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پیشگفتار
ارتباط علمی از آغاز فعالیت خود در اواسط سده هفـده مـیالدی تـا کنـون دسـتخوی تتییـرات اساسـی بـوده اسـت تنـوع و
پیچیدگی این تتییرات ناشی از عناصر اکوسیستم نظام ارتباط علمی است این عناصر شامل پژوهشگر (تولید کننده /مصـر

کننـده

اطالعات) ،ناشر (تجاری/دانشگاهی) ،کتابخانه های تحقیقاتی و دانشگاهی ،سازمان های حامی ،مراکز آموزی عالی و فناوری های
نوین اطالعاتی و ارتباطی هستند ناشران به عنوان یکی از فعاالن و ارکان مهم فرآیند ارتباط علمی در انتقال یافته های علمی همواره
در پیچیدگی این تتییرات اثر گذار بوده اند
با توجه به اهمیت هر یک از این عناصر در اکوسیستم ارتباط علمی بررسی آنها ،چشم اندازهای روشنی در ایـن رابطـه پـیش
روی جامعه علمی قرار می دهد نگاهی به نظریه ها و آینده ارتباط علمی و باید و نباید های مترتب بر ایـن فعالیـت اجتمـاعی حـائز
اهمیت است از این رو سعی شده است که در این همایش دو روزه نگاهی به آینده پژوهی و نظریه های پیش روی این حوزه داشته
باشیم مراکز آموزی عالی که همیشه تالی کرده اند در تولید علم به خوبی عمـل نماینـد یکـی دیگـر از موضـوعات مـورد توجـه
همایش است در کنار دانشگاه ه ا و مؤسسات پژوهشی ،کتابخانه ها نیز به عنوان سازمان دهندگان نتایج تحقیقات و قابـل دسـترس
کردن آنها ،نباید از نظر دور بمانند غایت هد

از تالی های مستمر محققان در عرصه پژوهش تأثیر گذاری آن بر جامعه و فراهم

آوری توسعه و تأمین رفاه اجتماعی است برای محقق شدن این مهم چند نکته الزم و ضروری اسـت در ابتـدا تعهـد پژوهشـگر بـه
انجام فعالیت علمی فارغ از هر گونه نادرستی و بی اخالقی ،پایه و اساس ارتباط علمی است بر این قرار اخـال پـژوهش و رعایـت
کدهای اخالقی ،صحت یافته ها و استواری نتایج را تضمین می نماید دوم حمایت سازمان های حـامی ،ایـن فرآینـد را تسـریع مـی
نماید و تضمینی خواهد بود بر دسترسی همگان به یافته ها که در توسعه پایدار تأثیر گذار مـی باشـد ناشـران کـه بـیش از سیصـد و
پنجاه سال در ار تباط علمی حضور فعال دارند ،به عنوان دو روی یک سکه ایفای نقش نمـوده انـد اگرچـه در گـردآوری ،اشـاعه
نتایج تحقیق و مالکیت معنوی تأثیر داشته اند ،اما وجه اقتصادی صنعت نشر را به جد مورد نظر داشته و پیگیری می نمایند وجه اخیر
که از ابتدا برای ناشران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است ،منشاء چالش اصلی در فرایند ارتباط علمی می باشد این چـالش را
یک بحران مالی ب رای حافظان اطالعات علمی در کتابخانه ها می دانند کـه موجبـات دسترسـی محـدود یـا عـدم دسترسـی بـه ایـن
اطالعات را در سطح جهانی فراهم آورده است برآیند این چالش ،فعاالن حوزه پژوهش را بر آن داشت تـا حامـل هـای جدیـد بـا
استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی را در قا لب جنبش دسترسی آزاد ،جهت اشاعه اطالعات علمی تولید شده انتخاب
نمایند
ایده آزاد سازی دانش علمی چهرة بارز جنبش علم آزاد است و از طرفی سودمندی اشتراک دانش مورد توجه شدید جامعـه
علمی جهانی می باشد همایش چشم اندازهای ارتباط علمی با این دیدگاه شکل گرفت آنچـه در ایـن همـایش توسـط صـاحب
نظران مطرح گردید ،نه پایان نگاه عمیق و موشکافانه در خصوص این موضوع است ،بلکه خود آغازی است برای کوشش و تالی
های جدی و مستمر جامعه علمی ایران با تأکید بر محورهای همایش و محقق شدن آنان در چرخه حیات اطالعات علمی
دکتر محمدرضا قانع
دبیر علمی همایش
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بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال ( 0292پوستر)

11

روح اله خادمی و حسین مرادی مقدم
بررسی فعالیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی مندلی (ارائه شفاهی)
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سمیرا فلسفی و محسن حاجی زین العابدینی
" تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه ی مهارت های ارتباطی" (ارائه شفاهی)
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لیال مظفری و سمیرا مرادی
بررسی همکاری علمی پژوهشگران ایران و ترکیه و مصر در تولید علم جهانی در حوزه فناوریهای زیست محیطی در
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ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز طی سالهای  0221تا  0292در پایگاه ( WOSارائه شفاهی)

941
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میترا زارعی و محمود ساالری
آسیبشناسی ساختاری و محتوایی دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری(پوستر)
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مریم سلیمانی تپه سری و زویا آبام
ارتباطات علمی در بستر رسانههای اجتماعی :مطالعه آلتمتریک بروندادهای پژوهشی بینالمللی ایران (ارائه شفاهی)
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محمدامین عرفانمنش
بررسی ارتباط علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی مندلی :مطالعه موردی مقاالت نشریات ایرانی نمایه شده در
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بررسی جایگاه و نقش اطالعات تصویری در فرایند ارتباطات علمی (پوستر)
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محمد رضا نیازمند ،منا طاووسی و سجاد اولیایی
بررسی شاخصهای آلتمتریک بروندادهای پژوهشی حوزه " علوم سالمت" در پایگـاه اطالعـات علمـی ( SAGEارائـه
شفاهی)

092

الهه حسینی و کیمیا تقیزاده میالنی
تحلیل نقش شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (ارائه
شفاهی)
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دکتر زاهد بیگدلی و فرزانه قنادی نژاد
رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی شهرستان شیراز (ارائه شفاهی)

029

ابراهیم امامی و زهرا آسمانی
سنجش میزان آشنایی و استفاده دانشـجویان مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه اهـواز از شـبکههـای اجتمـاعی علمـی و
پژوهشی (ارائه شفاهی)
معصومه فرامرزی بابادی ،فاطمه ارادی و حنا ربیعی
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مدلی برای ارتباطات علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی کاربران در کتابخانههای دانشگاهی (پوستر)
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افشین باباجانی ،حمیدرضا سعیدنیا و ناهید ناصری
بررسی میزان آشنایی کتابداران با جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،بـا هـد

ارائـا راهکارهـایی جهـت رسـیدن بـه

وضعیت مطلوب :مطالعا موردی کتابخانه های دانشگاه فردوسی شهرستان مشهد(ارائه شفاهی)

929

نجمه باباغیبی ازغندی و نیره دادخواه
نقش مدل دسترسی آزاد نویسنده پرداخت در جهانیسازی علم ایران (ارائه شفاهی)
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بررسی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش ارتباط استعداد تکنولوژیکی مشارکتی
با حافظه فونولوژیکی (مطالعه موردی :شرکت سهامی آب منطقهای فارس)
ماندانا حیاتی

1

بهزاد نصیرپور

2

چکیده
زمینه :تکنولوژی در سیر تکاملیِ سیستم ارتباطات علمی ،به پیچیدگی خود میافزاید که بر خروجیِ کارکردِ سیستمی اثـر گـذار اسـت؛ از طرفـی هـر
سیستم مانند سیستم ارتباطات علمی در سیر تکاملیِ کارکرد خود ،از امکان دیگری به نام حافظه بهره میگیرد سنجش رابطه بین استعداد تکنولوژی مشـارکتی
و حافظه باعث میشود که عوامل تاثیر گذار بر سیستم ارتباطات علمی را تحلیل کنیم
هدف پژوهش :هد

پژوهش بررسی ارتباطات علمیِ منابع انسانی از طریق بررسی رابطه بین حافظه فونولوژیکی و اسـتعداد تکنولـوژیکی مشـارکتی

در میان متخصصین وزارت نیرو ،شرکت آب منطقه ای فارس است از آنجا که فعالیت علمی هر فرد زمانی هویت مییابد که به جامعه ،عرضـه و در مطالعـات
دیگران متجلی شده و با تحلیلهای فردی دیگران درآمیزد؛ تا سرانجام بر ذخیرههای دانش افـزوده گـردد پـس ارتبـاط اسـاس و ماهیـت علـم بـوده ،بنـابراین
بررسی حافظه و استعداد تکنولوژیک کارکنان ،معیار مناسبی در تعیین سیر تکاملیِ ارتباطات علمی سازمان است
روش پژوهش :این پژوهش به شیوه پیمایشی (کمی) انجام شد جامعه پژوهش بصورت هدفمند شامل کارشناسـان معاونـت طـرح و توسـعه شـرکت
آب منطقه ای فارس به تعداد  20نفر بودند که با اسـتفاده از پرسشـنامه بـه گـردآوری دادههـا پرداختـه شـد داده هـا از طریـق پرسشـنامههـای سـنجش حافظـه
فونولوژیکی ( )SMPMو استعداد تکنولوژیکی مشارکتی ( )SMTIجمع آوری گردید تحلیل دادهها با نرمافزار آماری جامعهشناسی انجام پذیرفت
یافتهها :نتایج نشان داد جامعه مورد پژوهش در مرحلا شبکهگرایی قرار داشته و به ناوبریگرایی نرسیده است ،زیرا دسترسی بـه تکنولـوژی وب  9در
سازمانها ،مفهوم جدیدی به نام استعداد تکنولوژیکی مشارکتی را ایجاد میکند میانگین کل متتیر استعداد تکنولوژیکی مشارکتی با متتیرهای حافظه معنـایی و
ضمنی همبستگی مثبت داشته که نشان میدهد نه تنها سیستم های سنتی ارتباط اطالعات ،بلکه استفاده از اتوماسیون شبکه ،وب درون سـازمانی و نـرمافزارهـای
وب مشارکتی ،نیازمند فعالسازی حافظه و شناخت است میانگین حافظه رویدادی  9/92بود و به علت منحصر بودن این حافظـه در هـر فـرد ،در صـورتی کـه
افراد بخواهند از طریق مخابره سمعی -بصری ،قوه مشاهده خود را در تکنولوژی مشارکتی درگیر کنند ،سازمان باید آنچنان فرم یا کنشها را با عالئم نشـاندار
نماید که از غیر قابل پیشبینی بودن خروجیها بکاهد زنان این پژوهش در متتیر "ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" از مردان پایین تر بودنـد عـدم
بهره سازمان مذکور از نرم افزار تکتولوژی مشارکتی باعث شده چرخه حافظه سازمانی در ارتباط علمی تکمیل نشود و بستر الزم در این رابطه فـراهم نگـردد
بی شک ریسک استقرار تکنولوژی مشارکتی  ،نیاز به اخذ تصمیات منطقی و آمادگی ساختاری و معناییِ سـازمان را دارد ضـریب آلفـای کرنبـاخ حاصـل از
آزمون پایایی کل در حافظه فونولوژیکی  2/18و در استعداد تکنولوژیکی مشارکتی  2/18بود به منظور سنجش روایی ،از آزمون تحلیـل عامـل اسـتفاده شـد
بدین ترتیب در پرسشنامه فونولوژیکی  ،بسندگی نمونه ،عدد  2/28و در پرسشنامه استعداد تکنولوژیکی مشارکتی عدد  2/24را نشـان داد کـه نشـانگر تناسـب
باال در تحلیل عامل در این پرسشنامهها بود
کاربردهای احتمالی :ارزیابی نقش و میزان حافظه و تکنولوژی مشارکتی در سیستم ارتباطـات علمـی؛ سـنجش رابطـه بـین تکنولـوژی و حافظـه در
تعیین جایگاه سیر تکاملیِ سیستم ارتباطات علمی؛ تاسیس ستاد ارتباطات علمی و تدوین سند راهبردی توسعه تکنولوژی مشارکتی و منابع انسـانی در دسـتیابی
به چشم انداز تکامل سیستم ارتباطات علمی
ارزش :تعامل بین حافظه و استعداد تکنولوژیکی ،مفهوم جدیدی به نام هوی اثر بخـش سـازمانی را ایجـاد کـرده و موجبـات تکامـل سیسـتم ارتبـاط
علمی را فراهم آورده میآورد
کلیدواژه ها :ارتباطات علمی ،حافظه فونولوژیکی ،استعداد تکنولوژیکی مشارکتی

_____________________________________________
 -9کارشناس ارشد مدیریت اطالعات ،رئیس مرکز اطالعات علمی ،آرشیو فنی و کتابخانه شرکت آب منطقهای فارس(نویسنده مسئول)
Hayati1772@gmail.com
 -0دانش آموخته دکتری تخصصی آموزی ،پژوهشگر شرکت آب منطقهای فارسbehzadnasirpour@gmail.com ،
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مقدمهای بر ارتباطات علمی و حافظه سازمانی و بیان مسئله
توسعه تکاملی نه تنها به افزایش دسترسی بشر به ادراک منتهی شده بلکه بشر به جـای حفـا اطالعـات ،تبـادل آن را در نظـر
گرفته است (لومان )0290 ،تئوری "انسان سازی "9به تکامل انسان امروزی میپردازد که منجر به شناخت در جامعـه شـده اسـت و
این چالش به پیشرفت همزمان وابستگی اجتماعی و میزان باالی فردسازی 0منجر شـد کـه در آن نظـمِ پیچیـدهی ارتباطـاتِ معنـادار
ساخته شد (لومان )0290 ،اما بدون قوه شناخت ،هیچ سیستم ارتباطی به تکامل نمیرسـد لومـان جامعـه را متشـکل از سیسـتمهـای
کارکردی همچون اقتصاد ،قدرت ،علم ،حقو  ،هنر و غیره دانسته و نقطه مقابل سیستم را" ،محیط "9مـیدانـد (آرنولـدی)9912 ،
لومان ( ) 9112معتقد است که وظیفه هر سیستم کاستن پیچیدگی محیط بوده و در مواجهه با محیط به دنبال گزینشی مـیگـردد کـه
امکان ارتباطات خاصی را میسر ساخته و از دیگر ارتباطات رویگردان شود تفاوت سیستمهـای اجتمـاعی و دیگـر سیسـتمهـا ماننـد
سیستم زیستی در نوع کاهش پیچیدگی توسط آنهاست سیستمهای اجتماعی با استفاده از مقوله "معنا ،"4پیچیدگی محـیط خـود را
کاهش میدهند معنا در سیستمهای اجتماعی-کارکردی تعیین میشود و همواره نسبی بوده و تنها از طریق کنار زدن کنشهای دیگر
به وجود میآید (هوالب)9988 ،
سیستم (مانند علم و ) در مواجهه با محیط به برخی ارتباطات امکان مـیدهـد و امکـانهـای دیگـر را محـدود مـیکنـد کـه
"گزینش" نام دارد (لومان )9112 ،سیستمها برای غلبه بر محیط ،طبق مقتضات عمل میکنند؛ به عبارتی گاهی بـه پیچیـدگی خـود
میافزایند و سپس از پیچیدگی آن میکاهند (لومان )0290 ،اسپنسر و براون 2اعتقاد دارند که هیچ سیستمی نمیتواند سـیر تکـاملی
خود را کنترل کند مگر اینکه در کارکرد خود از امکان دیگری به نام "حافظه" بهره ببرند (لومان )0290 ،با توجه بـه نظریـه لومـان
میتوان گفت که خرده سیستم ارتباطات علمی از این قاعده مستثنی نیست و جهت سیر تکاملی خود در سیسـتم کـارکردی نیـاز بـه
بهرهگیری از حافظه دارد بنابراین در این تحقیق ،با بهرهگیری از علوم بـین رشـتهای ،رابطـه بـین متتیرهـای حافظـه فونولـوژیکی و
استعداد تکنولوژیکی مشارکتی جهت بررسی ارتباطات علمی بر مبنای نظریه ارتباط علمی لومان ( ،)9112نظریـه تکنولوژی/حافظـه
لومان ( )0290و مدل حافظه سازمانی گوپتا و شارما ( )0221مورد بررسی قرار گرفت این امر نیازمند به مطالعه موشکافانه مطالعات
پیشـین در ارتباطــات علمــی ،علـوم ارتباطــات و اطالعــات ،علــوم شـناختی و دانــش اجتمــاعی اســت در ایـن راســتا ،نقــش حافظــه
فونولوژیکی به عنوان عنصر شناخت و استعداد تکنولوژیکی مشارکتی به عنوان تسریع دهنده ارتباط علمی در تکنولوژی مشـارکتی
به بوته آزمایش گذاشته شده است بنابراین ،رابطه بین حافظه فونولوژیکی در حافظـه سـازمانی و اسـتعداد تکنولـوژیکی از مـدخل
تکنولوژی مشارکتی جهت ارزیابی کارکرد سیستمی و ارتباطات علمی مد نظر محققین در این پژوهش است
حافظه سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که از راه به کارگیری انسان ،رایانه و سایر وسایل صورت میپذیرد و
دانشِ مرتبط با محیط فعالیت سازمان (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) را مد نظر قرار داده است (وظیفه دوست و قاسمی،
 )9981شوارتز ،دیویتینی و براستویک ( )0222سه جنبه را در چرخـهی زنـدگی در یـک حافظـه سـازمانیِ اینترنـت محـور لحـا
کردند متعاقباً ویجن هوون ( ) 9111دو جنبه تفکیک ناپذیر حافظه سازمانی را به صورت محتوا (دانش) و ابزار (فرآیندها و رسـانه)
تعریف نمودند گوپتا و شارما ( )0221برآیند اصلی حافظه سازمانی را  )9هوی طبیعی و  )0استعداد تکنولوژیکی معرفی کردند بـا
_____________________________________________
1 Huminization
2 Individualism
3 Environment
4 Meanig
5 Spencer-Brown
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توجه به اینکه حافظه سازمانی (هوی طبیعی و استعداد تکنولوژیکی) ،نشانگر آگاهی و اطالعـات افـراد در مـورد عوامـل مـؤثر بـر
سازمان است ،با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از حافظه سازمانی میتواند قدرت احاطه بر محیط داخلی و
بیرونی را افزایش دهد
جنسن ( )9118مسیرهای حافظهای را به دو دسته حافظه آشـکار و ضـمنی تقسـیم مـیکنـد کـه در ایـن پـژوهش حافظـههـای
فونولوژیکی نام دارند حافظه آشکار خود به دو دسته حافظه معنایی (حافظه مبتنی بر کلمـه) و حافظـه رویـدادی (حافظـه مبتنـی بـر
حادثه/رویداد) تقسیم میشود؛ از طرفی حافظه ضمنی نیز به دو حافظه روندی و حافظه انعکاسی تقسـیم مـیشـود دانـش ضـمنی و
دانش آشکار یک وضعیت یک جانبه نیست که در تبیین ماهیت دانش تنها به یکی از این دو اکتفا شود؛ شرکتهای ژاپنی در دهـه
هشتاد با در تعامل قرار دادن دانش ضمنی و آشکار دست به کار خالقانهای زدند ( نوناکا و تاکوچی9112 ،؛ نوناکا ،تویاما و ناگاتا،
 )0222بنابراین با استفاده از اطالعات علوم شناختی در مشاهده انواع مسیرهای حافظهای/دانشی افراد و طبقهبندی دانشی این افراد یا
حافظههای آنان بر اساس دانش محیط-کاربرد معین 9باید اهتمام ورزید (نصیرپور)0294 ،0299 ،
به عقیده لومان ( ،)0290تکنولوژی ارتباطات بر تفکیک اطالعـات و معنـا از شـبکههـای تکنولـوژیکی اسـتوار بـوده و بطـور
عمودی بر خروجیِ "کارکردِ سیستم" عمل میکند؛ و از طرفی سیستم در کارکرد خود از "حافظه" بهره میگیرد (لومـان،)0290 ،
از این رو به این نتیجه میرسیم که بین تکنولوژی و حافظه میتواند رابطهای برقرار باشد که مبنای این تحقیق است بنابراین هـد
این پژوهش ،طرح موضوع حافظه سازمانی در مدیریت ارتباطات علمی به عنوان یـک روی بـرای سـنجش حافظـه فونولـوژیکی و
استعداد تکنولوژیکی مشارکتی و روابط حاکم بر آنان در جهت نیل به تعیین فرآیند ارتباطات علمی و حافظه سازمانی است مسـئله
تحقیق در این پژوهش در نظر دارد با تمرکز بر متتیرهای جدید بسیاری که میتواند نظریات ارتباطات علمی لومـان ()0290 ،9112
وگوپتا و شارما ( )0221را توسـعه دهـد ،بـه روشـی دسـت پیـدا کنـد کـه نقـش حافظـه سـازمانی (حافظـه فونولـوژیکی و اسـتعداد
تکنولوژیکی مشارکتی) در ارتباطات علمی را بسط داده و و مدل نویی را ارایه دهد
مبانی نظری
به طور کلی ،مبانی نظری این پژوهش بر اساس تحلیل نظریه ارتبـاط علمـی لومـان ( ،)9112نظریـه تکنولوژی/حافظـه لومـان
( )0290و حافظه سازمانی گوپتا و شارما ( )0221استوار گردیده است لومان ( )0290اعتقاد دارد که هر سیستم ارتباطی به حافظـه
نیاز دارد گوپتا و شارما ( )0221نیز معتقدند که سازمان ،حافظهای دارد که برآیند هوی طبیعـی و اسـتعداد تکنولـوژیکی اسـت از
تلفیق این دو نظریه به این اصل میرسیم که سازمان نیز به عنوان سیستم ارتباطی ،به حافظهای نیاز دارد که جهـت اسـتحکام سیسـتم
کارکردی خود تکامل یابد
صاحب نظران از تکنولوژی به عنوان یک کاتالیزور در کسب ،یادگیری و یادآوری برای افراد یک سـازمان نـام بـردهانـد؛ از
دکترین و نظریات برخی از این صاحب نظران مانند ماتسودا ( ،)9112آلبرخت ( )0220و گوپتا و شارما ( )0221میتوان یک مـدل
دودویی را استخراج نمود که مبتنی بر دو عامل شـناخت (در انسـان) و هـوی (ماشـینی) اسـت بنـابراین چگـونگی نقـش ماشـین و
تکنولوژی (به عنوان سرمایههای مادی) و شناخت بشر (سرمایههای معنوی) در سازمان مطرح میشود دستهبنـدی تکنولـوژیهـا در
حوزه ارتباطات علمی ،کاربرد شبکههای اجتماعی (وب  0و  ) 9در این حوزه ،و ترکیب حافظه و استعداد تکنولوژیکی بـرای تولیـد
حافظه اثربخش سازمان از طریق یادآوری و فراموشی ،مصادیقی از نقش تکنولوژی و حافظه در حـوزه ارتباطـات علمـی اسـت در
ادبیات یادگیری سازمانی ،حرکت از حافظه طبیعی به سمت استعداد تکنولوژیکی تئوریزه شده است (محمدی فاتح ،شـرفی نـژاد و
دهبان ) 9919 ،یک سازمان برای مقابله با روندهای متتیر ،باید مجهـز بـه ابزارهـای مجـازی بـوده و همکـاری گروهـی را از طریـق
_____________________________________________
1 Domain-specific knowledge
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گروه های ویژه در دستور کار خود قرار دهد ثابت شده است که ارتباطات در کارهای تیمی بین بخـشهـای مختلـف در سـازمان،
راهحلهای کارآمدتری ارائه میدهند (گوپتا و شارما)0221 ،
تجربه قبلی استفاده
از تکنولوژی

حافظه

استعداد

بلوغ

تکنولوژیکی

یادگیری

دسترسی به تکنولوژی

سازمانی
هوی طبیعی

توانایی شناختی طبیعی
پروری محیطی

شکل -1مدل حافظه اثر بخش سازمانی گوپتا و شارما ( )2002

به اعتقاد لومان (" ،)0290تکنولوژی" را می توان توسعه تکاملی در شرایط افزایش پیچیدگی سیستم دانست تکنولوژی عالی-
ترین پیشرفت تکاملی است که مضامین جهان ،جامعه و تمدن را تحت تاثیر خـود قـرار داده اسـت اگـر در سـیر تکامـل اجتمـاعی،
تدابیر تکنولوژیکی ترجیح داده شود ،هر چند که این تدابیر صر

مصنوعات شده باشـد ،آراء عمـومی جلـب مـیشـود؛ زیـرا کـه

تکنولوژی توانسته است ارزی خود را ثابت کرده و توازن ناهمگن و پیچیده فعالیتهای انسان را حـل نمایـد ارتباطـات اجتمـاعی
جزء پیش فرض تکنولوژی است و در همه سیستم های کارکردی ،وابسته به تکنولوژی است زیرا که بدون تکنولوژی ،افق سیسـتم-
های کارکردی روشن نخواهد بود تکنولوژی از انرژی استفاده کرده و کار را انجام میدهد؛ بنابراین تکنولوژی مقادیر فیزیکـی را
به جامعه مرتبط میکند رسانههای الکترونیکی به عنوان ابزار تکنولوژیکی ،گزینههای بسیاری جهت ارتباطات فراهم آورده است و
محدودیتهای حواس پنجگانه بشر را در گستری ارتباطات به حداقل رسانده است ارتباطـات تلفنـی (دورنگـار ،تلفـن ،ایمیـل )
فاصله ها را از میان برداشته و امکان ارتباط را برقرار کرده است
لومان (" )0290حافظه" را صرفاً ذخیرهسازی اطالعات و یادآوری از گذشته نمیدانـد بلکـه منظـور وی از حافظـه ،کـارکرد
مستمر سیستم در زمان حال است که کارکرد آن را با توجه به پایایی سیستم آزمایش میکند به عقیده وی این کارکردها ارتباطات
محسوب شده و شامل تتییرات بیولوژیکی در متز یا هوشیاری نمیشوند مهمترین عملکرد حافظه در فراموشی است زیرا فراموشی
از مسدود شدن سیستم ،جلوگیری میکند و در ارتباطات به میزان دسترسی به محفوظات قبلی برنمیگردد به عبارتی کارکرد مثبتی
دارد حافظه عملکرد دو طرفه یادآوری -فراموشی است بدون فراموشی تکامل وجود ندارد و یـادگیری هـم صـورت نمـیپـذیرد
تکرار ارتباطات ،یادآوری و فراموشی را تولید میکند و به ما میگوید که چه پیش شرطهایی را باید برای کارکرد بعدی به خـاطر
بیاوریم برای مثال یک شطرنج باز برای پیشبینی استراتژی رقیبش ،کافی است حرکات قبلی او را به یاد آورده و نیازی به تاریخچه
شطرنج ندارد زیرا اگر قرار باشد تاریخ چینش مهرهها را به یادآورد بازی آنچنان پیچیده میشود که حیات بازی شطرنج غیـرممکن
میشود این مثال نشان میدهد که حافظهی فعلی کفایت میکند و اثبات میکند فراموشی باعث غلبه بر پیچیدگی میشود؛ بنابراین
میتوان گفت که حافظه ،پایاییِ سیستم کارکردی را در زمان حال کنترل میکند از طـر

دیگـر ،گوپتـا و شـارما ( )0221حافظـه

سازمانی را برآیند حافظه طبیعی و استعداد تکنولوژیکی قلمداد میکنند به عقیده آنان ،حافظه سـازمانی شـامل تکنولـوژی فراتـر از
محیط ،تکنولوژی گروه افزار و سبک فصاحت (معانی بیان) است پس برای رسیدن به حافظه سـازمانی ،عملکـرد حافظـه طبیعـی و
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استعداد تکنولوژیکی مشارکتی اهمیت دارد
از آنجاییکه به اعتقاد لومان ( ،)0290ارتباطات همیشه توسط حافظه همراهی میشود (حتی اگر حافظه کوتاه مدت باشد) ،و
سیستمِ ارتباطات علمی جهت سیر تکاملی خود ،نیازمند به بهرهگیری از حافظه است و همچنین به عقیده وی تکنولوژی بر خروجیِ
"کارکردِ سیستمی" تاثیر میگذارد ،پژوهشگران این تحقیق ،با کنار هم قرار دادن نظریات لومان ( )0290 ،9112و گوپتـا و شـارما
( )0221در صدد سنجش " استعداد تکنولوژیکی مشارکتی" و "حافظه" و روابط حـاکم بـر آنـان بـه منظـور سـنجش " ارتباطـات
علمی" برآمدند؛ بدین ترتیب که میزان و پیوستگی حافظه طبیعی و استعداد تکنولـوژیکی مشـارکتی را ارزیـابی نمودنـد کـه تـامین
کننده نظریه ارتباط علمی لومان و نظریه گوپتا و شارما است بنابراین مبانی نظـری ایـن پـژوهش ،بـر رابطـه حافظـه فونولـوژیکی و
استعداد تکنولوژیکیِ مشارکتی استوار گردیده است
پرسشهای پژوهش
 -9آیا رابطه بین حافظه فونولوژیکی و استعداد تکنولوژیکی مشارکتی در ارتباطات علمی وجود دارد؟
 -0میزان استعداد تکنولوژیکی مشارکتی در ارتباطات علمی به چه اندازه است؟
پیشینه پژوهش
اخیراً مقوله تکنولوژی ،به یکی از حوزه های کلیدی ارتباطات اجتماعی و علمی تبدیل شده است به همـین دلیـل سـازمانهـا
باید برای مدیریت تتییرات بنیادی ،هوشمندی الزم را در شناسایی و استفاده از تکنولوژیهای جدید داشته باشند عمـدتاً ،موضـوع
اصلی مطالعات این حوزه ،چگونگی بکارگیری استعداد تکنولوژیکی در ارتباطات اجتماعی و علمی ،بـوده اسـت بنـابراین بررسـی
رابطه بین تکنولوژی و ارتباطات اجتماعی/علمی و دانش در سیر توسعه تکاملی سیستم ،حیاتی است
محمدی ( ) 9982در تحقیقی با عنوان تاثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش به این نتیجه میرسد که ارتباطات علمـی بـا فـراهم
نمودن زمینهی تعامل دیدگاهها ،برقراری ارتباط علمی بین رشتهای ،برقراری روابط بین نهاد علم و صـنعت و تکنولـوژی مـیتوانـد
عامل مهمی جهت تولید دانش ،ایده های جدید علمی و کاربرد نتایج علم را فراهم آورد وی عوامل ارتباطات علمی را نویسندگان
و خوانندگان دانسته نحوه ارتباط علمی از ساخت علمی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگـی جامعـه تـاثیر مـیپـذیرد لـذا ایـن
ساختارها میتوانند موجب فعال سازی ارتباطات یا کاهش آن گردند نتایج دیگر تحقیق نشان داد کـه اسـتفاده از ابزارهـای ارتبـاط
علمی (کتاب ،مجالت خارجی و ) بر فعالیت علمی موثر بوده و ابزارهای ارتباط الکترونیک خصوصـاً اینترنـت ،نقـش مهمـی در
کسب اطالعات علمی داشته است
منیعی ،لوکس و فراستخواه ( ) 9988در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه علمی با استفاده
از نقشه شناختی به این نتیجه رسیدند که در خصوص تخمین مقادیر همبستگی میان مفاهیم موجود در نقشه شناختی نشـان مـیدهـد
که همبستگی باالیی بین نشانگرهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و نشانگرهای توسعه علمی در کشورهای جهان وجود دارد
که نشان دهنده این است که کشورهایی که از نظر علمی توسعه یافتهاند ،از نظر زیرساختهای تکنولـوژی ارتباطـات نیـز وضـعیت
مطلوبی داشتهاند در جریان تولید دانش ،د و رکن خرد جمعی (دانش ضمنی و آشکار) در افراد خال وجود داشته و منجر به تولید
دانش جدید میشود (سازمان ملل ) 0222 ،در این خصوص اسـتفاده از تکنولـوژی اطالعـاتی و ارتبـاطی ،امکـان تولیـد ،توزیـع و
کاربرد دانش را افزایش میدهد
اردالن ،اسکندری ،گیالنی و عطایی ( )9919در پژوهشی با هد

شناسایی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوی سازمانی با

مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان به این نتیجه رسیدند که وضعیت ویژگیهـای شخصـیتی کارکنـان در سـطح
متوسط و وضعیت هوی سازمانی و مدیریت سرمایه فکری آنان باالتر از سطح متوسط است ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که
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بین ویژگیهای شخصیتی و هوی سازمانی با مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
بر اساس تحقیق شیخ جباری و اجا ( ،)9119اشاعه و همگانی سازی علوم یکی از مولفههـای تاثیرگـذار سـاختار ارتباطـات
علمی و جامعه محسوب میشود به عقیده آنان ،ترویج علم از دو منظر توسعه انسانی و توسعه علمـی در برنامـههـای توسـعه ملـی از
اهمیت برخوردارند آنان به مطالعه ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران و تعیین جایگاه همگانی کردن علـوم در ایـن سـاختار
پرداخته و راهکارهایی را ارایه دادند مطالعات آنان و همچنین مطالعات مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور مبین این نکته بود
که توجه کافی به اهمیت ترویج و ارتباطات علم از منظر توسعه نشده و از این بابت در سند جامع علمی کشور کمبودهای جدی
وجود دارد
آزما ،مصطفیپور و رضایی( )0290در پژوهشی با عنوان "،کاربرد فناوری اطالعات و رابطهی آن با هـوی سـازمانی" ،بـه
بررسی کاربرد فناوری اطالعات و رابطهی آن بـا هـوی سـازمانی در کارمنـدان دانشـگاههـای اسـتان گلسـتان پرداختنـد روی
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعهی آماری شامل همهی کارکنان دانشگاههای استان گلستان که اندازهی نمونهی
آن بر اساس جدول کریستی مورگان تعیین شد نتایج پژوهش نشان داد که رابطهی مهم و معناداری در کاربرد فناوری اطالعات
با مؤلفههای تمایل به تتییر ،کاربرد دانش و چشم انداز استراتژیک وجود دارد.
نتایج پژوهشی نصیرپور ( )0299 ،0294در پژوهشی در ایران با عنـوان "تحقیـق بـر انـواع مسـیرهای حافظـهای کـه فراگیـران
استفاده میکنند" نشان داد که درصد باالیی از جامعه مورد پـژوهش ،از حافظـههـای متفـاوتی در اسـتفاده از مهـارتهـای متفـاوت
برخوردارند از طرفی اکثر جامعه مورد پژوهش برای یادآوری مطالب ،نیاز به اشاره ،کلید و ترتیب رویدادی اطالعـات داشـتند تـا
ترتیب حلقه های مفقوده ،در زنجیره حافظه رویـدادی خـود را کامـل کننـد از مهمتـرین دسـتاوردهای پژوهشـی نصـیرپور (،0294
 ،)0299تفاوت عمده افراد با یکدیگر در استفاده از مسیرهای گونگون حافظهای بود با عین حـال ،اکثریـت قریـب بـه اتفـا (%14
جامعه مورد پژوهش بطور زیاد و  %09جامعه مورد پژوهش بطور متوسط) در یادآوری مطالب ،تمایل به استفاده از حافظه ضمنی را
داشتند
روش پژوهش
این پژوهش به شیوه پیمایشی (کمی) انجام شد .جامعه پژوهش بصورت هدفمند شامل پرسنل شرکت آب منطقهای فارس و
در میان معاونتهای موجود ،کارشناسان معاونت طرح و توسعه به تعداد  20نفر بودند ابزار گردآوری دادههـا ،پرسشـنامه سـنجش
حافظه فونولوژیکی ( SMPMنصیرپور )0294 ،0299 ،و پرسشنامه محقق ساخته استعداد تکنولوژیکی مشارکتی ) (SMTIبودنـد از
کل جامعه پژوهش ،آزمون حافظه فونولوژیکی ( 42گویه) و آزمـون اسـتعداد تکنولـوژیکی مشـارکتی ( 01گویـه) بـه عمـل آمـد
ضریب آلفای کرنباخ حاصل از آزمون پایایی کل در حافظه فونولوژیکی  2/18و در استعداد تکنولوژیکی مشارکتی  2/18بـود بـه
منظور سنجش روایی ،از آزمون تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد بدین ترتیب در پرسشنامه فونولوژیکی  ،بسـندگی نمونـه ،عـدد
 2/28را نشان داده و سطح معناداری از  2/222برخوردار بود؛ همچنین در پرسشنامه استعداد تکنولوژیکی مشارکتی بسندگی نمونـه،
عدد  2/24را نشان داد و از سطح معناداری  2/222برخوردار بودکه نشانگر تناسب باال در تحلیل عامل در این پرسشنامهها بود برای
تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی 9ویرایش  91به رایانه انتقال یافت تجزیه و تحلیـل
دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت در سطح معناداری  p >2/22نتایج پذیرفته شد
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1 SPSS
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یافتهها
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میکنید ،تعداد  4متتیر در حافظه فونولوژیکی در زبان اول مورد سـنجش قـرار گرفتـه و
میانگین و انحرا

معیار هر کدام نمایش داده شده است باالترین میانگین بـه متتیـر "حافظـه ضـمنی" بـا میـانگین عـددی  4/29و

پایینترین میانگین به متتیر " حافظه رویدادی" با میانگین عددی  9/92تعلق دارد به عقیده آکسفورد ( ،)9112میتوان متتیـرهـای
طیف لیکرت  2درجه ای را به سه قسمت تقسیم نمود؛ بدین ترتیب که میانگین بیشتر از  ،9/2باال و میانگین بین  0/2و  ،9/2متوسط؛
و میانگین کمتر از  ،0/2ضعیف محسوب میشوند
جدول  -1آمار توصیفی در حافظههای فونولوژیکی
انحرا

معیار

متتیرها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

حافظه معنایی

20

0/22

4/01

9/29

2/92

حافظه رویدادی

20

0/28

4/22

9/92

2/21

حافظه آشکار

20

0/21

4/91

9/40

2/42

حافظه ضمنی

20

0/22

2/22

4/29

2/21

نتایج آمار توصیفی (جدول  )0در بخش استعداد تکنولوژیکی مشارکتی ( )SMTIنشان داد که باالترین میـانگین عـددی بـه
متتیر "تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" ،اختصاص داشت کـه از میـانگین عـددی  ،4/99و انحـرا

معیـار 2/41؛

برخوردار بود و پایینترین میانگین در متتیر"توانایی سازمان در ایجاد ارتباطات علمی بواسـطه تکنولـوژی مشـارکتی" ،بـا میـانگین
عددی  0/02و انحرا

معیار  2/29میباشد متتیرهای " تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی"" ،میانگین کل اسـتعداد

تکنولـوژی مشــارکتی"" ،رابطــه تکنولــوژی مشــارکتی بــا کسـب و نگهــداری دانــش"" ،قصــد اســتفاده متخصصــین از تکنولــوژی
مشارکتی" و متتیر "رابطه شتل با تکنولوژی مشارکتی" ،به ترتیب باالتر از  9/2و در حد باال میباشند این در حالی است که متتیـر
"توانایی سازمان" کمتر از  0/2و در حد پایین محسوب میشود
جدول -2جدول آمار توصیفی استعداد تکنولوژیکی مشارکتی)(SMTI
متتیر

تعداد حداقل حداکثر میانگین

انحرا

معیار

قصد استفاده متخصصین از تکنولوژی مشارکتی

20

0 /2

2

9/81

2/29

توانایی سازمان در ایجاد ارتباطات علمی بواسطه تکنولوژی مشارکتی

20

9

9/49

0/02

2/29

رابطه تکنولوژی مشارکتی با کسب و نگهداری دانش

20

0/91

4/89

9/19

2/41

تمایل ارتباط علمی متخصصین از طریق تکنولوژی مشارکتی

20

9/91

2

4/99

2/41

رابطه فرآیندهای شتلی و تکنولوژی مشارکتی از دیدگاه متخصصین

20

9/21

2

9/18

2/12

میانگین کل

20

0/21

4/12

4/29

2/40

جهت مشاهده هرگونه رابطه بین متتیرهای "استعداد تکنولوژیکی مشارکتی" از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده شـد (جـدول
 )9همانطور که مشاهده میشود ،متتیر "قصد استفاده" در ارتباط با متتیر " تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشـارکتی" ،از
سطح معناداری  2/222و ضریب همبستگی  2/20برخوردار است از طرفی متتیر"قصد استفاده" با متتیر "رابطه شـتل بـا تکنولـوژی
مشارکتی" از سطح معناداری  2/222و ضریب همبستگی تقریبا  2/22برخوردار است متتیر "رابطه تکنولوژی با نگهداری دانـش"،
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با دو متتیر " تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" و متتیر "رابطه شتلی و تکنولـوژی مشـارکتی" از سـطح معنـاداری
قابل قبول برخوردار است و ضریب همبستگی آنان به ترتیب  2/42و  2/22میباشد در متتیر "توانایی سازمان" بـا دو متتیـر دیگـر،
ضریب همبستگی وجود نداشته و معنادار نیست
جدول  -3ضریب همبستگی در استعداد تکنولوژیکی مشارکتی
تمایل ارتباط علمی متخصصین از

رابطه شتل با تکنولوژی

طریق تکنولوژی مشارکتی

مشارکتی

ضریب همبستگی پیرسون

**/62

**/552

سطح معناداری

/000

/000

توانایی سازمان در ایجاد ارتباطات علمی

ضریب همبستگی پیرسون

-/008

-/920

بواسطه تکنولوژی مشارکتی

سطح معناداری

/92

/08

رابطه تکنولوژی مشارکتی با کسب و

ضریب همبستگی پیرسون

**/46

**/548

نگهداری دانش

سطح معناداری

/001

/000

تعداد

20

20

قصد استفاده متخصصین از تکنولوژی
مشارکتی

به منظور مشـاهده هرگونـه ارتبـاط بـین متتیرهـای اسـتعداد تکنولـوژیکی و مسـیرهای حافظـههـای فونولـوژیکی ،از ضـریب
همبستگی پیرسون استفاده شد همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود میانگین کل استعداد تکنولوژیکی با متتیر حافظه ضمنی
و حافظه معنایی در حافظههای فونولوژیکی از همبستگی نسبتاً خوبی برخوردار است متتیر "رابطـه تکنولـوژی مشـارکتی بـا کسـب
دانش" با "حافظه رویدادی" معنادار اسـت امـا از ضـریب همبسـتگی  2/08برخـوردار اسـت متتیـر "قصـد اسـتفاده متخصصـین از
تکنولوژی مشارکتی" از سطح معناداری  2/92و ضریب همبستگی  2/92با حافظـه معنـایی در حافظـههـای فونولـوژیکی برخـوردار
است
جدول  – 4ضریب همبستگی بین متغیرهای استعداد تکنولوژیکی مشارکتی و حافظههای فونولوژیکی
فونولوژیکی کل

آشکار
فونولوژیکی

ضمنی
فونولوژیکی

معنایی
فونولوژیکی

رویدادی
فونولوژیکی

میانگین کل استعداد

همبستگی پیرسون

2/902

2/18

*2/921

*0/998

-2/201

تکنولوژیکی

معناداری

2/918

2/28

2/201

2/200

2/891

همبستگی پیرسون

-2/929

-2/912

2/999

2/029

*-2/082

معناداری

2/011

2/094

2/402

2/924

2/242

همبستگی پیرسون

-2/222

-2/242

2/029

2/218

-2/218

معناداری

2/124

2/118

2/920

2/412

2/280

همبستگی پیرسون

2/249

2/292

2/994

*2/920

-2/999

معناداری

2/129

2/198

2/949

2/292

2/401

تعداد

20

20

20

20

20

رابطه تکنولوژی با کار
تمایل ارتباط علمی
متخصصین از طریق
تکنولوژی مشارکتی
قصد استفاده از تکنولوژی
مشارکتی

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

5

جهت مشاهده تفاوتهای بین پاسخگویان در دو گروه زن و مرد از آزمون "تی" استفاده گردید (جدول  )2نتایج حاصـل از
متتیر "تمایل ارتباط علمی متخصصین از طریق تکنولوژی مشارکتی" از سطح معنـاداری  2/29برخـوردار اسـت کـه کمتـر از 2/22
بوده و در این متتیر تفاوت بین زن و مرد ،معنادار می باشد با رجوع به جدول میانگین این دو گروه مشاهده شد که میـانگین مـردان
در این متتیر ،تقریبا برابر با  4/42و میانگین زنان  4/29است در سایر متتیرها ،تفاوت معناداری بین جنسـیت پاسـخگویـان مشـاهده
نشد
جدول  -5آزمون "تی" در استعداد تکنولوژیکی
آزمون تی تست

تست لوین در

 %12میزان اعتماد به

برابری واریانس

F
تمایل ارتباط علمی از
طریق تکنولوژی
مشارکتی

فرض برابری واریانس

/098

فرض نابرابری واریانس

انحرا
معیار
/240

فاصله تفاوتها
t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت خطای

آزادی

معناداری

میانگین

استاندارد

پایین تر از باالتر از

0/04

22

/030

/912

/928

/291

/194

0/92

92/14

/221

/912

/911

-/291

/119

بحث
با توجه به نتایج ،به نظر میرسد جامعه مورد پژوهش در مرحلا شبکه گرایی قرار داشته و نتوانسته فراتر از تدارک محتوا گـام
برداشته و به ناوبری گرایی برسد ،به عبارتی سازمان باید با در اختیار گذاشتن بستر مناسب جهت توانمندسازی کارکنان در شناسایی،
استفاده و ارزیابی حافظه های معنایی ،رویدادی و ضمنی اقدام نموده تا از این طریق امکان دسترسـی بـه دانـش آشـکارِ قابـلِ اسـتناد
فراهم گردد به عبارتی دسترسی به تکنولوژیهای مشارکتی ،وب  9و ناوبریگرایی در سازمانها ،مفهوم جدیـدی بـه نـام اسـتعداد
تکنولوژیکی را ایجاد کرده و موجبات تکامل سیستم ارتباط علمی را فـراهم آورده اسـت؛ کـه در ایـن پـژوهش تمـامی کارکنـان،
توانایی سازمان را در استفاده از تکنولوژی مشارکتی ضعیف دانسته و از آنجائی که حرکت از حافظه به سمت استعداد تکنولوژیکی
اســت (محمــدی فــاتح ،شــرفی نــژاد و دهبــان )9919 ،و هــر دو متتیــر جنبــههــای ارگــانیکی /ژنتیکــی /یــادگیری و جنبــههــای
مکانیکی/تکنولوژیکی توام ،در رسیدن به هوی اثر بخش سازمانی تعامل دارند ،میتوان دریافت که سـازمان مـورد پـژوهش قطعـه
مفقوده این پازل را جانمایی نکرده است از طر

دیگر ،با توجه به نقش حافظه ،خصوصاً حافظه اجتماعی در سیر تکاملی سیستمها

مانند سیستم ارتباط علمی (لومان )0290 ،و با توجه به نتایج حافظـه فونولـوژیکی ،مـیتـوان گفـت کـه سـازمان مـذکور در مرحلـه
عملکرد انتقالی حافظه (مرحله گذر) قرار داشته اما نوع گزینشهایی که در سازمان صورت میپذیرد بـرای معنـادار بـودن ،نیـاز بـه
جنبههای دیگری از "فرم" دارد که در خارج از آن سیستم (سازمان) بوده تا امکانهای متفاوت دیگری را نیز فراهم سازد این نتایج
حتماً باید در برنامه توسعه مدیریت استراتژیک سازمان دیده شود
در این تحقیق ،پژوهشگران برای تبیین چرخه ارتباط علمی ،در تأثیر تکنولـوژی بـر حافظـه تامـل نمـوده و همبسـتگی انـواع
متتیرهای استعداد تکنولوژیکی مشارکتی و حافظه فونولوژیکی را بررسی نمودند؛ بر این اساس همانطور که در جدول ( )4مشاهده
شد میانگین کل متتیر استعداد تکنولوژیکی مشارکتی با متتیرهای حافظه معنایی و ضـمنی در حافظـههـای فونولـوژیکی همبسـتگی
مثبت دارد که بخشی از فرضیههای تأثیر تکنولوژی بر حافظه (گوپتا و شارما )0221 ،را تأیید میکند و نیز پاسخ سئوال اول پژوهش
را در بردارد متتیر "قصد استفاده از تکنولوژی مشارکتی" ،با متتیر "حافظه معنایی" همبستگی مثبت دارد به عبارتی میتوان نتیجـه
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گرفت نه تنها سیستمهای سنتی ارتباط اطالعات ،بلکه استفاده از اتوماسیون شبکه ،وب درون سـازمانی و نـرمافزارهـای تحـت وب
مشارکتی ،نیازمند فعالسازی حافظه فونولوژیکی و شـناخت اسـت در متتیـر "رابطـه تکنولـوژی مشـارکتی بـا کسـب و نگهـداری
دانش" ،اکثر پاسخگویان از نمره گویه خوب برخوردار بودند از آنجا که ”دانش" یک کـاالی ذخیـرهای اسـت و ماهیـت سـیال و
جریانی دارد بنابراین مدیریت کسب و نگهداری دانش باید از نوع مدیریت دانش تکسونومی بنیان یا مدیریت سیال اسـناد باشـد بـه
عبارتی نیازمند ایجاد شبکهها و ماژولهای دانشی بوده و از طر

دیگر نیاز به مشارکت کارکنان در گـروه افزارهـا جهـت تسـهیل

تبادالت دانش و ارتباطات علمی است که این نتیجه ،منطبق با نتایج تحقیق محمدی( )9982و نتایج تحقیق آزما و همکاران ()0290
در اهمیت رابطه دانش و تکنولوژی است از این رو میتوان دید که پاسخگویان ،ایجاد شـبکههـای دانـش ،کاربردهـای جمعـی و
ارتباطات علمی را جدی تلقی کردند در متتیر "تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" ،نتایج نشان میدهد که با ظهور
وب  ،9شبکه های اجتماعی آنالین و با دسترسی به موتورهای جستجو ،افراد به انواع دسترسیها ،یادگیریها و اشـتراکگـذاریهـا
دست یافته و متمایل هستند و در صورتی که تکنولوژی مشارکتی و شبکهای جهت نشر خرد جمعـی بـه منطـق شـکلگیـری هـوی
تکنولوژیکی در سازمان نزدیک شود ،تکامل سیستم ارتباط علمی به سمت شبکهای شدن افزایش خواهد یافت
با رجوع به جدول ( ،)2بین مردان و زنان پاسخگو در متتیر "تمایـل ارتبـاط علمـی از طریـق تکنولـوژی مشـارکتی" ،تفـاوت
معناداری وجود دارد و میتوان دریافت که مردان جامعه مورد پژوهش نسبت بـه زنـان ،بـه ارتبـاط علمـی و تسـهیم دانـش ،تمایـل
بیشتری داشتهاند با رجوع به جدول ( )9میتوان دید که متتیر "قصد استفاده از تکنولـوژیکی مشـارکتی" بـا متتیـر "تمایـل ارتبـاط
علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" و متتیر "رابطا شتل و تکنولـوژی مشـارکتی" از ضـریب همبسـتگی مثبـت بـاالیی برخـوردار
است در طر

دیگر متتیر "رابطه تکنولوژی مشارکتی با کسب و نگهداری" با دو متتیر "تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولـوژی

مشارکتی" و "رابطه شتل و تکنولوژی مشارکتی" نیز از چنین همبستگی باالیی برخودار است؛ اما متتیر "توانایی سـازمان در ایجـاد
ارتباطات علمی بواسطه تکنولوژی مشارکتی" با دیگر متتیرهای استعداد تکنولوژیکی مشارکتی همبستگی نداشته و بین استعدادهای
فردی و استعداد سازمانی همبستگی مشاهده نمیشـود بـه عبـارتی در چرخـا "تـأثیر تکنولـوژی بـر حافظـه" ،متتیرهـای وابسـته بـه
استعدادهای تکنولوژیکی مشارکتی با حافظـه معنـایی و ضـمنی همبسـتگی داشـته و بنـابراین تشـکیل حافظـه اثـربخش سـازمانی را
میدهند
برخال

نتایج متتیرهای قبلی در استعداد تکنولوژیکی ،متتیـر "رابطـه شـتل و تکنولـوژی مشـارکتی" از اتفـا نظـر کمتـری

برخوردار است به عبارتی بخشی از پاسخگویان ،در استفاده از ابزارهای وب مشارکتی در ارتباط با کار خود ،رابطهی زیادی ندیده
و یا در استفاده از تکنولوژی مشارکتی به جای نرمافزارهای مرسوم قبلی ،تردید دارند در اکثر پاسخگویان ،آمادگی انتقال یا گـذر
از ارتباطات و مصنوعات دانشی ساده به مصنوعات پیچیده مشاهده میشود
تئوری سیستم ارتباطی لومان ( ،)0290ارتباط علمی را خود ارجاع و فرو بسته در نظر میگیرد زیرا که تفکیک کـارکردی در
مدرنیته ایجاد میشود هرچند که باالترین میانگین در متتیر "تمایل ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی" ،اختصاص دارد ،به
هیچ وجه نمیتوان گفت که سیستم ارتباط علمی در سازمان مذکور کامالً فرو بسته بوده و خود را از محیط جدا کرده و تابع قدرت
بیرون از علم نیست از طرفی ممکن است تزویج سیستم و محـیط در تلفیـق تکنولـوژی و کـارکرد سیسـتم ارتبـاط علمـی صـورت
پذیرفته باشد در مقابل ،با توجه به نتایج ،سازمان مذکور بستر الزم را در ارتباط علمی با بهرهگیری از تکنولـوژی مشـارکتی فـراهم
نکرده است از آنجا که ارتباطات اجتمـاعی و علمـی پـیش فـرض تکنولـوژی اسـت و در همـه سیسـتمهـای کـارکردیِ وابسـته بـه
تکنولوژی وجود دارد ،در سازمان مذکور امکانهای وابسته به تکنولوژی مشارکتی در سیستمهای کارکردی کم اثر است بی شک
ریسک استقرار تکنولوژی مشارکتی ،نیاز به اخذ تصمیات منطقی و آمادگی ساختاری و معناییِ جامعه (سازمان) را داشته تا از بـروز
سوء استفاده از تکنولوژی مشارکتی جلوگیری کرده و از رخنه خطرات بالقوه بیرونی به سازمان جلوگیری نماید
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نتیجه گیری
از آنجا که ارتباط علمی از طریق تکنولوژی مشارکتی با بهرهگیری از رایانهها و سیستم اندروید امکانپذیر است و در مقایسه
با دیگر رسانه های نمادین عام مانند هنر ،سیاست و  ،چیزی بیش از رابطه ظاهر و محتوا ارائه مـیدهنـد ،مـیتـوان انتظـار داشـت،
رایانهها و سیستم اندروید زمانی بطور بهینه استفاده شوند که چرخه اطالعات در سیستم روانی و سیسـتم اجتمـاعی فعـال شـود ایـن
ارتباطات در محیط اجتماعی درون سازمانی نیز میتواند به طر مختلفـی تفسـیر شـود زیـرا کـه جامعـه آمـاری از میـانگین حافظـه
رویدادی متوسط و خوبی بهره میبردند که با توجه به نوع عملکرد این حافظه انتظار میرود آنان تفسیرهای متفاوتی داشته باشند با
توجه به نتایج ،اکثر جامعه آماری نیازمند فعال سازی اطالعات رویدادی ،جهت یادآوری معنایی هستند و از آنجایی که هـرکس از
نسخه حافظه رویدادی منحصر به فردی برخوردار است ،در صورتی کـه بخـواهیم از طریـق مخـابره سـمعی -بصـری ،قـوه مشـاهده
کارکنان را در تکنولوژی مشارکتی درگیر کنیم باید آنچنان فرم یا کنشها را با عالئم نشاندار کنیم که از غیر قابل پیشبینـی بـودن
خروجیها و تفسیر به رأی آنان کاسته و تفسیر جامعهی سیستم ارتباط علمی را محدود کنیم ظهور رسـانههـای تصـویری در قالـب
تکنولوژی مشارکتی و اتکاء بخش عمده جامعه آماری بر حافظه رویدادی میتواند علت عمده تمایل آنان در ارتباط علمی از طریق
تکنولوژی مشارکتی باشد همـانطور کـه گفتـه شـد طبـق نظـر لومـان ( ،)0290ارتباطـات تصـویری نمـیتواننـد قطعیـت ارتباطـات
زبانشناختی را داشته باشند
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بررسی انتشارات علمی حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم()ISC
زهرا شاه نظرنژادخالصی

1

فاطمه صفری راد

2

چکیده:
زمینه :ارتباطات علمی به ویژه ارتباطات بین المللی و درون رشته ای با سرعت زیادی در همه زمینه هـای تحقیقـی توسـعه یافتـه و بـه موضـوعی شـایان
توجه برای دانشمندان و سیاستگزاران علم تبدیل شده است بر این اساس مهمترین شاخص ارزیابی وضعیت پژوهشی ،چاپ و نمایه شدن مقاالت پژوهشگران
در پایگاه های اطالعاتی و علم سنجی معتبر است در راستای این امر ،بررسی این انتشارات علمی ،تصویری واقعـی از چگـونگی فعالیـت هـای یـک کشـور را
ارائه می دهد
هدف  :در این مطالعه سعی شده به بررسی انتشارات علمی حوزه ارتباطات علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( )ISCپرداخته شود
روش :این مطالعه به روی توصیفی و با استفاده از فنون علم سنجی انجام شده است و تولیدات علمی حوزه موضوعی ارتباطات علمی را در فـروردین
ماه 9911با استفاده از نمایه استنادی علوم ایران ( ) SCIکه از معتبرترین محصوالت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم است مورد بررسی قرار داد
یافته ها :درمجموع  9119مقاله با استفاده از کلیدواژه های واردشده در پایگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم( )ISCشـامل" ارتبـاط علمـی ،همکـاری
علمی و مشارکت علمی" بازیابی شد که این مقاالت در  282مجله بـه چـاپ رسـیده اسـت نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه دانشـگاه تهـران بـا  911مـدرک
پرتولیدترین موسسه و فریده عصاره با  99مدرک پرتولیدترین نویسنده در این حوزه بوده است مجالت حوزه موضوعی اصلی علوم انسانی با  9292مـدرک و
مجالت حوزه موضوعی فرعی پزشکی-کلیات با  021مدرک باالترین رتبه در تولیدات حوزه موضوعی ارتباطـات علمـی را داشـته ،بررسـی سـالهـای انتشـار
نشان داد که بیشترین تولیدات این حوزه موضوعی در سال  9914با  014مدرک منتشـر شـده و نـرخ رشـد سـاالنه نیـز حـاکی از آن بـود کـه انتشـارات رونـد
رشد91.21درصدی داشته است
کاربردهای احتمالی :با ترسیم ساختار انتشارات علمی از طریق تدوین گزاری های علمی می توان عملکرد پژوهشی مولفههـایی ماننـد دانشـگاهها،
سازمانها و نهادهای تحقیقاتی ،دانشمندان و پژوهشگران ،نشریات علمی و رشته های موضوعی را در اختیار سیاستگزاران علم و فناوری برای پی بردن بـه نقـاط
قوت و ضعف و برنامه ریزی های ساختارمند قرار داد
اصالت /ارزش :بهره گی ری از روی علم سنجی به منظور تحلیل و رصد انتشارات حوزه موضوعی ارتباطات علمی
کلیدواژه :ارتباط علمی ،همکاری علمی ،مشارکت علمی ،انتشارات علمی ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم()ISC

مقدمه:
ارتباط علمی که بخش مهمی از فعالیت های علمی محسوب می شود ،بـه معنـای رد و بـدل کـردن یـا جریـان اندیشـه ای میـان
مولدان علم است یعنی فردی اندیشه ای را می پروراند و با کالم یا نوشته خود ناقل اندیشه میان افرادی دیگـر در درون یـک رشـته
علمی و یا ورای رشته ای خاص می شود (حری :9989،نقل در داورپناه  )9982 ،در سالیان بسیار دور ،ارتباط علمی فقـط بـه شـیوه
شفاهی بوده که بعدها این ارتباط به شکل چاپی ایجاد شد و از زمان اختراع انواع حرو

متحرک چاپی توسط گـوتنبر ،،ارتبـاط

علمی به شکل نوشتاری و چاپی بوده است(بال)0298 ،9
ارتباط علمی عنصر مهمی در رشد علمی محسوب می شود در مبحث تولید علم به عنوان فعالیت فکـری کشـور ،همکـاری در
_____________________________________________
 9کارشناس ار شد علم اطالعات و دانش شناسی در گرایش مدیریت اطالعاتz.shahnazar65@gmail.com ،
 0کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسیmsr1133@yahoo.ca ،
3 Ball
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سطح ملی و بین المللی همواره مطرح بوده و جایگاه ارزشمندی داشته است ،اما در سالهای اخیر به عنوان یک عنصر فعال در عرصه
سیاستهای علمی مطرح شده است(آروانیتس 9و همکاران ) 0299 ،بررسی های جدید نشان می دهد که علم جهانی به طـور فزاینـده
ای به همکاری و هم افزایی های علمی وابسته شده است به طوری که بیش از  92درصد مقاالت منتشر شده در مجالت بین المللـی
با همکاری های بین المللی تولید شده است(آکادمی ملی علوم بریتانیا 0)0299 ،که آن هـم بـه نوبـه خـود ناشـی از درهـم تنیـدگی
جهانی علم در عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و به ویژه توسعه اقتصادی برای پیشرفت جوامع بوده است
افزایش حوزه های میان رشته ای باعث پویایی بیشتر علم جهانی و رشد روزافزون آن در دهـه هـای اخیـر شـده اسـت بنـابراین
محققان در هر حوزه علمی ،کمتر به انجام فعالیت های پژوهشی انفرادی فکر می کنند و در نتیجه پژوهش های گروهی کـه تـالی
برای اشتراک فکری دو یا چند محقق به منظور استفاده از تخصص های یکدیگر است(عصاره )0222 ،بیشتر رونق گرفته اسـت بـه
عبارتی همکاری علمی و کارگروهی وسیله ای برای هم سو کردن دانش ،تالی ها و ظرفیت ها در فرایند تحقیقات و پـژوهش هـا
است(آندره ،لوپز و مارتین ) 0221 ،9از سویی دیگر ،همکاری علمی به منزله نمایشی از کیفیت و قوت کار پژوهشـگران همکـار و
نیز گروه های پژوهشی منظور شده و بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود به افزایش همکاری های علمی پی بـرده انـد و آن را
یکی از خصوصیات اصلی نظام پژوهشی دانسته اند که به سرعت در حال تتییر است ،بدین معنی که همکـاری پژوهشـی اغلـب راه
موثری برای دستیابی به دانش و فناوری علمی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه و اخیرا توسعه یافته شـمرده مـی شـود(رحیمی،
فتاحی)9982 ،
گفتنی است که همکاری علمی شاخص کیفیت پژوهش نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به آن کیفیت است می توان گفـت
هرچه میزان همکاری میان دانشمندان بیش تر باشد ،کیفیت کار آنان و در نتیجه میزان توسعه علمی باالتر می رود(دانش و دیگـران
 :0221،نقل در جعفرزاده و دیزجی ) 9914،برای همکاری علمی دالیل متعددی بیان شده است ،ولـی شـاید مهمتـرین دلیـل ایـن
است که همکاری علمی مسیری برای توسعه تحقیقـات علمـی و در برخـی مـوارد بهـره وری پـژوهش گـران اسـت(آندره ،لـوپز و
مارتین)0221 ،4
مرور مطالعات مختلفی که در زمینه همکاری علمی و مشارکت و ارتباط علمی شده است بیانگر این موضوع اسـت کـه امـروزه
همکاری علمی و به عبارتی مقا التی که با همکاری تعداد بیشتری از نویسندگان تولید شـده انـد از اعتبـار بیشـتری برخوردارنـد بـه
عنوان گواه ،بررسی های انجام شده در زمینه رابطه میان وسعت مشارکت و میزان استنادات نشان داده است کـه مقـاالت مشـارکتی
نسبت به مقاالت انفرادی بیشتر مورد استناد قرار گرفته و از کیفیت علمی باالتری برخوردارند(روسو)0222 ،2
در واقع همکاری علمی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه بستری است تا بتوانند به نوعی در فرایند تولیدات علمـی جهـانی
قرار گیرند و از دستاوردهای علمی بهره بیشتری برده و جایگاه خویش را ارتقا بخشند از طرفی برپایه سیاست و برنامه کالن کشور
در چشم انداز  ،9424ایران باید در سال  9424در حوزه های علمی و فناوری ،توسعه اقتصادی و صنعتی مقام اول را در منطقه کسب
کند  ،از این رو یکی از مولفه های این چشم انداز مربوط بـه توسـعه و تولیـدات علمـی کشـور اسـت(جعفرزاده ،جاللـی دیزجـی،
)9914
به دلیل نقش کلیدی ارتباطات علمی در پژوهش های علمی ،بررسی آثار تولید شده در این حـوزه موضـوعی ضـروری و الزم
_____________________________________________
1 Arvanitis
2 UKs National Academy of Science
3 Andrade, Lopez, Martin
4 Andrade, Lopez, Martin
5 Rousseau
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خواهد بود از آن جا که آثار منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی و نمایه های استنادی به دلیل رعایت استانداردهای علمی و اصول
نشر بین المللی از کیفیت علمی باال یی برخوردار است ،به همین دلیل در طی دهه های گذشته ،مطالعه پایگاه های استنادی به عنوان
یکی از مهم ترین وجوه مطالعات سنجشی در حوزه های مختلف علوم اهمیت و افزایش یافته است در مقاله حاضر سـعی شـده کـه
تولیدات علمی حوزه ارتباطات علمی که در نشریات ایرانی منتشر شده و در پایگاه استنادی علوم جهـان اسـالم ( )ISCنمایـه شـده
اند ،با رویکرد علم سنجی مورد بررسی قرار گیرد
پیشینه پژوهش:
شهرابی فراهانی و همکاران( ) 9919در بررسی میزان همکاری های علمی در مقاالت قلب و عرو ایران در وبگاه علـوم 0220:
تا  0299به این نتیجه رسیدند که تولید علم در حوزه قلب و عرو در طول این سالها روندی صعودی داشـته و محققـان ایرانـی بـه
همکاری های داخلی تمایل بیشتری داشتند و همکاری علمی درمیان نویسندگان حوزه قلب و عرو در سطح مطلوبی با روندی رو
به رشد قرار داشته است
جعفرزاده و جاللی دیزجی( )9914همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه اسـتنادی اسـکوپوس را مـورد
بررسی قرار دادند یافته های تحقیق گویای این مطلب است که همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشـورهای خـارجی از سـال 9120
آغاز شده و حاصل این همکاری با رشد صعودی به  9242تولید علمـی مشـترک بـرای دانشـگاه تبریـز رسـیده اسـت پژوهشـگران
دانشگاه تبریز بیشترین میزان همکاری را با کشورهای آمریکا ،انگلیس و کانادا داشته اند از نظر زمینه موضوعی بیشترین همکـاری
علمی دانشگاه تبریز با سایر کشورها در حوزه های فنی و مهندسی ،شیمی ،فیزیک و کشـاورزی انجـام گرفتـه و دانشـگاه ریرسـون
کانادا و دانشگاه استرالیای غربی فعال ترین موسسات علمی و پژوهشی خارجی در همکاری علمی با دانشگاه تبریز بوده اند
باقری بنجار ،مصلحی جنابیـان و بیگـی ملـک آبـادی( ) 9914بـه بررسـی رابطـه ارتباطـات علمـی بـا خوداثربخشـی دانشـگاهی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دو دانشگاه دولتی شاهد و دانشگاه تهران پرداختند یافته حاکی از میزان نسبتا پایین ارتباطات علمی و
سطح متوسط خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در دو دانشگاه بود گرچه میزان هردو متتیـر در دانشـگاه شـاهد کمتـر از دانشـگاه
تهران بود همچنین مشخص گردید که ارتباطی معنادار میان ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصـی و دانشـگاهی در میـان
دانشجویان وجود دارد
قاضی میرسعید و گنجی پور( ) 9912به بررسی شاخص های همکاری های علمی دندانپزشکان ایرانی در مقاالت نمایـه شـده در
پایگاه استنادی  Scopusدر سالهای  0292-0294پرداختند یافته ها گویای این بود کـه تولیـدات علمـی نمایـه شـده نویسـندگان
ایرانی حوزه دندانپزشکی در پایگاه  Scopusدر این سال ها رو به افزایش بـوده اسـت و دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـه عنـوان
پرکارترین دانشگاه شناخته شد میزان شاخص ،درجه و ضریب همکاری در طی سـالهـای  0292-0294بـه ترتیـب  2/11 ، 4/09و
 2/19بود که می توان گفت از مقادیر نسبتا باالیی برخوردار بـوده و بیشـترین مقـاالت در طـی سـالهـای مـورد مطالعـه مربـوط بـه
همکاری های علمی چهار نویسنده ای بوده و پس از آن مقاالت سه نویسنده ای در رتبـه دوم و مقـاالت پـنج نویسـنده ای در رتبـه
سوم بود
رویل 9و دیگران( )0221در پژوهش ی به بررسی میزان تولیدات مشترک پژوهشگران چینی در نشریات بین المللـی بـا اسـتفاده از
ابزارهای علم سنجی و روی توصیفی و تحلیلی پرداختند جامعه مورد مطالعه آنان 91202مقاله ای بود که در پایگاه الزویر در سـال
 0224نمایه شده بود آنها حوزه های موضوعی و ضریب تاثیر مجل ه هایی را که اثر مشـترک در آنهـا منتشـر شـده اسـت را بررسـی
کردند و به این نتیجه رسیدند که حدود نیمی از تولیدات این پژوهشگران حاصل مشارکت در سطح بین المللی است نتایج مشخص
_____________________________________________
1 Royle
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ساخت که نزدیکی جترافیایی و روابط سیاسی بر میزان همکاری پژوهشگران کشورهای مختلف تاثیر دارد
اوموت 9و دیگران( ) 0290در پژوهشی به بررسی همکاری علمی محققان ترک در سطح محلی و جهانی با استفاده از نمایه های
استنادی وبگاه علوم پرداختند آنها به بررسی توصیفی و تحلیلی حدود  918212رکورد در بین سـالهای  0221-9112در ارتبـاط بـا
کشور ترکیه پرداختند یافته های پژ وهش نشان داد که مشارکت ترکیه در تولید علم جهانی در سالهای اخیر به طور قابل توجهی رو
به افزایش است به طوری که حدود  82درصد تولیدات ترکیه از سالهای  0222به بعد بـوده اسـت کشـورهای آمریکـا ،انگلـیس و
آلمان بیشترین همکاری را با ترکیه داشته اند و جراجی پزشکی ،پزشکی کودکان و عصب شناسی حوزه های کودک که بیشـترین
همکاری را به خوداختصاص داده اند حدود  22درصد تولیدات علمی ترکیه با همکاری بین المللی تولید شده است
فالدوری 0و دیگران( ) 0290به بررسی همکاری علمی مکزیک و آمریکا در حوزه نانوتکنولوژی پرداختند نتایج روشن ساخت
که فرصت های کمی برای همکاری علمی دوسویه بین مکزیک و آمریکا در حوزه نانوتکنولوژی وجود دارد که در تضاد آشـکار
با سیاست های همکاری علمی مکزیک با اتحادیه اروپاست
پرسش های پژوهش:
 -1تعداد کل مقاالت در حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به چه صورت است؟
 -0پرتولیدترین نویسندگان در حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم چه کسانی هستند؟
 -9پرتولیدترین موسسات در حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم کدامند؟
 -4حوزه موضوعی اصلی مقاالت مرتبط با ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم بـه چـه صـورت
است؟
 -2حوزه موضوعی فرعی مقاالت مرتبط با ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم بـه چـه صـورت
است؟
 -2تعداد مقاالت نمایه شده در حوزه موضوعی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به تفکیک سال
انتشار به چه صورت است؟
 -1نرخ رشد ساالنه انتشارات علمی در حوزه موضوعی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بـه چـه
صورت است ؟
روش انجام پژوهش:
این مطالعه به روی توصیفی و با استفاده از فنون علم سنجی در فروردین ماه  9911انجام شـده اسـت و تولیـدات علمـی حـوزه
موضوعی ارتباطات علمی را در نمایه استنادی علوم ( )SCIکه از معتبرترین محصوالت پایگاه استنادی علوم جهـان اسـالم ()ISC
است مورد بررسی قرار می دهد با جستجو در نمایه استنادی علـوم و ترکیـب کلیـدواژه هـای" ارتبـاط علمـی ،همکـاری علمـی و
مشارکت علمی"  ،تولیدات نمایه شده در این پایگاه را به دست آورده و سپس با استفاده از گزینـه تحلیـل ،میـزان تولیـدات علمـی،
نویسندگان پرتولید ،موسسات ت ولید کننده ،موضوعات اصلی و فرعی ،و سال انتشار را به دست آورده و پس از آن نرخ رشد ساالنه
این تولیدات با استفاده از فرمول نرخ رشد دوره ای مورد محاسبه قرار گرفت
_____________________________________________
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یافته های پژوهش:
سوال  -9تعداد کل مقاالت حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به چه صورت است؟
با استفاده از کلیدواژه های وارد شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در مجموع  9119مقاله مربوط به ایـن حـوزه بازیـابی
شد که این تعداد مقاله در  282مجله به چاپ رسیده است بر اساس یافته های به دست آمده  ،مجله ایرانی آموزی در علوم پزشکی
با  81مقاله بیشترین تعداد مقاله با موضوعیت ارتباط علمی را در خود جای داده و پس از آن مجله مدیریت اطالعات سالمت بـا 42
مقاله و مجله رهیافت با  49مقاله در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند بر این اساس در جدول زیر اسامی مجالتی ارائه شده که بیش
از  92مقاله با موضوع ارتباطات علمی در آنها به چاپ رسیده است:
جدول : 1تعداد کل مقاالت حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ردیف










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان مجله
مجله ایرانی آموزی در علوم پزشکی
مدیریت اطالعات سالمت
رهیافت
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزی عالی
گام های توسعه در آموزی پزشکی
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات
پژوهش در آموزی علوم پزشکی
پژوهشنامه پردازی و مدیریت اطالعات
توسعه آموزی در علوم پزشکی زنجان
مدیریت سالمت
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
مطالعات راهبردی بسیج
مجله آموزی عالی ایران
مطالعات مدیریت ورزشی
پژوهش پرستاری
پیاورد سالمت
توسعه آموزی جندی شاپور
پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی
پژوهش در برنامه ریزی درسی
اخال پزشکی
تحقیقات نظام سالمت
فصلنامه آموزی مهندسی ایران
راهبرد فرهنگ
مجله ایرانی اخال و تاریخ پزشکی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
پایش
مدیریت فرهنگ سازمانی

تعداد مقاله

درصد
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برای پاسخ به این سوال پژوهش ،تعداد آثار تولید شده پژوهشگران در این حوزه موضوعی نمایه شده در پایگاه مذکور ،مـورد
بررسی قرار گرفت و یافته های پژوهش حاکی از آن بود که 9222نویسنده در تولید مدارک با محوریت موضوعی ارتباطات علمی
نقش داشته که از این میان فریده عصاره با انتشار  99مقاله در حوزه ارتباط علمی پرکارترین نویسنده در این حوزه بوده است و پس
از آن نیز مهدی محمدی و فرامرز سهیلی با  99مقاله و فرامرز سهیلی با  92مقاله در رتبه های دوم و سوم قرار داشـتند در جـدول و
نمودار زیر  92نویسنده برتر این حوزه قابل مشاهده است:
جدول : 2فعال ترین نویسندگان حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ردیف










 

نویسنده
عصاره فریده
محمدی مهدی
سهیلی فرامرز
آراسته حمیدرضا
عبدالهی بیژن
چنگیز طاهره
صبوری علی اکبر
سلیمی قاسم
فتاحی رحمت اهلل
فراهانی ابوالفضل

تعداد مدارک

درصد

 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوال  -9پرتولیدترین موسسات در حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم کدامند؟
تحلیل مدارک به دست آمده براساس موسسات تولید کننده نشان می دهند که  299موسسه در تولید مدارک علمی در ایـن حـوزه
موضوعی فعالیت داشته اند که از این میان دانشگاه تهران با  911مدرک پرتولیدترین موسسه در حوزه ارتباط علمی بـوده و پـس از
آن ،دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه پیام نور به ترتیب با  944و  11مدرک در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند
در جدول زیر 92 ،موسسه فعال در تولید مقاالت در این حوزه موضوعی ارائه شده است:
جدول : 3فعال ترین موسسات حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ردیف










 

نام موسسه
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد مدارک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصد
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سوال  -4حوزه موضوعی اصلی مقاالت مرتبط با ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به چه صورت
است؟
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نشریات در  8حوزه موضوعی کلی علوم دامپزشکی ،محیط زیست و منـابع طبیعـی ،فنـی و
مهندسی ،علوم پایه ،علوم کشاورزی ،هنر و معماری ،علوم پزشکی و علوم انسانی دسته بندی می شوند و هر مجلـه بـه یـک حـوزه
موضوعی اصلی اختصاص می یابد پس از تحلیل مقاالت مورد بررسی براساس موضوعات اصلی مشخص شد که علـوم انسـانی بـا
 9292مدرک بیشترین درصد و علوم دامپزشکی با  2مدرک کمترین درصد میزان انتشار مقاله در این حـوزه موضـوعی را بـه خـود
اختصاص داده بودند
جدول : 4حوزه موضوعی اصلی مقاالت ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ردیف










حوزه موضوع اصلی
علوم انسانی
علوم پزشکی
فنی و مهندسی
هنر و معماری
علوم کشاورزی
علوم پایه
محیط زیست و منابع طبیعی
علوم دامپزشکی

تعداد مدارک

درصد

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

سوال  -2حوزه موضوعی فرعی مقاالت مرتبط با ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به چه صورت
است؟
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تعداد هشت حوزه موضوعی فرعی اخص شده و هر حوزه به حوزه های فرعـی موضـوعی
تقسیم می شوند پس از تحلیل مقاالت مورد بررسی براساس موضوعات فرعی مشخص گردیـد کـه ایـن مقـاالت در  421موضـوع
فرعی به چاپ رسیده اند و بر این اساس پزشکی – کلیات با  021مدرک بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده بود درجدول زیر
 92موضوع فرعی که بیشترین تعداد رکوردها را به خود اختصاص داده اند آورده شده است:
جدول : 5حوزه موضوعی فرعی مقاالت ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ردیف










 

موضوعات فرعی
پزشکی  -کلیات
پزشکی  -آموزی
مدیریت اطالعات
علم سنجی
آموزی و پروری
اطالع رسانی
آموزی عالی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
کتابداری

تعداد مدارک

درصد
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سوال  -2تعداد مقاالت نمایه شده در حوزه موضوعی ارتباطات علمی به تفکیک سال انتشار به چه صورت است؟
تحلیل انجام شده براساس سال انتشار نشان داد که این مدارک در بازه زمانی سال های  9910تا  9912در مجالت نمایه شده در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم منتشـرگردیده کـه بیشـترین تولیـدات در ایـن حـوزه موضـوعی در سـال  9914بـا  012مـدرک و
کمترین آن مربوط به سال  9911با یک مدرک بوده است
جدول :6انتشارات حوزه موضوعی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به تفکیک سال انتشار
ردیف

سال

تعداد مدارک

درصد










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوال  -1نرخ رشد ساالنه انتشارات علمی در حوزه موضوعی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهـان اسـالم
به چه صورت است ؟
به منظور تعیین نرخ رشد در دوره  02ساله مورد بررسی از فرمول "نرخ رشد دوره ای" به شرح زیر استفاده گردید:

بر اساس این فرمول نرخ رشد تولیدات در بازه زمانی 02ساله در حوزه ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم متوسط  91درصد می باشد
جدول :2رشد ساالنه انتشارات حوزه موضوعی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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تعداد سالها










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد مدارک
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درصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانگونه که در جدول شماره  1نشان داده شده است با مقایسه تعداد داده ها در سال  12نسبت به سال  10مشخص می شود که
سیر تولیدات در این حوزه موضوعی در نوسان بوده است اما در مجموع طبق فرمول نرخ رشد دوره ای ،روند رشـد متوسـط 91.21
درصدی داشته است
بحث و نتیجه گیری:
ارتباطات علمی به ویژه در سطح بین المللی و درون رشته ای با سرعت زیادی در همه زمینـه هـای تحقیقـی توسـعه یافتـه و بـه
موضوعی شایان توجه هم برای دانشمندان و هم سیاستگزاران علم تبدیل شده است ارتباطات علمـی عمومـا بـه عنـوان پـیش نیـازی
برای تحقیق با کیفیت در نظر گرفته می شود ،نمایه شدن آثار پژوهشگران ممکن است به عنوان عامل مهم و دقیق در ارزیابی آثـار
پژوهشی موردنظر قرار گیرد امر وزه اکثر انتشارات علمی تبلور تالشهای گروهی تعدادی از مولفان می باشد از آنجا که که انتشـار
تولید علمی دانشمندان به صورت فردی برای ترسیم نتایج مهم آماری به تنهایی کفایت نمی کند ،ارزیابی های علم سـنجی معمـوال
بر سودمندی انتشار از سوی اجتماعات علمی تاکید دارند(براون ،گالنزل و شوبرت )9914 ،9در این میان همزمـان بـا ظهـور پدیـده
جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات اجتمـاعی در گسـتره جهـانی و گـرایش پژوهشـگران بـه سـنجش تولیـدات علمـی ،موضـوع
همکاری علمی نیز اهمیت خاصی یافته است بنابراین باتوجه به شرایط کنونی جهان علم و فناوری ،متخصصان ناچار هستند به سوی
ارتباطات بیشتر و پدیده همکاری علمی و تالیف مشترک یا هم تالیفی روی آورند ،چراکه یک فرد متخصص به نـدرت مـی توانـد
_____________________________________________
1 Brown,Glanzel,Schubert
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تمام تخصصها ،مهارتها ،منابع و امکانات الزم را داشته باشد(محمدزاده)9912 ،
حال با بررسی انتشارات علمی در رابطه با حوزه موضوعی ارتباطات علمی مشخص شد که تعداد  9119مقاله در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم نمایه شده است که بیشتراین مقاالت در حـوزه موضـوعی اصـلی علـوم انسـانی بـا  9292مقالـه و موضـوع فرعـی
پزشکی  -کلیات ،با  021مدرک بوده است این مقاالت از سوی  9222پژوهشگر نوشته شده که در این میان فریـده عصـاره بـا 99
مدرک تولیدی ،پرتولیدترین نویسنده در این حوزه بوده است
در میان 299موسسه و دانشگاهی که مقاالت با وابستگی سازمانی بـه آنهـا ،منتشـر شـده اسـت دانشـگاه تهـران بـا  911مـدرک
پرتولیدترین موسسه بوده است مدارک بازیابی شده در  282مجله به چاپ رسیده است که بیشترین مدرک تولیدی مربوط به سـال
 9914با  012مدرک بوده است نرخ رشد مقاالت نیز روند رو به رشد  91.21درصدی داشته است
در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع در جوامع علمی امروز بی تردید یکی از راه های عملی کردن تکـوین و تولیـد علـم،
همکاری های علمی پژ وهشگران با هم به منظور استفاده از دانش ،امکانات و مهارتهای موجود در دانشمندان هـم رشـته و یـا دیگـر
رشته ها می باشد
منابع:
باقری بنجار ،عبدالرضا ،مصلی جنابیان ،نرگس و ملک آبـاد  ،بـانوبیگی( )9914بررسـی رابطـه ارتباطـات علمـی بـا خوداثربخشـی
دانشگاهی دانشجویان فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،92شماره 922-11 : 0
براون ،تیبور ،ولفگانگ ،گالنزل و آندرئاس شوبرت( ) 9914شـاخص هـای علـم سـنجی ،ارزیـابی تطبیقـی فعالیتهـای انتشـاراتی و
تاثیرگذاری ارجاعات  90کشور (ترجمه محمداسماعیل ریاحی) رهیافت( 82-12 ،8 ،تاریخ انتشار به زبان اصلی )9182
جعفرزاده ،رشید ،جاللی دیزجی ،علی( ) 9914بررسی همکاری علمـی دانشـگاه تبریـز بـا کشـورهای خـارجی در پایگـاه اسـتنادی
اسکوپوس فصل نامه دانش شناسی ،سال هشتم ،شماره 92-91 ،99
داورپناه ،محمدرضا( )9982ارتباط علمی  ،نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی تهران :چاپار
رحیمی ،م ؛ فتاحی ،ر ( ) 9982همکاری علمی و تولید اطالعات  :نگـاهی بـه مفـاهیم و الگوهـای رایـج در تولیـد علمـی مشـترک
فصلنامه کتاب شماره (19پاییز) 048- 092
شهرابی فراهانی ،هلیا و دیگران( ) 9919بررسی میزان همکاری های علمی در مقاالت قلب و عـرو ایـران در وبگـاه علـوم-0220:
 0299مدیریت سالمت 22-02 :)22(91:
قاضی میرسعید ،جواد ،گنجی پور ،زهرا ( ) 9912بررسی شاخص های همکاری های علمی دندانپزشـکان ایرانـی در مقـاالت نمایـه
شده در پایگاه استنادی  Scopusدر سالهای  0292-0294دوره  ،92شماره 902-999 : 0
محمدزاده ،زهرا ( )9912بررسی وضعیت همکاری های علمی در تولیـدات علمـی اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه الزهـرا(س) در
پایگاه های استنادی اسکوپوس( 0290تا  )0292و آی اس سی( 9919تا  )9914پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
Andrade, H. B; Lopez, E. R; Martin, T. B (2009). Dimension of scientific collaboration and its
contribution to academic research groups scientific quality. Research Evaluation, 18(4), 301-311.
Arvanitis, R (2011) Assessment of international scientific cooperation in Mediterranean region: an
international challenge ahead. Beirut: MIRA
Ball, Rafael(2018). The Scholarly Communication of the Future: From Book Information to Problem
Solving. Publishing Research Quarterly. March 2011, Volume 27, Issue 1, pp 1–12
Foladori, Guillermo; Zayago, Edgar; Appelbaum,Richard; Parker, Rachel (2012). Mexico-U.S.
scientific collaboration in Nanotechnology.Frontera Norte, 24(48), 145-164.
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Osareh, F (2005). Higher education research collaboration between Iran & UK held in COLLINET
meeting extra session in conjuction with 10th ISSI Conference, 28th July in Stockholm-Sweden.
Rousseau, Ronald (2000). Are multi-authored article cited more than singled ones? Are collaborations
with authors from other countries more cited than collaborations within the country? A case
study. Proceedings of Berlin workshop on scientometrics and informatics, collaboration in
science and technology. Germany, Berlin,1-3, 173-176
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موانع و راهکارهای ارتباطات علمی از دیدگاه
اعضای هیئت علمی حوزهی علم اطالعات و دانششناسی
دکتر فریده عصاره

1

فرزانه قنادی نژاد

2

چکیده
زمینه :امروزه رشد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی موجب سهولت و افزایش ارتباطات علمی میان پژوهشگران حوزههای مختلف از جمله حوزهی
علم اطالعات و دانششناسی شده است افزایش ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی میان پژوهشگران موجب افزایش تولیدات علمی و در نتیجه رشد و
توسعهی علمی میشود
هدف :هد

پژوهش حاضر ،شناسایی موانع ارتباطات علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی حوزهی علم اطالعات و دانش شناسی در ایران و ارائهی

راهکارهایی در جهت توسعهی ارتباطات علمی است
روش :پژوهش حاضر با استفاده از روی پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است جامعهی مورد مطالعه شامل کلیهی اساتید رشتهی علم اطالعات و
دانششناسی مشتول به خدمت در سال تحصیلی  9912-9911در دانشگاههای دولتی ایران هستند به دلیل محدود بودن جامعهی پژوهش ،پرسشنامه بین تمامی
افراد جامعه ( 921نفر) توزیع و در نهایت  902پرسشنامه گردآوری شد به این ترتیب ،ضریب بازگشت پرسشنامهها  82/02درصد و قابل قبول است به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده است
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین موانع ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی از دیدگاه اساتید عبارتند از :موانع
مهارتی ،موانع قانونی -حمایتی ،موانع فناورانه -ارتباطی ،موانع فردی -رفتاری ،موانع فرهنگی -اجتماعی ،موانع سیاسی -پژوهشی به منظور توسعهی
ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی نیز راهکارهایی ارائه شده است
کاربردهای احتمالی :شناسایی موانع ارتباطات علمی و ارائهی راهکارهایی برای رفع آنها میتواند به اشتراک بیشتر اطالعات و ایدهها میان
پژوهشگران این حوزه و به تبع آن گستری علم و تولید دانش نو و افزایش تولیدات علمی بینجامد
اصالت /ارزش :بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که بیشتر آنها به چگونگی و کارکردهای ارتباطات علمی ،استفاده از
فناوری در ارتباطات علمی و تأثی ر ارتباطات علمی بر تولید و کارآمدی علمی پرداختهاند و هیچ کدام از آنها به بررسی موانع و راهکارهای ارتباط علمی در
میان اساتید حوزهی علم اطالعات و دانششناسی توجهی نداشتهاند
کلیدواژهها :ارتباط علمی ،موانع ،راهکارها ،اعضای هیئت علمی ،علم اطالعات و دانششناسی

مقدمه و بیان مسئله
امروزه ایجاد و توسعهی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به ویژه شبکهی اینترنت ،تسهیالت ویژهای برای گستری ارتباطات
علمی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کرده است ارتباطات علمی نقش مهمی در پیشرفت جامعه در عرصههای مختلف اقتصادی،
صنعتی ،علمی و فرهنگی دارد و بدین ترتیب ،زمینه برای رشد و توسعهی علمی در جامعه فراهم میشود ارتباطات و تبادل اندیشه
و اشتراک دانش و ایدهها میان افراد در همهی حوزههای علمی نقش کلیدی دارد و موجب رشد و بالندگی کشور میشود علم
اطالعات و دانششناسی نیز از این امر مستثنی نیست
ارتباطات علمی ،مجموعه ای از ارتباط اجتماعی و موضوعی چندوجهی است که تحت یک تحول عمیق قرار گرفته است
(آدلیزکو )0299 ،9ارتباط علمی ،سنگ بنای مهم علم جدید تلقی میشود و نقش بسزایی در توسعهی علم دارد (ابراهیمی)9910 ،
نظام ارتباط در علم ،مبتنی بر انتقال اطالعات و نتایج فعالیتهای علمی از طریق شبکهی متخصصان است (خسروجردی9982 ،؛
_____________________________________________
 9استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز osareh.f@gmail.com
 0دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندهی مسئول) Farzaneh.gh.1991@gmail.com
3 Odlyzko
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ابراهیمی )9910 ،در حال حاضر نظامهای نوین تولید علم مبتنی بر اصول سازکارهای شبکههای علمی و همکاریهای بین
دانشمندان و تبادل اطالعات و یافتههای پژوهشی و مرجعیت نهاد دانشگاه و اجتماعات علمی شکل گرفته است (محسنی تبریزی،
قاضی طباطبایی و مرجانی)9981 ،
نظر به مزایای ارتباطات و تبادالت علمی میان متخصصان در تولید علم ،ضرورت گرایش به سمت انتقال اندیشهها و اشتراک
دانش میان آنها بیشتر میشود بدین ترتیب ،پژوهشگران از طریق ارتباطات علمی میتوانند دانش ،تخصص ،مهارت و ایدههای
تازهی خویش را به اشتراک بگذارند؛ چراکه یادگیری تمام فنون و مهارتها و نیز دسترسی به تمام امکانات الزم برای یک
پژوهشگر به تنهایی ممکن نیست بنابراین به سبب گستری علم و دانش ،تخصصی شدن علوم و ظهور فناوریهای نوین
ارتباطی ،محققان ترجیح میدهند با سایر پژوهشگران در سطح ملی و بینالمللی ارتباط برقرار کنند و به مبادلهی فکر و اندیشه در
راستای پیشرفت و توسعه ی علم و فناوری در کشور بپردازند در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن است که با شناسایی موانع و
چالشهای ارتباطات علمی در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی میان اعضای هیأت علمی علم اطالعات و دانششناسی در ایران به
ارائهی راهکارهایی در راستای رفع این موانع بپردازد تالی برای مرتفع ساختن و از بین بردن این موانع ،میتواند به افزایش
کیفیت تولیدات علمی در سطح ملی و بینالمللی کمک کند
پرسشهای پژوهش
 9مهمترین موانع ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی از دیدگاه اساتید این حوزه کدامند؟
 0مهمترین راهکارهای توسعهی ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی از دیدگاه اساتید این حوزه کدامند؟
پیشینهی پژوهش
امروزه توانایی دانشمندان در برقراری ارتباط علمی در سطح ملی و بینالمللی ،یکی از مهمترین عواملی است که میتواند بـه
افزایش فعالیتهای پژوهشی میان پژوهشگران کمک کند پژوهشهای اولیه در حوزه ارتباطات علمی بـه دهـههـای  9122و 9112
برمیگردد که در مقاالت متعددی از جمله منزل9124( 9؛ 9122؛  ،)9121کرافورد ،)9119( 0گاروی و گریفیـث ،)9110( 9پـرایس

4

( ،)9182ایخــامنور ،)9112( 2کیویــک و الرســن ،)9114( 2روزنتــال و گــرتس ،)9111( 1مــوالدزی ،)0222( 8زوکــاال،)0222( 1
موکهرجی ،)0221( 92و گلینیمقدم و مؤمنی )0294( 99به جنبههای نظری و مفهومی آن توجه بیشتری شده است آنهـا بـه دنبـال
کشف الگوهای ارتباط علمی و ویژگیهای آن بودند از دهـهی  ،9112نویسـندگانی ماننـد هـارد )0222( 90بـه تـأثیر فنـاوریهـای
اطالعاتی و ارتباطی ،به ویژه اینترنت ،بر ارتباطات علمی و پژوهش کاستا و مدوز )0222( 99به تأثیر رایانه بر ارتباطات علمی در میان
دانشمندان علوم اجتماعی پرداختند بررسی پژوهشهای ارائه شده در این دوره نشان میدهد که با افزایش ارتباطات میـانرشـتهای،
_____________________________________________
1 Menzel
2 Crawford
3 Garvey & Griffith
4 Price
5 Ehikhamenor
6 Kyvik & Larsen
7 Roosendaal & Geurts
8 Mulaudzi
9 Zuccala
10 Mukherjee
11 Galyani-Mogaddam & Momeni
12 Hurd
13 Costa & Meadows
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افزایش طرحهای پژوهشی ،همکاریهای علمی به شکل گروهی ،همکاریهای بینالمللـی ،و افـزایش دانشـگاه نـامرئی از تـأثیرات
استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به شمار میرود در داخل کشور ،پژوهشهایی به صـورت مقـاالت مـروری بـه بررسـی
ارتباطات علمی پرداختهاند برای مثال میتوان بـه پـژوهشهـای ابراهیمـی ( ،)9910ریـاحی ( ،)9914محمـدجعفـری ( ،)9914قـانع
(9989؛  ،)9988خسروجردی ( ،)9982بهمـنآبـادی ( ،)9982برهمنـد ( ،)9982زوارقـی (9988؛  ،)9981سـهیلی ،دانـش و فتـاحی
( ،)9981و پلویی و نقشینه ( )9912اشاره کرد به طور مثال ،پلویی و نقشینه ( )9914ارتباطات علمی را از منظر آرای نیکالسلومان

9

بررسی کردند از دیدگاه لومان ،سیستم ارتباطات علمی ،خرده سیستمی از نظام علمی و ایجاد آن معلـول مدرنیتـه اسـت ارتباطـات
علمی ،نظامی خود فروبسته است که باید حد و مرز خود را حفا کند و نباید رمزگان سایر سیستمها در آن بـه کـار بـرده شـود در
خصوص عوامل مؤثر رفتاری بر ارتباطات علمی و پژوهشی به صورت مستقیم انجام نشده است؛ اما ،پژوهشهای اندکی در حوزهی
ارتباطات علمی و برخی مؤلفه های مورد بحث این پژوهش انجام شده است که به مهمترین آنها در ادامه اشاره میشود:
قانعیراد و قاضیپور ( )9989نشان دادند بخشی از عوامل هنجاری و سازمانی پیشبینی شده در تبیین میزان تولید علمی نقش
دارند از بین این ع وامل در درجه اول ،میزان ارتباطات نقش مؤثری بر میزان تولید علمـی در هـر دو جامعـه دانشـگاهی و پژوهشـی
داشته است رحیمی ( )9982دریافت که "اعتماد متقابل میان همکـاران بـرای در اختیـار گذاشـتن دانـش" تأثیرگـذارترین عامـل و
"انگیزهی یادگیری از همکاران و کسب تجربه برای انجام کار گروهی" کمترین تأثیر را در تشویق افراد به همکاری علمی به خود
اختصاص میدهد یافتههای محمدی ( ) 9982نشان داد که میزان استفاده از ابزارهای ارتباط علمی بر فعالیـت علمـی اعضـای هیـأت
علمی مؤثر بوده و اینترنت نقش مهمی در کسب اطالعات علمی داشته است همچنین ،نتایج حاکی از آن بود که دانشگاه با صنعت
و دولت ارتباط کمی داشته است
کریمیان و همکاران ( )9912نشان دادند تأثیر نگری های سیاسی مدیران دانشگاهی بر فضای علمی و تتییر مداوم برنامهها بعد
از تتییرات مدیریتی از مواردی هستند که بیشترین مشکالت را به خود اختصاص دادهاند ریاحی ( )9912مهمترین موانع همکاری
علمی بین المللی را شامل تسلط ناکافی بر زبان انگلیسی و دشواری شرایط اعزام پژوهشگران ایرانی به خارج از کشور جهـت ادامـه
تحصیل یا گذراندن فرصتهای مطالعاتی و مشکالت صدور ویزا برای طرفین همکاری علمی بینالمللی میداند
یافتههای ربانی ،ربانی ،و ماهر( ) 9912بیانگر آن است که متتیرهای میزان تعـامالت و ارتباطـات ،انـرژی احساسـی ،و اجمـاع
معرفتی نیز یک رابطه مثبت و معنادار را با تولیدات علمی نشـان داده اسـت؛ امـا ،در مـدل رگرسـیونی متتیـر فضـای توجـه نمـادین
تأثیرگذاری معناداری را بر تولید علمی نشان نداد و از معادله خارج شد احمدی ( )9919مهمترین موانع همکـاری علمـی را شـامل
ضعف فرهنگ مشارکت و همکاری علمی ،تسلط ناکافی بر زبان انگلیسی و دشواری شرایط اعزام پژوهشگران ایرانی بـه خـارج از
کشور جهت ادامه تحصیل یا گذراندن فرصتهای مطالعاتی و مشکالت صدور ویزا برای طرفین همکاری علمی بینالمللی میداند
قائمپور ( ) 9919نشان داد ارتباط اجتماعی و علمی میان دانشجویان بیش از حد متوسط ،اما ارتباط استادان با دانشجویان در هر
دو مورد (علمی و اجتماعی) پایین است ارتباط علمی دانشجویان با یکدیگر برحسب جنسیت به طور معنادار متفاوت بود همچنین،
بین ارتباط اجتماعی و ارتباط علمی استادان با دانشجویان با مقاطع تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد ،بدین معنا که هر چه مقطع
تحصیلی دانشجویان باالتر باشد ،استادان رابطه اجتماعی و علمی بهتر و بیشتری با آنان دارند
رضائیان و همکاران ( )9914با بررسی مهارت های ارتباطی اعضای هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان در سـال
 9910نشان دادند بین مهارتهای ارتباطی با متتیرهای جمعیتشناختی رابطه معناداری دیده شد به طور کلی ،مهارتهای ارتباطی در
بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط بود باقریبنجار و همکاران ( )9914میزان به نسبت پایین ارتباطات علمی
و سطح متوسط خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی را در دو دانشگاه شاهد و تهران نشان دادند؛ اگر چه میزان هر دو متتیر دانشـگاه
_____________________________________________
1 Nicolas Luhmann
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شاهد کمتر از دانشگاه تهران بود همچنین ،ارتباط معنادار میان ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در میان
دانشجویان وجود داشت
جعفرزاده کرمانی ( )9914نیز به مطالعه ی تأثیر عوامـل فـردی بـر رفتـار اشـتراک دانـش اعضـای هیـأت علمـی رشـتهی علـم
اطالعات و دانششناسی پرداخت وی نشان داد عامل اعتماد ،همکاریها ،ارتباطـات ،و توانـایی اعضـای هیـأت علمـی در کـاربرد
فناوری ها به طور معناداری بر رفتار اشتراک دانش آنان تأثیر دارد زیاری و همکاران ( )9912نشان دادند از دیدگاه اعضـای هیـأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان متتیرهای انگیزه ،ویژگی های شخصـیتی ،حمایـت ،بسترسـازی مناسـب ،تعامـل و کـار تیمـی ،و
عوامل سازمانی (مدیریتی) بر پژوهش مؤثر است
پرهامنیا و همکاران ( ) 9912پژوهشی با هد

شناسایی عوامل اثرگذار رفتاری بر ارتباطات علمی و تولیـدات علمـی اعضـای

هیأت علمی دانشگاههای ایران انجام دادند نتایج نشان داد که متتیرهای ویژگیهای شخصیتی ،سبک شـناختی ،تضـاد سـازمانی ،و
سبک رهبری می توانند واریانس ارتباطات علمی را به صورت معناداری تبیین کنند اما متتیرهای مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی و
انحرا

از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم سهمی در این پیشبینی نداشتند همچنین ،میان ارتباطات علمـی بـا تولیـدات علمـی

رابطهی معناداری به د ست آمد و از نظر آماری توانست واریانس تولیدات علمی را به صورت معناداری تبیین کند
در خارج از کشور ،ملین )0222( 9با بررسی رخدادهای شبکههای علمی و گروههای پژوهشی و دلیل همکاری متخصصان بـا
هم نشان داد اجتماعی بودن افراد همچون دوستیهایی که افراد با همدیگر دارند از دالیـل اصـلی همکـاری علمـی اسـت پـژوهش
اسمیت و شوهو ) 0221( 0نشان داد بین سطوح اعتماد بر اساس جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بین سطح اعتمـاد آن-
ها ،بر اساس مرتبه ی علمی آنان تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که هر چه از مرتبهی علمی اسـتادیاری بـه اسـتادی حرکـت
میکند از میزان اعتماد استادان کاسته میشود
تن و نور ) 0299( 9در پژوهشی نشان دادند که عامل اعتماد تأثیر بسزایی بر اشتراک دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه
مالزی گذاشته است چن و کی )0292( 4با مطالعهی رفتارهای ارتباطی غیررسمی دانشمندان مؤسسـه پـژوهشهـای شـیالت تـایوان
نشان دادند که دانشمندان شیالت ارتباطات چهره به چهره را ترجیح میدهند حمایت مالی و اخالقی یا هـر دو از سـوی سرپرسـت
انگیزهای مهم در تسهیل رفتارهای ارتباطی آنها دانسته شده است
مروری بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد که مطالعات اندکی به صورت جزئی و جـانبی بـه ارتباطـات علمـی پرداختـهانـد؛
شماری از این مطالعات ،پژوهش های مرتبط با چگونگی و کارکردهای ارتباطـات علمـی را مطالعـه کردنـد و تعـدادی از آنهـا بـه
بررسی تأثیر ارتباطات علمی بر تولید و کارآمدی علمی پرداختهاند تنها یک پژوهش به بررسی عوامل رفتـاری مـؤثر بـر ارتباطـات
علمی پرداخته است در پژوهش حاضر ،بر اساس مطالعهی متون و نظرخواهی و مصـاحبه بـا متخصصـان حـوزهی علـم اطالعـات و
دانششناسی ،مهمترین موانع ارتباطات علمی در  2محور شـامل موانـع فـردی -رفتـاری ،موانـع سیاسـی -علمـی ،موانـع فرهنگـی-
اجتماعی ،موانع مهارتی ،موانع قانونی -حمایتی ،موانع فناورانه -ارتباطی شناسایی شدند
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر که به روی پیمایشی انجام شده است ،به لحا هد

