

و  5۳۸/۳ایز مشخص شد که برتوت و جیگر بج مرکزیت نتبه مطجبق بج اتجیج مربوط به مرکزیت شبکه 

شجخص مرکزیت ازییکی ی  اویسند   ازاظرتألیفی نا بج سجیر اویسندگجن یاشتند. بیشترین هم ۹۳2/2بیشجب بج 

به یک ااداز  ین شبکه از هم فجصله یاناد.  ۳45/0ااد همگی بج مرکزیت ازییکی آونی  شد  ۳که ین جدول 

به ترتیب اثرگذانی  06۸/0و مهرا  07۸/0، جیگر بج 1۸7/0جس مرکزیت بینجبینی بیشجب بج همچنین بر اس

بیشتری ین شبکه نا یاناد. حجل بج توجه به میزان اثرگذانی پجیین مشخص است که اویسندگجن یانای هم 

بر اسجس اتجیج، تألیفی پجیین بج سجیر پژوهشگران هستند. و میزان اثرگذانی پجیینی ین شبکه یاناد. همچنین 

یهد ااد، که این اتجیج اشجن میتألیفی پژوهشگران اداشتهپژوهشگران ایراای هیچ اثرگذانی ین شبکه هم

هجی عمومی بسیجن کم است و المللی ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهتمجیل پژوهشگران ین سطح بین

کم پژوهشگران برخی از یالیل حضون  ناد.ای یاتک اویسند  صونتبهتألیفی تمجیل به هم هجآناکثریت 

توجهی به توان بیهجی عمومی نا میتألیفی حوز  خدمجت کتجبخجاههجی ایراای ین میجن شبکه همو سجزمجن

هجی عمومی ین نسجای کتجبخجاهاحو  خدمت ةنیزم ینهجی عمومی پژوهش کجنکریهج و خدمجت کتجبخجاه

توجهی به از ایجزهجی کجنبران، بی کتجبدانانکجنبران، عدم آگجهی  جزیمونیاکشون به عموم، تجهیزات 

سجزی ججمعه و برخی از هج ین پیشرفت فرهنگشمرین اقش کتجبخجاه ناگکمهجی کجنبران و ینخواست

 عوامل ییگر برشمری. 

هجی سیجستی یج گزینه هجشنهجییپ، خوییخویبههجی علمی آن مصونسجزی موضوعجت و مقوالت حوز 

هجی علمی ین گیری سیجستتوااد ین فهم وضعیت یااش موجوی و جهتامجید، بلکه میخجصی نا انائه امی

عیت موجوی موضوعجت توان از وضبجشد. بنجبراین بج استفجی  از اتجیج این پژوهش، می ناهگشجاین زمینه، 

هجی عمومی، ، کلیدواژگجن و اصطالحجت مهم حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههجآنپژوهشی و نابطه بین 

توااند از وضعیت بهتر می گذانجستیستحلیل قجبل قبولی انائه یای و کجنبران، پژوهشگران و مسئوالن 

 بجوجویولیدات علمی این حوز  مشخص شد که پژوهشی و موضوعی این حوز  آگجهی یجبند. البته بج برنسی ت

پیشرفت و توسعه فنجونی ین انتبجطجت و خدمجت، چندان انتقجء چشمگیری ین کتجبخجاه عمومی اسبت به 

 مونیپژوهشی ، ین حوز تیغجبههجی گذشته مشجهد  اشد  است و فجصله بسیجن زیجیی تج نسیدن سجل

لیفی سجزمجای، اویسندگجن، نواد ااتشجنات علمی و سجیر تأهجی همبخصوص برای کشون ایران ین شجخص

شوی. بر اسجس اتجیج المللی ججیگج  قجبل قبولی کسب اکری  است، مشجهد  میموانی بحث شد  ین سطح بین

هجی عمومی مربوط به »مسجئل هجی کتجبخجاهخوشه ین پژوهش نیترمهم( 1۳۹7پژوهش کشونی و همتی  

یوم این پژوهش همخوان است. هدف اصلی کتجبخجاه عمومی ین مشجنکت  اجتمجعی« است که بج خوشه

اسجس اقش آن ین آگجهی مریم و انتقجی فرهنگی  اجتمجعی نسیدن به ججمعه نشد یجفته و متعجلی و براین

یهد که »مطجلعه (، اشجن می201۹  هجی کلیدی پژوهش صجبری و همکجنانبندی واژ است. همچنین خوشه

ترین هج است. ین حجلیکه، مهمخوشه ین حوز  فلسفه و عملکری کتجبخجاه نیترمهمکتجبشنجسی« اولین و 
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خدمجت یانی. کجنآفرینی ین  ین انائههجی اجتمجعی« ی پژوهش حجضر یاللت بر »اقش کتجبخجاهخوشه

کتجبدانان فراهم امجید تج از مزایجی اجشی از آن برای پیشرفت هجی جدیدی نا برای توااد فرصتهج میکتجبخجاه

هج ایز برای همگجم شدن بج تحول فنجونی ناهی جز انائه مند شواد. مدیران کتجبخجاهججابه بهر و توسعه همه

هجی سوای اطالعجتی (. ججیگج  مهجنت201۸، 1هجی جدید اداناد  هوانی، زویکی و مجنگجتخدمجت و اید 

هجی عمومی کشون ین یکی از الزامجت بدیهی ججمعه اطالعجتی امروز، ین اسنجی اهجی کتجبخجاه وانعنبه

-هجی سوای اطالعجتی ین کتجبخجاهخصوص خوشه سوم بجید مونی مطجلعه قران گیری. تأکید و توجه به مهجنت

-مسئوالن این کتجبخجاههج و اهداف مهم و مونی تأکید هجی عمومی بستری خواهد بوی بر تحقق یکی از انزش

هجی و تسهیل ین چرخه یااش است  اهجی کتجبخجاه العمرمجیامهج که همجاج شرکت ین سوایآموزی و آموزش 

اشجن یایاد  (201۸بویی و سجهو  (. همچنین ین خصوص واژگجن و اصطالحجت برتر، 1۳۸۹عمومی کشون، 

 مونیاستفجی  هجاجمهپجیجنین عنوان  عمدتجًهجی کلیدی همچون کتجبخجاه، ججمعه، مطجلعه، توسعه و غیر  واژ 

امج وجوی واژ  کتجبدان و یای  و اطالعجت ین بین واژگجن و اصطالحجت برتر مجاند خدمجت،  گیرادقران می

تمجعی کتجبخجاه عمومی به سطح اجتمجعی، کتجبخجاه عمومی حکجیت از میزان وابستگی سطح خدمجت اج

توااند از طریق هجی عمومی میاطالعجت و یناتیجه اقش کتجبدان ین این خصوص یانی. کتجبدانان کتجبخجاه

سجزمجای که یاللت بر خوشه چهجنم این  ییکجناهجی اجتمجعی به بجالترین میزان خالقیت و انتقجی سرمجیه

سجز انائه توااد زمینهیه خالقیت و اوآونی ین بین کتجبدانان میپژوهش یاناد اجیل آیند، چراکه تقویت نوح

هج گریی که نضجیتمندی بجالی کجنبران نا ین پی خواهد یاشت. خدمجت جدید و مفید به مراجعجن کتجبخجاه

هجی عمومی بجید بج توجه به انتبجطشجن بج طیف وسیعی از مریم، ین کنجن اقش اصلی کتجبدانان کتجبخجاه

هجی خواسته بر اسجسعنی پجسخگویی به ایجزهجی اطالعجتی مراجعجن و انائه منجبع اطالعجتی منجسب خویش، ی

خوشه پنجم است بر عهد  گیراد و به آن اهتمجم ونزاد. برای امواه،  کنند نییتبهج، اقش ییگری نا که آن

هجی اجتمجعی و حضون یتکتجبدانی که ین یک کتجبخجاة نوستجیی مشغول به کجن است، بج مشجنکت ین فعجل

 ینکقجبلهج منجبع علمی نا که هج نا ینک و متنجسب بج ایجزهجی آنای آنین امجکن اجتمجعی ایجزهجی حرفه

 برای ججمعة مونیاظر است، شنجسجیی و اسبت به تهیه و ین یسترس قران یاین آن اقدام امجید.

هجی عمومی البته ابجید اتجیج جاهی خدمجت اجتمجعی کتجبخآاچه مشخص است، تحقیقجت ین حوز 

ججمعه مونی  جزیمونیاخدمجت اجتمجعی  ژ یوبهای و هجی بیشتر ین حوز  خدمجت کتجبخجاهتأثیرگذان پژوهش

عمومی از پریاختن به مسجئلی مجاند  هجی کتجبخجاهیهد، پژوهشغفلت قران گیری. مطجلعجت اشجن می

کنندگجن«، و سپس »مسجئل و »محیط یاخلی کتجبخجاه« به موضوع »نفتجن اطالعجتی مراجعهسجزی « »مجموعه

هجی عمومی اادنکجنان حوزة کتجبخجاهان و یستنیزتوااد برای براجمهاین امر می و اجتمجعی« سوق یجفته است

هجی عمومی ین نیزی کتجبخجاه. بنجبراین اتجیج این مطجلعه تالشی ین جهت مدیریت و براجمهحجئز اهمیت بجشد

هجی علمی آیند  ین این خصوص نا حوز  خدمجت اجتمجعی بوی تج مدیران و ذینفعجن بتوااند مسیر فعجلیت

نسجن و یستگج  خدمت عنوانبههجی عمومی ن بجیستی به فجصله و شکجف بین کتجبخجاهترسیم امجیند. مسئولی

 
1. Howard, Zwicky, & Margaret 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهیمطالعات دانشنشریه 

   116 صفحه   

    

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

گیری از توسعه خدمجت هجی عمومی هستند، توجه امجیند و همچنین بج بهر مریم که ذینفعجن کتجبخجاه

 هجی عمومی بکجن گیراد.ین این پژوهش نا ین کتجبخجاه شد مطرحاجتمجعی مرتبط بج موضوعجت 

 .شویهج و اتجیج این پژوهش پیشنهجی میجس یجفتهبر اس

 

 مآخذو منابع .6

ملی  مطالعات .اجتماعی و علمی هايشبکه در تراکم و مرکزیت مفاهیم (.1391) فریده عصاره، و فرامرز؛ سهیلی،
 .108-92، ( 3)24،اطالعاتکتابداري و سازماندهی 

اي پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطالعات آیندي واژگان: مطالعه(. هم1394احمدي، حمید؛ کوکبی، مرتضی )

، ي پردازش و مدیریت اطالعاتنامهپژوهشو مدیریت دانش براساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی. 

30(2،)676-647. 

(. ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی برون دادهاي حوزه جامعه اطالعاتی 1398، زهرا )کریمی، رضا ؛و حیدرنیا

، نشریه علوم و فنون مدیریت رخدادي واژگان در پایگاه استنادي وب آو ساینس.از طریق هم

5(3،)185-157. 

هاي عمومی با استفاده از تحلیل شبکة (. ترسیم نقشة علمی حوزة کتابخانه1397کشوري، مریم ؛و همتی، زینب )

 .545-568(، 4)24، هاي عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعواژگانی. هم

هاي (. بررسی قابلیت به کارگیري سنجه1392پور، جواد؛ نقشینه، نادر؛ فدایی، غالمرضا ؛و عصاره، فریده )عباس

اي: مطالعه مقدماتی. العات رابطههاي ارتباط استنادي مدارک در بازیابی اطمرکزیت به عنوان شاخص

 .149-161(، 1)19 هاي عمومی،رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

 1404عمومی ایران در افق  هايکتابخانه اندازچشم هايمؤلفه تبیین(. 1389) هاي عمومی کشورنهاد کتابخانه
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 چکیده
 یابی دانشجویان در فضای مجازیهای دسترسی بر اساس یکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآیند اطالعمؤلفهتبیین هدف: 

سنی:روش هرراحبه  شننا شرریوۀ م ضررر کیفی و به  شررجویان جدیدالورود  افتهیسررااتار مهینپژوهش حا سرر . جامعۀ پژوهش دان ا

برفی انجام شرد. ناایتا  با گیری با روش گلولهشرناسری دانشرگاه تبریز بودند که فرآیند نمونهکارشرناسری دانشرکده علوم تربیتی و روان

شرجویان داده 21گیری از نظرات باره سرید.  ازیموردنهای نفر از دان شرباع ر سرتررا  مؤلفههای کیفبرای تحلیل دادهبه ا ها، از ی و ا

  ای. استفاده شد.دی.کیو.افزار مکسو نرم بنیادشناسی نظریه دادهشیوه کدگذاری روش

شررای   منظوربه ها:یافته سری(،  سرتر شرترز از تعرید پدیدۀ )د سری و یافتن مفاومی م سرتر سرتفاده از ) یعلطراحی الگوی د زمینه ا

سررتفادهدانش و توانایی دیگران و انواع محتوای  ضررای مجازی(، متغیرهای زمینه موردا سرری به اطالعات(،  ایدر ف سررتر )ابزارهای د

سرری به منابال اطالعاتی، براوردار سررتر سررتفاده از ی از ماارتراهبردها )نحوۀ د قررتزل از منابال اطالعاتی، ا سررتفادۀ م های الزم برای ا

گر )موانال دسرترسری به اطالعات( و پیامدهای دسرترسری )کاربرد فضرای دانش و توانایی دیگران در فضرای مجازی(، شررای  مدااله

 ( مشرص شد.مجازی برای کاربران
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 مقدمه.1

سریبه مفاومی عام،  سرتر شره 1د سر  که لزوما  همی سرتفاده از ی  منبال ا رایگان  صرورتبه، حق یا اجازۀ ا

 دسترسی الکترونیکی -2دسترسی فیزیکی  -1: اس پذیر نیق . دسترسی عمدتا  شامل دو نوع امکان

کننده اطالعات، حضرورا  به مرکز کننده یا دراواسر منظور از دسرترسری فیزیکی آن اسر  که اسرتفاده

سر  می ازشیموردنکند و اطالعات اطالعات مراجعه می سری الکترونیکی را دراوا سرتر کند. منظور از د

های الکترونیکی از قبیل اینترن ، کننده اطالعات از طریق درگاهکننده یا دراواسر آن اسر  که اسرتفاده

یراز اطالعراتی یران مین براش را ب برا توج ره  سرررطرهکنرد.  برهه افزایش میزان وا صرررلی گری فنراوری  عنوان ابزار ا

سری به اطالعات، ماارت در فناوری،  سرتر سر  و تبحر  کننده یتزود سری ا سرتر صرلی در فرآیند د یا مانال ا

قرررروجردی،توانرد فرآینرد اطالعدر آن می قرررایرل نمرایرد )ا (. اینترنر  و و  بره دلیرل 1384یرابی فرد را ت

سررترس قررتجوهای اطالعاتی همگان بهسررریال و آ سررااتن ریپذد ویژه سرران انواع اطالعات به ابزار مام ج

ویژه دسرترسری به اطالعات را تغییر یابی بهای الگوهای اطالعطور فزایندهدانشرجویان تبدیل شرده اسر  و به

سر  )نن و نان  شربکه ،حالنیباا. (2،2005داده ا سری به اطالعات جایگاه هنوز  سرتر سرمی د های غیرر

سرری به اطالعات  سررتر صررورت  ازیموردناود را دارند و د شررنایان و نزدیکان  سررتان، آ معموال  از طریق دو

 (. 13۹3گیرد )معرف ،می

یابی یابی اسر . بررسری دقیق تغییرات رفتار اطالعدر فرآیند اطالع اجزاءترین دسرترسری یکی از اصرلی

قرتلزم درز تغییرات در روش جنبهمجازی از  تح  تأثیر محی  سری م سرتر سرتیابی به اطالعات و د های د

سررتفاده از آن و نیز انجام پژوهششرریوه سرر . های ا قررتزل و جدی ا فزدان درز الزم در  نراکههای م

هایی را در توسرعه ادمات تواند نالشیابی میاین ارده نظام از نظام کالن رفتار اطالع  یماهاهرو  

صرورت درز تغییرات رفتار اطالعاتی و کتابرانهاطالع شرد و در  شرته با سر  به همراه دا یابی افراد ای منا

شرتن موانال اطالعمی را  هاآنیابی کوشرید، فرآیند اطالع هاآنیابی توان در جا  رفال نیازها و از میان بردا

یابی در حال  کلی، به اطالعات را موج  شرد. منظور از رفتار اطالع هاآنتقرایل نمود و دسرترسری مؤثر 

قرررتجوی اطالعات، همران انگیزه شررریوه  یماهها و اهداف ج قرررتجو،  ها و ابزار و نوع اطالعات مورد ج

قررر  اطالعات  قرررتجو و ک سرررایی و ج شرررنا سرررتیابی به اطالعات،  ، تبادل اطالعات میان افراد، ازیموردند

و تعامل با آن اسر  )نواده و  اطالعاتی مشررصی و غیررسرمی و اسرتفاده از محی  رفتارهای ارتباطی رسرم