از نوع کاربردی و به لحـا ماهیـت از نـوع توصـیفی و

تحلیلی است ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محققسـاخته اسـت جامعـهی مـورد مطالعـه شـامل کلیـهی اسـاتید رشـتهی علـم
_____________________________________________
1 Melin
2 Smith & Shoho
3 Tan & Noor
4 Chen & Ke
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اطالعات و دانششناسی مشتول به خدمت در سال تحصیلی  9912-9911در دانشگاههای دولتی ایران (تحت پوشش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزی پزشکی) هستند به دلیـل محـدود بـودن جامعـهی پـژوهش،
پرسشنامه بین تمامی افراد جامعه ( 921نفر) توزیع و در نهایـت  902پرسشـنامه گـردآوری شـد بـه ایـن ترتیـب ،ضـریب بازگشـت
پرسشنامهها  82/02درصد و قابل قبول است به منظور حصول اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامهی مورد استفاده در این پژوهش،
از دو روی زیر استفاده گردید:
9

پرسشنامهی مورد نظر ،به  8نفر از متخصصان حوزهی علم اطالعات و دانششناسی داده شد پس از دریافت نظرات آنها
و اعمال تتییرات مورد نیاز ،نسخهی نهایی پرسشنامه تدوین شد

0

روایی سازهی پرسشنامه ی مورد بررسی در پژوهش حاضر از طریق ضریب همبستگی پیرسون (همبسته کردن مقیاسهای
پرسشنامه با نمره ی کل پرسشنامه) به دست آمده است که نتایج آن در جدول  9آورده شده است
جدول  .1روایی سازهی پرسشنامه ی موانع ارتباطات علمی میان اساتید حوزهی علم اطالعات و دانششناسی
همبستگی با نمرهی کل

سطح معنیداری

ردیف

مقیاس

9

موانع فردی -رفتاری

2/21

2/22

0

موانع سیاسی -علمی

2/19

2/22

9

موانع فرهنگی -اجتماعی

2/89

2/22

4

موانع مهارتی

2/11

2/22

2

موانع قانونی -حمایتی

2/82

2/22

2

موانع فناورانه -ارتباطی

2/89

2/22

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود روایی سازهی ایـن پرسشـنامه در حـد مطلـوبی اسـت و از میـان مقیـاسهـا ،موانـع
قانونی -حمایتی با ضریب همبستگی  2/82باالترین و موانع فردی -رفتاری با ضـریب همبسـتگی  2/21پـایینتـرین همبسـتگی را بـا
نمرهی کل دارند در این پژوهش به منظور حصول اطمینان از پایایی ابـزار پـژوهش ،پرسشـنامهی مـورد نظـر میـان  92نفـر از افـراد
جامعهی مورد بررسی توزیع و جمعآوری شد و برای برآورد پایایی آن از روی آلفای کرونبـاخ اسـتفاده و نتـایج آن در جـدول 0
آورده شده است
جدول  .2پایایی پرسشنامهی موانع ارتباطات علمی میان اساتید حوزهی علم اطالعات و دانششناسی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ
ردیف

مقیاس

آلفای کرونباخ

9

موانع فردی -رفتاری

2/88

0

موانع سیاسی -علمی

2/11

9

موانع فرهنگی -اجتماعی

2/12

4

موانع مهارتی

2/18

2

موانع قانونی -حمایتی

2/12

2

موانع فناورانه -ارتباطی

2/12

30
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،پایایی پرسشنامه با استفاده از روی آلفای کرونباخ در سطح قابل قبولی اسـت در
مقیاس ها باالترین ضریب پایایی ،به مقیاس موانع فردی -رفتاری و پایینترین ضریب پایایی به مقیاس موانع فناورانه -ارتباطی تعلـق
دارد در پژوهش حاضر ،تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نسخهی  00نـرمافـزار اس پـی اس اس 9و بـا اسـتفاده از آزمـون رتبـهای
فریدمن انجام گرفته است
یافتهها
الف .ویژگیهای جمعیتشناختی
پیش از پرداختن به پرسشهای پژوهش ،اقدام به بررسی مشخصات جمعیتشناختی جامعهی مورد مطالعه میشـود کـه نتـایج
آن در جدول  9آمده است:
جدول  .3بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی جامعهی مورد مطالعه
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

رتبهی علمی

سابقه خدمت

سابقهی پژوهش

فراوانی

درصد

زن

41

98/1

مرد

11

29/9

مربی

01

09/29

استادیار

22

44/44

دانشیار

01

09/40

استاد

94

99/99

کمتر از  2سال

99

8/19

 2-92سال

91

92/21

 99-92سال

92

01/11

 92-02سال

01

09/29

باالی  02سال

02

91/84

کمتر از  2سال

1

1/94

 92-2سال

90

1/20

 92-99سال

40

99/9

 02-92سال

08

00/0

باالی  02سال

92

01/8

ب .پاسخ به پرسشهای پژوهش
 .1مهمترین موانع ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی از دیدگاه اساتید این حوزه کدامند؟
در راستای پاسخ به این سؤال از آزمون فریدمن استفاده شده است جدول  4نتایج تعیین رتبههای هر یک از موانـع ارتباطـات
علمی میان اساتید علم اطالعات و دانششناسی را بر اساس آزمون فریدمن نشان میدهد

_____________________________________________
)1. Statistical package for social science (SPSS
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جدول  .4رتبهبندی موانع ارتباطات علمی میان اساتید علم اطالعات و دانششناسی
درجهی اهمیت








میانگین رتبه

موانع


 
 




موانع مهارتی
موانع قانونی -حمایتی
موانع فناورانه -ارتباطی
موانع فردی -رفتاری
موانع فرهنگی -اجتماعی
موانع سیاسی -پژوهشی

2

X =551/69, df=5, sig=0/00

بر اساس دادههای جدول  ،4اساتید ،مؤلفهی «موانع مهارتی» با میانگین رتبهی  2/14را مهمترین مانع ارتباطات علمی ارزیـابی
کردهاند اولویت دوم متعلق به مؤلفهی «موانع قانونی -حمایتی» با میانگین رتبهی  4/21است دادههـا بیـانگر آن اسـت کـه اولویـت
سوم متعلق به مؤلفهی «موانع فناورانه -ارتباطی» با میانگین رتبهی  4/92است
به منظور تعیین رتبههای موانع پیشنهادی در هر یک از مؤلفههای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است در ادامه نتایج
مربوط به این آزمون ارائه شده است
جدول  .5رتبهبندی موانع پیشنهادی در مؤلفهی «موانع فردی -رفتاری» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت

موانع فردی -رفتاری

میانگین رتبه

9

مشتلهی زیاد اعضای هیئت علمی در تدریس و امور اجرایی

1/00

0

تفاوت در دیدگاهها و اندیشههای اساتید

2/81

9

آگاهی ناکافی از ضرورت و مزایای ارتباطات علمی

2/89

4

تفاوت در ویژگیهای شخصیتی اساتید (جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و سابقهی کاری)

2

عالقه و اشتیا ناکافی به ارتباطات و مبادالت علمی

2

اعتماد به نفس کم برای برقراری ارتباطات علمی در سطح بینالمللی

1

انگیزهی کم برای کسب دانش و تجربه از طریق ارتباطات علمی

8

ترس از اشتراک دانش و ایدههای جدید خود و سوءاستفاده از آن





 

1

وجود احساس رقابت منفی میان اساتید

4/14

92

تمایل کم اساتید به ابراز وجود و شناساندن خود در حوزهی تخصصی

4/94
2

X =103/91, df=9, sig=0/00

بر اساس دادههای جدول  ،2در مؤلفهی موانع فردی -رفتاری ،گویهی «مشتلهی زیاد اعضای هیئت علمی در تدریس و امـور
اجرایی» با میانگین رتبهی  ،1/00اولویت اول ،گویهی «تفاوت در دیدگاهها و اندیشههای اساتید» با میـانگین رتبـهی  2/81اولویـت
دوم و گویهی «آگاهی ناکافی از ضرورت و مزایای ارتباطات علمی» با میانگین رتبهی  2/89اولویت سوم را به خود اختصاص داده
است

32
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جدول  .6رتبهبندی موانع پیشنهادی در مؤلفهی «موانع سیاسی -پژوهشی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت

میانگین رتبه

موانع سیاسی -پژوهشی

9

وجود روابط اندک ایران با کشورهای پیشرفته

0

کمبود فضاهایی در جامعه جهت تعامل و گفتگوی آزادانه

9

وجود تحریمهای اخیر و تأثیرگذاری آن بر کاهش ارتباطات علمی

4

وجود برخی اختالفات سیاسی با سایر کشورها





2

X =37/09, df=3, sig=0/00

طبق یافتههای جدول  ،2در موانع سیاسی -پژوهشی ،باالترین رتبه بـه ترتیـب بـه گویـههـای «وجـود روابـط انـدک ایـران بـا
کشورهای پیشرفته» با میانگین رتبهی  0/18و «کمبود فضاهایی در جامعه جهت تعامل و گفتگوی آزادانه» بـا میـانگین رتبـهی 0/21
اختصاص دارد
جدول  .2رتبهبندی موانع پیشنهادی در مؤلفهی «موانع فرهنگی -اجتماعی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت

میانگین رتبه

موانع فرهنگی -اجتماعی

9

ضعف فرهنگ مشارکت و مبادالت علمی

9/22

0

آموزیهای کم به پژوهشگران برای ترویج فرهنگ ارتباطات علمی

0/14

9

تجانس فرهنگی و زبانی در ارتباطات علمی با پژوهشگران خارجی

0/29

4

تفاوتهای دینی و مذهبی در ارتباطات علمی با پژوهشگران خارجی

9/29

2

X =141/51, df=3, sig=0/00

دادههای جدول  ،1بیانگر آن است که در میان موانع مربوط به مؤلفهی موانع فرهنگی -اجتماعی ،اولویت اول متعلق به گویه-
ی «ضعف فرهنگ مشارکت و مبادالت علمی» با میانگین رتبـهی  9/22و اولویـت دوم متعلـق بـه گویـهی «آمـوزیهـای کـم بـه
پژوهشگران برای ترویج فرهنگ ارتباطات علمی» با میانگین رتبهی  0/14است
جدول  .8رتبهبندی موانع پیشنهادی در مؤلفهی «موانع مهارتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت

میانگین رتبه

موانع مهارتی

9

آشنایی ناکافی با زبانهای خارجی

0

ضعف روحیهی مشارکت و کار تیمی در میان اعضای هیئت علمی

9

آشنایی و تسلط ناکافی بر فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی

4

ضعف در مهارتهای ارتباطی (کالمی ،غیرکالمی و شنیداری)

2

ضعف در مهارتهای جستجو ،دسترسی و به اشتراکگذاری اطالعات






2

X =97/79, df=4, sig=0/00

مطابق با دادههای جدول  ،8در مؤلفهی موانع مهارتی ،باالترین میانگین رتبـه ( )9/21مربـوط بـه گویـهی «آشـنایی ناکـافی بـا
زبانهای خارجی» است به ترتیب گویههای «ضعف روحیهی مشارکت و کار تیمی در میان اعضای هیئت علمی» با میانگین رتبـهی
 9/99و «آشنایی و تسلط ناکافی بر فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی» با میانگین رتبـهی  9/29در مراتـب بعـدی اهمیـت قـرار
دارند
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جدول  .5رتبهبندی موانع پیشنهادی در مؤلفهی «موانع قانونی -حمایتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت
9
0

میانگین رتبه

موانع قانونی -حمایتی



وجود برخی محدودیتهای موجود در اعزام اساتید به فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی
حمایت مالی کم دولت ،دانشگاه یا مؤسسهی محل خدمت از سفرهای ملی و بینالمللی (شرکت
در همایشها و غیره)

9

نبود خطمشی روشن در جهت تسهیل ارتباطات علمی میان اساتید

4

وجود مسائل مربوط به تقلب و سرقت علمی




2

X =122/94, df=3, sig=0/00

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در مؤلفهی موانع قانونی -حمایتی ،به ترتیب گویههای «وجود برخی محدودیت-
های موجود در اعزام اساتید به فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی» ،با میانگین رتبهی  9/22و «حمایت مالی کم دولـت ،دانشـگاه یـا
مؤسسهی محل خدمت از سفرهای ملی و بینالمللی (شرکت در همایشها و غیره)» با میانگین رتبـهی  0/10اولویـت اول و دوم را
به خود اختصاص دادهاند
جدول  .10رتبهبندی راهکارهای پیشنهادی در مؤلفهی «موانع فناورانه -ارتباطی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی اهمیت
9
0

میانگین رتبه

موانع فناورانه -ارتباطی
آشنایی کم اساتید با شبکههای اجتماعی و امکانات آموزشی و پژوهشی آنها
عضویت کم اساتید در انجمنها ،سازمانهـای علمـی و گـروههـای بحـث علمـی الکترونیکـی
محلی ،ملی و بینالمللی

9

تعامل ناکافی میان گروهها و دانشکدهها و دانشگاهها

4

فیلترینگ شبکههای اجتماعی مجازی

2

کمبود همایشها در سطح بینالمللی

2

سرعت پایین اینترنت در ایران







2

X =154/90, df=5, sig=0/00

بر اساس جدول  ،92در مؤلفهی موانع فناورانه -ارتباطی ،گویـهی «آشـنایی کـم اسـاتید بـا شـبکههـای اجتمـاعی و امکانـات
آموزشی و پژوهشی آنها» با میانگین  ،4/92رتبهی اول و گویهی «عضویت کم اساتید در انجمنها ،سازمانهـای علمـی و گـروه-
های بحث علمی الکترونیکی محلی ،ملی و بینالمللی» با میانگین رتبهی  ،4/94رتبهی دوم و گویهی «تعامل ناکافی میان گروهها و
دانشکدهها و دانشگاهها» با میانگین رتبهی  ،9/29اولویت سوم را به خود اختصاص دادهاند
 .2مهمترین راهکارهای توسعهی ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی از دیدگاه اساتید این حوزه
کدامند؟
در راستای دستیابی به مهمترین راهکارهای توسعهی ارتباطات علمی میان پژوهشگران حوزهی علم اطالعات و دانششناسـی
به مطالعهی متون و نظرخواهی از اساتید این حوزه پرداخته شد در ادامه به نتایج حاصل از این مطالعات و بررسیها اشاره مـیشـود
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با بازنگری در سیاستهای علمی و پژوهشی کشـور در خصـوص توجـه بـه ضـرورت
ارتباطات علمی و استفاده از راهکارهای زیر ،میتوان ارتباطات میان اسـاتید و پژوهشـگران را در سـطح ملـی و بـینالمللـی بـه حـد
مطلوب و قابل قبولی رساند تا با تبادل اطالعات و دانش میان آنها ،زمینه برای ایجاد و توسعهی همه جانبه و پایدار برای کشورهای
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در حال توسعه فراهم شود :مهمترین راهکارهای توسعهی ارتباطات علمی عبارتند از:
 برنامه ریزی برای شناسایی و از میان برداشتن موانع و مشکالت ارتباطات علمی آزاد میان پژوهشگران؛
 برنامهریزی برای ایجاد و گستری فرهنگ مشارکت و ارتباط علمی در سطح دانشگاهها و جامعهی علمی؛


توجه مسئولین و سیاستگذاران علمی کشـور بـه ضـرورت ارتباطـات علمـی و تخصـیص بودجـه و امکانـات کـافی بـرای
گسترس ارتباطات علمی در سطح ملی و بینالمللی؛

 گستری روابط میان دانشگاههای ایران و دانشگاههای کشورهای توسعهیافته و ایجاد زمینههای ارتباطات بیشتر میان آن-
ها که موجب افزایش کیفیت تولیدات علمی پژوهشگران خواهد شد؛
 برنامه ریزی و تالی در جهت رفع موانع و مشـکالت سـفرهای علمـی پژوهشـگران (گذرانـدن فرصـتهـای مطالعـاتی و
سفرهای کوتاه علمی مانند شرکت در کنفرانسها و همایشهای علمی) توسط سازمانهای مرتبط و حمایتهای مادی و
معنوی توسط آنها؛
 فراهم کردن زیرساختها و امکانات ارتباطی مورد نیاز پژوهشگران به منظور سرعت بخشیدن به ارتباطات بـیشتـر میـان
آنها یکی از ابتداییترین و ضروری ترین ابزارهای ارتباطی مورد نیاز در این زمینه ،اینترنت با سرعت باال است؛
 به طور مرتب در دانشگاه ها و مراکز آموزی عالی اقدام به نصب پوستر و برگزاری کارگـاههـا و دورههـای آموزشـی بـا
هد

معرفی و آموزی نحوهی استفادهی کاربردی و حرفهای از شبکههای اجتماعی به منظور گستری ارتباطـات علمـی

میان پژوهشگران شود؛
 گروههای تخصصی تحت مدیریت دانشگاهها در شبکههای اجتماعی جهت اشتراک اطالعات علمـی و اطـالعرسـانی در
خصوص اخبار علمی تشکیل شود و از استادان و پژوهشگران برای عضویت فعال در این گروهها دعوت شود؛
 ساخت پروفایل شخصی مجازی توسط پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمـی؛ ایـن امـر ضـمن کمـک بـه شناسـایی
محققان در حوزهی علمی مورد نظر و آگاهی از فعالیتهای علمی پژوهشگران ،زمینهی برقراری ارتباط علمی با محققـان
حوزهی علمی مورد نظر را با سرعت و سهولت بیشتر فراهم میکند؛
 برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی جهت آموزی و فرهنگسازی ضرورت توجه به برقراری ارتباطات علمی میـان
پژوهشگران؛
 توجه به آموزی زبانهای خارجی در نظامهای آموزشی ایران؛ برای برقراری ارتباطات علمی در سطح بینالمللی ،یکـی
از مهمترین مهارتهای مورد نیاز ،آشنایی با زبان انگلیسی و سایر زبان ها اسـت لـذا توجـه بـه آمـوزی و تقویـت آن در
برنامهریزی درسی در سطح مدارس و دانشگاه توصیه میشود
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به منظور شناسایی موانع ارتباطات علمی در علم اطالعات و دانششناسی به مطالعهی متـون و نظرخـواهی
از متخصصان این حوزه پرداخته شده است نتایج این مطالعات و بررسیها ،شناسایی مهمترین موانع ارتباطات علمـی بـود کـه در 2
بعد کلی شامل «موانع مهارتی»« ،موانع قانونی -حمایتی»« ،راهکارهای فناورانه -ارتباطی»« ،موانع فردی -رفتاری»« ،موانع فرهنگـی-
اجتماعی» و «موانع سیاسی -پژوهشی» تقسیم بندی شدند موانـع شناسـایی شـده در قالـب پرسشـنامه در اختیـار اسـاتید رشـتهی علـم
اطالعات و دانششناسی در ایران قرار گرفت تا مهمترین موانع ارتباطات علمی در این میان پژوهشگران این حوزه را مشخص کنند
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مؤلفهی موانع فردی -رفتاری ،موضوع «مشتلهی زیاد اعضای هیئت علمی در تـدریس
و امور اجرایی» رتبه ی اول را در میان سایر موضوعات به خود اختصاص داده است یکی از مهمترین مشـکالتی کـه اسـاتید در هـر
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حوزهای با آن مواجه هستند ،مسئلهی کمبود وقت به دلیل مشتلهی کاری زیاد در امور تدریس و بر عهده داشتن پستهای سازمانی
متعدد به صورت همزمان است که سبب میشود کمتر به ارتباط علمی با سایر پژوهشگران و اشتراک دانش و ایدههای خود با آنها
بپردازند به این ترتیب ،کاهش ارتباط علمی می تواند سبب کاهش تولیدات علمی و در مواردی کاهش کیفیت بروندادهای علمـی
شود به این دلیل توصیه میشود اساتید در تالی باشند به گونهای برنامهریزی کنند که تا حد امکان از مشتلهی کاری خود کاسته و
زمانی را به ارتباط و همکاری با سایر پژوهشگران و تبادل اطالعات با آنها بپردازند
تحلیل دادهها نشان میدهد که در مؤلفهی موانع سیاسی -پژوهشی ،باالترین رتبه به گویـهی «وجـود روابـط انـدک ایـران بـا
کشورهای پیشرفته» اختصاص دارد روابط ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعهیافته و پیشرفته سبب آشنایی بـا فرهنـگ،
آداب و رسوم و عقاید آنها میشود که این امر میتواند نقش مؤثری در بهرهگیری از تجارب ،دانش ،ایدهها و فناوریهای پیشرفته
و به روز آنها داشته باشد ارتباط بیش تر با کشورهای پیشرفته موجب گستری روابط علمی میان پژوهشگران خواهد شد که تحقق
این مسئله میتواند یکی از راههای مؤثر در سرعت بخشیدن به روند توسعهی علمی کشور باشد بنابراین ،محـدود بـودن ارتبـاط بـا
سایر کشورها یکـی از موانـع بـزر ،در برقـراری ارتبـاط علمـی میـان پژوهشـگران در سراسـر دنیاسـت لـذا توصـیه مـیشـود کـه
سیاستگذاران و برنامهریزان کشور با از میان برداشتن محدودیت ها و مشکالت احتمالی شرایطی را فراهم کنند کـه رونـد ارتباطـات
علمی با کشورهای توسعهیافته و پیشرفته تسهیل یابد
یافته های پژوهش بیانگر آن است که در میان موانع مربوط به مؤلفهی موانع فرهنگی -اجتماعی ،اولویت اول متعلق به گویهی
«ضعف فرهنگ مشارکت و مبادالت علمی» است الزم به ذکر است که فرهنگ مشارکت و ارتباطـات علمـی در جامعـهی علمـی
آنطور که شایسته است در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی نهادینه نشده است و در نظامهای آموزشی نیز بـه مسـئله آمـوزی
مبادالت علمی توجه نمیشود همین امر سبب میشود که بسیاری از پژوهشگران با ضرورت و رویهای مبـادالت علمـی آشـنایی
کافی نداشته باشند بنابراین باید از ابتدا فرهنگ ارتباط علمی در پژوهشگران از طریق برگزاری دورههـای آمـوزی ضـمن خـدمت
نهادینه شود برای جلوگیری از عقب ماندن از جوامع علمی و پیشرفته به خصـوص در عرصـهی تولیـد علـم نیـاز اسـت تـا تـدابیر و
سیاستهای ویژه برای آموزی فرهنگ ارتباط و مشارکت در دانشگاهها و مراکز پژوهشی اندیشیده شود یافتههای این پژوهش در
راستای پژوهش احمدی ( ) 9919است که به این نتیجه رسید که ضعف فرهنگ همکاری و کار گروهی میـان پژوهشـگران و عـدم
آموزیهای الزم به آنها از جمله موانع ارتباطات علمی میان اساتید است
طبق یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،در مؤلفهی موانع مهارتی ،باالترین رتبه مربوط به گویهی «آشنایی ناکافی با زبانهای
خارجی» است تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی جهان و سایر زبانهای خارجی به عنوان عاملی مهم در برقراری ارتبـاط
با پژوهشگران در سطح بین المللی است استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان آموزی و پژوهش نه تنها موجبات ارتقای تعـامالت
علمی در سطح بینالمللی را فراهم میسازد ،بلکه به تقویت و کیفیت آثار علمی کمک میکند؛ چراکه با مطالعهی آثار تولید شـده
توسط نویسندگان سایر کشورها ،دستیابی به اطالعات روز آن ها میسر خواهد شد بنابراین نداشتن تسلط کافی به زبانهای خـارجی
به عنوان مانعی مهم در مسیر ارتباطات علمی است به همین منظور برگزاری کارگاههای آموزشی کسـب مهـارت زبـان انگلیسـی و
توجه به تقویت این مهارت در برنامههای درسی نظامهای آموزشی توصیه میشود نتایج ایـن بخـش از پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش
احمدی ( )9919و ریاحی ( )9912همسو است که تسلط ناکافی بر زبان انگلیسی و سایر زبانها را به عنوان مهمتـرین و اصـلیتـرین
مانع همکاری علمی میدانند
تحلیل دادهها نشان میدهد که در مؤلفهی موانع قانونی -حمایتی ،گویهی «وجـود برخـی محـدودیتهـای موجـود در اعـزام
اساتید به فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی» بـاالترین رتبـه را در میـان سـایر موانـع داراسـت بـه منظـور برقـراری ارتباطـات علمـی،
پژوهشگران و اساتید ایرانی نیاز دارند از نزدیک شاهد پیشرفت علوم در کشورهای توسعهیافته باشند و بتوانند امکانـات مـورد نیـاز
پژوهشهای خود را برآورده سازند ارتباطات علمی در سطح بـینالمللـی امکانـات مـالی بسـیاری مـیطلبـد دانشـگاههـای کشـور
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ساختاری مناسب برای ارتباطات بین المللی ندارند و مراکزی که بتوانند بـا اسـتفاده از نیـروی انسـانی مجـرب و کـافی بـه رهبـری و
مدیریت امور بپردازند از جایگاه ویژهای برخوردار نیستند قطع ارتباط با کشورهای توسعهیافته دسترسی به دانش روز و همکاری با
پژوهشگران این کشورها و همچنین ،دستیابی به بسیاری از پایگاههای اطالعاتی مفید را مشکلساز میکند در همین راسـتا ،مسـائل
قانونی -حمایتی نیز موانعی برای ارتباطات علمی به شمار میروند نتایج این بخش از پـژوهش بـا بخـشهـایی از پـژوهش احمـدی
( )9919و ریاحی ( )9912همسو است ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که دشواری شرایط اعزام پژوهشگران ایرانی به خارج از کشور
جهت ادامه تحصیل یا گذراندن فرصتهای مطالعاتی و مشکالت صدور ویزا برای طرفین همکاری علمی بینالمللی از جمله موانـع
همکاریهای علمی در سطح بینالمللی است
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که در مؤلفهی موانع فناورانه -ارتباطی ،گویهی «آشنایی کم اساتید با شـبکههـای
اجتماعی و امکانات آموزشی و پژوهشی آنها» اولویت اول را در میان سایر راهکارها به خود اختصاص داده است امـروزه شـبکه-
های اجتماعی به دلیل امکانات و قابلیت های منحصرد به فـردی کـه در جهـت تبـادل اطالعـات و دانـش و اشـتراک پـژوهشهـا و
بروندادهای علمی دارا هستند ،میتوانند نقش مهمی در تسهیل و تسریع ارتباطات علمی ایفا کنند پژوهشگران حـوزههـای مختلـف
علمی در سطح ملی و بینالمللی میتوانند از منابع و امکانات شبکههای اجتماعی برای دسـتیابی بـه اطالعـات علمـی ،اشـتراک ایـن
اطالعات و به تبع آن ارتباطات علمی بیشتر استفاده کنند به این ترتیب ،شبکههای اجتماعی با ویژگیهـا و امکانـات خـاص خـود
زمینهی اشتراک ایدهها و اطالعات را میان پژوهشگران فراهم میکنند و میتوانند جایگزین رویهای سنتی جهت تعامل و ارتبـاط
علمی میان آنها شوند با توجه به اینکه شبکههای اجتماعی دارای قابلیتهـای وسـیع و متنـوعی در جهـت اسـتفادههـای علمـی و
پژوهشی هستند ،باید توجه داشت که عدم آگاهی از این امکانات موجب بیاستفاده ماندن و یا استفادهی نادرست از آنها میشود
بنابراین توجه به آموزی استفادهی کاربردی از شبکههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در استفادهی درسـت و کـاربردی از آنهـا
ایفا کند
به طور کلی ،با توجه به اهمیت ارتباطات علمی میان پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی در سطح ملـی و بـینالمللـی و
محدودیتهای زیادی که در مسیر توسعه ی آن وجود دارد ،الزم است به شناسایی موانع و مشکالت موجود در این مسیر پرداخـت
و با ارائهی راهکارهایی برای رفع آنها ،در جهت توسعهی ارتباطات علمی برنامهریزی و اقدام کرد
فهرست منابع
ابراهیمی ،قربانعلی ( )9910اجتماع علمی ،ساختار و هنجارهای آن رهیافت12-29 ،)2( 9 ،
احمدی ،الهام ( )9919شناسایی و تحلیل عوامل ترغیبکننده و بازدارنده همکاری علمی اعضای هیئـت علمـی در سـطوح محلـی،
ملی و بین المللی در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جنـدی شـاپور اهـواز پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد علـم
اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
استادزاده ،زهرا ( )9984روابط علمی بین دانشگاههای داخل و خارج از کشور رهیافت80-14 ،)92( ،
باقری بنجار ،عبدرضا؛ مصلحی جنابیان ،نرگس؛ بیگی ملک آبادی ،بانو؛ محمدی ،میثم ( )9914بررسی رابطـه ارتباطـات علمـی بـا
خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان توسعهی اجتماعی922-11 ،)0( 92 ،
برهمند ،نیلوفر ( )9982مجالت الکترونیکی و ارتباطات علمی فصلنامهی کتاب090-029 ،)4( 98 ،
بهمن آبادی ،علیرضا ( ) 9982آرشیو الکترونیکی مقاالت آماده چاپ :رویکـردی رو بـه رشـد در نظـام ارتباطـات علمـی فصـلنامه
کتاب90-99 ،)4( 98 ،
پرهامنیا ،فرشاد؛ نوشین فرد ،فاطمه؛ حریری ،نجال؛ محمداسماعیل ،صدیقه ( )9912تأثیر عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی :تحلیلـی
مبتنی بر رگرسیون چندگانه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات922-82 ،)0( 08 ،
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پلویی ،آرزو؛ نقشینه ،نادر ( ) 9912ارتباطات علمی از منظر آرای نیکالس لومان مطالعات ملی کتابداری و سـازماندهی اطالعـات،
02-1 ،)0( 01
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خسروجردی ،محمود ( )9982ترسیم شبکهی ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد شبکهی استنادی کتابداری42 ،
(9و 990-11 ،)0
ریاحی ،عار

( )9912بررسی موانع و چالشهای پیش روی همکاریهای بینالمللی (مطالعهی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

در تألیف مشترک مدارک علمی پایگاه اطالعاتی  )ISIپایاننامهی کارشناسیارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشـگاه
تهران ،تهران
ربانی ،رسول؛ ربانی ،علی؛ ماهر ،زهرا ( )9912ارائهی یک مدل جامعهشناختی به منطور افزایش تولید علمـی در اجتماعـات علمـی
(مطالعهی مورد دانشگاه اصفهان) آموزی عالی ایران18-22 ،)0( 4 ،
رحیمی ،ماریه ( ) 9982بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میـان اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه
فردوسی مشهد پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
رضائیان ،محسن؛ زارع بیدکی ،محمد؛ باختر ،مرضیه؛ کارگر ،سمیه ( )9914بررسـی مهـارتهـای ارتبـاطی اعضـای هیئـت علمـی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  9910مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان402-491 ،)2( 94 ،
ریاحی ،محمد اسماعیل ( )9914مجالت علمی :مجرای ارتباط دانشمندان رهیافت41-09 ،)9( 8 ،
زوارقی ،رسول ( ) 9988بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطـات علمـی غیررسـمی فصـلنامه کتـاب02 ،
(12-29 ،)9
زوارقی ،رسول ( )9981دانشگاههای نامرئی :مروری بر متون علوم و فناوری اطالعات189-121 ،)4( 02 ،
زیاری ،عباس؛ قدس ،علی اصتر؛ رشیدی پور ،علی؛ بزرگی ،حسن؛ بابامحمدی ،حسن ( )9912تبیین عوامـل مـؤثر بـر پـژوهش از
دیدگاه اعضای هیئت علمی :یک مطالعهی کیفی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان کومش92-00 ،)9( 91 ،
سهیلی ،فرامرز؛ دانش ،فرشـید؛ فتـاحی ،رحمـتاهلل ( )9919کاربردهـای وبسـنجی در سـنجش ارتباطـات علمـی مطالعـات ملـی
کتابداری و سازماندهی اطالعات929-948 ،)9( 09 ،
قانع ،محمدرضا ( )9989آرشیو مدارک الکترونیکی :شیوهای نوین در ارتباطات علمی اطالعشناسی922-11 ،)0( 0 ،
قانع ،محمدرضا ( )9988ارتباط علمی :از مجله چاپی تا مجله دسترسی آزاد کتاب کلیات ماه11-12 ،)944( ،
قانعیراد ،محمدامین؛ قاضیپور ،فریده ( )9989عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان بهرهوری اعضـای هیئـت علمـی پـژوهش
فرهنگی022-921 ،)4( 1 ،
قائمپور ،محمدعلی ( ) 9919تعامالت و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعی شریف از نظر دانشجویان پژوهش و برنامـه-
ریزی در آموزی عالی909-12 ،)4( 02 ،
کریمیان ،زهرا؛ کجوری ،جواد؛ لطفی ،فرهاد؛ امینی ،میترا ( )9912مدیریت دانشگاهی و پاسخگویی؛ ضـرورت اسـتقالل و آزادی
علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی ایرانی آموزی در علوم پزشکی829-822 ،)8( 99 ،
محسنی تبریزی ،علیرضا؛ قاضی طباطبایی ،محمود؛ مرجانی ،محمود ( )9981تأثیر مسائل و چالشهای محیط علمی بر جامعهپذیری
دانشگاهی پژوهش و برنامهریزی در آموزی عالی21-42 ،)9( 92 ،
محمدجعفری ،سعید ( )9914جایگاه ارتباط علمی در دنیای امروز رهیافت924-948 ،)8( 2 ،
محمدی ،اکرم ( )9982تأثیر ارتباطات بر تولید دانش جامعهشناسی ایران12-20 ،)9( 8 ،
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بررسی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش مرکز کنترل شناختی و هویت
سمبولیکی ارتباط جمعی
(مطالعه موردی :شرکت سهامی آب منطقه ای فارس)
بهزاد نصیرپور

1

ماندانا حیاتی

2

چکیده
زمینه :هر ارتباط اجتماعی ،وضعیت دو سویهای دارد که توسـط گیرنـده-فرسـتنده تشـخیص داده میشـود چگـونگی ارزیـابی امکـان دوسـویه چـالش
برانگیز است و نیاز به علوم بین رشتهای دارد سنجش عنصر شناخت در کنترل شناختی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی باعث میشود که شناخت افراد و نـوع
تعاملشان را در سیستم های اجتماعی و ارتباطات علمی تحلیل کنیم
هدف پژوهش :بررسی چگونگی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش مرکز کنترل شناختی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی با اسـتفاده
از علوم بین رشتهای است بر این اساس ،ارتباط عنصر شناخت به عنوان ابزار سیستم های روانی با هویت سمبولیکی ارتباط جمعی در ارتباطات علمـی در میـان
متخصصین وزارت نیرو ،شرکت آب منطقهای فارس بررسی شد ارزیابی نقشه متزی فـردی بـه عنـوان سـرمایههـای معنـوی ،معیـار مناسـبی در تعیـین جایگـاه
ارتباطات علمی در سازمان است
روش پژوهش : :این پژوهش به شیوه پیمایشی  -ترکیبی انجام شد جامعـه پـژوهش بصـورت هدفمنـد شـامل کارشناسـان معاونـت طـرح و توسـعه
شرکت آب منطقه ای فارس به تعداد  20نفر بودند که ابتدا با استفاده از پرسشنامه به گردآوری دادهها پرداخته ،و سپس از روی کیفـی (مصـاحبه نـیم سـاخت
یافته) استفاده گردید داده ها از طریق پرسشنامه سنجش حافظه فونولوژیکی-شناختی ( )SMPMدر زبان اول و دوم و پرسشـنامه محقـق سـاخته فـو حافظـه
عاطفی -سمبولیکی ارتباطی ( )SMOEجمعآوری گردید تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری جامعهشناسی انجام پذیرفت
یافتهها :نتایج حاکی از آن بود کـه متتیـر "هویـت سـمبولیکی ارتبـاط جمعـی" بـا متتیـر "کنتـرل شـناختی" همبسـتگی نـدارد ،بنـابراین سیسـتمهـای
روان (شناخت) با سیستمهای اجتماع همبستگی نداشته ،و جزء محیط محسوب میشـدند در جامعـه پـژوهش ،خـود واقعـی در ارتباطـات اجتمـاعی/علمی
آشکار نشده بود؛ طرفین ارتباط (فرستنده/گیرنده) درباره انتظاراتشان از یکدیگر کمتر دانسته یا تعمداً از ارتباط اجتمـاعی/علمی مـورد نیـاز سـازمان اجتنـاب
میکردند بدلیل عدم رضایت مندی در کار و عدم شناخت کافی مافو از احساسات و روحیات آنـان ،بخـش اعظـم جامعـه پـژوهش یـا بـه اصـل سـازگاری
ن عـا ِم دیگـر اعـم از سـنت زدگـی ،اسـتراتژی
نرسیده یا مایل نبودند ماهیت علمی خود را در تقابل اطالعاتی در ارتباطات علمـی از طریـق رسـانه هـای نمـادی ِ
نیافتگی ،قدرت ،فساد سیستمی ،پول و به رمزگانهای علمی آلوده کنند همچنین امکان داشت آنان به اصل علمی رسیده باشـند امـا جـزء سیسـتم محسـوب
نمی شدند که بتوانند کامالً در خدمت ارتباطات علمی باشند به عبارتی جزء محیط محسوب شده و بخشی از آگاهی علمـی آنهـا جـزء سیسـتم نبـود ضـریب
آلفای کرنباخ حاصل از آزمون پایایی کل در حافظه فونولوژیکی-شناختی  2/18و در حافظه عاطفی -سمبولیکی ارتباطی  2/22بود به منظور سنجش روایـی،
از آزمون تحلیل عامل استفاده شد بدین ترتیب در پرسشنامه فونولوژیکی-شناختی  ،بسندگی نمونـه ،عـدد  2/28و در پرسشـنامه حافظـه عـاطفی -سـمبولیکی
ارتباطی عدد 2/22را نشان داد که نشانگر تناسب باال در تحلیل عامل در این پرسشنامه ها بود
کاربردهای احتمالی :ارزیابی خرده سیستمهای موجود در جوامع و سازمانها و اندازهگیری توانـایی خلـق افـراد سیسـتمی کـاهش دامنـه ارتباطـات
ناممکن و افزایش ارتباطات ممکن در قلمرو خاص ارزیابی میـزان شـناخت افـراد در سیسـتمهـای اجتمـاعی و یـا خـرده سیسـتمهـا ماننـد ارتباطـات علمـی؛ و
جلوگیری از به هدر رفتن آگاهی (شناخت) در محیط تاسیس ستاد ارتباطات علمی و اجتماعی و سپس همکاری آن با ستاد شناختی در جهت تهیه و تـدوین
سند راهبردی مدیریت منابع انسانی در دستیابی به نقشه متزی افراد و افزایش نقش آنان در ارتباطات علمی و ارتباطات اجتماعی
ارزش :برای نخستین بار  ،با کنار هم قرار دادن متتیرهای کنترل شناختی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی ،پیاده سازی نظریـه سیسـتمهـای اجتمـاعی
کارکردی و ارتباط علمی محقق شده است
کلیدواژه ها :ارتباطات علمی ،رمزگان علم ،هویت سمبولیکی ارتباط جمعی ،مرکز کنترل شناختی
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مقدمهای بر ارتباطات علمی و بیان مسئله
در این پژوهش ،محققین قصد دارند با بهرهگیری از علوم میان رشتهای متتیرهایی را شناسایی کنند که رابطه بین مولفـههـای
شناخت و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی در فرآیند ارتباطات علمی لومان را تحلیل کنـد ایـن امـر نیازمنـد بـه مطالعـه موشـکافانه
مطالعات پیشین در ارتباطات علمی ،مطالعات علوم شناختی ،علوم ارتباطات و اطالعات ،مدیریت و دانش اجتماعی است همـانطور
که گفته شد ،هد

اصلی این طرح ،تحلیل شاخصهای نظریه ارتباطات علمی لومان و سنجش آن جهت نیل به شناسایی ارتباطات

علمی در منابع انسانی است پیشینه تاریخی پژوهشهای ارتباطات علمـی از دهـه هـای  9122و  9112آغـاز شـده اسـت کرافـورد

9

( ،)9119کیویک و الرسن ،)9114( 0لومان )9112( 9زوکاال ،)0222( 4موکهرجی )0221( 2و گلیانی مقـدم و مـؤمنی )0294( 2در
این زمینه به نظریه پردازی پرداخته اند
سیستم ارتباطات علمی از جهان علم منفک نیسـت ،بـه عبـارتی متفکـرین و دانشـمندان در حـوزه هـای مختلـف علمـی تـابع
رمزگانهای (کدگذاریهای) خارج از علم نیستند (داوری اردکانی )9981 ،قدرت و سیاست در قالب برنامهریزی توسعه ،خـود را
متولی همه امور زندگی ،اعم از علم ،آموزی ،هنر ،ورزی ،اقتصاد و غیره میدانند و به نظر لومان "فراگیری افراطی" پیدا کـرده و
به رمزگان های سایر نمادین عام رخنه کرده است؛ به عبارتی استقالل ارتباطات علمی در جوامع ،با رمزگانهـای سـایر نمـادین عـام
تداخل پیدا کرده است جوامع میبایست برای تحقق رمزگان صد /کذب در علم و وفادار ماندن به علم به عنوان رسانه نمادین عام
و سیستم ارتباطات علمی به عنوان مجموعهای از رسانه های انتشاری و اشتراک گذاری علمی پایبند باشند (لومان)9112 ،
به عقیده لومان ( ،)9112ارتباطات منتج از سه گزینش است )9 :اطالعات )0 ،بیان و  )9فهم (ادراک) هر کدام از این اجزاء
م حتمل به وقوع است اطالعات ،وضعیت یک سیستم را تتییر میدهد و یک اختال

فرض میشود چرا باید یک نـوع اطالعـات

نسبت به دیگر اطالعات بر روی یک سیستم تاثیر بگذارد؟ پاسخ به این سوال این است که این اطالعات بیـان میشـود امـا گـزینش
یک نوع خاص اطالعات جهت بیان غیر محتم ل است وی ادامه میدهد چرا ما مـی بایسـت بـرای تفسـیرهای مختلـف بـه اشـخاص
مختلف رجوع کنیم ،بروی گفتار آنان تمرکز نماییم و سپس رفتار هر شـخص را بـر اطالعـات بیـان شـده وی منطبـق کنیم(لومـان،
) 9112؟ چگونه ارتباطات به هد

خود میرسد؟ چگونه یک ارتباط بر دیگـری مسـتولی میشـود (لومـان)9112 ،؟ پاسـخ بـه چنـین

سئواالتی به خلق تئوری تکامل و تئوری سیستم در لومان انجامید از یک منظر به نظر مـیرسـد توضـیح وقـوع ارتباطـات از طریـق
عملکرد خود آن می تواند کفایت کند و بررسی عملکرد ارتباطات در توسعه توانائیهای شناختی 1انسان کافی باشـد امـا در خطـاب
به دالیل بیولوژیکی ،بشر به عنوان فرد موجویت دارد و بدون وابستگی به دیگر افراد ادامه زندگی محتمل نیست (لومان)9112 ،
بر این اساس پیشرفت تکامل نه تنها به افزایش دسترسی بشر به ادراک منتهی شد بلکه بشر به جای حفا اطالعات ،تبـادل آن
را در نظر گرفت (لومان )0290 ،تئوری "انسان پروری "8به تکامل شاخه ای از انسان به نام هوموساپینز( 1نام علمی انسان امـروزی)
می پردازدبه شناختی در بستر یک جامعه بدل شده است این چالش به پیشرفت همزمان اتکای اجتماعی و میزان بـاالی فردسـازی
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منجر شد که در آن نظم پیچیده ارتباطات معنادار ساخته شد (لومان )0290 ،اما بدون قوه شناخت ،هیچ سیستم ارتبـاطی بـه تکامـل
_____________________________________________
1 Crawford
2 Kyvik & Larsen
3 Luhmann
4 Zuccala
5 Mukherjee
6 Galyani-Mogaddam & Momeni
7 Cognitive abilities
8 Huminization
9 Homo sapiens
10 Individualism
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نمیرسد به نظر آرنولدی ( ،)9912مفهومی که لومان از جامعه ارائه میکند آن را متشکل از سیستمهای کارکردی همچون اقتصاد،
قدرت ،علم ،حقو  ،هنر و غیره دانسته و نقطه مقابل سیستم را ،محیط 9میداند وی معتقد است که وظیفه هر سیستم این است که از
پیچیدگی محیط کاهد البته لومان نیاز به یک محیط قابل هدایت 0را در تعریف هر سیستم پذیرفته بود (لومـان )9112 ،بـه عبـارتی
سیستم در مواجهه با یک محیط به دنبال گزینشی میگردد که امکان ارتباطات خاصی را میسر سازد و از دیگر ارتباطات رویگردان
شود گستری اجتماعی قوه شناخت در بشر بر اساس اتکاء یک فرد به دیگری نیست بلکه هر فرد به سیستم سطح باال 9متکی اسـت
که شرایطش ایجاب می کند با همدیگر تعامل داشته و از اتکای صر

به دیگری اجتناب کند برای بشـر سیسـتم سـطح بـاال همـان

سیستم ارتباط اجتماعی است (لومان )0290 ،تفاوت سیستم های اجتماعی و دیگر سیستم ها مثل سیستم بیولوژیکی در نـوع کـاهش
پیچیدگی توسط آنهاست به عبارتی سیستمهای اجتماعی با استفاده از مقوله "معنا ،"4پیچیدگی محـیط خـود را کـاهش مـیدهنـد
(هوالب )9988 ،این گزینش سیستم است که معنا را ایجاد میکند؛ از طرفی معنا در کنشهای مختلف یا امکانهـای متفـاوت تجلـی
پیدا میکند (ریترز و گودمن )9912 ،معنا در سیستمهای اجتماعی -کارکردی تعیین میشود و همواره نسبی است؛ به عبارتی فقـط
از طریق کنار زدن امکانها یا کنشهای دیگر به وجود میآید (هوالب)9988 ،
2

2

به عقیده لومان سیستمهای اجتماعی-کارکردی مبتنی بر )9 :خودآفرینی  )0خودسازمان دهنده و  )9فروبسته هستند (ریتـرز
و گودمن ) 9912 ،یعنی خودارجاعی داشته و در هماهنگی متقابل یکدیگر نیستند؛ عالوه بر این اصل تکامـل ،در رمزگـذاری درون
سیستمی آنها تعریف میشود لومان معتقد است که این جنبه خود ارجاعی است که اصل ارتباط را به عنـوان عنصـر اصـلی سیسـتم
اجتماعی معرفی میکند (ریترز و گودمن ) 9912 ،این بدان معناست که جامعه به سیستم هـای کـارکردی ثـروت ،قـدرت ،خـانواده،
حقو  ،سیاست ،علم و هنر تفکیک شده؛ چرا که هریک از سیستم های کارکردی فو  ،محیط را به طریق خاصی زیر نظر داشته و
به گونه منحصر به فردی ارتباطات خود را کامل میکند (آرنولدی ) 9912،بنابراین هر آنچه نتواند در دایره ارتباطات وارد شود بـه
طور خودکار از سیستم خارج می شود و به محیط می پیوندد؛ از اینرو در انسان عنصر شناخت میتواند یک عنصر محیطی باشد زیـرا
که معلوم نیست فرد آگاه بخشی از جامعه خود باشد (ریترز و گودمن )9912 ،در نتیجه شناخت ،جزء سیستم نیست اما به صـورت
یک عنصر موازی یا یک کاتالیزور وجود دارد و این امر لومان را به ترسیم یک نوع تقسیم بندی در سیستم ها وادار کرد که بـه دو
دسته  )9سیستم های روانی (خود و دیگری) که همان مرکز کنترل شناختی در انسان اسـت و  )0سیسـتم هـای اجتمـاعی کـه همـان
ارتباط است ،تقسیم کرد و این وضعیت را "امکان دوسویه "1نامید (آرنولدی)9912،
در مدلسازی و نظریههای تفکر سیستمی ،با "پارادایم هولونی " 8مواجه میشـویم تعـامالت بـین اجـزای مختلـف نظـامهـای
اجتماعی از طریق سیستم های هولونیک قابل بررسی است (کستلر )9121 ،هولون به عنوان یک واحـد میتوانـد شـامل اجـزاء خـود
بوده و در عین حال جزئی از یک کل (سطح باالتر) باشدکه ایـن بـدان معناسـت کـه هـر هولـون اسـتقالل خـود را بـه عنـوان یـک
موجودیت حفا کرده و همزمان جزئی از یک مجموعه بزرگتر است (کسـتلر )9121 ،ایـن ویژگـیهـا بـا سیسـتمهـای اجتمـاعی-
کارکردی لومان در یک راستا قرار دارد چرا که هر واحد جـزء ،اسـتقالل و مشـارکت دارد یعنـی خودسـازمان دهنـده بـوده امـا بـا
هولونهای دیگر ارتباط دارد این تعامل باعث بقای سیستمهای اجتماعی-کـارکردی مـیشـود بنـابراین بـرای تحلیـل سیسـتمهـای
کارکردی در تحلیل هولونیک باید نقش هـر خـرده سیسـتم در کـل و ارتبـاط آن بـا خـرده سیسـتمهـای دیگـر را در نظـر گرفـت
_____________________________________________
1 Environment
2 Conductive environment
3 High order system
4 Meanig
5 Autopoiesis
6 Selforganizing
7 Double contingency
8 Holarchy
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ابرهولونها یا همان مشارکت بین هولونها ،با کنترل عملکرد هولونها در ارتباطات گروهی خود ،امکان بقا در ارتباطات بـا محـیط
را فراهم میکند (هاتفی)9982 ،
سیستم (مانند علم و ) در مواجهه با محیط ،به ناچار برخی امکانهای ارتباطاتی را محدود میکند کـه "گـزینش" نـام دارد
(لومان )9112 ،سیستمها برای غلبه بر محیط ،طبق شایط عمل میکنند؛ گاهی به پیچیدگی خـود افـزوده و گـاهی از پیچیـدگی آن
میکاهند (لومان )0290 ،اسپنسر و براون 9اعتقاد دارند که هیچ سیستمی نمیتواند سیر تکاملی خود را کنتـرل کنـد مگـر اینکـه در
کارکرد خود از امکان دیگری به نام "حافظه" بهره ببرند (لومان )0290 ،با توجه به نظریه لومان میتـوان گفـت کـه خـرده سیسـتم
ارتباطات علمی از این قاعده مستثنی نیست و جهت سیر تکاملی خود در سیستم کارکردی نیاز به بهرهگیری از حافظه دارد بنابراین
در این تحقیق ،با بهرهگیری از علوم بین رشتهای ،رابطه بین متتیرهای حافظه فونولوژیکی (در زبان اول و دوم) و هویت سـمبولیکی
ارتباط جمعی (فو حافظه عاطفی) جهت بررسی ارتباطات علمی بر مبنای نظریه ارتباط علمی لومان ( ،)9112نظریـه حافظـه لومـان
( )0290و نظریه مرکز کنترل شناختیِ واگنر ،بانج و بادر )0224( 0مورد بررسی قرار گرفت این امـر نیازمنـد بـه مطالعـه موشـکافانه
مطالعات پیشین در ارتباطات علمی  ،علوم ارتباطات و اطالعات ،علوم شناختی ،زبانشناسی کاربردی و دانش اجتماعی است در این
راستا ،نقش حافظه فونولوژیکی به عنوان عنصر شناخت و هویت سمبولیکی ارتباط جمعـی بـه بوتـه آزمـایش گذاشـته شـده اسـت
بنابراین ،رابطه بین حافظه فونولوژیکی در حافظه سازمانی و هویت سمبولیکی ارتبـاط جمعـی جهـت ارزیـابی کـارکرد سیسـتمی و
ارتباطات علمی مد نظر محققین در این پژوهش است
به عقیده لومان" ،سیستم ارتباطات علم " یک سیستم اجتماعی فروبسته است این فروبستگ به این علت اسـت کـه ارتبـاط
علم به طور خودارجاع و بر اساس تفکیک کارکردى که در مدرنیته رخ داد ،ایجاد شده است ،بـدین معنـا کـه سیسـتم ارتباطـات
علم  ،به عنوان خرده سیستم از سیستم علم ،از سایر سیستمهاى کارکردى استقالل یافته و به یک سیسـتم خودارجـاع بـا رمزگـان
خاص خود تبدیل شده است (پلوی و نقشینه )9912 ،در تبیین مطالب فو باید گفت که لومان دو نوع رسانه را از هم متمایز کرده
است :الف) رسانههاى انتشارى؛ ب) رسانههاى نمادین عام به عقیده وى ،نوشتار ،نشریات چاپ  ،تلگرا  ،اینترنت ،و مانند اینها در
زمره رسانههاى انتشارى هستند با وجود این ،تفکیک کارکردى از طریق تفکیک رسانههاى نمادین عام صورت میگیرد رسانههاى
نمادین عام آنهای هستند که میتوانند شکلهاى ممکن ارتباط را تثبیت کنند؛ رسانههاى مانند عشق ،پول /ملکیـت ،قـدرت /قـانون،
صد  /کذب ،هنر /زیبایی شناس رسانههاى نمادین عام از آنرو رسانه به شمار میآیند که ارتباطات ممکن را تسهیل میکنند و به
آنها تحقق میبخشند (پلوی و نقشینه )9912 ،از آنجایی که لومان علم را شرط امکان ارتباطات علم میداند ،رابطه علم (به عنوان
رسانه نمادین عام) و سیستم ارتباطات علم (به عنوان مجموعه اى از رسانه هاى انتشارى) در مبحث ارتباطات علمـ سـازمانی از
یکسو و از سوی دیگر ر سیدن به اصل علمی و عنصر آگاهی (شناخت) در برنامه استراتژیک سازمان را باید مورد توجه قرار داد
حال باید دید چگونه می توان امکان دوسویه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد از یک طر  ،ما با عنصر شـناخت (سیسـتم
های روانی) روبرو هستیم (آرنولدی )9912 ،که به زعم لومان به سیستم های اجتماعی تعلق نداشته و جزء محیط است و به ارزیـابی
گیرنده از فرستنده در ارتباطات و نوع برداشتها میپردازد (ریترز و گودمن )9912 ،از طر

دیگر ،سیسـتم اجتمـاعی کـارکردی

مانند یک واسطه بین خود و دیگری عمل کرده و ارتباطات ممکـن را در قلمـرو خـاص مهیـا مـیکنـد (آرنولـدی )9912،در ایـن
پژوهش ،ارتباط خود و دیگری با عبارات خود شخصی و خود همگانی عنوان شده است خود شخصی معیاری اسـت کـه هـر فـرد
خود را میشناسد و تدبیری است که هر فرد متناسب با موقعیتهای متفاوت بکار میگیرد اما خود همگانی هنگامی شکل میگیرد
که دیگران ،گروهی از خصوصیات و رفتارها را به یک فرد نسبت مـیدهنـد کـه ممکـن اسـت در خـودِ شخصـی تاثیرگـذار باشـد
_____________________________________________
1 Spencer-Brown
2 Wagner, Bunge and Badre
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(تایلور )0292 ،لذا پژوهشگران در این تحقیق ،از یک سو با سنجش عنصر شـناخت بـه عنـوان ابـزار سیسـتم هـای روانـی (خـود و
دیگری) در ارزیابی مرکز کنترل شناختی انسان ،و از سوی دیگر با سنجش هویت سمبولیکی ارتباط جمعـی در ارزیـابی گیرنـده از
فرستنده در نظریه امکان دوسویه لومان پرداخته تا به بیان مسایل ذیل بپردازد :آیا خرده سیستمهای موجود در سازمان مورد پژوهش،
توانایی خلق افراد سیستمی را دارد؟ آیا سازمان مورد پژوهش به هنجارهای الزم برای عملکرد صحیح رسـیده اسـت؟ آیـا تفکیـک
کارکردی حاصل از سیستمهای ارتباطی به رمزگان خاص خود در این سازمان رسیده است یا با تداخل رمزگان مواجـه هسـتیم آیـا
سازمان مورد پژوهش تا چه اندازه توانسته است دامنه ارتباطات ناممکن را کاسته و ارتباطات ممکن را در قلمرو خاص (بـرای مثـال
قلمرو علمی) امکان پذیر سازد؟ آیا سازمان مورد پژوهش به عنوان جامعه توانسته است شناخت افراد را در سیستم های اجتمـاعی و
یا ارتباطات علمی -عملی هضم کرده به عبارتی از به هدر رفتن آگاهی و شناخت در محیط جلوگیری نماید؟
بر اساس داده های حافظه فونولوژیکی در سنجش مرکز کنترل شناختی افراد ،آیا سازمان مطبوع تا چه میزان رمزگان صد /
کذب علم را در راستای رسیدن به اصل علمی در برنامه استراتژیک سامان داده است؟
مبانی نظری
مبانی نظری این پژوهش بر اساس تحلیل نظریه امکـان دوسـویه لومـان ( )9112اسـتوار گردیـده اسـت وی در تقسـیم بنـدی
سیستم ها به دو دسته  ) 9سیستم های روانی (خود و دیگری) که همانا شناخت است و  )0سیسـتمهـای اجتمـاعی کـه همـان ارتبـاط
است ،میپردازد (آرنولدی )9912،بنابراین در این تحقیق ،پژوهشگران ،ضلع اول را بر اساس رویکرد بـه نظریـات کنتـرل شـناختی
واگنر ،بانج و بادر ( ) 0224مورد بررسی قرار داده که به ارزیابی افراد در سیسـتم اجتمـاعی و ارتباطـات علمـی و همچنـین ارزیـابی
متتیرهای سیستم روانی در مرکز کنترل شناختی معطو

شده است به عقیده واگنر و همکاران ( )0224تعامل سه دسته حافظههـای

معنایی ،فعال و الیه اول منجر به شناسایی مرکز کنترل شناختی در انسان میشود سپس پژوهشگران در این تحقیق ،ضلع دوم مبـانی
نظری را بر اساس نظریه کاسیوپو و برنتسون )0224( 9در بررسی هویت سمبولیکی جمعی بر مبنای رابطه آمیگداال و هیپوکامـ

در

ارتباطات اجتماعی مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند دسـته دوم نظریـه امکـان دوسـویه لومـان را کـه همانـا ارتبـاط در سیسـتمهـای
اجتماعی است با دیدگاه های علم متز و اعصاب اجتماعی 0که توسط برنتسون و کاسیوپو ( )0224مطرح شـده بـود درآمیزنـد و بـا
مشاهده همبستگی بین متتیرهای مرکز کنترل شناختی و هویت سمبولیکی جمعی در ارتباطات به تحلیل نظریه امکان دوسویه لومـان
بپردازند
واگنر و همکاران ( )0224از کنش متقابل در مرکز کنترل شناختی با سه دسته از حافظههـا پـرده برداشـتند کـه هـر دو حافظـه
آشکار و حافظه ضمنی را در برداشت واگنر و همکاران ( )0224شناخت را فرآیندی میدانند که اندیشه و پاسخهای (به محـرک)
ما را مطابق اهدافمان محدود می کند و شامل موارد زیر اسـت :یـادآوری اطالعـات هدفمنـد از حافظـه بلنـد مـدت ،انتخـاب پاسـخ
مناسب ،جلوگیری از دادن پاسخ نامتناسب ،رفع حواسپرتی در انتخاب نوع بخصـوص بازنمـایی ،بـازپردازی اطالعـات نگهـداری
شده در حافظه فعال ،تناسب اطالعات حافظه فعال با اهدا

ما ،و عملکرد کنترل فرضـی کـه شـامل همـاهنگی وظـایف و گـزینش

وظایف به عقیده کاسیوپو و برنتسون ( ،) 0224متز انسان تنها یک سیستم پردازی اطالعات نیسـت ،بلکـه اطالعـات را بـه گونـهای
سازماندهی می کند که خودِ شخصی را از دیگران متمایز کرده و آن را از تهدیدهای واقعی و سمبولیکی حفا نمـوده تـا موفقیـت-
هایش تضمین شده ،هویت اجتماعی و همکاری ترویج یافته و گفتمان اجتماعی -مدنی توسعه یابد
این پژوهش توانسته است با بهره گیری از تحقیقات شناختی واگنر و همکاران ( )0224و نظریه کاسـیوپو و برنتسـون ()0224
در بررسی هویت سمبولیکی جمعی و تلفیـق اینـدو در نظریـه "امکـان دوسـویه" لومـان ( )9112بـه ارزیـابی کارکنـان سـازمان در
_____________________________________________
1 Cacioppo & Berntson
2 Social neuroscience
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چگونگی ارتباطات علمی بپردازد تا هنجارها یا ناهنجاریهای سازمان را در مقوله علم و ارتباطات علمی شناسایی کرده و پیش بینـی
را در نوع ارتباطات علمی منابع انسانی تحلیل کند به عبارتی با تحلیل داده ها و تفسیر آنان در سازمان مورد پژوهش متوجه خواهیم
شد که تا چه میزان و به چه صورت پذیری و انتقال اطالعات علمـی ،توسـط ابزارهـای معنـایی عـام از قبیـل قـدرت مـافو  ،پـول،
صداقت تعیین می شود به این منظور که آیا گزاره های علمی در خدمت نفوذ ،پول ،تهاتر ،سنت قدیمی ،استراتژی نیافتگی و غیـره
در آمده است؟ که اگر بدین منوال باشد گزاره های علمی از محدوده رمزگان علم خارج شده و به رمزگانهای یاد شده آلوده شده
است که این امر منجر به خطر خواهد شد و عقالنیت کارکرد سیستمی را متالشی میکند و در نتیجه علم و ارتباطـات علمـی آسـیب
جدی خواهد دید
پرسشهای پژوهش
 -9آیا رابطه بین عنصر شناخت به عنوان ابزار سیستم های روانی با هویت سمبولیکی جمعی در ارتباطات علمی وجود دارد؟
 -0آیا رابطه بین هویت سمبولیکی ارتباط جمعی با "خود گروهی" و "خود شخصی" در ارتباطات اجتماعی وجود دارد ؟
پیشینه پژوهش
هد

این بخش بررسی پیشینههای پژوهش در ارتباطات علمی است که بر اساس نظریه امکان دوسویه لومان ( )9112اسـتوار

گردیده است که تقسیم بندی سیستم ها به دو دسته  )9سیستم های روانی (خود و دیگری) یا شناخت و  )0سیستمهای اجتمـاعی یـا
ارتباط میپردازد بدین ترتیب در ابتدا به برخی دیدگاههای پژوهشی در ارتباطات علمی در حوزه جامعه شناسی پرداختـه میشـود و
سپس شناخت و ارتباطات اجتماعی از دیدگاه علوم شناختی بررسی میشود
تحقیقات پژوهشی در ارتباطات علمی در حوزه جامعه شناسی
قدیمی و حجازی ( )9988جایگاه انجمنهای علمی فنی و مهندسی با سایر انجمنهای علمی را بر اسـاس مـدل سـی

مـورد

تحقیق قرار دادند آنان شاخص تولیدات علمی ،ارتباطات علمی بین متخصصان ،ارتباطات علمـی بـین المللـی و ارتبـاط علمـی بـا
دستگاههای اجرایی را مورد بررسی قرار داده و اشاره کردند که این تعامالت بر مبنای ارتباطات علمی صورت میگیرد و فضـای
جدیدی برای گفتگو بین دانشمندان و متخصصان داخلی و خارجی فراهم میسازد یافته ها نشان داد کـه انجمنهـای علمـی در طـی
دوران مورد بررسی در این زمینه روند مثبتی داشته و همچنین انجمنهای علمی گروه فنی و مهندسی با انتشار انواع نشـریات علمـی،
مجموعه مقاالت و کتب سهم موثری در توسعه علوم مهندسی ایفا کرده اند
بر اساس تحقیق شیخ جباری و اجا ( ،)9119اشاعه و همگانی سازی علوم یکی از مولفههـای تاثیرگـذار سـاختار ارتباطـات
علمی و جامعه محسوب میشود به عقیده آنان ،ترویج علم از دو منظر توسعه انسانی و توسعه علمـی در برنامـههـای توسـعه ملـی از
اهمیت برخوردارند آنان به مطالعه ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران و تعیین جایگاه همگانی کردن علـوم در ایـن سـاختار
پرداخته و راهکارهایی را ارایه دادند مطالعات آنان و همچنین مطالعات مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور مبین این نکته بود
که توجه کافی به اهمیت ترویج و ارتباطات علم از منظر توسعه نشده و از این بابت در سند جامع علمی کشور کمبودهای جدی
وجود دارد
در تحقیقات قائم پور ( ،)9919ارتباط اجتماعی و ارتباط علمی در بین دانشجویان باالتر از حد متوسط بود ،اما این ارتباطـات
میان اساتید و دانشجویان در هر دو مورد اجتماعی و علمی پایین بود حتی ارتباط علمی دانشجویان دختر و پسر با یکـدیگر تفـاوت
معناداری را نشان میداد بر این اساس ،بین ارتباط اجتماعی و ارتباط علمی اساتید با دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان رابطـه
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وجود داشت؛ به عبارتی هرچه مقطع تحصیلی دانشجویان باالتر بود ،اساتید رابطه اجتماعی و علمی بیشتری با دانشجویان داشتند
در پژوهش دیگر ،پرهام نیا ،نوشین فرد ،حریری و محمداسماعیل ( ،)9912عوامل اثرگـذار رفتـاری بـر ارتباطـات علمـی و
تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه هـای ایـران را مـورد بررسـی قـرار دادنـد آنـان دریافتنـد کـه متتیرهـای ویژگیهـای
شخصیتی ،سبک شناختی ،تضاد سازمانی و سبک رهبری میتوانند واریانس ارتباطات علمی را به صورت معناداری تبیین کنند؛
اما متتیرهای مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی و انحرا

از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم سهمی در این پـیش بینـی نداشـتند

همچنین متوجه شدند که بین ارتباطات علمی با تولیدات علمی ،همبسـتگی مثبـت و رابطـه معنـاداری وجـود دارد نتـایج نشـان داد
گرچه بیشتر متتیرهای عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی تأثیر مستقیم داشته است؛ این عوامل به واسطه ارتباطات علمی بـر تولیـدات
علمی آن تأثیرگذار بوده است
آزما ،مصطفیپور و رضایی( )0290در پژوهشی با عنوان "،کاربرد فناوری اطالعات و رابطهی آن با هـوی سـازمانی" ،بـه
بررسی کاربرد فناوری اطالعات و رابطهی آن بـا هـوی سـازمانی در کارمنـدان دانشـگاههـای اسـتان گلسـتان پرداختنـد روی
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعهی آماری شامل همهی کارکنان دانشگاههای استان گلستان که اندازهی نمونهی
آن بر اساس جدول کریستی مورگان تعیین شد نتایج پژوهش نشان داد که رابطهی مهم و معناداری در کاربرد فناوری اطالعات
با مؤلفههای تمایل به تتییر ،کاربرد دانش و چشم انداز استراتژیک وجود دارد.
تحقیقات پژوهشی در شناخت و ارتباطات اجتماعی در علوم شناختی
همانطور که در مقدمه اشاره شد به زعم لومان و همینطور اسپنسر و براون هیچ سیستم ارتباط علمی نمیتواند سیر تکاملی خود
را کنترل کند مگر اینکه در کارکرد خود از امکان دیگری به نام "حافظه" بهره ببرد لذا ارزیابی آن از یکطر

و تعامل سه دسته از

حافظهها با مرکز کنترل شناختی (عنصر آگاهی) در دستور کار قرار گرفته شد پیشتر اشاره شد کـه واگنـر و همکـاران ( )0224از
تعامل مرکز کنترل شناختی با سه دسته از حافظهها (حافظههای معنایی ،فعال و الیه اول) صحبت کردند آنان در مشاهدات حافظـه-
های معنایی ،فعال و رویدادی ،به این فرضیه رسیدند که قسمت چ

جانبی غشای جلوسری از مکانیسم انتخاب برخوردار است بـر

این اساس بین مرکز کنترل شناختی در غشای جلوسری/آهیانهای و حافظـه هـا رابطـه برقـرار اسـت؛ ریـس ،کوهـل ،بـادر و واگنـر

9

( )0221از تعامل این غشاها با حافظه در مکانیسم انتخاب( 0تفکیک تداخل حافظهای) سخن گفتند که بطور عملی توسط تامپسون-
اسکیل ،اسپوزیتو ،آگووایر و فاراه )9111 ،9111( 9در مکانیسم انتخـاب در حافظـه معنـایی؛ اشـترنبر)9121 ،9122( 4،در حافظـه
فعال؛ دوالن و فلچر ،)9111( 2در تفکیک تداخل حافظه رویدادی طی انجام آزمونهای مدون انجام دادند که در زیـر آورده شـده
است
تامپسون-اسکیل و همکاران ( ،) 9111 ،9111ثابت کردند که قسمت میانی عقبی از غشای جلوسری جانبی در تصمیمگیری-
های معنایی که نیازمند گزینش اطالعات هدفمند است ،شرکت میکند در این آزمایش به پاسخگویان یک سری اسامی داده شـد
و از آنان خواسته شد که فعل مرتبط (به لحا معنایی) را تولید کنند (انتخاب پایین) تعدادی از این اسامی ممکن بود کـه بـا تعـداد
بیشتری تعامل معنایی پیدا کنند (انتخاب باال)؛ در نتیجه ،تصویربرداری ام آر آی مشخص ساخت که قسمت میـانی عقبـی غشـای
جلوسری جانبی ،عملکرد بیشتری را در موقعیت انتخاب ب اال نسبت به انتخاب پایین دارد هرگونه مصدومیت در این ناحیه باعـث از
کار افتادن توانایی در گزینش یا انتخاب بازنمائی های مرتبط معنایی (هنگامی که تداخل یا رقابت مطرح باشد) را داشته و لزوم ایـن
_____________________________________________
1 Race, Kuhl, Badre & Wagner
2 Selection Mechanism
3 Thompson-Schill, Esposito, Aguirre & Farah
4 Sternberg
5 Dolan and Fletcher
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ناحیه در تفکیک تداخل معنایی را مطرح میسازد
واگنر و همکاران ( ،)0224شواهد دیگری در اثبات نقش قسمت میانی غشای جلوسری جانبی در آزمایشات تفکیک تـداخل
حافظه ای در الگوی حافظه فعال اشترنبر ،مطرح کردند در این الگو ،تالی پاسخگو در هر مرتبه ،نیازمند رمزگذاری یـک سـری
محرک در حافظه فعال خواهد بود؛ و همچنین تعیین میکند که آیا با بررسی تست بعدی قادر است اعضا یا موارد موجود در تست
قبلی را پیدا کند؟ تداخل هنگامی آشکار میشد که یکی از ردیابهای آزمایش  0یا اعضاء ،جزء دسته فعلـی نبـوده و بـه اعضـای
دسته قبلی تعلق داشت؛ که نشانگر عملکرد باالتری از قسـمت میـانی غشـای جلوسـری جـانبی در ردیـابی مـوارد بـا تاثیرپـذیری از
تصمیمات ،بدون تداخل حافظه است
دوالن و فلچر ( ،) 9111در حوزه حافظه رویدادی ،گزینش در تفکیک تداخل رویدادی ،هم در رمزگذاری دادهها و هـم در
یادآوری آنان نقش عمدهای دارد در آزمایشات کالسیک  ،PETپاسخهای متز را در رمزگذاری کلمات ارزیابی کردند تا بفهمند
به چه میزان ،آموزههای قبلی با رمزگذاری داده های جدید تداخل دارد نتایج حاکی از این نکته بود که قسمت جانبی سـمت چـ
غشای جلوسری نسبت به حضور تداخل ،حساس است بدین ترتیب که ایـن منطقـه از متـز هنگـامی کـه افـراد کلمـات دوتـایی را
رمزگذاری میکردند به طور متمایز عمل میکرد ،تا بدین طریق با کلماتی که از قبل فراگرفته بودن ،همپوشانی کـرده باشـند یافتـه
دیگر این تحقیق به این نکته اشاره داشـت کـه هنگـام "رمزگـذاری رویـدادی"  ،منطقـه جـانبی سـمت چـ

غشـای جلوسـری ،بـه

پیوستگیهای معنایی مرتبط در کلمات دوتایی ،اجازه همکاری داده میشد تا با تـداخل درسآموختـههـای قبلـی و پیوسـتگیهـای
نامربوط مواجه شود فعالیت این قسمت از متز نیز هنگام یادآوری رویدادی نیازمند مکانیسم گزینش است
ریس و همکاران ( ،)0221با تاثیرپذیری از پژوهش دوالن و فلچـر ( ،) 9111بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ،در رقابـت بـا تـداخل
بازنماییهای مختلف ،قسمت میانی از سمت چ

غشای جلوسری از بازنماییهای هدفمند گزینش شده ،بهره مـیبـرد نتـایج نشـان

داد همچنین نقش مکانیسم گزینش در سه حافظه فعال ،معنایی و رویدادی در قسمت میانی سمت چ

غشای جلوسری در غلبه بـر

"تداخلهای پیشگستر" ،سوئیچینگ (راه گزینی) ،بارز است
9

در حافظه فعال ،بازنمایی بطور هوشیارانهای اداره ،متایرت ،دستهبندی و مونتاژ مـیشـود (پـالرو اسـکووایر  )0221 ،بنـابراین
هوشیاری ممکن است به این عملکرد ذهنی مرتبط باشد حوزه گستردگی حافظه فعال مشتمل بر  -9 :توجه کنترل شده  -0توانـایی
تتییر جهت در وظیفه/کار و  -9پتانسیل بازداری از اطالعات غیر مرتبط (مارتون ،شـوارتز ،فارکـاس و کتسنلسـون )0221 ،0اسـت؛
بنظر می رسد انسان توانائی محدودی در تبادل فرآیند و عملکردهای اجرایی با تمامی ضمایمش را داشته باشـد ،اطالعـات شـناختی
که شامل مکانیسم پاالیش و حافظا فعال میشود بروی اطالعات حسی تصمیمگیری میکند که یا به اهدافش دسترسی پیـدا کنـد و
یا مانع اطالعات نامربوط شود
نتایج پژوهشی نصیرپور ( )0299 ،0294در پژوهشی در ایران با عنوان "تحقیق بر انواع مسیرهای حافظهای که فراگیـران زبـان
استفاده میکنند" نشان داد که درصد باالیی از جامعه مورد پـژوهش ،از حافظـههـای متفـاوتی در اسـتفاده از مهـارتهـای متفـاوت
برخوردارند از طرفی اکثر جامعه مورد پژوهش برای یادآوری مطالب ،نیاز به اشاره ،کلید و ترتیب رویدادی اطالعـات داشـتند تـا
ترتیب حلقههای مفقوده ،در زنجیره حافظه رویـ دادی خـود را کامـل کننـد از مهمتـرین دسـتاوردهای پژوهشـی نصـیرپور (،0294
 ،) 0299تفاوت عمده افراد با یکدیگر در استفاده از مسیرهای گونگون حافظهای بود
آمیگداال به عنوان پردازشگر احساسات و غشای جلوسری به عنوان پردازشگر کنترل شناختی ،عکس یکدیگر عمل میکننـد
(نظریه اهلل کنلگی )9به عبارتی هنگامی که مرکز کنترل شناختی افراد فعال است ،پاسخهای احساسی کمرنگ یا مسدود میشود از
_____________________________________________
1 Paller & Squire
2 Marton, Schwartz, Farkas & Katsnelson
3 See-saw theory
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این رو ،این دو عکس هم عمل میکنند در پروسه باال – به – پائین تولید احساسات ،با فعالیت کنترل شناختی همراه میشود؛ اما در
پروسه پائین – به – باال ،مرکز احساسات و مرکز کنترل شناختی مجزا عمـل مـیکننـد آمـارال )0229( 9مشـاهده کـرد کـه آسـیب
دیدگی آمیگداال باعث از بین رفتن برخی از رفتارهای بازدارنده اجتماعی در انسان میشود پراتر 0و همکاران ( )0229ادعا کردنـد
که نقش آمیگداال در یادگیری و انتشار رفتارها و ارتباطات اجتماعی حیاتی است
در تحقیق بر روی آمیگداال ،کاسیوپو و برنتسون ( )0224به این نتیجه رسیدند که علیرغم اینکه پاسخهای متزی ممکن اسـت
از "ارتباطات اجتماعی" نشأت گرفته باشد؛ فرآیند مرکزی پیچیدهی متز انسان فقط به پروسه اطالعات منحصر نمیشود آمیگـداال
به شناخت اتصال داشته به عبارتی بین شناخت و عواطف ارتباط وجود دارد آمیگداال نه تنها در ارزیابیهای فر گذار (تمیز دهنده)
و "شناخت اجتماعی" نقش عمدهای را ایفا میکند بلکه در باال بردن حافظه ،توجه ،مشاهده و عواطـف ،تاثیرگـذار اسـت (فلـپس،
)0224
در تبیین نقش آمیگداال در ارزیابیهای فر گذار (تمیز دهنده) ،شناخت اجتماعی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی میتوان
به نتایج خیرهکننده تایلور ( ) 0292در پژوهش خود اشاره کرد وی دریافت که فراگیـران ،انتقـال دهنـده مـاهرِ هویـت در داخـل و
خارج کالس هستند؛ آنان "خود واقعی" را در جایی هویدا میسازند که به عنوان یک فرد مستقل پذیرفته و تقدیر میشوند ،در غیر
این صورت "خود همگانی تحمیل شده محیطی "9را بروز داده و حتی چنین "خود همگانی تحمیـل شـده" را در "خـود شخصـی"
درونی سازی میکنند
روش پژوهش
این پژوهش به شیوه پیمایشی ترکیبی (کمی – کیفی) انجام شد .جامعه پژوهش شامل پرسنل شرکت سـهامی آب منطقـهای
فارس و در میان معاونتهای موجود ،کارشناسان معاونت طرح و توسعه به تعداد  20نفر بودند ابزار گردآوری داده ها ،پرسشـنامه
سنجش حافظه فونولوژیکی-شناختی( SMPM ،نصیرپور )0294 ،0299 ،و پرسشنامههای محقق ساخته فو حافظه عـاطفی-هویـت
سمبولیکی ( )SMOEو مصاحبه بودند در مرحله اول از کل جامعه پژوهش ،آزمون حافظه فونولوژیکی-شـناختی ( 49پرسـش) در
زبان اول و دوم و متعاقباً آزمون فو حافظه عاطفی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی ( 09پرسـش) بعمـل آمـد در مرحلـه بعـد ،از
جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختیافتهی محققساخته حافظه طبیعی/فو حافظه عاطفی ( )SOMIجهت مصاحبه
دعوت بعمل آمد
ضریب آلفای کرنباخ حاصل از آزمون پایایی کل در حافظـه فونولـوژیکی-شـناختی ( 2/18 )SMPMو در حافظـه عـاطفی-
هویت سمبولیکی ( 2/22 )SMOEبود به منظور سنجش روایی ،از آزمون تجزیـه و تحلیـل عـاملی بهـره گرفتـه شـده اسـت بـدین
ترتیب در پرسشنامه فونولوژیکی-شناختی ،بسندگی نمونـه ،عـدد  2/28را نشـان داده و سـطح معنـاداری از  2/222برخـوردار بـود؛
همچنین در پرسشنامه حافظه عاطفی-هویت سمبولیکی بسندگی نمونه ،عدد  2/22را نشان داد و از سطح معناداری  2/222برخوردار
بودکه نشانگر تناسب باال در تحلیل عامل در این پرسشنامهها بود روی تحلیل مبتنی بر تحلیل آماری و تحلیل تفسـیری بـود بـرای
تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی ویرایش  91به رایانه انتقال یافت تجزیـه و تحلیـل
دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت در سطح معناداری  P>2/22نتایج پذیرفته شد

_____________________________________________
1 Amaral
2 Prather
3 Context-induced public selves
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یافتهها
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،باالترین میانگین به متتیر " خود اجتماعی" با میـانگین عـددی  ،9/81و انحـرا
معیار  ،2/29و پایینترین میانگین به متتیر " فو حافظههای عاطفی (ارتباط بین آمیگداال و هیپوکام )" با میانگین  9/09و انحرا
معیار  2/49تعلق دارد به عقیده آکسفورد ،)9112( 9میتوان شاخصهای طیف لیکرت  2درجهای را بـه سـه قسـمت تقسـیم نمـود؛
بدین ترتیب که میانگین بیشتر از  ،9/2باال و میانگین بین  0/2و  ،9/2متوسط؛ و میانگین کمتر از  ،0/2ضعیف محسوب میشوند؛ که
محققین از این دسته بندی جهت تعریف جامعه آماری به خصوص در تعیین فراوانی آنان بهره بردند بنابراین فراوانیها به سه گـروه
خوب ،متوسط و ضـعیف تقسـیم شـدند بـدین ترتیـب ،در متتیـر" هویـت سـمبولیکی ارتبـاط جمعـی" %29/2 " ،از نمـره گویـه
"خوب" %94/2 ،از نمره گویه "متوسط" و  %9/8از نمره گویه "ضعیف" برخوردار بودند
جدول  –1آمار توصیفی متغیرهای حافظههای عاطفی -هویت سمبولیکی ارتباط جمعی

هویت سمبولیکی ارتباط جمعی
حافظههای عاطفی (ارتباط بین آمیگداال و هیپوکام )
خود شخصی
خود گروهی

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین





















انحرا

معیار






همانطور که در جدول ( )0مشاهده میکنید ،تعداد  2متتیر در حافظه فونولوژیکی-شناختی (حافظههای معنایی ،یادآوری از حافظه
معنایی ،فعال ،الیه اول و شناختی ) مورد سنجش قرار گرفته و میانگین و انحرا

معیار هر کدام نمایش داده شده است متتیر کنترل

شناختی ،مجموع میانگین حافظه فعال فونولوژیکی ،حافظـه معنـایی ،یـادآوری از حافظـه معنـایی و حافظـه الیـه اول را در بـر دارد
باالترین میانگین به متتیر "حافظه الیه اول" با میانگین عددی  9/22و پایینترین میانگین به متتیر "یادآوری از طریق حافظـه معنـایی
اتوماتیک" با میانگین عددی  0/12تعلق دارد
جدول -2آمار توصیفی در مرکز کنترل شناختی
تعداد
حافظه معنایی
یادآوری از طریق حافظه معنایی اتوماتیک
حافظه فعال کل
حافظه الیه اول (تداعی معانی)
مرکز کنترل شناختی







حداقل







حداکثر







میانگین انحرا







معیار







در تبیین نظریه "امکان دوسویه" لومان در چگونگی ارتباطات علمی ،ضریب همبستگی بین هویت سمبولیکی ارتباط جمعـی
با مرکز کنترل شناختی مورد بررسی قرار گرفت (جدول  )9همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود ،متتیـر "هویـت سـمبولیکی ارتبـاط
جمعی" با متتیر مرکز کنترل شناختی (اعم از حافظه معنـایی ،حافظـه الیـه اول ،حافظـه فعـال و یـادآوری از طریـق حافظـه معنـایی)
_____________________________________________
1 Oxford
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همبستگی ندارد
جدول  -3ضریب همبستگی بین هویت سمبولیکی ارتباط جمعی با مرکز کنترل شناختی

هویت سمبولیکی ارتباط جمعی ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
جمع
مرکز کنترل شناختی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
جمع

هویت سمبولیکی ارتباط جمعی

مرکز کنترل شناختی















در بررسی نظریه "امکان دوسویه" لومان در نحوه ارتباطی بین خود و دیگری (ارزیاب گیرنده از فرستنده) ،ضریب همبستگی
بین هویت سمبولیکی ارتباط جمعی با "خود گروهی" و "خود شخصـی" مـورد بررسـی قـرار گرفـت (جـدول  )4همـانطـور کـه
مشاهده میشود ،متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" با متتیرهای "خود گروهی" و "خود شخصی" همبستگی ندارد
جدول  -4ضریب همبستگی بین هویت سمبولیکی ارتباط جمعی با خود گروهی و خود شخصی
خود گروهی

خود شخصی





سطح معناداری





جمع





هویت سمبولیکی ارتباط جمعی ضریب همبستگی پیرسون

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میکنید ،در متتیر "شناختی"  %98/2از نمره گویه "خوب" %21/2 ،از نمره گویه "متوسـط"
و  %0از نمره گویه "ضعیف"؛ همچنین در هویت سمبولیکی ارتباط جمعی %92 ،از پاسخگویان از نمره گویه متوسط و  %4از نمره
گویه ضعیف برخوردار بودند
جدول  -5فراوانیها در شناخت و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی
متتیر
فرآیند کنترل شناختی

نمره گویه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

فراوانی تجمعی

خوب

















































متوسط
ضعیف
هویت سمبولیکی ارتباط جمعی

خوب
متوسط
ضعیف

خود شخصی

خوب
متوسط
ضعیف
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خود گروهی

خوب
متوسط
ضعیف

















نتایج مصاحبه حاکی از آن بود که در متتیر "امید و رضایت در کار" %99 ،از نمره گویه خیلی خوب %09/2 ،از نمـره گویـه
خوب %09/2 ،از نمره گویه متوسط و حدود  %00از نمره گویه ضعیف و خیلی ضعیف برخورارند ،اما در متتیر "امیـد بـه زنـدگی"
 %29از نمره گویه خوب و خیلی خوب برخوردار هستند در گویه "درک احساسات و عالیق کارشناسـان توسـط مـدیر مسـتقیم و
معاونت" ،نمره گویه متوسط به پایین ،درصد باالتری را در میان پاسخگویان نشان مـیدهـد در متتیـر "درک احساسـات و عالیـق
مدیر مستقیم" %20 ،نمره گویه ضعیف و خیلی ضعیف داشته و در متتیر "درک عالیق و احساسات کارشناسـان توسـط معاونـت"،
 %22از پاسخگویان از نمره گویه ضعیف و خیلی ضعیف برخوردار بودند
بحث
همانطور که اشاره شد در امکان دوسویه ،سیکل کامل ارتباطی منوط به ارزیابی فرستنده از گیرنده است که پژوهشگران ایـن
تحقیق در بررسی امکان دوسویه ،متتیرهای "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی"" ،خـود همگـانی" و "خـود شخصـی" را در کنـار
متتیر "کنترل شناختی (آگاهی)" قرار داده تا به بررسی نظریه لومان (فرد به عنوان آگاهی ،جزئی از سیستم نیست) پرداخته و سـپس
مشاهده نمایند که آیا در جامعه مورد پژوهش ،اصل علمی با رمزگان سایر رسانههای نمادین عام تداخل پیدا کرده اسـت همـانطور
که در جدول ( )9مشاهده میکنید ،متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" از میانگین عددی  9/24برخوردار است این نتیجه می-
تواند نظریه "فردسازی" لومان در ارتباطات معنادار و پژوهش های قبلی در علوم متز و اعصاب اجتماعی را تبیین کند چرا کـه متـز
انسان صرفاً اندامی در راستای فرآیند اطالعات نیست بلکه ت وانایی درک تفـاوت خـود از دیگـران را دارد انسـان بـرای اجتنـاب از
تهدید واقعی یا سمبولیکی (مثال گفتاری) دیگران در تضمین موفقیتهای خود ،باال بردن هویت اجتماعی ،همکـاری بـا دیگـران و
افزایش گفتمان اجتماعی در پردازی اطالعات شخصی حساسیت نشان داده و جهت گیری میکند (برنتسون و کاسـیوپو )0224 ،بـا
رجوع به جدول فراوانیها در حافظههای عاطفی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی میتوان دید که  %29از پاسـخگویـان در تعامـل
هویت سمبولیکی ارتباط جمعی از نمره گویه خوب برخوردار هستند اما به راستی چـرا در ایـن متتیـر %92 ،از آنـان از نمـره گویـه
متوسط و  %4از نمره گویه ضعیف برخوردار هستند؟ آیا این بدین معنی است که آنان در واکنش به هویت اجتماعی اعم از گفتمان
اجتماعی ،همکاری و در تعامل سمبولیکی ارتباط جمعی بیانگیزه بوده ،جزئی از سیستم نبوده یا حتی خودمحور هستند؟
آن دسته از پاسخگویانی که متتیر "خود همگانی" خوبی داشتند ،تمایل نسـبتاً خـوبی در تعامـل بـا گـروه هـویتی سـمبولیکی
جمعی خود داشته یا از هویت جمعی خود تاثیر میگرفتند به لحا مقایسه 01 ،نفر از  20پاسخگوی این پژوهش ،در هر دو متتیـر
"هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" و متتیر "خود همگانی" از نمره گویه "خوب" برخوردار بودند با کنار هم گذاشتن آن دسته از
پاسخگویانی که در هر دو متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" و "خود همگانی" از نمره گویه "خـوب" برخوردارنـد و دسـته
دیگر که صرفاً از "خود همگانی" خوب بهره میبرند ،پژوهشگران به این نتیجه قابل توجه رسیدند کـه بخشـی از جامعـه آمـاری از
"خود تحمیل شده محیطی" بهره میگیرند همانگونه که اشاره شد تایلور ( )0292دریافت که فراگیران ،هویت خود را به داخل و
خارج کالس منتقل میکنند؛ آنان "خود واقعی" را در جایی هویدا میسازند که به عنوان یک فـرد مسـتقل پذیرفتـه و تقـدیر مـی-
شوند ،در غیر این صورت "خود همگانی تحمیل شده محیطی" را بروز داده و حتی چنین "خود همگانی تحمیل شده" را در "خود
شخصی" درونی سازی میکنند از این رو در این پژوهش ،پاسخگویانی کـه از "خـود همگـانی" خـوبی برخـوردار بـوده ولـی در
"هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" از نمره گویه "خوب" برخوردارنبودند ،تا چه اندازه "خود همگانی تحمیل شده محیطـی" را در
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خود پروری داده و در "خود شخصی" درونیسازی کرده اند و در نتیجه سیکل معیوبی از ارتباط علمی را در خود متجلی سـاخته-
اند؟ تا چه اندازه میتوان "خود واقعی" آنان را آشکار یافتـه و ملمـوس دانسـت؟ آنچـه مسـلم اسـت پاسـخگویـانی کـه بـه "خـود
شخصی" رسیدهاند و به ارزیهای "خود واقعی" آنان پاسخ داده شده است ،در آنان ،راندمان واقعی تجلی خواهـد یافـت الزم بـه
ذکر است  %41از پاسخگویان در دو متتیر "خود شخصی" و متتیر " هویـت سـمبولیکی ارتبـاط جمعـی" از نمـره گویـه "خـوب"
برخوردار هستند که انتظار میرود سیکل ارتباط علمی در امکان دوسویه برقرار شده باشد از آنجایی که پاسخگویان زن نسـبت بـه
مردان در این پژوهش از "خود شخصی" پایینتری برخوردارند میتوان دریافت که مردان نسبت به زنان" ،خود" را به عنوان یـک
فرد مستقل پذیرفته و در آنان "خود واقعی" اهمیت بیشتری دارد ،به عبارتی دارای استقالل علمی باالتری هستند
به دلیل اینکه "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" در ارتباطات علمی و اطالعاتی (ارتباطات بیش از دو نفر) ،پیمانها ،سازمان-
ها و اجتماعات ،مختص آن گروه بوده و منحصر به فرد است (بروور و میلر)9112 ،؛ و  %29از پاسخگویان ایـن پـژوهش نسـبت بـه
ارتباط در "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" تمایل نشان دادند ،بنابراین از گروه هویتی خود تاثیر میگیرند ،لذا از تفکرات ،زبان و
رفتارهای دیگرِ گروه تاثیر گرفته که در این تحقیق ،شاهد تشابهات رفتاری بخصوصی در آن گروه بودیم و در نتیجه میتوان انتظار
داشت این دسته از جامعه مورد پژوهش به اصل خود ارجاعی سیستمی نزدیک شده باشند الزم بذکر است که  8تن از  1نفر پاسخ-
گوی زن در این پژوهش ( %12از پاسخگویان زن) در هر دو متتیر " هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" و متتیر "خـود همگـانی" از
نمره گویه "خوب" برخوردار بودند بنابراین از یک طر

آنان از گروه هویتی خود تاثیر گرفته و از طر

دیگـر بـه توانـائیهـای

گروهی متکی هستند به عبارتی اصل ارزیابی گیرنده از فرستنده را در امکان دوسویه باال برده ولی از آن جایی که نسبت بـه مـردان
پاسخگوی این پژوهش از "خود شخصی" پایین تری برخوردارند ،دارای استقالل علمی کمتری بودند؛ که این نکته از طریق آزمون
"تی" در فو حافظههای عاطفی ارزیابی شد
همان طور که در پیشینه پژوهش اشاره شد فرآیند کنترل شناختی در یادآوری اطالعات هدفمند بر حافظـه بلنـد مـدت تاکیـد
دارد و کنترل شناختی حاصل کنش متقابل سه دسته حافظه فعـال در حلقـه فونولـوژیکی ،حافظـه معنـایی و حافظـه الیـه اول اسـت
کسانی که از یادآوری حافظه معنایی برخوردارند ،می توانند اطالعات هدفمند را از حافظـه بلنـد مـدت اسـتخراج کننـد و از طـر
دیگر در انتخاب نوع بخصوص بازنمایی متزی از حواسپرتی اجتناب کرده و قادرند پاسـخ مناسـب بـه محـرک بدهنـد از ایـنرو،
بازپردازی اطالعات نگهداری شده در حافظه فعال در کنش با حلقه فونولوژیکی-شناختی میتواند نشانگر این مطلب باشد کـه آن
دسته از پاسخ گویان این پژوهش که از فرآیند کنترل شناختی بهتری برخور بودند در باز پردازی حافظه فعال فونولـوژیکی ،حافظـه
معنایی و یادآوری در حافظه معنایی و حافظه الیه اول ،خوب عمل میکنند نقش حافظه و آگاهی به عنـوان یـک اصـل در سیسـتم
روانی (شناخت) لومان ترسیم شده است اما بدون ارتباطات اجتماعی و علمی ،به یک سیکل معیوب ارتباط علمی بدل خواهد شد
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،در بررسی یک سیکل کامل ،ضریب همبستگی بین "هویت سـمبولیکی ارتبـاط
جمعی" با "مرکز کنترل شناختی" مورد بررسی قرار گرفت ،زیرا تقسیم بندى سیستمها در نظریه "امکان دوسویه" لومان در سیستم
اجتماع و ارتباطات علمی مورد نظر بوده است لومان در تقسیم بندى خود ،سیسـتمهـا را بـه دو دسـته تقسـیم کـرده اسـت :الـف)
سیستمهای روان ؛ و ب) سیستمهای اجتماع

در سیستمهای اجتماع  ،شیوه عمل ،ارتباط است؛ اما در سیستمهای روان  ،شناخت

مبنا قرار گرفته است عالوه بر این ،سیستمهای روان به سیستمهـای اجتمـاع تعلـق نداشـته ،و جـزء محـیط محسـوب مـیشـوند
(آرنولدى )9912 ،در این راستا نتایج نشان داد که متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" با متتیر مرکز کنترل شناختی همبستگی
ندارد بنابراین در این پژوهش نیز سیستمهای روان (شناخت) با سیستمهای اجتماع همبسـتگی نداشـته ،و جـزء محـیط محسـوب
میشوند که نظریه لومان را تایید مینماید
از طر

دیگر ،در بررسی نظریه "امکان دوسویه" لومان در نحوه ارتباط بین خود و دیگـری (ارزیـاب گیرنـده از فرسـتنده)،

ضریب همبستگی بین متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" با متتیرهای"خود گروهی" و "خـود شخصـی" مـورد بررسـی قـرار
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گرفت که همبستگی بین متتیرهای یادشده دیده نشد (جدول  )4سیستمهـای روانـ (خـود و دیگـرى) بـراى همـدیگر جعبـه سـیاه
محسوب شده و نسبت به هم غیرشفا

هستند از آنجایی که امکان دوسویه به این وضعیت اشاره دارد که هر ارتباط  ،باید نحوه

دریافت خود را لحا کند و در مقابل ،نحوه دریافت آن ارتباط منوط به ارزیاب گیرنـده از فرسـتنده اسـت (آرنولـدى،)9912 ،
پس می توان دریافت که هر چند اکثر جامعه آماری در این پژوهش از "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" و "خـود گروهـی" نسـبتاً
خوبی برخوردار بودند اما بین این دو متتیر ،همبستگی وجود نداشت و نشانگر این نکتـه بـود کـه بخشـی از جامعـه آمـاری" ،خـود
واقعی" را در جایی هویدا می ساختند که به عنوان یک فرد مستقل پذیرفته یا تقدیر شوند ،در غیر اینصورت "خود گروهی تحمیـل
شده از محیط" را بروز داده و یا آن را در "خود شخصی" ،درونی سازی میکنند بنابراین ممکـن اسـت در آنـان خـود واقعـی در
ارتباطات اجتماعی/علمی آشکار نشود عدم وجود همبستگی بین متتیر "هویت سمبولیکی ارتبـاط جمعـی" بـا "خـود گروهـی" و
"خود شخصی" ممکن است به نکته دیگری نیز برگردد؛ اینکه دو طر

ارتباط درباره انتظاراتشان از یکدیگر کمتر میداننـد و یـا

تعمداً از ارتباط اجتماعی/علمی اجتناب میکنند عدم همبستگی بین متتیر "هویت سمبولیکی ارتباط جمعی" با "خـود گروهـی" و
"خود شخصی" مشکل امکان دوسویه را حادتر خواهد کرد سیستمهای اجتماع ِ کارکردى باعث میشوند کـه بتـوانیم قـدرت
پیشبین خود را از افراد باال ببریم و آگاه خوب از انتظارات آنها داشته باشیم (آرنولدى ،)9912 ،اما از آنجایی کـه بخشـی از
جامعه آماری "خود گروهی تحمیل شده از محیط" را بروز میدهند و بین "هویت سمبولیکی ارتباط جمعـی" بـا "خـود گروهـی"
همبستگی وجود ندارد ،قدرت پیشبین و آگاه از انتظارات در آنان کاهش مییابد اما ممکن است از طریق رمزگـان خاصـی
ارتباطاتشان را سامان دهند ،به گونهاى که محیطشان را از طریق این رمزگان مشاهده میکنند که نوعی تـداخل رمزگـان خواهـد
بود
این پژوهش توانست با بهرهگیری از تعاریف سیستمهای اجتماعی کارکردی به عنوان کاتالیزور در ارتباط خود و دیگـری بـا
توجه به نظریه لومان ،قدرت پیش بینی از منابع انسانی را باال برده و هنجارهای حـاکم بـر سـازمان را مشـهود سـازد از آنجـایی کـه
ترجمه رمزگان یک سیستم به سیستمی دیگر سخت است ،یک سیستم نمیتواند تاثیر خود را بر سیستمهـای دیگـر مشـاهده کنـد و
ارتباط آن ،درون سیستمی خواهد بود بنابراین چنین سیستم هایی فقط می توانند چیزی را مشاهده کنند کـه رمزگـانش دیـدار پـذیر
باشد در نتایجِ مصاحبه این پژوهش دیده شد که میزان درک احساسات و عالئق از جانب مدیر مستقیم در تراز  %42قرار گرفتـه و
میزان درک احساسات و عالئق از جانب معاونت/مدیر ارشد به میزان  %91بود حدود  %20از پاسخگویان درک احساسات و عالئق
خود را از جانب مدیر خود ضعیف یا خیلی ضعیف دانستهاند از طر

دیگر %22 ،پاسخگویـان ،میـزان درک احساسـات و عالئـق

خود را از جانب معاونت ،ضعیف یا خیلی ضعیف بیان کردند در میان پاسخگویان بیش از  ٪22نا امیدی و عـدم رضـایتمنـدی در
کار دیده شد که می تواند بر اصل خودارجاعی و ارتباطات علمی تاثیر بگذارد که جزئیات آن در ذیل آورده شده است
بر اساس نتایج ،در بخشی از جامعه مورد پژوهش ،احتمال پذیری اطالعات توسط دیگر ابزارهای معناییِ رسانههـای نمـادین
عام از قبیل قدرت  ،پول ،کذب/صد ِ علم وجود دارد؛ به عبارتی گزاره های علمی در خدمت ابزارهای معناییِ رسانههـای نمـادین
عام دیگر اعم از سنت زدگی ،استراتژی نیافتگی ،قدرت و غیره بـوده و از محـدوده رمزگـان علـم خـارج شـده و بـه رمزگـانهـای
دیگری آلوده شده است این نوع تداخل رمزگانها منجر به خطری خواهد شد کـه عقالنیـت کـارکردی سیسـتم را از بـین مـیبـرد
(هریسون) 9911 ،؛ در نتیجه ،علم در جامعه مورد پژوهش آسیب خواهد دید بنابراین با توجه به نتـایج ایـن پـژوهش بخصـوص در
نتایج مصاحبه ،آن دسته از پاسخگویان که رضایتمندی در کار نداشته و یا معتقد بودند که مافو آنـان شـناخت احساسـی کـافی از
آنان نداشته است ،از سه گروه زیر خارج نخواهند بود )9 :به اصل سازگاری نرسیدهاند  )0مایل نبودهاند ماهیـت علمـی خـود را در
تقابل اطالعاتی در ارتباطات علمی از طریق رسانههای نمادین عام دیگر اعـم از سـنت زدگـی ،اسـتراتژی نیـافتگی ،قـدرت ،فسـاد
سیستمی ،پول و که از محدوده رمزگان علم خارج است به رمزگانهای علمی آلوده کنند؛ به عبـارتی در آنـان ،علـم و ارتباطـات
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علمی ،استقالل کافی ندارد  ) 9ممکن است به اصل علمی رسیده باشند اما جزء سیستم محسوب نمیشوند؛ پس نمیتوانند کامالً در
خدمت ارتباطات علمی قرار گیرند ،به عبارتی آنان جزء محیط محسـوب شـده و آگـاهی علمـی آنهـا جـزو جامعـه سـازمانی خـود
محسوب نمی شود؛ بلکه به مانند امر بیرونی است مشارکت بین هولونها (ابرهولونها) ،با کنترل عملکرد آنها در ارتباطات گروهی
خود ،امکان بقا در ارتباطات با محیط را فراهم میکند؛ که با توجه به نتایج این دسته از جامعه آماری ،بنظر میرسـد سـیکل ارتبـاط
علمی این دسته بیشتر در خدمت عوامل محیطی و نه در خدمت عوامل سیستمی باشد پس احتمال میرود مشارکت بین هولونها در
ارتباطات گروهی مخدوی شود
نتیجه گیری
در تایید نظریه لومان از یک طر

مشاهده شد که سیستمهای روان (شناخت) با سیستمهای اجتماع همبسـتگی نداشـته ،و

جزء محیط محسوب میشوند؛ از طرفی دیگر ،بخشی از جامعه آماری "خود واقعی" را در جایی هویدا مـیسـاختند کـه بـه عنـوان
یک فرد مستقل پذیرفته و تقدیر شوند ،به عبارتی "خود گروهی تحمیل شده از محیط" را بروز میدهند؛ یعنی در آنان خود واقعـی
در ارتباطات اجتماعی/علمی کامال آشکار نشده است همچنـین امکـان ایـن وجـود دارد کـه در ارتباطـات دربـاره انتظاراتشـان از
یکدیگر کمتر دانسته و یا تعمداً از ارتباط اجتماعی/علمی مورد نیاز سازمان اجتناب نمایند بر اساس این نتایج و بـا اسـتناد بـه نتـایج
مصاحبه در عدم رضایتمندی بخش قابل توجهی از جامعه آماری ،این عده با سیستمهای اجتماع در سازمان همبسـتگی نداشـته و
جزء محیط محسوب میشوند؛ پس میتوان انتظار داشت بخشی از آگاهی علمی آنها در خدمت جامعه سازمانی مربوطه نباشد
سیستم ارتباطات علمی از علم جدا نبوده و متفکرین حوزه های علمـی خـارج از رمزگانهـای علـم نیسـتند (داوری اردکـانی،
) 9981؛ بر این اساس ،استقالل ارتباطات علمی در سازمان مورد پژوهش ،با رمزگان سایر نمادین عام تداخل پیدا کرده است و چنین
سازمان هایی ،برای تحقق رمزگان صد /کذب و وفادار ماندن به علم به عنوان رسانه نمادین عام و سیستم ارتباطات علمی به عنـوان
مجموعهای از رسانه های انتشاری و اشتراک گذاری علمی پایبند نبوده و  )9علم را به عنوان شـرط امکـان ارتباطـات علمـی اعـم از
اشتراک و انتشار لحا نکردهاند و  )0کم اثر کردن گزاره های علمی ،باعث خروج نیروهای علمی از رمزگان علم شده و برخـی از
جامعه آماری که دارای اصل علمی هستند ،جزء سیستم نبوده و کامالً بی اثر شدهاند
بنابراین در جامعه مورد پژوهش ،عدم خودآفرینیِ خود سازمان دهندهی سیستم ،باعث پیوند آن با محیط شده ،در نتیجه خرده
سیستم ارتباطات علمی به خود ارجاعی نرسیده و عدم افزایش خودارجاعیِ درون سیستم ،تکامل اصل رمزگذاری علمی را تضـمین
نمیکند
در پایان خاطر نشان میسازد ،هر چند ستاد شناختی ،ذیل معاونت علمی ریاست جمهـوری در کشـور ایجـاد شـده اسـت امـا
خالء ستاد ارتباطات علمی و اجتماعی دیده میشود وظیفه این دو ستاد میتواند منجر به تهیه و تدوین سند راهبردی در دسـتیابی
به نقشه متزی افراد و افزایش نقش آنان در ارتباطات علمی و اجتماعی شود
منابع فارسی
آرنولدى ،جیکوب ( )9912نیکالس لومان(فرهنگ ارشاد ،متـرجم) در الیـوت و ترنـر (ویراسـتاران) - ،برداشـت هـای در نظریـه
اجتماع معاصر (ص  )429-444تهران :جامعه شناسان (نشر اثر اصل )0229
پرهام نیا ،فرشاد؛ نوشین فرد ،فاطمه؛ حریری ،نجال؛ و محمداسماعیل ،صـدیقه ( )9912تـأثیر عوامـل رفتـاری بـر ارتباطـات علمـی:
تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات922-82 ،)0( 08 ،

پلوی  ،آرزو؛ نقشینه ،نادر (  ) 9912ارتباطات علم از منظر آراى نیکالس لومان مطالعات مل کتابدارى و سازمانده اطالعات،
02-1 ،)0( 01
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12-21 ،0 ، ترویج علم نشاء علم:) ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران9119(  سیده زهرا،  محمدمهدی؛ اجا،شیخ جباری

) تعامالت و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان پژوهش و برنامـه9919(  محمدعلی،قائم پور
909-12 ،)4( 02 ،ریزی در آموزی عالی
 فرهنگستان علوم کنفرانس آمـوزی:) نقش انجمنهای علمی در توسعه علوم مهندسی تهران9988(  الهه، اکرم؛ و حجازی،قدیمی
9424 مهندسی در
 پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ:  تهران. ) علم و سیاستهاى آموزش پژوهش9981(  رضا، داورى اردکان
: مترجمـان) تهـران،) نظریه جامعه شناس مـدرن(خلیـل میرزایـ و عبـاس لطفـ زاده9912(

 داگالس ج، جرج؛ گودمن،ریتزر

)0224 جامعه شناسان (نشر اثر اصل
 پایان نامه دکتری دانشگاه علـمDSS ) توسعه مدل یکپارچه ریسک پروژهها با رویکرد طراحی معماری9982(  محمد علی،هاتفی
 مهندسی صنایع،و صنعت
41-91 ،91 ، مترجم) ارغنون،) نیکالس لومان و نظریه نظامهای اجتماعی (یوسف اباذری9911(  پل،هریسون
 ن: مترجم) تهران، ) یورگن هابرماس؛ نقد در حوزه عموم (حسین بشیریه9988 (  رابرت،هوالب
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واکاوی ارتباطات علمی با تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی:
یک مطالعه پایلوت برای مقاالت علم اطالعات

1

پگاه تاجر

2

دکتر عبدالرسول جوکار

3

دکتر سید مصطفی فخر احمد

4

دکتر هاجر ستوده

5

دکتر علیرضا خرمایی

6

چکیده
زمینه :پژوهشگران علم اطالعات بیشتر به رویکردهای کمی تحلیل استنادی پرداخته اند و به ندرت مباحث زبانی و بالغی استناد کنندگان توجه
کردهاند با توجه به پیچیدگی رفتار استنادی که متأثر از عوامل متعدد از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی است ،تحلیل ارتباطات علمی با توسل به تحلیل
استنادی که صرفا به تعداد استنادها و وزن یالهای شبکههای استنادی محدود میشود ،کافی نیست استناددهی تفسیر نویسنده از اثر مورد استناد
قرارگرفتهاست و درواقع فرآیند خلق معنا و نشانههاست بنابراین ،الزم است بافتارهای استناد هم مورد توجه قرار بگیرند از طر

دیگر ،با تحلیل فراگفتمان

میتوان به سطح باالتری ازمعنا دست یافت
هدف :این پژوهش با هد

واکاوی ارتباطات علمی درحوزه علم اطالعات ،به تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی مقاالت استنادکننده پرداخته است

روش :این پژوهش ،یک طرح کیفی مقدماتی از نوع مطالعه موردی است جامعه مورد مطالعه 924 ،بافتار استنادی مقاالت استناد کننده به  92مقاله
حوزه علم اطالعات به زبان انگلیسی می باشند که از موتور جستجوی "گوگل اسکوالر "1بازیابی شدند جستجوی  92مقاله پایه ،به صورت هدفمند با معیار
فرصت استنادی  2ساله و دریافت حداقل  92استناد ،صورت گرفت واحد تحلیل در این پژوهش بافتار استنادی است که از چهار جمله قبل تا چهار جمله بعد
از هر استناد درون متنی را شامل می شود کد گذاری بافتارهای استنادی ،طی دو مرحله بازو محوری و مبتنی بر نشانه های فراگفتمانی مدل هایلند با استفاده از
نرم افزار "مکس کیودا" انجام گرفت میزان پایایی داده های کیفی ،با استفاده از ضریب توافق کاپا برای  9کدگذار محاسبه شد
یافتهها :ارتباطات علمی تعاملی -هدایتی و تعاملی – مشارکتی شناسایی شدند که در  0مضمون"توصیفی" و" تحلیلی" با  92زیرمضمون در سطح
دوم و  02زیرمضمون در سطح سوم طبقه بندی شدند ارتباطات توصیفی بیشتر از تحلیلی درک گردید دو مضمون "مرور توصیفی پیشینه" و "اطالعات
زمینه ای موجز" از پرتکرارترین مضامین آشکارشده در این پژوهش بودند
کاربردهای احتمالی :از کاربردهای مهم این پژوهش میتوان به تحلیل جریان اندیشه در مقاالت حوزههای مختلف علمی و ایجاد پیکرههای
حاشیه نویسی شده استنادی به منظور بهرهگیری از آنها در طراحی سامانههای هوشمندی که از الگوریتم های یادگیری نظارتی بهره میبرند ،مانند سامانههای
بازیابی ادبیات حوزههای علمی و نیز خالصهسازهای خودکار متون علمی نام برد
اصالت/ارزش :بهره گیری از تحلیل فراگفتمان به منظور تحلیل ارتباطات علمی
کلیدواژهها :ارتباطات علمی ،تحلیل فراگفتمان ،تحلیل بافتار استناد ،علم اطالعات ،مدل فراگفتمانی هایلند
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مقدمه و بیان مسئله
انتشار یافتهها در نشریات علمی از مرسومترین رویهای ارتباط علمی است مدت هاست که شبکه استنادی مقاالت منتشـر
شده به عنوان ابزاری برای درک ارتباطات علمی رسـمی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت بـا توجـه بـه پیچیـدگی رفتـار اسـتنادی
نویسندگان که متأثر از عوامل متعدد از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی است ،تحلیل ارتباطات علمی با توسل بـه تحلیـل اسـتنادی
که صرفا به تعداد استنادها و وزن یالهای شبکه استنادی محدود می شود ،کافی نیست زیرا این نوع شبک ها تنها تصـویری کلـی و
وسیع از ارتباطات علمی را آشکار می سازند و از بافت اجتماعی -فرهنگی پژوهش غافل می ماننـد (ژانـگ )0299 ،9لـذا رویکـرد
تحلیل بافتار استناد 0پیشنهاد شده است تحلیل معنایی بافتار استناد منجر به شناسایی ماهیت اسـتناد و درک بهتـر ارتبـاط میـان مقالـه
استنادکننده و استنادشده میگردد (سیدهارتان 9وتویفل0221 ،4؛ دینگ و همکاران0299 ،؛ دینگ ،لیو 2و گوئو)0294 ،2
از طر

دیگر ،با تجزیه و تحلیل کالم 1می توان به سطح باالتری از معنا و به عبارت دیگر به مطالعه زبان در سطح بـاالتر از
8

جمله پرداخت یکی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل کالم ،فراگفتمان نام دارد که حلقه ارتباط بین متن ،نویسنده و خواننده است
بنابراین ،بهرهگیری از آن مـی توانـد چشـمانـداز نـوینی در تحلیـل ارتباطـات علمـی باشـد .پژوهشـگران علـم اطالعـات بیشـتر بـه
رویکردهای کمی تحلیل استنادی پرداخته اند و به ندرت مباحث زبانی و بالغی استناد کنندگان توجه کردهاند بنـابراین ،هـد

از

این مطالعه موردی کیفی مقدماتی عبارت است از واکاوی ارتباطات علمی مقاالت علم اطالعات از طریق تحلیـل فراگفتمـان بافتـار
استنادی مقاالت استنادکننده
مبانی نظری
مبانی نظری این پژوهش شامل سه بخش "ارتباطات علمی"" ،تحلیل بافتار استناد" و " فراگفتمان" مـی باشـد کـه در ادامـه
تشریح می شوند
ارتباطات علمی
تعاریف متعددی از ارتباطات علمی ارائه شده است برای مثال ،سـائر ،)0221( 1آن را مجموعـه فعالیـت هـایی در رابطـه بـا
خلق ،انتقال ،انتشار و نگهداری دانش مرتبط با آموزی ،پژوهش و تالی های علمی می داند مولیگان ،)0292( 92ارتباطات علمـی
را نظامی تعریف می کند که پژوهش از طریق آن خلق می شود،کیفیت آن ارزیابی می شود ،در جامعه علمی منتشر می شود و برای
استفاده آتی نگهداری می گردد کیل 99و همکاران ( )0292ارتباطات علمی را شامل همه ارتباطـات میـان همتایـان علمـی تعریـف
کرده اند که شامل شامل ابزارهای غیر رسمی ارتباطات مانند رسانه های اجتماعی هـم مـی شـود بـا وجـود ایـن کـه یـک تعریـف
مشترک از ارتیاطات علمی وجود ندارد ،اما می توان اظهار کرد که در ارتباط علمی ،فردی اندیشهای را مـیپرورانـد و بـا کـالم یـا
نوشته خود ناقل اندیشه میان افرادی دیگر در درون یک رشته علمی یا ورای رشتهای خاص میشود به عبارت دیگر ،ارتباط علمی
_____________________________________________
1 . Zhang
)2 . Citation Context Analysis (CCA
3 .Siddharthan
4 .Teufel
5 . Liu
6 . Guo
7 . Discourse Analysis
8 .Metadiscourse
9. Sauer
10 . Mulligan
11 . Kiel
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جریان اندیشه میان مولدان علم است (حری 9989 ،نقل در داورپناه )9982 ،ارتباطـات علمـی را مـی تـوان از دو جنبـه محتـوایی و
اجتماعی بررسی کرد جنبه مربوط به محتوای آن این است که دانش علمی را انتقال می دهد جنبه اجتمـاعی آن نیـز بـا روی دادن
ایت ارتباط میان دانشمندان مرتبط است (زره ساز)9912،
ارتباط علمی برای کتابخانه ها همواره یک اولویت محسوب شده است این در حالی است که تدوین خط مشی این نوع از
ارتباط در کتابخانه ها ،تحت تأثیر عوامل متعدی از جمله پیشرفت فناوری و بودجه می باشد (میرز)0292 ،9
با پیشرفت فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی ،ابزارهای ارتباط علمی نیز متنوع شده انـد برخـی از ایـن ابزارهـا عبارتنـد از:
واسپارگاههای دیجیتالی وابسته به مؤسسات  ،کتابشناسی های برخط ،پایگاههای اطالعاتی دسترسـی آزاد و شـبکه هـای اجتمـاعی
بنابراین ،عصر دیجیتال فرصتی برای کتابداران و کتابخانه ها فرآهم کرده است تا نه تنها مهارت های جدیدی بیاموزند بلکه مهارت
های موجود خود را نیز در محیط جدید به درستی به کار گیرند به عبارت دیگر ،این عصر نقـش هـای تـازه ای بـرای کتابـداران و
کتابخانه ها به ارمتان آورده است که الزمه ارتباطات علمی است (میرز)0292 ،
فرآیند ارتباطات علمی به ویژه در کتابخانه های دانشگاهی همواره با چالش هـایی روبـرو بـوده اسـت عـدم درک متقابـل
اعضای هیأت علمی و کتابداران از مزایای ارسال آثارشان به واسپارگاهها ،مباحث حق مؤلف و سیاست های نشر ،دشواری انتخاب
محمل آرشیوی مناسب و مقاومت کتابداران برای تتییر از جمله این چالش ها می باشد (میرز)0292 ،
یکی از مسائلی که کم و بیش توسط جامعه علمی مورد توجه قرار گرفته ،تحلیل ارتباطات علمی است رویکـرد غالـب در
این امر ،کتابسنجی است که از روی های پذیرفته شده در جامعه شناسی علم به ویژه توسط پژوهشـگرانی اسـت کـه سؤاالتشـان بـا
روی های کمی به خوبی پاسخ داده می شود کتابسنجی ،مجموعه قدرتمندی از روی ها و شاخص هـا را بـرای مطالعـه سـاختار و
فرآیند ارتباطات علمی در اختیار قرار می دهد تحلیل استنادی به عنوان مشهورترین رویکرد کتابسنجی بـا ورود فنـاوری اطالعـاتی
شبکه ای پیچیده تر شده و منجر به پیشرفت های کمی و کیفی در روی های کتابسنجی گردیده است ( بورگمان 0و فرنـر)0220،9
علم سنجی نیز از دیگر روی های تحلیل ارتباط علمی است که اشتراکاتی با کتابسنجی دارد با این تفـاوت کـه در ایـن روی فقـط
اسناد در مرکز توجه نیستند و دیگر محصوالت فعالیت های انسانی و در واقع کلیه جنبه های کمی علوم ،ارتباطات علوم و سیاسـت
های علمی مورد توجه قرار می گیرد (علیجانی و کرمی9981 ،؛ میرز )0292 ،اخیرا نیـز ،روی هـای مبتنـی بـر دگـر سـنجه هـا 4در
تحلیل های کمی ارتباطات علمی به کار گرفته شده است (دس 2و میشرا)0294 ،2
تحلیل بافتار استناد
8

سوگیاما 1و همکاران ( )0292تحلیل استنادی را شامل دو رویکرد شماری استناد (گارفیلد  )9110 ،و تحلیل بافتـار اسـتناد
می دانند پژوهشگران زیادی به ضعف رویکرد شماری استناد در ارزیابی میزان اثرگذاربودن یـک نوسـینده در عـالم علـم اشـاره
کرده اند و دلیل آن را نیز صرفا کمی بودن این رویکرد می پندارند برای مثال ،یکی از محدودیت های این رویکرد این اسـت کـه
تمام استنادها بدون در نظر گرفتن نوع آنها یکسان در نظر گرفته می شوند این در حالی است که موضع گیـری نویسـنده نسـبت بـه
اثری که به آن استناد می دهد و به عیارت دقیق تر کارکرد 1و قطبیت 9یک استناد در یک مقاله ،معیاری کیفی است که بـه بررسـی
_____________________________________________
1 . Myers
2 . Borgman
3 . Furner
4 . Altmetrics
5 . Das
6 .Mishra
7 . Sugiyama
8 .Garfield
9. Function
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بافتار استناد نیاز دارد این معیارها می توانند بینش عمیق تری نسبت به میزان اثرگذاری یک مقاله ایجاد شود بنابراین ،تحلیل بافتـار
استناد ضروری می نماید (هرناندز-الوارز 0و گومز)0292 ،9
تحلیل بافتار استناد ،تالی می کند تا ارتباط بافتاری مقاالت استناد کننده و استناد شـونده را بـا روی هـای مختلفـی معلـوم
کند برخی از این روی ها عبارتند از :فنون پردا زی زبان طبیعـی ،نظـام هـای یـادگیری ماشـینی ،حاشـیه نویسـی مجوعـه داده هـا،
رویکردهای آماری و روی های مبتنی بر واژه تامه صرفنظر از نوع روی ،در تحلیل بافتار استناد ،ایتدا بافتـار اسـتناد شناسـایی مـی
شود و سپس به طبقه بندی کارکرد و قطبیت استناد پرداخته می شود (هرناندز-الوارز 4و گومز)0292 ،2
به طور کلی ،بافت با ساختار استداللی و گفتمانی متون مرتبط است این امر منجـر بـه بهـره گیـری از روی هـای اسـتدالل
کاوی 2شده است این روی ها ،مبتنی بر نظریه ساختار بالغی 1متن می باشند و به منظور شناسـایی بافتـار اسـتنادی و نیـز رده بنـدی
کارکرد و قطبیت استناد ها مورد بهره برداری قرار گرفتـه انـد (تویفـل9111،8؛ تویفـل0292 ،؛ آتـار )0294 ،1ایـن نظریـه ،یکـی از
نظریههای مشهور سازماندهی گفتمان می باشد که بر اساس آن میتـوان مـتن را بـه صـورت سـاختاری درختـی یـا درختـی بالغـی
بازنمون نمود که در آن محدودههای متنی 92با به کارگیری مجموعه ای از روابط گفتمـانی از پـیش تعیـین شـده بـه هـم پیونـد داده
می شوند با توجه به این که متن یک واحد زبانشناسی پیچیده است ،ساختار گفتمانی و یا تئوری های سـازماندهی مـتن را مـیتـوان
شاخصی برای تفسیر متن در نظر گرفت (مان 99و تامپسون)9188 ،90
کارکرد استناد با عملیات ارجاع دهی در مقاله استناد کننده مرتبط است در طبقه بندی کارکردهای استنادی از دسته بنـدی
هــا و طــرح هــای گونــاگونی اســتفاده شــده اســت و توافــق جمعــی بــر روی یــک طــرح طبقــه بنــدی واحــد وجــود نــدارد مــثال،
()Teufel, 1999تویفل ( )9111کارکردهای استنادی را در هفت دسته ،اطالعات زمینه ای ،مالکیت ،99هد  ،متنی ،تضاد ،پایه و
سایر قرار داد حال آنکه لیاکاتا ،94باتچلور 92و روبهولز -شوهمان )0290( 92طرح رده بندی کارکرد استنادی خود را با  99طبقه ارائه
دادند که عبارتند از :فرضیه ،انگیزه ،رسالت ،هد  ،پیشینه ،روی ،آزمایش ،مدل ،مشاهده ،یافته و نتیجه
قطبیت استناد ،نحوه موضوع گیری نسبت به مقاله استناد شونده را در بر می گیرد الزم به ذکر است که می توان قطبیـت را
به کارکرد استنادی نگاشت کرد عموما ،قطبیت را به سه گروه مثبت ،منفـی و خنثـی طبقـه بنـدی مـی کننـد تویفـل ،سـیدهارتان و
تیدهار ) 0221( 91کارکردهای استنادی را به تفصیل در سه گروه قطبیت مثبت ،منفی و خنثـی طبقـه بنـدی کـرده انـد بـرای نمونـه،
"استفاده نویسنده از اثر استناد شونده به عنوان نقطه شروع" را کارکرد استنادی می دانند که قطبیت آن مثبت است و یا "بیان ضعف
رویکرد استناد شونده توسط استناد کننده " از دیگر کارکردهای استناد است که قطبیت آن منفی است
به طور کلی ،تحلیل بافتار استناد نوع خاصی از اسناد را در مرکز تو جه قرار مـی دهـد ایـن اسـناد عبارتنـد از مـدارکی کـه
1 . Polarity
2 . Hernández-Alvarez
3 . Gómez
4 . Hernández-Alvarez
5 . Gómez
6 . Argumentative Mining
)7 . Rhetorical Structure Theory (RST
8 . Teufel
9 . Athar
10.Text spans
11 . Mann
12 . Thompson
13 .OWN
14 . Liakata
15 . Batchelor
16 . Rebholz-Schuhmann
17 . Tidhar
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کشف کارکرد استناددهی و فهم موضع گیری نویسنده نسبت به اثر استناد شونده در آنها سخت اسـت دالیـل ایـن امـر عبارتنـد از
(هرناندز-الوارز 9و گومز:)0292 ،0
 -نویسندگان هد

از استناددهی خود را همیشه به طور طریح در متن بیان نمی کنند

 نویسندگان به ویژه وقتی نتوانند نقد خود را یه صورت کمی توجیه کنند از نقد صریح اثر استناد شونده پرهیـز مـی کننـدواز زبان محتاطانه استفاده می کنند
 بسیاری از آثار صرفا به این دلیل مورد استناد قرار گرفته اند که در آن حوزه انجام شده اند و در ادبیات پژوهش موجـودهستند
 شبکه واژگانی احساس علمی اساسا ترکیبی از اصطالحات فنی است که بین حوزه های مختلف علم واگرایی ایجاد مـی9

کنند ( ورلیس 4و همکاران ) 0228 ،از آنجایی که اصطالحات علمی هر حوزه از علم ،ویژه دانـش آن حـوزه اسـت ،تحلیـل بافتـار
استنادی هر حوزه با حوزه دیگر می تواند متفاوت باشد الزم به ذکر است که تالی ها برای متصل کردن احسـاس بـه اصـطالحات
فنی به منظور توسعه شبکه های واژگانی جامع احساس علمی ادامه دارد (اسمال)0299 ،2
فراگفتمان
فراگفتمان را میتوان "گفتمانی درباره گفتمان" و یا "سخنی درباره سخن" دانست که در واقع ابراز زبانشـناختی نویسـنده
2

در متن است (هایلند 9111 ،1نقل در غالمی و همکاران )0294 ،به عقیده ون کوپل )9182( 8و کریسـمور ،)9181( 1نوشـتن شـامل
دو سطح است :سطح گفتمان و سطح فراگفتمان در سطح اول ،محتوای گزاره ای متن برای خواننـده فـراهم مـی گـردد .در سـطح
دوم ،خواننده در متن هدایت میشود (ون کوپل9182 ،؛ کریسمور 9181 ،نقل در غالمی و همکاران)0294 ،
فراگفتمان ،به استفاده عملی از زبان به منظور اظهار نظر انعکاسی دربـاره گفتمـان اشـاره دارد فراگفتمـان از طریـق بررسـی
گفتمان در بافت ،مرکز توجه را از ارتباط جاری به سمت هدایت عملی ارتباط سو میدهد و بر معنا تأثیر می گذارد هریس 92در
سال  ، 9121اصطالح فراگفتمان را برای بهتر بیان کردن ارتباط پراگماتیک (عملی) بین نویسنده و خواننده به کـار بـرد (بیـاویس،99
 9181نقل در غالمی و همکاران )0294 ،فراگفتمان طیفی از آیتم های زبانی اعم از کلمات و عبارت ها را توصـیف مـیکنـد هـر
کدام از این آیتم ها ،نقش پراگماتیک نسبتا ثابتی دارند که عملکـرد اصـلی شـان ،افـزایش بهـره وری ارتبـاطی اسـت فراگفتمـان،
ویژگیهای تعاملی گفتمان را برجسته میسازد (هایلند و تسه0224 ،90؛ هایلند 0222 ،الف) و برای بهتر بیان کردن ارتباط عملی بین
نویسنده و خواننده بهکار میرود (بیاویس)9181 ،
یکی از مشهورترین مدلهای فراگفتمانی ،مدل هایلند ( 0222ب) است وی ،فراگفتمان را به دو دسته بـزر ،تقسـیم مـیکنـد کـه
عبارتند از:
 -9فراگفتمان تعاملی -هدایتی :که میتوان آن را به مثابه ابزار راهنمـایی خواننـده در مـتن تلقـی کـرد و بـر اسـاس آن موضـعگیـری

99

_____________________________________________
1 . Hernández-Alvarez
2 . Gómez
3 . Sentiment
4 . Verlic
5.Small
6.Manifestation
7 . Hyland
8 . Vande Kopple
9. Crismore
10 . Harris
11 . Beauvais
12.Tese
13. Stance
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نویسنده را معلوم نمود
 -0فراگفتمان تعاملی  -مشارکتی :که نویسنده از طریق آن سعی در درگیر نمودن خواننده در متن دارد و بر اساس آن میتوان نحوه
مشارکتجویی 9نویسنده را تشخیص داد
هایلند ( 0222ب) در مدل فراگفتمانی خود ،ده نشانه برای این دو نوع فراگفتمان ارائه مینماید که پنج نشانه مربوط به موضعگیری
نویسنده و پنج نشانه به مشارکتجویی وی مرتبط هستند (هایلند 0222 ،ب نقل در اسمعلی زاده و صحرایی)9919 ،
1

نشانههای موضعگیری نویسنده عبارتند از :گذارها ،0قالبنماها ،9ارجاع 4های درون متنی ،2استناد ها 2و ابهام زداها این نشانگرها
در واقع نشانههای فراگفتمانی متنی میباشند
8

1

92

90

99

نشانههای مشارکتجویی عبارتند از :عبارات احتیاطی  ،تاکیدها  ،نگرینماها  ،خوداظهارها و مشارکتنماها این نشانهها در
واقع نشانههای فراگفتمانی بین فردی هستند
جدول  9توضیح هر یک از نشانههای دهگانه هایلند ( 0222ب) به همراه مثال را نشان میدهد
جدول  .1طبقهبندی نشانه های فراگفتمانی هایلند (خانی و چنگیزی)1354 ،
مثال

نشانه

کاربرد

موضعگیری

راهنمایی خواننده در متن

گذارها

جمالت را به هم ربط میدهند

بعالوه ،بنابراین،

قالبنماها

به مراحل ،سکانس ها و افعال گفتمانی اشاره میکنند

در نهایت ،در نتیجه،

ارجاع های دورن متنی

به اطالعات ارائه شده در قسمت های دیگر متن اشاره میکنند

در بخش  ،0با توجه به جدول ،9

استنادها (شواهد)

به اطالعات ارائه شده در متون دیگر اشاره میکنند

به گفته ،طبق نظر،

ابهام زداها

توضیح بیشتری ارائه میدهند

یعنی ،به عبارت دیگر،

مشارکتجویی

درگیر نمودن خواننده در متن

عبارات احتیاطی

از تعهد نویسنده جلوگیری میکنند و راه را برای گفتگوی آزاد باز می

شاید ،به نظر می رسد،

گذارند
تأکیدها

بیان کننده تأکید هستند و راه را به روی گفتگو باز می بندند

بی تردید ،قطعا،

نگرینماها

نگری و نظر نویسنده نسبت به متن را بیان میکنند

متاسفانه ،خوشبختانه،

خود اظهارها

مستقیما به نویسنده/نویسندگان اشاره میکنند

من ،ما،

مشارکتنماها

به طور مستقیم با خواننده ارتباط برقرار میکنند

ببینید ،توجه داشته باشید که،

_____________________________________________
1.Engagement
2. Transitions
3. Frame Markers
 4در زبانشناسی ،به حالتی در جمله ها که درک معنای یک عنصر متنی با مراجعه به عناصر دیگر متن امکان پذیر میشود ارجاع گویند عمده ارجاعات را
ضمایر شخصی ،ملکی ،اشاره ای و صفات ملکی تشکیل میدهند
5. Endophoric Markers
6. Evidentials
7. Code Glosses
8.Hedges
9. Boosters
10. Attitude Markers
11. Self-mentions
12.Engagement Markers
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پرسش های پژوهش
سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از این که "ارتباطات علمی در مقـاالت علـم اطالعـات چگونـه اسـت؟" در راسـتای سـؤال
اساسی پژوهش و بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند ( 0222ب) که مبنای تحلیل فراگفتمان در این پژوهش می باشد ،دو سؤال فرعی
زیر مطرح شد:
 -9ارتباطات علمی در علم اطالعات ،با توجه به نشـانه هـای فراگفتمـانی تعـاملی -هـدایتی موجـود در بافتارهـای اسـتنادی
مقاالت استناد کننده چگونه است؟
 -0ارتباطات علمی در علم اطالعات ،با توجه به نشانه های فراگفتمـانی تعـاملی -مشـارکتی موجـود در بافتارهـای اسـتنادی
مقاالت استناد کننده چگونه است؟
پیشینه پژوهش
در ادبیات ارتباط علمی ،پژوهش های بسیار زیادی وجود دارد که از جنبه های مختلفی چون بودجه (السن0292 ،9؛ السـن
و گری ،)0292 ،0مسائل اخالقی (راویتـز ،)9111،9فرهنـگ (ویلهنـا 4و همکـاران ،)0294 ،فنـاوری هـا (العـوفی 2و فـولتن0292 ،2؛
مانکا 1و رانیری )0291 ،8و جنبش دسترسی آزاد (پرایس 1و همکاران0292 ،؛ اسپزی 92و همکاران )0291 ،پدیده ارتبـاط علمـی را
مورد بررسی قرار داده اند به طور کلی ،ادبیات ارتباط علمی را می توان به دو دسـته کلـی ارتباطـات علمـی رسـمی و غیـر رسـمی
تقسیم کرد تنوعی از رویکرد ها در پژوهش هـای هـر دو نـوع ارتبـاط علمـی دیـده مـی شـود ایـن در حـالی اسـت کـه عمومـا از
رویکردهای کمی استفاده شده است پژوهش های مرتبط با ارتباط علمی رسمی بیشتر از رویکرد هـای کتابسـنجی ،علـم سـنجی و
وب سنجی بهره گرفته اند اخیرا رویکرد دگر سنجه ها نیز در بررسی های مربوط به ارتباطات علمی غیر رسـمی مـورد توجـه قـرار
گرفته است ازآنجایی که ،پرداختن ب ه کلیه این پژوهش ها در این مجال نمی گنجد ،در ادامه به برخی از جدیدترین آنها اشاره می
شود
یکی ازمباحثی که در پژوهش های ارتباط علمی رسمی ،همواره مورد توجه جامعه علمی بوده است ،جنبش دسترسی آزاد
و نقش آن در ارتباطات علمی است برای نمونه ،لی 99و همکاران ( )0292به بررسی نقش واسپارگاههای موضـوعی "آرگزیـو"،90
"ریپک"" ،99اس اس آر ان "94و "پی ام سی " 92در ارتباطات علمی رسمی پرداختند پژوهشگران ،از رویکرد تحلیـل اسـتنادی
استفاده کردند یافته های پژوهش آنان نشان داد که هر چهار واسپارگاه در ارتباطات علمی نقش دارند و سهم مدارکی کـه بـه ایـن
واسپارگاههای موضوعی استناد می دهند همواره در حال افزایش می باشد و به نظر نمی رسد که واسپارگاههای سـازمانی تهدیـدی
برای این چهار واسپارگاه موضوعی باشند
_____________________________________________
1 .Lawson
2. Gray
3 . Ravitz
4 . Vilhena
5 . Al-Aufi
6 . Fulton
7. Manca, Ranieri
8 . Ranieri
9 . Price
10 . Spezi
11 .Lee
12 .arXiv
13 . RePEc
14 .SSRN
15 .PMC
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از طر

دیگر ،بررسی عوامل مؤثر بر میزان استناد به یک اثر همواره مورد توجه پژوهشگران ارتباط علمی و کتابسنجی بود
9

0

ه است پژوهش اسون و زیا ( ) 0292یکی از این پژوهش هاست که به بررسی ارتباطات علمی از طریق بررسی ویژگی های مقاله
های علمی می پردازد پژوهشگران ،در واقع به دنبال الگوی کمی ارتباطـات علمـی بودنـد و تـالی کردنـد عـواملی کـه منجـر بـه
ارتباطات بیشتر و استنادهای افزون تر یک مقاله علمی می شود را بیابند یافته های آنها نشان داد که کیفیت نویسنده ،ضـریب تـأثیر
مجله و نیز تعداد استناد های مقاله های استناد شده در آن بر میزان استنادهای مقاله در آینده مؤثر می باشند
در پژوهش های مرتبط با ارتباطات علمی غیر رسمی به ویژه در سالهای اخیر ،موضوع نقش رسانه های اجتمـاعی بـه ویـژه
شبکه اجتماعی تویتر 9در ارتباطات علمی در مرکز توجه پژوهشگران بوده اسـت بـرای مثـال ،لـی و همکـاران ( )0291بـه بررسـی
چگونگی استفاده محققان علوم انسانی دیجیتال 4از توییر به منظور ارتباطات علمی غیر رسمی پرداختند آنها به طور ویژه به مشاهده
میزبانی یک کنفرانس ساالنه توسط یک انجمن خاص در  9سال متمـادی پرداختنـد تـا بررسـی کننـد کـه آیـا تتییـری در سـاختار
پیکربندی شبکه ارتباطی آن  ،محققان تأثیر گذار در شبکه آن ،منابع اطالعاتی و محتوای توییت ها حاصل می شود یا خیر یافته ها
نشان داد با وجودی که شبکه ارتباطی کنفرانس در توییتر در طول  9سال بزرگتر شده است اما ساختار پایه پیکربندی آن به صورت
"تایت کراود" 2باقی مانده است و افراد تأثیر گذار هسته در شبکه آنچنان تتییـر نکـرده انـد همچنـین موضـوع منـابع و محتواهـای
اطالعاتی هر سال تتییر کرده اند اما نوع آنها ثابت باقی مانده است
ساخت و توسعه پایگاههای اطالعاتی دگر سنجه ای به منظور ارتقای ارتباطات علمی از دیگر مباحث تازه ارتباطات علمـی
غیر رسمی است تیسی 2و چن ،)0291( 1یک هاب 8آکادمیک به منظور هماهنگ سازی داده ها ،نمایش شاخص هـای دگرسـنجه
ای و اطالعات دارای ارزی افزوده به منظور تقویت ارتباطات علمی طراحی کردند
مرور ادبیات گفتمان و فراگفتمان نیز نشان داد که اغلب پژوهش های تحلیل گفتمان و فراگفتمان انجام شده در ژانر علمـی
نیز به شناس ایی نشانه های گفتمانی و فراگفتمانی در متون علمی و مقایسه آنها در حـوزه هـای مختلـف (سـاالس0292 ،1؛ عبـدی و
احمــدی ،) 0292 ،بخــش مختلــف یــک مقالــه (گیالئرتــز و ون دی ولــدرز0292 ،؛ ابراهیمــی و هنــگ 0291 ،92؛ تومــاس 99و
بکی )0291،90و یا بین پژوهش های زبان های مختلف (لی یو 99و هوانگ0291 ،94؛ کاه کش و علیپور0291 ،؛ احمد و همکاران،
 ) 0291پرداخته اند معدود پژوهش هایی نیز یافت می شوند که از رویکرد تحلیـل گفتمـان در مطالعـات ارتباطـات علمـی اسـتفاده
کرده اند برای نمونه ،جاکوبس ) 0229( 92با بهره گیری از روی تحلیل گفتمان به مطالعه چگـونگی نقـش عالیـق و فنـاوری هـای
اطالعاتی در ارتباط علمی پرداخت وی ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای بـا پژوهشـگران ،کتابـداران و تهیـه کننـدگان مـدارک
انجام داد و مصاحبه ها را تحلیل گفتمان کرد یافته های جاکوبس ( ) 0229نشان داد کـه ارتبـاط علمـی رسـمی ،منجـر بـه امتیـازی
حقوقی برا ی پژوهشگر می گردد این در حالی است که فناوری های اطالعاتی مانعی بر سر را این امتیاز محسوب می شوند او ،در
_____________________________________________
1 . Sun
2 .Xia
3 . Twitter
4 . Digital Humanities
5 . Tight Crowd
6 .Tsay
7 .Chen
8 .Hub
9 .Salas
10 . Heng
11 . Thomas
12 . Becky
13.Liu
14 . Huang
15 . Jacobs
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مقاله خود به طور مفصل به چگونگی این فرآیند پرداخته است
در ادبیات تحلیل بافتار استناد نیز تعداد کمی پژوهش وجود دارند که از تحلیل گفتمان و نظریـه سـاختار بالغـی بـه منظـور
طبقه بندی کارکردهای استنادی بهره گرفته اند این پژوهش ها عموما از رویکرد تحلیل بافتار استنادی بهره مـی برنـد و بـه بررسـی
انگیزه های استنادی پرداخته اند این دسته از پژوهش ها را می توان در حکم پژوهش های تحلیل ارتباطات علمی دانست زیـرا کـه
عمدتا به طبقه بندی استناد ها و شناسایی قطبیت و احساس آنها پرداخته اند که به نحوی چگونگی ارتباط علمـی رسـمی را آشـکار
می کند الزم به ذکر است که اغلب این پژوهش ها در دو حوزه زبانشناسی رایانشی و زیست پزشکی انجام شده اند لذا ،به حوزه
های دیگر کمتر پرداخته شده است مثال ،تویفل و همکارانش (  ) 0222بـه صـورت دسـتی بـه حاشـیه نویسـی بـیش از  0822جملـه
استنادی مستخرج از  990مقاله زبانشناسی رایانشی پرداختند آنها با بهره گیـری از رویکـرد تحلیـل گفتمـان و اسـتفاده از اطالعـات
بالغی متن به بررسی هد

نویسنده از استناد دهی پرداختند و  90هد

را شناسایی کردند همچنـین ،مرکـر 9و همکـاران (،)0224

نشانه های احتیاطی 0فراگفتمانی را از جمالت استنادی استخراج کردند یافته های آنها نشان داد که احتماال این نـوع از نشـانه هـای
فراگفتمانی می توانند در تعیین هد

از استناد نویسندگان یاری رسان باشند الزم به ذکر است که پـژوهش هـای جدیـدتر طبقـه
9

بندی کارکرد های استنادی و قطبیت آنها مانند پژوهش لیاکاتا و همکاران ( )0290و نیز مطالعه میرز ( )0299بر خودکارسازی این
فرآیند تمرکز کرده اند و به طور مشخص ،از روی تحلیل گفتمان و فراگفتمان استفاده ننموده اند
مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد که به منظور مطالعه چگونگی ارتباطـات علمـی ،تـاکنون پژوهشـی بـا رویکـرد تحلیـل
فراگفتمانی که کلیه نشانه های فراگفتمانی را لحا کند ،انجام نشده است بنابراین ،پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که از چنین
رویکردی به منظور واکاوی ارتباطات علمی در مقاالت حوزه علم اطالعات بهره می برد
روش پژوهش
این پژوهش ،یک طرح کیفی مقدماتی از نوع مطالعه موردی است که روی تحلیل آن ،تحلیل فراگفتمان است از آنجایی
که این تحلیل بر روی بافتارهای استنادی مقاالت استناد کننده صورت پذیرفته اسـت ،مـی تـوان آن را تحلیـل محتـوای کیفـی هـم
محسوب ک رد واحد تحلیل در این پژوهش بافتار استنادی است که از چهار جمله قبل تا چهار جمله بعد از هر استناد درون متنـی را
شامل می شود در نظر گرفتن این پنجره برای بافتار استنادی به این دلیل است تا احتمال استخراج جمالت استنادی ضمنی نیز بـاالتر
رود (قزوینیان و رادو0292 ،4؛ آتار و تویفل ) 0290 ،بنابراین ،دراین پژوهش تنها به جمالت اسـتنادی صـریح اکتفـا نشـده اسـت و
جمالت استنادی ضمنی نیز تحلیل شده اند الزم به ذکر است که بافتار های استنادی به صورت دستی استخراج شده اند
جامعه مورد مطالعه ،بافتار های استنادی مقاالت استناد کننده به  92مقاله حوزه علم اطالعات بـه زبـان انگلیسـی مـی باشـند
مقاالت از موتور جستجوی "گوگل اسکوالر "2بازیابی شدند جستجوی  92مقاله پایه ،به صورت هدفمند با معیار فرصت اسـتنادی
 2ساله و دریافت حداقل  92استناد ،صورت گرفت بنابراین ،برای بازیابی جدیدترین مقاالت بازه زمانی انتشار از  0292تا  0299در
نظر گرفته شد الزم به ذکر است که موضوعات کلی مقاالت پایه ،به صورت تصادفی از نقشه دانش علم اطالعات و دانش شناسـی
باب الحوائجی و همکاران ( ) 9919که مبتنی بر مقوله بندی موضوعی است ،انتخاب شدند که عبارتند از" :کتابخانه های دانشگاهی
و دانشکده ای"" ،رفتار اطالع یابی"" ،نشر الکترونیکـی"" ،کتابخانـه هـای عمـومی" ،نظـام هـای بازیـابی اطالعـات"" ،ارتباطـات
علمی"" ،علم سنجی"" ،مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی"" ،مدیریت دانش" و "مطالعات کاربران"
_____________________________________________
1 . Mercer
2 .Hedging cues
3 . Meyers
4.Radev
5 . Google Scholar
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در این پژوهش 924 ،بافتار استنادی مجموعـا شـامل  222جملـه اسـتنادی (صـریح و ضـمنی) اسـتخراج شـد کـد گـذاری
بافتارهای استنادی ،طی دو مرحله باز 9و محوری 0و مبتنی بر نشانه های فراگفتمـانی مـدل هایلنـد (0222ب) انجـام گرفـت روایـی
صوری و محتوایی مدل هایلند ،در ادبیات پژوهش (غالمی و همکاران0294 ،؛ عبدی ،توانگر و توکلی )0292،و نیز توسـط اسـاتید
زبانشناسی و صاحبنظران تحلیل فراگفتمان تأیید شده است
کدگذاری با استفاده از نرم افزار "مکس کیودا" نسخه  92انجام شد این فرآیند توسط یکی از پژوهشـگران و دو متخصـص دیگـر
مسلط به زبان انگلیسی دارای درجه های دکتری و کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی انجام گرفت آموزی هـای الزم
از جمله روی تحلیل فراگفتمان ،مدل فراگفتمانی هایلند ،رویکرد تحلیل بافتار استنادی و نرم افزار "مکس کیودا" ،به طور کامل و
تا جایی که آنان ضرورتی برای آموزی بیشتر احساس نمی کردند ،به آنها داده شد و بعد از اطمینان از تسلط متخصصان بر فرآینـد
کد گذاری ،تحلیل آغاز گردید به منظور ارزیابی پایایی داده های کیفی ،میزان توافـق  9کـد گـذار بـا اسـتفاده از ضـریب کاپـای
کوهن ( ، 9)9128محاسبه گردید این ضریب مبتنی بر درصد توافق مشاهده شده و درصد توافق شانسی تحلیل گران می باشـد و از
فرمول زیر به دست می آید:
کاپا =

درصد توافق مشاهده شده – درصد توافق شانسی
 -9درصد توافق شانسی

یافتهها
بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند (0222ب) ،در این پژوهش دو حیطه از ارتباطات علمی که عبارتند از تعـاملی -هـدایتی و
تعاملی – مشارکتی درک گردید یافته های حاصل از پژوهش در این دو حیطه 0 ،مضمون با  92زیرمضـمون در سـطح دوم و 02
زیرمضمون در سطح سوم است که در ادامه شرح داده می شوند الزم به ذکر است که ضریب توافق سـه کدگـذار  2/89بـه دسـت
آمد براساس مقیاس لندیس و کوخ ( )9111که برای تفسیر سطوح متفاوت ضریب کاپا ارائه شده است ،شدت توافق کـد گـذاران
"تقریبا کامل" است
الزم به ذکر است که دو نوع نشانه فراگفتمانی تعاملی  -هدایتی از گروه قالب نماهـا ،در بافتارهـای اسـتنادی مـورد مطالعـه
مشاهده نشد این دو نوع نشانه عبارتند از نشانه های ترتیـب دهـی 4و تتییـر موضـوع 2بنـابراین ،مضـمون هـا و زیـر مضـمون هـای
استخراج شده در بخش تعاملی -هدایتی مبتنی بر نشانه های اعالن اهدا  ،2برچسب مراحل ،1شواهد ،ابهـام زداهـا ،گـذارها و در
بخش تعاملی -مشارکتی مبتنی بر عبارات احتیاطی ،تأکیدها ،نگری نماها ،خود اظهارها و مشارکت نماهـا مـی باشـند بـر اسـاس
جداول  0و  ،9پر تکرارترین نشانه های تعاملی -هدایتی در این پـژوهش گـذارها و فـراوان تـرین نشـانه هـای تعـاملی -مشـارکتی
تأکیدها می باشند

_____________________________________________
1 .Open coding
2 .Axial coding
3 .Cohen’s kappa coefficient
4 .Sequencing
5. Shift topic
6 .Announce goals
7 .Label stages
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جدول .2فراوانی مشاهده شده نشانه های فراگفتمانی تعاملی– هدایتی در بافتارهای استنادی
نوع نشانه

فراوانی

گذارها

999

ابهام زداها

91

شواهد

92

اعالن اهدا

9
9

برچسب مراحل

جدول .3فراوانی مشاهده شده نشانه های فراگفتمانی تعاملی– مشارکتی در بافتارهای استنادی
نوع نشانه

فراوانی

تأکیدها

92

عبارات احتیاطی

01

خوداظهارها

1

نگری نماها

2

مشارکت نماها

4

بر اساس یافته ها در هر دو حیطه تعاملی – هدایتی و تعاملی – مشارکتی ،ارتباطات درک شده یا از نوع توصیفی بودند یا
تحلیلی به عبارت دیگر ،هد

از ارتباط علمی از طریق استناددهی یا توصیف یک پدیده علمی بود و یا تحلیل آن عالوه براین،

توصیف یک پدیده علمی یا به قصد ارائه اطالعات زمیته ای و مقدماتی در مورد آن و یا با هد

مرور توصیفی پژوهش های انجام

شده درباره آن پدیده صورت گرفته است نگاه کنید به جدول 4
جدول .4مضامین ارتباطات علمی در بافتارهای استنادی مورد مطالعه
حیطه

مضامین
توصیفی

زیر مضمون ها
اطالعات زمینه ای

موجز
توضیحی

مرور توصیفی پیشینه
ارتباطات علمی
تعاملی  -هدایتی

موجز
توضیحی

تحلیلی

بیان مسئله پژوهش
استفاده از اثر دیگران
بیان پژوهش های آینده
تحلیل پیشینه پژوهش
مقایسه نتایج پژوهشی

ارائه شواهد همسو
بیان تناقض

توصیفی

اطالعات زمینه ای

احتیاطی

ارتباطات علمی

تأکیدی

تعاملی  -مشارکتی

نگرشی
مرور توصیفی پیشینه

خود استنادی
احتیاطی

68

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

تاکیدی
نگرشی
تحلیلی

مشارکت جویانه

همسو بودن نتایج

تأکیدی
احتیاط
بیان احتیاطی پژوهش های آینده
تأکیدی

بیان مسئله

با خود استنادی
احتیاطی
تأکید بر موقعیت اثر در ادبیات پژوهش
احتیاطی

مرور تحلیلی پیشینه

تأکیدی
مشارکت جویانه

تحلیل یافته ها

نگرشی
تأکیدی
احتیاطی

یکی از مضامینی که از تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی در حیطه ارتباطات تعاملی -هدایتی درک شد ،اطالعات زمینه
ای موجز بود که به بافتارهایی اشاره می کرد که در آنها نویسنده با هد

ارائه اطالعاتی مقدماتی به صورت کوتاه با اثر دیگر از

طریق استناددهی ارتباط برقرار می نمود برای مثال ،نویسنده مقاله استناد کننده "الف" برای ارائه اطالعات زمینه ای مختصر در
موضوع "تویتر و کتابخانه ها" استناد کرده است در این بافتار ها ،عموما گذارها مشاهده شدند
"Twitter gives special libraries a new venue to share information, not just with their internal
clients, but also with people outside the institution who are interested in their topics and
& collections (Milstein 2009, Le Gac 2010, Ho & Hsiang 2010, Bachrach 2010, Dickson
"Holley 2010).
این در حالی است که زیر مضمون دیگری با عنوان اطالعات زمینه ای توضیحی هم آشکار شد در این نوع مضمون ها،
ابهام زداها مشاهده شدند و اطالعات زمینه ای به صورت توضیحی و معموال همراه با مثال ارائه شده بود برای نمونه ،در بافتار
استنادی مقاله استناد کننده "د" اطالعات زمینه ای همراه با مثال درباره خدمات کتابخانه مشاهده شد:
"Services such as bookmobile services, information and referral services, outreach
programmes, current awareness programmes, children’s library services, selective
dissemination of information (SDI), and entertainment services are also less found in some of
"the libraries (Ebiwolate, 2010).
در پژوهش حاضر 2 ،زیر مضمون برای ارتباطات علمی تعاملی -هدایتی تحلیلی شناسایی شد نگاه کنید به جدول 4
بافتارهای استنادی زیر مثال هایی از استناد کنندگانی است که ارتباطاتی به منظور بیان مسئله پژوهش ،استفاده از اثر دیگران ،بیان
پژوهش های آینده و تحلیل پیشینه پژوهش ارائه داده اند
بیان مسئله پژوهش:
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"With this widespread approach to social media, much of the library literature is
predominated by exploratory descriptions of current usage and implementation Methods
under the banner of promoting resources by meeting users where they are on social
media.18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 This research is effective at describing how social
media is used, but it often does not extend the discussion to address the more difficult And
valuable question of why social media is used."
:استفاده از اثر دیگران
"Within information science the subjective relevance of a document consists of topicality
relevance (the way it relates to the subject of interest), cognitive relevance (how it impacts the
state of knowledge), situational relevance (its pragmatic utility), and affective relevance (the
emotional reaction one has to it) [19]. For our research in the context of a website requesting
information from a consumer, information is relevant only if it is perceived as legitimate or
useful for the function or purpose of the website (see Table 2). So, we use subjective
topicality as the appropriate concept of relevance in our context."
:بیان پژوهش های آینده
"Our immediate next step is to look closely at documents that assessors spent more time on or
marked as difficult to judge. When coupled with the analysis of assessors’ relevance judgment
notes and interview data, such analysis should provide us more insights into the causes of
incorrect relevance judgments as well as help us to identify different relevance relationships
and relevance criteria, such as those described in Chu’s study [5]. Also, further examination
of assessors’ relevance judgment accuracy, speed, and perceived difficulty at different time
intervals of the relevance judgment process will perhaps provide us with more quantitative
evidence for the claimed learning effect."
:تحلیل پیشینه پژوهش
"This raises a difficult question: how can we distinguish primary, middle and supervisory
authors? In other words, where does the middle begin and where does it end? Previous
bibliometric analyses of biomedical research [24-26] have typically avoided this question by
defining the middle authors as all those listed between the first and last position. This poorly
reflects reality since it allows only one primary author and only one supervisory author."
 زیر0  مقایسه نتایج پژوهشی بود که،یکی دیگر از مضامینی که در گروه ارتباطات تعاملی – هدایتی تحلیلی قرار گرفت
مضمون "ارائه شواهد همسو" و "بیان تناقض" برای آن شناسایی گردید بافتارهای استنادی زیر مثال هایی از این زیر مضمون ها
می باشند
:ارائه شواهد همسو
"It is also interesting to note that, compared with the results of a previous study in the
Faculties of Philosophy and Engineering of Aris- totle University of Thessaloniki (Korobili et
al., 2011), the same pattern in using the techniques for obtaining relevant information can be
seen, but the percentages using Boolean operators and truncation (more sophisticated
techniques) are greater in UoM graduate students. In addition, a great percentage, more than
half of the respondents, considered themselves experts in searching the web, and competent
and proficient in searching scientific databases and/or electronic journals. In spite of their
perceived experience, the most frequently used technique for complex information needs and
searches were more than one keyword."
:بیان تناقض
"Although the participants indicated that they could find the information that they desired but
they were having problem with information excessive, difficulties to ensure the
trustworthiness of the information and difficulties in understanding the information found.
This is contradicted with the study conducted by Korobili et al. (2011) who investigated
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philosophy and engineering graduate students and reported that the problems faced were “too
much time needed to retrieve the needed information,” and “problems to retrieve records of
good quality and relevant to the information need.” "
 تأکیدی و ارائه نگری آشکار شد که در ادامه، اطالعات زمینه ای احتیاطی،در حیطه ارتباطات علمی تعاملی – مشارکتی
 یک بافتار استنادی به عنوان نمونه آورده شده است،برای هر کدام
:اطالعات زمینه ای احتیاطی
"Academic libraries have also been described as the “heart” of the learning community,
providing a place for students and faculty to conduct their research and advance their
knowledge. In the education system, an academic library is the centre of academic life. A
university library or any other library attached to an institution of higher education exists to
support the goals of its parent organization. Since university libraries are an integral part of
the higher education system, they should provide support services for the formal educational
programs as well as for facilities for research and for generation of new knowledge
(Gunasekera, 2010)"
:اطالعات زمینه ای تأکیدی
"Relevance judgements are also affected by the amount of information provided as part of the
query itself. SemSearch used keyword queries such as ‘american embassy nairobi’ or ‘ben
franklin’. In contrast, TREC ELC used ‘topics’ which, as well as the entity name to search
for, provided supplementary information (such as the URI of the given entity on theWeb of
Data, a DBpedia class representing the target entity type as well as URIs for examples of the
expected instances). We believe this is an important aspect in an evaluation design since the
amount of information was found to be the highest-ranked factor affecting relevance
judgements: “such information would not only help one locate relevant results but also judge
their relevance subsequently” (Chu, 2011, p. 271)."
: نگرشی/اطالعات زمینه ای
"Academic libraries that are using Facebook page must address the consistency and timeliness
of the service. Users will expect timely responses to any enquiries sent through Facebook
page. They are unlikely to return to Facebook page for library assistance if librarians do not
respond quickly to the enquiries. This also potentially risks the possibility that the student will
not use other library services (Dickson & Holley, 2010)."
 مشارکتی مضمون "مرور توصیفی پژوهش ها" نیز شناسایی شد که- در حیطه ارتباطات تعاملی،عالوه بر موارد ذکر شده
: زیر مضمون بود به بافتارهای استنادی زیر توجه کنید9 در بر دارنده
: خود استنادی/مرور توصیفی پیشینه
"Using Scopus, we have previously identified a total of 15,153,100 different author identifiers
that have published at least one indexed item in the period 1996–2011 [12]. The database
includes all genres of published items, the large predominance though are journal articles.
Patents and books are not included in this version of the Scopus database."
: احتیاطی/مرور توصیفی پیشینه
"In his recent article, ‘‘Technological Change and the Scholarly Communications Reform
Movement,’’ Richard Fyffe brought together the thinking of ‘‘risk society’’ and
‘‘technological determinism’’ theorists to address the management of the risk of loss of
scholarly knowledge. He notes that librarians and libraries, if they are to participate in the
reform of the scholarly communication process and maintain their credibility and integrity,
must inform the members of their academic communities about this risk. Fyffe suggests that
one way to do so is to reconceive the traditional collection development policy as ‘‘a
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strategically oriented access-development plan

’’ which would ‘‘articulate, for each

disciplinary program, the roles that local collections, remotely hosted digital files, and
document delivery services will play in providing information [1].’’"
: تأکیدی/مرور توصیفی پیشینه
"In their study of graduate students at a Greek university, Korobili et al. (2011) found that
new users (38.7%) used different keywords but did not use any Boolean, truncation or
proximity operators; average users (45.1%) used phrases, date range but did not use proximity
or truncation operators; finally, expert users (12.3%) used all the components of a successful
search strategy, and had criteria they applied to gauge relevance. Overall, the authors graded
students’ information-searching skills as low to medium across all disciplines, without any
notable disciplinary effect at play."
: نگرشی/مرور توصیفی پیشینه
"Interestingly, Korobili (2011)’s small-scale study of graduate students’s information
behaviours shows that students are more often satisfied with the relevance of the information
when the information is retrieved via Web search engines (43%) than via library-supported
electronic journals or databases (23%)."
 زیر مضمون برای9  مشارکتی تحلیلی مضمونی با عنوان " همسو بودن نتایج" شناسایی شد که-در حیطه ارتباطات تعاملی
 احتیاطی و همسو بودن/  همسو بودن نتایج، تأکیدی/  زیر مضمون عبارت بودند از همسو بودن نتایج9 آن آشکار گردید این
 مشارکت جویانه به بافتارهای استنادی زیر توجه کنید/نتایج
: تأکیدی/ همسو بودن نتایج
"This result corroborates the study of Gunasekera (2010)[16] who found that undergraduates
have overall satisfaction of available library resources, services and facilities."
: احتیاطی/همسو بودن نتایج
"In view of the identified challenges, both the PLSLB staff and the rural inhabitants made
passionate calls on government, individuals, NGOs and the international community for
assistance in the interest of the suffering masses, who need access to information. They also
solicited for training opportunities for members of the library staff. This is in line with the
recommendations by Ebiwolate (2010) that adequate funds should be made available for the
provision of quality library services to the rural population, and that staff should be exposed
to continuous training in ICT and related areas."
: مشارکت جویانه/همسو بودن نتایج
"Findings from the study revealed that through story hours and book sharing, the committee
introduced rural children to the joys of literature and build up an association between books
and pleasure for them. Ebiwolate (2010) posits that libraries should use outreach programs
(of which story hour in rural areas is one) to meet the information needs of rural dwellers."
 مشارکتی تحلیلی بود به بافتار استنادی زیر-بیان احتیاطی پژوهش های آینده از دیگر زیر مضمون های ارتباطات تعاملی
:توجه کنید
"More research is needed into the main work style features that differentiate highly productive
scientists and research groups, as some of them could be innate and others could be
transferable [3, 22–25]."
" در متن به نوعیmight" " وshould" ،"could"  وجود عبارت های احتیاطی مانند،الزم به ذکر است که در تحلیل فراگفتمان
احتیاط در بیان مطلب اشاره دارد
 مشارکتی تحلیلی آشکار شده در این پژوهش با مثال ذکر شده اند- دیگر مضمون های ارتباطات تعاملی،در ادامه
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:بیان مسئله تأکیدی
"This paper acknowledges Fyffe’s point: risk and technological changes are inexorably
linked, and librarians, as experts, must communicate these risks to lay persons and develop
appropriate risk management strategies. Whereas Fyffe focused on the risk of scholarly
information loss, this paper will identify some of the risks to library primacy and values, as
well as to scholarly communication and the information marketplace that those in collections
and acquisitions may encounter. The paper will then briefly describe the sources of these risks
and suggest some strategies for managing and communicating them."
:بیان مسئله با خود استنادی
"In this column, I have been invited to reflect on the risks we may face as we move closer to a
distributed, shared, “collectively curated” national or global collection, drawing on some
ideas I explored in 2010 in an article on “Technological Change and the Scholarly
Communication Reform Movement.”1 There, I pondered the inherent risks in relying on
market mechanisms for production and distribution of the scholarly and cultural record in
digital formats, as those risks may be illuminated by the work of social theorists Manuel
Castells .Ulrich Beck, and Anthony Giddens. Here, I want to extend some of those
considerations to print as a medium and to the systems that are emerging for a more strongly
interconnected network of shared collections of print. Is the digital medium “riskier” — more
vulnerable to loss — than print? And is risk inherent in the medium — the material — or in
something else? What is the nature of this “risk,” and how should we respond?"
:بیان مسئله احتیاطی
"Research on the justifications students offer for source selection is limited (Bilal & Kirby,
2002) and has largely focused on nonepistemic dimensions of source selection, such as source
relevance (e.g., Balatsoukas & Ruthven, 2012; Gerjets et al., 2011; Lee et al., 2012; Rouet et
al., 2011). However, empirical work on source evaluation following source use can inform
conceptions of students’ source selection process."
:تأکید بر موقعیت اثر استناد کننده در ادبیات پژوهش
"In this study, we found that location pertinence is positive to MCI relevance, but exacerbates
privacy concerns at the same time. Unfortunately, with the exception of Xu, few past studies
addressed both aspects simultaneously. This study is among the first to integrate the two
perspectives."
: احتیاطی/ مرور تحلیلی پیشینه
"Studies on public libraries services to the communities in Nigeria are not lacking. However,
most studies are on services to the rural dwellers. Not much has been done on urban dwellers,
like people living in a metropolitan city such as Lagos. Most researchers on public libraries in
Nigeria shared the same view that there is a concentration of public libraries in the urban
areas (Ebiwolate, 2010; Nwalo, 2000). However, considering the population density of urban
areas it would not seem that there are enough of the public libraries in them."
: تأکیدی/ مرور تحلیلی پیشینه
"According to researchers like Brady, Holcomb and Smith (2010), institutions and students
are finding innovative uses for applications such as media sharing, tagging, visual design
collaborations, file sharing, chatting, messaging and many others. Dickinson and Holley
(2010) attribute this usage to the increased convenience, collaboration and communication
facilitated by social media, geographical and physical boundaries notwithstanding. The
studies on the academic usage of social media show that there is an increased usage of social
networking applications among students in higher education. However, a problem with these
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studies is that they focus mostly on Western Universities and students. There is little research
"regarding the usage of social media in Non-Western countries like Saudi Arabia.
تحلیل یافته ها  /مشارکت جویانه:
"Findings from the study revealed that through story hours and book sharing, the committee
introduced rural children to the joys of literature and build up an association between books
and pleasure for them. Ebiwolate (2010) posits that libraries should use outreach programs
"(of which story hour in rural areas is one) to meet the information needs of rural dwellers.
برای برخی از بافتارهای استنادی بیش از یک مضمون آشکار شد به عبارت دیگر ،در آنها بیش از یک نوع نشانه
فراگفتمانی مشاهده گردید به طور مثال استنادکننده "ب" ضمن تحلیل یافته های پژوهش خود سه نوع ارتباط تعاملی – مشارکتی
که عبارتند از نگرشی ،تأکیدی و احتیاطی را برقرار کرده است:
"Secondly, almost three-quarters (70.5 per cent) of the librarians sampled indicated a lack of
skills to their effective use of Web 2.0 tools. For librarians to remain relevant in this digital
era, training and re-training is required. Professional bodies in collaboration with nongovernmental organisations can provide training on skills acquisition in the use of Web 2.0
tools. Also, 55.7 per cent of the librarians sampled indicated lack of time to use Web 2.0 tools
as a deterrent. This reinforces the earlier finding of Boxen (2008) that librarians’ lack of time
is a major concern in the acquisition of skills for the use of Web 2.0 tools, particular with
social media games that are often labor-intensive. According to Dickson and Holley (2010, p.
476) “libraries must create guidelines on response time to answer student questions on social
networking platforms [. . .] These guidelines must address staff absences and vacations so that
the social networking services remain consistent while still allowing librarians to take
vacations or attend conferences.” Information users expect timely responses to any inquiries
sent through social networking tools. They are unlikely to return to social networking tools
"for library assistance if librarians do not respond quickly to inquiries.
بحث
یافته های این مطالعه مقدماتی نشان داد که "گذارها" بیشتر از دیگر نشانه های تعاملی  -هدایتی و "تأکیدها" بیشتر از سایر
نشانه های تعاملی – مشارکتی در بافتارهای استنادی مورد مطالعه در حوزه علم اطالعات وجود دارند گرچـه ،در ادبیـات پـژوهش
مطالعه ای ک ه به تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی این حوزه پرداخته باشد ،وجود ندارد اما همسو بـا ایـن یافتـه ،مطالعـات کمـی
غالمی و همکاران ( ) 0294در حوزه پزشکی و پوراصـفهانی ،خواجـوی و وحیـدنیا ( )0290در دو حـوزه زبانشناسـی کـاربردی و
مهندسی نشان داد که در این حوزه ها نیز "گذارها" بیشـتر از سـایر نشـانه هـای فراگفتمـانی تعـاملی -هـدایتی در متـون علمـی بـه
کارگرفته شده اند این در حالی است که مطالعات کمی مختلف در حوزه های گوناگون که بعضا نیز به تحلیـل فراگفتمـان بخـش
های خاصی از یک مقاله علمی مانند چکیده ،بحث و با نتیجه گیری پرداخته اند ،در مقایسه با دیگر نشانه های تعـاملی – مشـارکتی
فراوانی های متفاوتی برای "تأکیدها" گزاری کرده اند برای نمونه پوراصفهانی ،خواجوی و وحیـدنیا ( )0290میـزان "تأکیـدها"
در حوزه زبانشناسی کاربردی را در مقام دوم و در حوزه مهندسی در مقام سوم نشانه های فراگفتمانی تعاملی – مشارکتی می دانند
همچنین ،مطالعه کمی خدری ،ابراهیمی و هنگ ( )0299نشان داد که فراوانی "تأکیدها" در چکیده مقاالت علوم سـخت و نـرم در
مقام دوم قرار دارد بنابراین به نظر می رسد ،میزان به کارگیری نشانه های فراگفتمانی در مقاالت علمی متـأثر از عوامـل مختلـف از
جمله حوزه و ناحیه بالغی مقاله باشد
از طر

دیگر ،بر اساس یافته ها می توان اظهار داشت که ارتباطـات علمـی فراگفتمـان مـدار متنـوعی از طریـق بافتارهـای

استنادی مقاالت علم اطالعات قابل شناسایی است که در قالب مضامین و زیر مضمون ها ارائه شدند ارتباطات تعاملی – هدایتی بـا
فراوانی  929در برابر  19پرتکرارتر از ارتباطات تعاملی – مشـارکتی بودنـد کـه ایـن فراوانـی بـا توجـه بـه تفـاوت فـاحش فراوانـی
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"گذارها" نسبت به دیگر نشانه های فراگفتمانی مدل هایلند ،قابل توجیه است مضمامین تعاملی -هـدایتی و تعـاملی -مشـارکتی در
دو گروه اصلی توصیفی و تحلیلی قرار گرفتند ارتباطات علمی توصیفی با فراوانی 948بیشتر از نوع تحلیلی با فراوانی  921بـود در
این میان ،مضمون "مرور توصیفی پیشینه" با فراوانی  90و "اطالعات زمینه ای موجز" با فراوانی  99از پرتکرارترین مضامین درک
شده در این پژوهش بودند این یافته های مقدماتی ،به کمرنگ تر بودن ارتباطات علمی تحلیلی نسبت به توصیفی در علم اطالعات
اشاره می کند الزم به ذکر است که برای رسیدن به نتایج دقیق تر به مطالعات وسیع تری نیاز است
گرچه ،مطالعه ای که چگونگی ارتباط علمی از طریق تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی را آشکار کنـد ،یافـت نشـد امـا
همانطور که در بخش پیشینه پژوهش ذکر شد ،این مطالعه را می توان در زمره مطالعات کـارکرد اسـتناد نیـز دانسـت لـذا مضـامین
درک شده از بافتارهای استنادی مورد مطالعه را می توان با طرح های طبقه بندی استنادی موجود مقایسه کرد تاکسونومی 9مضامین
این مطالعه مقدماتی با طرح کارکرد استنادی تویفل ( ) 9111که گفتمان مدار است ،شباهت هایی دارد طبقات اطالعات زمینه ای و
تضاد تویفل ()9111را می توان با مضامین "اطالعـات زمینـه ای" و "بیـان تنـاقض" در تاکسـونومی مضـامین ایـن پـژوهش متنـاظر
دانست همچنین ،طبقات انگیزه ،رسال ت ،هد  ،پیشینه ،یافته و نتیجه در طرح رده بندی کارکرد استناد لیاکاتا ،باتچلور و روبهولز-
شوهمان ( ) 0290در قالب مضامین ارتباطی بیان مسئله ،مرور پیشینه ،تحلیل یافته ها ،مقایسه نتایج پژوهشی و همسـو بـودن نتـایج در
این پژوهش شناسایی شدند شباهت هایی از این دست با مطالعات دی آیوریو 0و همکـاران ( )0299و میـرز ( )0299نیـز دیـده مـی
شود مضمون دیگری که در پژوهش حاضر شناسایی شد" ،بیان پژوهش های آینده" بود کـه در طـرح هـای طبقـه بنـدی کـارکرد
استناد گارزون )9118(9و انگرای 4و همکاران ( )0299نیز موجود است عالوه بر این ،مضمون "استفاده از اثر دیگران" هم در طبقه
بندی کارکرد استنادی سیانکارینی 2و همکاران ( ) 0299و هم در طرح رده بندی آنگرای و همکاران ( )0299مشاهده می شود
شباهت تاکسونومی مضامین درک شده از این مطالعه مقدماتی با طرح های مذکور تا سطح دوم است و اغلب نیز در حیطـه
ارتباطات تعاملی – هدایتی می باشند این در حالی است کـه در پـژوهش حاضـر ،مضـامین تعـاملی – مشـارکتی ماننـد "تأکیـد بـر
موقعیت اثر ادبیات پژوهش"  ،تحلیل یافته های نگرشی ،تأکیدی ،احتیاطی و غیره نیز شناسایی شده اند کـه شـناخت عمیـق تـری از
چگونگی ارتباطات علمی در علم اطالعات را فرآهم آوردند
نتیجه گیری و پیشنهادها
در این پژوهش مقدماتی کیفی ،به منظور واکاوی ارتباطات علمی در حوزه علم اطالعات ،به تحلیـل فراگفتمـان بافتارهـای
استنادی مقاالت استنادکننده پرداخته شد براساس مدل فراگفتمـانی هایلنـد ،انـواع ارتباطـات علمـی تعـاملی -هـدایتی و تعـاملی –
مشارکتی ،شناسـایی شـدند ارتباطـات آشکارشـده در  0مضـمون"توصـیفی" و" تحلیلـی" بـا  92زیرمضـمون در سـطح دوم و 02
زیرمضمون در سطح سوم طبقه بندی شدند یافته ها نشان داد کـه ارتباطـات بیشـتر از نـوع تعـاملی – هـدایتی هسـتند تـا تعـاملی –
مشارکتی عالوه بر این ،ارتباطات درک شده بیشتر توصیفی هستند تا تحلیلی
از کاربردهای مهم این پژوهش می توان به تحلیل جریان اندیشه و روندهای دانش در مقاالت یـک حـوزه از علـم و ایجـاد
پیکره های حاشیه نویسی شده استنادی به منظور بهرهگیری از آنها در طراحی سامانه های هوشمندی که از الگوریتم هـای یـادگیری
نظارتی بهره میبرند ،مانند سامانههای بازیابی ادبیات حوزه های مختلف علمی و نیز خالصهسازهای خودکار متـون علمـی نـام بـرد
همچنین ،ایجاد سامانه های فراگفتمانی در ژانر علمی که از نشانه های فراگفتمانی برای ایجـاد الگـوریتم هـای مبتنـی بـر قـانون بهـره
_____________________________________________
1 .Taxonomy
2 .Di Iorio
3 .Garzone
4 .Angrosh
5 .Ciancarini
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میبرند و نیز خلق برنامه های کاربردی دستیار پژوهشگر که در حکم ابزارهای نوین تسـهیلگـر ارتباطـات علمـی خواهنـد بـود ،از
دیگر کاربردهای احتمالی این پژوهش می باشد به عبارت دیگر ،با واکاوی ارتباطات علمی از طریق تحلیـل فراگفتمـان بافتارهـای
استنادی ،می توان اطالعات تکمیلی سودمندی را در قالب ابزارهای تسهیل گر ارتباطات علمی در اختیار پژوهشگران قرار داد
با توجه به کاربردهای متنوع این پژوهش در بازیابی اطالعات ،پیشنهاد می شود مطالعات کیفی گسترده تری به منظور تولید
پیکره های تفسیری فراگفتمانی در حوزه های مختلف و در زبان های گوناگون انجام شود زیـرا وجـود ایـن نـوع از پیکـره هـا ،در
حکم ستون فقرات تولید سامانه های هوشمند تسهیل گر ارتباطات علمی می باشد با توجه به هزینه بر بودن و وقتگیر بودن این نوع
از پژوهش ها ،ایجاد گروه های پژوهشی بزر ،شامل زبانشناسان و متخصصان موضـوعی کـه از حمایـت مـالی مناسـبی برخـوردار
باشند ،ضروری می نماید
منابع
اسمعلی زاده ،سمیه ،صحرایی ،رضا مراد ( ) 9919مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننـده در متـون آمـوزی زبـان
فارسی و انگلیسی (با رویکرد میان رشته ای) فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی949-991 )9(1 ،
باب الحوائجی .فهیمه ،زارعی ،عاطفه ،نشاط ،نرگس ،حریری ،نجال ( .)9919نقشه دانش علم اطالعـات و دانـش شناسـی براسـاس
مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات .9-04 ،)99(09،
محمد ( )9982ارتباط علمی ،نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی تهران :چاپار .داورپناه،
زره ساز ،محمد ( )9912ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطالعاتی :جنبش دسترسی آزاد و تتییـرات پـارادایمی شمسـه-99( 9 ،
9-91 ،)90
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بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران
در سال 2016
روح اله خادمی
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حسین مرادی مقدم
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چکیده
زمینه :همکاری علمی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر علم و دانش در نظر گرفته شده و یکی از ملزومات رشد و توسعه علمی کشورها
محسوب می شود از نمودهای همکاری علمی ،همکاری دانشگاه ها و مؤسسات از طریق اشتراک در تولید و انتشارات علمی است که نمونه بارز آن هم
نویسندگی محققان آن دانشگاهها و مؤسسات است با شناسایی این ارتباطات و شبکه علمی میتوان سیاستگذاری علمی مناسبی را در پیش گرفت
هدف :هد

از انجام این پژوهش بررسی الگوی همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی ایران بهمنظور ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی در

داخل کشور در سال  0292است
روش :این پژوهش با استفاده از فنون علمسنجی (هم نویسندگی دانشگاهها) و استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی انجام شده است تمامی تولیدات
علمی ایران در پایگاههای استنادی وب آو ساینس در سال  0292جامعه این پژوهش را تشکیل داده و همکاری دانشگاهها و مؤسسات از طریق هم نویسندگی
آنها با استفاده از نرم افزار وس ویور ترسیم شده است همچنین با استفاده از نرمافزارهای یوسی نت و نت دراو شاخصهای شبکه تشکیل شده مورد بررسی
قرار گرفته است
یافتهها :بررسی دادهها نشان میدهد که در سال  0292و در زمان بازیابی دادهها 42129 ،مدرک وجود داشت که حداقل یکی از نویسندگان آن
وابستگی سازمانی خود را دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی ایران ذکر کرده و در نمایههای استنادی وب آو ساینس نمایه شده است بررسی شبکه و نقشه
همکاری علمی دو خوشه اصلی را نشان میدهد که یکی مربوط به همکاری دانشگاهها و مؤسسات و پژوهشکدهها در حوزه پزشکی ،سالمت و حوزههای
مرتبط است و خوشه دیگر مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات غیرپزشکی است در خوشه اول ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و در خوشه غیرپزشکی دانشگاههای
آزاد اسالمی بیشترین ارتباطات علمی را داشتهاند همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که دانشگاههای تهران ،علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی ایران و
تربیت مدرس در رتبههای باال در شاخصهای مرکزیت قرار گرفتهاند همچنین نتایج نشان داد که بین شاخصهای مرکزیت (درجه ،بینابینی و نزدیکی) و
تعداد تولیدات و تعداد استنادها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
اصالت :بیشتر پژوهشهای انجام شده در این زمینه مربوط به هم نویسندگی محققان بوده و کمتر به ارتباطات علمی در دانشگاهها پرداخته شده که در
این پژوهش ،واحد تحلیل دادهها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در نظر گرفته شده و همکاری دانشگاه های داخلی در داخل کشور ایران مورد بررسی قرار
گرفته است
کلیدواژهها :ارتباطات علمی /ایران /هم نویسندگی /الگوی ارتباط علمی/تحلیل شبکههای اجتماعی

مقدمه و بیان مسئله
مکتب جامعهشناسی علم با رهبری کوهن در سال  9122آغاز شد به عقیدهی وی ،در جوامع علمی نوعی ساختار علمی
وجود دارد که دانشمندان را تحت مجموعه مشترکی از ارزیها و هنجارها گرد هم آورده است (کوهن)9989 ،9
جامعه شناسان علم بر اهمیت ارتباطات بهعنوان سازوکار اصل تکوین و تولید علم تأکید کـردهانـد و پیشـرفت علـم را
_____________________________________________
 9استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان(نویسنده مسئول)r.khademi@semnan.ac.ir
 0استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان h-moradimoghadam@semnan.ac.ir
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بازتاب از نظام ارتباط آن میدانند ارتباط علم در درون سازمانهای آموزش و پژوهش نیز همواره یک از عوامل تأثیرگذار
بر تولید و گستری دانش بوده است و این ارتباطات زمینه ایجاد انسجام و هماهنگ در جامعه علم است (محمدی 9982 ،نقـل
در پرهام نیا و دیگران)9912 ،
ارتباط علمی نقش به سزایی در توسعه علم و دانش دارد در حال حاضر ،نظامهای نـوین تولیـد علـم مبتنـ بـر اصـول و
سازوکارهاى شبکههای علم و همکاریهای بین دانشمندان و تبادل اطالعات و یافتههای پژوهش و مرجعیت نهـاد دانشـگاه و
اجتماعات علم شکل گرفته است (محسن تبریزى ،قاض  ،طباطبای  ،و مرجان  )9981 ،ارتباط علمی زیر مجموعهای از ارتباط
اجتماعی است؛ با توجه به وابستگی عناصر اجتماعی می توانیم ارتباط علمی را فرایندی پیچیده و دارای ویژگی سیستمی بـدانیم کـه
طی آن افراد یا مؤسسات و انجمنهای علمی و پژوهشی به تبادل افکار ،آراء و نظریههای علمی و فنی میپردازند (داورپناه)9982 ،
یکی از نمودهای بارز ارتباط علمی در داخل و خارج از یک کشور میتواند همکاری علمی و یا به عبارت سـادهتـر تولیـد
مقاالت مشترک باشد که از آن به هم نویسندگی نام برده میشود با از بین رفتن محدودیتهای مکانی و سـرزمینی کـه بـه واسـطه
حضور فناوری های نوین ارتباطی حاصل گردیده است ،نویسندگان مختلف در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخـل و
خارج از هر کشور امکان تعامل و ارتباط علمی را تولید مقاالت مشترک فراهم میآورد
در دنیای کنونی با پیچیدهتر شدن مسائل و همچنین ظهور حوزههای بینرشتهای ،احتمال اینکه یک شخص بتواند در همـه
حوزهها تخصص و مهارت الزم را داشته باشد کم است یکی از راهکارها میتواند تولید علمی مشـترک یـا بـه عبـارت دیگـر هـم
نویسندگی باشد این همکاری علمی میتواند بر کمیت و کیفیت تولیدات علمی تأثیرگذار باشد براثر همکاری علمی نویسـندگان
در یک حوزه و یا منطقه ،شبکه هم نویسندگی شکل مـی گیـرد کـه یـک نـوع شـبکه اجتمـاعی اسـت کـه مـیتوانـد بـا اسـتفاده از
شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد آگاهی از این ارتباطات و شبکه هم نویسـندگی مـیتوانـد
در سیاستگذاری علمی مورداستفاده قرار گیرد از این رو نیاز است تا ارتباطات دانشگاههـا و مؤسسـات در قالـب هـم نویسـندگی
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا بتوان با توجه به مزیتهای ایـن گونـه همکـاری علمـی ،برنامـهریـزی و سیاسـتگـذاری علمـی
مناسبتر ی در پیش گرفت پیش از این تمرکز بر روی خود نویسندگان بوده است اما چگـونگی و میـزان ارتبـاط بـین دانشـگاههـا
مسئلهای است که روشن شدن آن میتواند به برنامهریزی و مدیریت بهتر این ارتباطات و بهرهگیری از مزایای آن کمک کند
اهداف و پرسشهای پژوهش
هد

اصلی این پژوهش بررسی و ترسیم شبکه همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران اسـت هـد

فرعـی

پژوهش نیز بررسی رابطه بین شاخصهای تحلیل شبکه اجتماعی با میزان تولید و استناد است
در راستای تحقق اهدا
9

اصلی و فرعی پژوهش سواالت زیر مورد نظر بوده است که به آنها پاسخ داده شود

نقشه همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران بر اساس هم نویسندگی محققان آن دانشگاههـا بـه
چه صورت است؟

0

کدام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران بیشترین همکاری علمی را داشتهاند؟

9

شاخصها ی اصلی مرکزیت (درجه ،بینابینی و نزدیکی) در شبکه ارتباطی حاصل از هم نویسندگی محققان دانشگاههـا و
مؤسسات آموزشی و پژوهشی چگونه است؟

4

چه ارتباطی بین شاخصهای مرکزیت و میزان تولیدات و تعداد استنادهای دریـافتی دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزشـی و
پژوهشی وجود دارد؟
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پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر پژوهش های بسیاری به موضوع هم نویسندگی پرداختهاند که به برخـی از مـرتبطتـرین پیشـینههـا بـا ایـن
پژوهش اشاره شده است
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
یو ،شائو و دوان )0299( 9به بررسی شبکه هم نویسندگی محققان چین در حوزه غدد شناسی پرداختهاند تحلیلها با استفاده
از سنجه های مرکزیت انجام شده و همچنین رابطه سنجه های مرکزیت (درجه ،نزدیکی و بینابینی) با بهرهوری محققان سنجیده شده
که نتایج رابطه مثبت و معناداری را نشان میدهد
عباسی ،آلتمن و حسین )0299( 0در پژوهشی به بررسی شبکه هم نویسندگی در پنج دانشکده علوم اطالعـات پرداختـهانـد
همچنین در این پژوهش تأثیر شاخص های شبکه اجتماعی بر میزان استناد بررسی شده است نتایج نشـان داد کـه عملکـرد پژوهشـی
مبتنی بر استناد ) (G-Indexرابطه مثبتی با شاخصهای درجه و بردار ویژه دارد اما شاخصهای بینابینی و نزدیکی رابطه معکوسـی
داشتهاند
سهیلی ،خادمی و منصوری ( )0292رابطه بین سنجههای مرکزیت و بهره وری و شاخص ضریب تأثیر را بررسـی کـردهانـد
جامعه پژوهش را پژوهشگران حوزه علم اطالعات که حداقل یک مدرک در بیست نشریه حوزه علم اطالعـات داشـتهانـد تشـکیل
میدهد دادهها با نرم افزار یوسی ای نت تحلیل شده و نتایج نشان داد که رابطه معنـیداری بـین ضـریب تـأثیر و تمـامی سـنجههـای
مرکزیت به جز سنجه نزدیکی وجود دارد همچنین نتایج نشان داد کـه رابطـه معنـاداری بـین بهـرهوری (تولیـد) نویسـندگان و همـه
سنجههای مرکزیت وجود دارد
سوزا ،اموریم و ریگو ) 0292( 9در پژوهشی به بررسی شبکه هم نویسندگی در تولیدات علمی شورای ملی توسـعه علمـی و
فناوری برزیل 4پرداخته اند از دیگر اهدا

این پژوهش تأثیر سنجههای شبکه بر بهره وری علمی بـوده اسـت نتـایج نشـان داد کـه

شاخص درجه رابطه مثبت و شاخص نزدیکی رابطهای منفی با بهرهوری دارد
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
عصاره ،صراطی و خادمی ( ) 9919به بررسی شبکه هـم تـألیفی پژوهشـگران ایـران در حـوزه داروشناسـی و داروسـازی در
پایگاه وب آو ساینس پرداختهاند در این پژوهش سنجههای مرکزیت بررسی شده و افراد برتر شناسایی شدهاند و نقشه هـم تـألیفی
محققان این حوزه ترسیم شده است همچنین رابطه بین میزان تولیدات و سنجه درجه بررسی شد نتایج پژوهش نشان داد که رابطـه
مثبت و معنیداری بین میزان تولیدات و میزان شاخص درجه وجود دارد
اسدی ،آقامالیی و ملکوتی خواه ( ) 9914در پژوهشی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیـه قـم را
مورد مطالعه قرار داده اند به عبارت دیگر ارتباط بین دانشگاه های تهران و حوزه علمیه را بررسی کرده اند نتایج این پژوهش نشان
داد که هرچند هم نویسندگی بین پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه روندی صعودی دارد اما در سطح مطلوبی نیسـت
دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صاد (ع) و دانشگاه آزاد بیشترین همکاری علمی را با حوزه علمیه داشته اند
سهیلی ،چشمه سهرابی و آتش پیکر ( ) 9914در پژوهش خود بـه تحلیـل شـبکه هـم نویسـندگی پژوهشـگران حـوزه علـوم
_____________________________________________
1 . Yu, Q., Shao, H., & Duan
2 Abbasi, Altmann & Hossain
3 Souza, Amorim & Rêgo
(4 The Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq
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پزشکی ایران با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی پرداختهاند یافته های پژوهش نشان داد که بین متتیرهـای پـیشبـین مرکزیـت
درجه ،بتا ،بردار ویژه و نزدیکی با مالک بهرهوری رابطه معنیداری وجود دارد
شبکه ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران را فهیم نیا و فهیمی فر ( )9912بررسـی کـردهانـد دادههـا از پایگـاه وب آو
ساینس طی سالهای  0299تا  0292جمع آوری شده است و با نرمافزارهای هیست سایت ،نود اکسل و وویـس ویـور تحلیـل شـده
است نتایج نشان داد که بیشترین ارتباطات دانشگاه تهران با دانشگاههـای آزاد اسـالمی ،دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و دانشـگاه
تربیت مدرس بوده است
محمدیان و وزیری ( )9912در پژوهشی شبکه هم تألیفی دانشگاههای علوم پزشکی را با استفاده از سنجههای تحلیل شـبکه
اجتماعی بررسی و ترسیم کردهاند دادهها از پایگاه وب آو ساینس و طی سالهای  0292تا  0294گردآوری شده است نتـایج ایـن
پژوهش نشان داد که بیشترین همکاری ملی میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شـهید بهشـتی بـوده اسـت بـه لحـا
سنجههای مرکزیت ،دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،اصفهان ،تبریز و شیراز به ترتیب مهمترین جایگاه را در شـبکه
هم تألیفی دانشگاههای علوم پزشکی داشتهاند همچنین نتایج نشان میدهد که محققان دانشـگاههـای علـوم پزشـکی کشـور تمایـل
زیادی به همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران دارند و باعث ایجاد یک شبکه تکقطبی شده است
بررسیها نشان میدهد که در سالهای اخیر مطالعات مربوط به بررسی هم نویسندگی رو به رشد بـوده اسـت از مهـمتـرین
فنون به کار رفته ،سنجههای مرکزیت بوده است عمده پژوهشها رابطه معنادار و مثبتی را بین شاخصهایی مانند اسـتناد و تولیـد و
سنجههای مرکزیت نشان میدهد که البته در برخی موارد (عباسی ،آلتمن و حسین 0299 ،؛ سوزا ،اموریم و ریگـو )0292،شـاخص
نزدیکی رابطه ای معکوس داشته است از سویی دیگر بررسی پیشینهها نشان میدهد که همکاری علمی دانشگاهها مورد بررسی قرار
نگرفته است که در این پژوهش به این مسئله پرداخته شده است
روششناسی پژوهش
این پژوهش با رویکرد علمسنجی و با استفاده از تحلیل شبکه هـای اجتمـاعی انجـام شـده اسـت جامعـه پـژوهش را تمـامی
مقاالت نمایه شده در نمایه های اصلی پایگاه وب آو ساینس در سـال  0292تشـکیل مـیدهـد کـه حـداقل یکـی از نویسـندگان آن
وابستگی سازمانی را ایران ذکر کردهاند از آنجا که دادهها در سال  0291گردآوری شده اسـت و در آن زمـان هنـوز دادههـای آن
سال تکمیل نشده بود ،بنابراین سال  0292انتخاب شد از آنجا که قرار گرفتن تمامی دانشگاه ها و مؤسسات در نقشه ارتباطی باعـث
شلوغ شدن نقشه میشود و این امر تحلیل را با مشکل روبه رو میسازد 12 ،دانشـگاهی کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا یکـدیگر داشـتند
به عنوان نمونه انتخاب شدند از سوی دیگر چون هد
خارجی حذ

این پژوهش تنها ارتباطات داخلی بود ،ارتباطات دانشگاهها با دانشـگاههـای

شده است بهمنظور تحلیل دادهها از شاخصهای مرکزیت که از مهمترین شاخصهای تحلیل شبکههـای اجتمـاعی
9

0

9

است شامل درجه  ،بینابینی  ،نزدیکی استفاده شده است درجه یک گره در شبکه اجتماعی نشان دهنده تعداد ارتباطات آن گره با
سایر گره های تشکیل دهنده شبکه است بینابینی یک گره ،تعداد دفعاتی است که آن گـره در کوتـاهترین مسـیر میـان هـر دو گـره
دگیر در شبکه قرار میگیرد نزدیکی ،میانگین کوتاهترین مسیرهای موجود میان آن گره و سایر گرههـای موجـود در شـبکه اسـت
(عرفان منش و بصیریان جهرمی )9910 ،بهمنظور ترسیم و تحلیل دادهها از نرمافزارهـای وس ویـور( 4بورگـاتی ،اورت و فـریمن،2
_____________________________________________
1 . Degree
2 . Betweeness
3 . Closness
4 VOSviewer
5 Borgatti, Everett & Freeman

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

83

 ،)0220یوسی نـت( 9مـن اک و والـتمن )0221 ،0و نـت دراو( 9بورگـاتی )0220 ،اسـتفاده شـده اسـت ،همچنـین بـهمنظـور انجـام
تحلیلهای آماری از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  09استفاده شده است
تجزیه و تحلیل یافتهها
نقشه همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات ایران بر اساس هم نویسندگی محققان آن دانشگاهها
بررسی دادهها نشان داد که محققان ایران طی سال  0292درمجموع  42149مـدرک نمایـه شـده در وب آو سـاینس منتشـر
کردهاند شبکه همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران در شکل  9نشان داده شده است

شکل  .1شبکه همکاری علمی همکاری دانشگاهها و مؤسسات ایران

همانطور که در شکل  9مشخص است دو خوشه اصلی و بزر ،از همکاری علمی دانشگاههـا و مؤسسـات ایـران تشـکیل
شده که یک خوشه مربوط به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی و خوشه دوم مربـوط
به دانشگاهها و مؤسسات حوزه پزشکی و سالمت است
دانشگاهها و موسسات پژوهشی که بیشترین همکاری را با یکدیگر داشتهاند
بررسی دادهها نشان می دهد که بیشترین همکاری و هم نویسندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاههـای آزاد اسـالمی بـا 402
همکاری بوده است دانشگاه علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران با  409و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم
پزشکی تهران با  421همکاری در رتبههای بعدی قرار دارند در جدول  9دانشگاهها و موسساتی که همکاری بیش از  922مـدرک
_____________________________________________
1 Ucinet
2 . Van Eck & Waltman
3 NetDraw
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داشتهاند نشان داده شده است
جدول  .1فهرست دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی با همکاری بیش از  100مدرک علمی

دانشگاهها و مؤسسات همکار

تعداد همکاری (هم نویسندگی)

رتبه

402

دانشگاه تهران

دانشگاههای آزاد اسالمی

9

409

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

0

421

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9

912

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4

918

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

921

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه تربیت مدرس

2

942

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1

991

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه پیام نور

8

992

دانشگاه تهران

پژوهشگاه دانش های بنیادی

1

909

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه گیالن

92

999

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه شهید بهشتی

99

990

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه صنعتی شریف

90

999

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه فردوسی مشهد

99

992

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

94

992

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

92

922

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه علم و صنعت

92

929

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

91

929

دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشگاه دانش های بنیادی

98

992

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

91

شاخصها ی اصلی مرکزیت (درجه ،بینابینی و نزدیکی) در شبکه ارتباطی حاصل از هم نویسندگی محققان
دانشگاهها
بهمنظور تحلیل شبکه اجتماعی شکلگرفته از همکاری علمی دانشگاهها ،دادهها به نرمافزار نت دارو وارد شد یکی از
شاخص های مرکزیت ،شاخص درجه است درجه یک گره در یک شبکه اجتماعی نشان دهندهی تعداد ارتباطهای آن گره با سایر
گرههای تشکیلدهندهی شبکه است به عبارت دیگر در یک شبکه هم تألیفی درجه مرکزیت هر فرد نشاندهندهی تعداد هم تألیفی
وی با سایر افراد حاضر در شبکه است (گرایی و بصیریان)9910 ،
بررسی داده ها نشان داد که دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در رتبههای اول تا سوم به
لحا شاخص درجه قرار گرفتهاند  92دانشگاه برتر به لحا شاخص درجه در جدول  0نشان داده شده است
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جدول  .2برترین دانشگاهها و مؤسسات بر اساس شاخص درجه

شاخص درجه

دانشگاهها و مؤسسات

رتبه

4994

دانشگاه آزاد اسالمی

9

9029

دانشگاه علوم پزشکی تهران

0

0249

دانشگاه تهران

9

9192

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

9221

دانشگاه علوم پزشکی ایران

2

9092

دانشگاه تربیت مدرس

2

802

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1

180

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

8

194

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

219

دانشگاه صنعتی اصفهان

92

همچنین بهمنظور بهتر مشخص شدن جایگاه دانشگاهها و مؤسسات در نقشه ،شکل  0ارائه شده است در این شکل دانشگاهها با
حجم بزر،تر دارای شاخص درجهی باالتری هستند

شکل  .2شبکه همکاری دانشگاهها و مؤسسات بر اساس شاخص درجه

از دیگر شاخصهای مرکزیت ،شاخص بینابینی یا بینیت است این شاخص بیانگر آن است که شاخص بینیّت یا بینابینی
یک گره بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاهترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار میگیرد گرههای
دارای بینیّت باال نقش مهمی در اتصال شبکه ایفا میکنند که از جایگاهی مرکزی در شبکه برخوردار هستند و در گردی
اطالعات در شبکه نقش نیز مهمی بر عهده دارند (عرفان منش و بصیریان جهرمی)9910 ،
بررسی این شاخص نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در صدر برترینهای به
لحا این شاخص قرار دارند ده دانشگاه برتر به لحا این شاخص در جدول  9ارائه شده است
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جدول  .3برترین دانشگاهها و مؤسسات به لحاظ شاخص بینابینی

شاخص بینابینی

دانشگاهها و مؤسسات

رتبه

21/822

دانشگاه آزاد اسالمی

9

22/128

دانشگاه تهران

0

20/21

دانشگاه تربیت مدرس

9

41/429

دانشگاه پیام نور

4

49/822

دانشگاه علوم پزشکی تهرن

2

91/22

دانشگاه شیراز

2

94/840

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1

90/821

دانشگاه شهید بهشتی

8

90/222

دانشگاه فردوسی مشهد

1

99/210

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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وضعیت دانشگاهها و مؤسسات به لحا شاخص بینابینی در شکل  9نشان داده شده است

شکل  .3شبکه همکاری دانشگاهها و مؤسسات بر اساس شاخص بینابینی

شاخص نزدیکی نیز از شاخصهای مرکزیت است ،شاخص نزدیکی یک گره بیانگر میانگین طول کوتاهترین مسیرهای
موجود میان آن گره و سایر گرههای موجود در شبکه است .گرههای دارای شاخص نزدیکی باال ،از قدرت تأثیرگذاری بیشتری
در شبکه برخوردارند و نقش مرکزیتری در شبکه ایفا کرده و قابلیت دسترسپذیری بیشتری برای سایر گرهها دارند (عرفان
منش و بصیریان جهرمی)9910 ،
بررسی دادهها نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب رتبههای اول تا سوم
را به خود اختصاص دادهاند در جدول  ،4ده دانشگاه و موسسه برتر به لحا شاخص نزدیکی نشان داده شده است
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جدول  .4ده دانشگاه برتر به لحاظ شاخص نزدیکی

شاخص نزدیکی

شاخص دوری

دانشگاهها و مؤسسات

رتبه

922

19

دانشگاه آزاد اسالمی

9

18/241

14

دانشگاه تهران

0

11/999

12

دانشگاه تربیت مدرس

9

12/909

89

دانشگاه پیام نور

4

81/204

80

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

82/880

82

دانشگاه شیراز

2

82/880

82

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1

89/128

81

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

8

80/122

88

دانشگاه فردوسی مشهد

1

89/999

12

دانشگاه صنعتی شریف
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موقعیت دانشگاهها و مؤسسات در شبکه همکاری نیز در شکل  4نشان داده شده است

شکل  .4شبکه همکاری دانشگاهها و مؤسسات ایران بر اساس شاخص نزدیکی

بررسی رابطه بین شاخصهای مرکزیت و تولیدات و استنادها
بهمنظور بررسی رابطه شاخصهای مرکزیت با میزان تولیدات علمی دانشگاهها و میزان استنادهای دریافتی از همبستگی پیرسون
(چون دادهها غیر رتبهای بوده) استفاده شد نتایج این آزمون در جدول  2نشان داده شده است
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جدول  .5ارتباط سنجههای مرکزیت ،میزان تولیدات و استنادها

استنادها
p
2/222

تولیدات

r
2/199

p
2/222

نزدیکی

r
2/101

p
2/222

بینابینی

r
2/129

**2/141 2/222 **2/191 2/222
**2/182 2/222
9

9
**2/182 2/222

درجه

r
2/120

p

r
9

درجه

9

2/222

**22/120

بینابینی

**2/182

2/222

**2/129

نزدیکی

2/222

**2/182 2/222 **2/141

2/222

**2/101

تولیدات

2/222

**2/111 2/222 **2/191

2/222

**2/199

استنادها

**2/182 **2/222 **2/182 2/222 **2/111 2/222
2/222

**9

p
2/222

متتیرها

N=14

P< 2/29

همانطور که دادههای جدول  2نشان میدهد بین هرکدام از سنجههای مرکزیت شامل درجه ،بینابینی و نزدیکی و تولیدات
و میزان استنادها در سطح  2/29رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد بدین معنی که با افزایش تولیدات و میزان استنادها میزان
شاخصهای مرکزیت نیز افزایش یافته است
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به دنبال بررسی مشارکت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران در تولیدات علمی بهعنـوان یکـی از نمودهـای
همکاری علمی بود بررسی نتایج نشان داد که درمجمـوع ،محققـان دانشـگاههـا و مؤسسـات پژوهشـی ایـران در سـال  0292تعـداد
 42129مدرک علمی منتشر کرده اند که توسط پایگاه وب آو ساینس نمایه شده است بررسی ارتباطات و همکاری این دانشگاههـا
نشان دا د که دو خوشه اصلی و مهم شکل گرفته است که یکی به همکاری دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی حوزه پزشکی و سالمت
مربوط بوده و خوشه دیگر به ارتباطات دانشگاه آزاد و دانشگاه های غیرپزشکی نتایج نشان داد کـه بیشـترین ارتباطـات را دانشـگاه
آزاد ،دانشگاه تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتهاند نگاهی بر نتایج در این زمینه نشان میدهد
که عمده دانشگاههایی که بیشترین ارتباطات باالی  922مورد همکاری داشتهاند در نیمه شمالی کشور قرار گرفتهاند (بهجز دانشگاه
علوم پزشکی شیراز) بنابراین نیاز است که با توجه به ظهور فناوری های نـوین کـه مرزهـای زمـانی و مکـانی را از بـین بـرده دیگـر
دانشگاه ها نیز ،با توجه به مرجع بودن و رتبههای برتر بودن دانشگاههای تهران در رتبهبندیهای دانشگاهها ،سعی در ارتباطات بیشتر
با دانشگاه های مرکز داشته تا بتوانند تجربیات و دانش خود را ب ه اشـتراک گذاشـته و درنتیجـه بتواننـد تولیـدات علمـی بیشـتر و پـر
استنادتری را ارائه کنند البته این نکته را نیز باید مد نظر داشت که آنچه که به عنوان دانشگاه آزاد اسـالمی در نتـایج مشـاهده مـی-
شود ،مجموعهی دانشگاه آزاد است که در سراسر کشور پراکنده است نتایج پژوهش فهیم نیاز و فهیمی فر ( )9912نیز نشان داد که
دانشگاه تهران بیشترین همکاری را با دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شریف داشته است
که همسو با نتایج این پژوهش است نتایج پژوهش اسدی و همکاران ( )9914نیز نشان داد دانشگاه تهران در صدر هـم نویسـندگی
با حوزه قرار دارد در شاخص های مرکزیت شامل درجه ،بینابینی و نزدیکی ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشـگاه
تهران بیشترین سنجه درجه را داشته اند به عبارت دیگر بیشترین میزان هم نویسندگی یا همکاری را با دیگر دانشگاهها داشـتهانـد بـه
عبارت دیگر میتوان گفت که دیگر دانشگاه ها و مؤسسات تمایل به داشتن هم نویسندگی و همکاری با این دانشگاهها را داشتهاند
در دو شاخص دیگر عالوه بر دانشگاه های آزاد و دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس نیز در رتبه سوم قرار گرفته است میتـوان
گفت که دانشگاههایی که در این سه شاخص در رتبههای باال قرار گرفتهاند بیشترین هـم نویسـندگی را داشـته ،از طرفـی دیگـر بـه
عنوان پل ارتباطی جهت اتصال دیگر دانشگاه ها به یکدیگر را بازی کرده و جهت دسترسی به جریانهای اطالعاتی در دسـترس تـر
بودهاند بررسی همبستگی آماری بین شاخصهای مرکزیت و میزان تولیدات و استنادها نشان داد که بین این شاخصها رابطه مثبت
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و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر دانشگاه ها و مؤسسات در صورت داشتن هم تألیفی بیشتر استناد بیشتر و همچنـین تولیـدات
بیشتری خواهند داشت بنابراین به نظر میرسد که تشویق محققان به ارتباط داشتن با محققان دانشـگاههـای دیگـر مـیتوانـد باعـث
افزایش تولیدات علمی به لحا کمی و کیفی شـود نتـایج پـژوهشهـای یـو ،شـائو و دوان ( )0299و عصـاره ،صـراطی و خـادمی
( ) 9919همسو با نتایج این پژوهش بود اما بخشی از نتایج پژوهش عباسـی ،آلـتمن و حسـین ( ،)0299سـهیلی ،خـادمی و منصـوری
( )0292و سوزا ،اموریم و دیگو ( )0292همسو با نتایج این پژوهش نبود چراکه در این پژوهشها ،همه شاخصهای تحلیل شبکه با
بهرهوری و یا استناد رابطه مثبت و معناداری داشتهاند بهجز نزدیکی که رابطهای معکوس داشته است
فهرست منابع و مآخذ
پرهام نیا ،فرشاد؛ نوشین فرد ،فاطمه؛ حریری ،نجال؛ محمداسماعیل ،صدیقه ( )9912تأثیر عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی :تحلیلی
مبتنی بر رگرسیون چندگانه فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات922-82 ،)0(01 ،
اسدی ،سعید؛ آقامالیی ،فائزه؛ ملکوتی خواه ،فهیمه ( )9914بررسی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه
قم طی سال های  9910-9989فرهنگ در دانشگاه اسالمی294-419 ،)4(2 ،
داورپناه ،محمد رضا( )9982ارتباط علمی :نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی تهران :انتشارات دبیزی
سهیلی ،فرامرز؛ چشمه سهرابی ،مظفر؛ آتش پیکر ،سمیرا ( )9914تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی
ایران :مطالعهای با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی مجله علمسنجی کاسپین90-04 ،)9(0،
عرفانمنش ،محمدامین؛ بصیریان جهرمی ،رضا ( )9910شبکه همتألیفی مقاالت منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و