 (.216، 1388سپار،

های یابی، نظریهرغم جایگاه انکارناپذیر دسترسی در فرآیند اطالعها نشانگر آن اس  که علیبررسی

ه، جا  تبیین در این زمین شدهمطرحترین نظریات اندکی در این اهو  ارائه شده اس . یکی از اا 

و محی  الکترونیکی مبتنی  اطالعاتی جدید مجازی هایفضاوارد  یتازگبهکه یابی جوانانی رفتار اطالع

ارائه شده اس .  1۹۹۹در سال  4که توس  الیزا درسان بوده باشد می 3نظریۀ تغییر بنیادیناند، بر آن شده

یابی جوانان در عهر ، رفتار اطالعهاآنای که به ااطر شناسایی سه شیوه منظوربه نظریه تغییر بنیادین

 
1. access 

2. Chen, Chang 

3. Radical change theory 

4. Dresang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهینشریه مطالعات دانش

             121صفحه              

های تبیین مولفه

دسترسی در فرایند 

 یابی در ...اطالع

 

 

دیجیتال تغییر کرده اس ، مورد استفاده قرار گرف : تعامل: اینکه جوانان درباره اطالعات نگونه فکر 

و کنند؛ ارتباط: آنان اودشان کنند و الق میدهند، دریاف  میگیرند، ارائه میکنند، آن را یاد میمی

کنند و اجتماع را نگونه به اطالعات دسترسی پیدا می هاآنکنند؛ دسترسی: دیگران را نگونه درز می

نشان داده اس  که دسترسی  یاف های درسان  که در قال  این نظریه تجلی نتایج پژوهش جویند.می

ییراتی بنیادین روبرو در کنار سایر عواملی نون تعامل، ارتباط، در فضاهای اطالعاتی جدید مجازی با تغ

توانند با آن شود. به نظر وی هر نه دانشجویان از سواد اطالعاتی بیشتری براوردار باشند، باتر میمی

( نیز باور بر آن دارند که 200۹) 2(. درسان  و کوه1387، 1کچنیو م  روبرو شوند )فیشر، اردلز

های جدیدی شکلایجاد دسترسی همچون تعامل و ارتباط در رفتار اطالعاتی نیز تأثیر گذاشته و منجر به 

  .اواهد شدروی در حال تغییر اندازها و مرزهای پیشیابی و یادگیری، نشماز اطالع

عملیاتی انجام  صورتبههای اندکی نیز یابی، پژوهشاساسی فرآیند اطالع عنهراین   یاهمبراالف 

یابی جوانان در عهر تبیین تغییرات رفتار اطالع برنظریه تغییر بنیادین تمرکز اصلی  ازآنجاکهشده اس . 

در  هاآنیابی دانشجویان جدیدالورود بررسی شد که بیشتر در این پژوهش رفتار اطالع، لذا دیجیتال اس 

عنوان ی  بقتر فرص  درز و استفاده از فضای مجازی را به یتازگبه و قرار دارند 23-1۹گروه سنی 

 اند.جدید اطالعاتی به دس  آورده

پردازد های آن میپژوهش حاضر به تبیین مفاوم دسترسی و مؤلفه موضوع دسترسی،  یاهمبا توج ه به  

ویژه یابی بهو جدید دانشجویان در فرآیند اطالع فردمنحهربهکه منجر به شناسایی الگوها و رویکردهای 

 باشند:های پژوهش حاضر به این شرح میدر فضای مجازی اواهد شد. بنابراین سؤال

بردهایی دارد که دانشجویان استفاده از آن را برای دسترسی به فضای مجازی نه کارسؤال اصلی: 

 دهند؟اطالعات اود ترجیح می

 فرعی: سؤاالت

 دانشجویان در فضای مجازی بیشتر به دنبال نه نوع مطالبی هقتند؟ .1

 کنند؟اود استفاده می ازیموردندانشجویان از نه ابزارهایی برای دسترسی به اطالعات  .2

 یابند؟اود دسترسی می ازیموردندانشجویان در فضای مجازی نگونه به اطالعات  .3

 های الزم برای استفاده مقتزل از منابال اطالعاتی براوردارند؟از ماارت هاآنآیا  .4

 کنند؟ای استفاده میکنند و در نه زمینهاز توانایی و دانش دیگران استفاده می هاآنآیا  .5

 ؟از دیدگاه دانشجویان موانال دسترسی به اطالعات در فضای مجازی کدامند .6

 

 پیشینه پژوهش.2

سرری شررجویان در رفتار اطالع ۀنیدرزمهای زیادی ، تاکنون پژوهششرردهانجامهای با توجه به برر یابی دان

تبیین  ازنظریابی های اندکی در اهرو  فرآیند اطالعهای مرتلد انجام شرده اسر ، اما پژوهشدانشرگاه

 
1. Fisher, Mckechnie, Erdelez 2. Dresang & koh 
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های عملیاتی در این راسرتا انجام شرده اسر . در اینجا به برای از پژوهش صرورتبههای دسرترسری و مؤلفه

 شود:مرتب  اشاره می

( در نشقتی تح  عنوان تأثیر منابال 1387محمدی )پور حافظی و علیاقروی، منهوریان، علی

به اهداف و  ترالیسرالکترونیکی بر مطالعه اظاار کردند تأثیر استفاده از منابال الکترونیکی دسترسی 

پژوهشی  ( در13۹0شود. نگابان بنابی و انهاری )و باعث توسعه مطالعه از طریق و  می اس مطالعات 

های ناپی و های علوم پزشکی رفقنجان درباره مطالعه در محی با بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه

های ناپی برهو  دیجیتالی به این نتیجه رسیدند که تمایل و راحتی دانشجویان در استفاده از محی 

دتر دیجیتالی و های کارآمجا  اواندن عمیق، تالش تحزیزاتی آینده را برای طراحی کتابرانه

طلبد. در مطالعه های دیجیتالی میتوانمندسازی کاربران جا  افزایش توجه مقتمر حین اواندن در محی 

یابی تحهیلی از طریق اینترن  در بین دانشجویان مزطال ( رفتار اطالع13۹2معمارباشی و میاندشتی )

قرار گرف  که حاکی از آن بود  کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه  مورد بررسی

بیشترین مورد استفاده از اینترن  توس  دانشجویان انجام تکالید درسی و کمترین مورد استفاده از 

ترین مشکالت دانشجویان برای استفاده باتر از اینترن ، اینترن ، ارتباط و تبادل درسی با اساتید اس . مام

عبداللای و اجتادنژاد کاشانی   بوده اس . مطالعات های ناکافی و نبودن دسترسی راحزیرساا 

های ( نشان دادند که رشد و گقترش نفوذپذیری اینترن ، روا  وسایل الکترونیکی همچون موبایل13۹4)

ها در فضای مجازی از عوامل اصلی اقبال مطالعه هوشمند، تبل  و همچنین افزایش نقخ الکترونیکی کتا 

به نزل از احمدی و  2003 ) یکاشانید سدر پژوهشی که کتا  ناپی اس .  کتا  الکترونیکی در برابر

تواند موج  توسعه عنوان ی  رسانه مام میاینترن  به( انجام داد، به این نتیجه رسید که 13۹4یاری،

های سطح مطالعه افراد در تمام دنیا شود، در این زمینه عواملی مانند سطح دسترسی به اینترن ، زمینه

گی و سطح تحهیالت اوانندگان، موانال زبانی، سواد اینترنتی و فناوری اوانندگان و وضعی  نشر فرهن

( در پژوهشی که با عنوان تأثیر محی  دیجیتال بر عادت و 13۹5ناصری و نوروزی ) پیوسته تأثیرگذارند.

اندن تعاملی، گقترده های اواندن انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که جوانان معتزدند اینترن ، اوروش

( در 13۹6دهد. فامیل روحانی و موسوی )و سطحی را افزایش و اواندن متمرکز و عمیق را کاهش می

به این نتیجه رسیدند  مجازی فضای در یابیاطالع رفتار و ایرسانه سواد مفاهیم بر مروریپژوهشی با عنوان 

استفاده از فضای مجازی و تعداد  زمانمدتتوان یابی، میهای اطالعای و ماارتکه با داشتن سواد رسانه

اوانندگان را افزایش داد و منجر به بروز توانایی انتزادی، تفقیر اطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتهادی و 

( در پژوهشی به بررسی عوامل 13۹۹زاوی و همکاران)گردد. حریتشریص اطالعات مفید از غیرمفید می

یابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان پردااتند و متوجه شدند که بیشترین مؤثر بر رفتارهای اطالع

برای انترا  منبال  هاآنترین معیارهای و مام بوده باشددانشجویان اینترن  می مورداستفادهمنابال 

روز بودن اس  و بیشترین موانال دسترسی به بودن، دسترسی آسان، زبان منبال و به بودن و معتبر درزقابل

درسان   اطالعات سرع  پایین اینترن  و فزدان آگاهی از وجود منابال و یا شیوۀ دسترسی به منابال اس .

بی در محی  یایابی جوانان به این نتیجه رسید که بین رفتار اطالع( در پژوهشی با بررسی رفتار اطالع2005)
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یابی و دسترسی اشتراکاتی وجود دارد و استفاده از اجتماعی اطالع  یماهسنتی و محی  دیجیتالی، و 

  طلبد.اجتماعی مجزا نیق  و تعامل بیشتری را در محی  اجتماعی می  یفعالای ی  فناوری رایانه

( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالعاتی جوانان عهر دیجیتال بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین 2011) 1کوه

کند و نظریۀ شناسی عهر دیجیتال رفتار اطالعاتی جوانان را تزوی  میپرداا  و دریاف  که توسعه نشانه

ار اطالعاتی جوانان به تغییر رفت  یماهدهد. همچنین آگاهی بیشتر درباره تغییر بنیادین را گقترش می

نظیر های اطالعاتی، شناا  الگوهای بیرسانی، سیاس ای و اطالعتوسعه مناس  ادمات کتابرانه

 2به اطالعات کم  اواهد کرد. شعبانی، نادری اراجی و عابدی هاآنجوانان عهر دیجیتال و نگرش 

ها نشان دانشگاه اصفاان پردااتند. یافته التحهیل( در مطالعه اود به رفتار اواندن دانشجویان فارغ2012)

برداری از منابال ناپی و ناپ منابال الکترونیکی هقتند و باالترین داد که دانشجویان بیشتر اواهان یادداش 

( در 2013دانند. کوه )مزایای اواندن منابال الکترونیکی را روزآمد بودن آن و دسترسی از راه دور می

ها انان عهر دیجیتال را بر اساس گقترش نظریه تغییر بنیادین بررسی کرد. یافتهپژوهشی رفتار اطالعاتی جو

کند و شناسی رفتار اطالعاتی جدید، مفاهیم نظریۀ تغییر بنیادین را عملیاتی میحاکی از آن بود که نشانه

ت اواندن ( تأثیر منابال دیجیتالی بر عاد2014) 3کند. در پژوهش سعید و وها به گقترش نظریه کم  می

دانشجویان   یاکثردانشجویان مزطال کارشناسی بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

اوانند. درصد می 7/12درصد و مطالعه  1/18جای تحزیق درصد منابال دیجیتال را برای تفریح به 6۹ا/2

اند. همچنین بیشتر ر یافتهتغیی هاآنهای اواندن موافز  کردند که عادت هاآندرصد از  2/62همچنین 

( در پژوهشی 2014) 4یمزکنند. آکارسو و داریتاپ برای اواندن دیجیتال استفاده میدانشجویان از لپ

ها های اواندن دانشجویان متون و زبان انگلیقی را در عهر دیجیتال مورد بررسی قرار دادند. یافتهعادت

ها وق  ساع  هاآن  تأثیر رسانه و فناوری بودند و بیشتر های اواندن دانشجویان تحنشان داد که عادت

برند، کنند. دانشجویان از گوش دادن به موسیزی و بازی لذ ت میصرف می شینماصفحهاود را در مزابل 

کنند. کنند و وضعی  هوا و کارتون را نیز مشاهده میرا بررسی می لشانیمیااوانند، آنالین می ااباراغل  

( در پژوهشی به بررسی ترکیبی از همکاری منابال متغیر و جوانان در عهر دیجیتال پرداا  و 2015کوه )

ها نشان داد که جوانان عهر دیجیتال حس نظریه را با شناسایی رفتار اطالعاتی جوانان توسعه داد. یافته

نظیری را برای یهای االقی  و اجتماعی دارند. همچنین دیدگاه بکنترل بیشتری در حین یادگیری، جنبه

( در پژوهشی به بررسی 201۹) 5کاوش بالزوه رفتارهای اطالعاتی جدید ارائه داد. وبر، بکر و هیلمرت

ها نشان داد های نمرات دانشجویان کارشناسی پردااتند. یافتههای جقتجو با تفاوتارتباط بین استراتژی

تحهیلی برای کق  نمرات او  اس .  که استفاده از جقتجوی پیشرفته آنالین عامل عمده موفزی 

ها مفید اس  ولی از هر ناار دانشجو فز  ی  نفر در اوایل های جقتجوی پیشرفته در همۀ رشتهاستراتژی

این برش از جقتجو در طی دوره مطالعاتی حداقل  کهیدرحالکند استفاده می هاآندوره تحهیلی از 

ها و مجالت الکترونیکی مورد اشتراز دانشگاه آگاهی یابد. دانشجویان از پایگاهافزایش می درصدپنجاه
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های جقتجو فراتر از موتورهای جقتجوی گوگل و با این منابال اطالعاتی و تکنی  هاآنندارند. آشنایی 

 عملکردتواند ابزاری مؤثر برای بابود ویژه در اوایل دورۀ تحهیلی میبهپدیا، ادمات مشاوره ویکی

یابی دانشجویان مزطال ( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالع2021) 1تحهیلی باشد. احمد و همکاران

ها نشان داد که دانشجویان به دنبال اطالعات علمی هقتند. کانال کارشناسی دانشکده هنر پردااتند. یافته

اینترن  اس  و به این نتیجه رسیدند که اگر برنامه سواد اطالعاتی برای  هاآن ۀمورداستفادلی اطالعات اص

 افزایش اواهد یاف . هاآنهای اطالعاتی طراحی و اجرا نشود نالش موردمطالعهجامعه 

های مؤلفه مفاوم ودهد که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ تبیین های داالی نشان میمرور پژوهش

یابی دانشجویان در فضای مجازی دانشگاهی ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآیند اطالع بر اساسدسترسی 

های اارجی رفتارهای اطالعاتی جوانان را بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین انجام نشده اس . پژوهش

اهمی  و ضرورت انجام ننین  اند؛ لذاابعاد آن کمتر مورد توجه قرار داده ازنظرکلی بررسی و  صورتبه

 یابییکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآیند اطالع بر اساسهای دسترسی تبیین مؤلفه منظوربهپژوهشی 

شناسی دانشگاه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و رواندر فضای مجازی در میان 

 شود.تأیید می شیازپشیب تبریز

 

 شناسی پژوهشروش.3

گیری سااتاریافته استفاده شد. روش نمونهنیمه برای انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و شیوۀ مهاحبه

برفی استفاده شده اس . جامعه در پژوهش حاضر هدفمند و با توج ه به هدف پژوهش از روش گلوله

شناسی رواننفر از دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و  21آماری پژوهش حاضر شامل 

شناسی، و علوم تربیتی بودند. دلیل شناسی، رواندانشگاه تبریز در قال  سه گروه علم اطالعات و دانش

یابی و نوین در فرآیند اطالع فردمنحهربهانترا  دانشجویان جدیدالورود شناسایی الگوها و رویکردهای 

گیری در زی در دانشگاه اس . نمونهبه محی  جدید اطالعاتی بر اساس فضای مجا هاآنبه سب  ورود 

ویژه های گوناگون استفاده شود بهپژوهش حاضر به نحوی صورت گرف  که شامل افرادی با ویژگی

های سعی شد داده گریدعبارتبهاند. دانشجویانی که بیشترین و کمترین استفاده از فضا را تجربه کرده

ع اود رسانده شود. حداقل میزان استفاده از اینترن  در بین دریافتی الزم برای تحلیل به حداکثر میزان تنو

دانشجویان کمتر از ی  ساع  اس  و حداکثر استفاده از آن بیش از ده ساع  اس . میانگین سنی هم 

 1کنندگان، در جدول اس . اطالعات مربوط به مشارک   یوق یبکنندگان تزریبا  در بین مشارک 

 قال  در و شفاهی صورتبه که بود پاسری باز پرسشنامه ها،داده گردآوری نشان داده شده اس . ابزار

 راهنمای برگه پژوهش در کنندهشرک  دانشجوی هر به عالوه بر این. سؤال شد دانشجویان از مهاحبه

 بنیادین تغییر دسترسی نظریۀ بعد اساس بر که مهاحبه راهنمای برگه اساسی محورهای همچنین و مهاحبه

 هایسؤال. باشند داشته پرسش مورد مزوله به نقب  تریکامل و باتر درز تا شد ارائه بودند شده تنظیم