سازماندهی اطالعات با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی
اطالعات12-12 ،)0(04 ،
عصاره ،فریده؛ منصوره ،صراطی شیرازی؛ خادمی ،روح اله ( )9919بررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه
داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس 0222-0290:مدیریت سالمت42-99 ، )91(22 ،

فهیم نیا ،فاطمه؛ فهیمی فر ،سپیده ( )9912شبکه ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است؟ تحقیقات کتابداری و
اطالعرسانی دانشگاهی92-99 ،)0(22،
کوهن ،توماس (  ) 9989ساختار انقالبهای علم (عباس طاهرى ،مترجم) تهران :قصه
گرایی ،احسان؛ بصیریان جهرمی ،رضا ( )9910مطالعهی شبکهی همتألیفی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران :مطالعه
موردی فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی کتابداری و اطالعرسانی.900-929 ،)9(92،
محسن

تبریزى ،علیرضا؛ قاض
جامعهپذیری دانشگاه

طباطبای  ،محمود؛ و مرجان  ،محمود ( )9981تأثیر مسائل و چالشهای محیط علم

بر

پژوهش و برنامهریزی در آموزی عالی21-42 ،)9(92 ،

محمدی ،اکرم ( )9982تأثیر ارتباطات بر تولید دانش جامعهشناسی ایران12-20 ،)9(8 ،
محمدیان ،سجاد؛ وزیری ،اسماعیل ( )9912تحلیل و مصورسازی شبکه هم تألیفی دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت
بهداشت با استفاده از سنجههای تحلیل شبکه اجتماعی بر اساس دادههای  web of scienceپیاورد سالمت-49 ،)9(99 ،
22
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بررسی فعالیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی مندلی
سمیرا فلسفی

1

محسن حاجی زین العابدینی

2

چکیده
زمینه :فناوریهای جدید امکان همکاری میان افراد را حتی در نقاط مختلف جترافیایی فراهم کردهاند از اینرو با توجه به گستری ایـن
فناوریها و بهویژه اینترنت ،دامنه همکاریهای علمی نیز گستری یافته است همچنین با توجه به رشد روزافزون استفاده از شبکههای اجتمـاعی
در همکاریهای علمی ،شناسایی نیازهای مخاطبان این شبکهها و نیز بررسی چالشها و موانع پیش روی آنها از مسـائلی اسـت کـه بایـد مـورد
توجه قرار گیرد
هدف :پژوهش حاضر به مطالعه میزان فعالیت اعضای هیات علمـی دانشـگاه شهیدبهشـتی در شـبکه اجتمـاعی منـدلی بـه عنـوان ابـزاری
جایگزین یا مکمل نمایههای استنادی ،با استفاده از شاخصهای آلتمتریکس(دگرسنجی) میپرازد
روش :در این پژوهش از تکنیک علمسنجی با تمرکز بر رویکرد آلتمتریکس استفاده شده است جامعه پژوهش 191 ،نفر اعضای هیـات
علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند اسامی و حوزه علمی این افراد از وبسایت دانشگاه استخراج شده و در نهایت پروفایل مربوط به هر فـرد در
شبکه اجت ماعی مندلی مورد مطالعه قرارگرفت نمرات خواندن ،اچ اینـدکس ،تعـداد اسـتنادات دریـافتی ،تعـداد مقـاالت نشـانهگـذاری شـده و
همینطور تعداد همکاران علمی هر یک از افراد بررسی شده و مورد تحلیل قرار گرفت
یافتهها :یافته های پژوهش میزان حضور اعضای هیئت علمـی را در شـبکه اجتمـاعی منـدلی نمایـان سـاخت یافتـههـا حـاکی از حضـور
کمرنگ پژوهشگران رشتههای علوم انسانی در مقایسه بـا سـایر رشـتههـا و همبسـتگی قـوی و مسـتقیم میـان شـاخصهـای اسـتنادی و شـاخص
آلتمتریکس «خواندن» در شبکه اجتماعی مندلی است
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط و همبستگی میان استنادات دریافتی هر فرد و مقدار شاخص خواندن او در سایت مندلی ،مـیتـوان نتیجـه
گرفت که اشتراکگذاری آثار علمی در شبکههای اجتماعی از قبیل «مندلی» میتواند میزان رویتپذیری و استناد آینده پژوهشگران را افزایش
دهد
کلیدواژهها :همکاری علمی ،شبکه اجتماعی علمی ،مندلی ،دانشگاه شهید بهشتی ،آلتمتریکس

مقدمه
9

تحوالت فناورانه در سالهای اخیر ،تولید شبکههای اجتماعی دیجیتالی را ممکن ساخته است در نتیجه این پشتیبانی ،کاربران
می توانند با افرادی ارتباط برقرار کنند که به علت موانع اجتماعی و منطقهای ،برقراری ارتباط با آنهـا مشـکل اسـت(بتولی)9910 .
بنابراین ،ظهور شبکههای ارتباطی به عنوان یکی از مهمترین وجوه تأثیرگذار بر فرایند جهانیشدن بهشمار میآید چرا که فاصلههـا
را از میان برداشته است و در زمانی کوتاه ،حجم وسـیعی از اطالعـات را منتقـل و امکـان ارتبـاط بـین افـراد در اقصـی نقـاط دنیـا و
دسترسی به اطالعات روزآمد را فراهم مینماید(حسن 4و گیالنـی0292 ،2؛ رحمـانی ،نـوروزی چـاکلی و اصـنافی ،زودآینـد) هـم
_____________________________________________
 9دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،کتابدار نهاد کتابخانههای عمومی کشور (نویسنده مسئول)،
samira.falsafi@gmail.com
 0استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتیzabedini@gmail.com ،
3 Social Media
4 Hassan
5 Gillani
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اکنون کاربران دارای عالئق و زمینههای موضوعی یکسان ،می توانند در بستر یک شبکه ،همدیگر را پیدا کنند و در تماس و ارتباط
با هم باقی بمانند در مفهومی که اغلب وب  0خوانده میشود (بتولی9910 ،؛ قاضینوری ،روشنی و رجبزاده)9912 ،
4

وب  0کــه در ســال  0229پایــهگــذاری شـــد؛ فنـــاوریهـــای آراساس ،9برچســـبهـــا ،0وبـــال،هـــا ،9خــدمات وب ،
نشانهگذاریها 2و نقطهنظرات 2را در بر میگرفت(ابراهیمی ،ستاره و حسینچاری )9912 ،با ورود وب  0شکل جدیدی از نرمافزار
تحت عنوان خدمات شبکههای اجتماعی ،ظهور پیدا کرد که از امور مشارکتی حمایت میکننـد در حقیقـت یکـی از قابلیـتهـای
شبکه های اجتماعی ،امکاناتی است که جهت برقراری ارتباط و همکاری علمی در اختیار محققان قرار مـیدهـد از ایـنرو رسـالت
شبکههای را تولید محتوای مشارکتی میدانند(بتولی9910 ،؛ قاضینوری و همکاران)9912 ،
پژوهشگران از طریق ارتباطات علمی میتوانند به تبادل اطالعات و دانش ضمنی خود با سایر افراد بپردازند از ایـنرو وجـود
شبکهها و حلقههای ارتباطی به پیشرفت علم و به اشتراکگذاری اطالعات و دانش کمک میکند(نیککار ،علیجانی و قاضیزاده،
9912؛ عرفانمنش ،اصنافی و ارشدی )9914 ،شبکههای اجتماعی علمی که با رویکرد تبادل دانش و اطالعـات در فضـای مجـازی
رشد و توسعه پیدا کردهاند ،محدودیتها و مرزهای جترافیایی را کنارگذارده و تأثیرات محتمل متقابل در حوزه اشتراک دانـش را
به شکل قابل توجهی گستری میدهند(امیری ،انتظاری و مرتجی)9912 ،
این شبکهها ،بـه دلیل پشتیبانی از پژوهشگران و فعالیتها و همکاریهای علمی آنهـا شـهرت زیـادی در جوامـع علمـی پیـدا
کردهاند و در نتیجه شاهد استقبال گسترده دانشمندان و دانشپژوهان از سراسر جهـان بوده(سـتوده و سـعادت )9914 ،و از نخسـتین
روزهای شروع کار خود کاربران زیادی را به خود جذب کردهاند شمار زیـادی از ایـن مخاطبـان بـهطـور مـنظم و روزانـه در ایـن
شبکهها به فعالیت میپردازند(قاضینوری و همکاران )9912 ،شماری از شبکههای اجتماعی ،در سالهای اخیر ظهور پیدا کردهانـد
که امکان ساخت شبکههای تخصصی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهند بـه کمـک ایـن شـبکههـا پژوهشـگران مـیتواننـد در
زمانها و مکانهای متفاوت ،برای مالقات افراد دور هم جمع شده و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند(بتولی و نظری،
)9919
شبکههای اجتماعی دارای امکانات و ویژگی های متفاوتی نظیـر امکـان ایجـاد وبـال ،،آپلـود ویـدئو ،تصـاویر و محتواهـای
گوناگون و هستند و سبب شده اند تا پژوهشگران بتوانند فرایند تحقیقات خود در زمینه شناسایی زمینههای فرهنگـی ،قومیـتهـا و
نوع تعامالت کاربران با یکدیگر را تسهیل نمایند(عرفـانمـنش و همکـاران9914 ،؛ قاضـینـوری و همکـاران )9912 ،کاربردهـای
شبکههای اجتماعی در مسیر انجام فعالیتهای پژوهشی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اسـت(بتولی )9912 ،از
طرفی به نظر میرسد در عصر حاضر ،شبکههای اجتماعی علمی ،شیوههای کار پژوهشـگران را دگرگـون کـردهانـد ایـن شـبکههـا
فرایند اشتراکگذاری دانش را تسریع کردند شبکههای اجتماعی تخصصی تحت وب ،توانستهاند الگوهایی جدید برای تعامالت و
ارتباطات علمی ایجاد کنند(اصنافی )9914 ،به عنوان مثال شبکه علمی مندلی 1یک ابـزار آنالیـن مـدیریت مرجـع اسـت کـه ادعـا
میکند دارای پایگاه دادهای است که  42بار بزرگتر از رقیب خود سایت یوالیک 8است ابزارهـای آنالیـن مـدیریت مرجـع پلـت
فرمهایی مبتنی بر وب هستند که اساتید و دانشجویان برای ضبط ،مدیریت و به اشتراکگـذاری کتابشناسـیهـای شخصـی اسـتفاده
_____________________________________________
1 RSS Technology
2 Tag
3 Weblog
4 Web service
5 Bookmarking
6 Point of view
7 Mendeley
8 CiteULike
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میکنند(تلوال 9و محمدی0294 ،؛ زاهدی ،کاستاس 0و ووترز )0292 ،9یکـی از ویژگـی هـای منـدلی ارائـه آمـاری از کـل تعـداد
کاربرانی است که آثار علمی را در کتابخانه شخصی خود ذخیره کردهاند(زاهدی )0292 ،در حال حاضر منـدلی دارای بـیش از 2
میلیون 4کاربر بوده و تعداد  2 12120موقعیت شتلی را به اشتراک گذاشته است
بیان مسئله
توجه دانشمندان و پژوهشگران به رسانهها و شبکههای اجتماعی ،برای انتشار و اشاعه پژوهش و نیز افزایش رویتپذیری ،هـر
روز در حال افزایش است بنابراین ،با توجه به نو بودن این ابزارها در پژوهشهای علمسنجی کشور و کاربردی بودن آنها در ایـن
زمینه ،معرفی و بررسی کاربرد عملی آنها برای کسب شواهد بیشتری درباره جایگزینی یا استفاد تکمیلی از رسانهها یـا شـبکههـای
اجتماعی در راستای ارزیابی پژوهشگران ،ضروری بهنظر میرسد(زاهدی0292 ،؛ اسدی ،نقشینه ونظری9914 ،الف)
از طرفی بهرهگیری از شبکههای اجتماعی علمی ،می تواند افزون بر معرفی یک مجرای علمی و رسـمی اطـالعیـابی گسـترده،
گامی در جهت هرچه مرئیتر نمودن پژوهش های پژوهشگران و دریافت استناد بیشتر و در نهایت تشکیل حلقههای همکاری علمی
باشد(اصنافی )9914 ،به عنوان مثال شبکه علمی مندلی که تحت تملک انتشارات الزویر 2قرار دارد ،امکان ارزیابی عملکـرد علمـی
را با رویکرد آلتمتریکس 1و همچنین امکان تشکیل گروههای علمی را فراهم مینماید(خلیلی)9912 ،
مفهوم و اصطالح آلتمـریکس بـرای اولـین بـار در سـال  0292توسـط پـریم 8دانشـجوی دکتـری علـم اطالعـات در دانشـگاه
کارولینای شمالی مطرح شد آلتمتریکس بر عملکرد و فعالیـتهـای علمـی پژوهشـگران در رسـانههـای اجتمـاعی تمرکـز داشـته و
میتواند مکملی بر مطالعات علمسنجی باشد(نیککار و همکاران9912 ،؛ عرفانمنش و همکاران )9914 ،در این مطالعات عملکرد
علمی و میزان اثرگذاری افراد بر اساس تعداد مدارک به اشتراک گذاشته شده در رسانههای اجتماعی تعداد دفعاتی که این مدارک
مشاهده ،1نشانهگذاری ،بارگذاری ،92الیک ،99کلیک ،90اشتراک ،99یا استناد شده ،تعداد نظراتی که مدارک بـه اشـتراک گذاشـته
شده دریافت کرده و یا تعداد افرادی که فعالیتهای یک پژوهشگر را پیگیری میکنند ،سنجیده میشود(عرفانمنش)9912 ،
در پژوهشهایی که به معرفی قابلیتهای شبکههای اجتماعی علمی نظیـر منـدلی جهـت بـهکـارگیری در فعالیـتهـای علمـی
دانشمندان پرداختهاند؛ از مهمترین قابلیتهای این شبکه اجتماعی به قابلیت ایجاد پروفایـل پژوهشـی ،قابلیـت شناسـایی و برقـراری
ارتباط و تعامل با سایر پژوهشگران ،اشتراک اطالعات ،تحلیـل عمقـی تأثیر تألیفات پژوهشگران ،ردیابی پژوهشگران مـورد نظـر و
غیره اشاره شده است(بتولی9912 ،؛ بتولی و نظری)9919 ،
شبکه اجتماعی مندلی از جمله منابع مهم برای آلتمتریکس بهشمار رفته و شامل دو ابزار بالقوه برای ارزیابی پژوهش میباشـد:
ابزارهای مدیریت ارجاع برخط 94و سایر ابزارهای رسـانههـای اجتمـاعی 92یعنـی نشـانهگـذاری اجتمـاعی 92منـدلی در سـال 0228
_____________________________________________
1 Thelwall
2 Costas
3 Wouters
4 Available on: https://www.mendeley.com/research-network/community
5 Available on: https://www.mendeley.com/careers/
6 Elsevier
7 Altmetrics
8 Jason Priem
9 View
10 Upload
11 Like
12 Click
13 Share
14 Online Reference Manager Tools
15 Social Media Tools
16 Social Bookmarking
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بهوجود آمده و برای سنجشهای کاربرمحور استفاده میشود این شبکه به کاربران خود اجازه میدهـد کـه بـا اسـتفاده از دو ابـزار
نامبرده ،منابع و متون خود را ذخیره ،نشانهگذاری و برچسبگذاری کنند و با کلیدواژههای انتخابی خود به توصیف آنها بپردازنـد
و در نهایت این اطالعات را با سایر کـاربران بـه اشـتراک بگذارند(زاهـدی و همکـاران0292 ،؛ حسـن و گیالنـی0292 ،؛ زاهـدی،
0292؛ اسدی و همکاران9914 ،ب)
9

ذخیره آثار علمی در مندلی تحت عنوان خواندن آن اثر معرفی شده است به این معنی که به صورت پیشفرض ،افزودن هـر
اثر به کتابخانه شخصی ممکن است به مفهوم خواندن آن اثر توسط کاربر (در همان لحظه یا در آینده) و سپس استناد به آن در آثار
علمی خود ،اشاره داشته باشد به این ترتیب میزان کل استفاده (ذخیره) هر اثر توسط کاربران مختلف در مندلی بـا عنـوان دادههـای
خواندن 0معرفی میگردد(زاهدی )0292 ،دادههای خواندن مندلی عمدتا دادههای نشانهگذاری هستند به منظور سادهسـازی اساسـا
با عنوان تعداد خوانندگان 9به دادههـای منـدلی اشـاره مـی شـود از آنجـا کـه مشـخص نیسـت کـه دقیقـا چـه مقـادیر آلتمتریکسـی
اندازهگیری می شوند ،بیشتر مطالعات در این زمینه ارتباط بین مقادیر آلتمتریکس و مقادیر استناد را محاسبه مـیکننـد(هانسـچایلد،4
بورنمن 2و لیدسدور )0292 ،2
برخال

مطالعات علم سنجی که نیازمند دسترسی به پایگاههای اسـتنادی گـرانقیمـت ماننـد پایگـاههـای تامسـون رویتـرز 1و
1

8

اسکوپوس هستند مطالعات آلتمتریکس را میتوان بر اساس دادههـای موجـود در پایگـاههـای رایگـان ماننـد لینکـداین  ،ریسـرچ
گیت ،92مندلی ،آکادمیا ،99سایت یوالیک و ایمپکت استوری 90انجام داد از سوی دیگر از آنجا که انتشار مـدارک نشـانهگـذاری
شده در پایگاههای استنادی و دریافت استناد همه نیازمند گذشت زمان بوده و در بعضی از حوزهها ماننـد علـوم انسـانی و اجتمـاعی
سالها طول میکشد تا مدرکی استناد دریافت کند ،از اینرو مطالعات علم سنجی وابستگی زیادی به زمان دارند این وابسـتگی بـه
زمان در مطالعات آلتمتریکس کمتر بوده و میتوان عملکرد و اثرگذاری مقاالت و پژوهشگران را در رسانههای اجتماعی در زمـان
بسیار کوتاهتری مورد بررسی قرار داد(تلوال و فیرکال0292 ،99؛ حسن و گیالنی0292 ،؛ نیککار و همکـاران )9912 ،مقایسـه بـین
استنادات دریافتی و تعداد خوانندگان مندلی به عنوان یک شاخص آلتمتریکس ،نشـان مـیدهـد کـه ایـن دو معیـار ،شـاخصهـایی
مربوط به انواع مختلف اثرگذاری بوده و برای گروههای متفاوت اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرنـد اسـتنادات مـنعکس کننـده
تاثیر مقاالت بر روی اجتماع علمی هستند؛ در حالیکـه ،بـه نظـر مـی رسـد شـاخص منـدلی کـاربرد ایـن مقـاالت را در میـان طیـف
گسترده تری از مخاطبان دانشگاهی به تصویر میکشد(تلوال و فیرکال0292 ،؛ دیدگاه ،بوومن 94و هولمبر0291 ،92،؛ هاسـتین 92و
همکاران)0294 ،
از طرفی اگر دادههای مندلی برای ارزیابی های مهم مورد استفاده قرار بگیرد؛ باید مراحلـی بـرای اطمینـان از عـدم دسـتکاری
_____________________________________________
1 Read
2 Readership
3 Reader counts
4 Haunschild
5 Bornmann
6 Laydesdorff
7 Thomson Reuters
8 Scopus
9 Linkedin
10 Researchgate
11 Academia
12 Impact Story
13 Fairclough
14 Bowman
15 Holmberg
16 Haustein
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داده ها توسط افرادی که به نتایج خاصی عالقمندند ،اتخاذ شود این محدودیتی است که متوجه شاخصهای آلتمتریکس میشـود
چرا که دادههای آلتمتریکس از طریق درگاههای مجازی گردآوری شده و احتمال دستکاری دادههـا توسط هویـتهـای ناشـناخته
مجازی زیاد است(تلوال و محمدی0294 ،؛ عرفانمنش و همکاران )9914 ،بر این اساس ،به سیاستگذاران حوزه علمسنجی توصـیه
میشود که با ایجاد شبکههای اجتماعی معتبر و تدوین استانداردها ،به کنترل دادههای تحت وب بپردازند و از این طریق بر کیفیـت
دادههـا نیز نظارت داشته باشند تا پژوهشگران با اطمینان بیشتری از شبکههای اجتماعی استفاده کنند و تمایل بیشتری به تسهیم دانش
از خود نشان دهند(ابراهیمی و همکاران)9912 ،
رسالت نوین متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ،شناخت و بهرهبرداری از فنـاوریهـای نـوین ،جهـت هموارسـازی راه
برقراری ارتباط ،همکاری ،اطالعرسانی و اشتراک دانش بین پژوهشگران و نیازمندان اطالعات ،بـه شـمار مـیآیـد(بتولی و نظـری،
 )9919بهویژه نسل جدید دانشمندان و دانشگاهیان که با شبکههای اجتماعی و به اشتراکگذاری ایدهها بزر ،شـدهانـد ،در حـال
تبدیل شدن به سیاست گذارانی هستند که از شبکه به عنوان ابزاری استاندارد برای اشـتراکگـذاری دانـش بهـره مـیبرند(اسـدی و
همکاران9914 ،ب) در نتیجه ،لزوم توجه به قابلیتهای شبکههای اجتماعی تحقیقـاتی در ایـن مسـیر ،الزامـی اسـت در ایـن راسـتا
پرسشهای زیر مطرح و بررسی شدند
پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر سعی دارد به سواالت زیر پاسخ دهد:
 9وضعیت حضور اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی در شبکه اجتماعی علمی مندلی چگونه است؟
 0پژوهشگران فعال در این شبکه اجتماعی علمی بر اساس شاخص های موجود(تعـداد خواننـدگان ،تعـداد همکـاری و تعـداد
انتشارات) ،چه افرادی و از کدام دانشکدهها هستند؟
 9کدام دانشکده ها بیشترین و کدام کمترین حضور را در این شبکه اجتماعی علمی دارند؟
 4وضعیت حضور اعضای هیات علمی بر اساس مدرک تحصیلی ،رتبه علمی و محل تحصیل چگونه است؟
فرضیه پژوهش
رابطه آماری معناداری میان تعداد استنادات دریافتی پژوهشگر(شـاخص اسـتنادی) و تعـداد خواننـدگان مقـاالت او در شـبکه
اجتماعی مندلی(شاخص آلتمتریکس) وجود دارد
جامعه آماری و روش پژوهش
پژوهش حاضر به صورت پیمایشی ،با تکنیک علم سنجی و تکیه بر رویکرد آلتمتریکس انجـام شـد در ایـن پـژوهش کـه بـه
منظور بررسی وضعیت حضور و فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی صورت گرفت ،ابتدا اسامی این افراد از وبسایت
دانشگاه 9دریافت شده و اطالعات مورد نیاز در یک فایل اکسل به صورت دستی وارد گردید که در نهایت به  191نفر رسید
در مرحله بعدی اسامی تک تک این افراد به صورت جداگانه در مندلی جسـتجو شـد چـرا کـه بـرخال

برخـی شـبکههـای

اجتماعی نظیر ریسرچ گیت ،در قسمت جستجوی این شبکه اجتماعی امکان جسـتجو بـر اسـاس وابسـتگی سـازمانی وجـود نـدارد
بهمنظور جمعآوری داده مراحل زیر انجام پذیرفت:
اسامی افراد در تمامی حالت های نگارشی جستجو شد در صـورت مشـاهده مـوارد مشـابه بـرای حصـول اطمینـان ،اطالعـات
سازمانی ،پروفایل و موضوع مقاالت نوشته شده مورد بررسی قرار گرفت از آنجایی که برخـی از افـراد از نگـاریهـای نامتعـار
_____________________________________________
1 www.sbu.ac.ir
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برای اسامی خود استفاده کرده بودند و همینطور به دلیل عدم آشنایی با برخی اسامی و نحـوه نگـاری آنهـا ،از آدرسهـای ایمیـل
موجود در فایل اطالعات دریافتی از سایت دانشگاه استفاده شد همچنین در مواردی با مراجعه به پایگاه اسکوپوس نگاری صـحیح
و بهکاربرده شده اسامی ،بهدست آمد
از دیگر مشکالت جستجو در مندلی می توان به نبود امکان جستجوی کاربران غیرفعال اشاره کرد کاربران غیرفعال در منـدلی
دیگر قابل جستجو نیستند و تنها راه دسترسی به پروفایل این افراد ،از طریق همنویسندگی 9با کـاربران دیگـر اسـت در ایـن مرحلـه
بخش مربوط به هم نویسندگی در پروفایل هر فرد مورد بررسی قرار گرفت بسیاری از افراد بدین طریق یافت شدند ولی احتمال پیدا
نکردن کاربران غیرفعال همچنان وجود داشت
در ادامه برای بررسی های بیشتر صفحه شخصی افراد حاضر در شبکه اجتماعی در فایل اکسل وارد شد اطالعـات موجـود در
ص فحات شخصی افراد اعم از :تعداد استناد دریافتی ،تعداد خوانندگان ،تعـداد مقـاالت نشـانهگـذاری شـده ،اچ اینـدکس 0و تعـداد
همکاران علمی ،گردآوری و با استفاده از نرمافزار اسپیاساس 9دادههـای جمـعآوری شـده مـورد تحلیـل قـرار گرفـت متاسـفانه
بسیاری از افراد فقط اقدام به ایجاد صفحه شخصی کردهاند و هیچ اطالعاتی در صفحه آنها موجود نبود
صفحه شخصی افرادی که اطالعات خود را به طور کامل وارد کرده و به عنوان یک عضو فعال بهشمار میروند از سه بخـش
تشکیل شده است
بخش اول صفحه  Overviewکه تمامی اطالعات را در خود جای داده است

شکل .1صفحه  overviewاز پروفایل اعضای مندلی

بخش دوم صفحه  Statsکه عالوه بر نمایش اطالع بهصورت عددی و خالصهوار ،نموداری از تعداد استنادات دریافتی فـرد و
همینطور تعداد بازدیدهای بهعمل آمده از مقاالت نشانهگذاری شده توسط این فرد میباشد این قسمت کـه بـا نـام

Performance

 Timelineنشان داده شده تاریخچه کامل و همینطور یک ساله از عملکرد این دو فاکتور را به تصویر میکشد
شایان ذکر است اعداد نمایش داده شده از پایگاهها و سایتهای متفاوتی جمعآوری شدهاند اچ ایندکس و تعـداد اسـتنادات
دریافتی از اسکوپوس ،تعداد خوانندگ ان از خود مندلی و نیز بخشی با عنوان تعداد مشاهدات که از سـاینس دایرکـت 4گرفتـه شـده
است برای دریافت این اطالعات فرد باید از آیدی اسکوپوس خود استفاده کند
_____________________________________________
1 Co-author
2 H-Index
3 SPSS
4 Science Direct
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شکل .2تصویر صفحه  statsاز پروفایل اعضای مندلی

و در نهایت صفحه سوم  ،Networkکه لیستی از همکاران علمی این فرد را نمایش میدهد

شکل .3تصویر مربوط به سومین صفحه از پروفایل اعضای مندلی با نام ""Network

یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی میزان فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی در شبکه اجتماعی مندلی بپـردازد
برای این منظور تمامی اسامی در مندلی جستجو شد از بین  191نفر 089 ،نفر در این شبکه حضور داشتند که  91/0درصد را شـامل
می شود این یعنی کمتر از نیمی از افراد در مندلی حضور داشتند از میان این افراد نیز برخی فقط پروفایل ایجاد کرده بودند و هیچ
فعالیتی از آنها مشاهده نشده است
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جدول  .1درصد حضور و عدم حضور اعضای هیات علمی در مندلی

فراوانی

درصد

عدم حضور

492

22/8

حضور

089

91/0

کل

191

922

نمودار .1درصد حضور اعضای هیات علمی هر دانشکده در مندلی

تعداد افراد هر دانشکده به صورت درصدی نشان داده شده است تا بتوان به میزان حضور هر دانشکده پی برد همانطور که در
نمودار مشاهده میکنید دانشکده مهندسی بر بیشترین حضور( )% 92/19و دانشکده الهیات و ادیان کمترین حضور( )% 9/21را در
بین دانشکدههای دانشگاه داشتهاند
جدول  .3میزان فعالیت اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکدهها

تعداد اعضا

تعداد خوانندگان

تعداد همکاری

تعداد انتشارات

نام دانشکده
ادبیات و علوم انسانی

92

2

2

2

الهیات و ادیان

9

2

2

2

تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

221

992

22

حقو

1

2

2

2

شیمی

09

1298

9891

9901
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تعداد اعضا

تعداد خوانندگان

تعداد همکاری

تعداد انتشارات

نام دانشکده
علوم اقتصادی و سیاسی

1

2

2

2

علوم تربیتی و روانشناسی

92

919

914

19

علوم ریاضی

98

9402

922

042

علوم زمین

99

420

20

42

علوم زیستی

90

9490

822

489

عمران و محیط زیست

90

914

921

10

فیزیک

09

4281

821

124

مدیریت و حسابداری

91

9292

029

021

معماری و شهرسازی

90

19

2

9

مکانیک و انرژی

91

9088

919

922

مهندسی بر

41

2221

9929

9221

مهندسی علوم کامپیوتر

91

9092

028

084

مهندسی انرژی و فناوری نوین

92

124

992

920

55

طبق نتایج بهدست آمده از جدول  9دانشکدههای مهندسی بر ( ،)41فیزیـک( )09و شـیمی( )09بیشـترین حضـور را داشـتند
همینطور دانشکدههای الهیات و ادیان( ،)9تربیت بدنی و علوم ورزشی( ،)4حقو ( )1و علوم اقتصادی و سیاسی( )1کمترین حضور
را داشتهاند

نمودار 0درصد حضور بر اساس موقعیت سازمانی

بررسیها نشان می دهند که حضور استادیاران با اختال

قابل توجهی( )% 29/09بیش از سایر رتبههـای علمـی اسـت و گـروه

استادیاران بزرگترین گروه مدرسین عضو را تشکیل میدهند از طر
را به خود اختصاص میدهد

دیگر ،حضور مربیان از همه کمرنگتر بوده و تنها ()% 0/94

100
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نمودار .3وضعیت حضور بر اساس مدرک تحصیلی

با توجه به نمودار  9مشاهده می شود که اساتید با مدرک دکترا حضـور فعـال تـری در ایـن شـبکه اجتمـاعی دارنـد عـالوه بـر
پرشماری تعداد اساتید با مدرک دکترا ،این احتمال وجود دارد که دلیل حضور پررنگتر این افـراد در شـبکههـای اجتمـاعی نـرخ
باالی تولیدات و فعالیتهای علمی آن ها ،تسلط بیشتر به زبان انگلیسی و فناوری جدید و نیاز بیشـتر ایـن افـراد بـه برقـراری ارتبـاط
علمی با سایر اساتید ،باشد از آنجا که گروه دارای مدرک تحصیلی فو لیسـانس و دانشـوری 9گـروه مربیـان هسـتند و ارتباطـات
علمی کمتری به نسبت گروههای دیگر مدرسین دارند
طبق نتایج بهدسـت آمـده ،بـیشتـرین تعـداد انتشـارات متعلـق بـه «مسـعود شـیدایی» از دانشـکده علـوم زیسـتی بـا  921مقالـه
پرتولیدترین پژوهشگر در مند لی بوده است البته بسیاری از افراد دارای تعداد انتشارات باال ،به علت غیرفعال شدن پروفایلشـان تنهـا
 922مقاله در دسترس داشتند چه بسا تعداد مقاالت بسیار بیشـتر بـوده اسـت در بـین تعـداد اسـتنادات دریـافتی «احمـد شـعبانی» از
دانشکده شیمی با تعداد  2082استناد اثرگذار ترین پژوهشگر در منـدلی بود(البتـه ایـن اعـداد از اسـکوپوس دریافـت شـدهانـد) او
همچنین دارای باالترین اچ ایندکس( ) 40در بین افراد حاضر در مندلی بود باالترین تعداد خوانندگان( )0482را «مصطفی زندیه» از
دانشکده مدیریت و حسابداری داشت و «حمیدرضا خواصی» از دانشکده شیمی بیشترین مشـارکت و همکـاری را بـا نویسـندگان
دیگر ( 401همکاری) داشت
جدول  .4میزان پوشش شبکه اجتماعی مندلی از آثار پژوهشگران

تعداد رخدادهای غیر
صفر(تعداد خوانندگان)
)% 20/99( 941

تعداد همکاری

تعداد خوانندگان

تعداد استنادات دریافتی

تعداد مقاالت نشانهگذاری شده

2292

90021

22191

4121

با بررسی نرمال بودن پراکندگی داده های موجود در دو بخش «تعداد استناد دریافتی» و «تعداد خوانندگان» تحت آزمونهـای
_____________________________________________
 9دوره دانشوری دورهای باالتر از فو لیسانس است که طی آن مربیـان دانشـگاههـا و موسسـات آمـوزی عـالی و پژوهشـی مرحلـه آموزشـی دوره دکتـری
تخصصی را میگذرانند و به اخذ مدرک دانشوری نایلمیشوند.
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آماری ،غیرنرمال بودن پراکندگی آن ها مشاهده شده و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن سطح معناداری ارتباط ایـن دو متتیـر
سنجیده شد
نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه معناداری میـان تعـداد اسـتنادات و تعـداد خواننـدگان در
مندلی وجود دارد( rs=2/129و  ) p=2/22همانطور که در نمودار  4مشاهده میکنید ،رابطه میان این دو متتیـر یـک رابطـه مسـتقیم و
قوی است

نمودار  .4رابطه میان تعداد استنادات دریافتی و تعداد حوانندگان

نتیجهگیری
پژوهشگران به واسطه آگاهی از ارزی شبکههای اجتماعی علمی ،از این شبکهها به عنوان ابزاری بـرای گسـتری همکـاری و
تسریع در کشفیات خود بهره میجویند در حقیقت این رسانه جدید امکان ارزیابی عملکرد علمی بر اساس رویکرد آلتمتریکیس را
فراهم میسازد(خلیلی )9912 ،این امر نشانگر توجه پژوهشگران دانشگاه مورد مطالعه ،به استفاده از ابزارهای ارتباطی علمی و نوین
در جهت تعامالت و همکاریهای تحقیقاتی ،آموزشی و علمی با سایر پژوهشگران اسـت هـر چنـد پژوهشـگران در ایـن شـبکههـا
عضویت دارند اما اشتراک دانش میان آنها ،چالش بزرگی برای فضای مجازی ایران است مطابق نتایج به دست آمده نزدیـک بـه
نیمی از پروفایلها فاقد اطالعات و یا فاقد مقاالت به اشتراک گذاشته شده ،بودند امیری و همکاران ( )9912نیز به این نتیجه دست
یافتهاند که افراد در هنگام ورود به شبکههای اجتماعی علمی ،دانش و تجربیات خود را به همراه میآورنـد امـا اشـتراک دانـش بـا
دیگر پژوهشگران و به تبع آن تولید محتوا ،طرح ایدهها ،حل مساله و تصمیمگیری و نسبت بـه آنچـه در دنیـا در حـال رویـدادن
است ،در حد ضعیف صورت میگیرد
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،بهطور کلی میتوان گفت رشتههای علوم انسانی کمترین مشـارکت را در ایـن
شبکه علمی دارند اصنافی ( ) 9914نیز همین نتیجه را در مورد بررسی نمونه مشابه بر روی شبکه اجتمـاعی ریسـرچ گیـت بـه دسـت
آورد حضور کمرنگ پژوهشگران رشتههای علوم انسانی در شبکههای اجتماعی می تواند به دالیلی چون :آشنا نبـودن اسـاتید ایـن
رشته ها با ابزارهای نوین ارتباطی ،ضعف در استفاده از این ابزارها ،عدم تمایل این افراد به استفاده از شبکههای اجتماعی ،عدم تسلط
به زبان انگلیسی و نیز پایین بودن انتشارات علمی بینالمللی این حوزههای موضوعی در مقایسه با سایر رشتهها ،مرتبط باشد
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از طر

دیگر مشاهده میشود که استادیاران حضور فعالتـری در ایـن شـبکه علمـی دارنـد کـه احتمـاال ایـن یافتـه ریشـه در

پرشماری استادیاران در مقایسه با دانشیاران و استادان دارد همچنین ،از آنجا که معموالً استادیاران و دانشـیاران ،جـوانتـر از گـروه
مدرسین دارای رتبه استادی هستند ،شاید بتوان استفاده کمتر گروه اساتید از شبکههای اجتماعی علمی نسبت به دو گروه دیگر را به
رفتارهای سنی نسبت داد تمایل بیشتر افراد جوان به استفاده از شبکههـای علمـی را مـیتـوان در آشـنایی و مهـارت بیشـتر آنـان در
استفاده از فناوری دانست گروه مربیان نیز کمترین عضویت را نسبت به سایر گروهها در این شبکه علمی دارنـد دلیـل ایـن امـر را
شاید بتوان به این نسبت داد که فعالیتهای علمی این گروه به علت پایینتر بودن رتبه علمی آنها ،کمتـر از سـایر اسـاتید دانشـگاه
است همچنین مربیان در جمعیت کل اعضای هیات علمی کم شمارتر هستند
شواهدی از این پژوهش نشان میدهد که «تعداد خوانندگان» می تواند مکمل خـوبی بـرای تعـدیل محـدودیتهـای تجزیـه و
تحلیل استنادی باشد چرا که ارتباطی قوی میان شاخص استنادات دریافتی و تعداد خواننـدگان وجـود دارد همـانطور کـه تلـوال و
فیرکال ( )0292و نیز ابراهیمی و همکاران ( )9912به این نتیجه دست یافتند که اشتراکگذاری آثار علمی در شبکههای اجتماعی از
قبیل «مندلی» میتواند میزان رویتپذیری و استناد آینده آنها را افزایش دهد زاهدی ( )0292نیز مندلی را ابزاری قدرتمنـد از نظـر
برخورداری از دادههای آلتمتریکس میداند که ذخیره مقاالت در آن میتواند نشانگر تاثیر این مقاالت بر کاربران باشد
ستوده و سعادت ( )9914نیز این موضوع را تایید کردهاند که به اشتراک گذاشتن انتشارات علمی در شبکههای علمـی عـالوه
بر افزایش رویتپذیری مقاالت باعث افزایش بارگذاری آنها به وسیله موتورهای جستجو میشود همچنین ،استفاده از شبکههـای
اجتماعی در مقاصد علمی میتواند استنادها را افزایش دهد
در نهایت می توان گفت حضور پژوهشگران دانشگاه مورد مطالعه در شبکه علمی مندلی ضعیف است که این امر بـا توجـه بـه
نتایج بهدست آمده نه تنها در مرئی شدن پژوهشها اثرگذار است ،بلکه در ارتباط علمی با پژوهشگران سایر مراکز علمی پژوهشـی
در سطح ملی و خصوصا بینالمللی نیز اثرگذار خواهد بود و میتواند نتایج منفی در پی داشته باشد
پیشنهاد پژوهش
پیشنهاد میشود پژوهشگران با تسهیم آثار علمی خود در این فضـاها(از جملـه «منـدلی») ،دسـترسپـذیری انتشـارات علمـی و
بهدنبال آن شمار خوانندگان آثار خود را افزایش دهند به این ترتیب ،میزان اثرگذاری و استناد نیز افزایش مییابد چرا که عضویت
در ایـن شبکهها میتواند به معرفی فعالیتهای علمی-پژوهشی فردی و سازمانی و در نتیجه افزایش رویتپذیری مقاالت و در نتیجه
تقویت نفوذ پژوهشگران در جامعه علمی منجر شود
همچنین پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی مقایسهای میان عملکرد اساتید دانشگاههای سراسری و دانشگاههای آزاد انجـام
شود همچنین میتوان عملکرد اساتید دانشگاه های دیگر را مورد بررسی قـرار داد و یـا بـه مطالعـه عملکـرد حـوزههـا و رشـتههـای
مختلف موضوعی در شبکه اجتماعی مندلی پرداخت
منابع
ابراهیمی ،سعیده؛ ستاره ،فاطمه؛ و حسینچاری ،مسعود ( )9912بررسی رابطه بین سنجههـای جـایگزین رویـتپـذیری و ذخیـره بـا
شاخص استناد در نظام آلتمتریکس پالس پردازی و مدیریت اطالعات842-824 ،)9( 99 ،
اسدی ،حمیده؛ نقشینه ،نادر؛ و نظری ،مریم (9914الف) بررسی شبکههای اجتماعی علمی به عنوان ابزاری جایگرین یـا مکمّـل در
ارزیابی پژوهشگران ایرانی علم سنجی19-84 ،)0( 9 ،
اسدی ،حمیده؛ نقشینه ،نادر؛ و نظری ،مریم (9914ب) بررسی میزان رؤیت پژوهشگران ایرانی در شبکههای اجتماعی علمی (مورد
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مطالعه :اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران) تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی909-901 ،)9( 41 ،

اصنافی ،امیررضا ( )9914تاملی بر میزان حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشـتی در شـبکه علمـی ریسـرچ گیـت تعامـل
انسان و اطالعات29-12 ،)9(0 ،
امیری ،مقصود؛ انتظاری ،علی؛ و مرتجی ،نجمه سادات ( )9912الگـوی رفتـار اشـتراک دانـش متخصصـین ایرانـی در شـبکههـای
اجتماعی تخصصی :شناسایی شاخصها تعامل انسان و اطالعات22-89 ،)9( 9 ،
بتولی ،زهرا ( )9910قابلیتهای شبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای پژوهشگران گفتمان علم و فناوری21-28 ،)0( 9 ،
بتولی ،زهرا ( )9912رابطه بـین شـاخصهـای پایگـاه اسـتنادی علـوم و ریسـرچ گیـت :مطالعـه مـوردی مقالـههـای داغ و پراسـتناد
پژوهشگران ایرانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران929-982 ،)9( 99 ،
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خلیلی ،لیال ( )9912مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ریسرچ گیت مـدیریت اطالعـات سـالمت،)4( 99 ،
019-011
رحمانی ،مریم؛ نوروزیچاکلی ،عبدالرضا؛ و اصنافی ،امیررضا (زودآیند) انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی در دانشـگاه تهـران

از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ گیت پردازی و مدیریت اطالعات
ستوده ،هاجر؛ سعادت ،یاسمین ( )9914بررسی گرایش به عضویت در شبکههای اجتماعی علمی در میان شیمیدانهای ایران تعامل
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عرفانمنش ،محمدامین؛ اصنافی ،امیررضا؛ و ارشدی ،هما ( )9914دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ گیـت :مطالعـه
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" تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه ی مهارت های ارتباطی"
لیال مظفری

1

سمیرا مرادی

2

چکیده
زمینه :مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مولفههای الزم و ضروری جهت برقراری ارتباط مدنظر می باشد
هدف :پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از روی هم رخدادی واژگانی به این مساله که حوزه ی مهارتهای ارتباطی از چه زیر حوزه های
موضوعی تشکیل شده و ارتباط آنها با یکدیگر چگونه است را بررسی نماید
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -کاربردی است و در آن از روی های مختلف علم سنجی ،تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه استفاده می شود
پس از استخراج کلیه ی رکوردهای علمی محققان حوزه ی مهارت های ارتباطی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس (از سال  0299تا  0292شامل 92002
رکورد) به انجام یکدست سازی و استاندارد سازی کلیدواژه های رکوردها پرداخته شد
یافتهها :نتایج حاصل از یکدست سازی و استاندارد سازی کلیدواژه های رکوردها ،با استفاده از قانون بردفورد  991کلیدواژه ی هسته را شناسایی
نمود و کلیدواژه های  education, information, communications technologyبا بیشترین فراوانی کاربردی ترین کلیدواژه ها معرفی شدند
همچنین با ترسیم نقشه ی علم حوزه ی مهارتهای ارتباطی براساس تحلیل هم رخدادی واژگان این رشته  991گره و  9204پیوند شناسایی گردید سپس با
استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های موضوعی مشخص گردید که بیشترین تمرکز حوزه ی مهارتهای ارتباطی بر روی مقوله
های موضوعی  learning, language, information, autism, teamworkمی باشد
کاربردها :از آنجا که مهارتهای ارتباطی ،الزمهی برقراری ارتباط می باشد انجام چنین پژوهش هایی تحوالت حوزه را آشکار می سازد و متولیان امر
می توانند از نتایج اینگونه پژوهشها درجهت تقویت و رفع کمبودها برنامه ریزی نماید
کلیدواژهها :مهارت های ارتباطی؛ علم سنجی؛ تحلیل هم رخدادی واژگانی؛ تحلیل شبکه؛ نقشه ی موضوعی

مقدمه
انسان ها دارای نیازهای گوناگونی اند  ،برآوردن این نیازها به صورت فردی ممکن نیست از ایـن رو آنهـا بـرای رفـع نیازهـای
خود ناچار به برقراری ارتباط با یکدیگر می باشند از ابتدای تاریخ بشر ،شاهد به وجود آمدن اجتماعات کوچک و بزرگی هستیم،
ارتباطات الزمه ی زندگی در این اجتماعات است در واقع ارتباطات جز ضروری زندگی بشر به حساب می آید
در زندگی روزمره و در محیط کار خود با ارتباطات بسیاری سروکار داریم گاهی این ارتباطات و تعامالت به خوبی انجام می
گیرد و گاهی برعکس اتفا می افتد هر چه این ارتباطات بهتر صورت گیرد در اجرای مسئولیت هایمان موفق تر خواهیم بود و در
نتیجه در کار و حرفه ی خود موفق تر عمل می نماییم (برکو )9984 ،9الزمه ی برقراری یک ارتبـاط پسـندیده داشـتن یـک سـری
مهارتها می باشد که به آنها مهارتهای ارتباطی اطال می شود مهارتهای ارتباطی شامل مجموعه ای از فعالیت هاست کـه موجبـات
برقراری ارتباطات موثر و مفید انسان ها با یکدیگر و ارتباط انسان ها با محیط اطرافشان را فراهم مـی کنـد ،ایـن مهارتهـا گـاهی در
وجود افراد نهفته است و از طریق آموزی و تمرین تقویت می شود گاهی نیز افراد مـی تواننـد ایـن مهـارت هـا را در محـیط هـای
آموزشی و در ارتباط با دیگران و محیط های کاری خود کسب کنند و در نتیجه افراد توانایی برقراری ارتباط را پیدا می کنند
_____________________________________________
 9کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور)Leila.mozafari11@gmail.com( ،
 0کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ()sami.7113@yahoo.com
3 berkev
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اشنایدر و روبین ،)9182( 9مهارتهای ارتباطی را ابزاری برای ارتباط میان فرد و محیط تعریف می کننـد و معتقدنـد ایـن ابـزار
برای برقراری و ادامه ارتباط سازنده و سالم به عنوان بحث مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده واقع می شود
به همان اندازه که ارزیابی در امو ر مختلف الزم و ضروری است ارزیـابی تولیـدات علمـی یـک حـوزه موضـوعی نیـز الزم و
ضروری می باشد علم سنجی ،کتابسنجی ،تحلیل محتوا و همچنین استفاده از نقشه هـای علمـی از جملـه روی هـایی سـت کـه بـه
واسطه ی آنها می توان تولیدات علمـی حـوزه هـای مختلـف را مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار داد در طـی چنـد دهـه ی گذشـته،
پژوهشگران از نقشه های علمی در ارزیابی های خود از حوزه های علمی به طور گسترده ای استفاده می کنند
ارائه ی تصویر کالن از وضعیت پژوهش های صورت گرفته و چگونگی ارتباط حوزه هـای مختلـف و آگـاهی از چگـونگی
رشد و توسعه ی این حوزه ها در طی زمان ،از اهدا

نقشه های علمی است نقشه های علمی با استفاده از تکنیک ها و روی هـای

مختلفی ترسیم می شوند که هم رخدادی واژگان ،یکی از آنهاست (صدیقی )9919 ،تحلیل محتوا با استفاده از رویکرد مطالعه هم
واژگانی متون اولین بار در دهه  9182در فرانسه در مرکز جامعه شناسی ایکـول 0بـه عنـوان جـایگزینی بـرای رویکردهـای اسـتنادی
جهت ترسیم پویایی علم مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه نقشه های هم استنادی نمایانگر درک و آگاهی استنادکنندگان بـود،
تحلیل هم واژگانی برای آشکارسازی شبکه های معنایی میان استنادکنندگان کاربرد داشت محققان حوزه ی علـم سـنجی دریافتـه
اند که واژگان متون موجودیت های ویژه ای هستند ،که با شاخص های استنادی نیز اشتراکاتی دارند بطوریکه ،هر حوزه ی علمی
با مجموعه ای از کلیدواژه های مهم یا ترکیب آنها قابل شناسایی است و مفـاهیم یـک حـوزه را مـی تـوان در قالـب چندکلیـدواژه
فهرست کرد (مصطفوی و همکاران )9912 ،با استفاده از هم رخدادی واژگان می توان موضوعات علمی را استخراج و ارتباط بین
آنها را به صورت مستقیم از محتوای موضوعی کشف کرد
با توجه به مقدمه ذکر شده ،می توان به کاربرد مهارت های ارتباطی در حوزه های مختلف پی برد بنابراین ،مطالعه و ارزیـابی
این حوزه موضوعی می تواند عالوه بر شناسایی جایگاه و رتبه ی رشته در تولید علم ،بستر مناسبی را برای تقویت مطالعات کنـونی
فراهم آورده و باعث شکوفایی و رشد حوزه ی مذکور شود همچنین با ارزیابی حـوزه مهـارت هـای ارتبـاطی بـا اسـتفاده از روی
تحلیل هم رخدادی واژگان می توان زمینه های موضوعی را که بیش از سایر زمینه ها به آنها توجه شده و ارتباط آنها با یکدیگر را
شناسایی نمود از طرفی می توان موضوعاتی را که در حوزه ی مهارت های ارتباطی ،مورد غفلتِ پژوهشگران قرار گرفتـه اسـت را
مشخص کرد و با مطلع کردن پژوهشگران ،و همچ نین فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت انجام اینگونه پژوهش ها بـه گسـتری
حوزه ی مذکور و پر کردن خالهای موجود پرداخت بنابراین در این پژوهش که با استفاده از روی هم رخدادی واژگانی صورت
گرفته است به سواالت زیر پاسخ داده خواهد شد:
سواالت
 )9روند پژوهش و رشد تولیدات علمی در حوزه ی مهارتهای ارتباطی چگونه است؟
 )0واژگان دارای بیشترین فراوانی در حوزه ی مهارتهای ارتباطی در پایگاه وب آو ساینس کدام هستند؟
 )9نقشه علم حوزهی مهارتهای ارتباطی براساس تحلیل همرخدادی واژگان این رشته چگونه است؟
 )4نحوه پراکندگی و هم پوشانی واژگان در زیر حوزه های موضوعی از چه الگویی تبعیت می کند؟
پیشینه پژوهش
کشوری و همتی ( )9912به پژوهشی با هد

ترسیم نقشه ی علمی و تحلیل خوشه ای مقاالت حوزه کتابخانه های عمومی بـا

_____________________________________________
1 Schneider & Rubin
2 Center De Sociologie Of The Ecole
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استفاده از پایگاه وب آو ساینس پرداختند یافته های پژوهش نشان داد کلیـدواژه هـای "کتابخانـه هـای عمـومی _ کتابخانـه هـای
دانشگاهی"" ،اینترنت _ کتابخانه های عمومی" و "خدمات کتابخانه _ کتابخانه های عمـومی" بیشـترین هـم رخـدادی را در میـان
متون مورد مطالعه داشته اند
علیپور حافظی ،رمضانی و مومنی ( ) 9912به پژوهشی با هد

ترسیم نقشه ی دانش حوزه ی کتابخانه های دیجیتالی در ایـران

با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان پرداختند در این پژوهش  224مدرک علمی که تا پایان سـال  9910بـه موضـوع کتابخانـه
های دیجیتالی پرداخته بودند ،مطالعه شد از سیاهه موضوعی برای گردآوری داده ها و از نرم افزارهای گفی و ویس ویوور جهـت
مصورسازی و تحلیل شبکه های موضوعی استفاده شد یافته های پژوهش نشان داد زمینه هـای تحقیـق و توسـعه در کتابخانـه هـای
دیجیتالی به  92حوزه و  21زیر حوزه دسته بندی شدند گروه های موضوعی «ارزیابی کتابخانه هـای دیجیتـالی ،محتـوا و مجموعـه
های دیجیتال ،معماری ،سیستم ها ،ابزارها و فناوری ها و » حوزه های پربسامد و زیرحوزه های موضوعی «ارزیابی کتابخانـه هـای
دیجیتالی ،فراداده ،حفاظت و امنیت محتوا و » موضوعات مرکز و هسته در شبکه ی موضوعی را تشکیل دادنـد و زیرحـوزه هـای
موضوعی « استاندادهای نشر الکترونیکی ،استفاده از تاکسونومی ها برای ایجاد دسترسی سـازمان یافتـه بـه مخـازن دیجیتـالی متنـوع،
سیستم های حفاظت دیجیتالی ،اشتراک دانش ،و » جزو خالهای پژوهشی مطالعات کتابخانه های دیجیتال در ایران هستند
شکریه زاده و همکاران ( )9912به پژوهشی با هد

ترسیم حوزه های علمی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از

روی هم واژگانی پرداختند یافته های پژوهش آنها نشان داد روند رشد تحقیقات علمـی بـین سـالهای  9918تـا  9910بـه صـورت
صعودی می باشد و نتایج حاصل از نقشه ی موضوعات اصلی مقاالت کشاورزی ،موضوعاتی ماننـد گنـدم ،نخـود ،جـو ،زراعـت،
آب ،کلزا ،خشکی و ژنتیک می باشند و در نقشه ی موضوعات اصلی مقـاالت حـوزه ی کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه موضـوعات
تجزیه ،زراعت ،گندم ،خاک ،تنوع ،روی های آماری و به عنوان موضوعات اصلی شناخته شدند
مصطفوی ،عصاره و توکلی زاده راوری ( ) 9912به پژوهشی با هد

شناسایی و تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقاالت «علم

اطالعات و دانش شناسی» با استفاده از نگاشت های علمی هم واژگانی در پایگاه وبگاه علم پرداختند پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از
فنون علم سنجی و با روی تحلیل محتوای واژگان و مفاهیم متون صورت گرفته و جامعه ی پژوهش شامل کلیـه مقـاالت ()92412
منتشر شده در پایگاه وبگاه علم ( )0299-0221می باشد یافته های پژوهش نشان می دهد واژگـان «اطالعـات»« ،وب»« ،پـژوهش»،
«تحلیل استنادی»« ،دانش»« ،کتابخانه»« ،مجالت« و «فناوری» محور اصـلی مفـاهیم مـورد مطالعـه در ایـن رشـته را تشـکیل داده انـد
همچنین ،مفاهیم مورد مطالعه در  99خوشه قـرار گرفتـه انـد کـه محورهـای اصـلی مطالعـات شـامل« :آمـوزی و یـادگیری؛ سـواد
اطالعاتی»« ،سازماندهی اطالعات و دانش»« ،منابع اطالعاتی تحت وب و شبکه های اجتماعی»« ،اخال حرفه ای در علم اطالعات»،
«انفورماتیک؛ ارتباطات و خدمات اطالعات سالمت» « ،مـدیریت اطالعـات؛ نظـام هـای اطالعـاتی؛ مـدیریت دانـش و نـوآوری» و
«مطالعات و شاخص های علم سنجی و اطالع سنجی» است
مرادی ( ) 9912پژوهشی با هد

مطالعه ی گرایش های موضوعی مقاالت مدیریت دانش در حـوزه علـم اطالعـات و دانـش

شناسی با رویکردی تحلیل را به انجام رساند پژوهش وی از نوع توصیفی و تحلیل داده ها از طریق تحلیل هم واژگانی و با استفاده
از خوشه بندی سلسله مراتبی و تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است جامعه ی مـورد پـژوهش وی تمـامی مقـاالت حـوزه ی
مدیریت دانش در رشته ی علم اطالعات و دانش شناسی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس شامل  0122رکورد بود یافته ها نشان
داد گروه مقاالت فاقد استناد ،مقاالت دارای استناد و مقاالت پر استناد به ترتیب بیشترین کلیدواژههای مربوط به مدیریت دانـش را
دارند براساس قانون برادفورد تعداد کلیدواژههای هسته گروه مقاالت فاقد اسـتناد ( ،)10مقـاالت دارای اسـتناد ( )21و مقـاالت پـر
استناد ( )02میباشد همچنین مشخص شد که کلیه مقولههای موضوعی در گروههای سه گانه مقاالت تحت تاثیر دانـش آشـکار و
نهان میباشند یافتههای حاصل از نقشههای موضوعی نشـان مـیدهـد کـه موضـوع اشـتراک دانـش از مرکزیـت بـاالتری در تمـام
گروههای مقاالت برخوردار است
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صدیقی ( ) 9919در پژوهشی با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگانی به این مساله که دانش اطالع سنجی از چـه زیـر حـوزه
های موضوعی تشکیل شده است و ارتباط این زیرحوزه ها با یکدیگر چگونه است ،پاسخ داده است پژوهش وی از نوع کاربردی
است و در آن از روی های مختلف علم سنجی ،تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه استفاده شده است جامعه ی پژوهش وی کلیـه
مقاالت علمی محققان حوزه ی اطالع سنجی در عرصه بین المللی (شامل  1912مقالـه) از سـال  0290-9119نمایـه شـده در پایگـاه
وب آو سا ینس می باشد یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیمی از قبیل :علم اطالعات ،کتابخانه ،تحلیل کتاب سنجی ،نـوآوری
و متن کاوی از جمله پرکاربردترین موضوعات در حوزه ی اطالع سنجی در سطح بین المللی به شمار می روند
هو و همکاران ( )0299پژوهشی با هد

بررسی تحوالت پژوهشی حوزه ی علم اطالعات و دانش شناسی به انجـام رسـاندند

یافته های پژوهش آنها نشان داد موضوعات "خدمات اطالعاتی" ،بازیابی اطالعات"" ،کتابخانه ی دیجیتال" و "هوی رقـابتی" در
کشور چین در حال توسعه می باشند و همجنین کاربرد فناوری با مفاهیمی نظیر "هستان شناسی"" ،داده کای" و "وب معنایی" بـه
عنوان موضوعات داغ پژوهشی شناخته شدند
لی ) 0292( 9پؤوهشی با هد

بررسی مقوالت موضوعی پژوهشگران وابسته به کره جنوبی در حوزه ی کتابخانه های عمـومی

با استفاده از روی تحلیل هم رخدادی واژگان پرداخت یافته های پژوهش وی نشان داد مدیریت برترین زمینه ی تحقیقـاتی حـوزه
ی کتابخانه های عمومی در کره ی جنوبی می باشد
اولدما گومز 0و همکاران ( ) 0291در پژوهشی ادبیات علم اطالعات اسـپانیا را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دادنـد یافتـه هـای
پژوهش آنها نشان داد «مدیریت حقو دیجیتال»« ،تحلیـل اسـتناد»« ،خـدمات ترجمـه»« ،تجزیـه و تحلیـل کتابشـناختی»« ،همکـاری
نویسنده»« ،کتاب الکترونیکی»« ،وب سنجی»« ،سیستم هـای اطالعـات» و «وب جهـان گسـتر»  1زمینـه ی پـژوهش حـوزه ی مـورد
بررسی را شامل می شود
روش پژوهش
این پژوهش از نظر نوع توصیفی-کاربردی است و در آن از روی های مختلف علـم سـنجی ،تحلیـل هـم واژگـانی و تحلیـل
شبکه استفاده شده است جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه رکوردهای علمـی محققـان در حـوزه ی مهارتهـای ارتبـاطی (از سـال
 0299تا  0292شامل  92002رکورد) نمایه شده در پایگـاه اسـتنادی وب آو سـاینس مـی باشـد بـرای جمـع آوری داده هـای ایـن
پژوهش ابتدا وارد پایگـاه اسـتنادی  ISIشـده و در بـاکس جسـتجو communication skills ،را در فیلـد  Topicوارد کـرده
سپس در فیلد سال ،جستجو را به سال های  0292-0299محـدود کـرده کـه در ایـن بـازه ی زمـانی تعـداد  92002رکـورد بازیـابی
گردید پس از بازیابی ،داده ها با استفاده از فرمت ) Tab-delimited (Win, UTF-8ذخیره گردید سپس به نـرمافـزار اکسـل
 0299منتقل شدند قبل از تحلیل دادهها ،برای تهیه ماتریس همرخدادی کلیدواژهها ،داده هـا را بـه فرمـت نـرم افـزار راور پریمـ
تبدیل کرده و سپس وارد نرم افزار شدند همچنین با توجه به مشکالت مربوط به زبان کنترل نشده ،بر روی کلیدواژهها نوعی کنترل
و یکدستسازی صورت گرفت (بدلیل عدم وجود یک اصطالحنامه کامـل و جـامع در حـوزه مهـارت هـای ارتبـاطی ،بـه منظـور
شناسایی متراد ها و تشخیص روابط سلسله مراتبی کلیدواژهها از فرهنگهای تخصصی مهارت های ارتباطی و نیز از نظر اساتید و
متخصصان این حوزه استفاده شد) سپس برای شناسایی موضوعات هسته ،از قانون پراکندگی بردفورد استفاده شـده اسـت پـس از
اینکه کلیدواژهها در نرمافزار پریم

یکدستسازی شدند در نرمافزار اکسل فراخوانی شدند بـه منظـور دسـتهبنـدی کلیـدواژههـا،

کلیدواژهها بر حسب فراوانی از صعودی به نزولی مرتب شدند طبق قانون برادفورد کلیدواژهها به سه دسـته ،کلیـدواژههـای هسـته،
_____________________________________________
1 Lee
2 Olmeda Go´mez
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کلیدوا ژه های نزدیک به هسته و کلیدواژه های دور از هسته تفکیک شدند بدین منظور تعداد کلیدواژههای دسته اول برابر است با
شماره ردیفی که فر اوانی تجمعی آن تقریبا با حاصل بدست آمده از مرحله قبل برابر باشد تعداد کلیدواژههای دو دسته دیگر نیز به
همین صورت تعیین شد به منظور ترسیم نقشههای موضوعی مقاالت از نرمافزارهای یوسینت( 9نسخه  )2/884و بسته مکمل آن نت
دراو 0با استفاده از سه شاخص مرکزیت( مرکزیت و بینابینی ،درجه) برای تحلیل شبکه موضوعی ترسیم شدند
یافته ها
 )1روند پژوهش و رشد تولیدات علمی در حوزه ی مهارت های ارتباطی چگونه است؟
نمودار شماره  ، 9روند پژوهش و رشد تولیدات علمی حوزه ی مهارت های ارتباطی را طی سال هـای  0292-0299نشـان مـی
دهد همانطور که مشاهده می کنید در دو ساله ی اول مورد بررسی بـا کـاهش تعـداد تولیـدات حـوزه ی مـذکور مواجـه هسـتیم و
نمودار با شیبی رو به سمت پایین رسم شده است پس از آن یعنی طی سال های  0292-0299با افزایش تعداد تولیدات نمودار نیز به
صورت صعودی ترسیم یافته است به طور کلی ،بیشترین سهم تعداد تولیدات علمی حوزه مهـارت هـای ارتبـاطی مربـوط بـه سـال
 0292با  9211رکورد و کمترین سهم مربوط به  0290با  0919رکورد می باشد
نمودار شماره  :1روند تولیدات علمی حوزه مهارت های ارتباطی

 )2واژگان دارای بیشترین فراوانی در حوزه ی مهارتهای ارتباطی در پایگاه وب آو ساینس کدام هستند؟
در جستجوی مقاالت حوزه مهارت های ارتباطی  92002مقاله مورد بازیابی قرار گرفت آمار کلیدواژههای استخراج شـده از
مقاالت ،قبل و بعد از انجام فرایند یکدستسازی ،در گروههای مقاالت مورد بررسی در جدول 9-0منعکس شـده اسـت همچنـین
بعد از یکدست سازی کلیدواژه ها توسط نرم افزار پریم  ،کلیـدواژه هـای هسـته مقـاالت بـه طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از قـانون
برادفورد شناسایی شدند که در جدول  0-0نشان داده شده است

_____________________________________________
1. UCINET
2. NETDRA
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 توزیع فراوانی مقاله و کلیدواژه:1-2 جدول
تعداد کلیدواژههای هسته

فراوانی کلیدواژهها بعد از

فراوانی کلیدواژهها قبل از

یکدستسازی

یکدستسازی

02922

02912

991

فراوانی مقاالت
92002

education, information, communications  اسـتنباط مـی شـود کلیـدواژه هـای0-0 همـانطور کـه از جـدول
 پر بسامدترین واژگان در حوزه ی مهارتهای ارتباطی می باشند214 ،292 ،822  به ترتیب با بسامدهایtechnology
 کلیدواژه های هسته مقاله و بسامد آنها:2-2 جدول
رتبه

کلیدواژه

فراوانی

رتبه

کلیدواژه

فراوانی

1

EDUCATION

800

61

MULTIMEDIA

37

2

610

62

RISK COMMUNICATION

37

574

63

SCHIZOPHRENIA

37

529

64

STRESS

37

393

65

BREAST CANCER

36

6

INFORMATION
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY
LEARNING
AUTISM SPECTRUM
DISORDER
AUTISM

390

66

INTERVIEWS

36

7

SIMULATION

278

67

SOCIO

36

8

TEAMWORK

208

68

GENERIC SKILLS

35

9

LANGUAGE

195

69

33

10

INNOVATION

148

70

11

SOCIAL SKILLS
COLLABORATIVE
LEARNING
INTERPERSONAL
COMMUNICATION
INTERPROFESSIONAL
EDUCATION

135

71

ASPERGER SYNDROME
INTERACTIVE LEARNING
ENVIRONMENTS
NETWORKING

124

72

SOCIAL COMPETENCE

33

118

73

EDUCATIONAL
INNOVATION

32

88

74

EMPOWERMENT

32

15

BLENDED LEARNING

84

75

16

CULTURE

84

76

NONVERBAL
COMMUNICATION
ADAPTIVE BEHAVIOR

17

82

77

INTERPROFESSIONAL

29

81

78

COOPERATION

28

19

SOCIAL MEDIA
INTELLECTUAL
DISABILITY
PSYCHOLOGY

79

79

HEARING

28

20

GENDER

76

80

27

21

SOFT SKILLS

76

81

BEHAVIOUR CHANGE
COMMUNICATION
TRAINING

75

82

ELEARNING

27

73

83

INFANTS

27

72

84

RISK

26

ROBOT INTERACTION
CULTURAL
COMMUNICATION
DIRECTED LEARNING

26

3
4
5

12
13
14

18

24

HEALTH
COMMUNICATION
MEDIATED
COMMUNICATION
CRITICAL THINKING

25

DISABILITY

72

85

26

REHABILITATION

72

86

27

CREATIVITY

64

87

22
23

33
33

30
28

27

25
25
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کلیدواژه

فراوانی

رتبه

کلیدواژه

فراوانی

28

HEARING LOSS

64

88

NONTECHNICAL SKILLS

25

29

64

89

SOCIAL CAPITAL

25

62

90

SIGN LANGUAGE

24

31

ECHNICAL SKILLS
SOCIAL
COMMUNICATION
APHASIA

61

91

SOCIAL SUPPORT

24

32

SOCIAL NETWORKS

61

92

SOCIALIZATION

24

33

ACTIVE LEARNING

60

93

SPECIFIC PURPOSES

24

34

ETHICS
INTERCULTURAL
COMMUNICATION

60

94

24

60

95

36

PERCEPTION

60

96

37

MENTAL HEALTH

58

97

38

DISTANCE LEARNING

57

98

SPEECH PERCEPTION
TECHNICAL
COMMUNICATION
AUGMENTATIVE AND
ALTERNATIVE
COMMUNICATION
DEAFNESS
DEVELOPMENTAL
DISABILITIES

56

99

SCREENING

23

55

100

23

53

101

SPECIAL EDUCATION
SPECIFIC LANGUAGE
IMPAIRMENT

51

102

COGNITIVE SKILLS

22

51

103

EMOTION

22

49

104

49

105

49

106

LEARNING DISABILITIES
PHYSICIAN
COMMUNICATION
PSYCHIATRY

22

46

DEPRESSION
EXPERIENTIAL
LEARNING
SYNDROME

47

VIRTUAL REALITY

49

107

SOCIAL NETWORKING

22

48

ANXIETY

48

108

22

49

SOCIAL INTERACTION

48

109

50

LISTENING SKILLS

45

110

SPEAKING
VIRTUAL LEARNING
ENVIRONMENT
BURNOUT

51

PROFESSIONAL SKILLS

43

111

21

52

READING

42

112

53

42

113

42

114

MOTOR SKILLS

20

42

115

MUSIC THERAPY

20

42

116

SEXUALITY

20

57

SOCIAL COGNITION
TRAUMATIC BRAIN
INJURY
TREATMENT
VERBAL
COMMUNICATION
DEAF

CENTERED LEARNING
COMMUNICATION
DISORDERS
PSYCHO

41

117

SOCIAL LEARNING

20

58

PUBLIC HEALTH

41

118

Wiki

20

59

ST CENTURY SKILLS15
KNOWLEDGE
MANAGEMENT

40

119

Writing skills

20

30

35

39
40
41
42
43
44
45

54
55
56

60

COOPERATIVE
LEARNING
CLINICAL SKILLS
INFORMATION
TECHNOLOGY
EMOTIONAL
INTELLIGENCE
VIDEO

37

24
23
23
23

23

22
22

22
21

21
21
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 )9نقشه علم حوزهی مهارتهای ارتباطی براساس تحلیل همرخدادی واژگان این رشته چگونه است؟
نمودار شماره  ،0شبکه همرخدادی  991موضوع در مقاالت حوزه مهارت هـای ارتبـاطی را نشـان مـیدهـد در ایـن تصـویر،
دایره ها نشانگر یک اصطالح موضوعی در زمینه مهارت های ارتباطی و خطوط بین این دایـرههـا نشـانگر ارتبـاط بـین اصـطالحات
موضوعی است تحلیل شبکه نشان میدهد که  991گره و 9204پیوند در این شبکه وجود دارد
نمودار شماره :2نمای کلی از شبکه روابط موضوعی در مقاالت حوزه ی مهارت های ارتباطی

 )4نحوه پراکندگی و هم پوشانی واژگان در زیر حوزه های موضوعی از چه الگویی تبعیت می کند؟
پاسخگویی به این سوال مستلزم ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان این حوزه و بدست آوردن سنجههای مرکزیت میباشـد در
نقشه شماره  ،9مقولههای موضوعی گرههایی که دارای مرکزیت درجه بیشتر از  22هستند را مشاهده می کنید ایـن نـوع مرکزیـت
که در آن ارزی هر گره با شماری تعداد همسایگانش بدست می آید هر چه مرکزیت درجه یک مقوله بیشـتر باشـد ،ارتباطـات و
شبکه بیشتری در اختیار داشته و تاثیرگذارتر می باشد همچنین ،بزرگی و کوچکی دایرهها ،نشـان دهنـده میـزان اهمیـت موجـود در
مفهوم است براساس نقشه می توان گفت کـه بیشـترین تمرکـز تولیـدات علمـی حـوزه ی مهارتهـای ارتبـاطی بـر روی مقولـههـای
 learning, language, information, autism, teamworkو میباشد این بـدان جهـت اسـت کـه آنهـا دارای دایـره
بزر،تری نسبت به بقیه مفاهیم اند و گره های زیادی با آنها در ارتباط هسـتند همچنـین کـوچکی دایـره هـا در مفـاهیمی همچـون
 technical communication, social networkingو نشان دهنده ی کم اهمیت بودن این مقوله ها می باشد باید دقت
شود که در تحلیل اینگونه نقشهها ،میزان بزرگی نشاندهنده اهمیت مقوله موضوعی است و کوچکی دایرهها نشاندهنده کم اهمیت
بودن آن موضوع میباشد
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نمودار  :3نمای کلی از شبکه روابط موضوعی  119موضوع پرکاربرد در مقاالت حوزه مهارت های ارتباطی بر مبنای سنجه مرکزیت
درجه

در نقشه شماره  ، 4مقوله های موضوعی مقاالت حوزه مهارت های ارتباطی کـه دارای مرکزیـت نزدیکـی بیشـتر از 22هسـتند
آورده شده است براساس نقشه شماره  ،4می توان گفت  119گره و  9204پیوند در این نقشه وجود دارد در این نقشه گـره هـایی
که دارای مرکزیت نزدیکی بیشتری هستند ،به صورت دایره های بزرگتر نشان داده شده اند مرکزیت نزدیکی ،فاصله یـک واژه بـا
واژه های دیگر را می سنجد گره های دارای شاخص نزدیکی باال ،از قدرت تاثیرگذاری بیشتری برای سایر گـره هـا برخوردارنـد
براساس نقشه شماره  ،4پنج واژه دارای بیشـترین مرکزیـت نزدیکـی نشـان داده شـده انـد ،مـی تـوان گفـت مقولـه هـای موضـوعی
 learning, language, information, autism, teamworkدارای بیشترین تاثیر در نقشه مذکور هستند
نمودار  :4نمای کلی از شبکه روابط موضوعی  115موضوع پرکاربرد در مقاالت حوزه مهارت های ارتباطی بر مبنای سنجه
مرکزیت نزدیکی

114
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همانگونه که گفته شد ،عالوه بر شاخص مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بینابینی نیز به عنوان خصیصه ساختاری گره ،نشان دهنده
اهمیت گره از نظر موقعیت آن در نقشه و از نظر انتقال اطالعات در شبکه است نقشه شماره  ،2نشان مـی دهـد کـه کلیـدواژه هـای
 learning, language, information, autism, teamworkدارای بیشترین مرکزیت بینابینی می باشند
نمودار  :5نمای کلی از شبکه روابط موضوعی  115موضوع پرکاربرد در مقاالت حوزه مهارت های ارتباطی بر مبنای سنجه مرکزیت
بینابینی

بحث و نتیجه گیری
الزمه ی برقراری یک ارتباط سازنده و مفید فراگیری مهارت های الزم جهت برقراری ارتباط می باشد آنچه باعث اثر بخشی
و کارآمدی یک ارتباط می شود استفاده از مهارت های ارتباطی ست بنابراین پژوهش حاضر در صدد است تولیدات علمی حـوزه
ی مهارت های ارتباطی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و همچنین با استفاده از روی هم رخدادی واژگـانی بـه ایـن مسـاله کـه
حوزه ی مهارتهای ارتباطی از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده و ارتباط آنها با یکدیگر چگونـه اسـت را تجزیـه و تحلیـل
نماید نتایج بررسی حوزه ی مهارتهای ارتباطی طی سال های  0292-0299نشان می دهد روند پژوهش در دوره ی مورد بررسی رو
به رشد است و نمودار نیز با شیبی به سمت باال و به صورت صعودی ترسیم شده است از جمله دالیلی که برای افـزایش تولیـد علـم
این حوزه می توان نام برد؛ می توان به پی بردن پژوهشگران به اهمیت مساله ی فراگیری مهارت های ارتباطی به عنوان ابزاری برای
برقراری ارتباط و همچنین دالیل دیگری همچون مالک قرار دادن تولیدات علمی به عنوان شاخصی جهت پذیری دانشـجویان در
مقاطع دکتری ،استخدام و همچنین ارتقا رتبه افراد علی الخصوص اعضای هیات علمی اشاره کرد با تحلیل های صورت گرفتـه بـر
روی مقاالت بازیابی شده  02912کلیدواژه از چکیده و عنوان مقاالت استخراج گردید که پس از انجام فرایند یکدست سازی واژه
ها  02922کلیدواژه جداسازی گردید و با استفاده از قانون بردفورد  119کلیدواژه به عنوان کلیدواژه های هسته شناسایی شدند از
بین کلیدواژه هـای هسـته ،واژه هـای education, information, communications technologyبـا بیشـترین فراوانـی
پرکاربردترین واژه ها در حوزه ی مهارتهای ارتباطی شناخته شدند ،الزم است پژوهشگران حوزه های مختلف کلیدواژه های هسته
ی مرتبط با رشته ی خود را شناسایی نموده و در تحقیقات خود استفاده نمایند تا بتوانند رتبه هـای بهتـری را در ایـن حـوزه بدسـت
آورند از طرفی با انجام این کار ارتباط این حوزه با دیگر حوزه ها افزایش یاقته و سطح تحقیقات حـوزه ی مهـارت هـای ارتبـاطی
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گستری می یا بد با ترسیم نقشه ی علم حوزه ی مهارتهای ارتباطی بر اساس تحلیل هـم رخـدادی واژگـان ایـن رشـته  119گـره و
 9204پیوند شناسایی گردید با توجه به بزرگی دایره ها و پیوندهای خروجی از گره ها به سمت گره های دیگر در نقشه ها مشخص
شــد بیشــترین تمرکــز مقــاالت در حــوزه ی مهارتهــای ارتبــاطی بــر روی مقولــه هــای learning, language, autism,
 information, teamworkو Interpersonal communicationمی باشد همچنـین کـوچکی دایـره هـا در زمینـه هـای
 technical communicationو  social networkingنشان می دهد در این زمینه های موضوعی بـه حـوزه ی مهارتهـای
ارتباطی توجه کافی نشده است بنابراین در این زمینه ها دارای فقر پـژوهش هـای علمـی هسـتیم از آنجـا کـه امـروزه شـبکه هـای
اجتماعی در سطح ملی و بین المللی بسیار اهمیت پیدا کرده اند و استفاده از اینگونه شبکه ها منجر به آگاهی و دسترسی راحـت تـر
به اطالعات شده و پژوهشگران بدون ه یچگونه محدودیتی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بنـابراین بایـد پژوهشـگران ایـن
حوزه به مساله ی مهارت های ارتباطی به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط توجـه نمـوده و در ایـن زمینـه نیـز بـه انجـام پـژوهش
بپردازند و با انتشار نتایج تحقیقات خود در مجالتی که دارای ضریب تاثیر باال هستند جایگاه های مناسبی بـرای حـوزه ی خـود در
اینگونه شبکه های علمی بدست آورند شاخص نزدیکی ،فاصله هر گره را با همه گره های دیگـر موجـود در شـبکه مـی سـنجد و
میانگین طول کوتاه ترین مسیر میان گره و سایر گره های موجود در شبکه را نشان می دهد گره هایی که دارای شـاخص نزدیکـی
زیاد هستند دارای قدرت تاثیرگذاری بیشتر و اهمیـت و مرکزیـت فـراوان تـری در شـبکه هسـتند و بـرای سـایر گـره هـا دسـترس
پذیرترنــد بــا توجــه بــه نقشــه هــای ترســیم شــده بیشــترین تــاثیر مربــوط بــه مقولــه هــای موضــوعی learning, language,
 information, autismو teamworkمی باشد زیرا در نقشـه مربوطـه دارای دایـره هـای بزرگتـری هسـتند یکـی دیگـر از
شاخص هایی که به عنوان خصیصه ساختاری گره نشان دهنده ی اهمیت گره ها در نقشه می باشـد شـاخص مرکزیـت بینـابینی مـی
باشد با توجه به نقشه مقوله های موضوعی learning, language, information, autismو teamworkدارای بیشـترین
مرکزیت بینابینی می باشند و بدین ترتیب ،این مقوله های موضوعی از اهمیت بسزایی برخوردارند بنـابراین پژوهشـگران در دیگـر
زمینه ها باید دست به انجام پژوهش های بیشتری بزنند تا بتوانند در اینگونه نقشه ها دارای گره هـای بزرگتـری شـوند و بـا ایجـاد
پیوندهای بیشتر با دیگر گره ها بتوانند به اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برسند و در نتیجه جایگاه های بهتری را در اینگونه نقشه ها به
دست آورند اگر چه تا کنون پژوهشی در حیطه ی تحلیل هم رخدادی واژگان در حوزه ی مهارت های ارتبـاطی صـورت نگرفتـه
است اما به طور کلی نتایجی که از مطالعه ی این پؤوهش بدست آمد نتایج مشابهی با پژوهش های صـورت گرفتـه توسـط علیپـور
حافظی ،رمضانی و مومنی ( ،)9912کشوری و همتی ( ،)9912صدیقی ( ،)9919مصطفوی ،عصاره و توکلی زاده راوری ( ،)9912و
همچنین نتایج پژوهش هو و همکاران ( )0299را به دست می ده د آنها نیز در پژوهش های به خود این نتایج رسیدند که مقـوالتی
همچون اطالعات ،دانش ،فناوری و تکنولوژی ،اینترنت و غیره به عنوان مقوله های موضوعی پرکاربرد معرفـی شـدند بـا توجـه بـه
یافته های پژوهش و تایید آن توسط پژوهش های مشابه به جرات می توان بیان کرد که در دنیای امروز اطالعات ،دانش ،ارتبـاط و
بسیار مهم و ضروری ست و این مقوالت در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گرفته است و نیـاز اسـت پژوهشـگران حـوزه هـای
مختلف ،به مهارت های ارتباطی نیز به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و در نتیجه دستیابی به اطالعات و دانش توجه نموده و بـا
انجام پژوهش در این حوزه ی موضوعی سطح پژوهش های خود را گستری داده و زمینه های رشـد ،شـکوفایی و همچنـین بهبـود
کارایی افراد را در حوزه ها و رشته های مختلف فراهم آورند
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بررسی همکاری علمی پژوهشگران ایران و ترکیه و مصر در تولید علم جهانی در حوزه
فناوریهای زیست محیطی در پایگاه اسکوپوس از  2010تا 2012
زینب شیرآقایی

1

چکیده
هدف  :هد

پژوهش حاضر روشن کردن دامنه همکاری علمی پژوهشگران ایران و ترکیه و مصر در حوزه فناوریهای زیست محیطی در پایگاه

استنادی اسکوپوس بین سالهای  0292تا  0291است
روش پژوهش  :پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است که به بررسی تولیدات علمی و همکاریهای علمی نویسندگان ایران و ترکیه و مصر که در
حوزه فناوریهای زیست محیطی که شامل  412مدرک است می پردازد داده ها با روی آمار توصیفی و استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته وتمامی اسناد تا پایان دسامبر 0292از پایگاه اسکوپوس بررسی شده اند
یافته ها :یافته های پژوهش حاکی از ان است که ایران با  019مدرک  ،با پژوهشگران کشور آمریکا و مالزی بیشترین همکار علمی را داشته و
دانشگاه تهران با  22مدرک ،موسسه برتراست
در کشـــور ترکیـــه بـــا  929مـــدرک بیشـــترین همکـــاری علمـــی را بـــا پژوهشـــگرانی از کشـــور آمریکـــا و ایتالیـــا داشـــته و موسســـه برتـــر آن
 Istanbul Teknik Universitesiمی باشد
کشور مصر با  49مدرک بیشترین میزان همکاری علمی را با کشورهای آمریکا و بریتانیا داشته و موسسه برتر آن Cairo Uiversity Faculity of
 Engineeringو  University of Tantaو  Suez Canal Universityبه طور مشترک می باشد
نتیجه گیری :کشور آمریکا مهمترین کشور در همکاریهای علمی ایران و ترکیه و مصر محسوب شده و مسائل سیاسی و اقتصادی تاثیر منفی بر شکل
گیری روابط علمی و پژوهشی نداشته است
الگو ی همکاری نویسندگان حاکم از آن است که سهم مقاالت انفرادی کاهش و سهم تولیدات 0نویسنده و  9نویسنده در حال افزایش است و در
کشورهای ایران و ترکیه و مصر نیز این روند وجود داشته است
کلید واژه ها :همکاری علمی علم سنجی فناوریهای زیست محیطی پایگاه اسکوپوس ایران ترکیه مصر

مقدمه
در واقع همکاری علمی 0به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بستری است تا بتوانند به نوعی در فرایند تولیدات علمی
جهانی قرار بگیرند و از دستاوردهای علمی بهره بیشتری برده و جایگاه خویش را ارتقا بخشند از طرفی بر پایه سیاست و برنامه
کالن کشور در چشم انداز  ،9424ایران باید در سال  9424در حوزه های علمی و فن آوری ،توسعه اقتصادی و صنتی مقام اول را
در منطقه کسب کند از این رو یکی از مولفه های انجام چشم انداز مربوط به توسعه و تولیدات علمی کشور است جایگاه حوزه
فناوریهای زیست محیطی در اولویتهای الف این نقشه نشان از اهمیت و کارایی آن میدهد
از سویی دیپلماسی محیط زیست تاثیر کامال مستقیم بر توسعه حقو بین المللی محیط زیست دارد و ناشی از حضور بازیگران
بین المللی در عرصه تصمیم سازی های بین المللی می باشد و این تعامالت در سایه همگرایی بین المللی موثر است فرآیند ایجاد و
توسعه صلح و آموزی در پرتو دیپلماسی محیط زیست بوده و در پرتو همکاری ها و تعامالت بین المللی مورد بررسی قرار می
گیرد (شیرازیان و طیبی)9912 ،
_____________________________________________
 9کتابدار دانشگاه شاهد و دانش آموخته کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه تهران 02151212546/ z.shiraghaie@shahed.ac.ir
2 Scientific collaboration
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امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نوعی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پیوند می خورد و این موضوع لزوم بررسی
همکاری علمی ایرانیان در سطح کالن و نیز بررسی همکاری علمی دانشگاه ها و موسسات علمی در سطح خرد را نمایان می
سازد (جعفرزاده و جاللی دیزجی)9914 ،
همکاری علمی عنصرمهمی در رشد علمی محسوب می شود در مبحث تولید علم به عنوان فعالیت فکری بشر ،همکاری در
سطح ملی و ب ین المللی همواره مطرح بوده و جایگاه ارزشمندی داشته است اما در سالهای اخیر به عنوان یک عنصر فعال در عرصه
سیاستهای علمی مطرح شده است (آروانتیس 9و همکاران)0299 ،
همکاری علمی درکشورهای در حال توسعه اغلب به عنوان راهی برای رسیدن به دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته
است (کیم)0222،0
شش عامل اصلی ایجاد انگیزه همکاری عبارتند از ) 9:افزایش هزینه های انجام تحقیقات بنیادی ،کاهش هزینه و سهولت رو به
رشد ارتباطات )9نیاز به تعامل با دانشمندان دیگر )4افزایش نیاز به تخصص )2اهمیت رو به رشد حوزه های میان رشته ای )2عوامل
سیاسی (کنز و مارتین)9111 ، 9
منظور ا ز همکاری علمی در این پژوهش تالیف و انتشار اثر علمی است که حدا یکی از نویسندگان آن وابسته به یکی از
سه کشور به تفکیک ایران و ترکیه و مصر بوده و دیگری وابسته به موسسات علمی و دانشگاههای کشورهای خارجی باشد مرور
مطالعات مختلفی که در زمینه همکاری علمی و مشارکت و ارتباط علمی  ،شده است حکایت از آن دارد که امروزه همکاری
علمی و به عبارتی مقاالتی که با همکاری تعداد بیشتری از نویسندگان تولید شده اند دارای اعتبار بیشتری هستند (جعفرزاده و
جاللی دیزجی)9914،
همکاری با ملل دیگر و دسترسی به ام کانات ،بودجه ،تجهیزات و شبکه های پژوهشی را امکان پذیر می سازد که اغلب در
کشورهای مبدا با محدودیت هایی همراه است
پژوهشهای زیادی در داخل و خارج کشور در ارتباط با همکاری علمی و تولیدات مشترک پژوهشگران ایران و کشورهای
همسایه صورت گرفته است به تعدادی از آنها اشاره می شود:
جعفرزاده و جاللی دیزجی( ) 9914به بررسی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در اسکوپوس پرداخته است
و نتایج نشان میدهد اولین تولید علمی نمایه شده در اسکوپوس توسط این دانشگاه در  9120بوده و تا بحال  9242مدرک نمایه شده
دارد بیشتریت همکاری ع لمی را با کشورهای امریکا و انگلیس و کانادا در حوزه های فنی و مهندسی ،شیمی و فیزیک و
کشاورزی دارد و  91درصد از تولیدات علمی آن در اسکوپوس نمایه میشود
ریاحی و همکاران( ) 9919به ارزیابی کمی تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه های ایمنی شناسی و میکروب شناسی
در پایگاه اسکوپوس از  0222تا  0290پرداخته و نشان میدهد تولیدات علمی کشورمان در این حوزه  0/1درصد از کل تولیدات
علمی طی سالهای مذکور است و بیانگر اهمیت زیاد و مشارکت باالی پژوهشگران این حوزه است بیشترین میزان همکاری با
پژوهشگران ایالت متحده امریکا و بریتانی ا و هلند است و باال بودن میزان همکاری نشان از پیوستن پژوهشگران کشورمان به شبکه
های علمی در سطح منطقه و بین المللی را به همراه دارد
عرفان منش و رحیمی(  ) 9919به بررسی مطالعه تولیدات ،اثرگزاری و مشارکت علمی کشوهای منطقه خاورمیانه در پایگاه
اسکوپوس پرداخته و مشخص شد در بررسی  92کشور خاورمیانه بین سالهای  9118تا  0228و از  444192مدرک نمایه شده 09/9،
از تولیدات علمی ایران حاصل مشارکت با پژوهشگران سایر کشورها بوده و کشور ترکیه همکار اصلی ایران بوده است
_____________________________________________
1 Arvanitis
2 Kim
3 Kenz & Martin
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از تالیفات مشترک حیطه پزشکی موضوع اصلی و همکاری ایرانیان با مصر و عربستان صعودی بحرین و عرا در این حوزه
بوده است  /1کل تولیدات با همکاری  92کشور خاورمیانه تهیه شده و نشان از سطح پایین همکاریهاست و نیاز به سیاستگذاری و
توجه بیشتر به این امر است
بنازاده متان ( ) 9910به بررسی وضعیت همکاری علمی پژوهشگران ایران در حورزه بیوشیمی در پایگاه اسکوپوس در فاصله
سالهای  0290 - 9112پرداخته و بیان میکند در کشورهای ایران و ترکیه و مصر و مالزی در حوزه بیوشیمی همکار اصلی علمی
کشور آمریکا بوده و مولفه های علم سنجی را در این کشورها مورد بررسی قرار می دهد
دیدگاه و عرفان منش ( ) 9988به بررسی همکاری میان پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران کشورهای جنوب شر آسیا
پرداخته است نشان میدهد همبستگی آماری مثبت و معناداری میان تولیدات علمی کشورهای جنوب شرقی آسیا و نرخ همکاری
علمی آنها با ایران وجود دارد مالزی همکار اصلی ایران و حوزه شیمی بیشترین میزان تولید مشترک در منطقه جنوب شر آسیا را
دارد و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین میزان همکاری را با  8کشور آسیایی که در تالیفات مشترک ایران بوده اند را دارد
نیاکان ( )9988تولیدات علمی ایرانیان در سطح بین المللی ( )0221 -9118را مورد بررسی قرار داده است و رشد دانش ده
ساله ایران در سطح بین المللی را بررسی کرده است ایران ،پاکستان،عرا ،عربستان،کویت و مصر دارای رشد تدریجی و
روزافزون هست ند و بیشتر تولیدات علمی در قالب مقاله به زبان انگلیسی بوده و محققان ایرانی بیشترین همکاری را با کشورهای
آمریکا  ،9/12کانادا ،0/12انگلیس ، 0/14استرالیا و فرانسه ا درصد به باال را داشته اند دانشگاه تهران با  1/99درصد بیشترین
تولیدات علمی را داشته و بیشترین تحقیقات در حوزه علوم پایه ،پزشکی و فنی مهندسی بوده است
والیتی( ) 9981در پژوهشی به بررسی میزان همکاریهای علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سالهای  9112تا 0221
پرداخته و نتایج نشان میدهد میزان همکاری در بازه زمانی از سیر صعودی برخوردار بوده و بیشترین همکاری با کشورهای روسیه و
ترکیه و پاکستان در حوزه های فیزیک و زیست و شیمی انجام شده است و دانشگاههای بهشتی و شریف و تبریز بیشترین همکاری
با کشورهای مجاور را داشته اند
ناوارو و مارتین  ) 0228(9با بررسی میزان تولید و همکاری در زمینه اپیدمیولوژی و سالمت عمومی با رویکرد علم سنجی بین
سالهای  9111تا  0224به  91مجله بین المللی در آی اس آی 0پرداخته و نشان دادند کشور آمریکا با تولید  42درصد و کشورهای
اروپایی با تولید  92درصد مقاالت در صدر هستند و رابطه معکوس بین تولیدات علمی و همکاری بین المللی وجود دارد و
همکاری علمی دا خلی رو مورد توجه بیشتر قرار میدهند در این مقاله کشورهایی آسیایی با امریکا و استرالیا همکاری کرده اند و
کشورهای آفریقایی با کشور انگلستان همکار بوده اند
کیم( ) 0222بررسی همکاری پژوهشی بین المللی در میان فیزیکدانان کشور کره با استفاده از روی سنجش تالیفات مشترک
از  9111تا 0222را مورد بررسی قرار داده است نتایج نشان داد از تعداد  92111مقاله در نمایه استنادی علوم،نسبت مقاالت بین
المللی طی  0دهه افزایش نیافته و ثابت مانده و مقاالت  9یا تعداد بیشتری نویسنده به طور چشمگیر افزایش یافته که ناشی از تتییرات
الگوی همکاری فیزیکدانان کره ای بوده و به همکاری متقارن و همکاری نا متقارن اشاره می کند
عصاره وویلسون  ) 0220(9در پژوهشی با عنوان همکاری در پژوهشهای علمی ایرانیان به بررسی همکاری علمی بین المللی
انتشارات علمی ایرانیان در نمایه استنادی علوم طی سالهای  9112تا  9111پرداختند نتایج نشان میدهد بیشترین همکاری علمی
ایرانی() 02/%2با کشور آمریکا بوده است پرتولید کننده ترین نویسنده دارای  98/8 %و پراستناد ترین نویسنده 44/2 %بوده است و
نسبت به دوره قبل افزایش یافته است
_____________________________________________
1 Navarro & Martin
)2 ISI (Institute for Scientific Information
3 Osareh & Wilson
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دانشگاههای دارای بیشترین مقاالت تولیده شده شیراز ،تهران ،صنعتی شریف بوده و موضوع شیمی بیشترین تعداد مقاله را
داشته است
همکاری علمی در حوزه فناوریهای زیست محیطی از حوزه های مهم در چشم انداز مدیران و مسئوالن جهت اخذ سیاستهای
مناسب قرار دارد بررسی منابع نشان میدهد در زمینه وضعیت و چگونگی سطح همکاری علمی مطالعه ای صورت نگرفته
است بنابراین با استناد به اهمیت و ضرورت همکاری علمی در عرصه جهانی ،و با توجه به اینکه همکاری علمی پژوهشگران ایران
در حوزه فناوریهای زیست محیطی با کشورهای خارجی روشن نبوده است در این پژوهش به بررسی وضعیت همکاری علمی ایران
و ترکیه و مصر که در نظام رتبه بندی سایمگو 9باالترین تولید علم در این حوزه را داشته اند و در اسکوپوس رتبه اول تا سوم را به
خود اختصاص داده اند می پردازیم
در نتیجه هد

پژوهش حاضر کشف دامنه همکاری پژوهشگران ایران و ترکیه و مصر در حوزه فناوریهای زیست محیطی

است و برای رسیدن به اه دا

پژوهش  ،پژوهشگر در صدد است به اهدا

فرعی آن ( مهمترین کشورهای همکار در تولید علم

در این حوزه به تفکیک با ایران و ترکیه و مصر  ،شناسایی و بررسی پرتولیدترین دانشگاه ها و موسسات علمی برتر در سطح
همکاریهای بین المللی و تعیین الگوی همکاری نویسندگان کشورهای ایران و ترکیه و مصر) دست یابد
در جهت رسیدن به اهدا

مذکور در پی پاسخگویی به سواالت زیر است:

 9مهمترین کشورهایی که در تولید علم در حوزه فناوریهای زیست محیطی با ایران و ترکیه و مصر همکاری داشتند کدامند؟
 0پرتولیدترین دانشگاه ها و موسسات برتر در سطح بین المللی در حوزه فناوریهای زیست محیطی در کشورهای ایران و
ترکیه و مصر در بازه زمانی  0292تا  0291کدامند؟
 9الگوی همکاری نویسندگان ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه و مصر چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است و داده های مورد نیاز از پایگاه اسکوپوس تا پایان دسامبر  0292استخراج شده است
جستجو کلیدواژه با استخراج از اصطالحنامه و فرهنگهای تخصصی محیط زیست با کلیدواژه environmental technology
environmental preservation OR environmental geology OR environmental nature hazards OR
 bioclimatologyدر قسمت  document searchو انتخاب فیلدهای  affilisation country ,انتخاب کشورها به
تفکیک و محدوده زمانی  0292تا  0291و نوع مرک  allداده های مورد نظر استخراج شده اند
برای تعیین الگوی همکاری ،تک تک مقاالت مورد بررسی قرار گرفته است
جامعه پژوهش شامل تمام مقاالت مجالت،مقاالت کنفرانسها ،یادداشتها و بررسیها و نقدهای نمایه شده در پایگاه استنادی
اسکوپوس تا پایان دسامبر  0292می باشد با استفاده از بخش تحلیل پایگاه اسکوپوس مورد تحلیل قرار گرفته است و جهت تجزیه
و تحلیل داده ها و ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار اکسل  0292استفاده شده است
یافته های پژوهش
در پاسخ به سوال  9مهمترین کشورهایی که در تولید علم در حوزه فناوریهای زیست محیطی به تفکیک با ایران و ترکیه و
مصر همکاری داشته اند کدامند؟

_____________________________________________
1 Scimago
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نتایج حاکی از آن است که از  019مدرک تولید شده در ایران ،مهمترین کشورها دربازه زمانی  0292تا  0291به ترتیب
پژوهشگرانی از کشورهای آمریکا ،مالزی ،کانادا بوده است در این میان سهم همکاری با پژوهشگران کشورآمریکا  94مدرک،
کشور مالزی 99مدرک ،کشور کانادا  8مدرک ،بوده است
جدول  .1مهمترین کشورهای همکار با ایران
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طبق نمودارمهمترین کشورهای همکار با کشور ترکیه به شرح ذیل است

طبق نمودار مهمترین کشورهای همکار با ترکیه در حوزه فناوریهای زیست محیطی در بازه زمانی  0292تا  0291به ترتیب از
کشورهای آمریکا ،ایتالیا و کانادا هستند
سهم همکاری با کشور امریکا  92مدرک ،ایتالیا  1مدرک ،کانادا  4مدرک است
جدول.2مهترین کشورهای همکار با ترکیه
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طبق نمودار مهمترین کشورهای همکار با مصر به شرح ذیل است:

طبق نمودار مهمترین کشورهای همکار در تولید علم در حوزه فناوریهای زیست محیطی در بازه زمانی  0292تا  0291به
ترتیب پژوهشگرانی از کشور امریکا ،بریتانیا ،آلمان بوده اند
در این میان سهم همکاری مصر با پژوهشگرانی از کشور آمریکا با  2مدرک ،بریتانیا  4مدرک ،آلمان  9مدرک  ،بیشتر بوده
است
جدول  .3مهمترین کشورهای همکار با مصر

در پاسخ به سوال  0پرتولیدترین دانشگاه ها و موسسات برتر در سطح بین المللی در حوزه فناوریهای زیست محیطی در
کشورهای ایران و ترکیه و مصر در بازه زمانی  0292تا  0291چگونه است؟
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موسسات و دانشگاههای برتر دارای همکاری بین المللی کشور ایران

طبق نمودار باال در بین تمام سازمانهای دانشگاهی و موسسات علمی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات بیشترین تولید علم در حوزه فنائریهای زیست محیطی را داشته اند و جز سه سازمان برتر ایران در این
حوزه محسوب شده اند
جدول .4موسسات و دانشگاههای برتر ایران
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همکاری بین المللی دانشگاه تهران

طبق نمودار باال دانشگاه تهران به لحا بین المللی با پژوهشگران کشورهای آمریکا 4مدرک و کانادا 9مدرک و اسپانیا
0مدرک ،بیشترین میزان همکاری را داشته است
جدول  .4میزان همکاری بین المللی دانشگاه تهران

126

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

همکاری بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی

طبق نمودار فو دانشگاه آزاد اسالمی با پژوهشگرانی از کشورهای ایتالیا0مدرک ،مالزی 0مدرک ،آرژانتین  9مدرک،
دارای بیشترین میزان همکاری بوده است
جدول  .5میزان همکاری بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی
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همکاری بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

طبق نمودار باال دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با کشورهای آمریکا 0مدرک ،کانادا  9مدرک ،هند 9مدرک،
دارای بیشترین میزان همکاری بوده است
جدول  .6میزان همکاری بین المللی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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موسسات و دانشگاه های برتر دارای همکاری بین المللی کشور ترکیه

طبق نموار باال سه سازمان برتر که دارای بیشترین همکاری علمی بین المللی هستند عبارتند از
 Istanbul Teknik Universitesiبا  92مدرک Orta Dogu Teknik Universitesi ،با  99مدرک ،
 Suleyman Demirel Universitesiبا  92مدرک  ،بیشترین میزان همکاری علمی را دارا هستند
جدول  .2موسسات و دانشگاههای برتر ترکیه
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همکاری بین المللی دانشگاه Istanbul Teknik Universitesi

طبق نمودار باال دانشگاه  Istanbul Teknik Universitesiدارای بیشترین میزان همکاری بین المللی با کشور چین
0مدرک ،آلمان 9مدرک ،ایتالیا  9مدرک را دارد
جدول  . 8میزان همکاری بین المللی دانشگاه Istanbul Teknik Universitesi
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همکاری بین المللی دانشگاه Orta Dogu Teknik Universitesi

طبق نمودار باال دانشگاه  Orta Dogu Teknik Universitesiدارای بیشترین همکاری بین المللی با کشور آمریکا با 9
مدرک و موسسه نامشخصی با  9مدرک دارد