 .گرف  قرار دنظریتجد مورد و بازبینی ،موردمطالعه جامعه افراد از نفر دو با اولیه مهاحبه از پس مهاحبه
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 موافز  با کنندگانشرک  گرفته باهای صورت مهاحبه از ترهمچنین برای امکان تحلیل باتر و کامل

  .شد تایه صوتی فایل ،هاآن
 کنندگان در پژوهش: مشخصات کلی مشارکت1جدول 

میزان استفاده از  شوندگانمصاحبه فراوانی سن جنسیت
 اینترنت روزانه

 شوندگانمصاحبه فراوانی

 
 زن

 
 مرد

19 5 1 ،5 ،11 ،12 ،
16 

0-1 4 2 ،14 ،15 ،17 

20 9 2 ،4 ،10 ،13 ،
14 ،15 ،18 ،19 ،

20 

 9، 8، 7، 3 4 ساعت 2

 19، 16، 11 3 ساعت 3 8، 6 2 21

 10، 1 2 ساعت 4 21، 9، 7، 3 4 23

 20، 12، 6، 5 4 ساعت 5 17 1 31 1 20

 
 نفر 21

 

میان
گین 
21 

 
 21جمعاً 

 8-9 2 4 ،13 

10- 12 2 17 ،18 

 

های ( از مالز1۹85) 1ها طبق نظر لینکلن و گوباسنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهبرای  

ها توس  اساتید اعتبارپذیری و قابلی  اطمینان استفاده شده اس . منظور از اعتبارپذیری، بررسی مکرر داده

ی پژوهش اعمال شد. کامل توس  تیم اجرا صورتبهها که ها و کنترل کدگذاریو تحلیل نندباره داده

 کنندهمشارک  اقناع زمینۀ مهاحبه، تکرار یجابه اگر که گف  توانیم نیز اطمینان قابلی  اهو  در

 اطمینان قابلی  از پژوهش کیفی هایداده شود فراهم نتایج بودن نانیاطمقابل اهو  در پژوهش در

ها از در این پژوهش در جا  تضمین قابلی  اطمینان داده .بود اواهند براوردار تحلیل برای الزم

ها، حفظ و نگاداری فایل صوتی مهاحبه، نگارش متن مهاحبه ازجملههای مهاحبه مقتندسازی داده

 شدهارائهافزار، حفظ اطالعات مربوط به مشرهات نویقندگان طبق راهکار سازی متن روی نرمپیاده

ها، از شیوه کدگذاری های کیفی و استررا  مؤلفه. برای تحلیل داده( استفاده شد1385توس  حریری )

  استفاده شد. 2ایدیکیوافزار مکسنرم 10بنیاد و نقرۀ شناسی نظریه دادهروش

با دق   هاآنبر اساس مراحل زیر انجام شد: بعد از هر مهاحبه محتوای  لیوتحلهیتجزدر این پژوهش 

ها مطال  نندین بار اوانده شد تا درز و فام کاملی کردن مهاحبه و اوانا بازنویقی شد. پس از پیاده

شوندگان در جا  هدف پژوهش به عمل آید. سپس متون سطر به سطر اوانده شد های مهاحبهاز گفته

مزایقه مداوم،  بر اساسترا  شوند، در این پژوهش ابتدا کدهای اولیه یا معنادار استررا  شد و تا کدها ان

و ادغام گردیدند و در پایان به ازای هر  دهد، طبزات جداها و تشاباات بین کدها را نشان میکه تفاوت

گیری الگوی د برای شکلبنیاها ارائه شد. از سه مرحله کدگذاری نظریۀ دادهقولمفاوم، شواهدی از نزل
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کدگذاری باز یا  .3و انترابی 2، محوری1از: کدگذاری باز اندعبارتد که مفاومی دسترسی استفاده ش

واحد اود تجزیه شده و  نیترکون های عظیم به اولیه، نرقتین مرحله تحلیل داده اس  که با آن داده

شود. درکدگذاری محوری فرآیند ا کشد میهها در دادهها و ابعاد آنمفاهیم شناسایی و ویژگی

گیرد. به اود می شود و شکلی گزیدهآمده، از حال  کامال  باز اار  می به وجودااتها  کد به مفاهیم 

کدگذاری انترابی یا مرحله سوم کدگذاری روندی اس  که طی آن طبزات به طبزه مرکزی مرتب  

 گیرد. شود و نظریه شکل میمی

 

 هایافته.4

های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشگاه تبریز در سه رشته های پژوهش حاضر مبتنی بر پاسخیافته

رشته  (،5) یآموزشگرایش تکنولوژی  (،5) یدبقتانگرایش پیش(، 4) یتیتربمرتلد )رشته علوم 

 ( هقتند.(7) یشناسشناسی و رشته علم اطالعات و دانشروان

ها بنیاد سؤالی و اجرای فرآیند کدگذاری بر اساس روند نظریۀ دادههای کیفبرای تحلیل داده

. پس اندقرارگرفته لیوتحلهیتجزها در زیر مزوله اصلی مورد مضمون درآمده، هر ی  از سؤال صورتبه

ها به شرح ها( برای هر ی  از سؤالها( و طبزات اصلی )مزولهاز استررا  مفاهیم، طبزات فرعی )زیرمزوله

 زیر استررا  شد:

فضای مجازی نه کاربردهایی دارد که دانشجویان استفاده از آن را برای : اصلیسؤال پاسخ به 

 دهند؟دسترسی به اطالعات اود ترجیح می

کننده در شود کاربرد فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان مشارک مشاهده می 2که در جدول ننان

 بندی نمود.اده روزمره، سرگرمی و علمی دستهتوان در سه مزوله استفپژوهش را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Open Coding  

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهینشریه مطالعات دانش

             127صفحه              

های تبیین مولفه

دسترسی در فرایند 

 یابی در ...اطالع

 

 

 . کاربرد فضای مجازی برای کاربران2 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

بندی مطالب بر اساس اولویت
 نیاز و در مواقع ضروری

 

خواندن مطالب 
 ازیموردن

 
 استفاده روزمره

 

بستگی دارد چه چیزی »متنوع است، 
نیاز داشته باشم و هر چیزی که الزم 

 کنم«.باشد از فضای مجازی پیدا می

، هر چیزی که مورد نیاز زیچهمه»
 19، 12، 10، 9باشد«. 

خواندن مطالب 
 الزم برای زندگی

»مطالبی که برای  5
 کنم«.اند استفاده میزندگی مهم

استفاده از فضای مجازی 
خواندن رمان، دیدن برای 

فیلم، عکس، و ویدئو، جوک 
و دانلود آهنگ جهت 

 سرگرمی

 
 مطالعه رمان

 
 
 

 سرگرمی

 

 خوانم«.»رمان، زیاد می
 خوانم«.»رمان از فضای مجازی می

1 ،2 ،10 ،12 ،13 ،19 

 مشاهده فیلم

بیشتر«
 

 »فیلم
3 ،5 ،9 ،10 ،20 ،21 

 
گوش دادن به 

 موسیقی

 کنم«.دانلود می»در گوگل آهنگ 
»بیشتر غیرعلمی و دانلود موسیقی« 

10 ،12 ،18 

 

 مشاهده عکس
، 5»اکثر مطالب، عکس، فیلم و ویدئو« 

10 

 جوک
بوک »کانال جوک و سرگرمی فیس

 12، 9روم«. عضو هستم و می

استفاده از فضای مجازی 
برای مشاهده ویدئوهای 

 علمی
 ویدئوهای علمی

 
 علمی

 12، 10ویدئوهای علمی« »مشاهده 

 

 

ای فضای مجازی دانشجویان را به سرگرمی یعنی اواندن رمان، تماشای فیلم و ویژگی فرا رسانه

دادن به موسیزی، کتا   مشاهده عکس جذ  کرده اس . برای از دانشجویان به طنز، جوز، گوش

مجازی به دنبال آن نیزی که نیاز صوتی و مشاهده ویدئوهای علمی عالقه دارند. برای نیز در فضای 

  روند.هقتند، می دارند و مقائلی که برایشان در زندگی مام

 

 بیشتر به دنبال نه نوع مطالبی از طریق فضای مجازی هقتید؟ پاسخ به سؤال اول پژوهش:

علمی  توان در دو مزولهدانشجویان را می موردعالقهشود بیشترین مقائل مشاهده می 3که در جدول ننان

 بندی نمود.و پژوهشی و ابری دسته
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 در فضای مجازی مورداستفاده. انواع محتوای 3 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

 
 شناسی،عالقه به روان

 انجام تکالیف درسی،
کسب اطالعات دربارۀ رشتۀ 

 خود
کسب اطالعات مرتبط با 

 رشتۀ خود
اطالعات در مواقع نیاز کسب 

 و ضروری
 
 

 
 شناسیروان

 

 
علمی و 
 پژوهشی

 
 

 شناسی دوست دارم«.»علمی مانند روان

های عکس های مختلف مثالً کانال»کانال
 شناسی عضو هستم«.روان

شناسی است برای ام روان»چون رشته
شناسی انجام تحقیق درباره پروژه روان

اجتماعی اولین چیزی به ذهنمان خطور 
کند و اینکه چه تحقیقی انجام دهیم و 

تحقیقات را از  گونهنیااطالعات مربوط به 
 کنیم«.اینترنت جستجو می

خواهم از فضای »اگر کتاب یا رمانی که می
ام و یا دربارۀ رشته خوانممجازی می

 اطالعاتی کسب کنم«.
کنم در ارتباط با رشتۀ »بیشتر سعی می

 شناسی«خودم باشد موفقیت، روان
، زبان وپرورشآموزش»علمی بیشتر، 

 انگلیسی«
»هر مطلبی که نیاز داشته باشم علمی و 

ای پژوهشی، اگر استادمان از ما مقاله
 کنیم«.میبخواهند اجباراً جستجو 

اش باشد و عالقه ازیموردن»هر مطالبی که 
کنم اکثراً علمی داشته باشم تحقیق می

های کالسی و انجام شود برای ارائهمی
خواهم هایی که میتحقیقات و مقاله

 بخوانم«.
1 ،4 ،7 ،10 ،12 ،13 ،15 ،19 ،20 

خواندن مقاله و کتاب دربارۀ 
 رشتۀ خود، ادبیات ایران،

اطالعات دربارۀ رشته کسب 
 خود
 
 

 
علم اطالعات و 

 شناسیدانش

ای که دربارۀ رشتۀ خودم است )علم »مقاله
 اطالعات و دانش شناسی(«.

»درباره رشته خودم علم اطالعات و 
شناسی عالقه دارم کتاب و مقاله دانش

 بخوانم«.

 
»ادبیات کشور خودمان و نیز دربارۀ رشتۀ 

ام را زیاد رشتهخودمان هست چون 
 14، 11، 6شناسم و ترم دوم هستم«. نمی

عالقه به اطالعات فلسفی و 
 تاریخی و نیز رمان

 
فلسفی و 
 تاریخی

 

»اطالعات فلسفی و تاریخی را دوست 
 دارم«.

 خوانم«.»کتاب فلسفی و رمان خیلی می
13 ،18 

اخبار روز، اخبار علمی، اخبار 
 معتبر، افزایش اطالعات

 
 اخبار روز

 خبری

 

-»من بیشتر مطالب اخباری و علمی را می
پسندم یعنی اخبار روز و اخباری که موثق و 
 معتبر باشد و اطالعاتمان را افزایش بدهد«.

1 ،9 ،17 
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 ازجملهمقائل مرتب  با حوزۀ اودشان ، دانشجویان دنبال افزایش اطالعاتی در ارتباط با رشتۀ اودشان

برای انجام تکالید درسی و تحزیق  هاآنشناسی هقتند. و روان  یموفز، زبان انگلیقی، وپرورشآموزش

از:  اندعبارت هاآن موردعالقهآورند و دیگر مقائل در مواقال نیاز و ضروری به فضای مجازی روی می

ویژه ران، توریقم و توسعه پایدار، مقائل سیاسی و اقتهادی بهمقائل روز، تاریری و فلقفی، ادبیات ای

و طالق، باترین سن ازدوا ، ازدوا  پایدار،   یجمعمقائل اجتماعی مانند دلیل افزایش تعداد بیکاران، 

های ازدوا  در کشورهای دیگر و دوس  واقعی، مقائل باداشتی مثل پوس  و مو، کارهای هنری، سؤال

 ل شرهی.هوش، نجوم و مقائ

 کنید؟از نه ابزارهایی استفاده می ازیموردنبرای دسترسی به اطالعات پاسخ به سؤال دوم پژوهش: 

توان در دو مزوله ابزارهای دسترسی نامحدود نشان داد ابزارهای دسترسی را می 4های جدول که یافتهننان

 بندی نمود.اطالعات و ابزارهای دسترسی محدود به اطالعات دسته
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   130 صفحه  

    1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

 . ابزارهای دسترسی به اطالعات4جدول 
 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

اتصال آسان به اینترنت، 
پذیری آسان، استفاده دسترس

 تر از امکانات آن، راحت

 
 

 تلفن همراه

 
 

ابزارهای 
دسترسی 

نامحدود به 
اطالعات 
 )فیزیکی(

 

شدن به اینترنت  وصل تیقابل تلفن همراه»
تر به آن دسترسی توانید راحترا دارد و می

یابید، الزم نیست به کامپیوتر مراجعه 
بکنید، و از امکانات آن مانند دیکشنری که 

 توان استفاده کرد«.راحتی میبه
تر تر و در دسترس، چون راحتتلفن همراه»

 است«.
2 ،4 ،6 ،8 ،9 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16 ،21 

  
استفاده از آن برای انجام 

تر پروژه، ایجاد اسالید و راحت
از  تلفن همراه ونقلحملبودن 

 ، تاپلپ
اف، دیباز کردن فایل پی

مشاهده ویدئوهای آموزشی، 
 سرگرمی 

 
 تاپلپ
 

ام و تاپم برای انجام کارهای پروژه»از لپ
کنم پاورپوینت استفاده می درست کردن

 تر است وراحت تلفن همراه ونقلحملولی 
 توانم با خودم حمل کنم«.تاپم را نمیلپ

-راحت تلفن همراهتاپ، و لپ تلفن همراه»
توان جابجا کرد. از راحتی میتر است، به

های فایل باز کردنتوان برای تاپ میلپ
اف، ویدئوهای آموزشی و حتی دیپی

 سرگرمی استفاده کرد«.
 3 ،5 ،6 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،19 

 20»تبلت«  تبلت استفاده کردن از تبلت

 ،تلفن همراه ونقلحملراحتی 
استفاده از کلیۀ ابزارهای 

 دسترسی به اطالعات

 
 رایانه

 

ابزارهای 
دسترسی 

محدود به 
 اطالعات

 

 تلفن همراهو در خانه رایانه،  تلفن همراه»
 7تر است«. راحت

»برای دسترسی به اطالعات معتبر از 
تاپ، چه کامپیوتر و طریق کامپیوتر چه لپ

 کنم«.استفاده می هاآنچه گوشی از همه 
17 

و  تاپلپاستفاده محدود از 
گوشی به خاطر مواجه با 
تبلیغات زیاد و نداشتن تمرکز 
حواس، آرامش یافتن در محیط 
کتابخانه، مشاهده در هنگام 
جستجو و تقلید از خواندن همه 

 در آنجا

 
 کتابخانه

 

 یو گوشتاپ »معموالً خیلی کم از لپ
 قدرآنکنم چون فضای مجازی استفاده می

کرد و شود استفاده تبلیغات دارد که نمی
روم، چون بیشتر مواقع به کتابخانه می

کتابخانه مکانی است که کالً آرامش به من 
خوانند، دنبال دهد، همه درس میدست می

روید گردند و فضای مجازی میمطالب می
 18رود«. کالً تمرکزت از دست می

 

 

 تلفن همراهدسترسی آسان، جابجایی راح  آن و امکانات  به ااطر تلفن همراهبیشتر دانشجویان از 

اف، دیهای پیفایل باز کردنتاپ برای انجام تکالید اود و کنند و از لپدیکشنری استفاده می ازجمله

کنند. کنند. برای افراد از رایانه در اانه استفاده میویدئوهای آموزشی و حتی سرگرمی استفاده می

دانند و بر فضای مجازی به دلیل حجم انبوه محلی امن برای درس اواندن می همچنین کتابرانه را
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دهند و یکی از علل اصلی با تبلیغات گقترده و نداشتن تمرکز حواس ترجیح می شدنمواجهاطالعات، 

 همراه اس .استفاده دانشجویان از رایانه شرهی، اندازه کون  تبل  و تلفن

 

 یابید؟در فضای مجازی نگونه به اطالعات مورد نیاز اود دسترسی میپاسخ به سؤال سوم پژوهش: 

توان در سه مزوله شود نگونگی دسترسی به منابال اطالعاتی را میمشاهده می 5که در جدول ننان

 بندی نمود.و دسترسی متوس  دسته دسترسی آسان، دسترسی دشوار

 
 منابع اطالعاتی. نحوۀ دسترسی به 5جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

جستجو کردن، یافتن 
همۀ منابع به دلیل 
گستردگی و تنوع 

اطالعات، دسترسی 
آسان به اطالعات 

  ازیموردن

 
دسترسی به 

اکثر 
اطالعات 

 ازیموردن
 
 
 

 
 دسترسی آسان

جستجو »بله بیشتر اوقات، از طریق 
تر و و هرکدام را که علمی کردن

 کنم«.تر بود انتخاب میمناسب
کنم چون منابع زیاد »نود درصد پیدا می

 است«.
»معموالً در فضای مجازی همه چیز 

هست مانند مطالب علمی، فیلم مستند، 
نامه و اف کتاب، پایاندیفایل پی

کنیم و اگر  نیازی نیست از بیرون تهیه
توانیم اطالعات تر میبلد باشیم راحت

 آوریم«. به دسترا  ازمانیموردن
1 ،4 ،6 ،8 ،9 ،11 ،12 ،19 ،20 ،21 

دسترسی در بعضی 
 مواقع، 

جستجو نکردن هنگام 
نیافتن اطالعات، بعداً 

 جستجو کردن،

داشتن اراده و به نتیجه 
 رسیدن 

 
 برانگیزچالش

 
 

 
 

 دسترسی دشوار
 

توانم ولی میمواقع ها»بعضی موقع
شوم و خیالش میتوانم یا بیوقتی نمی

 کنم«.جستجو می یا بعداً
سخت است ولی  مواقعها»بعضی موقع

 «.کرد دایپتوان می
توان شاید بعضی چیزها »تقریباً بله می

به جواب  تیدرنهاسخت باشد ولی 
 رسیدم«.

2 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،13 ،14 ،18 

برآوردن نیازهای  
اطالعاتی و برطرف 

 نکردن نیازهای عاطفی

چالش ناشی 
از مسائل 

 -روحی
 عاطفی

 ازلحاظاطالعاتی شاید ولی  ازلحاظ»
تواند عاطفی، فضای مجازی نمی

 15کننده باشد«. تسهیل

 ازیموردنیافتن اطالعات 
به دلیل گستردگی 
منابع، پیدا نکردن 

به  ازیموردناطالعات 
 دلیل کمبود منابع 

دسترسی به 
اطالعات 

 گاهی اوقات

ها در مورد مطالبی »معموالً بعضی وقت دسترسی متوسط
اند که بیشتر افراد درباره آن نوشته

کنم ولی اگر اطالعات زیادی پیدا می
توانم سختی میاطالعات کم باشد به

 17، 16، 3ا کنم«. پید
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 1پیاپی   

 یسوبهسرتی دانشجویان را راحتی و گاهی بهگقتردگی اطالعات فضای مجازی و یافتن اطالعات به

یابند و یافتن پس از جقتجوی مکرر به اطالعات اویش دس  می هاآنفضای مجازی فرااوانده اس . 

ترین مشکالت دانشجویان، روبرو شدن با مقائل دانند. مامبرانگیز میاود را نالش ازیموردناطالعات 

 ای و تبلیغات زیاد، برطرف نکردن نیازهای عاطفی بود.حاشیه
 

ی استفادۀ مقتزل از منابال اطالعاتی در دسترس های الزم براآیا از ماارتپاسخ به سؤال چهارم پژوهش:

 براوردارید؟

های الزم برای استفاده مقتزل از منابال ماارتدهد مینشان  6جدول پژوهش در های که یافتهننان

های فناورانه های ارتباطی و ماارتهای اطالعاتی، ماارتتوان در سه مزوله ماارتاطالعاتی را می

 بندی نمود. دسته

 
 های الزم برای استفادۀ مستقل از منابع اطالعاتی. مهارت6جدول 

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

استفاده بیشتر از 
 اینترنت

 
تجربۀ 
 استفاده

 

 
های مهارت

 اطالعاتی

توانم کارهای خود را »زیاد استفاده کردم و می
 دهم«.طور مستقل انجام راحتی و بهبه
1 ،2 ،4 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،14 ،20 

 
حداقل آشنایی و 

 کمک از دیگران،
ارتباط با دوستان و 
اطرافیان برای رفع 
نیازهای اطالعاتی 

 خود،
 سهولت استفاده

سؤال پرسیدن در 
 مواقع نیاز

 
 
 
 
 

 
مهارت 

پرسش از 
 دیگران

 

 
های مهارت

 ارتباطی
 

 که ییآنجاتا  صورت کامل»تا حدودی، نه به
الزم دارم و اگر نتوانم از کمک دیگران استفاده 

 کنم«.می
آید، توانم ولی برای آدمی پیش می»بله می

 که ییجاها به همدیگر نیاز دارند، شاید انسان
من  که ییجاداند و دانم دیگری نمیمن می

 یترکاملدانم دوستم و اطرافیان اطالعات نمی
تعاملی که بین  توانیم باداشته باشند و می
شود نیازها و مشکالت خودمان برقرار می
 کنیم«.همدیگر را رفع می

-ها، اشکاالتی پیش بیاید می»نه بعضی وقت
گیرم. قبالً آشنایی پرسم و تازه دارم یاد می

داشتم زیاد لنگ نبودم ولی بازم جایش هست 
 گیرم«.بیشتر از این یاد می

آدم اشکال داشته  ییکجایبله، ولی  هاآن»بیشتر 
 باشد باید بپرسد«.

5 ،11 ،14 ،15 ،21 

های گذراندن دوره
آموزشی، مطالعه 

کردن و رفع 
نیازهای اطالعاتی 

 دیگران

 
های مهارت
 ایرایانه

 

 
های مهارت
 فناورانه

توانم، کالس رفتم مطالعه داشتم معموالً »بله می
 پرسند که چگونه استفاده کنیم«.از من می

13 
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های دانشجویان بیشتر کارها را اودشان به دالیلی مانند استفاده زیاد، گذراندن دوره

و ویژگی منحهر فضای  اینترن  و رایانه ۀنیدرزمها، اواندن آموزشی در آموزشگاه

توانند از فضای دهند. برای کامال  نمیطور مقتزل انجام میمجازی یعنی ساول  استفاده به

 ها به یکدیگر نیاز دارند.معتزدند که انقان د واستفاده کننمجازی 

های از ماارت یبراوردارترین عامل در ابعاد دسترسی که ذکر شد یکی از اصلیننان

 الزم برای استفادۀ مقتزل از منابال اطالعاتی اس . 

دانشجویان در بقتر فضای مجازی از توانایی و دانش پاسخ به سؤال پنجم پژوهش: 

  کنند؟ای استفاده میران در نه زمینهدیگ

استفاده از دانش و توانایی دیگران  دهدمینشان  8و  7جدول پژوهش در های که یافتهننان

های اجتماعی و زمینۀ استفاده از دانش و های مرجال و گروهتوان در دو مزوله گروهرا می

و استفاده نکردن  آموزشی -میتوان در سه مزوله مقائل روزمره، علتوانایی دیگران را می

 بندی نمود. دسته

 

 . استفاده از دانش و توانایی دیگران در فضای مجازی7 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

 
رفع مشکل از طریق 
چت با افراد 
 متخصص

 

 
 افراد ماهر

 
 

 
های گروه

 مرجع

 

شخصی در آن دانم »بله وقتی مشکلی دارم و می
زمینه مهارتی دارد، از طریق چت مشکلم را حل 

 کنم«.می
ها اطالعاتی داشته باشند »افرادی که در این زمینه

کنم بپرسم و از اطالعاتشان استفاده سعی می
 کنم«.

2 ،5 ،20 

تحلیل  ۀنیدرزمویژه دکتری، »با افراد موفق به افراد موفق گفتگو با افراد موفق
 13های کنکور« سؤال

سؤال پرسیدن از 
 ۀلیوسبهاساتید 

 تلگرام 

»اساتیدمان هستند، اگر سؤالی داشتم از طریق   اساتید
 17، 11پرسم«. تلگرام می

 
ارتباط با دوستان و 
 رفع اشکاالت

 

 
 دوستان

 
های گروه

 اجتماعی
 

فرستم و اگر »اگر اشکالی داشتم به دوستانم می
هم بلد نباشند به دوستان دیگرشان  هاآن

  16فرستند«. می

گذاری اشتراک
مطالب از طریق 
 کانال
سؤال پرسیدن از 

ها و طریق کامنت
های معتبر سایت

 علمی

 
کاربران 
ناشناس 
فضای 
 مجازی

 

مردانه و های زندگی، »مثالً کانالی دربارۀ سیاست
گذارند و من زنانه دارم، مطالبی را به اشتراک می

 خوانم«.می
های معتبر که علمی هستند، ها و سایت»کامنت

رویی جواب با گشاده هاآنتوانید سؤال بپرسید و می
  21، 19، 15، 10، 9، 6دهند«. می
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 فضای مجازی. زمینۀ استفاده از دانش و توانایی دیگران در 8جدول          
 

 

 

 

 

پرسند ها آگاهی دارند، میشوند از افرادی که در آن زمینهبا مشکلی مواجه می که یزماندانشجویان 

های کنکور مقائل درسی، افراد موفق در زمینۀ تحلیل سؤال ۀنیدرزمو همچنین از کم  اساتید، دوستان 

کنند. لذا و از دانش و آگاهی دیگران درباره مقائل زندگی و علمی در فضای مجازی استفاده می

ای رشتۀ علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی معتزد اس  که اواستن توانقتن اس  و عالقه جویدانش

 به کم  اواستن از دیگران ندارد حتی اگر شکق  برورد دوس  دارد اودش انجام بدهد. 

 

به اطالعات اود در فضای  هاآناز دیدگاه دانشجویان موانال دسترسی : پاسخ به سؤال ششم پژوهش

 دهد.اطالعات بیشتری در این اهو  ارائه می ۹کدامند؟ جدول مجازی 

 

 

 

 

 

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

رفع مشکل از طریق 
 چت با افراد متخصص

 
 

 

 
رفع 
 مشکل

 

 
 
 

استفاده 
 روزمره
 
 
 
 

 

دانم شخصی در آن زمینه مهارتی »وقتی مشکلی دارم و می
 کنم«.دارد، از طریق چت مشکلم را حل می

-حالت عادی استفاده نمیآمده باشد، در »اگر مشکلی پیش
 کنم«.

2 ،14 ،20 

گذاری مطالب اشتراک
خود و دیگران از طریق 
کانال و استفادۀ مفید از 
 آن در زندگی

 
مسائل 
 زندگی

های زندگی، مردانه و زنانه دارم، »مثالً کانالی درباره سیاست
خوانم و خیلی به دردم، در زندگی گذارند، میمطلبی را می

 15، 10خورد«. می

ایجاد شبکۀ آموزشی 
 هاویژه کنکوری

استفاده راحت از آن 
 توسط خود و دیگران

 

 
 کنکور

 
 
 -علمی

 آموزشی

 

گذارند ها میای را که مختص آموزش کنکوری»بله شبکه
توانید خودتان استفاده کنید دهند، هم میو آنجا توضیح می

 17، 13و هم به دیگران یاد بدهید«. 

سؤال پرسیدن از 
های ها و سایتکامنت

 معتبر علمی

 
 علمی

توانید های معتبر که علمی هستند میها و سایت»کامنت
 19، 14دهند«. با روی گشاد جواب می هاآنسؤال بپرسید و 

کمک نخواستن از 
دیگران، داشتن اراده 
 قوی

 
مستقل 

 بودن

 
استفاده 
 نکردن

 

کمک خواستن از دیگران را کنم »نه اصالً استفاده نمی
تواند هر کاری دوست ندارم و معتقدم انسان اگر بخواهد می

  18کنم کاری را انجام دهم«. را انجام بدهد، خودم سعی می
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 : موانع دسترسی به اطالعات در فضای مجازی9جدول 

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

آشنا نبودن با فضای 
 مجازی

های چالش
 آموزشی

 
 

موانع 
 آموزشی

 
 

فضای صورت پیشرفته با ها به»بعضی وقت
 14، 3مجازی آشنایی نداریم« 

آموزش ندادن فضای 
 مجازی

ضعف در 
 یهامهارت

آموزشی 
 اینترنت

»استفاده صحیح از اینترنت را بلد نیستیم و 
، 5کنیم« خواهیم پیدا نمیاطالعاتی که می

6 

آشنا نبودن با نحوۀ کار 
 ایهای رایانهدر سیستم

ضعف در 
 یهامهارت

 آموزشی رایانه

در  کار کردن»آشنا نبودن با نحوۀ 
های کامپیوتری و امکانات اولیه سیستم

 17افزاری« افزاری و نرمسخت

 نبود مراکز برای ارائه
 روزخدمات به

 

فقدان وجود 
مراکز 

دهنده ارائه
 خدمات

 
 

موانع 
زیرساختی و 

 فناورانه
 

»نبود مراکزی برای دسترسی به اطالعات 
 17روز« به

محدودیت مکانی در 
اتصال به اینترنت، قرار 
نگرفتن در موقعیت و 

 استفاده نکردن از اینترنت

فقدان وجود 
های زیرساخت

دسترسی به 
 اینترنت

ای گیرد واقعاً آن لحظهنمی جاهمه»اینترنت 
توانم بروم. مثالً که نیاز به مطلبی دارم نمی

ام خارج از کشور است الزم دارم دخترخاله
، نظرش را بپرسم یامسئلهآن لحظه دربارۀ 

قرار دارم اینترنت نیست و  یتیموقعولی در 
 21توانم به آن دسترسی داشته باشم«. نمی

توانایی کافی نداشتن، 
تنوع اطالعات زیاد و 
سردرگم شدن، کامل 
نبودن منابع و مواجه 

شدن با حاشیه و تبلیغات 
 زیاد

 
های چالش

ذاتی منابع 
 اینترنتی

 

»توانایی کافی نداریم، تنوع اطالعات زیاد 
 گیری کرد«.شود نتیجهاست و نمی

»منابعش کامل نیست، موضوعات حاشیه و 
 18، 13، 8، 1 تبلیغات هم زیاد است«.

چه  ازتیموردن»بستگی دارد اطالعات 
چیزی باشد اگر سیاسی و مذهبی باشد 

های فیلترکننده به آن مطالبی که سایت
 شوند«.خواهید برسید مانع میمی

ها واقعاً آدم نیاز دارد و رشتۀ »بعضی سایت
خودمان طوری هست که بعضی مباحث باید 

استفاده نادرست بقیه  به خاطربخوانید ولی 
م به آن توانیشوند و ما خودمان نمیفیلتر می

 21، 9، 7، 4، 2دسترسی پیدا کنیم«. 

دسترسی نداشتن به 
به  ازیموردناطالعات 

دلیل فیلتر شدن 
ها، استفاده نکردن سایت

صحیح از اینترنت و فیلتر 
 هاشدن سایت

 
 فیلتر
 
 
 
 

نبود پوشش مناسب  
 توسط موتورهای جستجو

 

ناکارآمدی 
موتورهای 

 جستجو

موتورهای جستجو، باعث »اشکال در 
جستجو  گوگل در کهچنانآنشود می

 کنید نیاورد«.می
»نبود پوشش مناسب توسط موتورهای 

 2، 1جستجو« 

ویروسی شدن و 
دسترسی نداشتن به 

 اطالعات

شدن  ویروسی
 کامپیوتر

شود و ها کامپیوتر ویروسی می»گاهی وقت
تواند در همان لحظه به شخص نمی

 21، 12برسد«.  موردنظراطالعات 

بندی اطالعات زمان
اینترنتی و مسدود شدن 
صفحه، دسترسی دشوار 

 
سرعت کم 

 اینترنت

 تو گوگلدار هستند، هایشان مدت»بعضی
آورد این صفحه مسدود شده زنیم میمی

 توانید استفاده کنید«.دیگر نمیاست و 
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به  ازیموردنبه اطالعات 
 دلیل سرعت کم اینترنت،

شود که به »سرعت کم اینترنت باعث می
دیرتر دسترسی پیدا  ازمانیموردناطالعات 

 21، 17، 12، 9، 2کنیم«. 

 موانع فردی ضعف در اراده داشتن اراده
»اگر بخواهید به علم دسترسی یابید 

توانید بگویید خواستن توانستن است«. می
16 

 

های موانال دسترسی به اطالعات از دیدگاه مزوله دهدمینشان  ۹جدول پژوهش در های که یافتهننان

بندی و موانال فردی دسته توان در سه مزوله موانال آموزشی، موانال زیرسااتی و فناورانهدانشجویان را می

 نمود.