جدول  .5میزان همکاری بین المللی دانشگاه Orta Dogu Teknik Universitesi

همکاری بین المللی دانشگاه Suleyman Demirel Universitesi
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طبق نمودار باال بیشترین میزان همکاری بین المللی دانشگاه  Suleyman Demirel Universitesiبا کشور بلژیک 9
مدرک ،یونان 9مدرک ،ایتالیا  9مدرک است
جدول  .10میزان همکاری بین المللی دانشگاه Suleyman Demirel Universitesi

موسسات و دانشگاههای برتر دارای همکاری بین المللی کشور مصر

طبق جدول باال  9دانشگاه برتر که دارای همکاری بین الملی هستند عبارتند از دانشگاه Cairo Uiversity Faculity of
 Engineeringبا  4مدرک ،دانشگاه  University of Tantaبا  4مدرک و  Suez Canal Universityبا  4مدرک
است
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جدول  .11موسسات و دانشگاههای برتر مصر

همکاری بین المللی دانشگاه Cairo Niversity Faculity of Engineering

طبق نمودار باال دانشگاه  Cairo Niversity Faculity of Engineeringبیشترین همکاری علمی بین المللی را با
کشور آلمان با  9مدرک دارد
جدول  .12میزان همکاری بین المللی دانشگاه Cairo Niversity Faculity of Engineering
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همکاری بین المللی دانشگاه University of Tanta

طبق نمودار باال دانشگاه  University of Tantaبیشترین میزان همکاری علمی بین المللی را با کشور آمریکا با  9مدرک
دارد
جدول  .13میزان همکاری بین المللی دانشگاه University of Tanta

همکاری بین المللی دانشگاه Suez Canal University

طبق نمودار باال دانشگاه  Suez Canal Universityبیشترینمیزان همکاری علمی را با کشور بریتانیا با  9مدرک و آمریکا
با  9مدرک دارد
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جدول  .14میزان همکاری بین المللی دانشگاه Suez Canal University

سوال  9الگوی همکاری پژوهشگران کشور ایران در مقایسه با کشور ترکیه و مصر چگونه است؟
جدول  .15الگوی همکاری نویسندگان ایران

تعداد نویسنده

فراوانی

 9نویسنده

09

 0نویسنده

29

 9نویسنده

82

 4نویسنده

20

 2نویسنده به باال

41

بدون نویسنده مشخص

9

مجموع

 019مدرک

اطالعات جدول نشان میدهد الگوی همکاری علمی در ایران به صورت سه نویسندگی در رتبه اول قرار دارد و نشان از تمایل
چندنویسندگی بجای تک نویسندگی می باشد
جدول  92الگوی همکاری نویسندگان ترکیه
تعداد نویسنده

فراوانی

 9نویسنده

01

 0نویسنده

92

 9نویسنده

91

 4نویسنده

09

 2نویسنده به باال

91

بدون نویسنده مشخص

98

مجموع

929مدرک

بنابر جدول باال الگوی همکاری سه نویسندگی در ترکیه جایگاه نخست را دارد
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جدول  .12الگوی همکاری نویسندگان مصر
تعداد نویسنده

فراوانی

 9نویسنده

1

 0نویسنده

92

 9نویسنده

1

 4نویسنده

8

 2نویسنده به باال

8

بدون نویسنده مشخص

9

مجموع

 49مدرک

اطالعات جداول نشان میدهد الگوی همکاری علمی در مصر به صورت دو نویسندگی در رتبه اول قرار دارد و نشان از تمایل
چندنویسندگی بجای تک نویسندگی می باشد
نتیجه گیری
با توجه به اینکه همکاری علمی به یک موضوع اصلی در سیاست علم تبدیل شده است و به عنوان جنبه مهم از پژوهش و
تولید علمی اهمیت خاصی یافته است
یافته های پژوهش حاکی از ان است که ایران با  019مدرک دارای همکاری علمی در زمینه فناوریهای زیست محیطی در
بازه زمانی  0292تا  ، 0291با پژوهشگران کشور آمریکا و مالزی بیشترین همکار علمی را داشته و دانشگاه تهران با  22مدرک،
موسسه برتر و بیشترین همکاری بین المللی موسسه برتر آن با پژوهشگران کشور امریکا ست و الگوی همکاری  9نویسندگی در
بین پژوهشگران ایرانی در این حیطه طرفدار دارد
کشور ترکیه با  929مدرک در حوزه موضوعی فناوریهای زیست محیطی در بازه زمانی  0292تا  ، 0291بیشترین همکاری
علمی را با پژوهشگرانی از کشور آمریکا و ایتالیا داشته و موسسه برتر آن  Istanbul Teknik Universitesiبا  92مدرک و
بیشترین همکاری بین المللی موسسه برترآن با کشور چین می باشد الگوی همکاری  9نویسندگی در بین پژوهشگران ترکیه در
جایگاه نخست قرار دارد
در کشور مصر با  49مدرک در حوزه فناوریهای زیست محیطی بین سالهای  0292تا  ، 0291بیشترین میزان همکاری علمی را
با کشورهای آمریکا و بریتانیا داشته و موسسه برتر آن  Cairo Uiversity Faculity of Engineeringو University of
 Tantaو  Suez Canal Universityهریک با با  4مدرک در یک سطح ،با پژوهشگران کشورآلمان و آمریکا و بریتانیا
بیشترین همکاری علمی را داشته و الگوی همکاری  0نویسندگی بین پژوهشگران مصری مشهود و پرطرفدار می باشد
در کل کشور آمریکا نخستین و مهمترین کشور در همکاریهای علمی محسوب شده و در نتایج مشابهی در پژوهش های
شکرچی( ) 9912نشان می دهد که از نظر همکاری در تولیدات علمی حوزه علم و فناوری مواد غذایی ایران و  2کشور
دیگرآمریکا بیشترین مشارکت را در تدوین تولیدات علمی داشته و در هر  2کشور آمریکا دررتبه اول یا دوم همکاری قرار گرفته
است همچنین بنازاده متان ( ) 9910بیان می کند که آمریکا مهمترین کشور در همکاریهای علمی محسوب شده و مسائل سیاسی
تاثیر منفی بر شکل گیری روابط نداشته است و دلیل آن وجود امکانات پژوهشی گسترده و سطح باالی دانشگاههای آن می باشد و
تمایل نویسندگان همه کشورها جهت تالیفات مشترک با آنهاست در نهایت همکاری با دانشمندان و پژوهشگران کشورهای
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مختلف منافع و مزایای زیادی براس اشخاص و سازمان ها و کشورها در بر دارد و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت علمی کشور
فراهم خواهد شد
یافته های این پژوهش نشان میدهد کشور ایران در بین کشورهای ترکیه و مصر در زمینه همکاریهای بین المللی در حوزه
فناوریهای زیست محیطی در سطح باالیی قرار دارد و شاخصهای علم سنجی مورد استفاده در این پژوهش می تواند به عنوان
عنصری مفید و کارا برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری کالن و نحوه تخصیص بودجه و امکانات الزم در این حوزه موضوعی
موثر باشد
پیشنهادات حاصل از این پژوهش:
تقویت ارتباطات علمی با کشورهای پیشرو برای حفا و ارتقا رتیه دانشگاه ها و موسسات علمی در سطح بین المللی
مشخص کردن نویسندگان دارای نقش مر کزیت در این حوزه به منظور تشکیل تیم پژوهشی موفق و بهره گیری از راهبرد هم
نویسندگی در زمینه تولیدات علمی موسسات و دانشگاه های برتر در سطح بین المللی
گستری زمینه و حمایت از پژوهش های سایر حوزه های موضوعی اولویت دار در نقشه جامع علمی کشور به منظور اتخاذ
سیاستهای کالن کشور و گستری واحدهای تحقیق و توسعه در زمینه های موضوعی اولویت دار
منابع
بنازاده متان ،سمیه ( ) 9910بررسی وضعیت همکاری علمی پژوهشگران ایران در حورزه بیوشمی در پایگاه اسکوپوس در فاصله
سالهای  0290- 9112پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد
جعفرزاده ،رشید ،جاللی دیزجی ،علی( )9914بررسی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه استنادی
اسکوپوس فصل نامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال92-91 :)99(8 ،
دولت آبادی ،حسن( )9980فرهنگ محیط زیست انگلیسی به فارسی تهران :فرهنگ معاصر 19-12
دیدگاه ،فرشته; عرفان منش ،محمدامین( )9988بررسی تالیفات مشترک ایران و کشورهای جنوب شر آسیا در پایگاه وب
آوساینس پردازی و مدیریت اطالعات920-82 :)4(04 ،
ریاحی،عار ; صیامیان،حسن; زارع ،امین; علیزاده نوایی ،رضا; حقشناس ،محمدرضا ( )9919ارزیابی کمی تولیدات علمی
پژوهشگران ایران در حوزه های ایمین شناسی و میکروب شناسی در پایگاه اطالعات اسکوپوس  0290-0222مجله دانشگاه
علوم پزشکی مازندران099-022 :)998(04،
شکرچی زاده ،هاجر; دهقانپور ،نفیسه; سلطانی زاده ،نفیسه; کدیور ،مهدی ( )9912ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علم و
فناوری موا د غذایی ایران با کشورهای ایرلند ،ترکیه ،مصر ،آرژانتین و کالزی بدر پایگاه اطالعاتی  web of scienceطی
سالهای  0292 – 9112نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران8-9 :)9(1 ،
شیرازیان ،شیرین; طیبی ،سبحان ( ) 9912صلح و دیپلماسی محیط زیست و نظام آموزی عالی فصلنامه پژوهش های روابط بین
الملل024-099 :)09(1 ،
عرفان منش،محمدامین; رحیمی،ماریه ( ) 9919مطالعه تولیدات ،اثرگذاری و مشارکت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه در پایگاه
اسکوپوس مطالعات ملی کتابداری و ساطماندهی اطالعات991-902 :)0(02 ،
گلمتانی زاده اصل ،صتری; امانی ،مجتبی; محمدنیا ،علیرضا ( )9914تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بانک
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124-148 :)2(90،ازاطالعات اسکوپوس مدیریت اطالعات سالمت
9981 نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب
82-19 :)4(09 ،) مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات9988(  شهرزاد،نیاکان
 پایان نامه0221  تا9112  ) بررسی میزان همکاریهای علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سالهای9981(  خالید،والیتی
 دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،کارشناسی ارشد
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تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی دانشگاههای کشور براساس مقاالت نمایه شده
در پایگاه سیویلیکا
زهره مقیسه

1

نگین شکرزاده

2

چکیده
زمینه :دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور نقش مهمی را در تولید علم ایفا مینمایندو ارتباط علمـی میـان متخصصـان یـک حـوزه از
گذشتههای دور عنصر مهمی در پیشرفت علم ایفا مینماید ترسیم و تحلیل شبکه همکاری علمی از اهمیت ویژهای برخـوردار اسـت و تصـویر
جامعی از تعامالت دانشگاهها مؤسسات و جریان انتقال دانش در اختیار قرار میدهد
هدف :پژوهش حاضر باهد
روش :پژوهش از نظر هد

تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی دانشگاههای دولتی کشور انجامشده است
کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شـاخصهـای علـمسـنجی و تحلیـل

شبکههای اجتماعی انجام شده است جامعه پژوهش شامل کلیه دانشگاههای دولتی کشور در پایگاه سیویلیکا اسـت و از ایـن میـان  22دانشـگاه
پرتولید به روی نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند اطالعات مربوط به تعداد همکاری این دانشگاههـا از پایگـاه سـیویلیکا اسـتخراج و بـه یـک
ماتریس مجاورت منتقل و برای تحلیل و ترسیم شبکه همکاری از نرمافزار تحلیل شبکههای اجتماعی یو سی آی نت استفاده شد
یافتهها :یافتهها حاکی از این بود که دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،امیرکبیر  ،و علم و صنعت ایران گرههای فعـال و کلیـدی شـبکه
بهحساب میآیند این مؤسسات با تعداد زیادی از گرههای شبکه مستقیماً در ارتباط هستند و قابلیت تأثیرگذاری زیادی بر جریـان انتقـال محتـوا
دارند دانشگاه های فو از اهمیت و پرستیژ باالیی در شبکه برخـوردار هسـتند و نـوعی سـرمایه اجتمـاعی محسـوب و حـذ

هریـک از آنهـا

موجب کاهش انسجام شبکه خواهد شد
کلیدواژهها :همکاری علمی ،تحلیل شبکه اجتماعی ،شبکه همتالیفی  ،مصورسازی ،دانشگاههای کشور

مقدمه
امروزه به دلیل نقش مهمی که دانشگاهها و مراکز علمی در تولید علم کشور دارند ،ترسیم شبکههای همکاری ایـن مؤسسـات
از اهمیت زیادی برخوردار است از طرفی دیگر در طول دهههای گذشته همکاری علمی میان سازمانهای پژوهشی و دانشگاههای
کشور با افزایش قابل مالحظهای همراه بوده است
امروزه پژوهش و تولید علم بیش از هر زمان دیگر به همکاری و کارگروهی وابسته شده است مسائل دنیـای جدیـد از جملـه
پدیده دهکده جهانی بیش از پیش باعث شده است که مرزهای جترافیایی از بین رود و ارتباطـات همـه جانبـهای شـکل بگیـرد بـه
همین دلیل پژوهشگران نیز به «همکاری علمی» و «تالیف مشترک» روی آورند (رحیمی و فتاحی )82 ،به همین دلیل سنجش میزان
همکاری علمی میان مراکز علمی از اهمیت بسیاری برخوردار است
ترسیم شبکه همکاری علمی بین دانشگاههـا سـبب شناسـایی الگوهـای همکـاری میـان آنهـا و تصـمیمگیـری بهتـر درزمینـه
برنامهریزیِ و سیاست های علمی ،خواهد شد تولید دانش از رهگذر شکلگیری همکاریهای علمی در درون شبکههای اجتمـاعی
جوامع رسمی و دانشگاهی تسهیل میشود به همین دلیل همکاری میان افراد به عنوان یک فعالیت مهم بـا افـزایش قابـل مالحظـهای
_____________________________________________
 -9کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی z.moghise.6644@gmail.com
 -0کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) negin.shokrzadeh94@gmail.com
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مواجه شده است (عرفانمنش و بصیریان)9910 ،
از مهمترین و علمیترین رویهای ارزیابی و بررسی فعالیتهای علمی دانشگاهها اسـتفاده از ابزارهـای علـمسـنجی و تحلیـل
شبکههای اجتماعی 9است (جعفر زاده و جاللی دیزجی و مؤمنی )9912 ،روی تحلیل شبکههای اجتمـاعی در دهـه  9192مـیالدی
برای مصورسازی ، 0تحلیل و سنجش تعامالت انسانی در حوزههای روانشناسی و انسانشناسی مطرح شد در دهههای بعـد اسـتفاده
از مفاهیم نظری گرا ها از حوزه ریاضیات و همچنین برنامهنویسی و نرمافزار از حوزه علوم رایانه ،به تکامل هر چه بیشتر این روی
منجر شد (عرفانمنش و ارشدی )9914 ،در تحلیل شبکه های اجتماعی الگوهای روابط اجتماعی میان موجودیـتهـا بـا اسـتفاده از
ابزار تحلیلی و مصورسازی مورد بررسی قرار می گیرد هر شبکه از تعدادی موجودیت اجتماعی تشکیلشده اسـت کـه بـا یکـدیگر
دارای نوعی آشنایی اجتماعی هسـتند بـه موجودیـتهـای اجتمـاعی «گـره »9و بـه ارتباطـات میـان آنهـا «پیونـد »4گفتـه مـیشـود
(عرفانمنش و مروتی ) 9912 ،مطالعات تحلیل شبکه نقش بسیار مهمی در تعیین نقاط ضعف و قوت مجموعه مورد بررسـی و ارائـه
راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن ایفا مینماید (عباسی ،حسین و لیدسدور )0290 ،2
شبکههای همتالیفی 2در واقع نوعی از شبکههای اجتماعی هستندکه با عنوان شبکه همکاریهای علمی نیز شناخته میشـوند
مجموعهای از همتالیفی در یک موسسه ،مجله ،موضوع و غیره شبکهای از تالیفات مشترک یا شبکه همتالیفی را شکل میدهند در
شبکههای همتالیفی ،تعدادی از نویسندگان (گرهها) از طریق تالیف مشترک (پیوندها) به یکدیگر متصل میشوند و نوعی شـبکه
اجتماعی را تشکیل میدهند ( عرفانمنش ،عبداهلل و اصنافی)9910،
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نقـش بسـیار مهـم و کلیـدی را در تولیـد علـم کشـور ایفـا مـینماینـد و ارتبـاط علمـی میـان
متخصصان یک حوزه از گذشتههای دور عنصر مهمی در پیشرفت علم بوده است با استفاده از شـاخصهـای متنـوع تحلیـل شـبکه
های اجتماعی میتوان ویژگیهای شبکه همکاری میان دانشگاهها را مورد بررسی قرار داد و اطالعاتی درباره نحوه تتییـر و تکامـل
شبکه در طول زمان،تعداد مقالههای دانشگاهها ،تعداد موسسات همکار ،گرههای مرکـزی در شـبکه ،جریـان انتقـال دانـش 1و غیـره
کسب نمود
پیشینه
پژوهشهای بسیاری در زمینه بررسی شبکههای همکاری انجامشده است که در ادامه تعدادی از مهمترین آنها به طور خالصه
مورد اشاره قرار میگیرد جعفری و گلتاجی ( )9919به بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئـتعلمـی دانشـکدههـای علـوم
انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی کشور نمایه شده در نمایهنامه های استنادی علوم اجتمـاعی و هنـر و علـوم انسـانی
پایگاه استنادی تامسون رویترز طی سالهای  0228-0222پرداخته اند نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاههای تهران و شیراز دارای
بیشترین تعداد تولیدات علمی هستند
عرفانمنش و ارشدی ( )9914با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی به ترسیم و بررسی شـبکه هـم نویسـندگی دانشـگاههـا و
مؤسسات پژوهشی در  9929مقاله منتشرشده در  1مجله علمی-پژوهشی حوزه علم اطالعات و دانـششناسـی ایـران طـی سـالهـای
 9981تا  9919پرداخته اند نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه هـای تهـران ،شـهید چمـران اهـواز ،فردوسـی مشـهد ،اصـفهان ،آزاد
_____________________________________________
1- Social Network Analysis
2- Visualization
3- Node
4- Link
5- Leydesdorf
6- Co-authorship Networks
7- Knowledge Flow
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اسالمی علوم و تحقیقات ،آزاد اسالمی واحد همدان و کتابخانه ملی ایران بهعنوان مرکزیترین مؤسسات در شبکه هـم نویسـندگی
مقالههای علم اطالعات و دانششناسی ایران هستند
عرفان منش ،گرایی و بصیریان جهرمی ( )9914عملکرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور در حوزه اطالعسنجی را مورد
بررسی قرار دادند یافتهها حاکی از این بود که دانشگاه های تهران ،علوم پزشکی تهران ،آزاد اسالمی ،تربیـت مدرس،شـاهد ،شـهید
چمران اهوازمرکز منطقهای علوم و فناوری شیراز ومرکز تحقیقات سیاست علمـی کشـور از مهـمتـرین و مرکـزیتـرین جایگـاه در
شبکه برخوردار بودند
عرفانمنش و مروتی ( )9912با استفاده از شاخصهای علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی ،به تحلیل شبکههای همکـاری
نویسندگان و مؤسسات در مقالههای منتشرشده در فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی طی شمارههای نخست تا بیسـت و
هفتم پرداختهاند نتایج این پژوهش نشان داد از  982مقاله در که توسط  010پژوهشگر از  12دانشگاه و موسسه پژوهشی در نگاری
آن دخیل بودهاند 48/22 ،درصد از مقالهها بهصورت انفرادی و  29/92درصد نیز از طریق همکـاری دو یـا چنـد پژوهشـگر تـألیف
شده است همچنین با استفاده از شاخص های مرکزیت مشخص گردید که دانشگاه شهید بهشتی ،تهـران ،عالمـه طباطبـایی ،تربیـت
مدرس و خوارزمی از نقشی کلیدی در شبکه برخوردار بودهاند همچنین حوزه های موضوعی علوم تربیتی ،علوم سیاسی و مدیریت
دارای بیشترین سهم در مقالههای منتشرشده در فصلنامه بودهاند
در خارج از کشور نیز پژوهشهای مشابهی انجامشده است ازجمله این پژوهشها میتوان به پژوهشهای زورزتـو و دیگـران
 ،0222یان ،دینگ و ژو ( )0292و عرفانمنش ،روحانی و ابریزاه ( )0290عرفانمنش و حسینی ( )0292اشـاره کـرد بـهعنـوانمثـال
زورزتو و همکاران ( )0222به بررسی تولیدات علمی  02دانشگاه برزیل در رشته های بهداشت و علوم زیستی بین سالهـای -9118
 0220در سه پایگاه دیتاکاپس و آی اس آی و مدالین پرداختهاند نتایج پژوهش نشان داد که رشته داروسازی با رشد  4/2درصد و
روانشناسی با رشد  919درصد کمترین و بیشترین درصد تولیدات را دارا هستند
عرفانمنش و حسینی ( )0292بهمنظور بررسی  92سال عملکرد مجله بینالمللـی علـوم اطـالعرسـانی و مـدیریت اطالعـات بـه
ترسیم و تحلیل عملکرد  89مؤسسه داخلی و خارجی پرداختند یافتههای پژوهش نشان داد که دانشگاههای شیراز ،اصفهان ،الزهـرا،
تربیت مدرس ،فردوسی مشهد و مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری مهمترین جایگاه را در شبکه همتألیفی مقاالت مجالت
مذکور را داشتند
به طور کلی مرور پژوهشهای پیشین نشان داد که پژوهشگران طی سالهای اخیر تمایل بسـیاری بـه اسـتفاده از شـاخصهـای
تحلیل شبکههای اجتماعی جهت بروندادهای پژوهشی دانشگاهها و حوزههای موضوعی مختلف نشان دادهانـد ،امـا اکثـر مطالعـات
انجام شده محدود به بررسی مقالههای منتشر شده در مجله های علمی یا حوزه موضوعی خاص بوده اسـت لـذا پـژوهش حاضـر بـا
هد

بررسی شبکه همتالیفی دانشگاههای کشور با استفاده از مقاالت نمای ه شده در پایگاه سیویلیکا (مقاله مجله و مقاله کنفـرانس)

صورت گرفته است
هدف پژوهش
هد

از انجام این پژوهش تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی دانشگاههای کشور براسـاس مقـاالت نمایـه شـده در پایگـاه

سیویلیکا است
سوال پژوهش
وضعیت دانشگاهها از نظر شاخص های تولید ،مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت و مرکزیت نزدیکی چگونه است؟
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روش شناسی
پژوهش از نظر هد

کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخصهای علمسنجی و تحلیل

شبکههای اجتماعی انجام شده است جامعه پژوهش شامل کلیه دانشگاههای دولتی کشور در پایگاه سیویلیکا است و از این میان 22
دانشگاه پرتولید به روی نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند به منظور گردآوری دادههای پژوهش در مهر ماه  9912به بخش علـم-
سنجی پایگاه سیویلیکا 9مراجعه و دانشگاههای دولتی انتخاب و با ورود به پروفایل علمسنجی موسساتی که در رتبـه اول تـا پنجـاهم
قرار داشتند ،اطالعات مربوط به تعداد تولیدات علمی و همکاری آنها بایکدیگر استخراج شد علت انتخاب پایگاه سیویلیکا شمول
کلیه مقاالت همایشی رشتههای مختلف کشور و امکان دسترسی محققان به دادههای این پایگاه بود دادههای گـردآوری شـده بـه
یک ماتریس مجاورت 22*22 0در نرم افزار مایکروسافت اکسل 9منتقل شد هر  22دانشگاه در یک سـطر و سـتون قـرار گرفتنـد و
محل تالقی سطر و ستون در ماتریس مجاورت نشاندهنده تعداد همتالیفی این دانشگاهها با یکدیگر است ماتریس پس از تکمیـل،
جهت تحلیل و مصورسازی شبکه همتالیفی به نرمافزار تحلیل شبکه اجتماعی یو سی آی نت 4نسخه  2.208منتقل شد عملکـرد هـر
یک از گرههای موجود در شبکه با استفاده از شاخصهای خـرد تحلیـل شـبکه( 2مرکزیـت درجـه ،2مرکزیـت بینیـت 1و مرکزیـت
نزدیکی )8مورد بررسی قرار گرفت
یافتهها
وضعیت دانشگاهها از نظر شاخصهای تولید ،مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت و مرکزیت نزدیکی چگونهه
است؟
جهت پاسخگویی به سوال فو  ،تعداد مقالههای دانشگاههای دولتی کشور در پایگاه سـیویلیکا مـورد بررسـی قـرار گرفـت و
نتایج مربوط به شاخص های تولید ،مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت و مرکزیت نزدیکی در جدول  9قابل مشاهده اسـت یافتـههـای
پژوهش نشان داد که دانشگاههای تهران ( ،)91018تربیت مدرس ( ،)98929فردوسی مشهد ( ،)91929و صنعتی امیرکبیـر ()92219
به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقاله بودند
در شبکه همتالیفی دانشگاههای کشور هر گره نشاندهنده یک دانشگاه و پیونـدهای موجـود میـان هـر دو گـره نشـاندهنـده
همتالیفی این موسسات با یکدیگر است به بیان دیگر ،دو دانشگاه درصورتیکه حداقل دارای یک تـالیف مشـترک بـا یکـدیگر
باشند ،توسط یک پیوند به یکدیگر متصل شدهاند اندازه هر یک از گرهها نشاندهنده مرکزیت درجه یا تعداد همتالیفی آن گره
است از سوی دیگر قطر پیوندهای موجود میان دو گره نیز نشاندهنده تعداد همتالیفی آن دانشگاهها با یکدیگر است (تصویر)9

_____________________________________________
1- www.civilica.com/Scientometrics.html
2- Adjacency Matrix
3- Microsoft Excel
4- UCINET
5- Macro Level Metrics
6- Degree Centrality
7- Betweenness Centrality
8- Closeness Centrality
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تصویر .1شبکه همتالیفی دانشگاههای کشور

مرکزیت درجه یک گره در شبکه اجتماعی نشاندهنده تعداد ارتباطات آن گره با سایر گـرههـای موجـود در شـبکه اسـت
مطالعه مرکزیت درجه یا تعداد همتالیفی دانشگاههای پرتولید کشور در پایگاه سیویلیکا نشان داد که دانشـگاههـای تهـران (،)1444
تربیت مدرس ( ،)9821امیرکبیر ( ،)0229علم و صنعت ایران ( ،)0991وصنعتی شـریف ( )9429دارای بیشـترین همکـاری بـا سـایر
گرههای شبکه بودند این دانشگاه ها از جذابیت بیشتری در شبکه برخوردار هستند به گونهای که سایر گـرههـای موجـود در شـبکه
عالقه مندند تا به آنها متصل شوند ضمن اینکه این موسسات فعال ترین گرههای حاضر در شبکه محسوب شده و شـانس زیـادی
برای دریافت محتوا و تاثیرگذاری بر روی سایر گرههای شبکه دارند
شاخص مرکزیت بینیت یک گره نشاندهنده تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاهترین مسیر میان هر دو گره دیگـر در
شبکه قرار میگیرد .از نظر شاخص مرکزیت بینیت دانشگاههای تهران ( ،)842/1تربیت مـدرس ( ،)941/221علـم و صـنعت ایـران
( ،)29/921شیراز ( ،)29/921امیرکبیر ( )98/189و علوم کشـاورزی ومنـابع طبیعـی سـاری ( )98/899دارای بیشـترین میـزان بینیـت
بودند این موسسات نقش مهمی در اتصال گرههای مختلف و افزایش انسجام و اتصال شبکه ایفا کرده و از آنها بهعنـوان قطـب
اطالعات در شبکه یاد میشود
شاخص مرکزیت نزدیکی مجموع طول کوتاهترین فاصله (میانگین فاصله) هر گره با سایر گره های موجـود در شـبکه اسـت
هرچه یک گره به سایر گره های شبکه نزدیکتر باشد از اهمیت و جایگاه مرکزیتر برخوردار است دانشـگاههـای تهـران (،)2/129
تربیت مدرس ( ،)2/289امیرکبیر ( )2/21و علم وصنعت ایران ( )2/21دارای باالترین شاخص مرکزیت نزدیکـی در شـبکه هسـتند
این موسسات به راحتی میتوانند به سایر گرههای شبکه دسترسی داشته و محتوا را از آنها دریافت نمایند
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جدول .1عملکرد دانشگاهها در شبکه همتالیفی براساس شاخصهای خرد تحلیل شبکه
تعداد مرکزیت
تعداد مرکزیت مرکزیت مرکزیت
نام دانشگاه
ردیف
درجه
مقاله
نزدیکی
بینیت
درجه
مقاله

مرکزیت

مرکزیت

بینیت

نزدیکی

91018

1444

842/1

2/129

02

صنعتی شاهرود

4111

428

2/02

2/29

98929

9821

941/221

2/289

01

سمنان

4191

499

2/191

2/292

91929

9490

92/2

2/229

08

علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان

4122

201

2

2/292

4

امیرکبیر

92219

0229

98/189

2/21

01

مازندران

4222

940

2

2/412

2

علم و
صنعت

92892

0991

29/921

2/21

92

زابل

4919

924

2/02

2/222

2

تبریز

99122

9220

0 /2

2/292

99

شهرکرد

4290

982

2/299

2/29

99918

922

2 /2

2/222

90

بیرجند

9102

999

2

2/222

92812

418

29/921

2/292

99

علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی ساری

9218

428

98/899

2/209

92221

9901

1

2/299

94

نوشیروانی بابل

9222

14

2

2/922

92222

9429

9/12

2/201

92

کاشان

9991

011

2/821

2/292

92421

9221

2/02

2/29

92

9221

011

2

2/29

90

چمران
اهواز

1490

088

92/12

2/222

91

کردستان

0821

022

2 /2

2/222

99

اصفهان

1221

289

9/12

2/292

98

لرستان

0821

922

2

2 /2

94

گیالن

1899

922

2

2 /2

91

صنعتی سهند

0128

012

0

2/209

92

یزد

1224

429

2 /2

2/222

42

جامع امام حسین

0288

919

2 /0

2/209

92

خواجه نصیر

1011

224

2

2/292

49

الزهرا

0921

012

2/02

2/29

91

ارومیه

1999

229

2

2/222

40

ایالم

0904

992

2

2 /2

ردیف

نام دانشگاه

9

تهران

0
9

1
8
1
92
99

تربیت
مدرس
فردوسی
مشهد

باهنر
کرمان
شیراز
صنعتی
اصفهان
صنعتی
شریف
شهید
بهشتی

بین المللی امام
خمینی

شهید

98
91
02

09

محقق
اردبیلی
سیستان
عالمه
طباطبایی
صنعتی
مالک اشتر

2911

421

2

2/222

49

شاهد

0929

998

2/12

2/29

2981

202

9/899

2/292

44

تربیت دبیر رجایی

0912

980

2 /0

2/292

2021

214

0/921

2/292

42

خلیج فارس

0914

922

2

2/29

2280

822

9/899

2/201

42

9119

922

9/999

2/928

کشاورزی و منابع
طبیعی رامین
خوزستان

00

خوارزمی

2248

282

2

2/222

41

هرمزگان

9182

942

2

2 /2

09

زنجان

2498

414

2 /2

2/222

48

حکیم سبزواری

9112

84

2

2 /2

04

فرهنگیان

2922

991

2 /2

2/222

41

اراک

9222

912

2 /1

2/292

02

رازی

2911

009

2 /2

2/222

22

9221

924

2 /2

2/222

ولی عصر
رفسنجان
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بحث
پژوهش حاضر با هد

بررسی شبکه همتالیفی دانشگاه های کشـور براسـاس تعـداد مقـاالت نمایـه شـده در پایگـاه سـیویلیکا

صورت گرفت تحلیل شبکه همکاری میان دانشگاههای کشور اطالعات ارزشمندی در ارتباط با کلیدیترین دانشگاههـا در اختیـار
قرار میدهد و به بهبود برنامهریزی و تصمیمگیری این موسسات برای عملکرد بهتر کمک خواهد کرد دانشگاههای تهران ،تربیـت
مدرس ،فردوسی مشهد به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقاله بودند تعداد باالی تولیدات علمی دانشگاه تهران در پژوهش جعفری و
گلتاجی ( )9919نیز مورد اشاره قرار گرفته است
دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،امیرکبیر فعالترین و مشارکت پذیرترین گرههای شبکه بودند ایـن دانشـگاههـا همکـاری
زیادی با
سایر گرههای شبکه داشتند و با دانشگاههای بیشتری مستقیما در ارتباط بودند بـه دلیـل اهمیـت و جایگـاه مرکـزی در شـبکه
همکاری دانشگاههای کشور و جذابیت باال سایر گرهها تمایل زیادی برای همکاری با این موسسات داشتند
دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس و علم و صنعت ایران نقش مهمی در اتصال گرههـای مختلـف و افـزایش انسـجام و اتصـال
شبکه ایفا میکنند این موسسات در مسیر بین سایر گره های شبکه قرار گرفته و تاثیرگذاری زیادی بر جریان انتقال محتوا در شـبکه
داشتند همچنین دانشگاه ای تهران ،تربیت مدرس ،امیرکبیر و علم صنعت ایران با برخورداری از کمترین شاخص نزدیکی به راحتی
میتوانند به سایر گره های موجود در شبکه دسترسی داشته و محتوا را از آن ها دریافت کنند هرچـه یـک گـره بـه سـایر گـرههـای
موجود در شبکه نزدیکتر باشد از اهمیت و جایگاه مرکزیتری در شبکه برخوردار است این یافتهها با نتایج پـژوهش عرفـانمـنش،
گرایی و بصیریان جهرمی ( )9914همخوانی دارد آنها ضمن بررسی عملکرد دانشگاههای کشور در حوزه اطالعسنجی دانشـگاه-
های تهران و تربیت مدرس را به عنوان گرههای کلیدی شبکه همکاری این موسسات معرفی میکند از سوی دیگـر عرفـانمـنش و
مروتی ( )9912با بررسی شبکه همکاری نویسندگان فصلنامه مطالعات میانرشتهای از دانشگاههای تهران و تربیت مدرس بـه عنـوان
گرههای مرکزی یاد میکنند مطالعه عرفانمنش ،گرایی و بصیریان جهرمی ()9914نیز نشان داد  90،دانشـگاه شـهر تهـران در میـان
موسسات برتر قرار داشتند از طرفی اسدی و جاللیمنش ( )9910نیز با مصورسازی مشارکت استانهای ایران از نظر سهم تولید و
مصر

ثروت علمی بیان میکنند که استان تهران قطب تأثیرگذار علمی کشور در بسیاری از حوزه های علمی و مطالعاتی است

نتیجهگیری و پیشنهادها
با درنظر گرفتن تمامی شاخصها دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،امیرکبیر و علم و صنعت ایران از مهمترین و مرکزیترین
جایگاه در شبکه همکاری دانشگاه های دولتی کشور برخوردار هستند پژوهشگران وابسته بـه ایـن دانشـگاههـا مقـاالت بسـیاری در
مجالت داخلی و کنفرانسهای کشور منتشر نمودهاند ،همکاری (همتالیفی) قابل توجهی با پژوهشگران سایر دانشگاهها داشتهاند ،و
نقش مهمی در برقراری ارتباط و انتقال محتوا در شبکه ایفا مینمایند این دانشـگاههـا از پرسـتیژ و قـدرت اجتمـاعی زیـادی جهـت
تاثیرگذاری در شبکه برخوردار هستند و به نوعی سرمایه اجتماعی محسوب میشوند حذ

هریک از آنها باعث کاهش انسجام و

چندپارگی شبکه خواهد شد نکته قابل توجه دیگر این بود که ازمیان دانشگاههای پرتولید کشور 94 ،دانشگاه متعلق به شهر تهـران
بودند همانطوری که قبال نیز اشاره شد ترسیم شبکه همکاری علمی بین دانشگاهها سبب شناسایی الگوهای همکاری میـان آنهـا و
تصمیمگیری بهتر درزمینه برنامهریزیِ و سیاستهای علمی ،خواهد شد
این پژوهش تالی نمود تا تصویری از نحوه همکاری دانشگاه دولتی پرتولید کشور ارائه نمایـد پـژوهش حاضـر محـدود بـه
بررسی مقاالت  22دانشگاه دولتی پرتولید در پایگاه سیویلیکا بود در پژوهش مشابهی میتوان وضعیت همکاری کلیه دانشگاههـای
کشور اعم از دولتی ،آزاد اسالمی و پیام نور (با استفاده از پایگاه سیویلیکا)را مورد بررسی قرار داد و با نتایج پژوهش حاضر مقایسـه
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نمود همچنین می توان در پژوهشی دیگر تعداد تولیدات علمی دانشگاه و موسسات پژوهشی کشور را با اسـتفاده از دادههـای سـایر
پایگاههای استنادی نظیر پایگاه وب علوم ،اسکوپوس و گوگل اسکالر مطالعه و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمود
منابع

اسدی ،سعید ،و عمار جاللـی مـنش ( )9910نگاشـت و مصورسـازی پراکنـدگی جترافیـایی ثـروت علمـی در ایـران پـردازی و
مدیریت اطالعات149-191 ،)4( 08،
جعفرزاده ،رشید ،جاللی دیزجی ،علی و مؤمنی ،عصمت ( )9912تجزیه وتحلیـل شـبکه همکـاری علمـی جهـان در حـوزه حقـو
مالکیت فکری پژوهشنامه علمسنجی98-01 ،)0(0 ،
جعفری ،فاطمه و گلتاجی ،مرضیه ( )9919مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم انسـانی و هنـر و
علوم اجتماعی دانشگاههای دولتی کشور طی سالهای  0228-0222پردازی و مدیریت اطالعات212-229 ،)9(01 ،
رحیمی ،ماریه و فتاحی ،رحمتاهلل ( ) 9982همکاری علمی و تولید اطالعات :نگاهی به مفاهیم و الگوهـای رایـج در تولیـد علمـی
مشترک فصلنامه کتاب 048-092:)98(9
عرفانمنش ،محمدامین ،عبدااهلل ،ابریزه و اصنافی ،امیررضا ( )9910نقش کشورهای جهان در نیم قرن تولید علم حوزه علماطالعات
و دانششناسی مطالعه علمسنجی و تحلیل شبکه اجتماعی پردازی و مدیریت اطالعات.222–292 ،)0(01 ،

عرفانمنش ،محمدامین و ارشدی ،هما ( )9914شبکه هم نویسندگی مؤسسات در مقالههای علـم اطالعـات و دانـششناسـی ایـران
تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی11-11 ،)9(41 ،
عرفانمنش ،محمدامین ،گرایی ،احسان و بصیریان جهرمی ،رضا ( )9914بررسی عملکرد ده ساله و تحلیـل جرگـا دانشـگاه هـا و
مؤسسات پژوهشی در حوزة اطالع سنجی کشور پردازی و مدیریت اطالعات941-902،)0( 99 ،
عرفان منش ،محمدامین و مروتی ،مرضیه ( )9912مطالعه علـمسـنجی و تحلیـل شـبکههـای همکـاری علمـی در فصـلنامه مطالعـات
میانرشتهای در علوم انسانی فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی11-22 ،)4(8 ،
عرفانمنش ،محمدامین و بصیریان جهرمی ،رضا ( )9910شبکه هم تألیفی مقاالت منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابـداری و
سازماندهی اطالعات بـا اسـتفاده از شـاخص هـای تحلیـل شـبکه اجتمـاعی فصـلنامه مطالعـات ملـی کتابـداری و سـازماندهی
اطالعات 12-12:)0(04
Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness Centrality as a Driver of Preferential
Attachment in the Evolution of Research Collaboration Networks Journal of Informetrics, 6(3),
403–412.
Erfanmanesh, M.A., Rouhani, V.A. & Abrizah, A. (2012). Co-authorship network of scientometrics
research collaboration. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(3): 73-93
Erfanmanesh, M. & Hosseini, A. (2015). 10 years of the International Journal of Information Science
and Management: A scientometric and social network analysis study. International Journal of
Information Science & Management, 13(1), 1-20.
Zorzetto, R. et al. 2006. The scientific production in health and biological science of the top 20
Brazilian universities. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 39 (12): 1513-1520.
Yan, E., Ding, Y. & Zhu, Q. )2010(. Mapping library and information science in china: a coauthorship
network analysis. Scientometrics, 83)1(: 115-131.

ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز
طی سالهای  2002تا  2016در پایگاه WOS
فاطمه علی نژاد چمازکتی
سیده سعیده میرحقجو لنگرودی

1
2

چکیده
زمینه ) :(Backgroundامروزه دانشگاهها به عنوان موتور محرک تاثیرگذار بر توسعه جوامع شناخته شدهاند در این بین ارتباط علمی به عنوان
مهمترین و موثرترین ابزار دانشگاه برای توسعه علم و دانش در جامعه اطالعاتی به شمار میرود از آن جا که دانشگاه تبریز یکی از پنج دانشگاه برتر کشور بر
اساس رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم می باشد پژوهش حاضر به شناسایی عوامل اثرگذار ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی این
دانشگاه میپردازد
هدف) : (Purposeهد
منتشر شده است این هد

این پژوهش ترسیم نقشه علم دانشگاه تبریز با استفاده از رویهای جدید علمسنجی برای بازنمون بصری اطالعات علمی

از طریق نشان دادن ارتباطها و تعامالت میان نویسندگان و موسسات همکار این دانشگاه پیجویی شده است.

روش) : (Methodروی این پژوهش علم سنجی و نوع مطالعه کاربردی است که با استفاده از روی کمی و تحلیل استنادی انجام میشود ابزار
گردآوری دادهها ،پایگاه وب علوم و ابزار تحلیل دادهها ،نرمافزارهای ترسیم شبکه است ،که تحلیلهای آماری آن مبتنی بر آمار توصیفی است
یافتهها) : (Findingsدر مبحث مشارکت نویسندگان ،نویسندگان دانشگاه تبریز تمایل چندانی به همکاری و مشارکت علمی ندارند بیشترین میزان
چگالی در شبکه همتالیفی نویسندگان این دانشگاه به "خطایی" و "رستمی" اختصاص دارد به لحا ارتباط علمی و همکاری بینالمللی دانشگاه تبریز از
وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است البته پژوهشگران دانشگاه تبریز بیشتر با پژوهشگران دانشگاهها و موسساتی بیشترین ارتباط علمی را دارند که به لحا
فاصله جترافیایی به آنها نزدیک میباشند از لحا همکاریهای بینالمللی ،نویسندگان دانشگاه تبریز با نویسندگان  82کشور پیشرفته تعامالت علمی برقرار
نمودند
کاربردهای احتمالی) : (Implicationsنتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به ارتباط علمی بین نویسندگان و موسسات آموزشی و پژوهشی
تاکید مینماید
اصالت /ارزش) :(Value/Originalityارتباط علمی ،دامنه گستردهای دارد و نقش مهم و سازندهای در توسعه علمی بر عهده دارد زمینههای
مطالعاتی یاد شده راهبردهای مناسبی برای موفقیت و پیادهسازی ارتباط علمی در دانشگاه را مهیا می سازد بنابراین مشارکت کلیه افراد جامعه علمی به ویژه
مدیران و اعضای هیئت علمی نظام آموزی عالی برای ارتباطات علمی توجه خاصی را میطلبد
کلید واژهها) :(Keywordsنمایه استنادی علوم ،دانشگاه تبریز ،ارتباط علمی ،نقشه علمی

مقدمه و بیان مسئله
ارتباط علمی پدیده ای است که امروزه اشتراک توانمندیها و تولید دانش علمی جدید را بهبود میبخشد ارتباط علمی بـا
افزایش پیچیدگی دانش و به واسطه افزایش تقاضا برای تخصصی شدن بیشتر و مهارتهای بینرشـتهای در پـژوهش ایجـاد شـده
است ( )DeStefano et al, 2011ارتباط علمی به پژوهشگران این امکان را میدهد تا قابلیتها و تواناییهای حوزههای مختلـف
علمی را با هم ترکیب نمایند ،امری که انجام آن به صورت انفرادی امکان پذیر نیست ارتباط علمی با استفاده از تحلیل الگوهای
همنویسندگی در مقالههای منتشر شده و نیز با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی قابل بررسی است .در سالهـای اخیـر تحلیـل
شبکه اجتماعی عالقمندان زیادی در رشتههای مختلف به خود جذب نموده است
_____________________________________________
 9مربی ،مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ،شیراز ،بلوارجمهوری اسالمی ،مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری،92428400 ،
( alinezhad@isc.gov.irنویسنده مسئول)
 0مربی ،مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ،شیراز ،بلوارجمهوری اسالمی ،مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری،92428400 ،
mirhaghjoo@isc.gov.ir
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شبکههای همنویسندگی ،گروه مهمی از شبکههای اجتماعی است که برای تعیین سـاختار همکـاریهـای علمـی و موقعیـت
فردی پژوهشگران به کار میروند همنویسندگی ،رسمیترین جلوه همکاری میان نویسندگان در تولید پژوهشهای علمـی بـوده
که عبارت است از مشارکت دو یا چند نویسنده در تولید یک اثر ،که منجـر بـه تولیـد برونـدادهای علمـی بـا کمیـت و کیفیـت
باالتری در مقایسه با زمانی که یک فرد به تنهایی اثری را تولید و منتشر مینماید ،می شود ( )Hudson, 1996مبنای شکلگیری
شبکههای هم تالیفی بر این پیش فرض منطقی استوار است که پژوهشگران موسسات آموزشی و پژوهشی مختلف ،که نامشان در
مقاالت و طرحهای پژوهشی ذکر میشود از نوعی قرابت و آشنایی با یکدیگر برخوردار هستند در سالهای اخیر همکاری علمی
و به ویژه همنویسندگی در میان نویسندگان و پژوهشگران رشد تصاعدی داشته است
استفاده از رویهای علم سنجی به منظور شناسایی پژوهشگران برتر در حوزههای مختلف از یک طر  ،و ترسیم نقشههای
علمی مربوط به رشتههای خاص از طر
گذشته ،توجه زیادی به صر

دیگر درسطح بین المللی رواج بسیاری یافته است؛ به طوری که امروزه دیگر ،بر خال

تعداد مقاالت یک پژوهشگر نمیشود ،بلکه با بررسی عمیقتـر بـه میـزان نفـوذ وتاثیرگـذاری آن

پژوهشگر بر اساس شاخصهای استنادی ،کیفیت مجالتی که پژوهشگر مقاالت خود را در آنها به چاپ رسانده است و جایگـاه
پژوهشگر در شبکه اجتماعی مربوط به حوزه مربوطه توجه مینمایند در حال حاضر مهمترین شاخصهـای تولیـد علـم در سـطح
جهان تعداد مقاالت علمی نمایه شده در بانکهای اطالعاتی معتبر بین المللی و تعداد استنادهای داده شـده بـه ایـن مقـاالت اسـت
تعداد مقاالت علمی نمایه شده بیانگر رشد کمی تولیدات علمی و میزان استنادات داده شده نشاندهنده اثرگـذاری مقـاالت چـاپ
شده و به عبارتی سطح کیفی آنها است
از سویی دیگر ارتباطات علمی ،مجموعهای از ارتباط اجتماعی و موضوعی چندوجهی است که تحت یک تحول عمیق قرار
گرفته است .جامعهشناسان علم بر اهمیت ارتباطات به عنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید علم تاکید کردهانـد و پیشـرفت علـم را
بازتابی از نظام ارتباطی آن میدانند ارتباط علمی در درون سازمانهای آموزشی و پژوهشی نیز همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر
تولید و گستری دانش بوده است و این ارتباطات زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه علمی است(محمدی )9982 ،امـروزه،
توانایی دانشمندان در برقراری ارتباط علمی در سطح ملی و بین المللی ،یکی از مهمترین عواملی است که به افزایش فعالیتهـای
پژوهشی در میان پژوهشگران منتهی میشود به همین سبب ،نقش مهمی در توسعه علمی دارد و مورد توجه سازمانهای آموزشی
و پژوهشی قرار گرفته است .یکی از این راهکارها که سالها است به جامعه علمـی وارد گردیـده و مـورد اسـتقبال دانشـمندان و
پژوهشگران حوزههای مختلف علوم قرارگرفته ،مشارکت و همکاری در تحقیق است پژوهشگران به خوبی به ضرورت این امـر
واقف شده و به آن به عنوان راهی برای حل دشواریهای موجود بر سر راه پیشرفت وتوسعه علـم مـینگرنـد در فراینـد ارتبـاط
علمی از مبدا پیام  ،مجرا و ابزار ارتباطی تا مقصد ،و بازخورد به آن ،اعضای هیات علمی ،پژوهشگران ،ناشران ،و کتابخانـههـا از
نقشآفرینان آن هستند بدیهی است ارتباطات علمی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بیتوجهی یا کمتوجهی به آن سبب
ضعف ارتباطات علمی در جامعه علمی خواهد شد .همکاریهای علمی بخصوص در سطح بینالمللی می تواند برای پژوهشگران
و دانشگاهها مزایایی به همراه داشته باشد و باعث افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی آنها گردد نتیجـه تحقیـق کوژابکـو نشـان
میدهد راهبردهای همنویسندگی تاثیرات متفاوتی بر روی بهرهوری علمی داشتهاند و پژوهشگری که به عنـوان یـک واسـطه میـان
سایر محققان عمل میکند اغلب همان محقق پرتولید در حوزه مورد بررسی است ( )Kuzhabekova ،0299در ایران نیز توجهات
به طور جدی به سمت تولیدات علمی در سطح ملی و بینالمللی سو یافته است؛ به طوری که کمیت و کیفیت برونداد پژوهشی
به عنوان یکی از شاخصهای اصلی عملکرد دانشگاهها میباشد و از این شاخصه به عنوان یکی از معیارهای رتبه بندی دانشگاهها
در عرصههای ملی و بینالمللی استفاده میشود .در نتیجه پژوهشگران شاغل در مراکز علمـی وپژوهشـی از جانـب سیاسـتگذاران
علمی ترغیب به انجام پژوهش انتشار آن در مجالت معتبر میشوند(خاصه و همکاران )9912 ،انتخاب موسسـه اطالعـات علمـی
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 ISIبه عنوان پایگاه اطالعاتی این پژوهش برای آن است که امکان استفاده گسترده از تحلیل استنادی را از طریق ایجـاد سـه نمایـه
استنادی علوم ،نمایه استنادی علوم اجتماعی ،و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی فراهم میآورد البته نمایههای اسـتنادی مـذکور بـا
یکدیگر ادغام شده و به شکل الکترونیکی تحت عنوان وبگاه علم دردسترس میباشد از سویی دیگر دانشگاهها بـه عنـوان موتـور
محرک تاثیرگذار بر توسعه جوامع شناخته شدهاند در این بین ارتباط علمی به عنوان مهمترین و موثرترین ابزار دانشگاه برای توسعه
علم و دانش در جامعه اطالعاتی به شمار میرود از آنجا که دانشگاه تبریز یکی از پنج دانشگاه برتـر کشـور بـر اسـاس رتبـهبنـدی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم میباشد در این راستا ،پژوهش حاضر در صدد برآمد تا به ترسیم نقشه ارتبـاط علمـی نویسـندگان
دانشگاه تبریز طی سالهای  0221تا  0292در پایگاه  WOSبپردازد
پرسشهای پژوهش
 9آیا بین رتبه یک فرد و فراوانی مشارکت وی در نوشتن مقاله در شبکه نویسندگی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریـز
رابطه وجود دارد؟
 0ماهیت و ساختار شبکه همنویسندگی در میان نویسندگان دانشگاه تبریز چگونه است؟
 9ساختار شبکه همنویسندگی در میان موسسات همکار با دانشگاه تبریز به چه صورت است؟
 4کدام کشورها در شبکه همنویسندگی بیشترین همکاری را با دانشگاه تبریز داشتهاند؟
پیشینه پژوهش
پرهامنیا و همکاران ( )9912در مقالهای به شناسایی میزان عوامل اثرگذار رفتاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی اعضای
هیات علمی دانشگاه های ایران پرداختند نتایج آنها نشان داد که بین متتیرهای ارتباطات علمی با تولیدات علمی همبستگی مثبت
و معناداری مشاهده شد .تولیدات علمی میتواند با توسعه ارتباطات علمی افزایش یابد و متتیر ارتباطات علمی نیز خود مـیتوانـد
متاثر از ویژگیهای شخصیتی ،سبک شناختی ،تضاد سازمانی و سبک رهبری باشد در صورتی که میان عوامل رفتاری با تولیدات
علمی همبستگی معناداری وجود ندارد.

پرهامنیا و همکاران ( )9912در مقاله ای دیگر به بررسی عوامل ساختاری موثر بر ارتباطات علمـی و تولیـدات علمـی اعضـای
هیات علمی دانشگاههای ایران پرداختند یافتههای ایشان نشان میدهد که متتیر ساختار سازمانی ،راهبرد سازمانی ،انجمنهای علمی
و نظام فناوری با ارتباطات علمی به صورت مستقیم رابطه معناداری دارند بین ارتباطات علمی به عنـوان متتیـر میـانجی بـا تولیـدات
علمی به عنوان متتیر مالک رابطه معناداری وجود دارد و به صورت آماری میتوان واریانس تولیدات علمی را به صورت معناداری
تبیین کرد
عرفانمنش ( )9912در مقالهای تاثیر همکاریهای بینالمللی پژوهشی بر کیفیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهـران
مورد بررسی قرار داد نتایج پژوهش نشان داد که تنهـا  92/1درصـد از تولیـدات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران از طریـق
همکاریهای علمی بینالمللی با پژوهشگرانی از  1281موسسه خارجی منتشر شده است مقاالت مشارکتی بینالمللی این دانشگاه
به طور میانگین استناد بیشتری دریافت کردهاند ،به میزان بیشتری بازدید شدهاند ،در مجالت باکیفیتتر منتشر شدهانـد ،از احتمـال
باالتری جهت استنادشدگی و تبدیل به مقالههای پراستناد برخوردار بودهاند و همچنین در مقایسه با متوسط جهانی مقاالت مشابه،
عملکرد استنادی بهتری داشتهاند .همچنین یافتهها حاکی از آن است که با توجه به جایگاه علمی و قابلیتهای پژوهشـی دانشـگاه
علوم پزشکی تهران ،گستری همکاریهای تحقیقاتی با موسسات برتر جهانی میتواند در افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی و
ارتقاء رتبه دانشگاه در نظامهای بینالمللی رتبهبندی موثر باشد.

ارشدی و همکاران ( )9912در پژوهشی به ترسیم و تحلیل شبکههای همنویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه-
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های علوم اجتماعی ،انسانی و هنر پرداختند نتایج پژوهش حاکی از آن است در بررسی شاخصهای کالن تحلیـل شـبکه ،شـبکه
همنویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی از انسجام کافی برخوردار نیست از سـوی دیگـر مطالعـه شـاخصهـای خـرد تحلیـل
شبکههای اجتماعی بیانگر این است که حمیدرضا پوراعتماد ،وحید نجاتی ،محسن دهقانی ،محمدعلی مظاهری و مجتبی زارعـی
از مرکزیترین موقعیت در شبکه برخوردار بودهاند در بررسی شبکههای همنویسی دانشگاهها نیز مشـخص شـد کـه دانشـگاههـای
علوم پزشکی شهید بهشتی ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه تهران ،تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل از نظر شاخصهای
خرد تحلیل شبکه ،بهترین موقعیت را در شبکه همنویسی دانشگاهها دارا بودهاند.

ســجادیان و محمــدی ( )9912در مقالــهای ســاختار شــبکه علمــی هــمنویســندگی و شــبکه همکــاری مقــاالت ارائــه شــده در
چهاردهمین و پانزدهمین و شانزدهمین همایش صنایع دریایی را ترسیم نمودند نتایج پژوهش ایشان نشان داد که ارتباط نسبتا کمی
بین گرههای موجود در شبکه اجتماعی همنویسندگی پژوهشگران دریایی وجود دارد اکثر مولفـههـا دوتـایی و چنـدتایی هسـتند و
مولفههای بزر ،از گرههای کمی تشکیل شدهاند ارتباط منسجمی بین گرههای موجود در مولفههای بزر ،هم وجود ندارد و این
امر سبب شده تا قطر شبکه اجتماعی موجود در بین این پژوهشگران افزایش یابد و جریان اطالعـات بـین اعضـای شـبکه بـه کنـدی
صورت گیرد و این امر نشان میدهد شبکههای همنویسندگی موجود در همایش نسبتا سست و گسسته است
بیگلو و ابوطالبی ( )9912در مقالهای به ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالع رسانی پرداختنـد یافتـه-
های آنها حاکی از آن است کـه انتشـار مقـاالت علمـی در حـوزه کتابـداری و اطـالع رسـانی رونـدی صـعودی دارد هـم چنـین
کشورهای ایاالت متحده ،چین و انگلستان در حوزه کتابداری و اطـالع رسـانی در صـدر کشـورها قـرار دارنـد علیـرغم اهمیـت و
ضرورت انجام فعالیت های پژوهشی به صورت مشترک که منجر به افزایش کیفیت آن هـا مـی شـود ،در رشـته کتابـداری و اطـالع
رسان ی میزان همکاری علمی محققان بسیار پایین است و پژوهشگران این حوزه عالقه چندانی به خلق آثار علمی به صورت گروهی
ندارند.

گرایی و بصیریان جهرمی ( )9910در مقالهای به ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه علم اطالعات و دانـش شناسـی بـا
استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی پرداختند این مطالعه نشان میدهد که از مجمـوع  092مقالـه بررسـی شـده28 ،
مقاله به صورت انفرادی 921 ،مقاله به صورت دو نویسندهای 44 ،مقاله به صـورت  9نویسـندهای ،و  1مقالـه نیـز بـه صـورت چهـار
نویسندهای به چاپ رسیده است بررسی شبکه همتالیفی پژوهشگران فصلنامه نشان میدهد در شاخص بینیت «فتاحی»« ،فـرجپهلـو»،
«بیگدلی»« ،دیانی» و «عصاره» از جایگاه مناسبی در شبکه برخوردارند این افراد را میتوان به عنوان رهبران شبکه بر اسـاس کوتـاه-
ترین مسیرهای میان دیگر افراد مدنظر قرار داد
عرفانمنش و حسینی ( )0294در پژوهش خود به مطالعه شبکه همنویسی مولفان و موسسات مجله بینالمللی علم اطالعات و
مدیریت طی سالهای  0229تا  0290پرداختند جامعه پژوهش شامل  919مقاله منتشر شده در  09موضـوع نمایـه شـده در مجلـه
بینالمللی علم اطالعات و مدیریت بود نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاالت چندنویسندهای به مراتب کمتر از مقـاالت تـک
نویسندهای بود همچنین شبکه همنویسی مولفان در مجله بینالمللی علم اطالعـات و مـدیریت ،ویژگـیهـای یـک شـبکه جهـان
کوچک را دارا بود ،از سوی دیگر نظریه شش درجه جدایی در خصوص آن صاد بود.

وانگ 9و همکاران ( )0290در پژوهشی صورتهای مختلف همکاری علمی و شبکه اجتماعی نویسندگان در حوزه محاسبات
اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد نتایج نشان میدهد که همکاری علمی در بین موسسات و نویسندگان این حـوزه بسـیار رواج
دارد در سطح فردی و موسسهای بهره وری علمی موثر بوده و همکاران فعال ،اغلب انتقال دهنده دانش هستند
_____________________________________________
1 wang
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یان ،9دینگ 0و ژو )0292( 9در پژوهشی به مطالعه شبکه همتألیفی پژوهشگران کتابداری و اطالعرسانی چینی در  98نشریه
اصلی در یک دوره زمانی  2ساله پرداختند .تحلیل شبکه در دو سطح خرد (خصوصیات فردی) و کالن (خصوصیات کل شـبکه)
انجام شد و مولفههای کلیدی شناسایی شدند یافتهها نشان داد که این شبکه ،شبکه جهانی کوچکی را تشکیل میدهـد کـه افـراد
میتوانند با یکدیگر پیوند برقرار کنند در این شبکه ،تعداد معدودی نویسنده به طور گسترده با سایر مولفـان همکـاری داشـتند و
اکثر نویسندگان با تعداد کمی از مولفان دیگر همکاری داشتند.

بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که شبکههای همنویسندگی و نقشه ارتباط علمی میان نویسندگان دانشگاهها چنـدان
مورد بررسی قرار نگرفته است و از آنجا که دانشگاهها نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا مـیکننـد در نتیجـه یکـی از
شاخص های پژوهش و تولید علم هر کشوری ،بررسی کمی و کیفی تولیدات علمی دانشـگاههـا مـیباشـد و پـر واضـح اسـت کـه
تولیدات علمی و ارتباط علمی رابطهای مستقیم دارند درنتیجه ارزیابی ارتباط علمی میان نویسندگان در ارتقای جایگـاه دانشـگاه و
ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای علمی ،ضروری مـینمایـد از آنجـا کـه بررسـی تمـامی تولیـدات علمـی دانشـگاههـا و
همکاریهای علمی آنها نیازمند مطالعههای گسترده است ،در این پژوهش ارتباط علمی نویسندگان یکی از دانشـگاههـای کشـور
مورد مطالعه قرار گرفته است بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور شناسایی همکاریهای علمی پژوهشگران دانشگاه تبریـز بـا
استفاده از شاخص تحلیل شبکههای اجتماعی میپردازد.

روش پژوهش
روی این پژوهش ،توصیفی – تحلیلی با رویکرد علمسنجی است که با استفاده از روی تحلیل شبکه به منظـور مصورسـازی
شبکههای همنویسندگی انجام شده است این روی به بررسی تعامل بین افراد ،موسسات و کشورها میپردازد ،و الگوهای نامرئی
تعامالت بین این موارد را برای شناسایی گروههای مهم بـه منظـور تسـهیل همکـاری مـؤثرتر میـان آنهـا ،نمایـان مـیسـازد ابـزار
گردآوری دادهها ،پایگاه وب علوم و ابزار تحلیل دادهها ،نرمافزارهـای ترسـیم شـبکه  VOSviewerاسـت .جامعـه پـژوهش شـامل
مقاالت نویسندگان دانشگاه تبریز در فاصله سالهای  0221تا  0292در سه نمایه استنادی علـوم ،نمایـه اسـتنادی علـوم اجتمـاعی ،و
نمایه استنادی هنر و علوم انسانی است ابتدا با استفاده از جست وجـوی پیشـرفته در پایگـاه  WOSکلیـه رکوردهـای تولیـد شـده
توسط نویسندگان دانشگاه تبریز در بازه زمانی سالهای  0221تا  0292که در این پایگـاه نمایـه شـده اسـت ،مـورد بازیـابی قـرار
گرفت

برای جستجو در قسمت جستجوی پیشـرفته از فرمـول (cu=iran and og= Tabriz* or oo= univ tabriz and py=2007-

 )2016استفاده شد تا تمامی مدارک مربوط به دانشگاه تبریز با صورت های نوشـتاری مختلـف بازیـابی شـود بـا ایـن روی تعـداد
 92224مدرک بازیابی شد سپس با استفاده از گزینـه  Analyze Resultsو محـدود کـردن مـدارک بـه Organization-Enhanced

تعداد  8102مدرک دانشگاه تبریز مشخص گردید برای استخراج دادهها و خوانا شدن آنها توسط نرمافـزار ترسـیم شـبکه ،ابتـدا
آنها به صورت متن ساده ( )Plain textذخیره شد و به دلیل محدودیت در ایـن پایگـاه بـرای اسـتخراج دادههـا ،رکـورد هـا بـه
صورت فایلهای  222تایی و جداگانه استخراج و در رایانه شخصی ذخیره شدند سپس نتایج جستجو برای رسم نقشـه علمـی بـه
نرمافزار ترسیم شبکه  VOSviewerوارد شد در نتیجـه نقشـه همکـاری هـای علمـی پژوهشـگران و نیـز ترسـیم نگاشـت مشـارکت
موسسات و کشورها با استفاده از این نرم افزار و قرار دادن حد آستانه در آن ترسیم گردید شایان ذکر اسـت دادههـا در تـاریخ 92
دی  9912مطابق با  6ژانویه  0298از پایگاه  WOSجستجو شد

_____________________________________________
1 Yan
2 Ding
3 Zhu
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یافتهها

 9آیا بین رتبه یک فرد و فراوانی مشارکت وی در نوشتن مقاله در شبکه نویسندگی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز رابطـه
وجود دارد؟
در جدول شماره  ،9اسامی ده نویسنده پرکار دانشگاه تبریز به ترتیب فراوانی سهم هر یک از نویسندگان پرکار در تولید مقاله
تنظیم گردیده است این افراد عمدتا پرکارترین و پرنفوذترین نویسندگان دانشگاه تبریز هستند که  92درصـد تولیـدات علمـی ایـن
دانشگاه ،حاصل تالی و فعالیت این ده نفر میباشد
جدول .1فراوانی تولیدات علمی ده نویسنده پرکار دانشگاه تبریز
نویسنده

تولیدات علمی

خطایی

252

رستمی

153

انتظامی

150

زعفرانی معطر

145

جعفرزاده

132

بابایی

115

فرجزاده

110

صحرایی

105

تجلی

58

حسینی

52

در نمودار شماره  ،9فراوانی مقاالت ده نویسنده پرکار دانشگاه تبریز به ترسیم کشیده شده است محور افقی اسامی
نویسندگان فعال به لحا تعداد مقاله و محور عمودی نشانگر فراوانی مقاالت آنها است به منظور بررسی و تبیین روند تولیدات
علمی نویسندگان دانشگاه تبریز از الگوی رگرسیون نمایی 9استفاده شد
350
297

300
250

y = -79.72ln(x) + 265.41
R² = 0.9225
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193
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132
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150

200
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نمودار  .1فراوانی مقاالت ده نویسنده پرکار

_____________________________________________
1 Exponential
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همانگونه که مشخص است نمودار دارای شیب منفی است دو نفر اول این گروه بیشترین شیب را دارند و در صورتی که خط
شیب در نفرات سوم تا دهم تقریبا یکنواخت میشود " خطایی"پرکارترین نویسنده ایـن دانشـگاه اسـت کـه تعـداد مقـاالت وی از
لحا فراوانی با سایر نویسندگان قابل مقایسه نمیباشد
در نمودار شماره  ، 0ده نویسنده برتر دانشگاه تبریز که بیشترین مشارکت و همکاری را در نوشتن مقاالت با سـایر نویسـندگان
داشتند و دارای نفوذ باالیی در شبکه همنویسندگی اعضای هیات علمی ایـن دانشـگاه ایفـا مـیکننـد آمـده اسـت محـور افقـی ،ده
نو یسندگان پرکار دانشگاه و محور عمـودی نشـانگر فراوانـی مشـارکت نویسـندگان در نوشـتن مقـاالت اسـت چنانچـه در نمـودار
مشخص است "خطایی" دارای باالترین مرکزیت بینابینی است نویسندگانی همانند "خطایی"" ،رستمی"" ،انتظامی" و مانند آنهـا
که نمره مرکزیت باالیی دارند ،گرهها و فرصت ها و استقالل بیشتری دارند این افراد دارای نفوذ در شبکه همنویسـندگی هسـتند و
نقش محوری در تولید مقاالت دانشگاه تبریز دارند و پیونددهندگان ساختار شبکه همنویسندگی این دانشگاه محسوب میشوند
250

200
y = -66.93ln(x) + 157.6
R² = 0.7175

150
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نمودار  .2فراوانی مشارکت ده نویسنده پرکار

همانگونه که در نمودار شماره  0مشخص است در مبحث مشارکت نویسندگان ،حتـی نویسـندگان پرکـار ایـن دانشـگاه نیـز
تمایل کمی به همکاری و مشارکت علمی دارند البته "خطایی" و "رستمی" از این قضیه مستثنی هستند چرا که این دو نفر در میان
سایر نویسندگان از مشارکت باالیی با سایر نویسندگان برخوردارند
با توجه به نمودار شماره  9و  ، 0دو توزیـع لگـاریتمی مختلـف بـا دو شـیب منفـی مشـاهده مـیشـود اولـی مربـوط بـه رابطـه
نویسندگان با فراوانی مقاالت آن هاست و بعدی مربوط به رابطه نویسندگان با فراوانـی مشـارکت آنهـا در نوشـتن مقالـه اسـت در
نمودار شماره  ،9شیب کاهش () )79/72LN(Xتقریبا  9.0برابر نمودار شماره  )66/93LN(X)( 0است بنابراین میتوان گفت کـه
شیب فراوانی مقاالت نویسندگان این دانشگاه و مشارکت و همکاری آنها در نوشتن مقاالت تقریبا نزدیک به هم است
در نمودار شماره  ،9رابطه بین مرکزیت رتبه فریمن هر فرد در شبکه نویسـندگان دانشـگاه تبریـز و فراوانـی مشـارکت وی در
تدوین مقاله را نشان میدهد
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نمودار  .3رابطه بین مرکزیت رتبه هر فرد و فراوانی مشارکت وی در تدوین مقاله

ضریب رشد این رابطه برابر با  -9/2208است بدین معنا که نویسندگان دانشگاه تبریز در بحث مشارکت و همکاری علمی
قوی ظاهر نشده اند و تمایل چندانی به مشارکت ندارند و در این مساله دارای رشد منفی هستند عالوه بر این با توجه به نمودار
شماره  9می توان گفت بین رتبه یک فرد و فراوانی مشارکت وی در نوشتن مقاله در شبکه نویسندگی اعضای هیات علمی دانشگاه
تبریز رابطه معناداری وجود دارد بدین صورت که نویسندگان دارای رتبههای بهتر و باالتر ،مشارکت بیشتری با سایر نویسندگان در
نوشتن مقاالت دارند و هرچه رتبه افراد پایینتر میآید مشارکت آنها کمتر و ارتباط علمی آنها ضعیفتر میشود
 0ماهیت و ساختار شبکه همنویسندگی در میان نویسندگان دانشگاه تبریز چگونه است؟
شبکه همتالیفی پژوهشگران دانشگاه تبریز با استفاده از نرمافزار «وی او اس ویور» ترسیم و تحلیل شد در این شبکه ،گرهها،
نشاندهنده نویسندگان؛ سایز گره ها ،نشان دهنده تعداد مقاالتی که هر نویسنده با سایر نویسندگان همتالیفی دارد؛ پیوندهای موجود
میان دو گره نمایانگر همتالیفی آن دو نویسنده با یکدیگر است تصویر شماره  ،9شبکه همتالیفی نویسندگان دانشگاه تبریز که
بیشتر از  42مقاله دارند را به تصویر کشیده است همانگونه که در تصویر شماره  ،9مشاهده میشود شبکه هم تالیفی نویسندگان از
 98خو شه تشکیل شده که شامل یک خوشه بزر ،و چهار خوشه به نسبت بزر ،و پنج خوشه کوچکتر است بزرگترین خوشه
این شبکه 99 ،نویسنده دارد که بیشترین تعداد مقاالت همتا لیفی را دارند این نویسندگان در یک شبکه بزر ،با سایر نویسندگان
مشارکت علمی دارند "منظوری"" ،امجد" و "جویبان" نویسندگانی هستند که در بزرگترین خوشه این شبکه ،بیشترین مقاالت
همتالیفی را دارند همچنین "منظوری" و "امجد" توسط  20پیوند به یکدیگر متصل شدند و میتوان به عنوان تاثیرگذارترین افراد
این خوشه نام برد که نقش مهمی در شکلگیری و انسجام خوشه دارند
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تصویر شماره .1شبکه همتالیفی نویسندگان دانشگاه تبریز

 9ساختار شبکه هم نویسندگی در میان موسسات همکار با دانشگاه تبریز به چه صورت است؟
در تصویر شماره  ،0نقشه چگالی شبکه همتالیفی موسسات همکار با دانشگاه تبریز که بیشتر از  02مقاله دارند را نشان میدهد
همان گونه که در تصویر مشخص است موسساتی که با هم ارتباطات علمی بیشتری دارند در فاصله نزدیکتر و آنهایی که ارتباط
علمی کمتری دارند در فاصله دورتری نمایش داده شدند چگالی هر موسسه نیز بر اساس تعداد تولیدات آن موسسه ،تعداد گرههای
موسسات مجاور و اهمیت موسسات مجاور تعیین میشود از سوی دیگر قرار گرفتن یک موسسه در مرکز نقشه چگالی نشاندهنده
اهمیت آن موسسه در شبکه همتالیفی موسسات است طیف رنگهای قرمز تا آبی نمایانگر وزن چگالی بیشتر تا وزن چگالی کمتر
موسسات تشکیل دهنده شبکه است

تصویر شماره .2نقشه چگالی شبکه همتالیفی موسسات همکار با دانشگاه تبریز

تحلیل خوشهای شبکه همتالیفی موسسات همکار با دانشگاه تبریز نشان میدهد که  94خوشه شکل گرفته است یک خوشه
بزر ،،دو خوشه به نسبت بزر ،و بقیه خوشهها کوچک هستند بزرگترین خوشه دارای  99موسسه همکار است که در این بین
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دانشگا ه تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیشترین میزان چگالی در شبکه همتالیفی موسسات
برخوردارند نویسندگان دانشگاه تبریز بیشترین پیوند را با پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی با  109پیوند و پس از آن با پژوهشگران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با  222پیوند داشتند
 4کدام کشورها در شبکه همنویسندگی بیشترین همکاری را با دانشگاه تبریز داشتهاند؟
در تصویر شماره  ،9میزان همکاری بین المللی بین نویسندگان دانشگاه تبریز با سایر کشورها به نمایش داده میشود در این
تصویر خطوط ،نمایانگر همتالیفی بین کشورها و سایز خطوط ،نشاندهنده تعداد دفعات رخداد همتالیفی میباشد

تصویر شماره .3نقشه شبکه ارتباط علمی بینالمللی نویسندگان دانشگاه تبریز

ایران با  82کشور ارتباط علمی داشته و  4020پیوند برقرار نموده است همانگونه که در تصویر شماره  ،9مشاهده میشود
 92خوشه تشکیل شده است یک خوشه بزر ،و بقیه خوشهها به نسبت کوچک است بزرگترین خوشه 99 ،گره یا کشور در آن
است پیوند بین ایران و امریکا پر رنگتر از پیوند ایران و سایر کشورهاست بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نویسندگان ایرانی به
عبارتی یعنی نویسندگان دانشگاه تبریز در شبکه هم تالیفی بیشترین همکاری و ارتباط علمی را با امریکا داشتند در ادامه جدولی از
بیشترین همکاریهای علمی بینالمللی نویسندگان دانشگاه تبریز با سایر کشورها آمده است
جدول .2کشورهای همکار با نویسندگان دانشگاه تبریز
کشورهای همکار

تعداد دفعات ارتباط علمی

ایران  -امریکا

909

ایران  -ترکیه

089

ایران  -کانادا

099

ایران – استرالیا

929

ایران – ایتالیا

909

ایران – کره جنوبی

994

ایران – انگلستان

992

ایران  -آلمان

928
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کشورهای همکار

تعداد دفعات ارتباط علمی

ایران – فرانسه

18

ایران – اسپانیا

82

ایران – ژاپن

21

ایران – هند

22

ایران – چین

29
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یکی از فواید ارتباطات علمی بینالمللی ،دستیابی به جدیدترین و پیشرفتهتـرین تجهیـزات و یافتـههـای علمـی اسـت بررسـی
عملکرد پژوهشگران دانشگاه تبریز طی دوره ده ساله از  0221تا  0292در رابطه با همکاریهای بینالمللی نشان میدهد که در میان
ارتباطات علمی صورت گرفته با سایر کشورها ،بیشترین مشارکت بین تویسندگان این دانشـگاه بـا نویسـندگان کشـورهای امریکـا،
ترکیه و کانادا انجام شده است
بحث و پیشنهاد
پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد پژوهشگران دانشگاه تبریز طی سالهای  0221تا  0292در پایگاه  WOSبـر اسـاس
شاخص ارتباط علمی و همتـالیفی و تحلیـل شـبکه هـای اجتمـاعی انجـام شـد جامعـه پـژوهش حاضـر را  8912مقالـه منتشـر شـده
نویسندگان دانشگاه تبریز در سه نمایه استنادی علوم ،نمایه استنادی علوم اجتماعی ،و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی تشکیل داده-
اند درپاسخ پرسش اول پژوهش این نتیجه بدست آمد که بین رتبه یک فرد و فراوانـی مشـارکت وی در نوشـتن مقالـه در شـبکه
نویسندگی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز رابطه معناداری وجود دارد بدین صورت که نویسندگان دارای رتبههای بهتر و باالتر،
مشارکت بیشتری با سایر نویسندگان در نوشتن مقاالت دارند و هرچه رتبه افراد پایینتر میآید مشارکت آنها کمتر و ارتباط علمی
آنها ضعیفتر میشود این در حالی است که پرهام و همکاران ( )9912ضمن بررسی ارتباطات علمی و تولیدات علمی اعضـای
هیات علمی دانشگاه های ایران بیان میکنند که بین متتیرهای ارتباطات علمـی بـا تولیـدات علمـی همبسـتگی مثبـت و معنـاداری
مشاهده میشود در پژوهش دیگری بیگلو ابوطالبی ( )9912به ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالع رسانی
پرداختند نتایج پژوهش حاکی از آن است که در رشته کتابداری و اطالع رسانی میزان همکاری علمی محققان بسیار پایین اسـت و
پژوهشگران این حوزه عالقه چندانی به خلق آثار علمی به صـورت گروهـی ندارنـد .نتـایج پـژوهش حاضـر بیـانگر آن اسـت کـه
نویسندگان دانشگاه تبریز رغبت چندانی برای ارتباط گسترده علمی با یکدیگر ندارنـد ،درنتیجـه بسـیاری از اسـتعدادها و امکانـات
برای مشارکت همچنان بالقوه باقی میماند نویسندگانی را که در شبکه همتالیفی دانشگاه تبریز قرار دارنـد ،هـم در بحـث فراوانـی
مقاالت و هم در بحث مشارکت و ارتباط علمی ،میتوان به دو دسته کمکار و پرکار تقسیم کرد شیب منفی و هم در هر دو مبحث
نشان میدهد که قرار گرفتن در گر وه پرکار و تبدیل شدن به نویسنده فعال هم به لحا تولید مقاله و هم به لحا مشارکت علمـی،
نیازمند تالی بسیاری است به لحا همکاریهای علمی دانشگاه تبریز با سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشی ،پژوهشگران دانشگاه
تبریز بیشتر با پژوهشگرانی که به لحا فاصله جترافیایی به آنها نزدیـک مـیباشـند همچـون پژوهشـگرانی از دانشـگاههـای علـوم
پزشکی تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشـگاه صـنعتی سـهند ،دانشـگاه مراغـه ،دانشـگاه ارومیـه و
دانشگاه بناب همکاری علمی دارند عرفان منش ( )9912در پژوهش خـود تـاثیر همکـاریهـای بـینالمللـی پژوهشـی بـر کیفیـت
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مورد بررسی قرار داد نتایج پژوهش نشـان داد کـه تنهـا  92/1درصـد از تولیـدات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق همکاریهای علمی بینالمللی با پژوهشگرانی از  1281موسسه خـارجی منتشـر شـده
است این در حالی است که در پژوهش حاضر به لحا ارتباط علمی و همکاری بینالمللی دانشگاه تبریز از وضعیت نسبتا مطلـوبی
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برخوردار است نویسندگان دانشگاه تبریز با نویسـندگان  82کشـور پیشـرفته تعـامالت علمـی برقـرار نمودنـد در اینجـا نیـز فاصـله
جترافیایی برای نویسندگان این دانشگاه اهمیت مجددا اهمیت یافته و دومین کشوری که بیشترین همکاری بینالمللی را با آن دارند
کشور ترکیه می باشد عالوه بر آن کشورهای امریکا ،کانادا ،استرالیا و ایتالیـا در راس کشـورهایی هسـتند کـه نویسـندگان تبریـزی
بیشترین ارتباطات علمی را با آنها برقرار کردهاند
پیشنهاد میشود که پژوهشگران دانشگاه تبریز تالی نمایند تا همانگونه که در تولید علـم فعالیـت مـیکننـد بـه مشـارکت و
همکاری علمی و تولید مقاالت دارای همتالیفی نیز تالی مضاعف نمایند زیـرا مـیتواننـد بـه تبـادل اثـربخش ایـدههـای یکـدیگر
بپردازند ،همچنین آثار علمی بی شتر و البته با کیفیت باالتری تولید نمایند و از همـه مهمتـر اینکـه مقـاالت مشـترک آنهـا مـیتوانـد
استنادهای بیشتری دریافت کنند عالوه بر این پیشنهاد می شود نویسندگان این دانشگاه تنها نزدیکی جترافیایی را مدنظر قرار ندهنـد
و با نویسندگان سایر دانشگاهها و موسسـات پژوهشـی ارتبـاط علمـی منسـجم تـری برقـرار کننـد عـالوه بـر ایـن پیشـنهاد مـیشـود
پژوهشگران این دانشگاه ،نویسندگانی همچون "خطایی و رستمی" را الگوی خود در زمینه مشارکت و ارتباط علمی قرار دهند
منابع
ارشدی ،هما؛ عرفانمنش ،محمدامین؛ سالمی ،نجمه ( )9912ترسیم و تحلیل شبکههـای هـمنویسـی پژوهشـگران دانشـگاه شـهید
بهشتی در حوزههای علوم اجتماعی ،انسانی و هنر ،پژوهشنامه علمسنجی48-12 :)9( 9 ،
بیگلو ،محمدحسین؛ ابوطالبی ،پروانه ( )9912ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالع رسـانی طـی سـال هـای
 ،0292-0222فصلنامه مطالعات دانش شناسی9-02 :)1( 9 ،
پرهامنیا ،فرشاد؛ نوشینفرد ،فاطمه؛ حریری ،نجال؛ محمد اسماعیل ،صدیقه ( )9912تأثیر عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی :تحلیلی
مبتنی بر رگرسیون چندگانه ،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات82-922 :)0( 08 ،
پرهامنیا ،فرشاد؛ نوشینفرد ،فاطمه؛ حریری ،نجال؛ محمد اسماعیل ،صدیقه ( )9912تـاثیر عوامـل سـاختاری بـر ازتباطـات علمـی و
تولیدات علمی دانشگاههای ایران ،پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطالعات و دانششناسی48-10:)9( 1 ،
خاصه ،علی اکبر ،فخار ،مهدی ،سوسـرایی ،مسـعود ،و صـادقی ،سـمانه (« )9912وضـعیت تولیـدات علمـی محققـین ایرانـی رشـته
انگلشناسی در پایگاه اطالعاتی آی اس آی .مجله میکروبشناسی پزشکی ایران.شماره( 9بهاروتابستان).22-29 :

سجادیان ،محمد؛ محمدی ،اکرم ( )9912تحلیل و ترسیم ساختار شبکه علمی همنویسندگی (همتالیفی) و شبکه همکاری مقـاالت
ارائه شده در چهاردهمین و پانزدهمین و شانزدهمین همایش صنایع دریایی ،هجدهمین همایش صنایع دریایی ،کیش
عرفانمنش ،محمد امین( )9912تاثیر همکاریهای بینالمللی پژوهشی بر کیفیت تولیدات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،
مدیریت سالمت40-22 :)21( 02 ،
گرایی ،احسان؛ بصیریان جهرمی ،رضا ( )9910ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه علم اطالعات و دانش شناسی با اسـتفاده
از شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی :مطالعه موردی ،فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی929-909 :)9( 92 ،
محمدی ،اکرم ( )9982تاثیر ارتباطات بر تولید دانش ،جامعه شناسی ایران20-12 :)9( 8 ،
& De Stefano D., Giordano G., Vitale MP. (2011). Issues in the analysis of co-authorship networks. Quality
Quantity. 45(5): 1091-107.
Kuzhabekova.Alisya.(2011). Impact of co-authorship strategies on research productivity: a social network
analysis of publications in Russia Cardiology University of Minnesota.http//www/conservancy.umn.edu
Yan, E., Ding, Y., & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A coauthorship network
analysis. Scientometrics, 83(1): 115-131.
Erfanmanesh, M., & Hosseini, E. (2014). 10 Years of the International Journal of Information Science and
Management: A Scientometric and Social Network Analysis Study.
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گرههای دروازه بان در شبکه ارتباطات علمی غیر رسمی محققان ژنتیک پزشکی ایران
میترا زارعی

1

محمود ساالری

2

چکیده
زمینه :ایده اولیه پژوهش حاضر با ظهور این پرسش اساسی شکل گرفت که قطعات اطالعاتی در گذر از کانالهای روابط رسمی و غیـر رسـمی و بـرای
تبدیل شدن به یک اثر علمی با چه فیلترهای احتمالی مواجه می شوند؟ مقصود از این فیلترها دروازه ها و عوامل دروازه بانی هستند که در جریان ارتباط علمـی
می توانند عامل تسهیل کننده و تقویت کننده ارتباط باشند یـا مـانع و عامـل مخـرب شناسـایی نقـاط دروازه بـانی و اسـتفاده از آن بـرای سـالم سـازی چرخـه
اطالعات از اهدا

کلی این بررسی است

هدف  :در جریان اطالعات و ارتباطات علمی دو نوع روابط رسمی و غیر رسمی رخ می دهد روابط رسمی از طریق شاخصـهایی چـون هـم اسـتنادی،
هم تالیفی و روابط غیر رسمی بر اساس مفهوم دانشگاه نامرئی با شاخصهایی مانند نشستهای غیر رسمی ،گفتگوهای دوسـتانه و سـنجش مـی شـود هـد

از

یررسی حاضر کشف گره های دروازه بان در هر دو نوع ارتباط علمی رسمی و غیر رسمی و مقایسه ایـن دو گـروه اسـت پـژوهش حاضـر در صـدد اسـت بـا
شناسایی دروازه ها و عوامل اثر گذار بر جریان اطالعات و رفع موانع احتمالی آن چرخه سالم اطالعـات در حـوزه ژنتیـک پزشـکی را تقویـت و راهکارهـایی
ارائه دهد
روش  :در این پژوهش در ابتدا با کمک تحلیل ساختار شبکه و شاخصهای مرکزیت و اهمیت گره های دروازه بـان در سـاختار ارتبـاط رسـمی کشـف
شد از آنجا که شبکه هم تالیفی یکی از نمادهای بارز ارتباطات علمی است شاخصهای مرکزیت در این شبکه بررسی شـد سـپس بـا کمـک مصـاحبه عوامـل
دروازه بان در ارتباطات غیر رسمی به کمک گره های مرکـزی کشـف شـده در مرحلـه قبـل مشـخص شـد در مرحلـه نهـایی بـا اسـتفاده از پرسشـنامه میـزان
اثرگذاری هر یک از این عوامل در روند ارتباطات علمی رسمی و غیر رسمی مشخص شد
یافته ها :حدود  12سازوکار دروازه بانی در شبکه ارتباطات علمی رسمی (هم تالیفی) شناخته شدند در میان  14عضو هیات علمی  00تن از آنـان بـر
اساس شاخصهای مرکزیت ،رهبران عقاید بودند طی مصاحبه ای که با گره های مرکزی صورت گرفت تعداد  04شاخص دروازه بانی کشف شـد در نهایـت
طی پرسشنامه ای شاخصهای مذکور نمره دهی و نتیجه نهایی مشخص شد بر اساس نتایج تحلیل پرسشنامه ها اثرگـذار تـرین عامـل دروازه بـانی اتـال

وقـت

محقق در مرحله تصویب و چالش بر انگیزترین مرحله مرحله نگاری است که نیازمند اصالح فرایند می باشد
کاربردهای احتمالی :دانشگاهها و موسسات پژوهشی در خصوص تولید اطالعات علمی مهمترین نهـاد متـولی توزیـع اطالعـات معتبرمحسـوب مـی
شوند افراد در این موسسات از حوزه های مختلف علمی از طریق تعامل و ارتباط به تبادل اطالعات علمـی و همکـاری در تولیـد علـم مـی پردازنـد شناسـایی
پدیده دروازه بانی و تاثیرات مثبت و منفی احتمالی آن و نیز الگوی دروازه بانی اطالعات می تواند به بهینـه سـازی جریـان اطالعـات در ایـن سـازمانها کمـک
کند
اصالت /ارزش  :پژوهشهای مشابه در بررسی متون به ابعاد مختلف مختلف مساله دروازه بانی اشاراتی داشته اند لیکن این مساله در ارتباطـات علمـی و
به خصوص(یا به ویژه) ارتباطات علمی غیر رسمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است به عالوه جنیه های مثبت پدیده دروازه بـانی کـه در ایـن پـژوهش بـه آن
پرداخته شده است در پژوهشهای مشابه بسیار کمرنگ است
کلید واژه ها ( :)Keywordsدروازه بانی اطالعات ،ارتباطات علمی رسمی ،ارتباطات علمی غیر رسمی ،ژنتیک پزشکی
ART-92441

_____________________________________________
 9دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی کتابدار دانشگاه علوم پزشکی مشهد  mitrazarei@yahoo.comتلفن( 21922098199 :نویسنده
مسئول)
 0عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا گروه علم اطالعات و دانش شناسی
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مقدمه

بر اساس تعاریف دروازه بانان با فیلترگذاری و کنترل مجراهای ورود تکنولوژی و اطالعات به سازمان در جهت کارایی
سازمان تالی میکنند علیرغم کارکرد مثبتی که از دروازهبانی در زمینه کیفیتبخشی به اطالعات انتظار می رود ،دروازه بانان
گاهی به کنترل جریان با اهدا

مشخصی مبادرت می کنند که با هد

اولیه از شکل گیری آنها همخوانی ندارد در چنین

شرایطی بررسی نقاط کنترلی در چرخه ارتباطات علمی بعنوان دروازه بانان و تاثیرات آنها بر تولید علم ضروری به نظر می رسد
یکی از کارکردهای مطالعات شبکه از جمله شبکه هم تالیفی ،کشف افراد موثری است که نقش دروازه بانی را در فرایند تولید و
توزیع اطالعات دارند
بیان مساله
ژنتیک پزشکی یک حوزه بین رشته ای در علوم پزشکی محسوب می شود که تولیدات علمی آن بر اساس همکاری های
علمی دانشمندان در چندین رشته شکل می گیرد بنابراین ارتباطات علمی در سرشت این حوزه نهفته است پذیرفتن وجود ارتباط
علمی ،ظهور پدیده دروازه بانی را در این فرایند ارتباطی مسجل می کند در واقع هرجا خط ارتباطی شکل می گیرد ،گره های مانع
یا تسهیل کننده ارتباط نیز در جریان وجود دارد دروازه بانی عوامل مخل و تسهیل کننده جریان اطالعات از دیدگاه تولیدکنندگان
علم است و دروازه بانان گره هایی هستند که چنین تاثیراتی را بر جریان اطالعات دارند شناسایی نقاط دروازه بانی و استفاده از آن
برای سالم سازی چرخه اطالعات از اهدا

کلی این بررسی است پژوهش حاضر در صدد است با شناسایی دروازه ها و عوامل اثر

گذار بر جریان اطالعات و رفع موانع احتمالی آن چرخه سالم اطالعات در حوزه ژنتیک پزشکی را تقویت و راهکارهایی ارائه
دهد
دروازه بانی اطالعات
دروازه بانی مفهومی با قدمت طوالنی است در گذشته دسترسی به پادشاه توسط پیش کار ها کنترل می شد همین نقش
دروازه بانی به این افراد اهمیت و ارزی ویژه می بخشید( )Roberts, 2005زمینه هایی که به طور تلویحی به پدیده دروازه بانی
می پردازند بعنوان مثال شامل عامل تاثیر ،انتشارات علمی ،نقش دالالن در سازمانها ،اکتشا

دانش ،اشاعه گزینشی اطالعات،

موتورهای جستجو و دسترسی به اطالعات ،و مدل شناختی تفکر هستند( )Barzilai-Nahon, 2008در ارتباطات و علم
اطالعات دروازه بانی به روشهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد برای مثال علم اطالعات به طبقه های توزیع کنندگان،
تسهیلگران ،ویراستاران و پیوند دهنده ها بعنوان اصل اساسی تحلیل توجه دارد( )Barzilai-Nahon, 2009کورا و ویلر 9پدیده
درو ازه بانی را در بستر نظریه شبکه اجتماعی تعریف کرده اند به عقیده آنها دروازه بان فردی است که بر دسترسی کنترل اعمال می
کند در واقع این حق دسترسی به دروازه بان تعلق ندارد بلکه چیزی خارج از رابطه دروازه بان-مخاطب است به واسطه این تعریف
واسطه ها از دروازه بان ان مجزا می شوند واسطه ها اقدام به فروی خدمات یا موقعیتی می کنند که سودی عاید خودشان می شود
ولی دروازه بانان از کنترل دسترسی سودی از جانب مخاطب نمی برند()Corra & Willer, 2002
مبانی نظری و پیشینه
رد پای پژوهشهای دروازه بانی در سه علم مدیریت ،علم اطالعات و مطالعات رسانه برجسته تر از سایر حوزه ها به چشم می
خورد در پژوهشهای رسانه ،دروازه بانی فرایندی تعریف شده است که در آن رسانه های جمعی جریان اطالعات را کنترل می
_____________________________________________
1 . Corra and Willer
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شود و چه چیز نمایش داده شود و پیامها چطور شکل دهی شوند تا مخاطبان خاص خود

را تحت تاثیر قرار دهند در حوزه مدیریت مطالعه دروازه بانی بر دروازه بانی فنی متمرکز است ،در این رویکرد دروازه بان در یک
سازمان کارگزاری است که جریان اطالعات فنی را در داخل یا از بیرون به داخل سازمان کنترل می کند در این میان علم اطالعات
از هر دو ایده برای توسعه مفهوم دروازه بانی در برآوردن نیاز اطالعاتی جوامع و افراد استفاده کرده است & (Coddington
)Holton, 2014
بران 9به ارائه نظریه دروازهبانی جدیدی در حوزه کنترل کیفیت انتشارات میپردازد او بیان میکند که شاخص ضریب تأثیر
تاکنون به عنوان مشکل نویسندگان جهت مجوز عبور از دروازه مجله ها جهت انتشار آثار خود به حساب می آمده است بر این
اساس قوانین ورود و خروج توسط دانشمندانی وضع می شده است که کرسی قضاوت در خصوص دستنوشتهها قرار داشتهاند
این قاضیان در واقع دروازهبانان مجله ها به حساب میآمدهاند ()Braun, Zsindely, Dióspatonyi, & Zádor, 2007
کوستا به دنبال بررسی نقش دروازه بانی ویراستاران نشریات به نوعی به آسیبشناسی این فرایند پرداخته است انگیزه این
مطالعه از این پیش فرض ناشی شده است که ویراستاران نشریات از موقعیت خود جهت بهبود ضریب تأثیر نشریات تحت
ویراستاری خود استفاده می کنند به این صورت که با اجبار نویسندگان به استناددهی به نشریات مورد ویراستاری خود ضریب تأثیر
آنها را باال میبرند به این ترتیب به نوعی نقش دروازهبانی را در این فرایند ایفا میکنند این مطالعه یکی از مثالهای بررسی
جنبههای منفی در وازه بانی است که در پژوهش حاضر به عنوان روی دیگر سکه دروازهبانی بررسی خواهد شد ( Costa,
)2010یکی از ابتدایی ترین کاربردهای مفهوم دروازه بانی که در  9182توسط فریمن به آن اشاره شده نقش آن در محاسبه
شاخصهای مرتبط با مرکزیت در مطالعات تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی است نظریه دروازه بانی پیش از شاخصهای مرکزیت
پا به عرصه ظهور گذاشت و بعدها به پایه و اساس برخی از این شاخصها از جمله مرکزیت تبدیل شد ()Freeman, 1980یکی از
دی دگاههای غالب در مفهوم دروازه بانی بخصوص در زمینه تولید علم به مسئله ویراستاری اشاره دارد ویراستاران بعنوان واسطه بین
تولید و مصر

مواد و تولیدات فرهنگی نقش کلیدی دارند ویراستاران بعنوان دروازه بانانی که در خصوص ورود و خروج

اطالعات به شبکه تصمیم گیری می ک نند ،نقش مهمی در شکل دهی محتوا و کیفیت آثار بخصوص و پیکربندی کلی زمینه های
فرهنگی دارند()Sato, 2012
گروهی از پژوهش ها مساله دروازه بانی در متون علمی را مورد بررسی قرار داده اند تاکید این نوع پژوهشها بر مسئله داوری
است اگرچه داوری در ارزیابی نشریات علمی حیاتی محسوب می شود شواهد بسیاری از اشتباهات دروازه بانان در نشریات
مشاهده می شود سیلر 0و همکارانش در  0294کارایی دروازه بانی علمی را بررسی کرده اند به این منظور به تحلیل کارایی
داوری مقاالت پرداختند و سرنوشت مقاالت رد شده یا پذیری شده را دنبال کردند هرچند نتایج این پژوهش نشان داد که دروازه
بانی در سه نشریه مورد بررسی موثر بوده است لیکن عملکرد مطلقا مثبتی نداشته است در مجموع به نظر می رسد علی رغم
تصمیمات نادرست ،دروازه بانان عملکرد نسبتا خوبی در داوری مقاالت داشته اند بررسی عواملی که بر دروازه بانی اثر می گذارند
حاکی از این بود که عواملی چون شخصیت اجتماعی نویسنده ،محتوای اثر ،گرایش دروازه بانان به آثاری که به حوزه کاری
خودشان نزدیک است بر فرایند دروازه بانی اثرگذار هستند)(Siler, Lee, & Bero, 2014
کشت 9در سال  0299از نظریه دروازه بانی شبکه ای برای ارزیابی اطالعات ارائه شده در وبسایتهای حوزه پزشکی به کار
برد در این پژوهش محتوای وب سایتهای وزارت بهداشت ،انجمن پزشکی و سازمان مراقبتهای بهداشتی اسرائیل با استفاده از نظریه
بین رشته ای دروازه بانی شبکه تحلیل شد این پژوهش به منظور اکتشا

و مقایسه روشهایی انجام شد که به وسیله آن اطالعات در

_____________________________________________
1. Braun
2 . Siler
3 . Keshet
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رشته های طب مکمل و جایگزین در وبسایتهای سازمانهای مورد بررسی نمایش داده می شوند وب سایتهای مورد بررسی از
این جهت تحلیل شدند که چه اطالعات ضروری را به دست مخاطب می رسانند و از جریان چه اطالعاتی جلوگیری می کنند در
این برر سی از نظریه دروازه بانی شبکه استفاده شد که نقش سازمانهای حوزه پزشکی را بعنوان دروازه بان اطالعات طب مکمل
برجسته می کند نیروهایی که در سطح سازمان بر دروازه بانی اثر می گذارند رهبران عقاید ،توافق گروهی و فشار بازار است سوال
این است که کدامیک از این جنبه ها در وب سایتهای مورد بررسی منعکس شده است بکارگیری روشهای دروانی طب مکمل به
دلیل مخالفت برخی پزشکان با محدودیت مواجه شده است علی رغم این مخالفتها گرایش عمومی برای استفاده از این درمانها
وجود دارد این تعارضات و تالی در جهت یکپارچه سازی طب سنتی و مکمل در وبسایتها منعکس شده است طب مکمل بعنوان
یک کاالی جذاب در وبسایتها بخصوص وبسایتهای سازمانی معرفی شده است ،طب مکمل بعنوان موضوعی در خور بررسی
بخصوص در وبسایتهای بیمارستانی نمایش داده شده است ،طب مکمل از قانونگذاری و کنترل دولتی کمی برخوردار
است()Keshet, 2011
سواالت پژوهش
سوال اول پژوهش :شبکه روابط رسمی (هم استنادی) پژوهشگران حوزه ژنتیک پزشکی ایران از لحا اندازه و تراکم شبکه
چگونه است؟
سوال دوم :نویسندگان دارای نقش مرکزی (رهبران عقاید) در حوزه ژنتیک پزشکی در پنج سال اخیر چه کسانی بوده اند؟
سوال سوم :گره هایی(مراحل چرخه اطالعات)که در شبکه روابط غیر رسمی تحت تاثیر عوامل دروازه بانی اطالعات قرار می
گیرند کدامند؟
سوال چهارم :از دید نویسندگان مرکزی (رهبران عقاید) ژنتیک پزشکی گستره و میزان اثرگذاری مثبت و منفی سازوکارهای
دروازه بانی اطالعات بر کدام مراحل چرخه اطالعات است؟
جامعه پژوهش
جامعه پژوهش در بخش اول (ترسیم شبکه هم تالیفی) شامل مقاله های علمی اعضای هیات علمی  1مرکز حوزه ژنتیک
پزشکی است بعالوه در مرحله بعد جهت انجام مصاحبه از تعدادی از رهبران عقاید که در دسترس بودند نیز استفاده شد تعداد و
اسامی اعضای هیات علمی هر مرکز از خود مرکز دریافت شد تعداد کل اعضای هیات علمی مراکز  2921تن و محققین حوزه
ژنتیک پزشکی  14نفر بودند
9

بر اساس جستجویی که در آذر ماه  9912در پایگاه اسکوپوس صورت گرفت  2489رکورد بازیابی شد این رقم اشاره به
تولیدات علمی کلیه محققان وابسته به  1مرکز مورد بررسی است جدول  4-9اطالعات مربوط به تعداد گره ها و یالهای هر شبکه
را نشان می دهد به طور مثال تعداد  0482مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است در تولید این تعداد
مقاله  9810پژوهشگر با  92944ارتباط مشارکت داشته اند از آنجا که در تولید هر اثر چندین نفر مشارکت دارند تعداد گره های
نهایی بعضا چند برابر تعداد آثار است یالهای هر شبکه نیز خطوط ارتباطی (هم تالیفی) بین پژوهشگران است بر اساس جدول
9بیشترین گره های مشارکت کننده د ر تولید مقاالت مورد بررسی و بیشترین همکاری ها مربوط به دانشگاه شهید بهشتی است این
در حالیست که بیشترین آثار در دانشگاه تهران تولید شده است
_____________________________________________
 9به منظور روز آمد سازی رکوردها برای جستجوهای انجام شده  Alertایجاد شد در نتیجه هر چند جستجوی اولیه در سال  12صورت گرفته ولی نتایج
جستجو به روز می باشد
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جدول :3تعداد گره ها و یالهای شبکه هم تالیفی ژنتیک پزشکی
تعداد گره ها (کل

یالها (کل پژوهشگران)