ای زیاد و نداشتن تمرکز حواس، با مطال  حاشیه شدنمواجهدانشجویان گقتردگی و تنوع اطالعات، 

های دسترسی به اینترن  آشنا نبودن با نحوۀ استفاده از اینترن  و مبانی رایانه، فزدان وجود زیرساا 

ها و اطالعات اا ، ناکارآمدی موتورهای سرع  ضعید اینترن ، فیلتر شدن بعضی از سای  ازجمله

کرهای اینترنتی و ضعد در اراده را از موانال دسترسی به اطالعات جقتجو، ویروسی شدن کامپیوتر و ه

 دانند.می

 

 گیریبحث و نتیجه.5

یکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآیند  بر اساسهای دسترسی تبیین مؤلفه هدف از پژوهش حاضر

های مهاحبه برای یافتن اس . در همین اهو  سؤال یابی در فضای مجازی با رویکرد کیفیاطالع

ای، شرای  )دسترسی(، شرای  علی، متغیرهای زمینه یموردبررسمفاومی مشترز از تعرید پدیدۀ 

 ارائه شده اس . 1شکل گر و پیامدهای دسترسی تنظیم شد که در مدااله
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 مجازی یابی در بستر فضایمفهومی دسترسی در فرآیند اطالع. الگوی 1شکل 

 

 

 

 

 

 شرایط علی

زمینۀ استفاده از دانش و توانایی دیگران در  -1

 فضای مجازی

استفاده آموزشی و  -استفادۀ روزمره، علمی

 نکردن 

فضای انواع محتوای مورد استفاده در  -2

 مجازی

 علمی و پژوهشی، و خبری

 

 

 

 

 

 

 دسترسی 

 ایعوامل زمینه

 ابزارهای دسترسی به اطالعات

ابزارهای دسترسی نامحدود  -1
 به اطالعات )فیزیکی(

 تبلتتاپ و همراه، لپتلفن
 
ابزارهای دسترسی محدود  -2

 به اطالعات
 رایانه و کتابخانه

 

 

 

 

 

 گرعوامل مداخله

 موانع دسترسی به اطالعات

 وانع آموزشیم -1

 
موانع زیرساختی و  -2

 هفناوران
 

 وانع فردیم -3

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها

نحوۀ دسترسی به منابع اطالعاتی در  -1

 فضای مجازی

 دشوار و متوسطدسترسی آسان، 

های الزم برای برخورداری از مهارت -2

 استفادۀ مستقل از منابع اطالعاتی

 های اطالعاتی، ارتباطی و فناورانهمهارت

استفاده از دانش و توانایی دیگران در  -3

 مجازی فضای

 های اجتماعی های مرجع، گروهگروه
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های موجود در دانشجویان داتر هقتند که با توجه به رشته  یاکثردهد که های مطالعه نشان مییافته

قرار دارند و با توج ه به هدف  23-1۹های مرتلد متفاوت اس . بیشتر دانشجویان در گروه سنی دانشکده

به ااطر  تلفن همراههای مطالعه حاکی از آن اس  که بیشتر دانشجویان از قتند. یافتهپژوهش جوان ه

تاپ برای انجام تکالید اود، دسترسی آسان، جابجایی راح  و تقایالت جانبی نون دیکشنری و از لپ

ه در کنند. برای افراد نیز از رایاناف، ویدئوهای آموزشی و حتی سرگرمی استفاده میدیباز کردن پی

کنند. به دالیلی نون حجم و رایانه به هنگام در دسترس بودن استفاده می تلفن همراهتاپ، اانه و از لپ

 تاپ ترجیحو لپ تلفن همراهانبوه اطالعات، تبلیغات گقترده و نداشتن تمرکز حواس، کتابرانه را به 

دهند. از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از علل اصلی استفاده دانشجویان از رایانه می

( مبنی بر 2014های سعید و وها  )اس . این نتایج با یافته تلفن همراهشرهی، اندازه کون  تبل  و 

( و نیز با 2012عابدی ) و اراجیهای شعبانی، نادریتاپ برای اواندن دیجیتالی و یافتهاستفاده از لپ

برداری آسان از منابال ناپی و داشتن تمرکز حواس ( مبنی بر یادداش 138۹نتایج نگابان بنابی و انهاری )

 هنگام اواندن، همروانی دارد.

( نیز به این نتیجه رسیدند که رشد و گقترش نفوذپذیری اینترن ، 13۹4و اجتادنژادکاشانی ) عبداللای

ها های هوشمند، تبل  و همچنین افزایش نقخ الکترونیکی کتا نیکی همچون موبایلروا  وسایل الکترو

 توان از عوامل اصلی اقبال مطالعه کتا  الکترونیکی در برابر کتا  ناپی دانق .در فضای مجازی را می

از: علمی و پژوهشی، و ابری. علمی شامل  اندعبارتدر اینترن   مورداستفادهانواع محتوای 

های شناسی، فلقفی، تاریری و ابری شامل اابار روز اس  و با یافتهشناسی، علم اطالعات و دانشروان

( مبنی بر اینکه بیشترین میزان استفاده از اینترن  برای انجام تکالید درسی 13۹2معمارباشی و میاندشتی )

( مبنی بر اینکه دانشجویان به دنبال اطالعات علمی هقتند 2021و همکاران) های احمداس  و نیز با یافته

 اینترن  اس ، همقو اس . هاآن مورداستفادهو کانال اصلی اطالعات 

، اواندن ازیموردنکاربرد فضای مجازی برای کاربران در سه مزوله روزمره نون اواندن مطال  

رمان، مشاهده فیلم، گوش دادن به موسیزی، مشاهده مطال  الزم برای زندگی، سرگرمی نون مطالعه 

( مبنی 2014یمز )های آکارسو و داریبندی گردید و با یافتهعکس و نیز علمی مثل ویدئوهای علمی دسته

 برند همروانی دارد.بر اینکه از گوش دادن به موسیزی لذت می

، ازیموردنبه اکثر اطالعات  صورت دسترسی آسان با دسترسینحوۀ دسترسی به منابال اطالعاتی به

برانگیز و نالش ناشی از مقائل روحی و عاطفی و دسترسی دسترسی دشوار ناشی از دسترسی نالش

( نیز 1387موقتی اس . اقروی و همکاران) صورتبه ازیموردنمتوس  بر اساس دسترسی به اطالعات 

 رسی سریال به نیازهای اطالعاتی اس .اظاار کردند که دلیل استفاده از منابال الکترونیکی به ااطر دست

های مرجال شامل افراد ماهر، گروه دودستهاستفاده از دانش و توانایی دیگران در فضای مجازی به 

بندی های اجتماعی شامل دوستان و کاربران ناشناس فضای مجازی دستهافراد موفق و اساتید، و گروه

آموزشی  -مقائل روزمره برای رفال مشکل و مقائل زندگی، مقائل علمیۀ نیدرزمگردید. همچنین 

 .کنکور و علمی، و استفاده نکردن به دلیل داشتن اراده قوی اس  ٔ  نهیدرزم
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از: موانال آموزشی بر اساس ضعد در  اندعبارتاز دیدگاه دانشجویان، موانال دسترسی به اطالعات 

دهنده ال زیرسااتی و فناورانه به دلیل فزدان مراکز ارائههای آموزشی رایانه و اینترن  و موانماارت

های ذاتی منابال اینترنتی، فیلتر، های دسترسی به اینترن ، نالشادمات، فزدان مراکز زیرساا 

ناکارآمدی موتورهای جقتجو، ویروسی شدن کامپیوتر و سرع  کم اینترن  و نیز موانال فردی ناشی از 

( دریافتند که عواملی مانند 13۹4به نزل از احمدی و یاری، 2003ضعد در اراده. صید کاشانی) 

یابی افراد های دسترسی به اینترن ، سواد اینترنتی، فرهنگی، اطالعاتی و فناوری بر رفتار اطالعزیرساا 

ترین مشکل جا  دسترسی ( نیز به این نتیجه رسیدند که مام13۹2تأثیرگذارند، معمارباشی و میاندشتی )

های ناکافی و نبودن دسترسی راح  اس . در مطالعات حریزاوی و ترن ، زیرساا به این

موانال دسترسی  ازجمله( نیز سرع  پایین اینترن  و عدم آگاهی از شیوۀ دسترسی به منابال 13۹۹همکاران)

 .اس به اطالعات 

ای اطالعاتی یعنی ههای الزم برای استفاده مقتزل از منابال اطالعاتی بر اساس سه مزوله ماارتماارت

ای های فناورانه یعنی رایانههای ارتباطی شامل ماارت پرسش از دیگران، و ماارتتجربۀ استفاده، ماارت

های فناوری و ارتباطی جا  دسترسی به ( نشان داد که ماارت1384اس . پژوهش اقروجردی )

یابی در جه رسیدند که ماارت اطالع( نیز به این نتی13۹6اطالعات تأثیرگذارند. فامیل روحانی و موسوی )

( نیز باور 201۹استفاده و تعداد اوانندگان از فضای مجازی مؤثر هقتند. وبر، بکر و هیلمرت ) زمانمدت

های ها و مجالت الکترونیکی مورد اشتراز دانشگاه و تکنی بر آن دارند که آشنایی دانشجویان با پایگاه

ویژه در اوایل پدیا، بهجقتجوی گوگل و ادمات مشاوره ویکی جقتجوی پیشرفته فراتر از موتورهای

 باشد. هاآنتحهیلی  عملکردتواند ابزاری مؤثر برای بابود دورۀ تحهیلی می

 فردمنحهربههای ویژه اینترن ، شبکه جاانی و ویژگیپیدایش منابال الکترونیکی در فضای مجازی به

ای بودن آن رفتار تنوع اطالعات، و فرا رسانه فضای مجازی مانند ساول  دسترسی، گقتردگی و

های هوشمند، رایانه و تبل  برای دسترسی یابی دانشجویان را تغییر داده اس  و از ابزارهایی مثل تلفناطالع

ای، سواد یابی نیاز به سواد اطالعاتی، سواد رایانهکنند. دانشجویان برای اطالعبه اطالعات استفاده می

 د ارتباطی، سواد انتزادی و سواد فرهنگی دارند. اینترنتی، سوا

های روزافزون کنونی، مقئله دسترسی به اطالعات امری ضروری اس . شبکه با توج ه به فناوری 

مند ویژه دانشجویان، مدیری  نظامجاانی و ، اینترن  و مانند آن نیازمند آموزش صحیح کاربران به

با توج ه (. همچنین 1384یابی شرهی اس  )اقروجردی، العرسانی و اشاعۀ فرهن  اطمراکز اطالع

نیفتادن فرهن  استفادۀ صحیح و اثربرش از ابزارهای نوین، و ناادینه نشدن فرهن  مطالعه در  جابه

ویژه در میان نوجوانان کشور، اواندن در فضای مجازی و رقاب  آن با محی  ناپی به نالشی اساسی به

ذاری و گو جوانان تبدیل شده اس . بر این اساس در جا  کاهش این مشکالت باید نقب  به سیاس 

آموزش استفادۀ صحیح و اثربرش از فضای مجازی و همچنین حفظ رابطۀ این اقشار با منابال ناپی و 

بر اساس این نتایج پیشنااد ناادینه کردن فرهن  مطالعه از دوران کودکی و اردسالی اهتمام ویژه داش . 
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   140 صفحه  
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یابی اقدامات زیر در العشود جا  استفادۀ باتر دانشجویان از فضای مجازی در راستای فرآیند اطمی

 ها و مؤسقات عالی آموزشی و پژوهشی اعمال شود:سطح دانشگاه و سایر دانشگاه

جا  تقایل دسترسی به اطالعات در  هاآنهای سواد اطالعاتی دانشجویان و هدای  . آشنایی با ماارت1

عاتی و ارتباطی های اطالهای دسترسی به اطالعات اعم از زیرساا تزوی  زیرساا  فضای مجازی

 کشور

های اطالعاتی در های آموزشی آشنایی با فناوری اطالعات و نحوۀ استفاده از پایگاه. ایجاد دوره2

 هادانشگاه

 

 منابع و مآخذ.6

های همایش مطالعه در ایران در مجموعه مقالههای ها و چالش(. ضرورت۱۳۹۴احمدی، حمید و یاری، شیوا )

 . تهران: کتابدار.25۹ -2۴۳مراد، فرهنگ مطالعه در ایران، گردآورنده عصمت مؤمنی و ابوالقاسم عیسی ملی

 اد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.. تهران: دانشگاه آزهای پژوهش کیفیاصول و روش(. ۱۳85حریری، نجال )

پور، علی اصغر ؛و ممتازان، ؛ ماهیدشتی، مهسا؛ آبافت، نصراهلل ؛ ولینبیز دریس،حریزاوی، محمدامین؛ زارع

مجله یابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان. . عوامل مؤثر بر رفتارهای اطالع(۱۳۹۹محبوبه )
   . ۴۴-۳8(، ۱) 6، رسانی پزشکی نویناطالع

ای از تبعات فناوری بی: پارهسازی دسترسی به اطالعات و ارائه مدل ترکی(. مفهوم۱۳8۴خسروجردی، محمود )

 . ۱66-۱۳5(، ۴۴) ۳۹، مجله کتابداریبر دسترسی. 

(. تأثیر منابع ۱۳87محمدی، داریوش )پور حافظی، مهدی ؛و علیخسروی، فریبرز؛ منصوریان، یزدان؛ علی

 (. ۱28) 8 کتاب ماه کلیات،الکترونیک بر مطالعه. 

ای وضعیت مطالعه کتاب غیردرسی مقایسه(. بررسی ۱۳۹۴عبداللهی، حمیدرضا ؛و اجتهدنژاد کاشانی، ساالر )

( در ۹۱-۱۳88های فرهنگ عمومی کشور )در بین ایرانیان طی چهار موج متوالی از طرح شاخص

-های همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران، گردآورنده عصمت مؤمنی و ابوالقاسم عیسیمجموعه مقاله

 . تهران: کتابدار.۱25 -۱0۹مراد، 

 اطالع رفتار و ای رسانه سواد مفاهیم بر مروری(. ۱۳۹6) فاطمه موسوی، ؛و روحانی؛ سیدعلی اکبر فامیل

  .۱26-۱۳۳ :(2)8سالمت،  تصویر. مجازی فضای در یابی

)مترجمان: فیروزه زارع،  های رفتار اطالعاتینظریه(. ۱۳87کچنی، لین ؛و اردلز، ساندا )ای؛ مکفیشر، کرن

 (2005کتابدار )تاریخ اصل اثر:  :فرد(. تهرانالعابدینی، غالم حیدری و لیال مکتبیزین محسن حاجی

های اطالعاتی اجتماعی مجازی در مجموعه (. نگاهی گذرا به مدیریت اطالعات در شبکه۱۳۹۳معرفت، رحمان )

نیا و یزدان منصوریان، مقاالت اولین همایش ملی تعامل انسان و اطالعات، گردآورنده نصرت ریاحی

  .هران: نشر چاپار، ت6۹۴-6۳۳

یابی تحصیلی از طریق اینترنت در بین (. واکاوی اطالع۱۳۹2میاندشتی، ناصر )زمانی معمارباشی، پیام ؛و

 علوم ترویج و آموزش کشاورزیدانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی رازی کرمانشاه،نشریه 
 .۱۳5-۱66(،۱)۹ ایران،

فصلنامه های خواندن جوانان. (. تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و روش۱۳۹5ناصری، زهرا  و نوروزی، علیرضا )
  .227-2۱۳ :(85)22های عمومی، رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع
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Editor’s Note: 
Knowledge-Research Studies as an umbrella to cover interdisciplinary researches 

 

One of the concepts that can be considered more and more in today's world is research on 

Knowledge (دانش in Persian). A variety of definitions from a literary perspective are 

provided in the Persian Dictionaries (Dehkhoda and Moin): Including Knowingness, 

wisdom, science, Merit, wisdom, Intelligence, and .... 

The study of this crucial keyword in rich Persian poetry also shows the attention of Iranian 

poets to this fundamental word from different and diverse perspectives. Thus, by reading 

poems with the theme of knowledge, one can understand the semantic complexity from 

ancient times to the present. 

If we have a look at these poems in a good and profound way, we can face with various 

perspectives and interpretations that have been presented from different points of view 

towards Knowledge. 

A simple search of the world's most well-known citation databases shows that 

“Knowledge” has become an essential and practical term in various disciplines. A search 

of the “Knowledge” in Web of Science (WOS) indicates that 1,395,972 items can be 

retrieved via this database, which 1,165,447 of them are articles in the humanities and 

other disciplines, including engineering, computer science, education research, business 

economics, and environmental sciences. 

In Persian literature, 416 dissertations and dissertations are retrieved by searching for the 

Knowledge in the Ganj database1 (covering information on thesis and dissertations in the 

country). A review of the retrieved results shows that 111 thesis or dissertations are 

related to Knowledge and Information Science. Among other retrieved items, 66 thesis 

or dissertations fall in the humanities, 26 ones in the basic sciences, 23 ones in the law, 

and the rest 23 ones in the management. 

An examination of words related to knowledge, based on various thesauri, indicates that 

this concept is closely related to other disciplines, especially philosophy, sociology, 

economics, history, psychology, education, and Computer Science. On the other hand, it 

can be said that knowledge has the closest relationship with the macro concept of science. 