تعداد آثار تولید شده

پژوهشگران)
دانشگاه علوم پزشکی تهران

9810

92944

0482

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2198

928228

9199

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

0120

02084

110

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

0999

929229

404

دانشگاه تربیت مدرس

9122

92402

9928

پژوهشگاه رویان

401

0011

88

پژوهشگاه ملی ژنتیک

9912

2890

942

آنچه در این مرحله از پایگاه اسکوپوس استخراج شد شامل کلیه آثار تولید شده توسط پژوهشگرانی است که تحت وابستگی
سازمانی هر مرکز اقدام به تولید مقاله کرده بودند بدیهی است فهرست گره ها عالوه بر اعضای هیات علمی شامل پژوهشگران
داخلی و خارجی نیز می باشد در این مرح له فهرست اعضای هیات علمی هر مرکز که از خود مراکز اخذ شده بود با گره ها
مطابقت داد شد و گره های غیر هیات علمی از آنها جدا شد
ابزار پژوهش
برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش از ابزارهای تحلیل شیکه استفاده شد نرم افزار  SCI2به منظور استخراج گزاری هم
تالیفی و نرم افزار  Ghephiبه منظور ترسیم نقشه هم تالیفی استفاده شد پرسش سوم پژوهش با کمک پرسشنامه ای که به رهبران
عقاید ارائه شد پاسخ داده شد و آخرین سوال پژوهش نیز با کمک پرسشنامه ای مجزا پاسخ داده شد به منظور تهیه گویه های
پرسشنامه از روی گراندد تئوری و ابزار مصاحبه استفاده شد
روش شناسی
برای انجام بخش اول پژوهش و استخراج شبکه هم تالیفی از روی تحلیل ساختار شبکه استفاده شد نرم افزارهایی که در این
بخش مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از  spss ،Gephi10 ،SCI2در مرحله بعد با کمک روی گراندد تئوری متتیرهای
پژوهش که شامل عوامل دروازه بانی و گره های غیر رسمی در چرخه اطالعات بودند تدوین شد ابزار مورد استفاده در این بخش
مصاحبه بود که با  90تن از پژوهشگران برجسته حوزه ژنتیک پزشکی صورت گرفت مصاحبه تا حد اشباع یافته ها ادامه پیدا کرد
به منظور پاسخ به آخرین سوال پژوهش پرس شنامه ای بر مبنای اطالعات تدوین شده در مرحله مصاحبه تهیه شد و نظرات محققان
حوزه ژنتیک در خصوص اثرگذاری مثبت و منفی عوامل دروازه بانی بر هر یک از مراحل چرخه اطالعات گردآوری شد
محدودیتهای پژوهش
برخی از محدودیتها در گرد آوری اطالعات وجود داشت از جمله محدودیت در گرفتن خروجی از پایگاه اسکوپوس از
آنجا که پایگاه اسکوپوس خروجی بیش از  0222رکورد ارائه نمی دهد ناگزیر از تتییر استراتژی جستجو جهت کاهش تعداد نتایج
بودیم لذا اعضای هیات علمی که در  2سال اخیر در تولید بیش از  92مقاله مشارکت داشته اند انتخاب شدند به این ترتیب تعداد
رکوردهای استخراج شده از  2489به  9112رسید این تعداد رکورد جهت ترسیم شبکه وارد نرم افزار شد
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پاسخ به سواالت پژوهش
سوال اول  :شبکه روابط رسمی (هم استنادی) پژوهشگران حوزه ژنتیک پزشکی ایران از لحا اندازه و تراکم شبکه چگونه
است؟
بر اساس سوال اول پژوهش هد  ،کشف قطر و تراکم شبکه هم تالیفیبود به منظور بررسی خصوصیات شبکه هم تالیفی دو
نوع تحلیل صورت گرفت ابتدا شبکه هر مرکز جداگانه ترسیم و تحلیل شد تحلیل دوم به منظور بررسی شاخصهای کل شبکه
صورت گرفت داده های بدست آمده پس از طی مراحل زیر جهت ترسیم شبکه هم تالیفی آماده شدند
 9پیش از ترسیم شبکه گره های تکراری 9و گره های جدا افتاده 0حذ

شدند (این مرحله بصورت فرمانی جداگانه در

نرم افزار قابل اجراست)
اطالعات  9112رکورد توسط نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت و شاخصهای هم تالیفی استخراج شد این شاخصها به کمک
ابزار  Gephiبعنوان بسته مکمل  Sci2محاسبه شدند مجموعا  2121مولف (گره) از  9112رکورد مورد تحلیل قرار گرفت (هر
اثر دارای چند نویسنده است) این یک شبکه وزن دهی شده است با  2121نویسنده بعنوان گره است (مجموعا  2121محقق در
تولید تعداد  9112مدرک در ژنتیک پزشکی مشارکت داشته اند )
 0اطالعات گره ها به همراه مقدار استخراج شده برای هر شاخص به ازای هر گره در محیط  Gephiنمایش داده شد قبل
از تهیه خروجی اکسل مجددا داده ها پاالیش شدند:
 9-4از آنجا که مشخصات افراد در اسکوپوس از یکدستی الزم برخوردار نبود الزم بود این مشکل مورد توجه قرار گیرد نام
برخی از افراد چند مرتبه (به ازای هر اثرشان) تکرار شده و هر بار شاخصها برای آن اثر بخصوص محاسبه شده بود برای حل این
مشکل این مدخلها شناسایی و ترکیب شد و شاخصهای پراکنده نیز مجددا محاسبه شد
 0-4اقدام دیگر در این مرحله حذ

مولفان خارجی بود که بعنوان نویسنده همکار در نگاری آثار دخالت داشتند بدیهی

است نام این افراد بعنوان یک مدخل جدا توسط نرم افزار ارائه می شد و شاخصها برای آنها محاسبه می شد  9820گره حذ

و

در نهایت  2241گره جهت تحلیل نهایی باقی ماند این تعداد شامل مولفان داخلی اعم از هیات علمی و پژوهشگر بود که در تدوین
 9112رکورد مشارت داشته اند
9

فایل نهایی جهت تحلیل نتایج وارد نرم افزار  Spssشد تعداد مقاالت تولید شده توسط نویسندگان از  9تا 154مقاله

است بر اساس اطالعات به دست آمده  22درصد نویسندگان تنها در یک مقاله نویسنده بوده اند و تنها  9درصد از نویسندگان
بیش از  02مقاله تولید کرده اند
اطالعات ارائه شده در جدول  -2اشاره به مشخصات کلی شبکه کالن هم تالیفی (همه مراکز) دارد شبکه کالن هم تالیفی
کلیه مقاالت هر  2مرکز را در محاسبه شاخصها در نظر می گیرد بخشی از اولین سوال پژوهش در جدول زیر پاسخ داده شده
است به این صورت که رقم قطر شبکه توسط نرم افزار  8محاسبه شده است

_____________________________________________
1 . Duplicate nodes
2 . Isoates
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جدول :6شاخصهای کالن هم تالیفی

مقدار

اطالعات شبکه وشاخصهای کالن

2241

تعداد گره ها

01192

تعداد یالها

900/912

میانگین مرکزیت درجه

8

قطر شبکه

2/298

تراکم گرا

2/089

ماژوالریتی

9

تعداد اجزاء با اتصاالت ضعیف

2/819

متوسط ضریب خوشه بندی

2.99288102992228991

آیگن فاکتور

9/824

متوسط طول مسیر

تحلیل خرد و کالن
شاخصهای کالن تحلیل شبکه اجتماعی به بررسی پیکربندی و ویژگیهای کلی شبکهها می پردازد(عرفانمنش & بصیریان.
 )9910و تحلیل خرد به ارائه شاخصها برای هر گره به طور جداگانه می پردازد به منظور تحلیل این شبکه ناگزیر هستیم عالوه بر
تحلیل کل شبکه بر اساس شاخصهای کالن ،عملکرد هر یک از گره ها نیز با استفاده از شاخصهای خرد را محاسبه کنیم تعداد
 2241گره که شامل اعضای هیات علمی هستند و با  01192یال به یکدیگر متصل شده اند در این تحلیل وارد شدند از جمله
شاخصهای خرد شاخصهای مرکزیت هستند ارزی باالی این سنجه به این معناست که گره در شبکه اجتماعی از پتانسل باالیی
بعنوان دیده بان یا واسط برخوردار است گره هایی که دارای شاخص مرکزیت هستند توانسته اند با سایر گره ها ارتباط داشته
باشند(سالمی .فدایی & .عصاره)9919 .
چگالی مجموعه گره های (ارتباطات) ممکن در درون شبکه است به عبارتی درجه ارتباط ( )connectednessبا استفاده از
چگالی سنجیده می شود چگالی توان تمام گره ها در نمایش تعداد ارتباطهای ممکن است هرچه چگالی باالتر باشد انسجام درون
شبکه بیشتر خواهد بود در مقابل گره هایی که نمی توانند به هم برسند انقسام 9دارند(فر & وصفی )9910 .از آنجا که چگالی
شبکه حاضر ( ) 2/98به صفر نزدیک تر است شبکه از انسجام خوبی برخوردار نیست به عبارتی تنها  2/98درصد از کل روابط
بالقوه در شبکه به فعلیت رسیده اند
سوال دوم  :نویسندگان دارای نقش مرکزی (رهبران عقاید) در حوزه ژنتیک پزشکی در پنج سال اخیر چه کسانی بوده اند
ضمنا بر اساس سوال پاسخ داده نشده است؟
همانطور که در مباحث مقدماتی ذکر شد بهترین سنجه ها برای یافتن افراد اثرگذار یا به عبارتی رهبران عقاید سنجه های
مرکزیت هستند به منظور پاسخگویی به این پرسش سنجه های مرکزیت در شبکه اجتماعی برای گره ها استخراج شد و گره های
دارای باالترین نمره بعنوان رهبران عقاید مشخص شدند 0موثر ترین سنجه مرکزیت یک عامل ،درجه است درجه هم برای افراد
محاسبه می شود (شاخص خرد) و هم به صورت میانگین برای کل شبکه(شاخص کالن) (باجی & عصاره )9919 .میانگین
مرکزیت درجه برای شبکه هم تالیفی  900/912محاسبه شد در بررسی شاخص مرکزیت خرد در شبکه ،درجه هر فرد نیز محاسبه
_____________________________________________
1 . fragmentation
 0پاسخ این سوال مشخصا در جدول پیوست ارائه شده است
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شد درجه مرکزیت هر فرد نشان دهنده میزان هم تالیفی او با سایر افراد شبکه است(عرفانمنش & بصیریان )9910 .مقدار این
شاخص برای گره های شبکه بین  2تا  9010متتیر است شاخص بینیت یک گره بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه
ترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار می گیرد گره های دارای بینیت باال نقش مهمی در اتصال شبکه ایفا می کنند آنها
در گردی اطالعات در شبکه نقش مهمی ایفا می کنند(عرفانمنش & بصیریان )9910 .در شبکه حاضر  9422گره در گردی
اطالعات در شبکه نقشی ندارند و شاخص بینیت آنها صفر است بینیت محاسبه شده در میان گره های باقی مانده از  2/940821تا
 9242210متتیر است
مرکزیت نزدیکی به میزان فاصله یک گره تا گره های دیگر(فر & وصفی)9910 .یا کوتاه ترین فاصله هر عامل با سایر
عاملهای موجود در شبکه اشاره دارد(باجی & عصاره)9919 .نویسندگانی که کمترین فاصله را از سایر عاملهای موجود در شبکه
داشته اند از لحا پیوند و ارتباطات نزدیک ترین نویسندگان به نویسندگان موجود هستند(باجی & عصاره )9919 .مقدار این
شاخص عددی بین صفر و یک است در شبکه حاضر  1گره مرکزیت نزدیکی  9دارند کمترین مقدار این شاخص
 2/91284929144222محاسبه شده است متوسط مرکزیت نزدیکی در شبکه مورد بررسی  2/022229200است آیگن فاکتور
معیار اهمیت گره در شبکه است( )Kosorukoff, 2011در شبکه حاضر  14گره مرکزیت نزدیک به یک داشته اند (بیش از
 )2/1که مرکزی ترین گره ها محسوب می شوند
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی مقدار مرکزیت گره ها
مقدار مرکزیت آیگن فاکتور

مقدار مرکزیت نزدیکی

درصد

فراوانی









 2-2/





-







2/-9
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درصد

فراوانی





مقدار مرکزیت درجه

مقدار مرکزیت بینیت
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فراوانی







 









 



























درصد

فراوانی
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به منظورپاسخ به پرسش دوم پژوهش و استخراج مولفان کلیدی دارای نقش مرکزی چهار شاخص مرکزیت محاسبه شد پس
از ورود اطالعات به نرم افزار  Spssو اجرای آزمون کولموگرو

اسمیرنف نرمال بودن داده ها رد شد لذا به منظور بررسی

همبستگی این شاخصها ،اطالعات رتبه بندی شده و آزمون کروسکال والیس بین این متتیرها اجرا شد جهت انتخاب رهبران عقاید
کلیه شاخصها مد نظر قرار گرفت و افرادی که نمره آنها در هر شاخص بسیار بیش از سایرین بود استخراج شدند افرادی که دارای
نمره مرکزیت درجه بیش از  922هستند شامل  901گره ،افرادی که دارای مرکزیت بینیت بیش از  922222هستند شامل  998نفر،
افرادی که دارای نمره مرکزیت نزدیکی  9هستند شامل  92نفر ،افرادی که دارای مرکزیت آیگن فاکتور بیشتر از  2/1شامل  10نفر
انتخاب شدند بدیهی است نام برخی از افراد استخراج شده بر اساس یک شاخص در نام افراد برتر شاخص های دیگر نیز تکرار می
شد با حذ

تکرارها تعداد  902نفر بعنوان رهبران عقاید استخراج شدند بررسی اطالعات جمعیت شناختی نشان می دهد که

اکثریت افراد (حدود  49درصد) مرتبه استادی داشتند افراد شناخته شد در  09رشته تحصیل کرده اند بیشترین افراد (حدود 98
درصد) به صورت تخصصی در رشته ژنتیک تحصیل کرده بودند رشته های داروسازی ،ایمونولوژی ،فیزیولوژی و آمار زیستی در
رتبه های بعدی رهبران عقاید قرار می گیرند مجموعا حدود  22درصد افراد انتخاب شد بیش از  92مقاله در پنج سال اخیر منتشر
کرده اند تعداد بسیار کمی هم تنها یک مقاله علمی تولید کرده اند بررسی وابستگی سازمانی رهبران عقاید نشان داد دانشگاه علوم
پزشکی تهران با  42نفر در رتبه نخست قرار دارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از آن با  02نفر از رهبران عقاید در رتبه دوم
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قرار گرفت دانشگاها علوم پزشکی بهشتی ،تربیت مدرس ،اصفهان و پژوهشکده ملی ژنتیک به ترتیب در رتبه های بعدی قرار
گرفتند پژوهشکده رویان در این میان سهمی نداشته است دانشگاههای علوم پزشکی البرز ،بوشهر ،ایران ،کاشان ،ارومیه هر کدام
یک نفر و دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه ،همدان ،پژوهشکده جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده ژنتیک پاستور هر کدام دو نفر
عضو هیات علمی را در لیست رهبران عقاید داشتند یک پژوهشگر نیز از دانشگاه هاروارد شناسایی شد
شاخص بینیت رهبران عقاید در کل شبکه از رقم مطلوبی برخوردار است به گونه ای که بیشتر افراد انتخاب شده مرکزیت
بینیت بیش از  922222داشته اند در شاخص مرکزیت درجه و نزدیکی ،نمرات متوسطی کسب شده است به این ترتیب افراد
انتخاب شده بر اساس هر شاخص ممکن بود در سایر شاخصها نمره بسیار پایینی کسب کرده باشند همچنین ممکن است باال بودن
یک شاخص برای بک فرد اتفاقی بوده باشد بعنوان مثال نتیجه همکاری او با فردی اثر گذار در دوره ای از فعالیت علمی او بوده
است در برخی پژوهشها به این دوگانگی نتایج حاصل از رتبه بندی گره ها بر اساس هر شاخص مرکزیت و اهمیت اشاره شده
است( )Habiba, Yu, Berger-Wolf, & Saia, 2008بنابراین به نظر می رسد انتخاب افراد کلیدی تنها بر اساس یک
شاخص نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد لذا از بین  902نفر اقدام به انتخاب افرادی شد که حد اقل در دو شاخص نمره برتر را
کسب کرده باشند به عبارتی کسانی که در بیش از یک شاخص نامشان تکرار شده بود انتخاب شدند این افراد فهرست  29نفری
رهبران عقاید را تشکیل می دهند
جدول :8رهبران عقاید و شاخصهای اهمیت و مرکزیت مربوط به هریک

9242210

2/421422244

2/221922891

0420192
9290929
111881
128229

2/911209294
2/982889918
2/928121299

19

2/922911211

022948

2/912922410

2/182011122
2/224809498
2/224021412
2/229229894

دارویی

919

2/229012282

2

خلیل آبنوس

داروسازی  /شیمی

2/229021442

2

2/22222924

صاحبکار

فناوری دارویی

2/22222919

امیرحسین

داروسازی  /زیست

910

2/22222924

مشهد

استادیار

42

4

محسن امینی

شیمی دارویی

044

2/22222222982

مشهد

استادیار

42

9

عباس شفیعی

شیمی دارویی

تهران

2/220200901

تهران

استاد

41

متابولیسم بالتین

2/220492881

12

بهشتی

استاد

2/220289229

غدد درون ریز و

921

9010

2/220921891

عزیزی

فو تخصصی بالینی /

2/229048292

0

فریدون

ادراری تناسلی

بهشتی

استادیار

991

221

2/22222941

9

محمد سلیمانی

جراحی کلیه و مجاری

سازمانی

علمی

آثار

فاکتور

اهمیت

رنک
2/222029294

ردیف

نام

تخصص

وابستگی

مرتبه

تعداد

بینیت

درجه

نزدیکی

آیگن

نمره

نمره پیج

120

019022
0292111
489424
9024922
089482
9222442

2/219924298
2/912110409
2/011828214
2/922228190
2/081414181
2/982918099
2/911929921

0240922

2/924881228

2/229994120
2/229902094
2/192194229
2/22992
2/224090114

2/081122489

2/229928120

122922

2/94142019

2/914982922

0/000122

84

2/222222222992

متابولیسم بالتین

داروسازی  /زیست
فناوری دارویی

مشهد

استاد

98

910489

محمد رمضانی

422

2/222111

92

استقامتی

غدد درون ریز و

تهران

استاد

98

9221

2/229940192

92

علیرضا

فو تخصصی بالینی /

2/229220899

94

ممتاز

988

2/229110019

زاده

گواری و کبد بالتین

تهران

استاد

11

2/194414191

رضا ملک

فو تخصصی بالینی /

91

2/2/22222222819

99

2/2222222911

محمد صالحی

علوم تشریحی

بهشتی

دانشیار

91

پرست

2/22999282

90

عباس حق

2/22222222199

فیزیولوژی

بهشتی

استاد

42

2/22222942

99

حسین بهاروند

ریست شناسی

092

2/22222222989

دانشگاهی

ممتاز

مبرهن

2/22222924

92

مجید غیور

علوم تتذیه

982

2/229998422

جهاد

استاد

42

متابولیسم بالتین

2/22281281

مشهد

استاد

49

باقر الریجانی

غدد درون ریز و

تهران

ممتاز

2/222112082

1

40

120

2/229291222

فو تخصصی بالینی /

استاد

2/222991

فرومدی

929

2/220212229

علیرضا

شیمی دارویی

تهران

استاد

42

921

2/229004111

زالی

گواری و کبد بالتین

بهشتی

استاد

42

تخصص

فاکتور

اهمیت

رنک

2/220221181

8

محمد رضا

سازمانی

علمی

آثار

بینیت

درجه

نزدیکی

آیگن

نمره

نمره پیج

2/229299128

1

نام

وابستگی

مرتبه

تعداد

911219

ردیف
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912142
220941

2/949810201
2/992101111

224892

2/900921089

2/229999911
2/222029909

2/904148219

2/229294282

2/2222222211

2/229242998

922

0/245578837

0/000766

0/00000000755

2/222910

909

2/90211211

2/229121114

2/222222011

909

2/90211211

2/229121114

2/222222011

412289

2/904148219

2/229294282

2/2222222211

2/229242998

929

اکبری

09

رضایی

بیوفیزیک

بهشتی

استادیار

90

900229

مصطفی
طاویرانی

00

مهدی مهدوی

ایمنی شناسی

پاستور

استادیار

99

041122

09

مهدی مهدوی

ایمنی شناسی

پاستور

استادیار

99

041122

زیست فناوری دارویی

تهران

استاد

92

902194

ایمنی شناسی

مشهد

استاد

08

829142

متز و اعصاب کودکان

تهران

استاد

08

829142

04

02

02

محمدعلی
فرامرزی

محمود
محمودی

محمود
محمودی

2/902112291
2/01924208

2/222940

2/22222222021

2/229992991

929

990

2/220201298

2/22222940

2/229224921

994

2/229292119

02

اسماعیل

جراحی عمومی

بهشتی

استاد

90

2/229292119

محمد

982

2/220218298

هوشمند

ژنتیک

استادیار

99

2/22222222111

91

مسعود

ژنتیک پزشکی

مرکز

ممتاز

2/22222490

98

تهران

استاد

919

2/2222222929

زاده

خون و سرطان بالتین

94

10

2/229920124

اردشیر قوام

فو تخصصی بالینی /

بهشتی

دانشیار

92

فاکتور

اهمیت

رنک

2/229428128

91

فریبا خداقلی

بیوشیمی

سازمانی

علمی

آثار

آیگن

نمره

نمره پیج

2/229299829

ردیف

نام

تخصص

وابستگی

مرتبه

تعداد

بینیت

درجه

نزدیکی

121

122
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081199

آمار زیستی

تهران

استاد

02

802228

فارماکوگنوزی

مشهد

استاد

02

902112

داروسازی  /داروشناسی

مشهد

استاد

02

041291

ایمنی شناسی

تهران

دانشیار

09

9911940

تهران

استاد

00

992129

ژنتیک

بهشتی

استاد

00

991902

فیزیولوژی

تهران

استادیار

09

900112

92

مسعود امانلو

شیمی دارویی

تهران

استاد

09

092122

92

امیرآوان

ژنتیک

مشهد

استادیار

91

024282

2/921184080

2/22909412

2/22222222212

2/990901440

2/228299122

2/999494209

2/229990449

2/018048241

2/229229828

2/928184202

2/229028144

19

2/991110024

2/229982219

929

0/313087294

2/229494191

920

2/902129191

2/229422994

19

2/929214992

علی زاده

2/22222821

علی محمد

2/22222222180

94

موفق

2/222222222914

99

ابوالفضل

فارماسیوتیکس

2/22222222122

90

فاطمه اطیابی

داروسازی /

002

2/22222222892

99

نیما رضایی

12

2/22222222219

زاده

2/229212989

حسین حسین

2/229204499

ایرانشاهی

2/229922112

مهرداد

10

2/229249281

92

حسینی

2/229429120

01

مصطفی

901

2/229228191

08

عباس زادگان

2/229281022

01

محمدرضا

10

2

ژنتیک

مشهد

استاد

02

ردیف

نام

تخصص

/2222222022

سازمانی

علمی

آثار

فاکتور

اهمیت

رنک

2/229299102

وابستگی

مرتبه

تعداد

بینیت

درجه

نزدیکی

آیگن

نمره

نمره پیج

2/229080281

2/22222222919

2/229921201

920

2/902400081

2/2294180

2/22222222120

2/229298418
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942822
999110
908290

2/992981111

2/121821992

2/082292111

2/222212

2/922222221

2/220891112

2/901998920

2/220209129

2/922292482

2/128229024

2/944890128

9

2/991249921

2/191801910

892

2/992841891

2/128210294

481112

2/021929192

2/222429

2/22222222429
2/229992942
2/2222222242

922249

اپیدمیولوژی

تهران

دانشیار

1

901202

کودکان

اصفهان

استاد

1

12099

کودکان

تهران

استاد

2

28021

2/949121218

2/191214211

901202

2/90298892

2/910911229

2/222000

841

2/229919244

غدد درون ریز و

بوشهر

استاد

2

920

2/222924

41

کاظم محمد

2/22222944

اپیدمیولوژی

تهران

دانشیار

92

2/222082

42

821

ایران

فو تخصصی بالینی /
ایرج نبی پور

2/2222222219

اسماعیل مطلق

2/229992420

محمد

9212

2/229092202

رویا کلیشادی

892

2/229919219

فر

990

2/229992011

42

فرهاد فرزاد

بیوتکولوژی پزشکی

ژنتیک

دانشیار

92

2/229248492

44

رامین حشمت

مرکز

2/222224

49

صنعتی

دانشگاهی

2/222424

40

محمد حسین

ایمنی شناسی

جهاد

928

2/222124

49

ابراهیمی

داروشناسی

994

2/222141

42

مرضیه

دانشیار

92

داروسازی  /سم شناسی

821

2/222442

91

سیدناصر استاد

تهران

استاد

98

84

2/222912

98

داوود خلیلی

آمار زیستی

بهشتی

استادیار

98

متابولیسم بالتین

ممتاز

908899

آمار زیستی

تهران

استاد

4

فاکتور

اهمیت

رنک

2/222088

میرفخرایی

ژنتیک

بهشتی

استادیار

91

تخصص

آیگن

نمره

نمره پیج

2/222012

91

رضا

سازمانی

علمی

آثار

444922

ردیف

نام

وابستگی

مرتبه

تعداد

بینیت

درجه

نزدیکی

123
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1899
24419
92128
828
22920

9908

0/314041493

942

2/992224419
2/901281184
2/992412029
2/901202112
2/901982921

2/128202224

92201

2/994929921

2/191209282
2/191194219
2/191289998
2/121122219
2/191919119

829

0/907656

2

2/998120099

2/11122292

2/22909291
2/229919282

زادگان

بیماری های قلب و عرو

2/229919221

نضال صرا

فو تخصصی بالینی /

2/229919219

قاجاریه سپانلو

2/229992990

اصفهان

استاد

0

صد

891

2/229919418

تهران

استادیار

0

110

2/229992108

آری دهقان

آسیب شناسی

همدان

استادیار

0

849

0/000678053

22

قاسمیان

2/222014

24

عبداهلل

زیست فناوری پزشکی

ارومیه

استادیار

0

2/222021

29

احمدوند

2/222028

20

افشین

روانپزشکی

کاشان

دانشیار

9

829

2/222024

29

پارساییان

آمار زیستی

تهران

دانشیار

9

841

2/222002

22

محبوبه

آمار زیستی

تهران

استاد

4

هاروارد

2/2220

41

امیر کساییان

4

9214

2/222001

48

گودرزدانایی

سازمانی

علمی

آثار

فاکتور

اهمیت

رنک

2/222920

ردیف

نام

تخصص

وابستگی

مرتبه

تعداد

بینیت

درجه

نزدیکی

آیگن

نمره

نمره پیج

سوال سوم :گره هایی(مراحل چرخه اطالعات)که در شبکه روابط غیر رسمی تحت تاثیر عوامل دروازه بانی اطالعات قرار می
گیرند کدامند؟
از آنجا که مراحل ارتباطات غیر رسمی در تولید علم و گره های درگیر در این فرایند نامشخص هستند و مبانی نظری کافی
در این زمینه وجود ندارد ناگزیر از ساخت یک نظریه در این خصوص هستیم به این منظور روی گراندد تئوری مورد استفاده قرار
می گیرد این روی می تواند عوامل اجتماعی (رفتاری ،فرهنگی و محیطی) که زیربنای رفتارهای غیر رسمی دانشمندان در فرایند
تولید علم است را نشان دهد به منظور تعریف متتیرها مصاحبه ای با چند نفر از صاحبنظران حوزه ژنتیک پزشکی صورت گرفت
کد گذاری اولین مرحله تحلیل متون مصاحبه است به منظور تحلیل محتوای متن های پیاده شده از نرم افزار  Maxqdaبهره گرفته
شد با کمک این ابزار کدگذاری متون مصاحبه ها صورت گرفت و نقشه های مفهومی استخراج شد در مرحله اول تحلیل مصاحبه
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ها  12کد اصلی به همراه کدهای فرعی استخراج شد که مجموعا  240جمله از متن مصاحبه ها با کدهای تعریف شده تناظر داشت
پس از بررسی مجدد ،کدها بازنویسی شد و موارد مشابه ادغام شد و در نهایت کدهای اصلی به  08مورد کاهش یافت مراحل
پروری ایده ،ارزیابی و اجرا به ترتیب بیشترین فراوانی را در صحبتهای متخصصین داشتند
به منظور کشف مراحل ارتباطات علمی در تولید یک اثر سوالی مجزا در مصاحبه مطرح شد بر اساس اطالعات بدست آمده
مراحل یا گره هایی که یک ایده از آنها عبور می کند تا تبدیل به یک اثر علمی شود می توان در هشت مرحله خالصه کرد این
مراحل را می توان به صورت خالصه در قالب فلوچارت ترسیم کرد الزم به ذکر است برخی از این مراحل در برخی مراکز حذ
می شود بعنوان مثال طرحهای تحقیقاتی در دانشگاه مشهد نیاز به ثبت در سامانه ای تحت عنوان پژوهان دارند در حالیکه در سایر
سازمانها چنین سازوکاری وجود ندارد
شروع

ایده پروری
انتشار

اجرا
جستجوی اطالعات

بله
پایان

خیر
تصویب

ارزیابی

نوشتن پروپوزال (پیش نویس)

ثبت در پایگاههای پیش چاپ

پس از بررسی مجدد کدها  04عامل دروازه بانی استخراج شد عوامل دروازه بانی عبارتند از انگیزه ،بودجه ،تجربه ،تحریم
(عوامل ناشی از روابط خارجی) ،تتییر شرایط ،دسترس پذیری (اطالعات و افراد) ،داللی (در انتقال اطالعات) ،زمان ،ویژگیهای
شخصیتی ،ناکارآمدی سیستمها ،عدم توجه به پتانسیلها ،مالکیت معنوی ،مسائل اینترنت ،آموزی اساتید و دانشجویان ،تعدد وظایف
اساتید ،ضعف اعضای هیات علمی ،مشکالت اعضای هیات علمی ،مسائل کار تیمی ،منافع شخصی ،موانع راهگشا ،نداشتن دانش
بین رشته ای ،تقش رابطه در حل مسائل ،اطالعات ناقص ،اطالعات تکراری
سوال چهارم  :از دید نویسندگان مرکزی (رهبران عقاید) ژنتیک پزشکی گستره و میزان اثرگذاری مثبت و منفی سازوکارهای
دروازه بانی اطالعات بر کدام مراحل چرخه اطالعات است؟
به منظور پاسخگویی به این سوال پرسشنامه ای با کمک نتایج مرحله قبل (مصاحبه با گره های مرکزی) طراحی شد در این
پرسشنامه متتیرهای پژوهش به همراه زیرمتتیرهای هریک مورد پرسش قرار گرفت گویه های پرسشنامه در یک طیف  92نمره ای
از  -2بیشترین اثر منفی تا  2بیشترین اثر مثبت طراحی شده بود اولین مرحله در چرخه اطالعات بعنوان مرحله پروری ایده شناخته
شد این متتیر با  92زیر متتیر تعریف شد در میان موارد بررسی شده انتخاب ایده های مساله محور با میانگین  9/0بیشترین اثر مثبت
و مسائل اخالقی از جمله سرقت ایده با میانگین  1/2بیشترین اثر منفی را در چرخه داشته اند مرحله دوم مرحله جستجوی اطالعات
است این مرحله با  1گویه فرعی مشخص شد امکان دسترسی به متخصصین سایر رشته ها با میانگین  9/1بیشترین اثر مثبت و مساله
مالکیت معنوی با میانگین  2/8بیشترین اثر منفی را دارا بود در مرحله نگاری  2گویه فرعی تعریف شدند اثر گذاری متتیرها در
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این مرحله نیز متوسط گزاری شد موثرترین متتیر یعنی الگو گرفتن از سایر مقاالت میانگین  9را نشان داد و وجود آیین نامه ها و
فرمهای آماده برای تدوین مقاله و پروپوزال با مینگین  2کمترین اثرگذاری را داشت مرحله داوری با  92گویه در ادامه چرخه
اطالعات بررسی شد در این بررسی مشخص شد که موضوع استناد به داور با میانگین  9بیشترین اثر مثبت و باندبازی در داوری با
میانگین  1/4بیشترین اثر منفی را نشان داده است در میان  8گویه مورد بررسی در مرحله تصویب وجود رویه های استاندارد و
یکدست تصویب با میانگین  9/0بیشترین اثر مثبت و اتال

وقت در روند تصویب با میانگین  8/9بیشترین اثر منفی را داشته است

آخرین مرحله که مرحله اجراست طی  8مرحله بررسی شده است مرحله خرید تجهیزات توسط کارپرداز با میانگین  0/8بیشترین
اثر مثبت و کسری بودجه و ارائه متمم با میانگین  2/2بیشترین اثر منفی را دارد در مجموع اتال

وقت محقق در مرحله تصویب

بیشترین اثر منفی را در بین سایر عوامل دروازه بانی داشته است در مقابل استناد به داور بیشترین اثر مثبت را در بین سایر عوامل
داشته است خالصه نتایج در این بخش در جدول زیر ارائه می گردد
جدول  :8میانگین تاثیرگذاری عوامل دروازه بانی در هریک از مراحل پژوهش

مراحل پژوهش

میانگین نمره

مراحل پژوهش

میانگین نمره

ایده پردازی

4/4

مرحله داوری

9/11

مرحله جستجو

9/09

مرحله تصویب

4/99

مرحله نگاری

4/12

مرجله اجرا

2

بر این اساس بیشترین اثرگذاری عوامل دروازه بانی مربوط به مرحله نگاری است
نتیجه گیری
یافته های پژوهش در وهله اول نشان می دهد که در میان  14عضو هیات علمی فعال در مراکز تحت بررسی تنها  00نفر در
زمره رهبران عقاید این حوزه شناخته شدند این در حالیست که سهم رشته های داروسازی ،ایمونولوژی ،فیزیولوژی و آمار زیستی
در این میان حدودا برابر با محققان ژنتیک است در میان مراکز تحت بررسی ،دانشگاه تهران بیشترین رهبران عقاید را به خود
اختصاص داده است و بالتبع بیشترین تعداد آثار نیز در این دانشگاه تولید شده است این در حالیست که دانشگاه شهید بهشتی با
وجود داشتن سهم کمتری از رهبران عقاید ،بیشترین تعداد گره ها و یالها را در این شبکه به خود اختصاص داده است به این ترتیب
علی رغم اینکه تعداد گره های درگیر در ارتباطات علمی در دانشگاه شهید بهشتی بیشتر بوده است ،خروجی همکاری های علمی
در دانشگاه تهران ملموس تر از شهید بهشتی بوده است
بر اساس تحلیل کالن انجام شده تراکم شبکه رقم پایینی را نشان داده است و این نشان می دهد که درصد کمی از کل روابط
بالقوه در شبکه به فعلیت رسیده اند در تحلیل خرد مشخص شد که به طور متوسط میزان هم تالیفی در شبکه بر مبنای شاخص
مرکزیت درجه 900 ،بوده است بیشتر گره های مورد بررسی بینیت بسیار پایینی داشته اند و به این ترتیب تنها کمتر از نیمی از گره
های مورد بررسی از از لحا شاخص بینیت نقش مهمی در اتصال شبکه دارند همچنین مشخص شد به طور متوسط فاصله یک
گره از سایر گره های شبکه  2/022بوده است رهبران عقاید در این شبکه افرادی بودند که باالترین نمرات را در حداقل دو
شاخص مرکزیت کسب کرده باشند
با کمک گره های مرکزی متتیرهای اصلی پژوهش که عبارت بودند از دروازه بانی و مراحل غیر رسمی چرخه اطالعات
مشخص شدند مجموعا هشت مرحله بعنوان مراحل یا گره های اصلی که پژوهشگران در ارتباطات غیر رسمی از آنها عبور می
کنند شناخته شدند  04گره دروازه بان نیز طی مصاحبه تعریف شدند بررسی دیدگاه رهبران عقاید در خصوص اثرگذاری گره
های دروازه بان در مراحل ارتباطات غیر رسمی نشان داد بیشترین اثرگذاری منفی مربوط به اتال

وقت محقق در مراحل مختلف
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پژوهش است و بیشترین اثر مثبت مربوط به استناد به داوران در تحقیق شناخته شده است همچنین مرحله نگاری به نسبت
پرچالشترین مرحله در پژوهش است
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آسیبشناسی ساختاری و محتوایی دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مریم سلیمانی تپه سری

1

زویا آبام

2

چکیده
زمینه :یکی از مهمترین موضوعاتی که در تولید دانش باید به آن توجه داشت ،رعایت امانتداری و احترام بـه حقـو کسـانی اسـت کـه در عرصـه و
زمینه تولید علم و دانش فعالیت نمودهاند وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای حفا و دفاع از حقـو مـادی و معنـوی تولیـدات علمـی دانشـگاههـا و
دیگر مراکز تحقیقاتی در تاریخ  19 /90 /09اقدام به تنظیم و ابالغ دستورالعملی با عنوان «مصادیق و دستورالعمل نحوه بررسـی تخلفـات پژوهشـی» در  21بنـد
نموده است تا پژوهشگران از مصادیق تخلفات آگاهی یابند و از آن اجتناب نمایند
هدف  :هد

از پژوهش پیش روی آن است تا مخاطب ضمن شناخت دستورالعمل یادشده به نقاط قوت و ضعف آن پی ببرد و از کاستیهـای زبـانی،

ساختاری و محتوایی آن آگاهی یابد
روش :در راستای اهمیت موضوع و نقش آن در آگاهی بخشی ،مقاله حاضر میکوشد به ارزیابی توصیفی -تحلیلی متن دستورالعمل بپـردازد و نکـاتی
را فرادید مخاطب قرار دهد پژوهش حاض از طریق مطالعه سندی و با روی تحلیل محتوای متن دستورالعمل ارائه شده است
یافتهها :واکاوی متن دستورالعمل نشان میدهد که صر

نظر از مفید بودن دستورالعمل از جهت آگاهی بخشی به مخاطب و توجهدهی وی بـه مسـأله

مهم در عرصه پژوهش ،متن ارائه شده از دو منظر ساختاری و محتوایی بسیار آسیب پذیر اسـت و عـالوه بـر ضـعف زبـانی و نگارشـی ،از لحـا محتـوایی نیـز
نتوانسته است انتظارات مخاطب را برآورده سازد و به عنوان یک دستورالعمل وزارتی بیعیب و بینقص جلوه کند
اصالت  :تاکنون هیچ پژوهشی دستورالعمل مورد نظر را از زاویه ساختار و محتوا مورد ارزیابی قرار نداده است
کاربرد احتمالی  :با پیشنهادهای فراوانی که پژوهش پیش روی در متن ارائه داده اسـت ،مـی تـوان دسـتورالعمل اصـالحی را بـه تمـامی کتابخانـههـا،
موسسات علمی -پژوهشی و ا بالغ نمود و به عنوان بخش از ماده درسی در درس مقاله نویسی ،روی تحقیق و سمینار ارائه داد
واژگان کلیدی :تخلف پژوهشی ،ساختار ،محتوا ،نگاری ،دستور زبان فارسی

مقدمه و بیان مساله
انجام هر نـوع فعـالیتی در گـروههـای کـاری مختلـف کـه اهـدا

و برنامـههـای خاصـی را دنبـال مـیکننـد ،مسـتلزم وجـود

دستورالعمل هایی برای تعیین چگونگی انجام کار است در صورتی که نبود دستورالعمل منجـر بـه انحـرا
اهدا

فعالیـتهـای کـاری از

شود ،تدوین آن ضرورت پیدا میکند دستورالعمل بیانکننـده "چگـونگی" انجـام کـار و وظـایف اسـت دسـتورالعملهـا

رهنمودهایی را به منظور انجام فعالیت به گروههای مرتبط کاری ارائه میدهند
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان یک تشکیالت مادر ،فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات علمی را
سرپرستی میکند از جمله فعالیتهای این وزارتخانه هدایت و جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی مطـابق بـا اسـتانداردها اسـت در
همین راستا و با هد

ساماندهی به فعالیتهای پژوهشی مطابق با چارچوب هـای مرسـوم و پذیرفتـه شـده ،بـه تـدوین رهنمودهـایی

جهت هدایت آنها پرداخته است پژوهش و تولید علم از جمله فعالیتهایی است که وزارت علوم جهت تدوین چارچوب و پرهیـز
از هر نوع انحرا

و اعمالنظرهای سلیقه ای ،رهنمودهایی را در باب آن تهیه نمـوده اسـت و آن را در قالـب دسـتورالعملهـایی در

اختیار پژوهشگران قرار داده است یکی از آنها" ،دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی" است
_____________________________________________
9دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س)( Maryam.soleimany@yahoo.comنویسنده مسئول) 21990022918
0عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س)zoya.abam@alzahra.ac.ir
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای حفا و دفاع از حقو مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاهها و دیگـر مراکـز
تحقیقاتی در تاریخ  19 /90 /09اقدام بـه تنظـیم و ابـالغ دسـتورالعملی بـا عنـوان «مصـادیق و دسـتورالعمل نحـوه بررسـی تخلفـات
پژوهشی» در  21بند نموده است تا پژوهشگران از مصادیق تخلفات آگاهی یابند و از آن اجتناب نمایند اما یکـی ازمسـائل مهـم در
تدوین چنین دستورالعمل مهمی ،وضوح ،دقت و پرهیز از بهکارگیری هر نوع کلمه یا جملهای است که امکان تعبیر غلط یا بدفهمی
از متن دستورالعمل را فراهم کند از اینرو ،رعایت نکاتی در تدوین آن اهمیت پیدا میکند
رعایت مسائل نگارشی و توجه ویژه به فارسی نویسی ،واضح نویسی ،پرهیز از تکرار بیهوده مطالب و در تهیه و ابـالغ یـک
دستورالعمل بسیار پر اهمیت است و البته اهمیت آن در جایی دو چندان میشود که دستورالعمل از سوی متولی اصلی علم و دانش
یعنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناری ابالغ گردد بررسی دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشـی نشـان از آن دارد کـه در تهیـه و
تنظیم متن ،دقت مورد انتظار رعایت نشده است و متن دسـتورالعمل داری ضـعف هـایی اسـت کـه در اینجـا بـه ترتیـب بـه بنـدهای
گنجانده شده در متن به آنها پرداخته میشود و جهت اصالح آنها پیشنهادهایی ارائه میشود
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام پذیرفته است گردآوری دادههای آن از طریـق بررسـی سـندی
انجام شده است سند مورد مطالعه در این پژوهش دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اسـت
که محتوای آن مورد تحلیل قرار گرفته است در اینجا واحدهای تحلیل شامل جمالت و عبارات متن دستورالعمل است که به لحا
ساختاری و محتوایی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است
یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر متن دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی از دو جنبه ساختاری و محتوایی مورد تحلیل قرار گرفت که در
ادامه ،یافتهها در هر بخش ،جداگانه شرح داده خواهد شد
از لحاظ ساختاری
این بخش خود دارای دو زیرمجموعه است که عبارت از "رعایت اصول دستور زبان فارسی" و "چیدمان متن" است در ایـن
بخش سعی بر آن است که مشخص شود چه میزان اصول دستور زبان فارسی در نگاری جمالت و عبارت متن دستورالعمل رعایت
شده است
رعایت اصول دستور زبان فارسی
در راستای توجه به زبان فارسی ،تهیهکننده متن میتوانست تا حد امکان اصل «فارسینویسی» را رعایت نماید تا خواننده انـس
بیشتری با عبارتها پیدا کند و دریافت مفهوم برایش آسانتر باشد چنانچه از این منظر به متن توجه شود ،مشاهده مـیشـود کـه بـه
راحتی میتوان برای برخی از عبارتها معادل یا ساختار بهتری آورد که در زیر نمونههایی از آنها را با ذکر پیشنهاد آورده میشود
 نمونه اول
 متن اصلی :عدم داشتن دانش تخصصی و صالحیت علمی در موضوع مورد پژوهش(بند)9 متن پیشنهادی :نداشتن دانش تخصصی و صالحیت علمی در موضوع مورد پژوهشواژه «عدم» گرچه واژه عربی معمول در زبان فارسی است اما نیازی به این واژه با ساختاری که در متن ذکر شده آمده اسـت،
نیست ضمن اینکه دستورنویسان پیشنهاد میکنند در نگاری متن فارسی از این ساختار استفاده نشود(سمیعی)922 :9982،

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

181

 نمونه دوم
 متن اصلی :عدم مراعات صداقت در ارائه گزاری کارهای علمی خود بـرای کسـب امتیـازات علمـی و اداری و ترفیـع وارتقا(بند)0
 متن پیشنهادی :بیصداقتی در ارائه گزاری کارهای علمی برای کسب امتیازهای علمی ،اداری ،ترفیع و ارتقاهمچنانکه در پیشنهاد آمده است ،ضمن اینکه به دو واژه غیر فارسی (عدم مراعات) نیازی نیست ،به کارگیری واژه (خود) بـه
نوعی اضافه و حشو است(سمیعی )911-918 :9982،ضمن اینکه «امتیازات» از لحا ساخت ،جمع عربی است و به راحتی میتـوان
از جمع فارسی (امتیازها) به جای آن استفاده کرد این اشکال را میتوان از نوع «جمعهای ناروا» دانست که نـوعی لتـزی زبـانی بـه
حساب میآید(بابایی)992 :9912،
دیگر اینکه مطابق آیین نامه نگاری زبان فارسی" ،واو"برای عطف به آخرین واژه به کار برده میشود و واژگان ماقبل باید با
عالمت نگارشی «ویرگول» بیایند؛ چون دارای اسناد واحدی هستند(نک :احمدی گیوی وهمکاران)42 :9912 :
 نمونه سوم
 -متن اصلی :تعصب ،حسادت ،کینه و خشم ،غرضورزی عاطفی ،توهین و جسارت ،تحقیر و استخفا

دیگـران ،حرمـت

شکنی (بند)8
 -متن پیشنهادی:

تحقیر ]کوچکانگاری[ دیگران،

از آنجا که رعایت جانب اختصار و کوتاهنویسی یکی از مهم ترین اصول در دستورالعمل نویسی اسـت بنـابراین نبایـد بـا ذکـر
متراد های بیهوده ،موجب طوالنیتر شدن بیدلیل متن شد اگر از این منظر به متن نگـاه شـود ،مشـاهده مـیشـودکه «اسـتخفا »
همان تحقیر است و تحقیر هم همان استخفا ! لذا نیازی به متـراد آوری نبـود افـزون بـر آن ،بـرای یـک دسـتورالعمل وزارتـی
ناخوشایند است که به جای واژه معمول و متداول «کوچکانگاری» از واژه غریب و غیر مصطلح و غیر فارسـیِ «اسـتخفا » بهـره
گیرد به باور سخنشناسان و دستور نویسان «عربیگرایی متکلفانه" به زبان معیار صدمه میزند(سـمیعی )22 :9982،بـیگمـان اگـر
همنشینی این واژه با واژه «تحقیر» نبود ،بسیاری از مخاطباندر فهم معنای آن دچار مشکل میشدند شایان ذکر است که این در مورد
کلماتی مصدا پیدا میکند که بخوبی معادلهای فارسی برای آن وجود دارد و برای براخی اصطالحات عربـی رایجـی کـه مـورد
استفاده قرار میگیرد ،لزوما کارایی ندارد
 نمونه چهارم
 متن اصلی :افشای عناوین و نتایج فعالیتهای پژوهشی که جنبه محرمانه دارند (بند)08 متن پیشنهادی :افشای عناوین و نتایج فعالیتهای پژوهشی محرمانههمچنانکه از متن پیشنهادی بر میآید ،به جای عبارت "که جنبه محرمانه دارند" میتوان بدون اینکه خللی در فهم ایجاد شود،
صرفاً به یک صفت (محرمانه) بسنده نمود و از طوالنی نمودن و پیچیدگی جمله پرهیز کـرد توضـیح اینکـه دستورنویسـان در ایـن
موارد از قید مؤول(گشتاری) بهره میگیرند و آن جمله ای است که قابل تاویل به غیر جمله در مفهوم قیدی باشد و بـه همـین دلیـل
آن را قید مؤول گویند ،یعنی قیدی که تاویل میشود اغلب به جای قید مؤول می تـوان قیـد سـاده یـا قیـد مرکـب یـا گـروه قیـدی
گذاشت به عنوان مثال ،به جای جمله «کودک ،در حالی که گریه میکرد ،به طر
به طر

مادری رفت(انوری)099 :9982 ،

مادری رفت» باید بگوییم :کودک گریهکنان

182

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

 نمونه پنجم
 متن اصلی :جابجا کردن نتیجههای یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگر(زیر مجموعه بند)99 متن پیشنهادی :جابجایی نتیجههای یک بررسینکته اینجاست که در یک دستورالعمل که باید گزیده گویی در آن اصل باشـد آوردن یـک واژه مناسـب بـه جـای دو واژه،
بسیار پر اهمیت و مهم است
 نمونه ششم
 متن اصلی :ساختن دادههای غیـر واقعـی و یـا دادن گـزاری غیـر واقعـی یـا ثبـت غیـر واقعـی از آنچـه روی نـدادهاست(زیرمجموعه بند )99
 متن پیشنهادی :دادهسازی غیر واقعی ،گزاریدهی غیر واقعی یا ثبت غیر واقعیبی توجهی به آیین نگاری زبان فارسی سبب گشته است که سـاخت «ثبـت غیـر واقعـی» بـا سـاخت دو مصـدر آمـده در مـتن
همسویی و همخوانی نداشته باشد و جمله به نوعی ثقیل جلوه کند
 نمونه هفتم
 متن نوشته شده :ارائه اطالعات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گردآوری آنها نشده اسـت(زیرمجموعه بنـد)99
 متن پیشنهادی :ارائه اطالعات ساختگیِ گردآوری نشدههمچنانکه که از پیشنهاد مشخص است ،میتوان به جای جمله ناقصِ « که در واقـع هـیچ اقـدامی بـرای گـردآوری آنهـا نشـده
است» ،از یک قید ساده استفاده نمود که البته مورد خواست و تاکید دستورنویسان و فارسیزبانان است(انوری)099 :9982 ،
 نمونه هشتم
 متن اصلی :دستکاری کردن عمدی در دستگاهها و روند تحقیق (زیر مجموعه بند )90 متن پیشنهادی :دستکاری عمدی در دستگاهها و روند تحقیق نمونه نهم
 متن اصلی :بیان ادعا یا پدیدهای که واقعی نباشد(زیر مجموعه بند )90 متن پیشنهادی :بیان ادعا یا پدیدهای غیرواقعی نمونه دهم
 متن اصلی :استفاده کامل یا بخشی از مقاالت ،پایان نامه ،و کتب چاپ شـده دیگـران بـدون ارجـاع بـه نویسـندگانمقاله ،پایان نامه ،کتب یا اثر(زیر مجموعه بند )99
 متن پیشنهادی :استفاده کامل یا بخشی از مقاله ،پایان نامه وکتاب دیگران بدون ارجاع به نویسندگان آننکته اول آن است که جمع آوردن واژگان فایدهای در خود ندارد ،ضمن اینکه "مقاالت" و "کتب"به حالت جمع بسته شده
است ،حال آنکه پایان نامه مفرد آمده است و این ناهماهنگی ،نشان از ضعف در نگاری دارد ضمن آن که ذات یـک «کتـاب» در
چاپ شدنش است و اصوالً اگر کتابی چاپ نشود ،دیگر کتاب نیست؛ لذا نیازی به قید «چاپ شده» نبـود و آمـدنش از بـاب حشـو
است افزون بر آن ،با تکرار بیهودهی واژگان مقاله ،پایاننامه ،کتب یا اثر ،متن دچار درازگویی شده است ،حـال آنکـه مـیشـد بـه
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راحتی از واژه «آن» استفاده شود؛ یعنی همان اصل تکرا ِر سازه بـه جـای آوردن ضـمیر کـه مـورد خواسـت و تاکیـد دستورنویسـان
است(سمیعی)912 :9982،
 نمونه یازدهم
 مــتن اصــلی :عــدم رعایــت ارجــاعدهــی طبــق ســنتهــای ای پــی ای یــا شــیکاگو و ســایر نظــامهــا ارجــاعدهــیمرسوم(زیرمجموعه بند )99
 متن پیشنهادی :رعایت نکردن اصول ارجاع دهی مطابق الگوهای ای پی ای یا شیکاگو و سایر نظامهای مرسوم ارجاعدهی
همچنانکه از پیشنهاد ارائه شده میتوان دریافت ،واژه «اصول» بیهوده از متن حذ
"الگو"عر

شده است دیگـر اینکـه تعبیـر «سـبک» یـا

و معمول است و نه «سنت» ضمن اینکه نیامدن حر

«ی» در «سایر نظامها» ،خواندن روان متن را دچـار مشـکل مـی-

نماید افزون بر اینکه ،الزم است صفتِ «مرسوم» در کنار موصو

خود یعنی «نظامها» بیاید تا مـتن سـاختار رایـج فارسـی بـه خـود

بگیرد
 نمونه دوازدهم
 متن اصلی:کپی نمودن جمالت "کلمه به کلمه" یا مونتاژ نمودن پارگرا هـا "جملـه بـه جملـه" از منـابع گونـاگون،علیرغم اشاره به مأخذ آنها در انتهای هر جمله یا پارگرا (زیرمجموعه بند )99
 متن پیشنهادی :کپی نمودن جمالت به صورت «کلمه به کلمه» یا مونتاژ نمودن پارگرا ها به صورت «جمله به جمله»از منابع گوناگون ،به رغم اشاره به مأخذ آنها در پایان هر جمله یا پارگرا
نیاوردن عبارت «به صورتِ» برای هر دو نوع از کپی ،متن را ثقیل و خواندن آن را دچار مشکل کرده است ضـمن اینکـه ،در
زبان فارسی به جای واژه «علیرغم» بیشتر از «به رغم» استفاده میشود در ضمن ،نویسنده میتوانسـت بـه جـای واژه عربـی «انتهـا» از
واژه مرسوم و آشنای فارسی «پایان» بهره بگیـرد تـا جانـب مسـأله فارسـی نویسـی و زیبانویسـی تـا حـد ممکـن رعایـت گردد(نـک:
بابایی)11-82 :9912،
 نمونه سیزدهم
 متن اصلی :دادن اطالعات پایاننامه دانشجوی در حال دفاع یا فـارغ التحصـیل توسـط اسـتاد(ان) راهنمـا یـا مشـاور بـهدیگران (بند)49
 متن پیشنهادی :دادن اطالعات پایاننامه دانشجوی در شرنویسنده یا نویسندگان یک دستورالعمل باید از تعبیری معمول و عر

دفاع یا فارغ التحصیل
استفاده مینمودند؛ توضیح اینکـه از عبـارت «در حـال

دفاع» چنین به ذهن می رسد که دانشجو در همان لحظه در حال دفاع از پایان نامه خود اسـت! بهتـر آن بـود کـه از تعبیـر «در شـر
دفاع» استفاده می گشت تا صرفاً لحظه یا لحظات دفاعیه دانشجو به ذهن متبادر نشود
چیدمان متن
جمال ت برخی از بندهای دستورالعمل مورد نظر ،به نوعی دارای ضعف ساختاری هستند و نیاز بـه حـذ  ،اضـافه و جابجـایی
دارند تا مقصود متن دانسته شود به عنوان نمونه تعدادی از آنها با ارائه پیشنهاد در زیر آورده میشود
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 نمونه اول
 متن اصلی :عدم پایبندی به عنصر زمان(موعد مقرر) در انتشار نتایج پژوهش(امتناع از انتشار نتایج بدست آمده پژوهش دربازه زمانی معین ،بدلیل منافع سودجویانه از روی عمد یا به طور سهوی)(بند)2
 متن پیشنهادی :پایبند نبودن به عنصر زمان در انتشار نتایج پژوهش و امتناع عمدی یا غیر عمدی از انتشار آن در بازهزمانی معین جهت کسب منافع سودجویانه
متن وزارتی ،از ساختار نادرستی در ارائه مطلب استفاده کرده است و گنجاندن متن در داخل پرانتز و فاصله انداختن بین
وابستهها از آشکارترین اشتباههای آن است
 نمونه دوم
 -متن اصلی :ابهام و عدم دقت در تدوین گزاری پژوهش با روشن و شفا

نبودن مرز بین دستاوردهای علمی پژوهشگر و

یافتههای گرفته شده از کار دیگران(بند)2
 متن پیشنهادی :بی دقتی و مبهم گویی در تدوین گزاری پژوهشی و روشن نبودن مرز بین دستاوردهای علمی پژوهشگر ویافتههای دیگران
توضیح اینکه عبارت «با روشن و شفا

نبودن مرز » فهم متن را دچار چالش میکند و به نوعی با متن قبل از خود ناهمخوان

است افزون برآن ،وقتی عبارتِ(یافته های دیگران) بیان شد ،نیازی به عبارت (گرفته شده از کار دیگران) نیست و با اصل خالصه
نویسی یک دستورالعمل در تضاد است
 نمونه سوم
 -متن اصلی :استفاده خال

واقعیت از عناوینی مانند دکتر ،کارشناس ارشد ،استاد ،دانشیار ،استادیار و در آثار

پژوهشی(بند)99
 متن پیشنهادی :انتساب غیر واقعی درجه های علمی مانند کارشناس ارشد ،دکتر ،استادیار ،دانشیار ،استاد و در آثارپژوهشی
نکته نخست این است که عبارت «استفاده خال

واقعیت» قدری ثقیل و گنگ است دوم اینکه ،انتظار میرود در یک

دستورالعمل وزارتی رتبه های علمی به ترتیب درج شود دیگر اینکه اگر در این متن به جای واژه «عناوین» از واژه «درجههای
علمی» استفاده شود ،بهتر است
 نمونه چهارم
 متن اصلی :انتساب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند وحذ

مولف حقیقی از فهرست نویسندگان(بند)92
 متن پیشنهادی :انتساب غیر واقعی پژوهش به فرد یا افراد فاقد هویت واقعیمتن دستورالعمل از این جهت دارای ضعف است که در بخش اول واژه «فرد» از قلم افتاده است و گمان آن میرود که

انتساب غیر واقعی پژوهش به فردِ فاقد هویت مشکلی ندارد ،اما به فردی که هیچ نقشی در پژوهش نداشته ،ایراد دارد
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 نمونه پنجم
متن اصلی:کپیبرداری از ساختار یا الگوریتم نوشتاری دیگران ،به عبارت دیگر ،دنبال کردن الگوی چهارچوب نوشتاری
دیگران به همان فرم
توضیح :منظور از ساختار یا الگوریتم نوشتار ،متدلوژی پژوهش در فرمت تئوری یا روی انجام آزمایش تحقیقاتی است به
عبارت دیگر زمانی می توان از روی تحقیق تئوری یا آزمایشگاهی دیگران استفاده نمود که به روشنی بیان شود که روی برگرفته
از کدام منبع یا مرجع است(زیر مجموعه بند )99
متن پیشنهادی :کپی برداری از روی تحقیق ،متدلوژی و ساختار نوشتاری دیگران بدون ذکر منبع و مرجع آن
همچنان که از متن دستورالعمل برمی آید ،نویسنده یا نویسندگان آن بیهوده به شرح عبارت پرداخته و با بهکارگیری تعابیری
همچون «به عبارت دیگر» و «منظور از» به نوعی سخنی واضح را به درازا کشاندهاند
 نمونه ششم
 متن اصلی :عدم رعایت رازداری و ناشناخته ماندن آزمودنیها در پژوهش (افشای هویت) (بند )01 متن پیشنهادی :عدم رعایت رازداری و افشای هویت آزمودنیها در پژوهشساختار متن دستورالعمل به گونهای مبهم و دو پهلو جلوه میکند؛ بدین شکل که مفهوم قسمت دوم آنست که اگر آزمودنی-
ها ناشناخته ماند ،این عمل مصدا تخلف پژوهشی است واین با مفهوم قسمت اول آن همسویی ندارد بازنویسی متن ضمن اینکه
این ابهام را برطر

میسازد ،نویسنده را از آوردن پرانتز و توضیح اضافی -که زیبنده دستورالعمل نیست -بینیاز میکند

 نمونه هفتم
 متن اصلی :عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه (درستی /نادرستی) به عنوان شخص مسئول(بند)49 متن پیشنهادی :عدم پاسخگویی استاد راهنما به عنوان شخص مسؤول نسبت به درستی یا نادرستی محتوای پایان نامهتوضیح اینکه در جایی از پرانتز استفاده میکنیم که امکان گنجاندن مطالب مندرج در داخل پرانتز در متن اصلی نباشد اما
اگر امکان حضور آن مطالب در متن اصلی وجود داشته باشد و به روانتر شدن متن و فهم بهتر خواننده نیزکمک کند ،ضرورتی
برای استفاده از آن ساختار نیست در پرتو نکته یادشده ساختار پیشنهادی به نظر مناسبترمیرسد
 نمونه هشتم
 متن اصلی :دارنده ایده علمی میتواند مقاله ای که در یک زبان چاپ شده را در یک زبان دیگر نیز به چاپ برساندمشروط بر آنکه به مقاله اول ارجاع بدهد(زیر مجموعه بند)20
 متن پیشنهادی :چاپ مجدد مقاله توسط صاحب ایده علمی به زبان متفاوت با زبان اول به شرط ارجاع به مقاله نخستبالمانع است
نخست باید گفت که ساختار «مقالهای که در یک زبان چاپ شده را » ثقیل است و دستور نویسان آن را نمیپسندند(سمیعی،
 )921-928 :9982از اینرو ،ساختار جمله را به راحتی میتوان تتییر داد و گفت« :مقاله چاپ شده در یک زبان را» تا خواندن و فهم
متن آسانتر باشد نکته دیگر اینکه ،آغاز نمودن جمله با عبارتِ «دارنده ایده علمی میتواند » موجب گشته تا برخال

تمامی

بندهای دستورالعمل ،این بند به نوعی پیشنهادی ارائه شود که البته از این منظر با سایر بندهای دستورالعمل ناهمخوان و ناهمگون
است این نیز یادکردنی است که با پیشنهاد ارائه شده ،جمله «مشروط بر اینکه » در دلِ عبارت اصلی گنجانده شده است
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 نمونه نهم
متن اصلی :خرید و فروی آثار پژوهشی (مقاالت ،پایاننامه و ) (بند)29
آنچه قابل توجه است این است که نویسنده یا نویسندگان دستورالعمل بعد از اینهمه سخن گفتن از مصادیق سرقت علمی و
تخلف پژوهشی در بند پنجاه و سوم از  21بند دستورالعمل ،ضروری دیدهاند که مراد از آثار پژوهشی را برای مخاطب تشریح
نمایند و به همین خاطر در داخل پرانتز قید شده که منظور از آثار پژوهشی ،مقاالت ،پایاننامه و مواردی از این دست میباشد! البته
این مسأله عین زیاده گویی و حشو است و از نگاه دستورنویسان از عوامل سستی و گاهی نادرستی کالم است و زحمت خواننده را
بیشتر و ذهنش را نیز آشفته میکند(بابایی)992 :9912 ،
ضعف محتوایی
بررسی دستورالعمل ابالغی نشان از آن دارد که ضعف محتوایی آن در دو بخش قابل بحث و بررسی است الف) درون متنی؛
ب) برون متنی که در اینجا با ذکر نمونه مورد واکاوی و بحث قرار میگیرد
ضعف محتوایی درون متنی
مراد از ضعف محتوایی درون متنی آن است که ساخت و چیدمان نادرست عبارتها و ذکر یا عدم ذکر برخی از نکتهها
موجب شود که مفهوم عبارت دچار چالش گردد و برداشت های دیگری به ذهن مخاطب برسد که البته نه تنها با مفهوم یا مفاهیم
مورد نظر نویسنده یا نویسندگان دستورالعمل همخوانی ندارد ،بلکه میتواند متایرت هم داشته باشد در اینجا به نمونههایی از آنها
پرداخته می شود و در پایان پیشنهادهایی برای اصالح و تقویت آن ارائه میگردد
 نمونه اول :برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله ISIو چاپ آن در
مجالت علمی داخلی (زیر مجموعه بند)99
متن دستورالعمل از چند زاویه دچار مشکل است نخست اینکه ،آنچه برای مقاله ،عر

و معمول است «چاپ» آن است و نه

«ثبت» آن دیگر اینکه ترجمه یک مقاله و چاپ آن در مجله دیگر نمیتواند مصدا سرقت علمی باشد؛ ممکن است یک مقاله
بسیار سودمند در جایی از یک محقق چاپ شده باشد و شخصی دیگر به ترجمه و چاپ آن اقدام نماید؛ لذا تعبیر «برداشتن اصل
یک مقاله» با مثال آن «ترجمه یک مقاله» همسویی ندارد مسأله اصلی ترجمه یک اثر و چاپ آن در جایی دیگر بدون اشاره به
نویسنده اصل متن میبایست به صورت مستقل با جمله قبلی میآمد
پرسشی که در اینجا مطرح میشود آن است که اگر اعتبار یک مقاله  ISIرا نداشته باشد ،امکان چاپ مجدد آن با همان شیوه-
ای که مد نظر دستورالعمل است ،وجود دارد؟ به بیان سادهتر ،آیا چاپ مجدد مقاله با اعتبار  ISIمصدا سرقت علمی است و
مقاالتی که اعتبار د یگر داشته باشند ،مشکلی ندارد؟ قطعاً اینگونه نیست؛ علت طرح این پرسش بدین خاطر است که متن
دستورالعمل نمیبایست اعتبار یک مقاله را ذکر مینمود و الزم بود به صورت کلی و بدون درج اعتبار ،موضوع را طرح نماید
مشکل دیگر متن حاضرآن است که قید «مجالت علمی داخلی» را آورده است و اینگونه به ذهن میرسد که اگر کسی اثری
از نویسنده ای را ترجمه و بدون ذکر نام نویسنده آن را صرفاً در مجله علمی داخلی چاپ کند ،مصدا سرقت علمی است در غیر
اینصورت (و چاپ اثر در مجالت دیگر خارج) مشکلی ندارد و تخلفی هم صورت نگرفته است! برای پرهیز از چنین برداشتهایی،
دو عبارت مستقل زیر پیشنهاد میشود:
 -متن پیشنهادی :9برداشتن اصل یک مقاله و چاپ آن به نام خود در محل دیگر
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 متن پیشنهادی :0ترجمه یک مقاله و چاپ آن در مجالت دیگر بدون اشاره به نویسنده اصلی اثر نمونه دوم :کپیبرداری غیرقانونی از نتایج پایان نامه دیگران(زیر مجموعه بند)99
کپی برداری از هر اثر به هر شکلی که باشد ،مصدا تخلف پژوهشی و سرقت علمی است حال اگر از میان انواع کپیبرداری
صرفاً به یکی از موارد اشاره شود ،برداشتهای متفاوت و گاه خال

واقع به ذهن میرسد که البته علت اصلی بروز آن نادرست

بودن متن ارائه شده است با توجه به نکته فو  ،ضرورتی برای ذکر صرفاً «پایان نامه» نیست و باید مسأله را به صورت کلی مطرح
نمود برای رفع سوء برداشت ،پیشنهاد زیر مطرح میشود:
متن پیشنهادی :کپی برداری غیر قانونی از یافتههای پژوهشی دیگران
 نمونه سوم :نپذیرفتن مسؤولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)توسط نویسندگان آن(بند)92
آنچه در همه مجالت علمی مورد اتفا نظر است ،آن است که مقاله باید یک نویسنده مسئول داشته باشد تا مسئول صحت
مطالب مندرج در مقاله باشد و البته در صورت وجود تخلف در متن ،پاسخگو نیز باشد حال آن که بر خال

روال معمول و عر

جامعه علمی ،تمامی نویسندگان باید مسئولیت صحت مطالب را بر عهده بگیرند ،جای تامل و درنگ دارد
افزون بر ضعف مفهومی متن ،عبارت دستورالعمل از منظر ساختاری نیز دارای مشکل است؛ چرا که به نوعی کالم به درازا
میکشد و نیازی به استفاده از پرانتز و گنجاندن مطالب در آن نیست و به راحتی امکان جابجایی ساختار و روانسازی متن وجود
دارد شرط الزم رواننویسی نیز به باور سخنشناسان آن است که اجزای سخن در جای خود نشانده شود ،جملهها پر پیچ وخم و
زیاده دراز و پردست انداز نباشد که در خواندن آنها ناگزیر باشیم از داالن هزارخم بگذریم(سمعیی )11 :9982،در پرتو این امر
مهم ،پیشنهاد زیر ارائه میشود:
متن پیشنهادی :نپذیرفتن مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله از سوی نویسنده مسئول
 نمونه چهارم :عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقاالت مستخرج از پایان نامه به ترتیب ،اسم دانشجو ،استاد(ان)
راهنما و استاد(ان) مشاور(بند )91
بر اساس مفاد بند چهلم همین دستورالعمل ،شخص مسئول در خصوص درستی یا نادرستی محتوای پایان نامه ،استاد راهنما
است و به وقت بروز هرگونه مشکل ،باید پاسخگو باشد از سوی دیگر ،آنچه در جامعه علمی عر

است آن است که در مقالههای

مستخرج از پایان نامه هم ابتدا نام استاد راهنما می آید سپس نام مشاور و دانشجو این در حالی است که دستورالعمل ترتیب را به
شکل دیگر می بیند و تنظیم و چاپ مقاله به شکل دیگر را مصدا دستبرد علمی و تخلف پژوهشی دانسته است! اگر اینگونه باشد
تقریباً همه نویسندگان دست کم برای یکبار دست به تخلف پژوهشی زده اند پیشنهاد آن است که این بند با وجود بند چهلم و مفاد
آن ،حذ

گردد و ضرورتی به ذکر آن نیست

 نمونه پنجم  :اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطالع آنها (بند)40
وارد نمودن دو قید «جهت ارتقای اعتبار مقاله» و «بدون اطالع آنها» زمینه را برای تفسیرهای مختلف آماده مینماید؛ اینکه
اگر اضافه نمودن نام افراد صرفاً برای ارتقای اعتبار مقاله و آنهم بدون اطالعدهی باشد ،مشکل دارد و اگر اهدا

دیگری از جمله

ارتقای مرتبه عضو هیأت علم ی و مسائلی از این دست باشد ،مشکلی ندارد یا اینکه اگر با اطالع دهی قبلی باشد و کسی هم معترض
این مسأله نشود ،نیز مشکلی ندارد نکته مورد تاکیدآن است که گاهی اوقات دخالت دادن برخی از قیدها یا عبارتها موجب
دریافت دیگری از متن میشود که با سیاستهای کلی و روح دستورالعمل ناهمخوانی وحتی ناسازگاری دارد در پرتو این مسأله،
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عبارت زیر پیشنهاد میشود:
متن پیشنهادی :اضافه نمودن نام فرد یا افراد در پژوهش به عنوان نویسنده یا نویسندگان افتخاری و میهمان
 نمونه ششم :چاپ مقاالت با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا
همکار پایان نامه و رساله(بند )42
از ذکر کلمه "مقاله" به صورت جمع میتوان چنین برداشت کرد که اگر استاد راهنما صرفاً در یک مقاله مستخرج از پایان نامه
نام دانشجو یا همکار را حذ

نماید ،مشکلی ندارد و مصدا تخلف پژوهشی نخواهد بود این در حالی است که حتی چاپ یک

مقاله به این سبک نیز تخلف است و مصدا دستبرد علمی است لذا استفاده از واژه «مقاالت» به جای «مقاله» موجب برداشتی
متفاوت میشود
ضمن اینکه آنچه در این بند مهم بوده چاپ مقاله یا مقاالت استخراجی از پایان نامه دانشجویی نبوده ،بلکه عدم ذکر نام
دانشجو یا همکار بوده است اما آغاز جمله به شکلی که آمده ،به نوعی وزن جمله را به قسمت اول داده است و نه بخش دوم برای
حل دو مشکل مفهومی و ساختاری پیشنهاد زیر ارائه میگردد:
متن پیشنهادی :عدم درج نام دانشجو یا همکار در مقاله مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجویی توسط استاد راهنما
 نمونه هفتم :چاپ مجدد یک کتاب ،مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخشهایی از آنها که قبالً در یک نشریه چاپی یا
الکترونیکی به چاپ رسیده است(بند)22
اشتباه محرزی که دستورالعمل دچار شده است آن است که چاپ مجدد کتاب را نیز مصدا تخلف پژوهشی دانسته است!
حال آنکه چاپ مجدد یک کتاب ،نشان از ارزشمند بودن آن دارد که ممکن است بارها تجدید چاپ شود ضمن اینکه تعبیر
«اثرات ادبی» تعبیری غیر معمول و نامتداول است؛ توضیح اینکه واژه اثر در اینگونه متنها عموماً به صورت جمع مکسر «آثار» می-
آید و نه جمع مونث «اثرات» با عنایت به همین مسأله ،تعبیر «اثرات ادبی» تعبیری ثقیل و غیرکاربردی است
نکته دیگرآن که ،عبارت «چاپ مجدد» لزوماً به این معنا است که یک اثر قبالً در جایی به چاپ رسیده است؛ لذا نیازی به
تکرار بیهوده «که قبالً در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده است» ،ندارد و با گزیدهگویی یک دستورالعمل منافات
دارد توضیحات اضافی و تکرارهای بیهوده ،پیام اصلی عبارت را در زیر آوارکلمات پنهان کرده ،خواننده را برای درک منظور
نویسنده به زحمت میاندازد(بابایی)091 :9912،
همین موضوع در بند  29نیز به این شکل تکرار شده است« :چاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت باال در یک مجله دیگر» که
البته به منظور پرهیز از زیاده گویی امکان ادغام و تلفیق دو بند در یک بند وجود داشته است پیشنهاد زیر با رعایت نکات فو ارائه
میگردد:
متن پیشنهادی :چاپ مجدد یک مقاله با اندکی تتییر یا بدون هیچ تتییر در مجله دیگر
 نمونه هشتم :ارائه اشتباه هویت خود یا هویت افراد دیگر در بافت علمی /دانشگاهی(بند)22
واژه «اشتباه» در این عبارت معنادار است؛ شاید این احتمال به ذهن برسد که نویسنده به اشتباه هویت و مشخصات خود را ثبت
نموده است و اگر چنین شد حال باید دید که آن اشتباه عمدی بوده است یا غیر عمدی که البته هر کدام حکم خاص خود را دارد
به منظور پرهیز از این برداشت،پیشنهاد میشود جمله به شکل زیر آورده شود:
متن پیشنهادی :ارائه نادرست از هویت خود یا هویت افراد همکار در بافت علمی -دانشگاهی
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ضعف محتوایی برون متنی
ضعف محتوایی برون متنی مواردی را در بر میگیرد که انتظار میرفت دستورالعمل حاضر به آنها بپردازد و به صورت شفا
مشخص سازد که آیا مصدا تخلف پژوهشی هست یا خیر با نگاهی از این زاویه به دستورالعمل ابالغی ،میتوان دریافت که موارد
متعددی از این منظر از قلم افتاده و به نوعی تکلیف آن مشخص نیست در زیر به پنج نمونه مهم از آنها اشاره میشود
 نمونه اول :چاپ مقاله در مجلههای نامعتبر یا جعلی
همواره سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی از سوی «دفتر برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» منتشر می-
شود و در دسترس دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی قرار میگیرد تا مبادا کسی در آن نشریات اقدام به چاپ مقاله نماید عموماً
این دست نشریات دارای فرایند داوری و چاپ غیرمعمول و کوتاه بوده و با دریافت مبلغ به چاپ مقاالت مبادرت میورزند
مقاالت چاپ شده در این مجالت به اصطالح « »BLACK LISTامتیازی برای شخص یا اشخاص نیز ندارد و به نوعی نشان از ضعف
یک پژوهنده نیز دارد و نگاه منفی متوجه او میشود
انتظار می رفت در دستورالعملی که آن هم از سوی وزارت علوم ابالغ شده است ،سیاست آن وزارت در خصوص این
موضوع مشخص شده و نسبت به آن موضع گیری میگردید تا پژوهندگان تکلیف خود را نسبت به این مسأله دانسته و اقدام به چاپ
مقاالت خود در آن نشریههای جعلی ننمایند
 نمونه دوم :تجدید چاپ مقاله همایشی
در زیر مجموعه بند پنجاه آمده است" :چنانچه نتایج یک پژوهش به صورت خالصه در مجموعه مقاالت یک کنفرانس
علمی به چاپ رسیده باشد ،ارسال آن ،جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه بالمانع است" در بند پنجاهم
دستورالعمل نیز چاپ مجدد مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخشهایی از آنها که قبالً در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ
رسیده باشد ،مصدا تخلف پژوهشی فرض شده است و پژوهندگان از آن منع شدهاند این در حالی است که در دستورالعمل
حاضر اشارهای به این مسأله نشده است که اگر مقاله ای در یک همایش ارائه شده و به دلیل غنای آن مجدداً در یک نشریه دیگر
به صورت کامل چاپ شود ،تکلیف چیس ت؟ آیا این عمل مصدا تخلف پژوهشی است یا خیر؟ آیا ارائه یا چاپ مقاله در یک
همایش و تجدید چاپ آن در یک نشریه همطراز و هموزن سایر مقاالت است؟ به نظر میآید که با توجه به عر

جامعه و روال

معمول موسسات علمی -پژوهشی ،این مورد میبایست از آن قاعده مستثنی میشد
 نمونه سوم :چاپ مقاالت در قالب کتاب
دستورالعمل ابالغی در خصوص چاپ مجدد مقاالت از سوی نویسنده در قالب یک کتاب ساکت مانده است و در بند پنجاه
در یک حکم کلی ،تجدید چاپ به اصطالح «اثرات ادبی» را مصدا تخلف برشمرده است حال آنکه به نظر میآید اگر شخصی
مقاالت ح وزه کاری خود را مجدداً در قالب یک کتاب به چاپ برساند ،نه تنها تخلف نیست ،بلکه بسیار ارزنده و ارزشمند است
بنتبراین نباید به صورت کلی حکم داد یا نگاه خود را نسبت به این مسأله روشن نکرد و به نوعی در قبال این مهم سکوت کرد
مسألهای که در کنار همین امر باید مشخص شود ،آن است که اگر در مقاالت چاپ شده ،تعدادی از اشخاص همکاری
کرده اند ،به وقت چاپ آن مقاالت در قالب یک کتاب ،تکلیف آن همکاران چیست؟ آیا الزم است نام همگان در کتاب آورده
شود یا خیر؟ آیا با وجود اصل مقاالت چاپ شده ،صر

تشکر و قدردانی کفایت میکند؟ در چه صورت تخلف روی میدهد؟
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 نمونه چهارم :اجبار دانشجو به نگاری و چاپ مقاله
یکی از آسیبهای مهم وارده به موسسات علمی -پژوهشی ،آن است که در برخی از موارد عضو هیأت علمی ،دانشجو را
مجبور به نگاری و چاپ مقاله مینماید و بعضاً گزاری و ثبت نمرات درسی را منوط به آن مینماید! الزم است در دستورالعملی
با چنین عنوان که برآن بوده تا دانشجویان و اعضای هیأت علمی را نسبت به مصادیق تخلف پژوهشی آگاهی بخشد ،این موارد به
صورت شفا

تبیین گردد؛ اینکه اجبار دانشجوی تحت راهنمایی به استخراج مقاله از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد و

صدورمجوز دفاع از پایان نامه به شرط چاپ مقاله ،کسر از نمره پایان نامه به دلیل عدم چاپ مقاله ،أخذ مقاله از دانشجویی که
تحت راهنمایی و سرپرستی شخص دیگر است ،أخذ مقاله از دروسی که در سرفصل شورای گستری و برنامه ریزی وزارت علوم
سخنی برای ارائه مقاله برای آن درس یا دروس ننموده است و چه حکمی دارد و کدام یک مصدا تخلف پژوهشی است
 نمونه پنجم :حذ

نام استاد راهنما از مقاله یا پایان نامه چاپ شده

در بند چهل و ششم دستورالعمل حاضر «چاپ مقاالت با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون
درج نام دانشجو و یا همکار پایاننامه ورساله» مصدا تخلف پژوهشی دانسته شده است اما به اینکه یک دانشجو با حذ

نام استاد

راهنما و مشاور به چاپ مستقل مقاله بپردازد ،هیچ اشاره ای نشده است! حال باید دانست که چنانچه دانشجو یا فارغ التحصیلی دست
به چنین اقدامی بزند ،متخلف است یا خیر؟ نکته دیگر اینکه اگر دانشجویی بعد از دانشآموختگی اقدام به چاپ پایان نامه خود
نماید آیا ذکر استاد راهنما ضرورت دارد یا خیر؟ آیا اگر بدون نام استاد راهنما ،پایان نامه یک مقطع خود را به صورت کتاب چاپ
کند ،دست به تخلف زده است یا خیر؟
از آنجایی که این دستورالعمل به منظور پیشگیری از تخلف پژوهشی تهیه و ابالغ شده است ،پرسشهای دیگری نیز در همین
راستا مطرح میگردد؛ از جمله اینکه چنانچه استاد راهنمایی -که به اصطالح مسؤول و پاسخگوی درستی و نادرستی محتوای پایان
نامه و رساله نیز هست -بدون ذکر دانشجو اقدام ب ه چاپ پایان نامه وی در قالب یک کتاب نماید ،آیا تخلف کرده است یا خیر؟
اگر کتاب مستقل یک عضو هیأت علمی برآمده از قسمتهایی از چندین پایان نامه و رسالهای باشد که وی در طول سالها
راهنمایی آنها را بر عهده داشته است ،آیا وی دست به تخلف زده است یا خیر؟ اساساً اگر قرار شد پایان نامه یک دانشجو در قالب
یک کتاب چاپ شود ،نام استاد راهنما به عنوان مسئول و پاسخگو باید مقدمتر از نام دانشآموخته ذکر گردد یا خیر؟ در چه
صورت مصدا تخلف پژوهشی است؟شایسته بود مواردی از این دست در دستورالعمل حاضرتعیین تکلیف میشد
نتیجهگیری و پیشنهاد
از آنچه بیان شد ،می توان نتیجه گرفت که وجود چنین دستورالعملی که به منظور روشنگری و آگاهیبخشی پژوهندگان
تنظیم و ابالغ شده است ،می تواند بسیار مفید و سازنده باشد و مانع بروز تخلفهای عمدی و غیرعمدی آنان شود و نیز موجب
حفا آبروی پژوهنده در دو سطح ملی و بینالمللی گردد با وجود این ،متن دستورالعمل مصادیق تخلفات پژوهشی که از سوی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ابالغ شده است ،جانب زبان فارسی و اصول نگاری متن را رعایت ننموده و با ساختاری نسبتاً
نادرست به مخاطب ارائه شده است از اینرو ،متن آن به ویرایش از جمله جابجایی ،حذ  ،اضافه و تتییراتی از این دست نیاز دارد
دو پهلویی ،مبهمگویی ،زیادهگویی ،کمگویی ،بهرهگیری از واژگان و تعابیری غیر کاربردی و متن را بسیار آسیبپذیر و ضعیف
قرار داده است
از طرفی دیگر ،این دستورالعمل در برخی از موارد یا حکم نادرست داده و یا نسبت به مسائلی مهم سکوت کرده و اشارهای
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به آن نداشته است ضعف دیگری که متوجه دستورالعمل ابالغی میشود ،آن است که بیشتر اعضای هیأت علمی را مود توجه قرار
داده است و به ندرت به دانشجو به عنوان یک پژوهنده توجه نموده است به هر روی ،پیشنهاد نویسندگان آن است که متن
دستورالعمل پس از ویرایش و اصالح ساختاری و محتوایی و کاستن موارد غیر ضروری و افزودن موارد ضروری مجدداً به تمامی
دانشگاهها ،و موسسات علمی -پژوهشی ،کتابخانه ها و سایر مراکز مرتبط ابالغ گردد و بازگویی و مرور آن را در دروس روی
تحقیق ،سمینار و مقالهنویسی الزامی در نظر گرفته شود
منابع
احمدی گیوی ،حسن ،و همکاران( )9921زبان و نگاری فارسی ،انتشارات سمت
انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ( )9982دستور زبان فارسی ،ج ،0انتشارات فاطمی
بابایی ،رضا( )9912بهتر بنویسیم ،نشر ادیان
حرّی ،عباس( )9988آیین نگاری علمی ،تهران ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،چاپ پنجم
سمیعی ،احمد ( )9982نگاری و ویرایش ،انتشارات سمت،
منصوریان ،یزدان ( ) 9914روی تحقیق در علم اطالعات و دانش شناسی ،سمت ،چاپ دوم
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری« ،مصادیق تخلفات پژوهشی» ،شماره  /042220و مورخ 9919 /90 /02
https://rppc.msrt.ir

ارتباطات علمی در بستر رسانههای اجتماعی :مطالعه آلتمتریک
بروندادهای پژوهشی بینالمللی ایران
محمدامین عرفانمنش

1

چکیده
هدف :اگرچه شاخصهای مبتنی بر استناد به طور گسترده جهت ارزیابی عملکرد پژوهشی و اثرگذاری علمی مورد استفاده قرار میگیرند ،در سال-
های اخیر شاخصهای مبتنی بر رسانههای اجتماعی نیز به عنوان ابزاری مکمل معرفی شدهاند این پژوهش با هد

بررسی میزان حضور و توجه به

بروندادهای پژوهشی کشور در رسانههای اجتماعی انجام شده است
روش  :پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخصهای آلتمتریکس و علمسنجی انجام میشود جامعه پژوهش شامل  49212برونداد
پژوهشی کشور است که در سال  0292میالدی در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شدهاند عالوه بر اسکوپوس ،از پایگاه آلتمتریک اکسپلورر جهت مطالعه
شاخصهای آلتمتریک استفاده شد
یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد که بروندادهای پژوهشی کشور از پوشش آلتمتریک نسبتا کمی برخوردار بوده و تنها  2842مدرک (99/22
درصد) از کل تولیدات علمی ایران در سال  0292حداقل یک بار در رسانههای اجتماعی مورد اشاره قرار گرفتهاند این مدارک در مجموع  08291اشاره از
 94رسانه اجتماعی مختلف دریافت کردهاند که بیشترین میزان اشاره مربوط به مندلی ( 81درصد) ،تویتر ( 11/19درصد) و فیسبوک ( 91/81درصد) بوده
است بررسی روند زمانی اشاره به بروندادهای پژوهشی کشور در رسانه های اجتماعی نشان داد که به طور کلی بیشترین میزان اشاره به مدارک مربوط به
فاصله زمانی کوتاهی پس از انتشار آنها بوده و بعد از آن حضور مدارک در رسانههای اجتماعی روند کاهشی در پیش میگیرد حدود نیمی ( )%41/04از
بروندادهای پژوهشی دارای نمره آلتمتریک مربوط به حوزه موضوعی علوم پزشکی بودهاند همچنین بروندادهای پژوهشی حاصل از مشارکت بینالمللی از
نمره آلتمتریک باالتری در مقایسه با میانگین کلی کشور برخوردار بودهاند
کاربردهای احتمالی :جامعه علمی کشور نیازمند آشنایی بیشتر با قابلیتها و مزایای رسانههای اجتماعی در انتشار بروندادهای پژوهشی و سنجش
اثرگذاری تولیدات علمی هستند
اصالت  :پژوهش حاضر یکی از اولین مطالعات جامع انجام گرفته در خصوص انتشار و توجه به بروندادهای پژوهشی کشور در محیط رسانههای
اجتماعی است
کلیدواژهها :آلتمتریکس ،رسانههای اجتماعی ،اثرگذاری پژوهش

مقدمه و بیان مسئله
0

در سالهای اخیر شیوههای انجام پـژوهش ،برقـراری ارتباطـات علمـی و اشـاعه یافتـههـای پژوهشـی بـه واسـطه گسـتری
روزافزون وب 0دستخوی تحوالت زیادی شده است ارائه مفاهیمی مانند علم 9یا علم باز 4نشان دهنـده حرکـت بـه سـمت جوامـع
علمی بازتر ،متنوعتر ،دارای شفافیت بیشتر و همچنین دسترسی وسیع تر به منابع اطالعاتی است که این امر از طریق گستری هر چـه
بیشتر تعامالت علمی در قالب ابزارهـای وب  0امکـان پـذیر اسـت (بارتلینـگ و فریسـیک )0294 ،2دو مزیـت عمـده وب  0بـرای
پژوهشگران ،توانمندسازی آن ها در خلق و به اشتراک گذاری محتوا و برقـراری تعـامالت علمـی در سـطوح گسـترده بـوده اسـت
_____________________________________________
 9استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه اصفهان
2 Scholarly Communication
3 Science 2.0
4 Open Science
5 Bartling & Friesike
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و حنیفا )0292 ،9در دسترس بودن ،سهولت استفاده و رایگان بودن از دیگر مزایای فناوریهای وب  0محسـوب مـیشـوند
0

که در گستری روزافزون آنها نقش داشتهاند (مسبلدا و دیگران )0294 ،همزمان با گستری استفاده از رسـانههـای اجتمـاعی در
میان پژوهشگران و همچنین به دلیل ایرادات وارده به شاخص های سنجش اثرگذاری پژوهشی مبتنی بر استناد (زاهـدی ،کاسـتاس و
ووترز0294 ،9؛ هولمبر ،)0292 ،4،ایده بهرهگیری از شاخصهـای مبتنـی بـر رسـانههـای اجتمـاعی 2در مطالعـات سنجشـی در 01
سپتامبر  0292در پیامی تویتری از سوی جیسون پریم 2مطرح گردید شاخصهای مبتنـی بـر رسـانههـای اجتمـاعی ،شـاخصهـای
تکمیلی ،1جایگزین 8یا آلتمتریکس ،1میزان حضور ،انتشار و تاثیرگذاری بروندادهای پژوهشـی در محـیط رسـانههـای اجتمـاعی را
مورد مطالعه قرار می دهند (در برخی متون فارسی از اصطالحات دگرسنجه به عنوان معادل آلمتریکس استفاده شده است) به بیـان
دیگر ،آلتمتریکس را میتوان استفاده از شاخصهای مبتنی بر رسانههای اجتماعی جهت بررسی اثرگذاری تولیدات علمـی تعریـف
نمود (پریم ،گروث و تارابورلی )0290 ،92شاخصهای آلتمتریکس میزان توجه 99به بروندادهای پژوهشی در محیط وب اجتمـاعی
را مورد بررسی قرار داده ،رسانه مورد استفاده جهت انتشار یافتههای پژوهشی را نمایان سـاخته ،محتـوای پیـامهـای ارسـال شـده در
خصوص بروندادهای پژوهشی را تحلیل کرده و به عنوان نمادی از اترگذاری علمی 90و اجتماعی 99پژوهش مورد استفاده قرار می-
گیرند از جمله ویژگیهای آلتمتریکس می توان به گستره زیاد مخاطبان ،سرعت در بررسی ،امکان مطالعه تاثیر آنی 94آثـار علمـی،
تنوع رسانهها و ارائه دهندگان خدمات 92و قابلیت بررسی برای طیف گستردهای از منابع اطالعاتی اشاره نمود (عرفانمـنش9912 ،؛
هامارفلت0294 ،92؛ رابینسون-گارسیا 91و دیگران )0294 ،در سوی مقابل برخی ایرادات مانند امکان سوء استفاده و دستکاری ،فقر
مبانی نظری ،عدم وجود استاندار د واحد ،عدم تمایز میان توجه مثبت و منفی به بروندادهای پژوهشی ،گستره محدودتر در مقایسه با
پایگاههای استنادی مانند وب علوم 98و اسکوپوس ،91مشکالت موجود در نرمالسازی دادههـا ،عـدم توافـق همگـانی در خصـوص
سودمندی این شاخصها و تناقض در دادهها توسط برخی پژوهشگران مورد اشاره قرار گرفته است (هامارفلت0294 ،؛ هولمبر،،
)0292ذکر این نکته ضروری است که در بیانیه آلتمتریکس 02و سایر پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه ،از شاخصهای شبکه-
های اجتماعی به عنوان مکمل و نه جایگزین شاخصهای استنادی نام برده شده است
در سالهای اخیر پژوهشهای مختلفی در زمینه آلتمتریکس در سطوح بینالمللی و داخلی انجام شده است برخـی دیگـر از
پژوهش های انجام شده به بررسی یک رسانه اجتماعی خاص پرداخته و میزان فعالیت پژوهشگران در انتشار یافتههای علمی خـود از
_____________________________________________
1 Ashraf & Haneefa
2 Mas-Bleda
3 Zahedi, Costas & Wouters
4 Holmberg
5 Social Media Metrics
6 Jason Priem
7 Complementary Metrics
8 Alternative Metrics
9 Altmetrics
10 Priem, Grooth & Taraborelli
11 Attention
12 Scientific Impact
13 Social Impact
14 Real Time Impact
15 Service Providers
16 Hammarfelt
17 Robinson-Garcia
)18 Web of Science (WoS
19 Scopus
20 Altmetric Manifesto
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طریق این رسانه را مطالعه کردهاند از جمله این پژوهشها میتوان به مطالعـات انجـام شـده در خصـوص تـویتر( 9ایزنبـاخ0299 ،0؛
هاستین 9و دیگران0294 ،الف) ،ا

( 92224ابراهیمی و ستاره9912 ،؛ لی و ثلوال ،)0290 ،2ریسرچ گیت( 2عرفانمـنش ،اصـنافی و

ارشدی9914 ،؛ مادهوسـودان ،)0290 ،1آکادمیـا( 8ثلـوال و کوشـا ،)0294 ،1لینکـداین( 92مـس بلـدا و دیگـران ،)0294 ،منـدلی

99

(باریلن0290 ،90؛ محمدی 99و ثلوال ،)0294 ،ویکیپدیا( 94لین و فنر ،)0299 ،92یوتیوب( 92دسایی و دیگـران )0299 ،و سـایتیـو-
الیک( 91ستوده ،مزارعی و میرزابیگی9914 ،؛ هاستین و دیگران0294 ،ب) اشاره نمود همچنـین از جملـه مطالعـاتی کـه در زمینـه
بررسی بروندادهای پژوهشی یک رشته خاص علمی با استفاده از شاخصهای آلتمتریکس انجام گرفته میتوان به پژوهشهـایی در
حوزههای اقتصاد و بازرگانی (نـوردیتی و پتـرز ،)0292 ،98علـوم انسـانی و اجتمـاعی (محمـدی و ثلـوال ،)0294 ،زیسـت پزشـکی
(هاستین و دیگران0294 ،الف) ،کتابداری و علم اطالعات (عرفـان مـنش9912 ،؛ سـتوده ،مزارعـی و میرزابیگـی ،)9914،بیوشـیمی
(سود 91و ثلوال ،)0294 ،پزشکی (ثلوال و ویلسون )0292 ،02و فیزیک و نجوم (باریلن )0294 ،نام برد برخی از مطالعات پیشین نیـز
با تمرکز بر روی کشور(های) خاص انجام گرفتهاند که میتوان از پژوهشهای انجام شده در خصوص کشورهای اسپانیا (تـورس-
سالیناس ،رابینسون-گارسیا و خیمنز-کنترراس ،)0292 ،09برزیل (آراجو و دیگـران ،)0291 ،00ایـران (عرفـانمـنش )0292 ،و کـره
جنوبی (چو )0291 ،09نام برد
در جمعبندی پژوهشهای پیشین می توان بیان نمود که سهم مطالعات انجام گرفته در داخل کشور در مقایسه با پژوهشهای
بینالمللی در زمینه آلتمت ریکس ،ناچیز بوده است در معدود مطالعات انجـام شـده در داخـل کشـور بـه دالیـل و میـزان بهـرهگیـری
پژوهشگران از رسانههای اجتماعی و همچنین رابطه شاخص های استنادی و آلتمتریکس پرداخته شده است و لزوم انجـام مطالعـهای
گستردهتر در مورد ابعاد مختلف حضور بروندادهای پژوهشی کشور در رسانههای اجتماعی احساس میگردد
از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا عمملکرد بروندادهای پژوهشـی کشـور نمایـه شـده در پایگـاه اسـکوپوس در سـال
 0292میالدی را با استفاده از شاخص های آلتمتریکس مورد تحلیل قرار دهد اهدا

فرعی این پژوهش عبارتند از:

 مطالعه میزان حضور بروندادهای پژوهشی کشور در رسانههای اجتماعی؛ مطالعه سهم رسانههای اجتماعی مختلف در انتشار بروندادهای پژوهشی کشور؛ مطالعه بروندادهای پژوهشی دارای باالترین نمره آلتمتریک؛_____________________________________________
1 Twitter
2 Eysenbach
3 Haustein
)4 Faculty 1000 (F1000
5 Li & Theleall
6 ResearchGate
7 Madhusudhan
8 Academia
9 Kousha
10 LinkedIn
11 Mendeley
12 Bar-Ilan
13 Mohammadi
14 Wikipedia
15 Lin & Fenner
16 YouTube
17 CiteULike
18 Nuredini & Peters
19 Sud
20 Wilson
21 Torres-Salinas, Robinson-Garcia & Jimenez-Contreras
22 Araújo
23 Cho
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 مطالعه پراکندگی موضوعی بروندادهای پژوهشی کشور منتشر شده در رسانههای اجتماعی؛ مطالعه مجله های علمی منتشر کننده بروندادهای پژوهشی کشور دارای بیشترین میزان انتشار در رسانههای اجتماعی؛ مطالعه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در خصوص انتشار بروندادهای پژوهشی آنها در رسانههای اجتماعی؛ مطالعه کشورهای مشارکت کننده با ایران در خصوص انتشار بروندادهای پژوهشی حاصل از مشارکت با این کشورها دررسانههای اجتماعی؛
روش پژوهش
پژوهش حاضر نوعی مطالعه کاربردی بوده و با استفاده از شـاخصهـای آلتمتریـک و علـمسـنجی انجـام مـیشـود جامعـه
پژوهش از کلیه بروندادهای علمی جمهوری اسالمی ایران نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس 9در سال  0292مـیالدی تشـکیل
میشود ( 49212مدرک) پس از جستجوی کشور ایران و محدودسازی نتایج بـر اسـاس سـال انتشـار ،اطالعـات کتابشـناختی ایـن
مدارک از پایگاه اسکوپوس استخراج و در قالب یک فایل صفحه گسترده ذخیرهسازی شد جهت بررسی حضـور و میـزان انتشـار
بروندادهای پژوهشی کشور در رسانههای اجتماعی ،پایگاه آلتمتریک اکسپلورر 0از محصوالت موسسه آلتمتریـک 9مـورد اسـتفاده
قرار گرفت موسسه آلتمتریک یکی از مهم ترین و معتبرترین ارائه دهندگان خدمات آلمتریکس محسوب شده و پایگاه آن به طور
گسترده در بسیاری از پژوهشهای پیشین در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار گرفته است دسترسی به پایگاه آلمتریک اکسپلورر
نیازمند اشتراک سازمانی است و به واسطه همکاری نویسنده با یکی از دانشگاههای خارجی ،در دسترس نویسـندگان قـرار گرفـت
پوشش موسسه آلتمتریک تنها شامل مدارک علمی است که دارای نشانگر دیجیتالی شیء ،4نشانگر مدرک پابمد ،2نشانگر آرشـیو

2

یا سایر نشانگرهای استاندارد باشند دادههای پژوهش حاضر در اسفند  9912معادل  02فوریـه 02-مـارچ  0291مـیالدی گـردآوری
شدهاند
مبنای کار پایگاه آلتمتریک اکسپلورر به این صورت است که برای هرگونـه بحـث( 1در وبـال،هـا ،اخبـار ،اسـناد سیاسـت-
گذاری ،سایت های پرسش و پاسخ و همترازخوانی پس از انتشار) ،اشـاره( 8در فیسـبوک ،گوگـل پـالس ،ویکـی پـدیا ،پینترسـت،
ردیت ،ویبو تویتر و لینکداین) ،مطالعه و نشانگذاری( 1در سایتیوالیک و منـدلی) و ویـدئو (در یوتیـوب) یـک مـدرک علمـی،
امتیازهای متفاوتی در نظر میگیرد به عنوان مثال بیشترین امتیاز به اخبار (با وزن معـادل  )8و کمتـرین امتیـاز بـه لینکـداین ،ردیـت،
پینترست و فیسبوک (با وزن معادل  )2/02تعلق دارد از مجموع این امتیازات ،نمره آلتمتریک 92که نشان دهنـده میـزان اشـتراک و
استفاده از آن مدرک در رسانههای اجتماعی است ،به هر مدرک اختصاص داده میشود به بیان دیگر نمره آلتمتریک نشان دهنـده
کمیت توجهی است که یک مدرک در رسانههای اجتماعی دریافت کرده است (بورنمن)0294 ،99

_____________________________________________
1 Scopus
2 Altmetric Explorer
3 Altmetric LLP
)4 Digital Object Identifier (DOI
5 PubMed Record ID
6 ArXiv ID
7 Discussion
8 Mentions
9 Readership & Bookmarking
10 Altmetric Score
11 Bornmann
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یافتههای پژوهش
پرسش اول .چه میزان از بروندادهای پژوهشی نمایه شهده کشهور در پایگهاه اسهکوپوس در سهال 2015
میالدی در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شدهاند؟
یافتههای پژوهش نشان میدهد که پژوهشگران کشور در سال  0292میالدی دارای  49212برونداد پژوهشی نمایه شـده در
پایگاه اسکوپوس بودهاند از این تعداد 94982 ،مدرک دارای نشانگر دیجیتالی شیء بـوده و امکـان پیگیـری آنهـا در رسـانههـای
اجتماعی وجود داشته است با این وجود بررسی پایگاه آلتمتریـک اکسـپلورر بیـانگر ایـن اسـت کـه تنهـا  2842برونـداد پژوهشـی
( 99/22درصد از کل بروندادهای پژوهشی کشور) تا زمان گردآوری داده هـای پـژوهش حاضـر حـداقل یـک بـار در رسـانههـای
اجتماعی به اشتراک گذاشته شدهاند به طور کلی بروندادهای پژوهشی کشور  08291بار مورد اشاره قرار گرفتهاند (میـانگین 4/88
اشاره برای هر مدرک) و از میانگین نمره آلتمتریک معادل  4/98برخوردار بودهاند اطالعات کلی آلتمتریک بروندادهای پژوهشی
کشور در سال  0292در جدول شماره  9ارائه شده است
جدول  . 1اطالعات کلی آلتمتریک بروندادهای پژوهشی کشور نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در سال 2015

شاخص

میزان

تعداد کل بروندادهای پژوهشی ایران در اسکوپوس ()0292

49212

تعداد بروندادهای دارای نشانگر دیجیتالی شیء

94982

تعداد بروندادهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی

2842

تعداد اشاره به بروندادهای کشور در رسانههای اجتماعی

08291

میانگین اشاره به بروندادهای کشور در رسانههای اجتماعی

4/88

مجموع نمره آلتمتریک

02200

میانگین نمره آلتمتریک

4/98

پرسش دوم .بروندادهای پژوهشی کشور در کدام رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شدهاند؟
یافتههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی بروندادهای پژوهشی کشور در  94رسانه اجتماعی مختلف تحت پوشش
پایگاه آلمتریک اکسپلورر به اشتراک گذاشته شدهاند در این میان ،مندلی از بیشترین سهم برخوردار بوده و  2289برونداد پژوهشی
کشور ( 81درصد بروندادهای دارای شاخصهای آلتمتریک) دارای حداقل یک خواننده در مندلی بودهاند تویتر با  4222مدرک
( 11/19درصد) ،فیسبوک با  9244مدرک ( 91/81درصد) و رسانههای اجتماعی خبری با  094مدرک ( 4درصد) ،سایر ابزارهای
اجتماعی دارای بیشترین اشتراک بروندادهای پژوهشی کشور بودهاند در سوی مقابل ،کمترین میزان حضور بروندادهای پژوهشی
کشور به ترتیب در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاری ویدئو ( 91مدرک) ،ویبو ( 2مدرک) و رسانههای اجتماعی پرسش و
پاسخ ( 9مدرک) دیده میشود (تصویر )9
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تصویر  .1سهم رسانههای اجتماعی مختلف در اشتراک بروندادهای پژوهشی کشور

پرسش سوم .باالترین نمره آلتمتریک در بروندادهای پژوهشی به اشتراکگذاری شده کشور در رسانه-
های اجتماعی ،به چه مدارکی تعلق داشته است؟
اطالعات مربوط به ده برونداد پژوهشی کشور دارای بیشترین نمره آلتمتریک در جدول شماره  0قابل مشاهده است مقاله
دارای بیشترین شاخص آلتمتریک ( )9082حاصل یک پژوهش گسترده بینالمللی با مشارکت  218پژوهشگر از  89کشور جهان
بوده است این مقاله تا زمان گردآوری دادههای پژوهش حاضر ،تعداد  190استناد در پایگاه اسکوپوس و  222استناد در پایگاه وب
علوم دریافت کرده است مقاله مذکور همچنین دارای  198خواننده در مندلی بوده 9022 ،بار تویت شده ،در  941خبر و 99
وبال ،مورد اشاره قرار گرفته 82 ،بار در صفحات فیسبوک و  99بار در گوگل پالس ارسال شده و  81بار نیز در مقاالت ویکی-
پدیا مورد استناد قرار گرفته است با بررسی بروندادهای دارای باالترین میزان توجه در رسانههای اجتماعی میتوان بیان نمود که
تمامی این مقالهها حاصل همکاریهای پژوهشی بودهاند و هیچ یک به صورت انفرادی تالیف نشدهاند نه مورد از مقاالت مذکور،
حاصل مشارکت علمی بینالمللی پژوهشگران ایرانی با همکارانی از سایر کشورهای جهان بودهاند همچنین هفت مقاله از میان ده
مقاله برتر متعلق به حوزه علوم پزشکی بوده است از سوی دیگر هیچ یک از این مقالهها در مجلههای ایرانی نمایه شده در پایگاه
اسکوپوس منتشر نشدهاند در این میان ،مجالت برتری مانند نیچر( 9اس جی آر 0معادل  ،)09/192لنست( 9اس جی آر معادل
 ،)94/298ساینس( 4اس جی آر معادل  )99/091و مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم ایاالت متحده آمریکا( 2اس جی آر معادل
 )2/889دیده میشوند (جدول )0

_____________________________________________
1 Nature
)2 Scimago Journal Ranking (SJR
3 The Lancet
4 Science
5 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
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 ده برونداد پژوهشی کشور دارای بیشترین نمره آلتمتریک.2 جدول

نمره

استناد در

آلتمتریک

اسکوپوس

شاخص
ای جی آر

مجله

نویسنده اول

مقاله

رتبه
9

مجله

190

94/298

The Lancet

Theo Vos

12

94/298

The Lancet

Darryl
Leong

9

9/149

Nutrition &
Diabetes

Amir
Alishahi
Tabriz

42

0/992

Journal of
Glaciology

Michael
Zemp

18

99/091

Science

Daniel
Neafsey

48

09/192

Nature

Ke Wei

1

2/889

Ali
Mahmoodi

04

2/889

Christopher
Kennedy

Energy and material flows of
megacities

8

9

9/119

Proceedings of the
National Academy
of Sciences of the
United States of
America
Proceedings of the
National Academy
of Sciences of the
United States of
America
American Journal
of Clinical
Nutrition

Global, regional, and national
incidence, prevalence, and years
lived with disability for 301 acute
and chronic diseases and injuries
in 188 countries, 1990–2013
Prognostic value of grip strength:
findings from the Prospective
Urban Rural Epidemiology
(PURE) study
Relation of intelligence quotient
and body mass index in preschool
children: a community-based
cross-sectional study
Historically unprecedented global
glacier decline in the early 21st
century
Highly evolvable malaria vectors:
The genomes of 16 Anopheles
mosquitoes
Epicardial FSTL1 reconstitution
regenerates the adult mammalian
heart
Equality bias impairs collective
decision-making across cultures

Ameneh
Madjd

Effects on weight loss in adults of
replacing diet beverages with
water during a hypoenergetic diet:
a randomized, 24-wk clinical trial
Using Qualitative Evidence in
Decision Making for Health and
Social Interventions: An
Approach to Assess Confidence
in Findings from Qualitative
Evidence Syntheses

1

42

PLoS Medicine

Simon
Lewin

0

9

4
2
2
1

92

 پراکندگی موضوعی بروندادهای پژوهشی به اشتراک گذاری شده کشور در رسانههای.پرسش چهارم
اجتماعی چگونه است؟
بررسی موضوعی بروندادهای علمی به اشتراک گذاشته شده کشور در رسانههای اجتماعی حاکی از این اسـت کـه حـدود
 ژنتیـک و بیوشـیمی، درصد) به حوزه علوم پزشکی تعلـق داشـته اسـت بیوشـیمی41/04 مدرک معادل0812( نیمی از این مدارک
 درصـد) سـایر92/00(  درصـد) و علـوم کشـاورزی و زیسـتی99/29(  مهندسـی،) درصد99/82(  شیمی،) درصد91/00( مولکولی
حوزههای موضوعی بودهاند که بروندادهای علمی آنها به میزان بیشتری در رسانههای اجتماعی مختلف به اشـتراک گذاشـته شـده
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است کمترین میزان انتشار در رسانههای اجتماعی نیز به برونـدادهای پژوهشـی حـوزههـای بازرگـانی ،مـدیریت و حسـابداری (29
مدرک) ،چندرشتهای ( 92مدرک) و اقتصاد ،اقتصادسنجی و مالی ( 08مدرک) تعلق داشته است اگرچه رسانههای مـورد اسـتفاده
جهت انتشار بروندادهای پژوهشی در حوزههای موضوعی مختلف دارای تفـاوت هـای جزئـی بـوده اسـت ،امـا در تمـامی رشـتههـا
بیشترین میزان اشاره در محیط وب اجتماعی به سه رسانه مندلی ،تویتر و فیسبوک تعلق داشته است (تصویر )0

تصویر  .2سهم بیست حوزه موضوعی دارای بیشترین انتشار در رسانههای اجتماعی

پرسش پنجم .بروندادهای پژوهشی منتشر شده کشور در کدام یک از مجلههای علمی به میزان بیشتری
در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است؟
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بروندادهای پژوهشی کشـور در سـال  0292کـه در  0228مجلـه نمایـه شـده در پایگـاه
اسکوپوس منتشر شدهاند ،تا زمان گردآوری دادههای پژوهش حاضر حداقل یک بار در رسانههای اجتمـاعی مختلـف بـه اشـتراک
گذاشته شده اند بیشترین میزان حضور در وب اجتماعی به مجله میکروبیولوژی جندی شاپور تعلق داشته که  81مورد از  001مقالـه
منتشر شده آن در سال  ،0292حداقل یک اشاره در رسانههای اجتماعی دریافت کردهاند مقالههای مذکور به طور میانگین از نمـره
آلتمتریک معادل  9/91برخوردار بوده و در پنج رسانه اجتماعی مختلف شامل مندلی ( ،)242تـویتر ( ،)922فیسـبوک ( ،)2وبـال،
( ،)0ویدئو ( )9به اشتراک گذاشته شده اند پالس وان و مجله پزشکی هالل احمـر ایـران بـه ترتیـب بـا  12و  40مقالـه دارای نمـره
آلتمتریک در ردههای بعدی قرار داشتهاند در سوی مقابل 918 ،عنوان نشریه دارای سـه مقالـه 982 ،مجلـه دارای دو مقالـه و 9002
مجله تنها دارای یک مقاله به اشتراک گذاشته شده در محیط رسانهها اجتماعی بودهاند همچنـین از میـان ده مجلـه دارای بیشـترین
حضور در وب اجتماعی  ،چهار عنوان (مجله های اول ،سوم ،چهارم و هفتم) مربوط به ایـران و سـایر عنـاوین در کشـورهای دیگـر
منتشر میشوند (جدول )9
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جدول  .3ده مجله دارای بیشترین حضور در رسانههای اجتماعی

94

9/99

009

24

1

9

2

2

2

2

2

99

9/29

099

90

2

2

2

2

2

2

2

99

0/94

02

919

9

9

4

2

2

2

2

08

9/94

22

92

2

2

2

2

2

2

2

8

Astrophysics & Space Science

08

9/90

49

92

2

2

2

2

2

2

2

1

Journal of Parasitic Diseases

04

9/48

89

98

9

2

2

9

2

2

2

92

Physica Scripta

09

9

21

99

0

2

2

2

2

2

2

9
4
2
2
1

مندلی

تویتر

فیسبوک

40

0/92

412

11

98

2

0

2

9

2

2

اخبار

0

PLoS ONE
Iranian Red Crescent Medical
Journal
Anesthesiology And Pain
Medicine
Industrial & Engineering
Chemistry Research
Physical Review D: Particles
Fields Gravitation and
Cosmology
Journal of Ophthalmic & Vision
Research

12

4/22

141

081

01

8

1

0

4

4

2

ردیت

9

Jundishapur Journal of
Microbiology

81

9/91

242

922

2

2

0

2

2

2

9

ویدئو

وبال،

آلتمتریک

آلتمتریک

ویکی پدیا

نمره

نمره

گوگل پالس

رتبه

مجله

مقاله دارای

میانگین

پرسش ششم .بروندادهای پژوهشی منتشر شده توسط کدام یک از دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور به
میزان بیشتری در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است؟
بررسی عملکرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور بر اساس شاخصهای آلتمتریک گویای این است که بیشترین تعداد
بروندادهای پژوهشی به اشتراک گذاشته شده در رسانه های اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق داشته است این دانشـگاه
در سال  0292میالدی در مجموع دارای  9288مدرک نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بوده که از این تعداد 119 ،مدرک ()01/90
در پایگاه آلتمتریک اکسپلورر حضور داشته است بروندادهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجموع  99910بـار در 90
رسانه اجتماعی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و میانگین نمره آلتمتریک معادل  92/21داشتهاند دانشـگاههـای آزاد اسـالمی (122
مدرک) ،تهران ( 292مدرک) ،علوم پزشکی شهید بهشتی ( 442مدرک) و علوم پزشکی ایران ( 012مـدرک) سـایر دانشـگاههـای
پرحضور کشور در رسانههای اجتماعی بوده اند بررسی ده دانشگاه برتر نشان دهنده حضور هفت دانشگاه علوم پزشـکی اسـت کـه
بیانگر این است که پژوهشگران علوم پزشکی کشور به میزان گستردهتری بروندادهای پژوهشی خود را از طریق رسانههای اجتماعی
به اشتراک گذاشته و در معرض دید و استفاده سایر پژوهشگران قرار میدهند (جدول )4
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جدول  .4ده دانشگاه دارای بیشترین حضور در رسانههای اجتماعی

رتبه

دانشگاه

کل مقاالت
در اسکوپوس

مقاالت در رسانههای
اجتماعی (درصد)

میانگین نمره
آلتمتریک

اشاره به مقاالت در
رسانههای اجتماعی

رسانههای
اجتماعی

9

علوم پزشکی تهران

9288

)01/90( 119

92/21

99910

90

0

آزاد اسالمی

8902

)1/9( 122

0

0212

92

9

تهران

9122

)99/24( 292

9/01

9141

90

4

علوم پزشکی شهید

9122

)02/0( 442

2/19

0992

99

بهشتی
2

علوم پزشکی ایران

9919

)02/09( 012

99/21

4918

90

2

تربیت مدرس

9199

)94/11( 081

9/29

221

1

1

علوم پزشکی شیراز

9229

)02/89( 080

92

9980

99

8

علوم پزشکی مشهد

142

)02/09( 091

02/91

2299

99

1

علوم پزشکی تبریز

142

)04/84( 092

9/92

220

1

92

علوم پزشکی اصفهان

9904

)02/9( 002

2/4

9492

1

در ادامه رسانه های اجتماعی مورد استفاده پژوهشگران ده دانشگاه برتر جهت به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی
مورد تحلیل قرار گرفت همانطور که در تصویر شماره  4قابل مشاهده است ،در خصوص تمامی دانشگاههای برتر بیش از 12
درصد حضور در محیط وب اجتماعی به دو رسانه مندلی و تویتر تعلق داشته است اگرچه استفاده از تویتر در ایران با محدودیت-
هایی همراه است ،اما بسیاری از پژوهشهای مذکور از طریق همکاری علمی بینالمللی با پژوهشگران سایر کشورها انجام گرفته و
به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی در تویتر می تواند توسط همکاران خارجی پژوهشگران ایرانی انجام شده باشد همچنین
بسیاری از مجلههای معتبر بینالمللی به صورت سیستماتیک جهت افزایش روئت پذیری مقالههای خود ،تمامی آنها را در رسانه-
های اجتماعی مانند تویتر به اشتراک میگذارند سهم سایر رسانههای اجتماعی در به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی ده
دانشگاه برتر کشور در تصویر شماره  9ارائه شده است

تصویر  .3سهم رسانههای اجتماعی مختلف در به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی ده دانشگاه کشور
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پرسش هفتم .بروندادهای پژوهشی منتشر شده از طریق مشارکت با کدام کشورهای جهان به میزان
بیشتری در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است؟
بررسی کشورهای همکار ایران در انتشـار برونـدادهای پژوهشـی و همچنـین میـزان انتشـار ایـن برونـدادها در رسـانههـای
اجتماعی حاکی از این است که  218مقاله مشترک حاصل از همکاری پژوهشگران وابسته به موسسات ایرانی با همکاران آمریکایی
خود در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است ( 99/99درصـد کـل مـدارک حاصـل از هـمتـالیفی دو کشـور در سـال
 )0292مقاالت مذکور در مجموع  99822بار در  99رسانه اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شده و از میانگین نمره آلتمتریـک
معادل  91/10برخوردار بودهاند تولیدات علمی مشارکتی با کشـورهای انگلسـتان ( 449مـدرک) ،اسـترالیا ( 914مـدرک) ،آلمـان
( 991مدرک) و ایتالیا ( 041مدرک) در ردههای بعدی بر اساس میزان حضور در رسانههـای اجتمـاعی قـرار داشـتهانـد بـا مقایسـه
میانگین نمره آلتمتریک تمامی مقالههای منتشر شده کشور در رسانههای اجتماعی (معادل  )4/98و میانگین نمره آلتمتریـک مقالـه-
های حاصل از مشارکت بین المللی ،با اصمینان میتوان بیان نمود که بروندادهای علمی حاصل از همکاریهـای پژوهشـی بـا سـایر
کشورهای جهان به میزان بیشتری در رسانههای اجتماعی گستری یافته و مورد توجه قرار میگیرد (جدول )2
جدول  .5ده کشور همکار که بروندادهای پژوهشی مشارکتی با آنها در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است

کل مقاالت

مقاالت مشترک در

مشترک در

رسانه های اجتماعی

اسکوپوس

(درصد)
)99/99( 218

91/10
00/21

92128
8942

90
99

میانگین نمره

اشاره به مقاالت مشترک

رسانه های

آلتمتریک

در رسانه های اجتماعی

اجتماعی

99822

99
99

رتبه

کشور

9

ایاالت متحده

0918

0

انگلستان

110

)22/19( 449

9

استرالیا

122

)29/2( 914

02/29

4

آلمان

822

)91/20( 991

01/02

1029

2

ایتالیا

299

)91( 041

92/08

1241

99

2

کانادا

9294

)00/94( 099

91/94

8889

99

1

مالزی

110

)09/81( 091

92

8424

99

8

اسپانیا

448

)42/0( 021

91/09

8122

99

1

فرانسه

442

)42/42( 022

42

1924

90

92

چین

442

)49/2( 914

48/21

1289

90

رسانههای اجتماعی مورد استفاده جهت به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی مشارکتی با ده کشـور برتـر در تصـویر 4
قابل مشاهده است در این تصویر نیز مشخص است که سهم عمده ای از انتشـار برونـدادهای پژوهشـی حاصـل از مشـارکت علمـی
بینالمللی کشور از طریق مندلی و توییتر انجام گرفته و سایر رسانههای اجتماعی از سهم نسبتا ناچیزی در به اشتراکگذاری مقالهها
برخوردار بودهاند (تصویر )4
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تصویر  .4سهم رسانههای اجتماعی مختلف در به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی حاصل از مشارکت علمی با ده کشور
همکار

بحث
پژوهش حاضر با هد

مطالعه میزان حضور و انتشار بروندادهای پژوهشی کشور در محیط رسانههای اجتماعی انجام گرفت

یافتههای پژوهش نشان داد که از میان  49212برونداد پژوهشی نمایه شده کشور در پایگاه اسـکوپوس در سـال  0292میـادی ،تنهـا
 2842مدرک (معادل  99/22درصد از کل بروندادهای پژوهشی کشور) تـا زمـان گـردآوری دادههـای مقالـه حاضـر در  94رسـانه
اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شده و این مدارک در مجموع  08291بـار مـورد اشـاره قـرار گرفتـهانـد حضـور تنهـا 99/22
درصد از بروندادهای پژوهشی کشور در محیط وب اجتماعی مـیتوانـد نشـانگر بهـرهگیـری نسـبتا محـدود پژوهشـگران کشـور از
قابلیتهای این رسانه ها در برقراری تعامالت علمی باشد با این وجود شایان ذکر است که به دلیل عمـر کوتـاه فعالیـت پایگـاههـای
ارائه دهنده خدمات آلتمتریکس از جمله آلتمتریک اکسپلورر ،میزان پوشش آنها در مقایسه با نمایههای استنادی مانند اسـکوپوس
در سطح محدودتری قرار دارد ( 92میلیون پیشینه در آلتمتریک اکسپلورر در مقابـل  22میلیـون پیشـینه پایگـاه اسـکوپوس در سـال
 )0292کاستاس ،زاهدی و ووترز ( ) 0292نیز در پژوهش خود به دامنه پوشش محدود ارائه دهندگان خـدمات آلتمتـریکس اشـاره
کرده و بیان میکنند که در حال حاضر تنها  92تا  04درصد از کل بروندادهای پژوهشـی جهـانی در رسـانههـای اجتمـاعی حضـور
دارند (میزان حضور مدارک با توجه به حوزه موضوعی و همچنین موقعیت جترافیایی پدیدآورندگان آنها متفاوت است) از سوی
دیگر هر یک از ارائه دهندگان خدمات آلتمتریکس از جمله پایگاه آلتمتریک اکسـپلورر ،تنهـا بخـش محـدودی از گسـتره بسـیار
وسیع وب اجتماعی را پوشش میدهند و انجام مطالعه مشابه با استفاده از پایگاه هـای دیگـر ممکـن اسـت بـا نتـایج متفـاوتی همـراه
باشد در حال حاضر سازمان استاندارد اطالعات ملی 9ایاالت متحده بر روی اسـتانداردهایی کـار مـیکنـد کـه یکدسـتی و نزدیکـی
بیشتری در خصوص شاخصها و دادههای آلتمتریکس ایجاد خواهد نمود
بررسی انواع مختلف رسانههای اجتماعی نشان میدهد که مندلی ( 81درصد بروندادهای دارای شاخصهای آلتمتریک) و
توییتر ( 11/19درصد) مهمترین ابزار به اشتراک گذارنده بروندادهای پژوهشی کشور در محیط وب اجتماعی بـودهانـد در برخـی
دیگر از پژوهشهای پیشین نیز از توییتر و مندلی به عنوان مهمترین رسانههای اجتماعی مـورد اسـتفاده پژوهشـگران نـام بـرده شـده
است (هامارفلت0294 ،؛ رابینسون-گارسیا و دیگران0294 ،؛ کاستاس ،زاهدی و ووترز0294 ،؛ نوردینی و پترز )0292 ،با توجه بـه
_____________________________________________
1 National Information Standard Organization
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محدودیتهای استفاده از توییتر در داخل کشور ،قابل پیشبینی است که درصد زیـادی از توییـتهـای ارسـال شـده در خصـوص
بروندادهای پژوهشی کشور ،از سوی مجلههای منتشر کننده این مقالهها و یا همکاران خارجی پژوهشگران کشور انجام شده اسـت
در این راستا مازو

و گور  )0292( 9بیان میکنند برخی از مجلهها تمامی مقالههای منتشر شده در شمارههای جدیـد خـود را بـه

طور دستی یا ماشینی از طریق توییتر اطالعرسانی میکنند همچنین هامارفلت ( )0294نیز بیان میکنـد کـه سـهم زیـادی از توییـت
مقالههای علمی از سوی ناشران و با اهدا

تبلیتاتی و تجـاری انجـام مـیشـود مطالعـه رونـد زمـانی بـه اشـتراکگـذاری و انتشـار

بروندادهای پژوهشی کشور در رسانه های اجتماعی نشان داد که میزان توجه به این مدارک با گذشت زمان از انتشار آنهـا کـاهش
یافته است این یافته یکی از مهمترین تفاوتهای شاخصهای استنادی و آلتمتریکس که در پژوهش هولمبر )0292( ،نیـز مـورد
اشاره قرار گرفته را تائید میکند به بیان دیگر بر خال

شاخص های استنادی که وابستگی زیادی به زمان داشته و با گذشـت زمـان

احتمال افزایش آن بیشتر است ،شاخصهای مبتنی بر رسانههای اجتماعی معموال در فاصله محدودی پس از انتشار برونداد پژوهشی
و به اشتراک گذاری آن در رسانه های اجتماعی به حداکثر میزان خود رسیده و پس از آن در اکثر رسانهها به دلیل کاهش توجه به
آن برونداد ،روند کاهشی را در پیش میگیرد تنها در خصوص برخی از رسانههای اجتماعی مانند ابزارهای مدیریت مراجع ،رسانه-
های همترازخوانی پس از انتشار و سیاستگذاری است که نشانهگذاری و استفاده از مدارک از وابستگی چندانی به زمان برخوردار
نیستند
با بررسی بروندادهای دارای باالترین میزان توجه در رسانههای اجتماعی میتوان بیان نمود که تمـامی ایـن مقالـههـا حاصـل
همکاریهای پژوهشی بودهاند و هیچ یک به صورت انفرادی تالیف نشدهاند نه مورد از مقاالت مذکور ،حاصـل مشـارکت علمـی
بینالمللی پژوهشگران ایرانی با همکارانی از سایر کشورهای جهان بودهاند همچنین هفت مقاله از میان ده مقاله برتر متعلق به حوزه
علوم پزشکی بوده است نتایج مشابهی در خصوص ویژگی مقالههای پرتوجه در رسانههای اجتماعی در پژوهشهـای عرفـان مـنش
( )9912و آراجو و دیگران ( )0291نیز گزاری شده است یافته های پژوهش نشان داد که میزان حضور بروندادهای پژوهشی کشور
در رسانههای اجتماعی در میان حوزههای موضوعی مختلف در سطوح متفاوتی قرار دارد به طـور کلـی نزدیـک بـه نیمـی (41/04
درصد) از بروندادهای دارای شاخص های آلتمتریکس به حوزه علوم پزشکی تعلق داشته است کاستاس ،زاهدی و ووتـرز ()0292
نیز از حوزه علوم پزشکی به عنوان رشتهای با بیشترین میزان حضور در رسانههای اجتماعی نـام مـیبرنـد از آنجـا کـه برونـدادهای
پژوهشی در حوزه هایی مانند علوم پزشکی ،از نیمه عمر کوتاهی برخوردار بوده و ممکن است با گذشت زمان یافتهها و رویهـای
جدیدتری جایگزین موارد قبلی شوند ،پژوهشگران این رشته ها عالقه بیشتری به انتشار نتـایج تحقیقـات خـود از طریـق رسـانههـای
اجتماعی دارند از سوی دیگر یکی از اهدا

آلتمتریکس اشاعه یافتههای پژوهشی در میان گسـتره وسـیعتـری از مخاطبـان (حتـی

افراد غیرمتخصص) است نتایج پژوهش های مربوط به علوم پزشکی که نقش زیادی در ارتقاء وضعیت بهداشـت و سـالمت جامعـه
دارا هستند میتوانند از طریق رسانههای اج تماعی به اطالع عموم مردم رسیده و مورد استفاده قرار گیـرد ذکـر ایـن نکتـه ضـروری
است که مسلما رشتههایی که در بروندادهای پژوهشی بینالمللی کشور ،از سهم باالتری برخوردار بودهاند ،به میزان بیشتری نیـز در
رسانههای اجتماعی منتشر شدهاند
یافتههای پژوهش در خصوص مجله های منتشر کننده بروندادهای پژوهشی به اشتراک گذاشته شده در رسانههای اجتماعی
نشان داد که چهار مورد از ده مجله دارای بیشترین مقاله متعلق به ایران و سایر مجلهها خارجی بودهاند این در حالی است که هر ده
مقاله دارای بیشترین نمره آلتمتریک در مجالت برج سته خارجی مانند ساینس ،نیچر و لنست منتشر شده بودند همراستا با این یافته،
برخی از پژوهش های پیشین وجود رابطه آماری معنادار میان کیفیت مجله و میزان به اشتراکگذاری مقالـههـای آن در رسـانههـای
اجتماعی را گزاری کردهاند (هولمبر0292 ،،؛ اردت 0و دیگران )0292 ،بـه بیـان دیگـر ،مقالـههـای منتشـر شـده در مجـالت بـا
_____________________________________________
1 Mazov & Gureev
2 Erdt
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کیفیتتر ،از شانس بیشتری جهت دریافت توجه در محیط رسانه های اجتماعی نیز برخوردارند این یافته با توجه به این که مجـالت
برتر علمی مورد اقبال و توجه پژوهشگران از سراسر دنیا بوده و مقالههای منتشر شده در آنهـا بـه صـورت گسـترده مـورد توجـه و
مطالعه قرار میگیرد ،قابل توجییه است به طور کلی مجله های بین المللی کشور نیز بایـد ضـمن آگـاهی از مزایـای نشـر در محـیط
رسانه های اجتماعی ،عالوه بر ترغیب نویسندگان به اشتراک مقالههای خود ،در رسانههـای اجتمـاعی گونـاگون نیـز حضـور داشـته
باشند و میزان روئت انتشارات خود را از این طریق افزایش دهند همچنین با توجه به اینکه دارا بودن نشانگر شیء دیجیتـالی جهـت
رصد و رهگیری مدارک در پایگاه های ارائه دهنده خدمات آلتمتریکس مانند آلتمتریک اکسپلورر ضروری است ،نشـریات علمـی
بینالمللی کشور باید این کد را برای تمامی مقاله های خود دریافت کرده و در وب سایت خود به اشتراک بگذارند مسلما رعایـت
این نکات به دریافت استناد بیشتر و افزایش شاخصهای ارزیابی نشریات نیز کمک خواهد کرد
بررسی عملکرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور بـر اسـاس شـاخصهـای آلتمتـریکس نشـان داد کـه بیشـترین تعـداد
بروندادهای پژوهشی به اشتراک گذاشته شده در رسانههای اجتماعی به دانشگاههای علـوم پزشـکی تهـران ،آزاد اسـالمی ،تهـران،
علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران تعلق داشته است به طور کلی هفت دانشگاه علوم پزشکی در میان ده دانشگاه برتر
دارای بیشترین مقاله در رسانههای اجتماعی حضور داشته اند این مساله با توجه به اینکه بیش از نیمی از بروندادهای پژوهشی منتشـر
شده کشور در رسانههای اجتماعی مربوط به حوزه علوم پزشکی بودهاند ،قابل توجیه است پژوهش حاضر از جمله اولین مطالعـاتی
بود که به بررسی شاخصهای آلتمتریکس در سطح موسسه نیز پرداخت به طور کلـی اگرچـه شـاخصهـای مبتنـی بـر شـبکههـای
اجتماعی از جمله شاخصهای سطح مقاله 9محسوب میشوند ،اما امکان استفاده از آنها در سطوح فرد ،سازمان ،کشور ،موضـوع و
مجله نیز وجود دارد بررسی بروندادهای پژوهشی حاصل از مشارکت بینالمللی نیز نشان داد که این بروندادها توجه بیشـتری را در
سطح رسانههای اجتماعی دریافت می کنند در حالی که بروندادهای علمی کشور به طور میـانگین از شـاخص آلتمتـریکس معـادل
 4/98برخوردار بوده اند ،این شاخص در خصوص مقالههای مشارکتی با کشورهای ایاالت متحده ،انگلستان ،استرالیا ،آلمان و ایتالیا
به ترتیب معادل با  01/02 ،02/29 ،00/21 ،91/10و  92/08بوده است این یافته نتایج پژوهش آلپـرین )0292( 0در خصـوص تـاثیر
همکاریهای علمی بینالمللی بر افزایش نمره آلتمریک بروندادهای پژوهشی را تائید مینماید
نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر یکی از اولین مطالعات جامع انجام شده در خصوص حضور و اشاعه بروندادهای پژوهش کشور در محـیط
رسانه های اجتماعی است از آنجا که مطالعات آلتمتریکس در ابتدای راه خود قرار داشته و این حوزه از جمله زمینـههـای نـوین در
مطالعات سنجشی محسوب میشود ،لزوم انجام مطالعات گستردهتری در این زمینه احساس میگـردد مسـلما جامعـه علمـی کشـور
نیازمند آشنایی بیشتر با قابلیتها و مزایای رسانه های اجتماعی در انتشار بروندادهای پژوهشی و سنجش اثرگذاری تولیـدات علمـی
هستند پژوهشهای آتی میتوانند میزان بهرهگیری پژوهشگران رشتههای مختلف کشـور از قابلیـتهـای رسـانههـای اجتمـاعی در
برقراری ارتباطاعات علمی و میزان انتشار بروندادهای پژوهشی این رشتهها در محیط وب اجتماعی را به صورت دقیقتر و با استفاده
از شاخص های بیشتری مورد مطالعه و مقایسه قرار دهند انجام مطالعاتی با رویکـرد کیفـی در راسـتای تحلیـل محتـوای پسـتهـای
ارسالی پژوهشگران کشور در رسانههای اجتماعی نیز میتواند در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرد همچنین برررسی ویژگـی-
های بروندادهای پژوهشی که در جذب میزان توجه بیشتر در رسانههای اجتماعی مـیتواننـد مـوثر باشـند نیـز از جملـه موضـوعات
پیشنهادی به سایر پژوهشگران عالقهمند به این حوزه است همچنین بررسی شاخصهای آلتمتریکس در سـایر سـطوح سـنجش نیـز
_____________________________________________
1 Article-level Metrics
2 Alperin
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بررسی ارتباط علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی مندلی :مطالعه موردی مقاالت
نشریات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس
مرضیه گلتاجی

9

منصوره صراطی شیرازی

0

زهرا شاه نظرنژادخالصی

3

چکیده:
زمینه :گستری رسانههای اجتماعی وکاربرد آنها در برقراری ارتباطات علمی و نیز اشاعه یافتههای پژوهشی بستر جدیدی را به منظور
برقراری ارتباطات علمی ایجاد کرده است که در کنار شاخصهای سنتی نیاز به ارزیابی و بررسی دارد
هدف  :هد

از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی مندلی براساس مقاالت نشریات ایرانی

نمایه شده در اسکوپوس و نیز و پیشبینی استنادات مقاالت بر مبنای آن میباشد
روش :این مطالعه به صورت توصیفی ،با رویکرد علمسنجی و با استفاده از روی آلتمتریکس انجام گرفت جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش متشکل از  18نشریه انگلیسی زبان ایرانی نمایه شده در اسکوپوس در بازه زمانی  0299الی  0292است
یافتهها :نتایج نشان داد که  21/1درصد از این مقاالت در مندلی ذخیره شده اند مقاالت منتشر شده در سال  0290از بیشترین میزان
ذخیره در مندلی برخوردار می باشند کاربران رشته علوم زیستی باالترین میزان ذخیره در مندلی را به خود اختصاص داده اند بیشترین کاربران
متعلق به هند بوده اند همبستگی مثبت و متوسطی بین استناد و ذخیره مقاالت در مندلی در بین انتشارات مورد بررسی وجود داشته و مدل
رگرسیون معنی دار میباشد
کاربردهای احتمالی :با توجه به پوشش گسترده مندلی ،این شبکه اجتماعی میتواند در کنار رویهای سنتی ارزیابی آثار علمی
نقشی تکمیلکننده ایفا نماید از این رو محققان و پژوهشگران با به اشتراک گذاشتن آثار خود در شبکههای اجتماعی از جمله مندلی ،نه تنها
امکان دسترسی انتشارات علمی را برای کاربران مهیا ساخته بلکه در پی آن مسبب افزایش شمار خوانندگان شده و در نهایت باعث افزایش
اثرگذاری و استناد آثار علمی میشوند از این رو بررسی میزان نمایانی آثار در چنین شبکههایی میتواند در رتبهبندی آثار و نیز نظام ارزشیابی
پژوهشگران و اعضای هیات علمی به کار گرفته شود
اصالت :میزان موفقیت شبکه اجتماعی مندلی در برقراری ارتباط علمی میان پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاری مقاالت نشریات
ایرانی نمایه شده ایرانی در اسکپوس  ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است
کلیدواژهها :ذخیره ،مندلی ،اسکوپوس ،آلتمتریکس ،سنجههای جایگزین ،اشتراک گذاری ،شبکههای اجتماعی ،شاخصهای
استنادی

مقدمه و بیان مسئله:
به طور سنتی ،اکثر محققان تمایل به انتشار اثر خود از طریق مقاالت مجالت ،کتاب ،بخشهایی از کتاب و سخنرانی همایش-
ها دارند در همین ارتباط ،غالبا اثربخشی کار یک محقق توسط یا با کمک تعداد اسـتناد بـه انتشاراتشـان از طریـق سـایر انتشـارات
_____________________________________________
 9دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی پردیس بین الملل دانشگاه شیراز ،نویسنده رابط 21919818200 ،marzieh.goltaji@gmail.com
 0دکتری علم اطالعات و دانششناسی  ،استادیار مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،شیراز ،ایران،
 ،Yasaman.serati@yahoo.comتلفن21911928029 :
 9کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی در گرایش مدیریت اطالعاتz.shahnazar65@gmail.com ،
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علمی که غالبا از طریق پایگاه وب علوم 9و اسکوپوس 0استخراج میشوند ،تعیین میشود(ماس-بلدا 9و دیگـران )0294 ،علـیرغـم
محسوبشدن شاخصهای مبتنی بر استناد به عنوان پذیرفتهترین شاخصها جهت بررسی عملکرد و اثرگذاری علمی ،محـدودیت-
هایی نیز از قبیل :وابستگی زیاد به زمان برایشان متصور است( زاهدی ،کاستاس و وترز )0294 ،4انگیزههای متفاوت و عامـلهـای
اثرگذار روی استناد که باعث استناد مقاالت نخوانده و عدم استناد مقاالت مربوط میشوند ،نیاز به دسترسـی بـه پایگـاههـای گـران
قیمت مانند تامسون ر ویتـرز و اسـکوپوس ،عـدم درنظـر گـرفتن اسـتنادهای دریـافتی از سـوی منـابعی کـه در ایـن پایگـاههـا نمایـه
نمیشوند از دیگر ایرادات وارده به اینگونه شاخصها میباشد(بروکس9182 ،2؛ ماس-بلدا و دیگران)0294 ،
از آنجا که پایگاههای استنادی برخی از انواع مدارک علمی به غیر از مجلـه هـا و مقـاالت همـایشهـا و کتـابهـا را نمایـه
نمی کنند ،لذا امکان اثرگذاری سایر انواع مدارک با این روی وجود ندارد ( سود و تلوال )0294 ،2علیرغم شـناخته شـدن اسـتناد
به عنوان بهترین روی برای سنجش تأثیر پژوهش ،فوایـد وب و از جملـه ظهـور و گسـتری رسـانههـای اجتمـاعی پیوسـته ،رفتـار
پژوهشگران را تتییر داده و امروزه دانشمندان پژوهشهای خود را از طریق وب به رویهای مختلف منتشر میکنند که میتوان بـه
مواردی از قبیل فهرست کردن انتشارات ،مهـارتهـا و یـا دستاوردهایشـان در وب و یـا در وبسـایتهـای اجتمـاعی اشـاره نمـود
ماس-بلدا 1و دیگران)0294 ،
با در نظر گرفتن گستری فعالیت های علمی و پژوهشی محققان در حوزههای مختلف و عالقهمنـدی آنـان در اسـتفاده از وب
در فعالیتهای علمی و پژوهشی و بهرهمندی از شکبههای اجتماعی و پایگاههای اطالعاتی و همینطور محدودیتهـای رویهـای
استنادمحور در محاسبه تأثیرات علمی در محیطهای مجازی ،شکلهای تازهای جهت محاسبه تأثیرات علمی به وجـود آمـده اسـت
که استفاده در سطح هر مدرک را نشان داده و پربارتر از تأثیر استناد میباشد (مهربان و منصوریان )9919
مبانی نظری
1

پریم 8و همکاران ( )0292ایده آلتمتریکس یا شاخص های جایگزین را بـرای بـار نخسـت مطـرح نمـوده و از آن بـه عنـوان
مکمل رویهای سنتی ارزیابی پژوهش در اندازه گیری میزان اثرگذاری آثار علمی در محیط وب اجتمـاعی یـاد نمودنـد ( نقـل در
زاهدی  )9919شاخص های آلتمتریکس در مقایسه با استناد ،هر نوع استفاده و اشاره غیررسمی به تولیدات علمـی در انـواع رسـانه-
های اجتماعی را از جمله تعداد دفعات مشاهده (رؤیت) ،92نشانهگذاری ،99بارگذاری ،90اشتراک 99و را شامل مـیشـود( ولـر،94
 )0292از آنجا که این سنجهها بر خال

سنجههای استنادمحور (ضریب تـأثیر و اچاینـدکس ) مـیتواننـد بـه سـرعت مقـاالت را

ارزیابی کنند ،سنجههای سطح مقاله 92پذیرفتهترین شاخص هایی هستند که رویکرد کمّی به مقاالت انفرادی دریافت شده از طریـق
_____________________________________________
1Web of Science
2 Scopus
3 Mas-Bleda
4 Costas & Wourters
5 Brooks
6 Sud & Thelwall
7 Mas-Bleda
8Preim
9Altmetrics
10View
11Bookmark
12 Download
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15 Article Level Metrics
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رسانههای اجتماعی دارند (تروگر 9و دیگران) مندلی 0یک نرم افزار مدیریت استناد رایگـان اسـت کـه توانـایی مـدیریت ،ذخیـره،
استناد و اشتراک آثار پژوهشی را دارا میباشد (زاهدی  )9919مندلی به عنوان یکی از جذابترین منابع آلتمتریکس پدیـدار شـده
است چرا که بیشتر از  402میلیون سند در رشتههای مختلف علمی که توسط بیش از  0/4میلیـون کـاربر از حـوزههـای مختلـف از
علوم زیستی تا ریاضی تا هنر و علوم انسانی در آن ذخیره شدهاند مندلی ایـن امکـان را میسـر مـیکنـد تـا دانشـگاههـا ،مؤسسـات ،
سازمانهای سرمایه گذار تصویر درستی از تأثیر پژوهشهایش را ببینند ( گان)0299 ،
"ذخیره آثار علمی در مندلی تحت عنوان خواندن 9آن اثر معرفی شده است به این معنی که به صورت پیش فـرض ،افـزودن
هر اثر به کتابخانه شخصی ممکن است به مفهوم خواندن آن اثر توسط کاربر (در همان لحظه یا در آینده) و سپس استناد بـه آن در
آثار علمی خود ،اشاره داشته باشد بدین ترتیب میزان کل اسـتفاده (ذخیـره) هـر اثـر توسـط کـاربران مختلـف در منـدلی بـا عنـوان
 Readershipمعرفی میگردد " (زاهدی )9919
به گفته ابراهیمی ،ستاره ،حسینچاری ( )9912با در نظرگرفتن مزایای مطرح شده درباره سنجههای جایگزین ،ایـن سـنجههـا
توانایی ارزیابی انواع بروندادهای علمی را با سرعت باال دارند ،اما با توجه به کاستیهای موجود بر آن هنوز نمیتوان آنهـا را بـه
تنهایی به کار برد از این رو استفاده از این سنجهها در کنار دیگر سنجههای سنتی استنادمحور زمینهساز ارتقای سنجههای جایگزین
میشود با توجه به قابلیتهای سنجههای جایگزین و سرعت آنها در ارزیابی بروندادهای علمی ،این پژوهش سـعی دارد تـا سـطح
به اشتراکگذاری نشریات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس در مندلی را بررسی کرده و امکان پیشبینی استنادات مقاالت بـر مبنـای
آن را بررسی نماید
پرسشهای پژوهش
 -9میزان به اشتراکگذاری مقاالت نشریات ایرانی اسکوپوس در مندلی چقدر است؟
 -0میزان استناد و ذخیره انتشارات مورد بررسی در پایگاه اسـکوپوس و منـدلی چقـدر اسـت و فراوانـی اسـتناد و اسـتفاده از
انتشارات مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس و مندلی بر حسب سال انتشار ،کشور و رشته کاربران چگونه است؟
 -9آیا رابطه همبستگی بین میزان ذخیره این انتشارات در نرم افزار مدیریت استناد مندلی و میزان استناد بـه آنهـا در پایگـاه
استنادی اسکوپوس وجود دارد؟
 -4آیا شاخص ذخیره (استفاده) مقاالت در مندلی پیشبینیکننده شاخص استناد است؟
پیشینه پژوهش
بررسی متون نشان میدهد که مقایسه همبستگی بین شاخصهای علمسنجی و آلتمتریکس از اهدا

بسیاری از پـژوهشهـای

پیشین بوده است علیرغم جدید بودن مبحث آلتمتریکس پژوهشهایی در ایران صورت گرفته است که از آن جملـه مـیتـوان بـه
عرفانمنش ( )9912اشاره نمود وی در پژوهش خود میزان حضور مقالههای بین المللی ایرانی علم اطالعات و کتابداری در رسانه-
های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است یافتههای تحقیق نشان میدهد که از  229مقاله ایرانی علم اطالعات و کتابداری نمایه
شده در پایگاه وب علوم 10 ،مقاله در رسانههای اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شدهاند بررسـی انـواع رسـانههـای اجتمـاعی
مختلف نشان میدهد که توییتر ،4مندلی و سایت یوالیک 2از مهمترین رسانههای اجتماعی منتشرکننده مقالههـای علـم اطالعـات و
_____________________________________________
1 Trueger
2 Mendeley
3 Read
4 twitter
5 CiteULike
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کتابداری میباشند بیشترین سهم حضور مقالههای منتشر شده در رسانههای اجتماعی به سال  92( 0294درصد) تعلـق داشـتهاسـت
نهایتا ،همبستگی میان شاخصهای آلتمتریکس و استنادی مقالههای مورد بررسی نشاندهنده وجود رابطه آماری معنـی دار مثبـت و
متوسط میان تعداد خوانندگان مقاله های علم اطالعات و کتابداری ایران در مندلی و سایت یوالیک با تعداد استنادهای دریافتی این
مقالهها در پایگاه وب علوم بوده است
9

ابراهیمی و ستاره ( ،)9912رابطه بین سنجههای رؤیتپذیری ،و بارگذاری در نظام ا هزار را با سنجههـای اسـتنادی گوگـل
پژوهشگر مورد بررسی قرار دادند یافتهها حاکی از همبستگی مثبت و معنیدار بین شاخصهـای جـایگزین و شـاخص اسـتناد بـود
ابراهیمی ،ستاره ،حسینچاری ( )9912در پژوهش خود رابطه بین سنجههای رؤیتپذیری و ذخیره در شبکههـای اجتماعی(سـایت-
یوالیک ،مندلی و فیگشر) با شاخص استناد در اسکوپوس ،وبآوساینس ،پابمدسنترال بررسی نمودند نتایج این پـژوهش نشـان
میدهد که سنجههای رؤیتپذیری و ذخیره در شبکههای اجتماعی سایتیوالیک و مندلی با شاخص استناد در کلیه نظامهای مورد
بررسی همبستگی مثبت و معناداری دارد
عرفانمنش ،اصنافی و ارشـدی ( )9914در پژوهشـی عملکـرد دانشـگاههـا و موسسـات پژوهشـی کشـور در رسـانه اجتمـاعی
ریسرچگیت 0را با استفاده از شاخصهای ششگانـه آرجـی ، 9تأثیرگـذاری ،تعـداد اعضـا ،تعـداد مـدارک ،تعـداد بازدیـد و تعـداد
بارگیری مورد بررسی قرار دادهاند نتایج پژوهش نشان میدهد که بر اسـاس شـاخصهـای مـورد بررسـی دانشـگاه علـوم پزشـکی
تهران ،تربیت مدرس ،صنعتی امیرکبیر ،آزاد اسالمی ،علوم پزشکی شیراز و صنعتی شریف دارای بهترین عملکرد در ریسرچ گیـت
بوده اند رابطه آماری مثبت و ضعیفی میان تعداد استنادهای دریافتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در وب علوم و تعداد بازدیـد و
بارگیری مقالههای آنها در ریسرچگیت مشاهده شده است
ستاره در پایان نامه خود ( )9914رابطه میان سنجههای جایگزین رؤیتپذیری و بحث در نظام پالس را با شـاخص اسـتناد در
نظامهای پاب مد سنترال ،کراسر  ،اسکوپوس و وب علوم را مورد بررسی قرار داده است نتـایج نشـان مـیدهـد کـه همبسـتگی
مثبت و معنیدار بین شاخص رؤیتپذیری با شاخص استناد در همه نظامها وجود داشته است همچنین بین شاخص بحـث تـوییتر و
ویکیپدیا با استنادات نظامها همبستگی مثبت معنیداری وجود داشت ،در حالیکه همبستگی بـین شـاخص بحـث فـیس بـوک 4بـا
استنادات معنیدار نبود ستوده ،مزارعی ،میرزابیگی ( )9914رابطه میان شاخصهای استنادی و نشـانهـای سـایت یوالیـک را بـرای
مقاالت حوزه علم اطالعات و کتابداری در سال  0224تا  0290مورد بررسی قرار دادند نتایج این پژوهش نشان داد کـه بـه لحـا
آماری ،رابطه معنادار مثبت و ضعیفی میان شمار استنادات و نشانهای مقاالت وجود دارد زاهدی ( )9919در مطالعه خود به بررسی
میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجالت بین المللی ایرانی در مندلی پرداختـه اسـت یافتـههـای ایـن پـژوهش
نشان داد که از نظر میزان  ،حدود نیمی از انتشارات جامعه آماری مورد بررسی در مندلی ذخیـره شـدهانـد و از نظـر تـأثیر اسـتنادی،
انتشاراتی که در مندلی ذخیره شدهاند در مقایسه با آنهایی که مورد استفاده قرار نگرفتهاند ،رتبه استنادی بـاالتری دارنـد؛ از لحـا
رابطه با استناد ،رابطه همبستگی مثبت ولی ضعیفی بین استناد و ذخیره مقاالت در مندلی در بین انتشارات مورد بررسی وجود داشت
اکنون ،به برخی از پژوهشهایی که در خارج از کشور انجام شده است اشاره میشود:
مفلحی و تلوال  )0292(2رابطه معنادار میان شمار استنادات مقاالت در اسکوپوس و شمار نشانها در مندلی برای چهـار مجلـه
حوزه علم اطالعات و کتابداری یافتند محمدی و همکاران )0292( 2همبستگی بین شمار استنادات مقـاالت پـنج حـوزه موضـوعی
_____________________________________________
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پزشکی بالینی ،مهندسی و فنآوری ،علوم اجتماعی ،فیزیک و شیمی و شمار نشـانهـا را تأییـد کردنـد محمـدی و تلـوال)0294( 9
رابطه میان شمار نشانها در مند لی و شمار استنادات مقاالت موضوعات مختلف علوم اجتماعی و انسانی را بررسی کرده و دریافتنـد
که همبستگی متوسطی میان این دو شاخص وجود دارد
در مطالعه دیگری همبستگی متوسط میان شمار نشان ها و شمار استنادات مقاالت حوزه موضوعی ژنتیک نشان داده شده است
(لی 0و تلوال )0290 ،انگیزههای کاربران در نشانگذاری مقاالت در مندلی توسط محمدی ،تلـوال ،کوشـا )0292( 9مـورد مطالعـه
قرار گرفت و بیان شد که اکثر کاربران حداقل نیمی از مقاالت نشانگذاری شده پروفایل خود را خوانده و یا قصد خواندن آنها را
دارند و  82درصد اعالم کردند که بـا انگیـزه اسـتناددهی در آثـار آتـی خـود ،اقـدام بـه نشـانگـذاری مقـاالت کـردهانـد ملکـی

4

( 0292الف) در مطالعه خود میزان استفاده از مقاالت دانشگاهی ایران در مندلی را مورد مطالعه قرار داد نتایج حاکی از آن است که
در حدود  %29مقاالت حداقل یک کاربر در مندلی دارند ر شته علوم زیستی و بیوشیمی بیشترین تعداد مقاالت کتابخانههای مندلی
را تشکیل می دهند ،پس از آن رشتههای علوم اجتماعی ،تکنولوژی ،و علوم فیزیکی قرار دارند آنها نشان میدهنـد کـه بـا وجـود
آنکه به دلیل تاخیر طبیعی در چاپ ،مدارک سال های اخیر تعداد استنادهای کمتری در وب آو ساینس دریافـت نمـوده انـد  ،امـا
ضریب مطالعه مدارک کاهش کمتری را تجربه کرده است ،به بیان دیگر در سالهای اخیـر تعـداد مقـاالت خوانـده شـده بیشـتر از
مقاالت مورد استناد قرار گرفته میباشد 11درصد مقاالت حداقل یک کـاربر منـدلی در ده کشـور برتـر دارد در حالیکـه کـاربران
دیگر در  998کشور دیگر میباشند ملکی ( 0292ب) در پژوهشی مقاالت دانشگاهی ایران را به لحا توئیت ،استفاده در منـدلی و
استناد مورد بررسی قرار داد از نتایج این بررسی میتوان به معنیدار بودن خوانندگان مقاالت حوزه علوم زیستی و زیسـت پزشـکی
در کشــورهای توســعهیافتــه نســبت بــه کشــورهای در حــال توســعه اشــاره نمــود بــا بررســی ســنجههــای جــایگزین برگرفتــه از
 ،impatstory.orgمندلی به عنوان منبع مفیدی برای پژوهشهای آلتمتریکس توسط زاهدی ،کاسـتاس و وتـرز )0294( 2معرفـی
شده و همبستگی متوسطی میان استفاده از مقاالت در مندلی و شاخصهای استنادی نشان داده شد کیفیت و صحت شاخصها در
سه شبکه منـدلی PLOS ONE ،و  altmetrics.comتوسـط زاهـدی ،فنـر و کاسـتاس )0294( 2مـورد بررسـی قـرار گرفـت
کاستاس ،زاهدی و وتـرز )0292( 1در مطالعـه ای بـه وجـود همبسـتگی مثبـت ضـعیفی بـین اسـتنادها و دگرسـنجههـای برگرفتـه از
 altmetrics.comپی بردند فعالیتهای کاربران منـدلی توسـط زاهـدی و ون اک )0294( 8مصورسـازی شـده و بیـان شـد کـه
کاربران مندلی به طور نسبی در حوزههای زیستپزشکی ،علوم زیستی و علوم اجتماعی فعالترنـد از دیگـر پـژوهشهـای صـورت
گرفته مقایسه دانلودها در ساینس دایرکت ،تعداد استنادها در اسکوپوس و شـمار نشـانهـای مقـاالت مجلـه سیسـتمهـای اطالعـات
راهبردی 1در بازه زمانی  0299-0220می باشد نتایج حاکی از همبستگی متوسط رو به زیادی میـان تعـداد دانلـود و نشـان مقـاالت،
تعداد دانلود و استناد و همبستگی متوسطی میان شمار استنادات و شمار نشانهای مقاالت یافت شد ( اسکگل)0299 ،92
نتایج پژوهش هاستین و الریویر 99و همکاران ( ) 0294نیز نشان داد که همبستگی معناداری میان شمار استنادات و شمار نشان-
ها در حوزه های موضوعی مختلف وجود دارد هاستین و پیترز و باریالن 90و همکـاران ( )0294در مطالعـه خـود بـا بررسـی میـزان
_____________________________________________
1 Mohammadi and Thelwall
2 Li
3 Mohammadi, Thelwall and Kousha
4 Maleki
5 Zahedi, Costas and Wouters
6 Zahedi, Fenner and costas
7 Costas, Zahedi and Wouters
8 Zahedi and Van Eck
9 Journal of Strategic Information Systems
10 Schlögl
11 Haustein, Lariviere and et al
12 Haustein, Peters, Bar-Ilan and et al
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پوشش منابع آلمتریکس در جوامع کتابسنجی به این نتیجه رسیدند که  %80مقاالت در مندلی وارد شدهاند و همبسـتگی متوسـطی
بین شمار نشان ها در مندلی و تعداد استنادها در اسکوپوس وجود دارد در پژوهشهای دیگری وجـود رابطـه آمـاری معنـادار میـان
تعداد دفعات توییت شدن مقاله و تعداد استنادهای دریافتی آن در پایگاههای استنادی نشان داده شده است (ایسنبای0299 ،9؛ تلوال
و دیگران 0299؛ برنمن0294 ،0؛ هاستین 9و دیگران )0294 ،در برخی از پژوهشها نیز بیان شده است که دادههای آلتمتریکس بـه
لحا آماری پیشبینی کننده تعداد اسـتناداتی اسـت کـه مقـاالت در آینـده دریافـت مـیکننـد ( پـریم و کاسـتلو0292 ،4؛ تلـوال و
گیستینی0290 ،2؛ والتمن و کاستاس0294 ،2؛ ایسنبای0299 ،؛ پریم و دیگران)0290 ،
مرور پیشینهها موید این نکته است که با اکثر پژوهشهای صورتگرفته در حوزه آلتمتریکس از سـال  0292مـیالدی بـه بعـد
انجام شد ه است اکثر مطالعات با هد

بررسی رابطه بین استناد و آلتمتریکس صورت گرفته و نشان دادهاند که عمدتا بـین ایـن دو

همبستگی وجود دارد و نتایج از ارتباط ذکر آثار علمی در محیط وب اجتماعی و استناد به آنان خبر میدهد همچنین مرور پیشینهها
حاکی از آن است که در اکثر پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه بیان شده است که این شاخصها میتوانند به عنوان مکملی
در کنار شاخصهای علمسنجی برای بررسی عملکرد پژوهش و اثرگذاری تولیدات علمی مورد استفاده قرار گیرند بـا توجـه بـه
اهمیت موضوع ،در پژوهش حاضر سطح به اشتراکگذاری مقاالت نشریات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس در مندلی و پیشبینـی
استنادات مقاالت بر مبنای آن بررسی می شود هد

این مطالعه ،بررسی میزان حضور و ذخیره این مقاالت در مندلی و نیز مقایسه

بین میزان استفاده از آنها در مندلی و میزان استنادات دریافتی این مقاالت در پایگاه استنادی اسکوپوس میباشد
اگرچه قبال پژوهش هایی بر روی مقاالت مجالت بین المللی ایران بر اساس پایگاه وب علوم توسط زاهدی و ملکی انجام شده
است ،ولی همانطور که عرفانمنش و دیدهگاه  )0299( 1در پژوهش خود بیان داشتهانـد پوشـش انتشـاراتی نویسـندگان ایرانـی در
پایگاه اسکوپوس بیشتر از پایگاه وب علوم است ،به علت وسعت و گستره بیشتر اسکوپوس مجالت بین المللی انگلیسی زبان ایرانی
نمایه شده در این پایگاه به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند تـا دامنـه بیشـتری از مجـالت بـین المللـی ایـران را در
برگیرد
روش پژوهش
این مطالعه به لحا هد

در زمره تحقیقات کاربردی و به لحا شیوه گردآوری دادهها و تحلیل در زمره تحقیقات پیمایشـی

و توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش را مقاالت منتشر شده طی سالهای  0299الی  0292در مجـالت بـین
ال مللی ایرانی انگلیسی زبان نمایه شده در پایگاه اسکوپوس که از شناساگر دیجیتالی اشیاء برخـوردار هسـتند ،تشـکیل مـیدهـد بـا
جستوجو در پایگاه اسکوپوس  902عنوان نشریه ایرانی در این پایگاه نمایه شدهانـد کـه بـا جسـتوجـوی and pubyear=aft
( 2010عناوین نشریات) = Srctitleدر جعبه جستوجوی پیشرفته اسکوپوس مشخص شـد کـه از ایـن تعـداد  00عنـوان نشـریه
فارسی زبان بوده است که از جامعـه پـژوهش خـارج گردیـده اسـت از  18عنـوان باقیمانـده  29مـورد مربـوط بـه نشـریات وزارت
بهداشت ،درمان و آموزی پزشکی 90 ،عنوان وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و  2عنوان نیز مربوط به دانشگاه آزاد و یا
مستقل بودهاند با جستجوی تک تک عناوین و دوره زمانی مذکور 99292 ،عنوان مقاله برای نشریات وزارت علوم 91111 ،عنـوان
مقاله برای نشریات وزارت بهداشت و  941عنوان مقاله برای سایر نشریات بازیـابی شـد از تعـداد  01924مقالـه بازیـابی شـده ،تنهـا
_____________________________________________
1 Eysenbach
2 Bornmann
3 Haustein
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 4209مورد دارای شناساگر دیجیتالی اشیا بودند گردآوری و استخراج دادههای آلتمتریکس با استفاده از رابط برنامـه نویسـی نـرم
افزار مندلی بر اساس شناساگر دیجیتالی اشیاء انجام شد 9به منظور مقایسـه میـزان اسـتفاده از مقـاالت در منـدلی و میـزان اسـتنادات
دریافتی در اسکوپوس ،دادههای مربوط به شاخصهای کتابسنجی مقاالت نیز از پایگاه استنادی اسکوپوس گـردآوری گردیـد و
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری علوم اجتماعی  SPSSنسخه  09استفاده شد
یافتههای پژوهش
توزیع کلی میزان استفاده و استناد در سطح مقاالت
جستوجو در پایگاه اسکوپوس نشان داد که در بازه زمانی  0299تا  0292تعداد  01924مقاله در نشریات ایرانی انگلیسی زبان
منتشر شده است که از میان آنها ،تنها  4209مورد از مقاالت از شناساگر دیجیتالی اشیا برخوردار هستند ،در صورتیکه  04899از
مقاالت فاقد آن میباشند از میان  4209مقاله مورد بررسی 9212 ،مقاله ( 21/1درصد) پس از جستوجو در مندلی بازیابی شد و
در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت؛ از میان آنها  9229مقاله ( )%11/12حداقل یک بار در مندلی ذخیره شدهاند در حالیکه
 21مقاله در مندلی اصال مورد استفاده قرار نگرفتهاند بررسی مقاالتی که حداقل یکبار در مندلی ذخیره شده اند نشان داد که این
مقاالت  99119بار در مندلی ذخیره شدهاند و  1892استناد در پایگاه اسکوپوس دریافت کردهاند در مقایسه با میزان استناد ،به طور
میانگین ،این مقاالت از میزان استفاده  4/2درصدی مندلی در مقابل استناد  0/22درصدی در پایگاه اسکوپوس برخوردار هستند
(جدول )9
جدول  .1فراوانی استفاده و استناد بر حسب کل انتشارات مورد بررسی
انتشارات

تعداد

کل استنادها

استناد به ازای مقاله

میزان کل استفاده

استفاده به ازای مقاله

بدون آلتمتریکس

21

09

2/99

2

-

با آلتمتریکس

9229

1890

0 /2

99119

4/22

کل

9212

1892

0/22

99119

4 /2

فراوانی استفاده و استناد بر حسب سال انتشار
بر اساس دادههای جدول  ، 0با وجود اینکه انتشارات سال  0299از نظر تعداد ،از باالترین میزان پوشش در مندلی برخوردار
هستند ( 11/2درصد انتشارات منتشر شده در سال  0299در جامعه مورد بررسی حداقل یکبار در مندلی ذخیره شدهاند) ،انتشارات
سال  0290بیشترین آمار ذخیره را در مندلی دارند (این انتشارات  01/1کل میزان استفاده را دریافت نمودهاند) انتشارات سال 0290
همچنین بیشترین میزان استنادات را از آن خود نموده اند (این انتشارات  98/2درصد از کل استنادات را به خود اختصاص دادهاند)
نمودار  9میزان استناد و ذخیره مقاالت مورد بررسی را بر حسب سال نشان میدهد
جدول  0فراوانی و درصد میزان استفاده و استناد بر حسب سال انتشار
سال

کل

انتشار

مقاالت

درصد

کل

انتشارات با

استنادات

آلتمتریکس

درصد

کل
استنادات

استناد
به ازای

درصد

مقاله

کل
استفاده

میزان
استفاده به

درصد

ازای مقاله

0299

021

8

9011

022

18/8

9010

2/22

92/2

0988

1 /9

91

0290

122

09

9294

211

11/94

9228

4 /9

98/2

4922

2 /1

01/1

0299

194

09.02

0028

199

11/2

0029

9/98

08/1

9284

2 /9

02/4

0294

198

04

9280

190

11/98

9211

9/41

99/8

0428

9 /9

91/2

0292

224

09

914

229

10/0

910

2/08

0

9012

0 /9

1

کل

9212

922

1892

9229

922

99119

4 /2

922

1890

_____________________________________________
 9با تشکر از سرکار خانم دیدهگاه به سبب کمک در گردآوری این بخش از دادهها
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نمودار  .1مقایسه درصد استناد و ذخیره مقاالت مورد بررسی بر حسب سال

فراوانی استفاده از انتشارات مورد بررسی در مندلی بر حسب کشورهای کاربران
همانطور که پیشتر ذکر شد کاربران از کشورهای مختلف  99119بار انتشارات مورد بررسی را در کتابخانه شخصی خود
ذخیره کردهاند از این میان  9222کشور مشخص و  90422کشور نامشخص میباشد نمودار  0مبین این مسئله است که ،کاربران
هند ،ایران ،آمریکا و پس از آن ،برزیل ،انگلستان ،مالزی ،اسپانیا ،مکزیک ،آلمان و کلمبیا کشورهای برتر از لحا میزان ذخیره و
استفاده از این انتشارات میباشند الزم به ذکر است که همانگونه که زاهدی ( )9919اشاره نموده است هرچند که ممکن است این
مق االت توسط ایرانیان مقیم این کشورها مورد استفاده قرار گرفته باشد ،اما نشان دهنده رؤیتپذیری مقاالت انگلیسی زبان منتشر
شده در مجالت بین المللی ایران نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بین کشورهای جهان است

161

97

45

47

53

67

103

107

110

76

نمودار  .2فراوانی استفاده از انتشارات مورد بررسی در مندلی بر حسب کشورهای کاربران (ده کشور برتر)

فراوانی استفاده از انتشارات مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی – پژوهشی کاربران مندلی
نمودار  9نمایانگر فراوانی استفاده از انتشارات مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی – پژوهشی کاربران مندلی
میباشد از کل  99119بار میزان ذخیره انتشارات مورد بررسی در مندلی توسط کاربران مختلف ،برای  1912مورد ( 20/8درصد) ،
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رشته کاربران مشخص و برای  2229مورد ( 41/0درصد) رشته کاربران نامشخص بود کاربران رشتههای علوم زیستی ،مهندسی،
شیمی و پزشکی باالترین میزان استفاده از مندلی را به خود اختصاص دادهاند قاره آسیا با  299مورد بیشترین و پس از آن قاره
اروپا ،آمریکا ،آفریقا و استرالیا به ترتیب با  80،02 ،911 ،410کاربر ردههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند

نمودار  .3فراوانی استفاده از انتشارات مورد بررسی در مندلی بر حسب رشته تحصیلی -پژوهشی کاربران مندلی

همبستگی بین میزان استناد و میزان استفاده انتشارات مورد بررسی در پایگاه استنادی اسکوپوس و نرم افزار
مدیریت استناد مندلی
آزمون همبستگی اسپیرمن و با  %11اطمینان حاکی از همبستگی مثبت و متوسطی ( )r=2/490بین دو شاخص استناد و استفاده
میباشد با توجه به معنادار بودن این رابطه ،می توان بیان داشت که به طور کلی مقاالتی که توسط کاربران بیشتری در مندلی ذخیره
شدهاند ،استنادات بیشتری در پایگاه اسکوپوس دریافت کردهاند با در نظرگرفتن تفاوت سال انتشار مقاالت و در نتیجه تفاوت آنها
در فرصت استنادی ،جهت کنتر ل این عامل ،همبستگی میان استفاده در مندلی و استناد در هر سال به طور جداگانه نیز انجام شد که
نشان از معنادار شدن رابطه بین این دو شاخص دارد
جدول  .3رابطه همبستگی بین میزان استناد و میزان استفاده از انتشارات مورد بررسی

سال انتشار

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد مقاالت

0299

**2/490

2/222

021

0290

**

2/901

2/222

0299

**

122

2/012

2/222

194

0294

**2/028

2/222

198

0292

**

2/002

2/222

کل

**

2/490

**رابطه در سطح  2/29معنی دار میباشد

2/222

224
9212
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امکان پیشبینی تعداد استنادات دریافتی بر اساس میزان استفاده از مقاالت در مندلی
نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان میدهند مدل رگرسیون معنیدار بوده و شاخص تعداد استفاده در مندلی میتواند پیشبینی
کننده تعداد استناد باشد مدل رگرسیونی با میزان بتای  )Beta=2/42 (2/42و ضریب تعیین (R²=0.20( 2/02معنادار است
ضریب تعیین بیانگر این نکته است که  02درصد از واریانس و تتییرات شاخص استناد به وسیله متتیر تعداد استفاده در مندلی قابل
پیش بینی و تبیین است
بر اساس آزمون آماری آنوا تأثیر معناداری میان تعداد استنادها و میزان استفاده از مقاالت در مندلی در سطح  p<0.05با سه
شرط ] [F(1, 3068)=781.185, p=0.000وجود داشت ،که این موضوع حاکی از این است که تعداد استفاده در مندلی،
توانایی پیشبینی شاخص استناد در این را پژوهش دارد
نتیجهگیری و پیشنهادها:
یکی از پرکاربردترین ابزارهای آلتمتریکس مندلی میباشد ،چرا که اطالعات کاربران از جمله نام کشور و رشـته تحصـیلی و
موقعیت شتلی آنها را نیز ارائه میکند( فنر ) 0294 ،9نتایج این پژوهش حکایت از پوشـش خـوب مجـالت ایرانـی نمایـه شـده در
اسکوپوس در مندلی دارد به طوریکه  21/1درصد از انتشارات مورد بررسی در مندلی ذخیره شدهاند که می تواند دلیلـی مـتقن بـر
استفاده و رؤیتپذیری مقاالت مورد بررسی توسط کاربران مختلف در مندلی باشد
بررسی مقاالتی که حداقل یکبار در مندلی ذخیره شده اند نشان داد که این مقاالت  99119بار در مندلی ذخیـره شـده انـد و
 1892استناد در پایگاه اسکوپوس دریافت کردهاند در مقایسـه بـا میـزان اسـتناد ،بـه طـور میـانگین ،ایـن مقـاالت از میـزان ذخیـره
4/2درصدی در مقابل استناد  0/22درصدی در پایگـاه اسـکوپوس برخـوردار هسـتند از نظـر سـال انتشـار ،انتشـارات سـال  0290از
بیشترین میزان ذخیره در مندلی و همینطور بیشترین میزان استناد در اسکوپوس برخوردار میباشند بر حسب رشته ،کـاربران رشـته
علوم زیستی باالترین میزان ذخیره در مندلی را به خود اختصاص داده اند و از نظر کشـور بیشـترین کـاربران از هنـد هسـتند از نظـر
رابطه با استناد ،به طور کلی ،همبستگی مثبت و متوسطی بین استناد و ذخیره مقاالت در مندلی در بین انتشارات مورد بررسی وجـود
دارد و مدل رگرسیون معنیدار شده و  02درصد از تتییرات و واریانس استناد توسط میزان استفاده کاربران در مندلی قابل پیشبینی
میباشد نتایج این پژوهش موید نتـایج پـژوهش عرفـانمـنش ( ،)9912ابراهیمـی و سـتاره ( ،)9912محمـدی و همکـاران (،)0292
محمدی و تلوال ( ،)0294همچنین لی و تلـوال ( )0290زاهـدی ،کاسـتاس و وتـرز ( ،)0294زاهـدی و ون اک ( ،)0294هاسـتین و
همکاران میباشد نتایج این بررسی با نتایج تحقیق زاهدی ( )9919و ملکی ( )0292از بسیاری جهات از جمله همبستگی مثبت بـین
میزان استفاده و میزان استناد همخوانی دارد با این تفاوت که در پژوهش زاهدی همبستگی ضـعیف و در ایـن پـژوهش ،همبسـتگی
متوسطی نشان داده شده است در هر دو پژوهش کاربران رشته های علوم زیستی و مهندسی باالترین میـزان اسـتفاده از منـدلی را بـه
خود اختصاص دادهاند تنها تفاوت در ترتیب قرار گرفتن آنها در دو پژوهش مـیباشـد در هـر دو پـژوهش انتشـارات سـال 0290
بیشترین آمار ذخیره را در مندلی داشته اند به لحا کشورهای کاربران اسـتفاده کننـده نیـز نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش
ملکی( ) 0292تا حدودی همسویی دارد چرا که در آن پژوهش آمریکا ،هند و انگلستان بیشترین میزان استفاده را از مقـاالت ایرانـی
در مندلی داشتهاند و در پژوهش حاضر نیز هند ،ایران ،آمریکا و برزیل بیشترین میزان استفاده را نشان دادهاند
در پایان ،می توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به پوشش گسترده مندلی ،این شبکه اجتماعی میتوانـد در کنـار رویهـای
سنتی ارزیابی آثار علمی نقشی تکمیلکننده ایفا نماید لذا ،پیشنهاد می شود محققان و پژوهشگران با به اشتراک گذاشتن آثار خـود
در شبکه های اجتماعی از جمله مندلی ،نه تنها امکان دسترسی انتشارات علمی را برای کاربران مهیا ساخته بلکـه در پـی آن مسـبب
_____________________________________________
1 Fenner
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افزایش شمار خوانندگان شده و در نهایت باعث افزایش اثرگذاری و استناد آثار علمی میشوند
منابع
ابراهیمی ،سعیده و ستاره ،فاطمه( )9912پژوهشی پیرامون سنجههای جایگزین در نظام ا

 9222با شاخصهای استنادی گوگل

پژوهشگر پژوهشنامه پردازی و مدیریت اطالعات121-819 ،)4(99،
ابراهیمی ،سعیده ،ستاره ،فاطمه و حسینچاری ،مسعود( )9912بررسی رابطه بین سنجههای رؤیتپذیری و ذخیره با شاخص
استناد در نظام آلتمتریکس پالس پژوهشنامه پردازی و مدیریت اطالعات824-842 ،)9 (99،
زاهدی ،زهره( )9919بررسی میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجالت بین المللی ایرانی در مندلی اولین
همایش ملی سنجش علم :ارزشیابی و آسیبشناسی بروندادهای علمی  8-1اسفند دانشگاه اصفهان
ستاره ،فاطمه ( )9914بررسی نقش میانجیگری سنجههای جایگزین در رابطه بین شاخصهای رؤیتپذیری و استناد رساله
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز شیراز ایران
ستوده ،هاجر ،مزارعی ،زهرا و میرزابیگی ،مهدیه ( )9914بررسی رابطه میان شاخصهای استنادی و نشانهای «سایت یوالیک»:
نمونه مورد مطالعه مقاالت حوزه علم اطالعات و کتابداری در سالهای  0290-0224پژوهشنامه پردازی و مدیریت
اطالعات129-191،)4(92 ،
عرفانمنش ،محمدامین ( )9912حضور مقالههای بین المللی ایرانی علم اطالعات و کتابداری در رسانههای اجتماعی :مطالعه
آلتمتریک ،پژوهشنامه پردازی و مدیریت اطالعات919-941 ،)0(90 ،
عرفانمنش ،محمدامین ،اصنافی ،امیررضا و ارشدی ،هما ( )9914دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور در ریسرچگیت :مطالعه
آلتمتریکس دانششناسی10-21 ،)92(8 ،
مهربان ،سحر و منصوریان ،یزدان  9919رصد روندهای علمی :رویها و معیارهای علمسنجی و تتییر نقش کتابداران پژوهشنامه
پردازی و مدیریت اطالعات299-299 ،)9(01 ،
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بررسی جایگاه و نقش اطالعات تصویری در فرایند ارتباطات علمی
محمد رضا نیازمند

1

منا طاووسی

2

سجاد اولیایی

3

چکیده:
زمینه :با گستری ارتباطات علمی بین پژوهشگران مختلف ،ابزارهایی جهت بهره گیری هر چه بیشتر از درک و مفهوم اطالعات گستری یافت و
اطالعات به شیوه های گوناگون و در قالب های مختلف مبادله شد که از آن جمله می توان به اطالعات تصویری یا مصورسازی اطالعات اشاره کرد با توجه
به اهمیت موضوع و نحوه و شیوه ی مصورسازی اطالعات ،بررسی پژوهش هایی در این زمینه ضروری است
هدف :هد

از پژوهش حاضر بررسی نقش اطالعات تصویری و مصورسازی اطالعات در فرایند ارتباطات علمی پژوهشگران است

روش :روی پژوهش حاضر به شیوه ی مروری و با رویکرد توصیفی است که در آن پژوهشگران با استفاده از متون علمی به بررسی جایگاه و نقش
اطالعات تصویری و مصور سازی اطالعات در ارتباطات علمی می پردازند
یافته های پژوهش :یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه به طور معمول در فرایند های ارتباط علمی از متون استفاده می شود اما استفاده از
اطالعات تصویری همچون اینفوگرافیک و مصورسازی اطالعات می تواند مفهوم اطالعات را به مخاطب بیش از پیش انتقال دهد
کاربردهای احتمالی :این پژوهش می تواند در بازیابی اطالعات ،و استفاده هر چه بیشتر از اطالعات در قالب تصاویر به منظور مفهوم سازی
اطالعات مؤثر باشد
اصالت :از آنجا که در داخل کشور به این موضوع توجه آنچنان نشده است ،این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش جامع و اثربخش باشد

مقدمه
انسان در دوران کهن توانسته است با خلق نخستین تصاویر به بیان دانسته های خود بپردازد این توانایی در تصویرسازی عالوه
براینکه سبب ایجاد پایههای اولیه دانش شد ،در برقراری ارتباط بـین انسـانهـایی کـه دریـک عصـر مـی زیسـتهانـد نیـز مـوثر بـود
بهره گیری آدمی از عناصر دیداری در طول تاریخ ادامه داشت و تا دوران معاصر نیز استفاده مطلوبی از آن بهعمل آمد ،بـهگونـهای
که امروز طرح گونهها ،عالمتها و اشکال به عنوان وسیلهای برای ارتباط پیامهای ساده بین انسانها به کار میرود
در سالهای اخیر استفاده فنی از راهبردهای دیـداری بـهشـیوهای نظـاممنـد در سـاختار رشـتههـای متعـدد علمـی وارد شـده و
روی های آموزی و پژوهش را متاثر ساخته است یکی از راهبردهای موثر دستیابی به اطالعات مفید ،استفاده از فنون مصورسـازی
اطالعات است مصورسازی به عنوان فرایند دریافت داده های خام و تبدیل آن به شکلی است که برای انسان قابل مشـاهده و درک
باشد (چی و جین )0299 ،4در بهره گیـری از ابزارهـای ارتبـاطی کـاربرد تصـاویر بیشـتر نمایـان شـده ،و بـا گذشـت زمـان و ظهـور
پیشرفتهای علمی و فنآوری ،بهرهگیری از آن در شاخههای متعدد علمی وارد شده است
از دیگر سو بدون ارتباط زندگی در یک اجتماع قابل دوام نخواهد بود و ارتباطات درحوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسـی
و فرهنگی الزم میباشد و بدون برقراری ارتباطات یک اجتماع بشری پیشرفتی نخواهند داشت ارتباط یک فرایند همگرایی است
که در آن فرستنده و گیرنده از طریق وسایل میانجی اطالعات را میآفرینند یا در آن مشارکت میکنند .در یک فراینـد همگـرا،
_____________________________________________
 .1کارشناس پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری شیراز niazmand@ricest.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران mona.tavousi@gmail.com
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز sajjado68@gmail.com
4 Chi & Jain
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فرستنده و گیرنده تمایل دارند که به سوی یک نقطه حرکت کنند ،یا یکی به سوی دیگری برود ،یا هر دو به یک عالقه ،قانون،
و سودمندی مشترک دست یابند (رضایی)9919 ،
ارتباطات علمی به عنوان یکی از زیر مجموعه های ارتباطات اجتماعی به فرایندهای مرتبط با انتشار علمـی اطـال مـی شـود
چرا که انتشار در شکل های مختلف آن روی اصلی انتشار نتایج پژوهش هاست علم هویتی جمعی دارد و نزد همـه پخـش اسـت
فعالیت علمی هر دانشمند زمانی هویت و اهمیت می یابد که به جامعه علمی عرضه و در آثار و مطالعات دیگران متجلـی شـود و بـا
تحلیل های فردی دیگران درآمیزد تا سرانجام بر ذخیره هـای دانـش افـزوده گـردد؛ بنـابراین ارتبـاط اسـاس و ماهیـت علـم اسـت
(داورپناه)9982 ،
دور )0294(9بیان میکند که ذهن انسان میتواند ،اطالعات تصویری انتقالی را بسیار سریع درمقایسـه بـا اطالعـات کالمـی و
نوشـتاری بصــورت بســیارکارآمد و دائمـی درک کنــد(یواراج )0291 ،0حــال ایــن سـوال مطــرح مــیگـردد کــه نحــوه و شـیوه ی
مصورسازی اطالعات چه تأثیری در انتقال هرچه بهتر اطالعات و ارتباطات علمی نقش پویا و موثری دارد؟
بیان مسئله
9

ما خود را در دوران داده های بزر ،پیدا می کنیم ،زمانی که اطالعات سریع تر از همیشه در جریان است ،و اینفوگرا

ها

به عنوان یکی از ابزارهای مصورسازی اطالعات ما را با انبوهی از افکار و دانش سریع و اغلب با نفوذ باال رو به رو می کنند آنها
یک روی جدید برای دیدن و درک دنیای ما هستند به طور فزاینده ای در ارتباطات علمی اینفوگرا

ها برای شکستن و ساده

کردن پیام های پیچیده مورد استفاده قرا میگیرد(جکسون )0294 4مصورسازی داده دارای استعداد زیادی برای استخراج دانش از
داده است مصورسازی مجموعه ای صحیح از ویژگی ها ،می تواند به وضوح ،الگوهای مورد عالقه را مشخص کند(لبان)0299 ،2
به نظر می رسد که دولت ها و سازمان ها و افراد در مسابقه قرار دارند تا بیشترین اطالعات را در اسرع وقت به دست آورند ،حال با
این حجم عظیم داده ها چگونه می توان آن ها را درک کرد و ارتباط برقرار کرد
در این مقاله به ضرورت و اهمیت نقش مصورسازی اطالعات در ارتباطات علمی برای موثر واقع بودن و همچنین انواع آن ها
در ارتباطات پرداخته شده است ،تا افراد روابط معنادار نهفته میان دادهها را درک کنند و خود به کشف الگوها و تجزیه و تحلیل
مستقیم اطالعات بپردازد
امروزه در محیط اینترنت با مصورسازی اطالعات به شکل گستردهای رو به رو هستیم ودر سایتهای مختلف ،هنگامی که در
جستجوی دادههای خاصی هستیم ،اگر اطالعات بازیابی شده بهصورت مصور نمایش داده شود در درک ما برای شناخت و تفسیر
اطالعات تاثیر بیشتری برجای خواهد گذاشت برای دستیابی به کارآیی باالتر در درک اطالعات ،میتوان از شیوههای مصورسازی
به نحو مطلوب بهره گرفت و از راهبردهای گوناگون آن درایجاد تعامل و نمایش دیداری عناصر اطالعاتی استفاده کرد فنون
خاص مصورسازی برای تبین مفهوم اطالعات و برقراری ارتباط سودمند ،با تکیه بردرک باالتر دادههای فراهم آمده و به کاربران
کمک میکند تا میزان بهرهوری دردریافت و ارزیابی اطالعات را افزایش دهند
مصورسازی کاربرد موثری در زمان دستیابی به اطالعات بازیابی شده درکاوی اطالعات دارد براین اساس ،میتوان با تکیه
بر نمایشگرهای مصور در رابط کاربر ،میزان ربط میان اطالعات بازیابی شده و پرس و جوی ارائه شده به نظام را بررسی کرده و
_____________________________________________
1 Dur
2 Yuvaraj
3 Big data
4 Jackson
5 Leban
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ساختن نیاز اطالعاتی کار را پشتیبانی کرد

( درودی ،سلیمانی نژاد)9988 ،
ارتباطات علمی به دو شکل رسمی (مانند انتشار کتاب و انتشار مقاله در مجالت) و غیررسمی (تماسهای شخصی و شفاهی و
نیز مجازی مانند ارسال پیام به گروه های مباحثه) وجود دارد مجراهای غیررسمی ارتباطات علمی ایده ها و یافته های جدید را به
سرعت اشاعه می دهند در دنیای مجازی امروز ابزارهای بسیاری برای تسهیل ارتباطات علمی به وجود آمده اند این ابزارها تبادل
علمی را فارغ از محدودیت های زمان و مکان و بصورت تعاملی امکانپذیر نموده و بنابراین مبادله دانش را از سلسله اطالعات خطی
به شبکه ارتباطی تعاملی متحول نموده اند
روش شناسی پژوهش
این پژوهش به روی توصیفی و با رویکرد مروری انجام شده است و در آن پژوهشگران با استفاده از متون و مرور آنها در
منابع مختلف به پیوند بین مصورسازی اطالعات با ارتباطات علمی در این متن اشاره می کنند
پیشینه حوزه مصورسازی
9

مصورسازی از مباحث حوزه علوم رایانه است پوالنکو و زارلت ( )0220نیز بیان میکند که مصورسازی اصطالحی است که
از سال  9181دریکی از انتشارات بنیاد ملی علوم درآمریکا 0با نام مصورسازی در محاسبات علمی 9به کاربرده شد این اصطالح،
پس از آن ،در زمینه کاری موسسه مهندسان بر و الکترونیک 4به کارگرفته شد
حوزه های مهمی که در ارتباط با مصورسازی می باشد ،بازیابی اطالعات ،فرامتن و وب ،کتابخانههای رقومی ،و تعامل میان
انسان و رایانه 2است(چن )9111 ،ازسوی دیگر ،مصورسازی با عرصههای متعدد دیگری چون طراحی رابط کاربر ،2گرافیک
رایانهای ،تحلیل اطالعات ،نظریههای شناختی 1وطراحی هنری ارتباط نزدیک دارد هتزلر و تورنر )0224(8در پژوهش خود اظهار
میکند که مصورسازی اطالعات استفاده از حمایتهای رایانهای ،تعامل ونمایش دیداری دادههای انتزاعی برای تقویت قدرت
ادراک آدمی است آگاتر و برمودز )0222(1به زمینههای همکاری بین رشته ای مصورسازی توجه میکنند و مطالعات اصلی آن را
درمیان حوزههای مطالعاتی مربوط به هنر ،طراحی ،علم و فناوری برمیشمارند
اینفوگرافیک ابزار مصورسازی اطالعات
اینفوگرافیک (کوتاه شده عبارت نمایش اطالعات میباشد) یک نمایش دیداری از اطالعات است که با کمک نمودارها و
گرا

ها ،به همراه مصور سازی دادهها و توضیحات کوتاه نقاط پنهان را آشکار میسازد ،پیچیدگیها را توضیح میدهد و ابهامات

را به وسیله تصاویر آشکارمیسازند اینفوگرافیک یک رویکرد دیداری متداول برای ارسال پیام های کوتاه ،کامل و فشرده است
(المب 92و دیگران 0294 ،؛ اسمیکالس0290 ،99؛ وانچواسین)0299 ،90
_____________________________________________
1 Polanco & Zarlt
)2 National Science Foundation(NSF
3 Visualization in scientific computing
)4 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE
5 Human–computer interactionn
6 Interface design
7 Cognitive theories
8 Hetzler & Turner
9 Agutter & Bermudez
10 Lamb
11 Smiciklas
12 Vanichvasin
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مردم همیشه برای استفاده از اطالعات به گونهای که قابل فهم باشد ،در صورت لزوم به جای استفاده از کلمات ،پاراگرا

ها

یا صفحات ،ازیک فرم کوتاه مصور استفاده میکنند افراد اغلب از اشکال نصب شده در جاده تا نمادهایی که در وب به آن
برخورد میکنند ،متقابال با اینفوگرافیک درزندگی روزانه برخورد دارند درماقبل تاریخ ،انسانهای اولیه اولین تصویرنگاری
اطالعات را با نقاشیهای درون غارها ایجاد کردند :در ادامه نقشهها و نمودارهای امروزی در طول این تاریخ ،تصویر و متن به طور
جداگانه با هم مخلوط شدهاند بعدها ،نقشهبرداری چندین هزار سال قبل از نوشتن آغاز شد پس از آن ،نمادها برای نگهداری
سوابق احشام و انبار مورد استفاده قرار گرفتند سرخپوستان از تصاویر برای نشان دادن سفر نسلهای گذشته استفاده کردهاند آنها
به تنهایی قابل خواندن نیستند ،آنها به عنوان یک عنصر حمایتی به حافظه و داستان سرایی بهکار گرفته می شدند با حرکت به سال
 ،9112به پدر مصورسازی داده ،ادوارد توفت 9می رسیم در حالی که در پرینستون تدریس می کرد ،توفت یک سمینار بر روی
گرافیکهای آماری با جان توکی ،0پیشگام در زمینه طراحی اطالعات ،برگزار کردند توفت بعدا نمایش تصویری 9را در سال
 9180منتشر کرد و خود را بعنوان متخصص اینفوگرافیک معرفی کرد تاریخ اخیر اینفوگرافیک شامل ظهور نمودارها در نرم افزار
اداری محور ،به ویژه اکسل 4و پاورپوینت 2است این انفجار ابزارهای مصورسازی اطالعات آسان برای استفاده ،منجر به گستری
اینفوگرافیک در دانشگاه ها و ارتقاء هوی تجاری شد
امروزه ،البته ابزارهای طراحی مصورسازی داده مبتنی بر وب ،سادهتر از هر زمان دیگری برای ایجاد اینفوگرافیک مانند
نمودار متحرک ،اینفوگرافیک تعاملی و غیره استفاده میشود
انواع اینفوگرافیک
خدماتی نمایش میدهد که به عنوان رسانهای برای تمام انواع ارتباطات عمل میکند ما اغلب میبینیم که افکار و ایدههای
مربوط به اجسام ،که حتی از لحا جسمی موجود نیست ،به وضوح از طریق نمایش ذهنی قابل درک است
بسته به نوع اطالعاتی که در میان کاربران باید در اختیار کاربران قرار داد ،انواع مختلفی از اینفوگرافیک وجود دارد:
 .1نمایش اطالعات:
● نمودارهای ترکیبی :در نمودارهای ترکیبی ،نمودارها و فرمتهای نمودار مختلف برای نشان دادن اطالعات اسـتفاده مـی-
شود این بسیار مفید برای نمایش گزاریهای کسب و کار و آمار کتابخانه میباشد
اطالعاتی  /لیست:
در اینفوگرافیک مبتنی بر اطالعاتی و یا فهرستی ،متن به عنوان یک روی ارائه اطالعات اسـتفاده مـیشـود و چنـد نمـودار و
گرافیک استفاده میشود در حالی که اطالعات با یک طرح جذاب رنگی و آیکونها بهبود مییابد ،به طور کلی ،کلمات محرک
پیام به مقصد میباشد
● خط زمانی :هر زمان که بخواهید نشاندهید که چطور در طول زمان تکامل یافته یا میخواهید یک داستان را در یک نظـم
تاریخی بگویید ،این نوع اینفوگرافیک بسیار مفید است که از نقطه نظرتان استفاده کنید
چگونه به :هنگامی که یک فرایند یا مراحل باید در یک اینفوگرا

نمایش داده شود ،برای مثال ،نحوه کار در جومال؟

_____________________________________________
1 Edward Tufte
2 John Tukey
3 Visual Display
4 Excel
5 PowerPoint
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● فرایند :اگر چه این فرمت بصری به نظر می رسد شبیه به یک قبلی است ،اما به این معنی است که آن را به طـور خـاص بـه
توضیح یک فرآیند ،به ویژه در فرآیند تصمیم گیری ،متفاوت است این نوع اینفوگرا

معموال به عنـوان یـک نمـودار جریـان یـا

یک درخت تصمیمی شناخته می شود
● مقایسه :این اینفوگرا

ها معموال برای مقایسه بین دو محصول ،افراد ،ایده ها ،چیزها ،رویـدادها و مکـان هـا اسـتفاده مـی

شود
● محل سکونت :جهت مشاهده بصری در یک منطقه  -محلی ،ملی یا جهانی  -یک مکـان اطالعـاتی اسـتفاده مـی شـود بـه
عنوان مثال ،استفاده از آخرین تکنولوژی در کتابخانه ها
● عکاسی :یک عکاسی از عکاسی ترکیبی از تصاویر و عناصر گرافیکی مانند نمودارهای خط ساده ،آیکون ها یا متن است
این کار بر اساس پس زمینه ای است که از تصاویر با کیفیت باال ساخته شده است ،این نوع اینفوگرا

زیبایی شناختی و چشـمگیر

است
● سلسله مراتبی :این نوع نمودار ،اطالعات را براساس سطوح سازماندهی می کند  -چه سطح اهمیت ،سطح دشواری ،سـطح
درآمد و غیره
 0براساس ماهیت محتوای:
● مطالعه موردی :چنین اینفوگرا

ها مفید است زمانی که موضوع مورد مطالعه با یک پرس و جـو خـاص ،و نتیجـه مطالعـه

باید به یک گروه بزرگتر از مردم منتشر شود
● تاریخ شمسی :هنگامی که موضوعات مورد مطالعه با تاریخ مقابله می کنند ،و بهترین نشان داده شده از طریـق اینفـوگرا
های زمان سنجی
● تجسم داده :تجسم داده تبدیل اطالعات به یک پلت فرم خال و منحصر به فرد با پس زمینه صدا برای ارتباطات اطالعات
است
9

 9براساس مشخصات آدامز ( )0299بر اساس ویژگی های سه نوع اینفوگرا
● اطالعات جترافیایی استاتیک :این اینفوگرا

ها ارائه داده است:

ها اطالعات را در یک بار و در کل آن را ارائه مـی دهـد بـه عنـوان مثـال،

اطالعات ارائه شده در روزنامه ها و کتابچه های محصول
● اینفوگرا

های حرکت :اینفوگرا

های حرکت در سینما و سخنرانی ها برای ارائه اطالعات بـه طـور مـداوم و در یـک

توالی استفاده می شود
● اینفوگرا

های تعاملی :در چنین اینفوگرا

هایی ،اطالعات با توجه به انتخاب خواننده ارائه شده است این شامل دخالت

فعال خوانندگان با انتشار اطالعات است
اینفوگراف ها در کتابخانه ها
تمرکز اصلی اینفوگرا

ها تجزیه و تحلیل و نمایش مفهوم جدیـد از اطالعـات و یـا داده هـای خـام اسـت اینفـوگرا

هـا

توانایی نمایش داده ها در قالب نمودار ،نمودار و جداول است که باعث می شود مخاطب آن را جـامع و قابـل فهـم کنـد ایـن داده
های عظیم داده ها را به تکه های قابل هضم بر می گرداند
اینفوگرا

هایی که به خوبی طراحی شده توجه مخاطبان را جلـب مـی کنـد و پیـام را در یـک رسـانه ترکیبـی از داده هـا و

تصاویر ارائه می دهد تصویربرداری خوب به بیننده در تجسم روند داده ها کمک می کند
ارتباطات علمی و مصورسازی
_____________________________________________
1 Adams
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ارتباطات علمی به خلق ،انتشار و دریافت دانش علمی می پردازد ( هالی دی )0229 ،9عالوهبراین ارتباطـات علمـی رویـهای
است که درآن کیفیت کارپژوهشی همکاران در یک پژوهش ارزیـابی و بـرای اسـتفاده آینـده در جامعـه علمـی منتشـر مـیشـود (
ساوانت )0290 ،0در دهه های گذشته ،عالئق نسبت به بررسی آینده ارتباطات و انتشارات علمی به دنبـال تتییـرات در فنـاوریهـای
اطالعات و ارتباطات بسیار افزایش یافته است( برگمن0222 ،9؛ بوهلین0224 ،4؛ والتمن0292 ،2؛ شی هاتا ،الیس و فوسـتر2؛ )0292
محققان معتقدند که شیوهها و مدل های ارتباطات علمی جاری توانایی ادامه مسیر همگام با توسعه بسیار سریع و عظیم دنیای علـم را
ندارند ،ونیازمند توسعه ،بهترشدن و پذیری رویها و فرمهای جدید میباشند(شی هاتا ،الیس و فوستر ؛  )0292معنای سـادهتـر از
ارتباطات علمی عبارت است از مبادله منظور و مفهوم .البته تعاریف کامل تر و جامع تری از این واژه قابل ارائه است .ولی بـرای
تعریف این عبارت همان بس که ارتباطات زمانی برقرار می شود که افراد در تماس با هـم منظـور هـم را دریافتـه و آن را درک
کنند زمانی که نمادها و عالئم راهنمایی را در اماکن مختلف نصب میکنند ،بگونهای است کـه بـا دیگـران مـرتبط شـده و آن
چیزی را که مد نظر است به دیگران منتقل میکند در واقع افراد با اعمال و رفتارهایی خاص سعی میکنندکه موضوع یـا پیـامی
به یکدیگرمنتقل کنند به این صورت که اگر رفتاری درک نشود ارتباط به وجود نمیآید یکی از شـرایط اصـلی ارتبـاط درک
کردن میباشد .هرچه یک فرد سعی کند از طریق صحبت کردن با فرد دیگری که با زبانش آشنا نیسـت ارتبـاط برقـرار کنـد بـه
جهت عدم درک طر

مقابل موفق نخواهد شد ،و چون عمل درک کردن با حواس پنجگانه ما صورت می گیرد لذا ارتباطات و

به تبع آن ارتباطات علمی با استفاده از این حواس به وجود می آیند در یکی از گزارشهای مسـتند یونسـکو دربـاره بـی نظمـی در
حوزه اطالعات و ارتباطات چنین آمده است (( :سیل بی امان اطالعـات در برخـی از رشـته هـا ،مسـدود بـودن بعضـی از مجراهـای
ارتباطی ،بی نظمی انتشارات و موانع زبـانی از یـک سـو ،نـاتوانی مـا در حـذ

پـاره ای از اطالعـات کهنـه و غیرضـروری از نظـام

نگاهداری اطالعات ،از سوی دیگر در وضع کنونی ،ما را در برابر موقعیت خطیری قرار داده است ،زیرا که توازن توزیع اطالعـات
را در بین کشورها برهم زده است( فرحزاد )9914 ،همانطور که دراین گزاری ذکر گردیده ،یکی از موانـع زبـان مـیباشـد؛ حـال
اینکه برای درک و فهم نیازمند زبان یکسان میباشد تا ارتباطات با سهولت برقرار گردد؛ باتوجـه ناکارآمـدی شـیوههـا و فـرمهـای
ارتباطات علمی در جامعه علمی امروز ،و با توجه به ویژگی متز انسان که اطالعات دریافتی را برای پردازی سریعتـر و فهـم دقیـق
دیداریسازی میکند (گاردنر 1و همکارن)0292 ،؛ میتوان ازطریق مصورسازی دادهها ضمن ارائـه اطالعـات و عناصـر گرافیکـی
ضروری مربوط به دنیای علم ،با استفاده از زبان نماد و تصاویر که افراد با زبانهای مختلف و بدون نیاز بـه آشـنایی بـا زبـان اصـلی
پژوهشگر با دانش و یافته های وی ارتباط برقرار کرده و منجر به افزایش ارتباطات علمی گردد
ارتباطات علمی با استفاده از کانال های مختلف از جمله وبال ،ها ،وب سایت ها ،پوسترها ،مجالت ،بـازی هـای ویـدئویی،
بیلبورد ها ،تلویزیون ،برنامه ها و فیلم ها برای برقراری ارتباط علمی عموم مردم مورد استفاده است این وسایل ارتباطی عموماً چنـد
رسانه ای است و از طریق زبان بصری قابل انتقال است ارتباطات علمی با تمرکز بر ساده سازی علم از طریق کلمات با هدایت چند
تصویر و اغلب تصاویر نامعلوم تمرکز دارد بهره وری انتقال دانش از طریق مصورسازی در این زمینه کوچک امـا در حـال ظهـور،
دست کم گرفته شده است اما ارتباطات علمی مصور چیزی بیش از انتقال دانش است ،و محرک هیجان در علم تلقی مـی شـود از

_____________________________________________
1 Holliday
2 Sawant
3 Borgman
4 Buhlin
5 Waltman
6 Shehata, Ellis & Foster
7 Gardner
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طریق زبان بصری ،ارتباطات علمی وسعت بیشتری می گیرد و می تواند دسترسـی بخـش بزرگـی از مـردم را بـه علـم بـا اسـتفاده از
تصاویر جذاب تر کند (دیویس و استرادا)0292 ،9
جامعه ی قرن  ، 09به طور فزاینده ای تحت کنترل شرکت های چند ملیتی ،فضای مجازی و مصر

گرایی قـرار دارنـد و بـه

دسترسی سریع به اطالعات متکی هستند؛ به همین دلیل ،ارتباطات علمی نیاز به پیدا کردن راه هایی دارد که محدودیت های رسـانه
های سنتی را کنار بگذارد نتایج تحقیقات نشان می دهد حسگرهای بینایی ما بسیار سریعتر از سایر حس ها در کسب دانش بـه کـار
می روند ،و تقریبا  82درصد ورودی حسی ما از سیستم تصویری ما می آید (ترامبو )9111 ، 0و این اهمیت مصورسازی اطالعات را
می رساند
ما در محیطی شکل گرفته از تصاویر زندگی می کنیم که همیشه ما را احاطه کرده و به ما می گویند چگونه فکـر ،احسـاس و
صحبت کنیم(اباسترز )9111 ،9در چنین محیطی که با عناصر تصویری و مصور خو گرفته است ،ارتباطات در جامعه به مراتب بیشتر
به سمت مصور می رود فرهنگ بصری شروع به جایگزینی فرهنگ چاپ شده یا نوشته شده می شـود(کیرینا )9110 ، 4اکنـون مـا
احتماال با روی های پیچیده ای که حاوی تصاویر دقیق ،عناصر طراحی پیچیده و فرمت های منحصر به فرد هستند روبرو می شویم
(گلداستون0224 ،2؛ جویت و کرس0229 ،2؛  ،سرافینی )0299 ،1به منظور درک چنین متن هایی و ساختن معنای آنها ،افـراد بایـد
بتوانند تصاویر و عناصر طراحی را همزمان با متن نوشتاری پردازی کنند و ارتباط برقرار کنند
افراد برای دستیابی به ارتباط بصری خوب نیازمند سواد بصری اند سواد بصـری بـه عنـوان یـک سـاختار جـامع شـامل تفکـر
بصری ،یادگیری بصری و ارتباطات بصری مورد توجه قرار می گیرد(موریتی )9111 ،8بنابراین ما نیاز به یک رویکرد بین رشته ای
با دنیای طراحی داریم و برای غلبه بر فهم نادرست پیام ها ،به جای ساده سازی علم ،آن ها را با طراحی ادغام کرد در ارتباط برقرار
کردن با علوم دیدگاه کاربر بسیار مهم است ،با چه کسی صحبت می کنیم؟ و چگونه می تـوانیم ارتباطـات را طراحـی کنـیم تـا در
رسیدن مخاطبان به هد

بیشترین کارایی را داشته باشیم؟ فقط با دیدن جهان از طریق مخاطبان ،ارتباطات علمی می تواننـد روابـط

پر دوام و سودمند ایجاد کنند(دیویس و استرادا)0292 ،
آموزش سواد بصری برای ارتباطات علمی
در قرن  09فرهنگ ارتباطات مصور یعنی تبدیل شدن بخش برجسته ای از هویت فرهنگی ما به تصاویر است در نتیجه،
تصاویر به یک ابزار مهم تبدیل شده اند و نیازمند آموزی می باشد و برای این امر می توان به طور خالصه به ویژگی های زیر
اشاره کرد(دیویس و استرادا:)0292 ،


توانایی تعیین ماهیت و میزان مواد تصویری مورد نیاز برای یک کار ارتباطی



پیدا کردن راهی برای توسعه یا دسترسی به مواد تصویری به طور موثر و کارآمد



توانایی تفسیر و تحلیل معانی عناصر تصویری در ارتباطات



توانایی ارزیابی و نقد قدرت عناصر تصویری مورد استفاده در ارتباطات



دانش چگونگی استفاده موثر رسانه های تصویری



توانایی طراحی و ایجاد رسانه های تصویری معنی دار خود
_____________________________________________
1 Davis & Estrada
2 Trumbo
3 Adbusters
4 Kirrane
5 Goldstone
6 Jewitt & Kress
7 Serafini
8 Moriarty
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درک مسائل اخالقی ،حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی
واژه ها ،توانـایی برقـراری مفـاهیم