Knowledge is currently investigated from the perspective of theoretical and philosophical 

foundations as epistemology; In the field of management, the term "knowledge 

management" is considered as a new school of management; In computer science, 

knowledge management, representation, and engineering systems are crucial and 

fundamental terms; In education and psychology, cognitive and behavioral aspect of 

knowledge is widespread; In history, the study of knowledge history and its evolution is 

still an important topic; In sociology, the concept of "information society" has been 

replaced by "knowledge communities" , the emerging term which is highly regarded. 

 
1 . Ganj.irandoc.ac.ir 

https://dx.doi.org/10.22034/jkrs.2021.14123
https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14123.html
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Therefore, the study and research in the knowledge-related issues in various 

disciplines and from multiple perspectives can be promising to create an 

independent and dynamic research field. 

On the other hand, the role and importance of knowledge in “Knowledge and 

Information Science” are more than other disciplines. 

 “Knowledge” received more attention from the side of Iranian “Knowledge and 

Information Science” specialists by the late 1970s with the publishing of the of late 

Dr. Houshang Ebrami fundamental work entitled "An overview of Knowledge 

Science" which proposed "Knowledge Science" instead of “Library Science”. Also, 

changing the title of the discipline of "Library and Information Science" to 

"Knowledge and Information Science" since 2012 was a new perspective on 

knowledge in this field in Iran. A global investigating of this term also shows that 

after publishing of the paper of Chaim Zins2 and proposing the "Knowledge 

Science" as an alternative for “information science”, the importance of Knowledge 

in Information Science increased all over the world. 

By accepting the assumption that Knowledge is of interest in most disciplines, it 

can provide a valuable pathway for interdisciplinary and multidisciplinary 

researches between Information Science and other disciplines. 

Based on this capacity, the “Journal of Knowledge-Research Studies” is published 

with an interdisciplinary and multidisciplinary approach. Its aim is to contextualize 

joint interdisciplinary and multidisciplinary researches between information 

sciences and other disciplines. we hope that with the contributions of researchers 

from various disciplines, the journal will achieve its goals.  

 

Rasoul Zavaraqi 

Editor-In-Chief 

 
 

 
2 . Zins, C. (2007). Classification schemes of Information Science: Twenty‐eight scholars map the 

field. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(5), 645-672. 

https://orcid.org/0000-0001-6890-2594
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Abstract 
Purpose: This study aimed to investigate the status of publication, drawing the scientific 

structure and citation analysis of scientific products of Urmia University.  

Methodology: The present research has been done in terms of applied purpose and terms of 

descriptive-analytical methodology with a scientometric approach. The data has been 

collected through the web of science. The research community includes 5837 scientific 

productions of the faculty members of Urmia University, which have been indexed in the 

web-science database from 1982 to 2019. To answer the research questions, web-based 

database analysis was used, as well as Excel software, website, CIA Explorer and Vivasior. 

Findings: The findings indicate that the scientific production of Urmia University has had 

an upward trend, but its growth rate has fluctuated. The average growth rate of Urmia 

University is 31.85%. Co-authorship indicators have shown the willingness of faculty 

members to collaborate in scientific production. Urmia University has the highest scientific 

cooperation at the national level with the Azad University and in the international arena with 

American universities. The level of collaboration among Urmia University and Iranian 

organizations is high, and in contrast, scientific collaboration at the level of international 

organizations is low. The busiest subject areas in Urmia University are related to engineering, 

chemistry, agriculture, physics, veterinary medicine, materials science, and computer science, 

respectively. 

Conclusion:  Although most of the humanities disciplines are available at Urmia University, 

none of the subject areas of the humanities disciplines are among the busiest subject areas of 

Urmia University's scientific productions. The most prolific and most-cited faculty members 

are professors in technology and engineering. Such research can be used as a roadmap to see 

and identify the strengths and weaknesses of science in the country. 

Value: This research, for the first time, assesses the scientific production community of 

Urmia University with bibliometrics and illustration. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Currently, one of the most important issues in the country is the issue of science production. 

Research is the basis of science production, and increasing scientific output in each country 

leads to development and self-sufficiency in various fields. Therefore,; researchers and 

experts do not consider any factor as influential in scientific development as research 

practices. Meanwhile, universities and institutes of higher education and research as a 

source of scientific nutrition in the country, are the central axis of science production 

through research and research. 

Purpose 
This study aimed to investigate the status of publication, drawing the scientific structure 

and citation analysis of scientific products of Urmia University. 
Methodology 
This research is applied in terms of purpose, methodologically with bibliometric and 

illustration approaches. Also; the library method has been used to formulate the theoretical 

foundations and research background. The statistical population of the present study 

includes all scientific productions that have been written by the faculty members of Urmia 

University since 1982-2019 (total scientific productions of Urmia University) and are 

indexed in the web science database. In the first step, enter the phrase (OG = Urmia 

University) in the advanced search, and the search year is set in the period 1982 to 2019. 

To answer the analytical questions after the  examination, the number of scientific products 

indexed in the database was 5837. Then, in the mentioned database, select the storage of 

records in 500 files, which is the maximum limit for each storage of documents, and the 

documents were saved in full text with the source, in text format (txt.). A total of 12 files 

with the txt extension. Saved, which eventually merges all the files into one file called 

end3.txt. Also, for drawing a map, a co-author for drawing a map, 50 top authors were 

selected and entered into the map. In the map, each color represents a cluster. Authors in a 

cluster have the most co-authorship with each other. The size of the circles indicates the 

number of publications, and the thickness of the lines shows the number of co-authors. 

VosViewer software illustration capability has been used to cluster the scientific products 

of Urmia University. For this purpose, 24647 keywords were extracted from the titles and 

abstracts of scientific publications. Then a threshold of 40 was considered. 
Findings 

Researchers and faculty members of Urmia University in the period 1982-2019 have 

published a total of 5837 scientific degrees that are indexed on the Web of Science website. 

Table 1 shows the top 25 universities in Iran regarding frequency of publications. These 

top 25 universities have published about 86.84% of Iran's scientific products. All units of 

Islamic Azad University with 77839 degrees have the highest scientific output among 

Iranian universities, followed by Tehran University, Tehran University of Medical 

Sciences, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University in the second 

to fifth ranks, respectively. The share of Urmia University with 5837 degrees and 1.076 is 

the scientific production of the country.  To check the status of scientific productions of 

Urmia University, it was searched and examined separately in the Web of Science database. 

As shownin Table 1, the total number of scientific products indexed by this university in 

the Web of Science database is 5837. The first article was indexed by Urmia University on 

the Web of Science website in 1982. The number of scientific productions in 1998 has 

grown more, and after that, the upward trend has continued. Also, the growth rate of 

scientific productions of Urmia University is shown by year. The following formula was 

used to calculate the growth rate: G = (X_t-X_ (t-1)) / X_ (t-1) × 100 (Mokhtari & et.al, 

2017).The g growth rate of scientific productions, X_t number of scientific productions in 

period t, X (t-1) number of scientific productions in period t-1. Most of the articles of Urmia 

University have been published in the scientific journal (Veterinary Research Forum), 

which is one of the journals of Urmia University. The subject area of this journal is a 
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veterinary medicine. Also, the highest impact factor of 7.181 is related to the journal 

Energy Conversion and Management, which has published 36 articles from Urmia 

University. This journal publishes articles in energy conversion and management 

(engineering). The scientific production map of Urmia University consists of 5 clusters. 

The first cluster is marked in red and includes acid, adsorption, behavior, catalyst, and is 

the best title for this cluster in physics and chemistry. The second cluster with green color 

includes exergy, energy, design, and algorithm and is the best title for this technical and 

engineering cluster. The third cluster, highlighted in blue, contains keywords such as mice, 

apoptosis, oxidative stress, expression, and rats, and is the best title for this cluster of 

medical sciences. The next cluster is marked in yellow and includes the keywords growth, 

antioxidant activity, in vitro, quality, plant and is the best title for this agricultural cluster. 

Purple cluster with the terms sheep, prevalence, Iran and the best title for this cluster is the 

field of veterinary medicine. As can be seen from the clusters of the image below, 

humanities and arts are among the fields that have the least scientific production. He also 

points out that the guidance of experts in each field was used to name these clusters. 

 

 
Figure 6: Clustering of scientific productions of faculty members of Urmia University 

according to the fields of study of the departments 

 

 

Table 10: Influential and highly cited articles of Urmia University 
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Q2 220 2011 

Journal Of 

Chemical and 
Engineering 

Data 

Ghaedi, M; 

Hassanzadeh, 
A; Kokhdan, 

SN 

Multiwalled 

Carbon 
Nanotubes As 

Adsorbents For 

The Kinetic And 
Equilibrium 

Study Of The 

Removal Of 
Alizarin Red S 

And Morin 

1 

Q1 221 2007 Analytica 

Chimica Acta 

Farajzadeh, 

MA; Bahram, 

M; Jonsson, 
JA 

Dispersive 
Liquid-Liquid 

Microextraction 

Followed By 
High-

Performance 
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Liquid 

Chromatography-

Diode Array 

Detection As An 
Efficient And 

Sensitive 

Technique For 
Determination Of 

Antioxidants 

Q1 203 2012 
Sensors And 

Actuators B-
Chemical 

Farhadi, K; 

Forough, M; 

Molaei, R; 
Hajizadeh, S; 

Rafipour, A 

Highly Selective 

Hg2+ 
Colorimetric 

Sensor Using 

Green 
Synthesized and 

Unmodified 

Silver 
Nanoparticles 

3 

Q1 189 2012 
Lwt-Food 

Science and 
Technology 

Moradi, M; 

Tajik, H; 

Rohani, SMR; 
Oromiehie, 

AR; 

Malekinejad, 
H; Aliakbarlu, 

J; Hadian, M 

Characterization 

Of Antioxidant 
Chitosan Film 

Incorporated 

with Zataria 
Multiflora Boiss 

Essential Oil And 

Grape Seed 
Extract 

4 

Q1 185 2008 

Ieee 

Transactions 
on Vehicular 

Technology 

Yousefi, S; 

Altman, E; El-
Azouzi, R; 

Fathy, M 

Analytical Model 

for Connectivity 
In Vehicular Ad 

Hoc Networks 

5 

Q1 176 2016 
Chemical 

Engineering 

Journal 

Bet-moushoul, 

E; 

Mansourpanah, 

Y; Farhadi, K; 

Tabatabaei, M 

Tio2 

Nanocomposite 
Based Polymeric 

Membranes: A 

Review on 
Performance 

Improvement For 

Various 
Applications In 

Chemical 

Engineering 
Processes 

6 

Q2 154 2012 Immunology 

Letters 

Mokarizadeh, 

A; Delirezh, N; 
Morshedi, A; 

Mosayebi, G; 

Farshid, AA; 
Mardani, K 

Microvesicles 

Derived from 
Mesenchymal 

Stem Cells: 

Potent 
Organelles For 

Induction Of 

Tolerogenic 
Signaling 

7 

Q1 155 2010 

Trends In 
Food Science 

& 

Technology 

Asghari, M; 

Aghdam, MS 

Impact Of 

Salicylic Acid on 
Post-Harvest 

Physiology Of 

Horticultural 

Crops 

8 

Q2 147 2006 

Microsystem 

Technologies-

Micro-and 
Nanosystems-

Information 

Storage and 
Processing 

Systems 

Rezazadeh, G; 

Tahmasebi, A; 
Zubstov, M 

Application Of 
Piezoelectric 

Layers In 

Electrostatic 
MEM Actuators: 

Controlling Of 

Pull-In Voltage 

9 

Q1 148 2005 
Sensors And 
Actuators A-

Physical 

Teymoori, 

MM; 

Abbaspour-
Sani, E 

Design And 
Simulation of A 

Novel 

Electrostatic 
Peristaltic 

Micromachined 

Pump For Drug 
Delivery 

Applications 

10 
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Conclusion 
Although most of the humanities disciplines are available at Urmia University,none of the 

subject areas of the humanities disciplines are among the busiest subject areas of Urmia 

University's scientific productions. The most prolific and most-cited faculty members are 

professors in technology and engineering. Such research can be used as a roadmap to see 

and identify the strengths and weaknesses of science in the country. 
Value 
 This research, for the first time, assesses the scientific production community of Urmia 

University with the approach of bibliometrics and illustration. 
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Abstract 
Purpose: The objective of the present study was to explore the views and experiences of Shiraz 

University’s Humanities and Social Sciences faculty members who are an associate or full 

professors and have membership in Shiraz University Promotion Committees; it focused on four 

dimensions of challenges and weaknesses, strengths, consequences of implementing the 

regulation and the proposed implications. 

Methodology: In this qualitative descriptive phenomenological study, data were collected 

through semi-structured interviews with 14 professors in Humanities and Social Sciences 

faculties. After transcribing the audio files of the interviews, the data were coded through three 

stages of open coding, axial coding, and selective coding. Finally, 114 open codes, 21 axial codes, 

and four demanding codes concerning the Promotion Regulation were discovered. 

Findings: Findings showed that the challenges of Promotion Regulation include the victimization 

of the humanities, great emphasis on research and exclusion of other aspects, especially education, 

focus on quantity and lack of attention to quality, the taste of committees concerning the 

Promotion Regulation, and a uniform regulation for all fields.  

Conclusion: Previous research on Promotion Regulation in Iran has been quantitative research, 

and most of them addressed the viewpoints of faculty members generally; However, the present 

study was a qualitative one and, more importantly, the Promotion Regulation was inspected in 

terms of humanities and social sciences experts’ perspectives.  
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Extended Abstract 

Purpose: The objective of the present study was to explore the views and experiences 

of Shiraz University’s Art and  Humanities faculty members who are an associate or full 

professors and have membership in Shiraz University Promotion Committees; it focused 

on four dimensions of challenges and weaknesses, strengths, consequences of 

implementing the regulation and the proposed implications. 

Methodology: In this qualitative study, data were collected through semi-structured 

interviews with 14 professors in Art and Humanities faculties. After transcribing the 

audio files of the interviews, the data were coded through three stages of open coding, 

axial coding, and selective coding. Finally, 114 open codes, 21 axial codes, and four 

demanding codes concerning the Promotion Regulation were discovered. 

Findings: Findings showed that the challenges of Promotion Regulation include the 

victimization of the humanities, great emphasis on research and exclusion of other 

aspects, especially education, emphasis on quantity and lack of attention to quality, the 

taste of committees concerning the Promotion Regulation, and a uniform regulation for 

all fields. In addition, the strengths of the Promotion Regulation include its general 

desirability, comprehensiveness through the consideration of the four dimensions, close 

attention to the enactments along with the regulation, and the selective appointment of 

faculty members of the board of directors. Moreover, the consequences of the regulation 

include creating an undesirable competitive environment, marginalizing the humanities, 

double pressure on faculty members to meet research expectations, and pushing the 

faculty members to produce more articles. Despite the challenges of the Promotion 

Regulation, some strategies have been proposed to improve the regulation. The most 

important ones are paying balanced attention to the humanities and basic science and 

engineering, separating the humanities Promotion Regulation from other areas, 

increasing the number of faculty members in the board of directors, and formulating a 

unified yet flexible regulation.  

 

Table 1. Challenges of Promotion Regulation Coding 

Basic 

themes 

Organizing 

themes 
Comprehensive themes 

Challenges 

and 

weaknesses 

From 

humanities 

point of view 

Low chances in the field of humanities for publishing 

international articles 

Lack of number of international publications 

The extent and philosophical nature of the language of 

the humanities 

The sacrifice of humanities in the regulations 

Second-degree view of the field of humanities in the 

regulations 

Neglecting the topics of the teacher-student 

relationship in the humanities 

From the 

research-

educational 

aspect 

High emphasis on research and neglect of other 

aspects, especially education 

The regulation emphasizes the quantity of research 

The dominance of technical-engineering view in the 

regulations 

The bias of regulations to ISI articles 

Existence of student evaluations in the educational 

aspect as a weakness 

From the 

faculty 

members' 

point of view 

Young professors' concern about the current 

regulations for promotion 

Repeated changes in regulations 

Professors' Doubt and confusion of Prioritize between 

teaching and research 

Ignoring the training of knowledgeable and reference 

professors 
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Uncertainty of professors to make the provisions of 

the regulations or the recognition of the Board 

members 

Contextual 

Challenges 

The prevailing view of the Ministry of Science in the 

regulations of promotion and lack of attention to 

academic independence 

Expanding the structural challenges governing the 

scientific space on the promotion regulations 

Committees 

Personalization acts of committees (especially 

specialized committee and board committee) 

Bias in the promotion of faculty members 

Existence of the relationship instead of regulation and 

lobbying 

The secrecy of the Board of committees' vote 

Being simulated of committees’ member׳s number 

Preference of custom over regulation over the clauses 

of regulation 

Membership of a small number of humanities' faculty 

members in the Board committee 

Lack of knowledge of the Board of the committee 

about the comprehensiveness of the humanities 

The unfamiliarity of decision-makers in the process of 

upgrading the comprehensiveness of the humanities 

Goals and 

prospects 

Focus on university rankings as the first goal of 

universities 

Linking university rankings to regulations 

Non-compliance the implementation of the regulations 

with the universities' goals 

Contented-

Structural 

Existence of different procedures in different 

universities 

Unity of regulations for all fields 

Weakness in communicating between the community 

and the university 

Failure to provide a clear definition of some concepts 

(such as cultural work) 

Ignorance of interdisciplinary studies in the 

regulations 

To be 

obligatory 

Mandatory clauses of educational, research, cultural 

and executive aspects 

Paying attention to the article as a veto clause of the 

research aspect of the promotion regulations 

Defending the dissertation as a binding (veto) clause 

of the educational part of the promotion regulations 

Strengths 

General 

Being the regulations in line with the time 

requirements of the country 

Being Purposeful of the regulations 

Paying attention to various aspects (educational, 

research, cultural, and executive) 

Regulations as a suitable tool for policy-making and 

orientation to higher education 

Being desirable in general 

The relative attention of the regulation to the nature of 

the humanities 

Unification and determination of joint mission for all 

faculty members 

Committees 

Alignment of committees in the regulations with each 

other 

Appointing members of the Board committee 

selectively instead of appointed 

The presence of the representative of the faculty as a 

lawyer defending in the board committee 

consequenc

es of the 

regulation 

Inappropriate 

competition 

Creating an unfavorable competitive environment 

among universities 

Ignorance of students' abilities and talents 

Ignoring of professors' abilities skills and talents of 

Sociocultural Promoting scientific immorality among professors 
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Promoting the hypocrisy and conservatism of 

professors 

Promoting scientific immorality at the community 

level 

Negative public attitude towards the scientific 

community 

Promoting scientific corruption among students 

Achieving false status by professors 

Ignoring the reputation and scientific personality of 

professors 

Forcing students to compile an article, grounding 

scientific misconduct 

Transfer the pressure of producing an article from 

professor to student 

From the 

humanities 

point of view 

Marginalizing the field of humanities 

Ignorance of humanities theories in policymaking 

Regulations as a barrier to growth in the field of 

humanities 

From the 

faculty 

members 

point of view 

Creating a platform and encouraging faculty members 

to increase the number of articles 

Production of superficial articles 

Confusion of faculty members due to repeated 

changes in regulations 

Double pressure on faculty members to fulfill research 

expectations 

Linking the Granting study opportunities with 

promotion 

Link conversion status with promotion 

Suggested 

solutions 

Requirements 

of the 

humanities 

Balanced attention to humanities along with sciences 

and engineering 

Changing in guiding Ph.D. students in the humanities 

(similar to sciences and engineering) 

The necessity of having an interdisciplinary view to 

the field of humanities in the regulations 

Paying attention to the indigenous requirements of the 

country in the regulations of humanities 

Separation of humanities regulations from other fields 

Separation of expectations from the field of 

humanities compared to other sciences 

Paying attention to the promotional nature of 

humanities in the regulations 

Paying attention to small scientific changes in 

humanities compared to technical-engineering 

sciences 

Paying attention to books as the main product of the 

humanities 

More attention to translation in the field of humanities 

due to its complexity than the field of engineering 

Attention to being audience-centered in the humanities 

More attention to the credibility of journals in the 

promotion process 

Separation of sub-fields of humanities from each other 

Committees 

 

 

 

 

Increasing the number of humanities faculty members 

in the board committee 

Evaluation of works by humanities experts 

Formation of a research committee in the field of 

humanities 

The necessity to specialize the Humanities Board 

committee 

Integration of review committees (specialized, elected, 

board committee) 

Invite international referees to promotion committees 

Educational-

research 

 

Preference for education over research due to the 

nature of humanities 

Redefining the concept of research in promotion 

regulations 
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Changing the score weight of the clauses in the 

research aspect of the regulations for the promotion of 

humanities 

The necessity of having an executive procedure along 

with the regulations according to the national and 

international competitive environment 

Paying attention to professors' research trajectory 

(instead of paying attention to scattered activities and 

many articles) 

Paying attention to professors' counseling services 

Regulatory 

and 

managerial 

The necessity of creating strong management and 

regulatory system in universities 

Transparency of promotion process 

Use of computer systems to facilitate and 

Transparency of the promotion process 

Contented 

Converting the clauses of the regulation into two 

general and specific sections 

Pathology of existing regulations 

Revise the regulation (amend and strengthen) 

Orientation of regulations 

Consistency of regulations and avoidance of rapid 

changes in them 

Develop uniform and flexible regulations for all 

universities 

Pay attention to quality instead of mere quantity 

Modeling the existing promotion methods in 

seminaries 

Removing veto sections of the regulation 

Creating a special items clause in the regulations for 

exceptional cases 

Trial implementation of the promotion regulations for 

a specified period of time 

Avoid looking at the four aspects of the regulation in 

the same way 

Fields 

 

Pay attention to the background and avoid comparing 

professors of different fields with each other. 

Determining the minimum score for different fields 

International 

cooperation 

Highlighting international cooperation in the 

regulations 

Possibility of printing articles in international 

languages (such as Arabic and French) instead of ISI 

for specific fields 

 

Conclusion:Previous researches on Promotion Regulation in Iran have been 

quantitative research, and most of them addressed the viewpoints of faculty members 

generally; However, the present study was a qualitative one and, more importantly, the 

Promotion Regulation was inspected in terms of humanities and social sciences experts’ 

perspectives. According to the research findings, it can be concluded that from the 

viewpointof faculty members of the Art and humanities, the promotion regulations still 

have many challenges and negative consequences that should be considered by those 

involved and managers of higher education and universities. Perhaps the most important 

and effective solution proposed to solve most of these problems is to separate the 

promotion regulation of the humanities from basic science and engineering. 

 

Keywords: Promotion Regulation, Faculty Members, Art and Humanities, 

Experiences and Views, Ministry of Science, Research and Technology 
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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to identify the recreational reading status of students 

at the Tarbiat Modares University. 

Methodology: This is a descriptive-analytical survey. The statistical population consists of 

a group of and doctoral students of Tarbiat Modares University in 2019-2020 acadeimc year. 

The sample size was 203 people. The research questionnaire was based on Müller׳s 

questionnaire. To assess the validity of the questionnaire, experts׳ opinions were used. The 

questionnaire was randomly distributed among them. The reliability of the questionnaire was 

calculated using Cronbach's alpha coefficient. It was 0.834%.  
Findings: Most of the repondents refer to 13.38% of the recreational resources of virtual 

networks, and the university has not been able to stimulate interest in recreational reading 

among students. Among the libraries, their priority is 49.74% of the central library of Tarbiat 

Modares University, compared to the public library and other libraries. For information from 

recreational sources, 29.17% of them prefer email. However, most students (65.33%), liked 

printed format to enjoy recreational reading. 
Conclusion: We concluded that the interest in recreational reading is approximately 37.4%  

on average. Due to the limited time to do class activities, they spend three to four hours a 

week on recreational reading, and 32.2% studied their favorite subjects. 

Value: The study provides original information on the current state of recreational reading of 

students at the Tarbiat Modares University, which could lead to significant results if used in 

future library planning. 

 

Key Words: recreational reading, postgraduate students, Tarbiat  Modares University Central 

Library, Iran 
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Introduction 
According to literature, leisure reading, also known as recreational reading, pleasure 

reading, free voluntary reading, and independent reading, is independent, self-selected 

reading of a continuous text for a wide range of personal and social purposes. It can take 

place in and out of school, at any time. Readers select from a wide range of extended texts, 

including but not exclusive to narrative fiction, nonfiction, picture books, e-books, 

magazines, social media, blogs, websites, newspapers, comic books, and graphic novels. 

Leisure reading is generally intrinsically or socially motivated and a pleasurable activity 

for the reader. 

 

Purpose 
The purpose of this study is to identify the recreational reading status of students of Tarbiat 

Modares University. We are going to investigate the recreational reading status of graduate 

students of Tarbiat Modares University and answering questions about recreational 

subjects of students' interest, the status of students' access to recreational reading resources, 

the preferred forms and formats of recreational resources. 

 

Methodology 
The method of this research is a descriptive-analytical survey. The statistical population 

consists of a group of postgraduate students of Tarbiat Modares University of 1398-99. 

The sample was 203 students. The sample size was determined using Cochran's formula . 

The research questionnaire was based on Müller’s questionnaire. A virtual questionnaire 

was used to collect data. To assess the validity of the questionnaire, experts׳ opinions were 

used. The questionnaire was randomly distributed among them. The reliability of the 

questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient. It was 0.834%. Data 

analysis was performed using version 22 of the SPSS software. 

 

Findings   
The percentage of interest and motivation in recreational reading is shown in Figure 1.  

Figure 1: Percentage of interest and motivation in recreational reading 

 

As shown in Figure 1, the level of interest and motivation for recreational reading among 

students is on average 37.4%. Not having recreational reading (42.45%) is not having 

enough time due to academic activities. 

We also asked the following question: what is the priority of access to recreational 

resources? The results are shown in Figure 2. 
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Figure 2: User priorities by access to recreational resources 

As shown, the majority of respondents (32.35%) stated that they download their 

recreational resources for free, and 25.74% buy them from bookstores. Respondents were 

also asked what websites and programs they use when downloading for free for 

recreational reading. 45.2% of users obtain their leisure books from Google for easy access 

and variety of topics and a large amount of new information, and then (21.2%) from 

popular applications, and foreign sites download for free.  

Most of the respondents refer to 13.38% of the recreational resources of virtual 

networks, and the university has not been able to stimulate interest in the recreational study 

among students. Among the libraries, their priority is 49.74% of the central library of 

Tarbiat Modares University, compared to the public library and other libraries.  

The users were asked about preferred formats and forms are recreational resources, and the 

results are shown in Figure 3. 

 

 

Figure 3: Prefered formats and forms of recreational resources 

As it is seen, the print resources are dominated format for recreational reading among 

Tarbiat Modares University students. 29.17% of users preferred email for this purpose. 

However, most students (65.33%), liked printed format to enjoy recreational reading. 
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Conclusion 

We concluded that the interest in recreational reading is approximately 37.4%  on average. 

Due to the limited time to do class activities, they spend three to four hours a week on 

recreational reading, and 32.2% studied their favorite subjects. The results of this study 

also showed that free and easy access to some books and other resources in Google had 

attracted the attention of students, and they provide a significant percentage (32.35%) of 

leisure resources in this way. 

In general, this study shows that the library of Tarbiat Modares University can be 

effective in expanding and promoting the recreational reading of the students of this 

university. Also, considering the positive effects of recreational reading on students' 

academic achievement and personality development, it is appropriate for the University 

Central Library to put this important issue on its agenda and tasks.  

The most important practical suggestion for university libraries, especially Tarbiat 

Modares Library, is to develop students׳ recreational reading. It is also necessary for 

Academic libraries to expand their collection based on users' priorities. 

 

Value 

The study provides original information on the current state of recreational reading of 

students at the Tarbiat Modares University, which could lead to significant results if used 

in future library planning. 
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Abstract 
Purpose: This study aimed to evaluate the scientific outputs of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Tabriz University, and the Sahand University of Technology from 

1999 to 2018 Based on the WOS Database. 

Methodology: The present study was applied in a descriptive survey (with a 

Scientometrics approach). The research population was the indexed papers in WOS 

databases from 1999 to 2018. Data related to articles with the affiliations of 

(AD=Azarbaijan Shahid Madani University), (AD=Tabriz University), and 

(AD=Sahand University of Technology) were searched in the WOS. Then, the time 

limit for the scientific output was defined, and the final research was conducted. Lastly, 

Histcite and VOSViewer software were used to analyze the data and draw scientific 

maps. 

Findings: The results demonstrated that the WOS Database records indexed for the 

University of Tabriz, Azarbaijan Shahid Madani University, and Sahand University of 

Technology during the last twenty years (1999-2018) were 1723, 279, and 365, 

respectively. Of course, science production in chemistry at the University of Tabriz, 

Azarbaijan Shahid Madani University, and the Sahand University of Technology have 

confronted a decrease in 2018, 2017, and 2015, respectively.  

Conclusion: The growing trend of chemical science production in Tabriz University, 

Shahid Madani University of Azerbaijan, and the Sahand University of Technology 

from 1999 to 2018. Of course, in this field, science production in these three universities 

has been accompanied by a decrease during 2018, 2017, and 2015, respectively. 

Value: The present study has studied the scientific productions of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Sahand University of Technology, and Tabriz University in the field 

of chemistry for the first time. 
Keywords: Scientific outputs, Scientometrics, Bibliometric, Citation analysis, Department 

of Chemistry 

_______________________________________________________________________ 
1. Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Azarbaijan Shahid Madani 

University, Tabriz, Iran (Corresponding Author) rshahbaz@gmail.com 

https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14078.html
https://orcid.org/0000-0001-7434-1914


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Knowledge-Research Studies 

(JKRS) 

Vol 1 

Issue 1  

Winter 2022 

 

Extended Abstract 

Purpose 
This study aimed to evaluate the scientific outputs of Azarbaijan Shahid Madani University, 

Tabriz University, and the Sahand University of Technology Based on the WOS Database from 

1999 to 2018. 

Methodology 
The present study was applied in a descriptive survey (with a Scientometrics approach). The 

research population was the indexed papers in WOS databases from 1999 to 2018. Data related 

to articles with the affiliations of (AD=Azarbaijan Shahid Madani University), (AD=Tabriz 

University), and (AD=Sahand University of Technology) were searched in the WOS. Then, the 

time limit for the scientific output was defined, and the final research was conducted. Lastly, 

Histcite and VOSViewer software were used to analyze the data and draw scientific maps. 

Findings 
The results demonstrated that the WOS Database records indexed for the University of 

Tabriz, Azarbaijan Shahid Madani University, and Sahand University of Technology 

during the last twenty years (1999-2018) were 1723, 279, and 365, respectively (Table 1). 

Of course, science production in chemistry at the University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology have confronted a decrease 

in 2018, 2017, and 2015, respectively.  
 

 

Table 1. Part of the trend of science production in the University of Tabriz, 

Azarbaijan Shahid Madani University, and the Sahand University of Technology in 

the field of chemistry (1999 to 2018) 

Row 
Univ. 

 

 Year 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 

University of 

 Tabriz 

Sahand University 

of Technology 

Freq. % Freq. % Freq. % 

1 2018 61 21% 209 12% 72 19.7% 

2 2017 55 19% 215 12.5% 60 16.5% 

3 2016 61 21% 198 11.5% 52 14.2% 

4 2015 57 20% 168 9.7% 38 10.4% 

5 2014 28 10% 108 6.2% 42 11.5% 

Iran's share of total chemistry 

articles published in the world (1999-

2018) = 61499 Records, Ranked 14th 

in the world (1.77%) 

Total number of chemistry articles 

published in the world (1999-2018) = 

3463934 records 

 

 

According to the findings, Azarbaijan Shahid Madani University had the most 

scientific cooperation of 27 works (9.5%) with the University of Tabriz in the science 

production in chemistry. The University of Tabriz also had the most rate with the Tabriz 

University of Medical Science with the output of 233 articles (13.5%), and the Sahand 

University of Technology had the most scientific cooperation for 22 articles (6%) with the 

Islamic Azad University of Tabriz in the production of chemistry science. 

As presented in Table 2, in the years 1999-2018, the first rank in the chemistry 

production was dedicated to Mohammad Taghi Zafarani Moattar in the University of 

Tabriz with 147 articles (8.5%), Jaber Jahanbin in Azarbajian Shahid Madani University 

with 40 articles (14.3%), and Mohammad Haghighi in the Sahand University of 

Technology with 79 articles (21%). The second and third place in the University of Tabriz 
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were assigned to Alireza Khataee (118 records) and Mir Ali Farajzadeh (109 documents). In the 

Azarbaijan Shahid Madani University, the second and third ranks belonged to Biook Habibi (26 

documents) and Zulfiqar Rezvani (26 documents). Also, Mehdi Salami Khalaji (34 documents) 

and Hossein Roghani Mamaqani (28 documents) were the second and third places of Sahand 

University of Technology, respectively.  

 
 

Table 2. The most prolific authors of the University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology in the field of 

chemistry (1999 to 2018) 

R
an

k
 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 
University of 

 Tabriz 

Sahand University of 

Technology 

Author 

F
re

q
. 

% (
2

7
9

) 

Author 

F
re

q
. 

% (
1

7
2
3

)
 

Author 

F
re

q
. 

% (
3

6
5

) 

1 
Jahanbin 

Sardroodi J 
40 14.3% 

Zafarani-

Moattar Mt 
147 8.5% Haghighi M 79 21% 

2 Habibi B 26 9.3% Khataee A 118 6.8% Salami-

Kalajahi M 
34 9% 

3 Rezvani Z 26 9.3% 
Farajzadeh 

Ma 
109 6.3% Roghani-

Mamaqani H 
28 7.4% 

 

The results showed that in 1999-2018, the first rank of publishing chemistry articles for the 

University of Tabriz was dedicated to the Journal of Molecular Liquids with 64 articles (3.7%), 

for Azarbaijan Shahid Madani University, to the Journal of the Iranian Chemical Society with 16 

articles (6.5%), and for Sahand University of Technology, to RSC Advances with 30 articles 

(8.2%). RSC Advances, which belongs to The Royal Society of Chemistry of England, was on 

the list of all three universities. In addition, according to the Web of Science, this journal was 

ranked first in publishing the chemical science production in Iran and fifth in the world. RSC 

Advances has published 51619 articles (1.5%) over 20 years, and, from the total 3463934 records, 

Iranian chemistry researchers have shared 1758 articles (3.5%).  

Scientific collaborations, especially on the international scale, can benefit researchers and 

universities, increasing the quality of their research outputs. With this regard, based on findings, 

for the first rank of international cooperation with chemistry researchers of Azarbaijan Shahid 

Madani University, University of Tabriz, and the Sahand University of Technology, United States 

recorded seven articles (2.5%), Turkey, 97 articles (5.6%), and Canada, nine articles (2.5%) in 

1999-2018 (Table 3).  

According to results, 1702, 3203, and 20255 articles were cited by researchers of Azarbaijan 

Shahid Madani University, Sahand University of Technology, and University of Tabriz, 

respectively. The average citations received from each of the published records related to these 

three universities were 7, 16, and 13, respectively; Furthermore, the H-index of articles for these 

three universities was 19, 36, and 71, respectively.  

The results showed that in 1999-2018, the first rank of article citations for the University of 

Tabriz was dedicated to the Journal of Molecular Liquids with 401 articles (2%), for Azarbaijan 

Shahid Madani University, to RSC Advances with 78 articles (6.5%), and for Sahand University 

of Technology, to RSC Advances with 100 articles (3%).  

According to the findings, the highest scientific dependence of chemistry researchers at 

Azarbaijan Shahid Madani University, Sahand University of Technology, and the University of 

Tabriz on journal articles was approximately 86%. Also, the findings demonstrated that Iran 

achieved the first rank of article citations for chemistry researchers at Azarbaijan Shahid Madani 

University, University of Tabriz, and the Sahand University of Technology in 1999-2018. 

Interestingly, China, India, and the United States were ranked second to fourth in all three 

surveyed universities, respectively. In other words, nearly 60% of the science produced by 

chemistry researchers at Azarbaijan Shahid Madani University, Sahand University of 
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Technology, and the University of Tabriz have relied on the scientific resources of four countries: 

Iran, China, India, and the United States (Table 3). 

 

R
o

w
 

Table 3. Dependence of researchers of University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology on scientific 

resources of different countries in the field of chemistry based on the analysis 

of citations of scientific products (1999 to 2018) 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 

University of 

 Tabriz 

Sahand University of 

Technology 
C

o
u

n
tr

y
 

R
a

n
k

 C
it

a
ti

o
n

s
 

%
 

C
o

u
n

tr
y

 

R
a

n
k

 C
it

a
ti

o
n

s
 

%
 

C
o

u
n

tr
y

 

R
a

n
k

 C
it

a
ti

o
n

s
 

% 

1 Iran  14 61

0 

35

% 

Iran  14 600

6 

30

% 

Iran  14 93

8 

29

% 

2 
China 2 

47

6 

37

% 
China 2 

464

3 

22

% 
China 2 

84

5 

26

% 

3 
India 5 

14

9 

8

% 
India 5 

201

8 
9% India 5 

24

9 
8% 

4 
USA 1 97 

5

% 
USA 1 927 

4.5

% 
USA 1 

19

5 
6% 

5 
Turkey 21 81 

4

% 
Turkey 21 905 

4.4

% 

South 

Korea 
8 

12

6 
4% 

 

Conclusion: The growing trend of chemical science production in Tabriz University, 

Shahid Madani University of Azerbaijan, and the Sahand University of Technology from 

1999 to 2018. Of course, in this field, science production in these three universities has 

been accompanied by a decrease during 2018, 2017, and 2015, respectively. 

Value: The present study has studied the scientific productions of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Sahand University of Technology, and Tabriz University in the field 

of chemistry for the first time.  
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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to analyze the research indexed in the Scopus 

database, related to the field of social services of public libraries from 1939 to 2020. 

Methodology: This research is an applied study that has been done by the library and 

Scientometrics methods. The research community consists of 1465 articles in English. 

Excel software, descriptive statistics (frequency distribution) were used to analyze the 

data, and VOS-Viewer, Pajek, Ucinet and Net Draw were used to draw the maps. 

Findings: The highest growth trend of scientific productions was recorded in 1979-

1983 with 3%, and the lowest growth trend was recorded in the period 2019-2020 

with 0.61%. The University of Maryland is the most active organization with 28 

degrees. In scientific production, the United States alone is at the top with 37%. 

According to the most frequent words, the main concepts were classified into five 

clusters. 

Conclusion: The 81-year period showed that the scientific production of social 

services in public libraries has been increasing. Among domestic universities, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences is in a better position than other domestic 

universities. "The role of the public library", "Citizens' social participation", "Media 

literacy and information literacy", "Social capital" and "Scientific communication" 

are the thematic clusters of research in this field. 

Value: This is the first research with a quantitative approach that seeks to investigate 

research in the field of public library social services that can be useful for 

policymakers in the area of public library social services. 
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Abstract  

Introduction 

Libraries, as a democratic institution, are commissioned to provide the necessary 

information and also free and full access to the library for all citizens. Some libraries 

have devised some programs for doing the social services for people that these programs 

are not unrelated to the values, librarianship goals, and promoting of social justice 

(Hines, 2015). Looking at the library as a place to gather and build small local 

communities is regarded as playing a social role of public libraries (Aabø, 2005; Scott, 

2011). The Library, as the third place, after home and school, is a space to meet people, 

to get to know each other, to chitchat and logical discussions or informal gatherings 

(Aabø, 2005; Audunson, & Vårheim, 2010).On the other hand, to adapt and advance 

public libraries with new technologies, new needs of users, and new public policies, the 

term "smart library" was coined to identify resources by the database (Schöpfel, 2018; 

Gupta & et al., 2020). 

Purpose 

The main goal of this study is to analyze the research indexed in the Scopus Database, 

related to the field of social services of public libraries, from 1939 to 2020. Sub-

objectives include examining the growth rate of scientific productions, identifying the 

top organizations and countries, co-authors network of authors, recognizing the most 

important words of each cluster of the research topic and structural relationship between 

them, and identifying the most important thematic clusters of scientific outputs in the 

field of social services of public libraries 
 

Methodology 

This research is an applied study that has been done by using of documentary method 

and scientometrics techniques. The research community of all scientific products 

indexed in the field of social services of the public library from 1939 to 2020 has been 

recorded in Scopus Database. In this research, the bibliometric method has been used to 

collect data. First, the relevant keywords were identified, and the search was performed 

using Boolean operators and shortening phrases. Finally, on August 9, 2021, 1465 

scientific productions were retrieved and entered into Excel software. To make the 

matrix of practical cooperation of countries and authors, the matrix of their scientific 

cooperation was created using pajek software. Using Bibexcel software, the organization 

names and keywords were extracted. In this study, Pajek UciNet, VOSviewer , and Net 

Draw softwares were used to draw the co-authorship map of the authors and 

organizations, and also the co-occurrence of words and UciNet software was used in 

calculating the information related to macro and micro indicators of the network, and 

Excel software was used to calculate the growth rate of scientific products and to 

estimate the share of each country in scientific products 

 

Findings 

According to the findings related to the trend of the scientific production in the field of 

social services of public libraries, the process of public libraries, it was determined that 

the process of scientific output of this field during 1968 - 1968 was fragile and only  four 

documents have been produced. Since then, scientific production has been had a positive 

trend and has consistently been increased, and the most scientific production has been 

released during 2014 - 2018. Also, the average growth rate in each five years has been 

equal to 0.73%. Universities in the world and Iran have performed very poorly in terms 



 
 

 

of scientific cooperation in the field of public libraries services, and there is little 

motivation to cooperate with organizations at the national and international levels. 

Figure 2 shows the network of scientific cooperation between countries. The 

United States is at the center of the map, and with 17 links (collaboration) and 40 

link strengths, it is the top country in the network and has the most international 

participation and the highest network centrality. 
 

 
Figure 1: Map of scientific cooperation of countries in the field of social services 

of the public library 

 
Also, in the co-authorship network, Bertot with 22, Jaeger with 18, and Mcclure 

with 12 documents are among the most influential researchers in the field of public 

libraries services , still, the ranking index in the co-authorship network shows the 

very low tendency of authors in co-authorship with other people. Also, a co-

occurence network of words consists of 5 clusters, 135 nodes, 16906 the overall 

link strength, and 3127 links. In Figure 2, locating the node of the "Social 

Network" and "Space" node near the node indicates the importance of the two 

terms and their relationship, and the location of the "Health" node means its distant 

link with the Public Library concept. 

 

 
Figure 2: word co-occurence map in the field of social services of public libraries 

According to the majority of frequently used words, the main concepts of 

clusters were examined under the titles of "role of the public library", "citizens' 

social participation", "media literacy and information literacy", "social capital", 

and "scientific communication". 
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Conclusion 

The main goal of the public library in social participation is to reach a developed and 

transcendent society, and accordingly, its role is to raise public awareness and promote 

culture. The position of information literacy skills as one of the apparent requirements 

of today's information society should be studied in the documents of the public libraries 

institution in the country. Emphasis and attention to information literacy skills in public 

libraries will be the basis for realizing one of the essential values and goals, which is to 

participate in literacy and lifelong learning and facilitate the knowledge cycle. Public 

library librarians can achieve the highest level of creativity and organizational efficiency 

by promoting social capital, because strengthening the spirit of creativity and innovation 

among librarians can pave the way for providing new and valuable services to libraries 

clients that will lead to high user satisfaction. Librarians of public libraries should also 

take on another role according to their relationship with a wide range of people, in 

addition to their main role, which is to meet the information needs of clients and provide 

appropriate information resources based on their needs. 
 

Value 

This research aims to help improve the understanding of prevailing intellectual 

tendencies and discourses in this field. Utilizing various scientometric indicators, this 

effort reveals multiple aspects of scientific and research performance in public libraries 

social services, identifies strengths and weaknesses, and paves the precise way for 

policymaking and decision making. This method can be effective in facilitating the 

recognition of the social services field in public libraries and identifying types of 

services. Therefore, the present study analyzes the scientific outputs of researchers in 

the area of social services of public libraries through scientometric research. 
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Abstract 

Purpose: explain the components of access based on one of the dimensions of fundamental 

change theory in information-seeking from students in virtual space. 

Method: The present study is a qualitative using semi-structured interviews. The population 

consists of University of Tabriz bachelor students in Education and Psychology Faculty, 

selected using snowball sampling, Finally, using the opinions of 21 students, the required data 

came to saturation. To analyze qualitative data and extract components from coding, the 

grounded theory and MaxQDA software were used.  

Findings   : To design access model and to discover a common concept of the definition of the 

phenomenon in question (access), considering causal conditions (context of using the 

knowledge; and ability of others and types of content used in virtual space), contextual 

variables (access tools), strategies (how to access information resources, having the necessary 

skills to use information resources independently, using the knowledge and abilities of others 

in virtual space), intervening conditions (barriers to accessing information) and consequences 

of access (application of virtual space for users) was explained. 

Conclusion: The emergence of electronic resources in virtual space and the unique features 

of virtual space have changed the information-seeking behavior of students, and need to have 

necessary abilities and skills in the field of information literacy, computer literacy, Internet 

literacy, communication literacy, critical literacy, and culture literacy. 

Value: The value of this research is to show one of the essential dimensions of the theory of 

fundamental change (access) that is affected by the virtual environment. 

 

Keywords:  information-seeking behavior, access, fundamental change theory, students, virtual 

space 
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Extended Abstract 

Introduction 

Access is one of the main factors in the information-seeking process. Therefore, careful 

consideration of changes in information-seeking behavior under the influence of the digital 

environment in terms of access requires understanding of change in methods of access to 

information and ways to Use it. Because the lack of necessary knowledge regarding the nature of 

this subsystem of the macro system of information-seeking behavior can lead to challenges in 

developing appropriate information services and libraries. According to an increasing level of 

technology intermediation as the primary tool for access to information, technology skills are the 

main amplifier or obstacle in the access process, and expertise in it can facilitate the information 

seeking approach (Khosrojerdy, 2005)    

Studies show that despite the undeniable role of access in the information-seeking process, 

there have been few theories about this regard. One of the most specific theories in this field is 

to explain the information-seeking behavior of young people and adolescents or people who have 
recently entered the new virtual information spaces and electronic environment based on it, is the theory 

of fundamental change which was presented by Elisa Dresang in 1990. The results of his research, 

which is manifested in the form of this theory, have shown that access, along with other factors 

such as interaction, communication, in new virtual information spaces, is faced with fundamental 

changes. In his view, the more information literacy students have, the better they can deal with 

the latest information space (Fisher, Mckechnie, Erdelez, 2008). 

The main purpose of this research is to explain the components and concepts of access to 

identify the unique patterns and approaches of first-year students in the information-seeking 

process, especially in virtual space. 

Method 
The current research approach is qualitative using semi-structured interviews; the method of data 

collection was done through a face-to-face interviews. The research population was newcomer 

bachelor-degree-students of the faculty of Education and Psychology (University of Tabriz). The 

sampling method was a snowball. Finally, the data was matured by points of 21 students. The 

data was analyzed by MaxQDA. In this study, for designing an access model, seven questions 

were asked. The questions have become Thematic, and each of the questions was analyzed under 

the main category. 

Findings 

After analyzing the qualitative data and the method of coding the grounded theory, From the 

answers given to the questions with Thematic of application of virtual space for users, types of 

content used in virtual space, access tools, how to access information resources, having the 

necessary skills to use information resources independently, using the knowledge and abilities of 

others in virtual area, barriers to information access in virtual space, 19 main categories and 39 

subcategories were extracted which are presented in Table 1. 
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Table 1. The main categories and subcategories extracted related to access 

 

Subcategories Categories 

Required Reading Material, necessary 

Reading Material for life 
Everyday use 

The study of the novel, watching movies, 

photos, listening to music, watching Jokes 
Entertainment 

Scientific videos Scientific 

Psychology, Knowledge and information 

science, philosophical, historical 

information 

Scientific and research 

Smartphone, laptop, and tablet Unlimited access tools to information 

Computer, and library limited access tools to information 

Access to the most required information Easy access 

Challenging, challenges resulting from 

spiritual - emotional issues 
Difficult access 

Access to the required information 

sometimes 
Medium access 

The experience of using Information skills 

The skill of asking others Communication skills 

Computer skills Technological skills 

Skilled people, successful people, and 

professors 
Reference groups 

Friends, anonymous users of virtual space Social groups 

Solving problems, life issues Everyday use 

Concours, Scientific Scientific-educational 

be independent Disuse 

Educational Challenges, Weaknesses in 

Internet learning skills, weaknesses in 

computer training skills 

Educational barriers 

Lack of service provider centers, lack of 

Internet infrastructure access, inherent 

challenges of Internet resources, Filter, the 

inefficiency of search engines, computer 

virus, slow- speed internet 

Infrastructural and technological barriers 

Weakness in volition Individual barriers 

 

According to the research findings, many students use smartphones because of easy access, easy 

mobility, and ancillary facilities such as a dictionary and use the laptop to carry out their tasks, opening 

PDF files, educational videos, and even entertainment. The main reason students use personal computers, 

is the small size of tablets and smartphones. For reasons such as a large amount of information, extensive 

advertising, and lack of focus, they prefer the library. Most students, for meeting the information needs 

related to their discipline and carrying out research, turn to the virtual space. The multimedia feature of 

virtual space has attracted students to entertainment such as reading novels, watching movies, viewing 

photos. Also, features like the extensiveness of information and finding the required information quickly 

and sometimes with difficulty have invited students towards virtual space.  Some of them looking for the 

issues that are important to them in life. Students perform the most tasks themselves for excessive use and 

to pass educational courses in schools, reading books and ease of use, independently, and some believe 

that humans need each other. On the other hand, students have considered the breadth and variety of 

information, dealing with lots of marginal things, being familiar with how to use the Internet and computer 

principles, etc., as significant barriers to accessing data in virtual space. 

Conclusion: The emergence of electronic resources in virtual space, especially the Internet, the 

World Wide Web, and the unique features of virtual space such as ease of access, breadth, and 
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diversity of information, and its multimedia has changed the information-seeking behavior of 

students. Students need information literacy, computer literacy, internet literacy, communication 

literacy, critical literacy, and culture literacy.  

Keywords: information- seeking behavior, access, fundamental change theory, students, virtual 

space 
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