پذیری سواد بصری در ارتباطات علمی می تواند بر اساس این باشد که تصاویر ،بر خال

پیچیده و کامل را بالفاصله به تعداد بیشتری از گیرندگان می دهند(هاتویگ و دیگران )0299 ،9برای درک ارتباط برقرار کردن و
پاسخ دادن به یک محیط نیاز به تفکر بصری است به این معنی که تصاویر ذهنی مـا را بـا اسـتفاده از فـرم هـا ،خطـوط ،رنـگ هـا و
ترکیب ها شکل می گیرد که این کار با تفکر انتقادی انجام می شود تا نشان دهد که چگونه افراد ارتباط برقرار کردن را درک می
کنند این به ما کمک می کند تا آنچه را در "خواندن" تصاویر و نحوه خواندن آنها انجام می دهـیم را شناسـایی کنـیم یـادگیری
تصویری متشکل از دو جزء است :فرآیند آگاهی از معنای عناصر تصویری و روند یادگیری نحوه استفاده از ویژگی های تصویری
به طور موثر است با استفاده از ابزارهای طراحی که توانایی درک فرآیندهای شناختی را می دهند و باعث ایجاد پیوند بین سـطوح
مفهومی می شود چنین مشارکتی جزء اصلی ارتباطات علمی موفق است (دیویس)0292 ،0
استفاده از ابزارهای طراحی گرافیک برای افزایش ارتباطات بصری
ارتباطات علمی با استفاده از نمایش تصویری شامل تنوع سبک هـا و تکنیـک هـایی ماننـد تصـاویر بسـیار تصـادفی ،تصـاویر
انتزاعی ،نمودار ها ،نشانه های نمادین و انفورماتیک (تجسم داده هـا) در میـان دیگـران باشـد اینفوگرافیـک هـا یکـی از ابزارهـای
ترجیحی برای اطالع یافتن دانشمندان و متخصصان غیررسمی از یافته های علمی می باشد؛ برخی از ابزارهای اساسـی کـه در زمینـه
طراحی گرافیکی می تواند برای افزایش تجسم داده ها برای ارتباطات علمی مورد استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر است (فرانکل
و دپاچه:)0290 ، 9
 ترکیب :برای سازماندهی عناصر و برقراری رابطه آنها با یکدیگر
 انتزاع :برای تعریف و ارائه ویژگی های اساسی و  /یا معنای داده ها
 رنگ :برای جلب توجه ،برچسب گذاری ،نشان دادن روابط ،یا نشان دادن مقیاس تصویری اندازه گیری
 الیه ها :برای همپوشانی متتیرهای متعدد و برای ایجاد رابطه مستقیم در فضای فیزیکی
 اصالح :روند ویرایش و ساده سازی
همانطور که ارتباط برقرار کردن یک فرایند اجتماعی است ،هر بار قطعه جدیدی از ارتباطات علمـی توسـعه مـی یابـد ،بـرای
مصورسازی ارتباطات علمی ،باید آگاه باشیم که هر گروه اجتماعی دارای ابزارهای متقاعد کننده خود است که براساس ارزی ها،
تجربه های زندگی و فرهنگ آنهاست (لوسان )0299 ،4به طور مشابه ،جامعه علمی از جوامع انضباطی مختلف تشکیل شـده اسـت
که با توجه به نظریه ها ،روی ها و کدهای آنها متفاوت است بر این اساس ،محبوبیت علم نباید به عنوان یک ساده سازی یـا یـک
«ترجمه» ،بلکه به عنوان بازتصویر سازی گفتمان علمی به حوزه دیگری ،در نظر گرفته شود از ایـن رو ،علـم عمـومی فقـط دربـاره
گزاری حقایق علمی به یک مخاطب تخصصی نیست بلکه درباره ارائه پدیده ها به شـیوه هـای مختلـف بـرای رسـیدن بـه اهـدا
متفاوت است (لوسان )0299 ،گفتمان علمی نیاز به تفسیر مجدد دارد همچنین ،ارتباط با هد

مخاطبان خاص ،یک پدیده جدیـد

نیست در رشته طراحی ،به ویژه در ارتباط با طراحی مصور ،نظریه های خاص برای دستیابی بـه راه حـل هـای بهتـر ارتبـاط مصـور
توسعه داده شده است که می تواند برای یک مخاطب خاص در یک زمینه خاص مورد استفاده قرار گیرد (وایلمن)9182 ،2
همچنین به متولیان امر آموزی در بحث یادگیری و به خصوص یادگیری الکترونیکی کمک می کند تا شیوههای تدریس به افراد
در سطوح مختلف آموزشی و سنی را بهبود ببخشند و ابزارهایی که جهت یادگیری استفاده میکنند را مورد سنجش قرار دهند
_____________________________________________
1 Hattwig
2 Davis
3 Frankel & DePace
4 Luzón
5 Wileman
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(اگر اطالعات ورودی به ذهن را بتوان با دانش قبلی کاربر جمع نمود و کاربر از آن در رفتار ،درک و جستجوی پرسش خود بهره
بگیرد آنگاه می توان بر اساس سه مکتب رفتارگرایی ،ساخت گرایی و شناخت گرایی از آن استفاده کرد)
نتیجه گیری
مصورسازی برای بیان اصول علمی ،داده های تجربی یا اکتشا

ها و یا برای روشن کردن ایده ها  ،به تقویت متن کمک می

کند تا معنای خود را بیان کند مصورسازی ارتباطات علمی کارآمد می تواند تتییر در دانش ،نگری ،رفتار عمومی و از همه مهم
تر فرهنگ ایجاد کند ما از یک فرهنگ تحت سلطه چاپ به فرهنگ ارتباط مصور پیشرفت می کنیم همه زمان های ما توسط
تصاویری احاطه شده که به ما می گویند که چگونه فکر می کنیم ،احساس می کنیم و صحبت می کنیم در زندگی بی سر و صدا
ما باید اطالعات جدید را در سرعت های سریع پردازی کنیم(ترامبو  )9111 ،با به وجود آمدن روی های علمی و فن آوری های
پیچیده تر ،جریان داده ها شدیدتر می شود ،توجه بیشتری به ارتباطات علمی مصور می شود عمل به دست آوردن داده ها کم
اهمیت تر است ،اما پردازی و تفسیر داده ها در حال تبدیل شدن به یک چالش بحث برانگیز است پیش بینی می شود که ارتباطات
علمی مصور به محبوبیت و اهمیت بیشتر ادامه خواهد یافت و طرفداران فعلی ارتباطات علمی مصور ذکر شده در باال به عنوان
پیشگامان در این زمینه در حال ظهور خواهند بود(دیویس و استرادا)0292 ،
مصورسازی اطالعات فرصت های بزرگی برای ارتباط موثر و کارآمد به یک مخاطب ارائه می دهند امروزه اطالعات
زیادی در حال اشتراک گذاری هستند ،اما برای برقرای ارتباط با این اطالعات نیاز به تعادل با فاصله کوتاه و بیش از حد اطالعات
است مصورسازی یک ابزار قدرتمند برای انتقال اطالعات پیچیده در فرمت آسان به هگزاست این نه تنها پیچیده را ساده می کند
بلکه یک ابزار برای تعامل بصری است (یواراج )0291 ،9عوامل مختلفی در برقراری ارتباط معنایی میان روی های مصورسازی
اطال عات و نتایج کاوی وجود دارد بر این اساس حجم وسیعی از اطالعات موجود در فضای شبکه و یا بانک های اطالعاتی ،از
طریق سازوکار تصویرسازی در رابط کاربر گرافیکی و مصور قابل دستیابی هستند (درودی ،محمدعلیپور )9910 ،و می توانند در
ارتباطات میان مردم ،خصوصاً در ارتباط ات میان پژوهشگران و آنچه به عنوان ارتباط علمی عنوان می شود نقش سازنده ای داشته
باشد همچنین قابلیت رؤیت یک مجموعه داده ای چند بعدی به طور همزمان ،خالصه سازی اسناد مهم و معتبر در قالب تصویر می
تواند از دیگر دالیل مؤثر مصورسازی اطالعات باشد
کاربرد مصورسازی و اینفوگرافیک ها در ارتباطات علمی ،همراه دیگر نقش های مصورسازی دارای اهمیت است با توجه به
توسعه راه های ارتباطی و حجم باالی اطالعات و پیام های ایجاد شده ،ارتباطات علمی ممکن است با مشکل مواجه شود که برخی
فنون و روی های مصورسازی می تواند به دسترسی راحت به اطالعات و ایجاد ارتباط یاری رساند
منابع
داورپناه ،محمدرضا (  ) 9982ارتباط علمی ،نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی تهران :چاپار
درودی ،فریبـرز ،سـلیمانی نــژاد ،عـادل ( )9988ارتبـاط تصــویری و پـردازی دیـداری اطالعــات :آشـنایی بـا مبــانی نظـری حــوزه
مصورسازی فصلنامه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات09-1 ،)82( ،

درودی ،فریبرز ،محمدعلیپور ،نرگس ( )9910نقش مصورسازی در بازیابی اطالعـات فصـلنامه مطالعـات کتابـداری و سـازماندهی
اطالعات919-922 ،)12( ،

_____________________________________________
1 Yuvaraj
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بررسی شاخصهای آلتمتریک بروندادهایپژوهشی حوزه " علوم سالمت" در
پایگاه اطالعات علمی SAGE
الهه حسینی

1
2

کیمیا تقیزاده میالنی
چکیده
هدف :هد

از پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل شاخصهای آلتمتریک بروندادهای پژوهشی "مقاالت بیشتر خوانده شده" و "مقاالت
"

بیشتر استناد شده" حوزه"علوم سالمت در پایگاه اطالعات علمی سیج و نیز بررسی رابطه میان شاخصهای آلتمتریک و عملکرد استنادی
مقالههای مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس است
روش پژوهش :پژوهش پیشنهادی از لحا هد

کاربردی و از لحا رویکرد نوعی مطالعه توصیفی-تحلیلی است که با بهرهگیری از
"

شاخصهای آلتمتریک انجام میشود دادههای پژوهش با استفاده از پایگاه "آلتمتریک اکسپلور از محصوالت موسسه آلتمتریک گردآوری
شده است در پایگاه اطالعاتی سیج در حوزه "علوم سالمت"  ،مقاالت نشریاتی که در هر زیرموضوع در دو بخش "بیشتر استنادشده" و "بیشتر
خوانده شده" ارائه میشوند ،ذخیره شدند و پس از حذ

همپوشانیها مقاالت دارای باالترین نمره آلتمتریک در هر زیرموضوع برای بررسی

نهایی انتخاب شدند
یافتهها :توئیتر و مندلی مهمترین رسانههای اجتماعی برای به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی پایگاه اطالعاتی سیج در دو گروه
مقاالت هستند حوزههای موضوعی تتذیه ،عصبشناسی ،و پزشکی عمومی ،مشترکا حوزههای موضوعی بروندادهای پژوهشی مقاالت برتر دو
گروه میباشند بیشترین تعداد توییتها متعلق به کشورهای آمریکا ،انگلستان ،کانادا و استرالیا در هر دوگروه مقاالت است و مشارکت ایران در
توئیتر هیچ مورد و در مندلی  9مورد مشاهده شد
نتیجهگیری :روابط آماری معنادار مستقیم و قوی میان تعداد پست فیسبوک و تعداد استنادهای دریافتی در اسکوپوس و نیز میان تعداد
اشاره در ردیتورز و تعداد استناد دریافتی در اسکوپوس وجود دارد از طرفی ،روابط آماری معنادار میان متتیرهای آلتمتریک و متتیر استنادی
برای گروه مقاالت "بیشتر خوانده شده" وجود ندارد شاخصهای آلتمتریک ،مکملی در کنار شاخصهای علمسنجی برای بررسی اثرگذاری
تولیدات علمی ،عملکرد پژوهشگران و رؤیت پذیری آنها میباشد و نیز میتواند پیشبینی کننده استنادهایی باشند که مقاالت احتماال
درآینده دریافت میکنند
کاربردهای احتمالی :تحلیلهای این مطالعه برای پژوهشگران حوزه سالمت و سیاستگذاران این عرصه برای بهرهمندی از رسانههای
اجتماعی جهت بهبود عملکرد استنادی مفید و کاربردی میباشد
اصالت /ارزش :این پژوهش از نظر بررسی بهرهمندی از رسانههای اجتماعی در حوزه سالمت برای تحلیل عملکرد استنادی با تمرکز
بر شاخصهای آلتمتریک در سطح بین المللی دارای نوآوری است
کلیدواژه :آلتمتریکس ،رسانههای اجتماعی ،پایگاه سیج ،عملکرد استنادی ،حوزه سالمت

مقدمه
پژوهشگران و محققین از پتانسیل رسانههای اجتماعی و ابزارهای وب  0برای به اشـتراک گـذاری آثـار علمـی خـود اسـتفاده
میکنند تا رؤیتپذیری 9تولیدات علمی خـود را افـزایش دهنـد(مس بلـدا و دیگـران )0294 ،0بنـابراین بـا تحـوالت پـیش آمـده،
_____________________________________________
 1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه الزهرا (س)" ،نویسنده مسئول"Elahehosseini65@gmail.com ،
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،کتابدار مرجع پژوهشگاه دانشهای بنیادیMilani@ipm.ir ،
1 Visibility
2 Mas-Bleda et al
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آلتمتریکس ،9شاخصهای جایگزین 0یا شاخصهای شبکه اجتماعی ،9شاخصهایی هسـتند کـه مـیتواننـد در کنـار مفـاهیم سـنتی
علمسنجی که مبتنی بر تحلیل استنادی 4هستند ،بـرای بررسـی اثرگـذاری تولیـدات علمـی و اجتمـاعی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد
آلتمتریکس را می توان استفاده از شاخصهای مبتنی بر رسانههای اجتماعی جهت بررسـی اثرگـذاری علمـی و اجتمـاعی تولیـدات
علمی تعریف نمود (پریم،گروث و تارابورلی ،0290 ،2بورنمن )0294 ،2مطالعات آلتمتریکس ،عملکرد هر مدرک علمی بر اساس
تعداد دفعاتی که در رسانههای اجتماعی مشاهده ،1نشانهگذاری ،8ذخیره ،1الیک ،92کلیک ،99اشتراک 90یا اسـتناد 99شـده ،تعـداد و
کیفیت نظراتی 94که دریافت کرده و یا تعداد افرادی که آن مدرک را پیگیری میکنند 92سنجیده میشود (عرفانمنش)9912 ،
شاخص های جایگزین تاکنون موضوع برخی از پژوهشهای انجام شده در سطح ملی و بینالمللی بودهاند محمدی و ثلـوال

92

( )0294و هولمبر ،و ثلوال )0294( 91حضور و استفاده پژوهشگران رشتههای مختلف از رسانههای اجتماعی را مورد مقایسه قرار
دادهاند ستوده ،مزارعی و میرزابیگی ( )9914رابطه میان شاخصهای علمسنجی و نشانهای سایتیوالیک 98را در مقالههای منتشـر
شده در مجلههای علم اطالعات و کتابداری در سالهای  0224تا  0290را بررسی کردند یافتههـا حـاکی از آن بـود کـه بـه لحـا
آماری رابطه معنادار ،مثبت و ضعیفی میان شمار استنادات مقاالت در وب علوم و تعداد نشانهای مقاالت در سایتیوالیک وجـود
دارد پژوهش لی،ثلوال و گیوستینی )0290( 91به وجود رابطه معنادار بین تعداد خوانندگان در سایتیـوالیـک و تعـداد اسـتنادهای
دریافتی مقاله در پایگاه های استنادی اشاره کرده است در مطالعه دیگری یافتههـای پـژوهش بـورنمن ( ،)0294ایسـنباخ)0299( 02و
پریم و دیگران )0299( 09نشان داد که رابطه آماری معناداری میان تعداد دفعات تویت شدن مقاله و تعداد استنادهای دریافتی آنهـا
وجود دارد زاهدی ( )9919میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجالت بـینالمللـی ایرانـی در منـدلی را مـورد
بررسی قرار داد نتایج نشان داد که حدود نیمی از مقاالت منتشر شده در مندلی به اشتراک گذاشته شدهاند و نیز همبستگی مثبت و
ضعیفی میان شاخصهای آلتمتریکس و استنادهای دریافتی مقاالت دروب علوم وجود داشته است همچنـین وجـود رابطـه معنـادار
میان تعداد خوانندگان مقالهها در مندلی وب تعداد استنادهای دریافتی مقاله در پایگاههای اسـتنادی در مطالعـات محمـدی و ثلـوال
( )0294و نیز لی و دیگران )0290( 00مطرح شده است همچنین مقایسه عملکرد پژوهشگران در رسانههای اجتماعی مختلف نیز در
پژوهشهای ثلوال و دیگران )0299( 09و هاسـتین و دیگـران )0294( 04مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت نتـایج پـژوهش ثلـوال و
_____________________________________________
1 Altmetrics
2 Alternative Metrics
3 Social Web Metrics
4 Citation Analysis
5 Priem, Grooth & Taraborelli
6 Bornmann
7 Number of Views
8 Number of Bookmarks
9 Number of Downloads
10 Number of Likes
11 Number of Clicks
12 Number of Shares
13 Number of Citations
14 Number of Comments
15 Number of Followers
16 Mohammadi & Thelwall
17 Holmberg & Thelwall
18 CiteULike
19 Li, Thelwall & Giustini
20 Eysenbach
21 Priem et al.
22 Li et al.
23. Thelwall et al.
24. Haustein et al.
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ویسلون )0292( 9نیز نشان داد که نمره خواندن مندلی میتواند پیش بینی کننده خوبی برای تعداد اسـتنادها در اسـکوپوس 0در همـه
حوزه های پزشکی به جز راهنمای دارویی باشد بررسی مطالعات انجـام شـده بـر ضـرورت انجـام پـژوهش در زمینـه آلتمتـریکس
بخصوص در حوزه سالمت و همچنین بررسی رابطه شاخصهای استنادی در اسکوپوس و متتیرهای آلتمتریکس تأکید میکنـد از
اینرو ،پژوهش حاضر میکوشد تا شاخصهای آلتمتریکس بروندادهای پژوهشی " مقاالت بیشتر خوانده شده" و "مقـاالت بیشـتر
استناد شده " حوزه" علوم سالمت" در پایگـاه اطالعـات علمـی سـیج 9را مطالعـه و تحلیـل کنـد و نیـز رابطـه میـان شـاخصهـای
آلتمتریکس و عملکرد استنادی مقاله های مورد نظر در پایگاه اسکوپوس را بررسی نمایـد از ایـن رو اهـدا

فرعـی ایـن پـژوهش

عبارتند از:
 مطالعه سهم رسانه های اجتماعی مختلف در انتشـار برونـدادهای پژوهشـی در دو گـروه "بیشـتر خوانـدهشـده" و "بیشـتراستنادشده" دارای باالترین نمره آلتمتریک ؛
 مطالعه عملکرد کشورهای مشارکت کننده و وضعیت حرفهای و رشته های خوانندگان در انتشـار و بـه اشـتراکگـذاریبروندادهای پژوهشی در دو گروه "بیشتر خواندهشده" و "بیشتر استنادشده" دارای باالترین نمره آلتمتریک؛
 مطالعه حوزه موضوعی ،نشریات علمی ،و برونـدادهای پژوهشـی دارای بـاالترین نمـره آلتمتریـک در دو گـروه "بیشـترخواندهشده" و "بیشتر استنادشده" در رسانههای اجتماعی؛
 مطالعه عملکرد استنادی و میزان حضور در رسانه های اجتماعی بروندادهای پژوهشی در دو گروه "بیشتر خواندهشـده" و"بیشتر استنادشده" دارای دارای باالترین نمره آلتمتریک؛
-

مطالعه رابطه بین متتیرهای آلتمتریکس و متتیر استنادی بروندادهای پژوهشی در دو گروه "بیشتر خواندهشـده" و "بیشـتر

استنادشده"
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخص های آلتمتریکس انجام شده است پایگاه سیج بـه عنـوان یکـی از
معتبرترین پایگاه های اطالعاتی علمی مقاالت منتشرشده را در  4طبقهبندی موضوعی شامل علوم سـالمت ،مهندسـی و علـم مـواد،4
علوم اجتماعی و انسانی ،2زندگی و علوم زیستی 2دستهبندی میکند یکی از این طبقههای موضوعی "علوم سالمت" است که خود
دارای زیر موضوعاتی است و نام نشریات در هر زیر موضوع را به همراه بروندادهای پژوهشی آنهـا در دو بخـش "مقـاالت بیشـتر
خوانده شده" و "مقاالت بیشتر استناد شده" با ذکر نمرات آلتمتریک آنها ارائه میکند در مهر  9912هرکدام از ایـن نشـریات در
این زیرموضوع ها جداگانه بررسی شدند و در فایل اکسلی اطالعـات ایـن مقـاالت ،موضـوعات و زیـر موضـوعات ،و سـه مـورد از
باالترین نمرات آلتمتریک در هر بخش یادداشت شدند که در هرگروه مقاالت "بیشتر استنادشده" و "بیشترخواندهشده" ،مجموعـا
 021مقاله بود سپس ،در بازبینی بعدی ازبین نمرات آلتمتریک آن مقاالتی که دارای باالترین نمـره آلتمتریـک در هـر زیرموضـوع
بودند حفا شدند و موارد تکراری حذ

شدند که نهایت هر دوگروه مقاالت دارای  91مقاله در  91زیر موضوع باقی ماند زمـانی
1

که در پایگاه سیج بر روی نمره آلتمتریک (دونات آلتمتریک) ارائه شده کلیک کنید به ابـزار بوکمارکلـت آلتمتریـک دسترسـی
دارید که شاخص های آلتمتریک بروندادهای پژوهشی را ارائه میکند این ابزار توسط مؤسسه آلتمتریـک ارائـه مـیشـود کـه ایـن
_____________________________________________
1. Thelwall & Wilson
2 Scopus
3 Sage
4. Materia Science & Engineering
5. Social Sciences & humanities
6. Lie & Biomedical Sciences
7 Altmetric Bookmarklet

238

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

موسسه یکی از مهمترین و معتبرتـرین ارائـه دهنـدگان خـ دمات آلتمتـریکس اسـت کـه میـزان حضـور یـک مـدرک علمـی را در
رسانههای اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار میدهد از جمله این رسانهها میتوان به وبال،ها ،اخبار ،سایتهای پرسش و پاسخ،
ردیت ،9فیسبوک ،0گوگل پالس ،9پینترست 4و توئیتر ،لینکداین ،مندلی 2و کونوتیا ،2یوتیوب 1و ا

 89222اشاره نمود از مجموع

این امتیازات ،یک نمره آلتمتریک 1کلی که نشان دهنده میزان اشـتراک و اسـتفاده از آن مـدرک در رسـانههـای اجتمـاعی اسـت،
اختصاص داده می شود نمره آلتمتریک هر مدرک در قالب یک دایره رنگی تحت عنوان نشان یا دونات آلتمتریک 92ارائه میشود
که در آن انتشار مدرک مورد نظر در هر یک از رسانههای تحت پوشش پایگاه با رنگی خاص نشـان داده مـیشـود کـه هـر رنـگ
نشاندهنده یـک رسـانه اجتمـاعی اسـت (حسـینی ) 9914 ،موسسـه آلتمتریـک همچنـین آمارهـای دیگـری در خصـوص موقعیـت
جترافیایی افراد به اشتراک گذارنده یا خواننده ،سطح حرفه ای و رشته تخصصی این افراد نیز در اختیار قرار مـیدهـد الزم بـه ذکـر
است که اطالعات موسسه آلتمتریک تنها شامل مدارک علمی است که دارای نشانگر شـیء دیجیتـال ،99نشـانگر مـدرک پابمـد،90
نشانگر آرشیو 99یا سایر نشانگرهای استاندارد باشند (عرفانمنش9912 ،؛ حسینی)9914 ،
یافتههای پژوهش
پرسش اول :میزان حضور بروندادهای پژوهشی بیشتر خواندهشده وبیشتر استناد شده دارای باالترین نمره
آلتمتریک در هر حوزه موضوعی در رسانههای اجتماعی چقدر است؟
نمـودار  9سـهم رسـانه هـای اجتمـاعی در بـه اشـتراک گـذاری مقـاالت دارای بیشـترین نمـره آلتمتریـک در گـروه مقـاالت
"بیشتراستنادشده" را نشان میدهد که مندلی بیشترین سهم حضور ( 91مقاله  922 /درصد ) و کاربران ویبو ،94پرسش و پاسخها

92

و پینرز 92کمترین سهم ( )2را دارند

_____________________________________________
1 Reddit
2 Facebook
3 Google Plus
4 Pinterest
5 Mendeley
6 Connotea
7 YouTube
)8 Faculty 1000 (F1000
9 Altmetric Score
10 Altmetric Donut, Altmetric Badge
)11 Digital Object Identifier (DOI
12 PubMed Record ID
13 ArXiv ID
14 weibo users
15 Q&A threads
16 Pinners
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نمودار  .1سهم رسانههای اجتماعی مختلف در به اشتراک گذاری مقاالت بیشتر استنادشده

نمودار  0سهم رسانه های اجتماعی در به اشتراک گذاری مقاالت از بین  91مقاله دارای بیشـترین نمـره آلتمتریـک در گـروه
مقاالت "بیشترخواندهشده" را نشان میدهد که مندلی ،توئیتر و فیسبوک بیشترین سهم ( 14/1درصد) و کانوتیا کمترین سـهم (2
درصد) را به خود اختصاص دادهاند
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نمودار  .2سهم رسانه های اجتماعی مختلف در به اشتراک گذاری مقاالت بیشترخوانده شده

پرسش دوم :عملکرد کشورهای مشارکت کننده و وضعیت حرفهای و رشتههای مشارکتکنندگان در انتشار و
به اشتراکگذاری بروندادهای پژوهشی در دو گروه "بیشتر خواندهشده" و "بیشتر استنادشده" دارای
باالترین نمره آلتمتریک چگونه است؟
ابزار بوکمارکلت آلتمتریکس بر اساس پروفایل کاربران در مندلی و همچنین دادههای جمعآوری شـده از تـوئیتر ،اطالعـات
مربوط به کشورها ،وضعیت حرفه ای و رشته خوانندگان مقاالت در مندلی و همچنین محل توئیت شدن مقـاالت را در اختیـار قـرار
میدهد همان طور که در جدول شـماره  9قابـل مشـاهده اسـت ،در گـروه مقـاالت "بیشتراستنادشـده" کشـورهای دارای بیشـترین
اشتراک مقاله ها در توئیتر به ترتیب ایاالت متحده امریکـا ( ،)2098انگلسـتان ( )229و کانـادا ( )941و همچنـین کشـورهای دارای
بیشترین خواننده مقاله ها در مندلی به ترتیب ایاالت متحده ( ،)921انگلستان ( )21و کانادا ( )91بودهاند دانشجویان دکتری (،)114
دانشجویان کارشناسی ارشد ( )242و محقق ( )290از نظر وضعیت حرفهای در مندلی و رشتههای پزشـکی و دندانپزشـکی (،)9299
علوم زیستی و کشاورزی ( )192و علوم اعصاب ( )044بیشترین سهم را در خواندن مقاالت از طریق مندلی داشتهاند
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جدول .1اطالعات مربوط به تعقیب کنندگان و خوانندگان مقالههای مورد بررسی در توئیتر و مندلی در گروه مقاالت بیشتر
استناد شده

کشورهای دارای بیشترین

کشورهای دارای بیشترین

وضعیت حرفهای خوانندگان

رشته خوانندگان مقالهها در

اشتراک مقالهها در توئیتر

خواننده در مندلی

مقالههادر مندلی

مندلی

9

ایاالت متحده ()2098

ایاالت متحده ()921

دانشجوی دکتری ()114

پزشکی و دندانپزشکی()9299

0

انگلستان ()229

انگلستان ()21

دانشجوی کارشناسی ارشد

علوم زیستی و کشاورزی

()242

()192

9

کانادا ()941

کانادا ()91

محقق()290

علوم اعصاب()044

4

استرالیا ()911

پرتقال ()99

دانشجوی کارشناسی()219

روانشناسی()090

2

اسپانیا ()999

فرانسه ()92

دانشجوی پست دکتری()21

علوم اجتماعی ()912

رتبه

جدول شماره  2بر ارائه اطالعات مربوط تعقیب کنندگان و خوانندگان مقالههای مورد بررسی در توئیتر و مندلی در گروه مقاالت
"بیشترخوانده شده"

کشورهای دارای بیشترین

کشورهای دارای بیشترین

وضعیت حرفهای خوانندگان

رشته خوانندگان مقالهها در

اشتراک مقالهها در توئیتر

خواننده در مندلی

مقالهها در مندلی

مندلی

9

ایاالت متحده ()9891

ایاالت متحده ()24

رتبه

دانشجوی کارشناسی ارشد
()411

پزشکی و دندانپزشکی()124

0

انگلستان ()191

انگلستان ()99

دانشجوی کارشناسی ()499

علوم زیستی و کشاورزی ()988

9

کانادا ()422

برزیل ()1

دانشجوی دکتری()992

علوم اجتماعی()910

4

استرالیا ()002

پرتقال ( /)2ژاپن()2

محقق()010

روانشناسی()922

2

ژاپن ()909

استرالیا ()2

دانشجوی پست دکتری()11

متخصصان پرستاری و علوم
سالمت()992

داللت میکند کشورهای دارای بیشترین اشتراک مقاله ها در توئیتر به ترتیـب ایـاالت متحـده امریکـا ( ،)9891انگلسـتان ( )191و
کانادا ( ) 422و همچنین کشورهای دارای بیشترین خواننده مقاله ها در مندلی به ترتیب ایاالت متحده ( ،)24انگلستان ( )99و برزیل
( )1بودهاند دانشجویان کارشناسیارشد ( ،)411دانشجویان کارشناسی ( )499و دانشجویان دکتری ( )992از نظر وضعیت حرفـهای
در مندلی و رشتههای پزشکی و دندانپزشکی ( ،)124علوم زیستی و کشاورزی ( )988و علوم اجتماعی ( )910بیشـترین سـهم را در
خواندن مقاالت از طریق مندلی داشتهاند
جدول  0اطالعات مربوط به تعقیب کنندگان و خوانندگان مقالههای مورد بررسی در توئیتر و مندلی در گروه مقاالت بیشترخوانده
شده
پرسش سوم :حوزه موضوعی ،نشریات علمی ،و بروندادهای پژوهشی دارای باالترین نمره آلتمتریهک در
دو گروه "بیشتر خواندهشده" و "بیشتر استنادشده" در رسانههای اجتماعی کدامند؟
اطالعات مربوط به پنج مقاله برتر در گروه "بیشتراستنادشده" در حوزه علوم سالمت در پایگاه اطالعاتی سیج بر اساس نمـره
آلتمتریک در جدولهـای شـماره  9ارائـه شـده اسـت پـنج حـوزه موضـوعی مقـاالت برتـر در ایـن گـروه بـه موضـوعات تتذیـه،
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عصبشناسی ،پزشکی عمومی ،ارتوپدی و ورزی پزشکی ،و تومورشناسی تعلـق دارنـد بررسـی میـزان حضـور مقـاالت در گـروه
"بیشتراستنادشده" در رسانههای اجتماعی نشان میدهد که بیشترین نمره آلتمتریک به مقالـهای بـا نمـره  9210در حـوزه موضـوعی
"تتذیه" تعلق دارد این مقاله در بین کل مقالههای موجود در پایگاه موسسه آلتمتریک دارای نمره  11از  ،922در میـان مقالـههـای
منتشر شده در مجله "نیوتریشن اند هلث "9نمره  11از  922و در میان سایر مقالههای منتشر شـده دارای نمـره  11از  922بـا میـانگین

امتیاز توجه  4/9است (جدول )9
جدول . 3پنج مقاله دارای بیشترین نمره آلتمتریک در گروه مقاالت بیشتراستنادشده

رتبه
9

0

حوزه موضوعی

مقاله

Impact of homedelivered meal
programs on diet and
nutrition among older
adults: A review
Loneliness and Social
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2 Psychological Science
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"بیشتر خواندهشده" و "بیشتر استنادشده" دارای دارای باالترین نمره آلتمتریک چگونه است؟
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 استناد نیز در پایگاه اسکوپوس1  بار هم از طریق مندلی به اشتراک گذاشته شده است و44 ، بار به واسطه منابع خبری14 ،توئیتر
دریافت کرده است
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نمره آلتمتریک بیان میشود همانطور که در جدول شماره  2نیز قابل مشاهده است ،این مقاله  0828بار از طریق توئیتر 921 ،بار به
واسطه منابع خبری 9919 ،بار هم از طریق مندلی ،و  921بار از طریق فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است و  994استناد نیز در
پایگاه اسکوپوس دریافت کرده است
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پرسش پنجم :رابطه بین متغیرهای آلتمتریهک و متغیهر اسهتنادی برونهدادهای پژوهشهی در دو گهروه "بیشهتر
خواندهشده" و "بیشتر استنادشده" چگونه است؟
در ادامه جهت بررسی رابطه میان حضور مقاالت در گروه "بیشتراستنادشده" در حوزه علوم سالمت در رسانههای اجتماعی و
عملکرد استنادی این مقالهها ،از آزمون همبستگی اسپیرمن به دلیل نرمال نبودن توزیع دادهها در آزمون کولمـوگرو

اسـمیرنو

9

استفاده شد برای این منظور رابطه میان متتیرهای آلتمتریکس (تعداد توئیت ،تعداد خوانندگان مندلی ،تعداد پسـتهـای فیسـبوک،
تعداد پست های وبال ،،تعداد پستهای گوگل پالس ،تعداد اسـتناد در ویکـی پـدیا ،تعـداد پسـتهـای خبـری ،تعـداد اشـاره در
ردیتورز،ویدئو آپلودر و پالیسی سورس )0و متتیرهای استنادی (تعداداستنادهای دریافتی مقاله در پایگـاه اسـکوپوس) در نـرم افـزار
آماری اس پی اس اس (نسخه  )09بررسی شد نتایج آزمون همبستگی در سطح معناداری  2/29نشان دهنـده وجـود روابـط آمـاری
معنادار مستقیم و قوی میان تعداد پست فیسبوک و تعداد استنادهای دریافتی در اسکوپوس ( ،)r=1, p=0.000و نیز میـان تعـداد
_____________________________________________
1 Kolmogorov-Smirnov Test
2 Policy Source
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اشاره در ردیتورز و تعداد استناد دریافتی در اسکوپوس( )r=0.975, p=0.005بود نتایج آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن در سـطح
معناداری  2/29نشان داد که روابط آماری معنادار میان متتیرهای آلتمتریکس و متتیر استنادی برای گـروه مقـاالت "بیشـتر خوانـده
شده" وجود ندارد
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،بروندادهای پژوهشی در حوزه سالمت در پایگاه اطالعات علمی سیج در رسانههای اجتماعی با استفاده از
شاخص های آلتمتریکس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفـت جامعـه آمـاری شـامل 021مقالـه در حـوزه سـالمت و زیرموضـوعات
وابسته در دو گروه مقاالت "بیشتر استنادشده" و "بیشتر خواندهشده" بودند تا شاخص آلتمتـریکس آنهـا در هـر دو گـروه مـورد
مطالعه قرار گیرند بررسی انواع مختلف رسانههای اجتماعی نشان میدهد که مندلی و توئیتر مهمترین ابزار بـه اشـتراکگـذاری در
هر دو گروه مقاالت بودهاند که با نتایج پژوهش هارمافلت )0294( 9و کاسـتاس ،زاهـدی و ووتـرز )0294( 0نیـز مطابقـت دارد در
رابطه با توئیتر به عنوان مهمترین رسانه اجتماعی مورد استفاده پژوهشگران جهت ارتباطات علمـی نتـایج مشـابهی در پـژوهشهـای
هاستین و کاستاس ( ،)0294هاستین ،بومن و هولمبر ،)0294 ( ،و هاسـتین و دیگـران ( )0294نیـز گـزاری شـده اسـت بررسـی
جترافیایی توئیتهای ارسال شده نشان میدهد که بیشترین تعداد توییتها متعلق به کشورهای آمریکا ،انگلستان ،کانـادا و اسـترالیا
در هر دوگروه مقاالت است که در پژوهشهای مشابه مانند حسینی ( ) 9914امریکا و انگلستان نیز رتبه اول و دوم را داشتهانـد ایـن
نتایج بر این داللت می کنند که مردم امریکا ،انگلستان ،کانادا و استرالیا از توئیتر برای اهدا

علمی بهره میبرند و سهم ایران بدون

حتی یک اشتراک گذاری ح اکی از این است که پژوهشگران و محققین ایرانی از توئیتر برای به اشتراکگـذاری مقـاالت اسـتفاده
نمی کنند که مهم ترین دلیل این امر محدودیت در دسترسی به آن در داخل کشور به دلیل فیلترینـگ اسـت کـه کمبـود اسـتفاده از
توئیتر توسط محققان ایرانی نیز در مطالعه پژوهشعرفانمنش ،حسینی و حبیبی (زودآیند) و ملکی ( ،)0294حسینی ( )9914تأکیـد
شده است
نتایج پژوهش نشان میدهند که در هر دو گروه مقاالت حوزههای موضوعی تتذیه ،عصبشناسی ،و پزشکی عمومی مشترکا
حوزه های موضوعی بروندادهای پژوهشی مقاالت برتر هستند و رشتههای خوانندگان منـدلی در خوانـدن مقـاالت برتـر در هـر دو
گروه مقاالت ،پزشکی و دندانپزشکی ،علوم زیسـتی و کشـاورزی ،روانشناسـی ،و علـوم اجتمـاعی مـیباشـد در پـژوهش زاهـدی
،کاستاس ،و ووترز ( )0294نیز تأکید شده است که حوزه علوم پزشکی (حوزه سالمت) به عنوان رشتهای با بیشترین میـزان حضـور
در رسانههای اجتماعی است از سـوی دیگـر عرفـانمـنش ،حسـینی و حبیبـی (زودآینـد) ،اشـاره داشـتهانـد کـه یکـی از اهـدا
آلتمتریکس اشاعه یافتههای پژوهشی در میان گستره وسیع تری از مخاطبان (حتـی افـراد غیرمتخصـص) اسـت نتـایج پـژوهشهـای
مربوط به علوم پزشکی که نقش زیادی در ارتقاء وضعیت بهداشـت و سـالمت جامعـه دارا هسـتند مـیتواننـد از طریـق رسـانههـای
اجتماعی به اطالع عموم مردم رسیده و مورد استفاده قرار گیرد به عبارت دیگر ،حوزه علوم سالمت بـه دلیـل برقـراری ارتبـاط بـین
جامعه مردم و جامعه علمی این پتانسیل را دارد که با برخورداری از بافت شبکهها و رسانههای اجتماعی به تقویـت ارتبـاط ایـن دو
جامعه و این دو دیدگاه کمک شایانی کند
یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه آماری معنـادار مسـتقیم و قـوی میـان تعدادپسـت فـیسبـوک و تعـداد اسـتنادهای
دریافتی در اسکوپوس میباشند که همسو با نتایج برخی مطالعات قبلی نظیر پژوهش ثلوال و دیگران ( )0299اسـت یعنـی بـه دلیـل
استفاده گسترده فیسبوک ،مقاالتی که در این فضا به اشتراک گذاشته میشوند ،در آینده استناد بیشتری دریافت میکنند بنابراین،
_____________________________________________
1 Hammarfelt
2 Zahedi,Costas, & Wouters
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نتایج پژوهش ثابت میکندکه شاخصهای آلتمتریکس میتوانند به عنوان مکملی در کنار شاخصهای علـمسـنجی جهـت بررسـی
اثرگذاری تولیدات علمی ،عملکرد پژوهشگران و رؤیت پذیری آنها مورد استفاده قرار گیرنـد و نیـز مـیتواننـد پـیشبینـی کننـده
استناد هایی باشند که ممکن است مقـاالت درآینـده دریافـت کننـد کـه بـا نتـایج ارتگـا ( ،)0292عرفـانمـنش ( )9912و والـتمن و
کاستاس )0294( 9همخوانی دارد بررسی شاخصهای آلتمتریکس برونـدادهای پژوهشـی دیگـر حـوزههـای موضـوعی در پایگـاه
اطالعاتی سیج مانند مهندسی و علم مواد  ،علوم اجتماعی و انسانی  ،زندگی و علوم زیستی پیشنهاد میشود
منابع
حسینی ،الهه ( )9914بهره گیری از رسانههای اجتماعی جهت اشاعه تولیدات علمی :مطالعـه آلتمتریـک مقالـههـای پراسـتناد علـم
اطالعات و کتابداری در سال  0290ارائه شده در هشتمین همایش ملی ادکا :رسانههای اجتماعی در مراکز اطالعرسـانی 02
آبان  14دانشگاه شهید بهشتی تهران
زاهدی ،زهره ( )9919بررسی میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجالت بینالمللی ایرانی در مندلی ارائه شده
در اولین همایش ملی سنجش علم :ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
ستوده ،هاجر ،مزارعی ،زهرا و میرزابیگی ،مهدیه ( )9914بررسی رابطه میان شاخصهای استنادی و نشانهای سایتیوالیک :نمونه
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تحلیل نقش شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی اعضای هیئت علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر زاهد بیگدلی

1

فرزانه قنادی نژاد

2

چکیده
زمینه :امروزه نقش و اهمیت شبکههای اجتماعی و رواج و گستری استفاده از این شبکهها در میان پژوهشگران و نقش آنها در
اشتراکگذاری اطالعات ،ایدهها و تجارب و تسهیل کارهای گروهی پژوهشی و به تبع آن رشد و توسعهی علمی انکارناپذیر است
هدف :هد

پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل نقش شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی میان اعضای هیئت علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز است
روش :پژوهش حاضر که به روی پیمایشی انجام شده است ،به لحا هد

از نوع کاربردی و به لحا ماهیت از نوع توصیفی و

تحلیلی است جامعهی پژوهش شامل کلیهی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است با تعیین تعداد کل استادان ( 211نفر) و با
استفاده از روی تصادفی -طبقهای و جدول کرجسی -مورگان ،تعداد تقریبی نمونه  002نفر تعیین شد که از این تعداد  919پرسشنامه
برگردانده (نرخ پاسخ  81/10درصد) شد ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است به منظور تجزیه و تحلیل دادهها،
از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحرا

معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تکنمونهای و آزمون رتبهای فریدمن) استفاده

شده است
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشتر استادان کمتر از  92دقیقه در روز از شبکههای اجتماعی به منظور اشتراکگذاری
اطالعات علمی استفاده میکنند در میان شبکههای اجتماعی جهت اشتراکگذاری اطالعات علمی ،بیشتر از تلگرام استفاده میکنند استفاده
از شبکههای اجتماعی در اشتراک اطالعات علمی میان استادان کاربرد خوبی به خصوص برای «یافتن منابع علمی مرتبط» و «اشتراک و دریافت
اخبار علمی تازه» داشته است مهمترین موانع استفاده از شبکههای اجتماعی ،عدم آموزی استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری
اطالعات علمی است
کاربردهای احتمالی :بررسی نقش شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی میان اعضای هیئت علمی در شبکههای
اجتماعی میتواند مشوقی برای به اشتراک بیشتر اطالعات و ایدهها میان آنها و به تبع آن گستری علم و تولید دانش نو و افزایش تولیدات
علمی بینجامد
اصالت /ارزش :بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که بیشتر آنها به بررسی عوامل مؤثر در اشتراکگذاری
اطالعات در رسانههای اجتماعی ،نقش شبکههای اجتماعی در تبادالت علمی و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراک اطالعات
علمی پرداختهاند و هیچ کدام از آنها به بررسی نقش شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
شهید چمران اهواز نپرداختهاند
کلیدواژهها :شبکههای اجتماعی ،اشتراک اطالعات علمی ،اعضای هیئت علمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

_____________________________________________
 9استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز bigdelizahed20@gmail.com
 0دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندهی مسئول) Farzaneh.gh.1991@gmail.com
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امروزه شبکههای اجتماعی عضو جدایی ناپذیر جامعه ی بشری شده و به دلیل امکاناتی که در اختیار کاربران خود قرار می-
دهند ،از محبوبیت باالیی برخوردارند و همه روزه مورد استفاده قرار میگیرند (موریس ،تیران و پانوویچ )0292 ،9در عصر جدید
اطالعات ،شبکه های اجتماعی از یک منبع سرگرمی تبدیل به یک ابزار ارتباطی مؤثر و جدی در تبادل دانش و پژوهشهای علمی
شدهاند استفاده از شبکههای اجتماعی در ارتباطات دانشگاهی ،میتواند سطح شفافیت علمی در دانشگاهها را ارتقا بخشیده و باعث
تسریع در مبادله ی اطالعات و باال رفتن سطوح کارایی و اعتماد بین متخصصان شود در گذشته متخصصان تنها برای استفاده از
محتوای کتابها و نشریههای علمی به اینترنت مراجعه میکردند ،یعنی فقط محتواها را میخواندند ،بر آنها نظارت و از آن برای
نگاری مقاله و کتاب استفاده میکردند اما امروزه بسیاری از متخصصان به طور فزایندهای از بسترهای دیگر اینترنت از قبیل شبکه-
های اجتماعی استفاده می کنند این اتفاقات به شکل قابل توجهی در تبادل دانش و ارتباطات علمی در حوزهی پژوهشهای علمی
به کار گرفته میشود (کیتزمان و همکاران)0299 ،0
اعضای هیئت علمی ،چه پژوهشگران و چه مدرسان ،سهم کلیدی در به اشتراکگذاری اطالعات در دانشگاهها و سایر
مؤسسات پژوهشی دارند (آتاندا و همکاران0290 ،9؛ چنگ و همکاران0221 ،4؛ جوالیی و همکاران0294 ،2؛ وی چانگ و
همکاران ،0294 ،2نقل در شیرانی و هدانی )9912 ،الزم به ذکر است که بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی ،پژوهشگران
حوزههای مختلف علمی هستند که از منابع و امکانات آنها برای دستیابی به اطالعات علمی ،اشتراک این اطالعات و به تبع آن
ارتباطات علمی بیشتر استفاده میکنند به این ترتیب ،شبکههای اجتماعی با ویژگیها و امکانات خاص خود زمینهی اشتراک
ایدهها و اطالعات را میان پژوهشگران فراهم میکنند و جایگزین رویهای سنتی جهت تعامل و ارتباط علمی میان آنها میشوند
بنابراین با توجه به اهمیت و رواج شبکههای اجتماعی در دنیای کنونی و گستری استفاده از این شبکهها در میان پژوهشگران
و نقشی که در اشتراک اطالعات علمی و به تبع آن رشد و توسعهی علمی میتوانند داشته باشند ،مطالعه و تحلیل نقش شبکههای
اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی استادان به عنوان اقشار تأثیرگذار جامعه ضروری است نتایج به دست آمده از این
تحلیلها میتواند به مسئوالن ،مدیران و سیاستگذاران علمی و فرهنگی کشور جهت برنامهریزی به منظور دسترسی و افزایش
استفادهی بهینه از این ابزارها در راستای توسعهی پژوهشها و ارتقاء سطح علمی در کشور و منطقه کمک کند و زمینهای را فراهم
آورد که با افزایش ارتباطات میان پژوهشگران ،زمینه برای انجام پژوهشهای بیشتر و کیفیتر ،آگاهی از ایدههای تازه و تبادل
آنها فراهم شود
پرسشهای پژوهش
 9اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز چه میزان از شبکههای اجتماعی به منظور به اشتراکگذاری اطالعات
علمی استفاده میکنند؟
 0اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از کدام یک از شبکههای اجتماعی به منظور به اشتراکگذاری اطالعات
علمی استفاده میکنند؟
 9آیا استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
_____________________________________________
1 Morris & Teeran & Panovich
2 Kietzmann
3 Atanda
4 Cheng et
5 Jolaee et
6 Wei Chong
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تأثیرگذار است؟
 2آیا استفادهی از شبکه های اجتماعی در ارتقاء دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تأثیرگذار است؟
 2مهمترین موانع استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه
شهید چمران اهواز کدامند؟
پیشینهی پژوهش
تاکنون مطالعات متعددی در خصوص شبکههای اجتماعی صورت گرفته است نتایج پژوهشهای کوثری ( )9982و ضیایی-
پور و عقیلی ( )9988نشان دادند که شرکتکنندگان پژوهش عضو یکی از انواع شبکههای اجتماعی مجازی هستند و شبکههای
اجتماعی عالوه بر کارکرد دوستیابی ،کارکرد کسب اطالعات و اخبار را نیز برای کاربران دارد یافتههای پژوهش اکبریتبار
( )9981نشان داد که از میان  9149گروه فعال در شبکهی اجتماعی متخصصان ایران یو  ،04هشت گروه در ارتباط با کتاب فعالیت
داشتهاند
بشیر و افراسیابی ( )9981در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رسانههای اجتماعی عالوه بر کارکردهای نظارت و اطالع-
رسانی ،آموزی و تفریح و سرگرمی ،دارای کارکردهای دیگری مانند عضویت و فعالیت در گروهها ،دوستیابی ،تشکیل گروه-
های جدید و مدیریت آنها هستند در پژوهش دیگری ،رسولی و مرادی ( )9919دریافتند که بیشتر پاسخدهندگان عضو یکی از
شبکههای اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک هستند مهمترین دلیل استفادهی اکثریت پاسخدهندگان از شبکههای اجتماعی ،کسب
اطالعات و اخبار ،گفتگو پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی ،سرگرمی و تولید محتوا است اما بیشتر آنها استفادهی علمی چندانی
از شبکههای اجتماعی نمیکنند شهابی و بیات ( )9919در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کاربران از محیط شبکههای
اجتماعی مانند فیسبوک برای تسهیل روابط خود و ایجاد و حفا ارتباطات دوستانه استفاده میکنند
یافتههای پژوهش اسالمی ( )9919نشان داد که شبکههای اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد (فردی و اجتماعی)،
اقتصادی و سیاسی جوامع تأثیر گذارند و در آینده نقش و تأثیر بیشتری نیز خواهند داشت نتایج پژوهش اناری ،عاصمی و ریاحی
نیا ( )9919بیانگر آن است که میزان استفادهی کتابداران دانشگاه اصفهان از ابزارهای شبکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری
دانش کم است و در میان این ابزارها ،ابزارهای ویکی بیشترین و ابزارهای میکروبالگینگ کمترین استفاده را در روند به
اشتراکگذاری دانش میان کتابداران داشتهاند پژوهش صرا

زاده و علوی ( )9910نشان داد که  92درصد دانشجویان کارشناسی

ارشد علم اطالعات و دانششناسی عضو هیچ کدام از شبکههای اجتماعی نبودند و در میان دانشجویان ،فیلترینگ اینترنت به عنوان
بزر،ترین مانع استفاده از شبکههای اجتماعی شناخته شده است.
آریانی و همکاران ( )9919در پژوهش خود نشان دادند که شبکههای اجتماعی با اتکا به ظرفیت فرامتنی خود در ارتباطهایی
که شکل دادهاند ،سبب بروز تفاوتهایی در سطح قابلیتهای پژوهشی دانشجویان کاربر شبکههای مجازی در مقایسه با دیگران
شدهاند در پژوهش دیگری ،خلیلی ( )9914نشان داد بیشتر دانشجویان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند وایبر و الین
پراستفادهترین شبکهها بودند و و مهمترین دلیل استفاده از شبکههای اجتماعی سرگرمی بود یافتههای پژوهش امینی ( )9914نشان
داد که کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران کمتر از شبکههای اجتماعی به صورت کاربردی استفاده می-
کنند و استفاده از شبکههای اجتماعی سبب ارتقاء علمی و ارتقاء شتلی آنها نمیشود خارابی ماسوله ( )9912در پژوهش خود
دریافت که بین میزان برقراری ارتباط و دوستی پایدار و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه وجود دارد همچنین ،بین
اطالعرسانی و ارتباط آسان شبکههای اجتماعی و میزان استفاده از آن رابطه وجود دارد
یافتههای میرزایی ،رحیمی و مرادی ( )9912نشان داد که بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی بیش از یک
ساعت در روز از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند تلگرام بیشترین استفاده را میان دانشجویان داشت استفاده از شبکههای
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اجتماعی در تبادلهای علمی میان دانشجویان اثرگذار نیست بیشترین استفاده از شبکههای اجتماعی در تبادالت علمی به ترتیب
جهت پیدا کردن منابع مرتبط علمی ،ارائهی سوال و درخواست پاسخ در موضوعات علمی و ارائه یا کسب اطالعات به روز علمی
است استفاده از شبکههای اجتماعی در ارتقاء دانش دانشجویان مؤثر است اصلیترین مانع در استفاده از شبکههای اجتماعی ،پایین
بودن سرعت اینترنت است استفاده از شبکههای اجتماعی در روند تبادالت علمی دانشجویان اثرگذار نیست لطفی هرسینی ()9912
دریافت که کسب اطالعات و اخبار ،جستجوی اطالعات ،پیدا کردن دوست جدید ،حفا روابط ،کمک در پیدا کردن محتوای
سرگرمکننده از جمله نوشتهها و تصاویر ویدئویی ،سرگرمی و وقت گذرانی ،اطالعیابی و اطالعرسانی ،فعالیتهای علمی و
پژوهشی و پر کردن تنهایی و خالء عاطفی به ترتیب مهمترین انگیزههای دانشجویان علم اطالعات و دانششناسی در استفاده از
شبکههای اجتماعی بوده است
9

در خارج از ایران نیز پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است از جمله لنهارت و مدن ( ،)0221در پژوهشی دریافتند که
 19درصد کاربران از شبکههای اجتماعی برای حفا روابط با دوستان خود استفاده میکنند یافتههای چو و چانگ )0228( 0نشان
داد که شبکههای اجتماعی و اهدا

مشترک به طور معنیداری بر نگری آنها نسبت به اشتراک داوطلبانه دانش و همچنین

هنجارهای ذهنی در مورد اشتراک دانش ،تأثیر داشتند شبکههای اجتماعی و اهدا

مشترک بر تمایل و خواست آنها نسبت به

اشتراکگذاری دانش در درون سازمان اثر معکوس داشتند رابطهای بین اعتماد اجتماعی با هنجارهای ذهنی و نگری نسبت به
اشتراک دانش مشاهده نشد (اناری ،عاصمی و ریاحی نیا)9919 ،
یافتههای ژو 9و دیگران ( )0221نشان داد که بین میزان ،تعداد و کیفیت روابط تعاملی کاربران ،افزایش خالقیت و قوهی
استدالل آنان رابطهی خطی وجود دارد و شبکههای اجتماعی در افزایش این تعامالت نقش بهسزایی ایفا میکنند هنیفه و سومپتا

4

( )0299در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بیشتر دانشجویان از شبکههای اجتماعی آگاه هستند و از آنها برای برقراری
روابط دوستانه استفاده میکنند و داشتن امنیت و حریم خصوصی مهمترین نگرانی آنها در استفاده از شبکههای اجتماعی است
نتایج پژوهش کومار )0290( 2بیانگر آن است که فیسبوک محبوبترین شبکهی اجتماعی در میان دانشجویان است و امنیت و
حفا حریم خصوصی ،از مهمترین موانع در استفاده از این شبکههاست حمد )0299( 2در پژوهش خود نشان داد که توئیتر شبکهی
غالب است و دانشجویان بیشتر برای اهدا

تفریح و سرگرمی از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند در پژوهش دیگری،

عبدالرحیم )0299( 1به این نتیجه رسید که دانشجویان از شبکههای اجتماعی بیشتر برای امور اجتماعی استفاده میکنند تا اهدا
دانشگاهی از میان شبکههای اجتماعی فیسبوک بیشترین استفاده را داشت
العوفی و فولتن )0294( 8در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از شبکهی اجتماعی برای ارتباطات علمی غیررسمی در حال
افزایش است و استفاده از این ابزارها بر ارتباطات علمی غیررسمی ،تأثیرگذار است نتایج پژوهش دیوی و یامینا )0292( 1نشان داد
که کمبود وقت ،موثقبودن ،عامل فناوری ،نبود اطمینان دربارهی مسئلهی حق مؤلف و سرعت پایین اینترنت ،موانع استفاده از
شبکههای اجتماعی است العوفی و فولتن ( )0292در مطالعهی دیگری ،دریافتند که بیشتر پاسخدهندگان از شبکههای اجتماعی
برای ارتباطهای علمی غیررسمی استفاده میکنند از فقدان انگیزه ،سواد دیجیتالی ،آموزی و نگرانیهای امنیت در اینترنت به
_____________________________________________
1 Lenhart and Madden
2 Chow & Chang
3 Zhou
4 Haneefa & Sumitha
5 Kumar
6 Hamade
7 Abdelraheem
8 Alufi & Fulton
9 Devi & Yameena
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عنوان موانع یاد شده است همچنین کاربران بیشترین استفاده را از شبکههای اجتماعی فیسبوک و توییتر داشتهاند کاربران از
شبکههای اجتماعی برای ارتباط با دانشگاهیان در سطح بینالمللی استفاده میکنند
بررسی و تحلیل پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد که مطالعات مختلفی در خصوص انگیزههای استفاده
از شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان در ایران و خارج از ایران انجام شده است یافتههای این پژوهشها نشان میدهند که
فعالیت بیشتر افراد در شبکههای اجتماعی به منظور سرگرمی و دوستیابی است مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیشتر به
بررسی عوامل مؤثر در به اشتراکگذاری اطالعات در رسانههای اجتماعی ،اهدا

و انگیزهی دانشجویان در استفاده از این شبکه-

ها ،نقش شبکههای اجتماعی در تبادالت علمی و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراک اطالعات علمی پرداختهاند و
هیچ کدام از آنها به تحلیل نقش شبکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری اطالعات علمی استادان دانشگاه شهید چمران اهواز
نپرداختهاند این درحالی است که پتانسیل زیادی در شبکههای اجتماعی برای ایجاد محیطهای علمی و اشتراک و تولید دانش نو
وجود دارد با قرار گرفتن استادان در شبکههای اجتماعی و اشتراک ایدهها ،تجارب و اطالعات علمی خود در آنجا ،زمینه برای
تسهیل کارهای گروهی پژوهشی و افزایش تولیدات علمی فراهم میشود
روششناسی پژوهش
از نوع کاربردی و به لحا ماهیت از نوع توصیفی و

پژوهش حاضر که به روی پیمایشی انجام شده است ،به لحا هد

تحلیلی است ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته است که در سه بخش تنظیم گردید :بخش نخست شامل اطالعات
جمعیتشناختی ،بخش دوم شامل سؤاالت اصلی پرسشنامه ( 9مؤلفه و هر مؤلفه دارای  8گویه) و بخش سوم نیز شامل  0پرسش در
خصوص بررسی میزان و نوع شبکههای اجتماعی مورد استفاده در راستای اشتراک اطالعات علمی میان استادان بود که در مجموع
 02سؤال پرسشنامه را تشکیل میدهند در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنج درجهای استفاده که از خیلی زیاد ( )2تا خیلی کم
( )9نمرهگذاری شد جامعهی پژوهش شامل کلیهی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است با تعیین تعداد کل
استادان ( 211نفر) و با استفاده از روی تصادفی -طبقهای و جدول کرجسی -مورگان ،تعداد تقریبی نمونه  002نفر تعیین شد که از
این تعداد  919پرسشنامه تکمیل و عودت دادند (نرخ پاسخ  81/10درصد) روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری مورد تأیید قرار
گرفت در این راستا ،پرسشنامه در اختیار  8نفر از متخصصان حوزههای فناوری اطالعات ،مدیریت دانش و رفتار اطالعاتی قرار
گرفت پس از دریافت نظرات آنها و اعمال تتییرات مورد نیاز ،نسخهی نهایی پرسشنامه تدوین شد به منظور حصول اطمینان از
پایایی ابزار پژوهش ،پرسشنامهی مورد نظر میان  92نفر از افراد جامعهی مورد بررسی توزیع و جمعآوری شد و پایایی آن با استفاده
از روی آلفای کرونباخ به مقدار  2/10تعیین گردید تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نسخهی  00نرمافزار اس پی اس اس 9و با
استفاده از روی های آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحرا

معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونهای و

آزمون رتبهای فریدمن) انجام گرفته است
یافتهها
الف .ویژگیهای جمعیتشناختی
پیش از پرداختن به پرسشهای پژوهش ،اقدام به بررسی مشخصات جمعیتشناختی جامعهی مورد مطالعه میشود که نتایج
آن در جدول  9آمده است:

_____________________________________________
)1. Statistical package for social science (SPSS
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جدول  .1بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی جامعهی مورد مطالعه

فراوانی

درصد

ویژگیهای جمعیتشناختی
زن

99

92/22

مرد

920

89/19

مربی

92

8/01

استادیار

900

29/09

دانشیار

91

91/91

استاد

98

1/90

کمتر از  2سال

91

1/84

 2-92سال

922

24/10

 99-92سال

40

09/12

 92-02سال

92

1/11

باالی  02سال

99

2/21

کمتر از  92دقیقه

02

99/2

 9ساعت

21

92/8

 0ساعت

92

98/1

 9ساعت

44

00/8

بیشتر از  9ساعت

98

1/9

ارتباط با دوستان و آشنایان

42

09/9

پر کردن اوقات فراغت

98

1/9

دریافت اخبار

82

44

استفادهی آموزشی و پژوهشی

92

98/1

به اشتراک گذاری اطالعات علمی

1

4/1

جنسیت

رتبهی علمی

سابقه خدمت

میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی در روز

هد

استفاده از شبکههای
اجتماعی

ب .پاسخ به پرسشهای پژوهش
 .1اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اههواز چهه میهزان از شهبکهههای اجتمهاعی بهه منظهور بهه
اشتراکگذاری اطالعات علمی استفاده میکنند؟
جدول  :2میزان استفادهی استادان از شبکههای اجتماعی در جهت اشتراک اطالعات علمی

مدت زمان

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  92دقیقه

992

22/11

 9ساعت

29

01/42

 0ساعت

98

1/90

 9ساعت

1

4/22

بیشتر از  9ساعت

9

9/22

بر اساس جدول  0بیشتر پاسخدهندگان ( 22/11درصد) روزانه کمتر از  92دقیقه و تنها  9نفر ( 9/22درصد) از اعضای
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هیأت علمی بیشتر از سه ساعت از شبکههای اجتماعی در جهت به اشتراکگذاری اطالعات علمی استفاده میکنند این نتایج
نشان میدهد که استادان روزانه وقت کمی را صر

به اشتراکگذاری اطالعات علمی در شبکههای اجتماعی میکنند

 .2اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از کدام یک از شبکههای اجتماعی به منظور به
اشتراکگذاری اطالعات علمی استفاده میکنند؟
جدول  :3نوع و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در میان استادان در جهت اشتراک اطالعات علمی

شبکهها

فراوانی

درصد

فیس بوک

8

4/94

ریسرچ گیت

92

98/22

لینکدین

02

99/41

اکادمیا

0

9/29

اینستاگرام

01

99/18

تلگرام

80

40/48

سایر شبکهها

90

2/09

دادههای جدول  9نشان میدهد که از میان شبکههای اجتماعی مختلف ،تقریبا نیمی از استادان ( 40/48درصد) از تلگرام برای
به اشتراکگذاری اطالعات علمی خود استفاده میکنند شبکههای ریسرچگیت ،اینستاگرام و لینکدین در رتبههای بعدی قرار
دارند همچنین  2/09درصد استادان از شبکههایی غیر از این  2شبکه اجتماعی ،برای اشتراک اطالعات علمی خود استفاده میکنند
 .3آیا استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
شهید چمران اهواز تأثیرگذار است؟
در راستای پاسخ به این سؤال از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است که نتایج مربوط به آن در جدول  4آمده است با
توجه به اینکه برای تجزیه و تحلیل پرسشنامهی مورد استفاده در این پژوهش از مقیاس لیکرت استفاده شده است و نمرهی هر
سؤال از  9تا  2در نظر گرفته شده است ،درنتیجه نمرهی  9به عنوان نقطهی بری و میانگین سطح تأثیرگذاری تعیین شد
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای

متتیر

میانگین

اشتراکگذاری اطالعات علمی

9/12

انحرا

معیار

2/10

مقدار t
8/14

درجه
آزادی
910

سطح معنیداری
2/22
Test Value= 3

نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد که میانگین استفاده از شبکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری
اطالعات علمی ( )9/12بیشتر از حد متوسط ( )9و سطح معنیداری ( )2/22کمتر از  2/22است به این ترتیب ،استفاده از شبکه-
های اجتماعی در اشتراک اطالعات علمی میان استادان دانشگاه شهید چمران اهواز اثرگذار بوده است در ادامه ،به منظور بررسی
اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی استادان از آزمون رتبهای
فریدمن استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  2آمده است
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جدول  :5نتایج آزمون رتبهای فریدمن

درجهی اهمیت

میانگین رتبه

گویهها

9

استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور یافتن منابع علمی مرتبط

2/12

0

استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور اشتراک و دریافت اخبار علمی تازه

2/98

استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور شناسایی و تماس با پژوهشگران

9

4/81

برجسته
استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور بحث و تبادل نظر در گروههای

4

مختلف
استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور اشتراک و دریافت ایدههای جدید

2

علمی
استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور برقراری ارتباط با استادان خارجی

2

موضوعات علمی مختلف

8

4/99
9/19

استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور ارسال سؤال و دریافت پاسخ در

1

4/21

استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور همنویسندگی با سایر پژوهشگران

9/12
9/91

2

X =233/17, df=7, sig=0/00

با توجه به دادههای حاصل از جدول  ،2از دیدگاه استادان ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای «یافتن منابع علمی مرتبط» با
میانگین رتبهی  2/12و «اشتراک و دریافت اخبار علمی تازه» با میانگین رتبهی  2/98و «استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور
شناسایی و تماس با پژوهشگران برجسته» با میانگین رتبهی  4/81مهمترین موارد مؤثر در به اشتراکگذاری اطالعات علمی استادان
از طریق شبکههای اجتماعی هستند
 .5آیا استفادهی از شبکههای اجتماعی در ارتقاء دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
تأثیرگذار است؟
در راستای پاسخ به این پرسش از آزمون تیتکنمونهای استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  1آمده است
جدول  :2نتایج آزمون تیتکنمونهای

متتیر

میانگین

ارتقاء دانش

9/80

انحرا

معیار

2/19

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنیداری

1/99

910

2/22

Test Value= 3

نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد که میانگین استفاده از شبکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری
اطالعات علمی ( )9/80بیشتر از حد متوسط ( )9و سطح معنیداری ( )2/22کمتر از  2/22است به این ترتیب ،استفاده از شبکه-
های اجتماعی در ارتقاء دانش استادان دانشگاه شهید چمران اهواز اثرگذار بوده است در ادامه ،به منظور بررسی رتبهی هر یک از
عوامل مؤثر در نقش شبکههای اجتماعی در ارتقاء دانش استادان از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده است که نتایج حاصل از آن
در جدول  8آمده است
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جدول  :8نتایج آزمون رتبهای فریدمن

درجهی اهمیت

میانگین رتبه

گویهها
تمایل دارم یافتههای علمی و تجربیات ارزشمند خود را در شبکههای اجتماعی به اشتراک

9

4/18

بگذارم

0

مطالب موجود در شبکههای اجتماعی در روزآمدسازی دانش مؤثر است

4/88

9

تا به حال مطالب علمی را از شبکههای اجتماعی کسب کردهام

4/81

4

اسناد علمی منتشر شده در شبکههای اجتماعی را معتبر میدانم

4/84

2

شبکههای اجتماعی مکانی قابل اعتماد برای اشتراک اطالعات هستند

4/80

2

عالقهمند به استفاده از تجربیات و دانش دیگران از طریق شبکههای اجتماعی هستم

4/90

1

شبکههای اجتماعی مکانهای مناسبی برای اشتراک اطالعات علمی هستند

9/10

8

به وجود شبکههای اجتماعی جهت توسعهی علمی در کار خود نیاز دارم

9/21

2

X =117/06, df=7, sig=0/00

با توجه به دادههای حاصل از جدول  ،8از دیدگاه استادان ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای «اشتراک یافتههای علمی و
تجربیات ارزشمند خود» با میانگین رتبهی  4/18و «روزآمدسازی دانش» با میانگین رتبهی « 4/88کسب مطالب علمی از شبکههای
اجتماعی» با میانگین رتبهی  4/81مهمترین موارد مؤثر در ارتقاء دانش استادان از طریق شبکههای اجتماعی هستند
 .6مهمترین موانع استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی از دیدگاه اعضای
هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز کدامند؟
به منظور بررسی موانع استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی میان استادان از آزمون رتبهای
فریدمن استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  1آمده است
جدول  :5نتایج حاصل از آزمون رتبهای فریدمن

درجهی اهمیت

موانع

میانگین رتبه

9

عدم آموزی استفاده از شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی

2/12

0

عدم اطمینان در مورد مسئلهی حق مؤلف در شبکههای اجتماعی

2/91

9

مسائل مربوط به صحت و اعتبار منابع در شبکههای اجتماعی

4/29

4

آشنایی ناکافی با شبکههای اجتماعی و امکانات آموزشی و پژوهشی آنها

4/49

2

نهادینه نشدن فرهنگ به اشتراک گذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی

4/91

2

پایین بودن سرعت اینترنت

4/90

1

عدم امنیت و حریم خصوص در شبکههای اجتماعی

9/12

8

فیلترینگ در شبکههای اجتماعی

9/42
2

X =189/96, df=7, sig=0/00

طبق دادههای جدول  ،2از دیدگاه استادان دانشگاه شهید چمران اهواز ،عوامل «عدم آموزی استفاده از شبکههای اجتماعی
در اشتراکگذاری اطالعات علمی» با میانگین رتبهی « ،2/12عدم اطمینان در مورد مسئلهی حق مؤلف در شبکههای اجتماعی» با
میانگین رتبهی  2/91و «مسائل مربوط به صحت و اعتبار منابع در شبکههای اجتماعی» با میانگین رتبهی  4/29مهمترین موانعی
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هستند که در راه استفاده از شبکههای اجتماعی برای اشتراکگذاری اطالعات علمی محدودیت ایجاد میکنند
نتیجهگیری
یافتههای حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه بخش
کمی از وقت خود را (کمتر از  92دقیقه) صر

اشتراک اطالعات علمی در شبکههای اجتماعی میکنند یافتههای این پژوهش با

یافتههای پژوهشهای رسولی و مرادی ()9919؛ اناری ،عاصمی و ریاحی نیا ( )9919و امینی ( )9914همسو هستند نتایج این
مطالعات نشان دادند که بیشتر جامعهی مورد بررسی آنها استفادهی علمی و کاربردی چندانی از شبکههای اجتماعی نمیکنند و
میزان استفادهی آنها از شبکههای اجتماعی در روند به اشتراکگذاری دانش رو به کاهش ارزیابی شده است علیرغم اینکه
امروزه استفاده از شبکههای اجتماعی در میان افراد جامعه رواج زیادی پیدا کرده است ،عواملی از قبیل کمبود وقت و مشتلهی زیاد
استادان ،آگاهی کم آنها از امکانات علمی ،آموزشی و پژوهشی شبکههای اجتماعی و مشکالت مربوط به عدم امنیت در این
شبکهها میتواند سبب شوند که استادان کمتر از این ابزارها در جهت اشتراک اطالعات و دانش استفاده کنند
یافتهها بیانگر آن است که از میان شبکههای اجتماعی مختلف ،حدود نیمی از استادان از تلگرام برای به اشتراکگذاری
اطالعات علمی خود استفاده میکنند بعد از تلگرام ،شبکههای ریسرچگیت ،اینستاگرام و لینکدین محبوبترین شبکههای
اجتماعی مورد استفادهی استادان بودند یافتههای این پژوهش در راستای یافتههای پژوهش میرزایی ،رحیمی ،مرادی ()9912
هستند پژوهش آنها نشان داد که بیشتر جامعهی مورد مطالعه در میان شبکههای اجتماعی مختلف از تلگرام استفاده میکنند
نتایج پژوهش حاضر بر خال

نتایج صرا

زاده و علوی ()9910؛ کومار ()0290؛ حمد ()0299؛ عبدالرحیم ( )0299و العوفی و

فولتن ( )0292هستند که نشان دادند که فیسبوک و توییتر محبوبترین شبکهی اجتماعی در میان پاسخدهندگان بودند تفاوت این
نتایج می تواند ناشی از سرعت رشد و تحول در فناوری باشد که باعث میشود شبکههای اجتماعی جدیدتری با قابلیتهای بیشتر
ظهور پیدا کنند بنابراین در هر دورهای شبکههای اجتماعی با جذابیتهای بیشتر و دسترسی راحتتر ،کاربران را به سمت خود
میکشانند امروزه تلگرام یکی از نرمافزارهای پیامرسانی رایج در میان افراد جامعه است که نسبت به بسیاری از نرمافزارهای مشابه
عمر کمتری دارد به نظر میرسد سادگی ،سرعت و دیگر قابلیتهای خاص تلگرام سبب شده است که این نرمافزار برای اشتراک
اطالعات و دانش و سایر کاربردهای علمی در میان استادان دانشگاه شهید چمران اهواز طرفدار بیشتری داشته باشد
نتایج بیانگر آن است که استفاده از شبکه های اجتماعی در اشتراک اطالعات علمی میان استادان دانشگاه شهید چمران اهواز
کاربرد زیادی داشته است از دیدگاه استادان ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای «یافتن منابع علمی مرتبط» و «اشتراک و دریافت
اخبار علمی تازه» در راستای اشتراک اطالعات علمی رواج بیشتری داشتهاند نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش العوفی و
فولتن ( )0292همسو است ،زیرا در پژوهش آنها معلوم شد که استفاده از شبکههای اجتماعی در ارتباطهای علمی غیررسمی رو به
رشد است این در حالی است که نتایج این بخش با نتایج پژوهشهای امینی ( )9914و میرزایی ،رحیمی و مرادی ( )9912غیر
همسو بوده است؛ زیرا این پژوهشگران نشان دادند که استفاده از شبکههای اجتماعی در تبادالت علمی میان جامعهی مورد مطالعهی
آنها نقشی ندارد به نظر میرسد استادان دانشگاه شهید چمران اهواز از ضرورت شبکههای اجتماعی و امکانات و کاربردهای آنها
در رشد ارتباطات علمی و بهبود فعالیتهای پژوهشی آگاهی داشته و از آنها در امور علمی خود به ویژه برای یافتن منابع اطالعاتی
مرتبط و آگاهی از اخبار علمی تازه استفاده میکنند
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که استفاده از شبکههای اجتماعی در ارتقاء دانش استادان دانشگاه شهید چمران
اهواز اثرگذار بوده است نتایج این پژوهش ناهمسو با نتایج پژوهش امینی ( )9914است که نشان داد استفاده از شبکههای اجتماعی
سبب ارتقاء علمی و ارتقاء شتلی کتابداران نمیشود تفاوت این نتایج میتواند ناشی از تمایل کمتر کتابداران در استفادهی علمی
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از شبکه های اجتماعی باشد این در حالی است که نتایج این بخش با نتایج پژوهش میرزایی ،رحیمی و مرادی ( )9912همسو بوده
است نتایج پژوهش آنان نشان داد که استفاده از شبکههای اجتماعی در ارتقاء دانش علمی دانشجویان دانشگاه رازی مؤثر بوده
است از دیدگاه استادان ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای «اشتراک یافتههای علمی و تجربیات ارزشمند خود» و «روزآمدسازی
دانش» مهمترین موارد مؤثر در ارتقاء دانش استادان از طریق شبکههای اجتماعی هستند بر اساس این یافتهها ،استادان به این باور
دربارهی شبکههای اجتماعی رسیده اند که مکانی مناسب برای اشتراک اطالعات علمی هستند و میتوانند در انتقال دانستهها و
تجربیات خود به دیگران و بالعکس مؤثر باشند؛ زیرا این شبکهها دارای امکاناتی مانند دسترسی بدون محدودیت و آزاد به
اطالعات علمی ،فراگیری آموزیهای علمی و اطالع از اخبار علمی و کاری هستند در واقع کاربران با عضویت در این شبکهها
ضمن استفاده از مطالب علمی در حوزههای مختلف ،این امکان را دارند که در کوتاهترین زمان ممکن جدیدترین اطالعات روز را
مطالعه و به دیگران منتقل کنند بنابراین شبکههای اجتماعی زمینهساز افزایش سطح آگاهی و دانش علمی استادان در حوزههای
مورد عالقهی آنها میشود که این ارتقاء دانش میتواند به کاربران در اتخاذ تصمیمات آتی و برنامهریزی در امور مختلف علمی
کمک کند
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که از دیدگاه استادان دانشگاه شهید چمران اهواز ،عوامل «عدم آموزی استفاده از
شبکههای اجتماعی در اشتراکگذاری اطالعات علمی» و «عدم اطمینان در مورد مسئلهی حق مؤلف در شبکههای اجتماعی» مهم-
ترین موانعی هستند که در راه استفاده از شبکههای اجتماعی برای اشتراکگذای اطالعات علمی محدودیت ایجاد میکنند شبکه-
های اجتماعی دارای قابلیتهای وسیع و متنوعی در جهت استفادههای علمی و پژوهشی هستند که عدم آگاهی از این امکانات
موجب بیاستفاده ماندن و یا استفادهی نادرست از آنها میشود بنایراین توجه به آموزی استفادهی کاربردی از شبکههای
اجتماعی میتواند نقش مهمی در استفادهی درست و کاربردی از آنها ایفا کند یکی دیگر از مشکالت استفاده از شبکههای
اجتماعی مسئله ی حق مؤلف و امنیت اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این شبکهها و دسترسیهای غیرمجاز احتمالی است که
مانع مهمی در راه اشتراک ایده و دانش کاربران در این شبکههاست نتایج این بخش از پژوهش در راستای نتایج پژوهشهای
هنیفه و سومپتا ()0299؛ کومار ( )0290و دیوی و یامینا ( )0292است این مطالعات نشان دادند که مسئلهی امنیت و حفا حریم
خصوصی و نبود اطمینان دربارهی مسئله حق مؤلف مهمترین نگرانی و چالش در استفادهی کاربران از شبکههای اجتماعی است در
حالی که این نتایج بر خال

یافتههای صرا

زاده و علوی ( )9910است که مهمترین مانع استفاده از شبکههای اجتماعی را

فیلترینگ اینترنت میدانند
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که قابلیتهای متنوع شبکههای اجتماعی سبب گرایش بیشتر اقشار جامعه از جمله
استادان به آنها شدهاند و شرایط جدید و بهتری را جهت همکاری و ارتباطات علمی میان آنها ایجاد کردهاند بنابراین باید برای
شناخت و استفادهی بهتر استادان از شبکههای اجتماعی ،تصمیماتی اتخاذ شود تا عالوه بر استفاده به قصد تفریح و سرگرمی ،از
دیگر قابلیتهای این شبکهها در جهت فعالیتهای علمی و اشتراک اطالعات علمی خود بهره گیرند لذا با توجه به یافتههای
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود:
 در سرفصلهای درسی دانشگاهی در حوزههای مختلف ،درسی با موضوع آموزی شبکههای اجتماعی به صورت
کاربردی گنجانده شود
 به طور مرتب در دانشگاهها و مراکز آموزی عالی اقدام به نصب پوستر و برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی با
هد

معرفی و آموزی نحوهی استفادهی کاربردی و حرفهای از شبکههای اجتماعی موجود و آتی و نوظهور شود
 گروههای تخصصی تحت مدیریت دانشگاهها جهت اشتراک اطالعات علمی و اطالعرسانی در خصوص اخبار علمی

تشکیل شود و از استادان و دانشجویان برای عضویت فعال در این گروهها دعوت شود
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رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی شهرستان شیراز
ابراهیم امامی

1

زهرا آسمانی

2

چکیده
زمینه :کتابداران و کتابخانه ها به ویژه در محیط های دانشگاهی ،امروزه باید از فناوری های جدید به ویژه شبکه های اجتماعی با قابلیت
های متنوع کسب ،ذخیره سازی ،پردازی ،بازیابی و انتقال دانش استقبال کنند تا بدون محدودیتهای زمانی -مکانی زمینه های تعامل پویا با
کاربران اعم از دانشجویان ،اساتید ،همکاران و  ...را فرآهم آورند
هدف :پژوهش حاضر با هد

بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی شهرستان شیراز انجام شده

است
روش :روی پژوهش حاضر به صورت پیمایشی توصیفی و از نوع همبستگی می باشد می باشد جامعه پژوهش ،کتابداران بیمارستانی
شهرستان شیراز می باشند که تعدادشان به  82نفر می رسد به منظور تعیین حجم نمونه از جدول جرسی مورگان استفاده شده است و حجم
نمونه برابر  22نفر تعیین شده است روی نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده
است دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که 9 :بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنی
داری وجود دارد  0بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنیداری وجود دارد  9بین میزان
اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنیداری وجود دارد
واژه های کلیدی :شبکه های اجتماعی مجازی ،عملکرد کتابداران ،کتابخانه های شهرستان شیراز ،کتابدار بیمارستانی

مقدمه و بیان مساله
جامعا امروز ،به یمن صنعت هم زمان ارتباطات ،درحال تجربا نوع تازه ای از شبکه ای شدن و شبکه ای بودن است همزمانی
با بی سیمی فناوری های ارتباطات و اطالعات ،نوع تازه ای از جامعا شبکه ای را به وجود آورده است در چنین شرایطی ،قطعاً
وابسته شدن افراد به استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی ،منجر به محوریت یافتن دستاورد های وب  0شده است و به
ارتقای جایگاه مصر

اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی در سبد مصرفی افراد انجامیده است با توجه به روند رو به رشد

استفاده از اینترنت ،پیوسته قابلیت های جدیدی به این پدیده افزوده می شود و بشر کارکردی تازه از آن می طلبد در این میان
پذیری فناوری اطالعات جدید از جمله شبکه های اجتماعی مجازی می تواند بر حوزه های مختلفی از سازمان موثر باشد(کریمی
و کریمی )9981 ،کتابداران و کتابخانه ها به ویژه در محیط های دانشگاهی ،امروزه باید از فناوری های جدید به ویژه شبکه های
اجتماعی با قابلیت های متنوع کسب ،ذخیره سازی ،پردازی ،بازیابی و انتقال دانش استقبال کنند تا بدون محدودیتهای زمانی-
مکانی زمینه های تعامل پویا با کاربران اعم از دانشجویان ،اساتید ،همکاران و  ...را فرآهم آورند(مرادی )9912 ،به تعبیر دیگر،
کتابخانه ها به عنوان سازمان هایی خدماتی با توجه به گرایش روزافزون به شبکه های اجتماعی ،برای ارتقای سطح خدمات و
کیفیت و برآورده ساختن انتظارات کاربران باید گرایش خود را به فناوری های جدید افزایش دهند تا بسترهای جدیدتری برای
برتری رقابتی فرآهم آید.
_____________________________________________
 9دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران(نویسنده مسئول) ebiemami@gmail.com
 0کتابدار کتابخانه عمومی شهرستان کوار ،شیراز ،ایران
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با وجود اهمیت باالی این مباحث و مزایای حاصل از آن تاکنون تحقیق جامعی که به بررسی ارتباط بین مولفه های ذکر شده
پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی بخصوص در حوزه کتابداری نداشته است بنابراین این تحقیق تالی دارد تا این خال تحقیقاتی
را مورد بررسی قرار دهد
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
ارتباط معنی داری بین شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی شهرستان شیراز وجود دارد
فرضیه فرعی
ارتباط معنی داری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود دارد
ارتباط معنی داری بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود دارد
ارتباط معنی داری بین میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود
دارد
روش تحقیق
روی پژوهش حاضر به صورت پیمایشی توصیفی و از نوع همبستگی می باشد
ابزار گردآوری اطالعات
در این تحقیق به منظور جمع آوری اطالعات در حوزه مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای استفاده می شود در بخش میدانی
نیز از ابزار پرسشنامه مطابق با تعاریف عملیاتی به منظور سنجش و جمع آوری اطالعات استفاده می گردد پرسشنامه حاضر دارای
 02سوال می باشد و سواالت  9تا  90مربوط به میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ،سواالت  99تا  09مربوط به تنوع
استفاده از شبکه های اجتماعی و سواالت  94تا  02مربوط به میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی می
باشند شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت  2گزینه ای است
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کتابداران بیمارستانی شهرستان شیراز تشکیل می دهند تعداد کلی این افراد  82نفر می باشد
به منظور تعیین حجم نمونه از جدول جرسی مورگان استفاده شده است و حجم نمونه برابر  22نفر تعیین شده است روی نمونه
گیری از نوع تصادفی ساده می باشد به منظور تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است
پایایی و روایی ابزار
دراین پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روی و ضریب آلفای کروبناخ استفاده شده است ضریب آلفای
کروبناخ با استفاده از نرم افزار  spss9محاسبه گردید که عدد  2/80به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می
باشد
برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید ،سؤاالت و آزمون مورد
بررسی قرار گرفت و ابهامات آن برطر

گردید که این بیانگر روایی محتوایی 0قابل قبول آزمون می باشد

ولی زاده ،رضائی و دوالنی( ) 9912در مقاله خود با عنوان بررسی نقش شبکه اجتماعی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه
_____________________________________________
)1 .Statistical package for Social Seience (spss
2 .Content Validity
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های دانشگاهی ،به بررسی نقش شبکه اجتماعی تلگرام در در توسعه خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم
پرداختند نتایج نشان داد که خدمات اطالع رسانی در سه کتابخانه مرکزی(صنعتی شریف ،فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز) و
خدمات امانت دهی در کتابخانه مرکزی اصفهان ارائه می شود نتایج نشان داد که میانگین نگری مدیران و کتابداران جهت توسعه
خدمات کتابخانه ای از جمله امانت دهی با میانگین  ،9.22اطالع رسانی با میانگین  ،9.91مرجع با میانگین  ،9.01فناوری اطالعات
با میانگین  ،9.92آموزی و پژوهش با میانگین  ،9.92در حد متوسط است بین متتیرهای تلگرامی و خدمات کتابخانه های
دانشگاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
مرادی و طایفه باقر( ) 9912در مقاله خود با عنوان بررسی رویکردهای استفاده از قابلیت های شبکه های اجتماعی در کتابخانه
های مرکزی صد دانشگاه برتر دنیا نشان دادند که  14.2درصد کتابخانه های مرکزی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند
بیشترین کاربرد شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها برای اشتراک گذاری کلی

های ویدیویی ،کتابخانه و فرآهم کردن پیوندهایی

به صفحه اصلی وب سایت کتابخانه  10.9درصد ،آموزی سواد اطالعاتی  19.4درصد و عرضه خدمات مرجع  91.2درصد می
باشد
طاهری مبارکه و همکاران( ) 9912در مقاله خود با عنوان تاثیر شبکه های اجتماعی بر سالمت روان کاربران کتابخانه مرکز
آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  ،9914به بررسی نقش شبکه های اجتماعی در سالمت روان
کاربران کتابخانه مرکزی آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند نتایج نشان داد که کاربران به سه گروه
دارای اعتیاد به شبکه های اجتماعی به ترتیب خفیف ،متوسط و شدید تقسیم شدند متتیر سالمت روان ،بین گروه خفیف با گروه
شدید تفاوت معنادار( ،) P=0.033متتیر نشانگان جسمانی بین گروه خفیف با گروه متوسط تفاوت معنادار( ،)P=0.049متتیر
نشانگان اضطراب بین گروه خفیف با گروه متوسط ( )P=0.027و بین گروه خفیف با گروه شدید تفاوت معناداری ()P=0.000
مشاهده شد
9

امولوزر و بمیدل ( )0294در پژوهشی به استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی در میان کتابداران نیجریه و اثر ان در ارائه
خدمات کتابخانه پرداختند نتایج نشان داد کتابداران در نیجریه از ابزار شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک ،گوگل پالس،
لینکدین ،یوتیوب ،وبال ،و توییتر برای دریافت ،به اشتراک گذاری اطالعات استفاده می کنند
یافته های پژوهش

_____________________________________________
1 Omeluzor & Bamidele
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جدول  :1نتایج آمار توصیفی دادههای نهایی تحقیق
شبکه های اجتماعی مجازی
میزان استفاده از شبکه های

تنوع استفاده از شبکه های

میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان

عمکرد کتابداران

اجتماعی مجازی و عملکرد

اجتماعی مجازی و عملکرد

شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد

بیمارستانی

کتابداران بیمارستانی

کتابداران بیمارستانی

کتابداران بیمارستانی

22

22

22

22

تعداد


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

بدون پاسخ
میانگین
میانه
مد
انحرا

معیار

واریانس

در بخش بعدی به آزمون فرضیههای تحقیق به کمک آمار استنباطی پرداخته شده و نتایج حاصل را ارائه و به تبیین آنها
پرداخته شده است
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول به صورت زیر بیان شده است:
 : H 0ارتباط معنی داری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود ندارد
 : H 1ارتباط معنی داری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود دارد
جدول : 2تعیین همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی
شبکه های اجتماعی مجازی
*2.4

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی
Pearson Correlation

1

)Sig. (2-tailed

.020
22

22

N

1

*2.4

Pearson Correlation

22

22

.020

)Sig. (2-tailed

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی

شبکه های اجتماعی مجازی

N

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول باال و از آنجائیکه  p-valueبدست آمده برای این آزمون از سطح معنی داری
 α = 0.05کوچکتر بوده ،و همچنین با توجه به اینکه مقدار پیرسون بدست آمده از مشاهدات از مقدار بحرانی پیرسون که از
جدول مربوطه با درجه آزادی  11بزرگتر است لذا فرض صفر را میتوان رد کرد یعنی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنیداری وجود دارد
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نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم به صورت زیر بیان شده است::
 : H 0ارتباط معنی داری بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود ندارد
 : H 1ارتباط معنی داری بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی وجود دارد
جدول :3تعیین همبستگی بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی

تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و

شبکه های

عملکرد کتابداران بیمارستانی

اجتماعی مجازی

**4.2

1

.002

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

شبکه های اجتماعی مجازی

22

22

N

1

**4.2

Pearson Correlation

تنوع استفاده از شبکه های

.002

)Sig. (2-tailed

اجتماعی مجازی و عملکرد

22

N

کتابداران بیمارستانی

22

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول باال و از آنجائیکه  p-valueبدست آمده برای این آزمون از سطح معنی داری 0.05
=  αکوچکتر بوده ،و همچنین با توجه به اینکه مقدار پیرسون بدست آمده از مشاهدات از مقدار بحرانی پیرسون که از جدول
مربوطه با درجه آزادی  11بزرگتر است لذا فرض صفر را میتوان رد کرد یعنی بین تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و
عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنیداری وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم به صورت زیر بیان شده است::
 : H 0ارتباط معنی داری بین میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی
وجود ندارد
 : H 1ارتباط معنی داری بین میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی
وجود دارد
جدول : 4تعیین همبستگی بین میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی
میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های

شبکه های

اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی اجتماعی مجازی
.69

1

.001
50

50

)Sig. (2-tailed
N

1

.69

Pearson Correlation

میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان

.001

)Sig. (2-tailed

شبکه های اجتماعی مجازی و

50

N

عملکرد کتابداران بیمارستانی

50

Pearson Correlation
شبکه های اجتماعی مجازی
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با توجه به نتایج به دست آمده از جدول باال و از آنجائیکه  p-valueبدست آمده برای این آزمون از سطح معنی داری 0.05
=  αکوچکتر بوده ،و همچنین با توجه به اینکه مقدار پیرسون بدست آمده از مشاهدات از مقدار بحرانی پیرسون که از جدول
مربوطه با درجه آزادی  11بزرگتر است لذا فرض صفر را می توان رد کرد یعنی بین میزان اطالع رسانی و ارتباط آسان شبکه های
اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی رابطه معنیداری وجود دارد
نتیجهگیری
شبکه های اجتماعی مجازی امکان اشتراک دانش و تبادل دیدگاه ها را فرآهم می آورد و تسهیل کنندة گفتگوها و کنش
های متقابل آنالین است تا آنجا که نقش شبکه های اجتماعی را نه تنها انتشار اطالعات بلکه تولید و اشتراک آن دانسته اند
کتابداران و کتابخانه ها به ویژه در محیط های دانشگاهی ،امروزه باید از فناوری های جدید به ویژه شبکه های اجتماعی با قابلیت
های متنوع کسب ،ذخیره سازی ،پردازی ،بازیابی و انتقال دانش استقبال کنند تا بدون محدودیتهای زمانی -مکانی زمینه های
تعامل پویا با کاربران اعم از دانشجویان ،اساتید ،همکاران و  ...را فرآهم آورند به تعبیر دیگر ،کتابخانه ها به عنوان سازمان هایی
خدماتی با توجه به گرایش روزافزون به شبکه های اجتماعی ،برای ارتقای سطح خدمات و کیفیت و برآورده ساختن انتظارات
کاربران باید گرایش خود را به فناوری های جدید افزایش دهند تا بسترهای جدیدتری برای برتری رقابتی فرآهم آید.
منابع
طاهری مبارکه و همکاران( ) 9912تاثیر شبکه های اجتماعی بر سالمت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرای
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  9914مدیریت سالمت82-14 ،)22(91 ،
کریمی دستجردی ،داوود؛ کریمی ،تورج( )9981ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت عملکرد ،تهران
نصیری ،بهاره؛ بختیاری ،آمنه؛ طاهریان ،مریم( )9910نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی( مطالعه ی موردی شبکه اجتماعی کفه
مام ،شبکه ای برای مادران و کودکان) پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی21-91 ،)0(4 ،
مرادی ،شیما؛ طایفه باقر ،دلبر( ) 9912بررسی رویکردهای استفاده از قابلیت های شبکه های اجتماعی در کتابخانه های مرکزی صد
دانشگاه برتر دنیا سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی ،تهران ،اردیبهشت 12
ولی زاده ،بهناز؛ رضائی ،سعید؛ دوالنی ،عباس( )9912بررسی نقش شبکه اجتماعی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه های
دانشگاهی کتابداری و اطالع رسانی29-09 ،)9(02 ،
Breu, K., Hemingway, C.J., Strathern, M., Bridger, D.(2002). Workforce agility: the new
employee strategy for the knowledge economiy. Journal of Information Technology.
Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J. K.(2007). A review of enterprise agility: Concepts,
–frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, Pages 445
460.

سنجش میزان آشنایی و استفاده دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه اهواز از شبکه-
های اجتماعی علمی و پژوهشی
معصومه فرامرزی بابادی

1

فاطمه ارادی

2

حنا ربیعی

3

چکیده
زمینه :شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی با همان ساز و کارهای فنی مربوط به شبکههای اجتماعی امکان محاوره و ارتباط از نوع علمی-پژوهشی
را برای کاربران فعال در حوزه تولید دانش فراهم میکنند استفاده و هم افزایی دانشی در این شبکهها پیش از هر چیز مستلزم شناخت و استفاده از آنها توسط
پژوهشگران و دانشگاهیان است
هدف :پژوهش حاضر با هد

« شناسایی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه اهواز با/از شبکههای اجتماعی علمی و

پژوهشی» اجرا شده است دغدغه حاکم بر تحقیق این بوده است که مشخص شود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز تا چه
اندازه با این شبکه ها آشنا بوده و میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحت تاثیر متتیرهای زمینه ای (سن ،مقطع و رشته تحصیلی ،جنس ،نوع دانشگاه) چه
تفاوتی با هم دارد؟
روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-مقایسه ای بود که به شیوه پیمایش انجام شده است نمونه آماری تحقیق  984نفر از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاههای شهر اهواز بودند که با استفاده از شیوه نمونهگیری سهمیه ای با استفاده از ابزار پرسشنامه ساختمند محقق ساخته پس از تامین
اعتبار و روایی ابزار با آنها مصاحبه صورت گرفت
یافتهها  :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان میانگین آشنایی دانشجویان با شبکههای اجتماعی علمی-پژوهشی در حد متوسط ( )9.949و میزان
استفاده آنان کمتر از حد متوسط ( ) 0.29بوده است همچنین بین میزان آشنایی دانشجویان بر ا ساس نوع دانشگاه ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی و تعداد
مقاالت علمی تفاوت معنادار ( ) p˂ 2.22وجود داشت با این وصف تفاوت معنادار در میزان آشنایی دانشجویان بر حسب  ،سن و جنس مشاهده نشد
( ) p˃ 2.22همچنین بین میزان استفاده دانشجویان بر اساس رشته ،مقطع تحصیلی ،تعداد مقاالت علمی و جنس تفاوت معنادار وجود داشت ( p˂ 2.22در
حالی که میزان استفاده بر اساس سن دانشجویان فاقد تفاوت معنادار بود ()p˃ 2.22
کاربردهای احتمالی :از نتایج تحقیق حاضر اساتید و مدیریت دانشگاه ها در راستای برنامه ریزی جهت بهبود میزان آشنایی دانشجویان با شبکههای
اجتماعی علمی-پژوهشی و ارتقای سطح ارتباط علمی در نهاد دانشگاه میتوانند استفاده کنند
اصالت/ارزش :پیرامون شبکههای اجتماعی علمی-پژوهشی با جستجویی که محققین در پایگاههای اطالعات علمی انجام دادهاند ،مطالعه مشابهی
انجام نشده است
کلیدواژهها :شبکههای اجتماعی ،شبکه های اجتماعی علمی پژوهشی (لینکداین ،آکادمیا ،ریسرچ گیت،مندلی و ) ،میزان آشنایی و استفاده،
دانشجویان

_____________________________________________
 9دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات کتابخانههای عمومی دانشگاه پیام نور واحدشیراز masoumehfaramarzi63@gmail.Com ،21928922190
(نویسنده مسئول)
 0دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانههای عمومی دانشگاه پیام نور واحد شیرازfatemeh.eradi@gmail.com ،21994198122 ، ،
 9دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانههای عمومی دانشگاه پیام نور واحد شیرازhanarabiey@gmail.com ،21928494884 ،
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مقدمه و بیان مسئله
انقالب نوینی که حول محور فناوری های اطالعاتی نظیر اینترنت متمرکز است با سرعتی شتابان در کار شکل دهی مجدد
بنیان مادی جامعه است پیشرفت های خیره کننده در تولید ،اکتساب ،جمع آوری ،پردازی ،نگهداری و انتقال اطالعات در واقع
به کاربرد فناوری های اطالعاتی در تمامی زوایای حیات اجتماعی انجامیده است در این شرایط اغلب مسائل در سراسر جهـان
به یکدیگر وابسته شده و در سیستمی که هندسا آن همواره در حال تتییر اسـت ،بـازتعریف مـی شـوند (مجـردی )9919 ،ایـن
انقالب،بنا بر تاثیراتی که بر همه حوزههای زندگی انسانی داشته است ،شکل جدیدی از روابط میان زیرساخت های تشکیل دهندة
دانش به وجود آورده و موجب می شود تا تعریف جدیدی از دانش ارائه گردد
در این میان شبکه های اجتماعی شکلی از ارتباطات و ساختارهایی هستند که در نتیجهی توسعه فناوری اینترنت امکـان ظهـور
پیدا کرده است و در بین گستره وسیعی از شهروندان کشورهای مختلف با اقبال روبرو بوده است به هر سـاختار اجتمـاعی از افـراد
که بر اساس یک رابطه اجتماعی ایجاد میشود ،یک شبکه اجتماعی گفته میشود بنابراین هر شبکه اجتماعی شامل مجموعـهای از
انسان ها و روابط اجتماعی بین آنها است لذا هر شبکه اجتماعی از دو عنصر تشکیل شده است :موجودیـتهـای شـرکت کننـده در
ارتباط و ارتباط بین این موجودیتها در علوم اجتماعی به موجودیت های شرکت کننده در ارتباط ،بازیگر و به ارتباطات بـین ایـن
موجودیتها ،رابطه گفته میشود (واسرمن )9114 ،9همچنین در یک تعریف دیگر؛ شبکه های اجتماعی ارتباطات ساختار یافته و
غیر ساختار یافته بین افراد و یا سازمان ها می باشد ،که تعامل بر سر ارزی ها و اهدا

مشترک خود انجام میدهنـد ایـن پایـه

ایدهای است که بیان میدارد که افراد میدانند که چطور بایکدیگر تعامل نماید (جالل زاییده ) 2012،شبکههـای اجتمـاعی بـه
دو نوع برخط 0و برون خط تقسیم میشود از شبکههای برون خط می توان به شبکه دوستان ،شبکه همکاران و شبکه همکالسیهـا
اشاره کرد از شبکههای برخط میتوان به شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک ،9توییتر 4و گوگـل پـالس 2اشـاره کـرد شـبکههـای
اجتماعی از قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت پژوهشها در این حوزه از دهه چ هل بـه بعـد بـا تعریـف ابزارهـایی چـون گـرا
اجتماعی (مورنو )9129،2شتاب بیشتری گرفت ،در سال  9114واسرمن با چاپ کتاب «تحلیل شبکههای اجتماعی »1این زمینه از علم
را وارد دوره جدیدی کرد و پس از آن شبکههای اجتماعی به صورت جدی در زیرمجموعههای علـوم اجتمـاعی و ریاضـی مـورد
بررسی قرار گرفت (امامقلی زاده)9919 ،
بحثهای جسته و گریختهای از سال  9122در مورد شبکههای اجتماعی برخط به راه افتاد نخسـتین شـبکه اجتمـاعی در سـال
 9111با نام سیکس دیگریز 8راه اندازی شد اما انقالب عظیم در هزاره دو میالدی به وقوع پیوست ،جایی که از سال  0220بـه بعـد
شبکههای نظیر فرنداستر ،1اورکات ،92و لینکداین 99روی وب قرار گرفتند پدیده بزر ،دیگر شبکه اجتماعی فیس بوک بـود کـه
در سال  0224توسط مارک زاکربر ،دانشجوی هاروارد بنا نهاده شد ،که بعد از ده سال این شبکه اجتماعی با بیش از یک میلیارد
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نفر عضو به بزرگترین کشور چند ملیتی جهان تبدیل شده است بعد از این سال شبکههای اجتماعی مجـازی نظیـر تـوییتر و گوگـل
پالس نیز به وجود آمدند و بسیار مورد توجه قرار گرفتند (امام قلی زاده)9919 ،
شبکه های اجتماعی واجد خصلتهایی هستند که  ،از جمله این خصلتها میتوان به؛ اشـتراک گـذاری و یـادگیری ،بسـیج
کنندگی و سازمان دهی ،دوستی،اعتماد (قابلیت اعتمـاد در شـبکه هـای اجتمـاعی بـیش از وب سـایت هـا مـی باشـد) ،حلقـه هـای
مخاطبان ،استناد و تعمیم ،چند رسانه ای ،ادغام فناوری های جدید وب ،پرستیژ (افراد حقیقی و حقوقی) ،گ  ،نقـد بـی رحمانـه،
دنبال شدن و دنبال کردن کردن (فالو شدن و فالو کردن) ،باز انتشار (خبرها انتخاب ،پاالیش و باز انتشار می شوند) ،خرد جمعی؛ در
شبکه اجتماعی همگان در حال زاده شدن می باشند ،جهانی بودن ،سرگرمی ،سفارشی شدن ،جستجو شدن ،اطـالع رسـانی و خبـر
رسانی ،رسانه نسل جوان (خال بودن و ابتکاری بودن) ،رسانه جایگزین ،ترکیب با موبایل (نسخه موبایـل) ،شـفا

شـدن بـیش از

گذشته ،ابتکار و خالقیت ،ساختار دموکراتیک ،قدرت سرمایه اجتماعی ،تحرک اجتماعی ،ارتباطات غیر رسمی و

(حمیدرضا،

 )1394اشاره کرد
انواع متنوعی از شبکههای اجتماعی وجود دارد به طور کلی ،سه نوع شبکه اجتماعی مجزا وجود دارد و یک استراتژی کسب
و کار اجتماعی تجمیع شده همه این سه نوع را در جهت بهینه کردن ارتباطات با گروه های مختلف از افراد مورد استفاده قـرار مـی
دهد این سه نوع شبکه عبارتند از:
 -9شبکه های اجتماعی عمومی  :شبیه فیس بوک و توییتر برای ایجاد ارتباط با مشتریان و آینده نگری ها هستند.
 -0اکسترانت های اجتماعی  :شامل جامعه های مشتری ،برای ارتباطات عمیق تر و همکاری با مشتریان و شبکه های کسب و
کار با کسب وکار خصوصی ،برای ارتباط با شرکا و مشتریان کسب و کار با کسب و کار می باشند.
 -9شبکه های کارمندی  :برای ارتباطات درون سازمانی مورد استفاده واقع می شوند (کریمی)9914 ،
شبکههای اجتماعی علمی نیز نوعی از شبکه های اجتماعی با محوریت به اشتراک گذاری محتواهای علمی هستند که در نتیجه
توسعه «راههای انتقال دانش به واسطا تقابل میان فناوری مبتنی بر وب و جنبههای قانونی و اقتصـادی ،و سیاسـتهـای انتشـارات
علمی» ایجاد شدهاند یکی دیگر از علل شکل گیری این شبکههـای اجتمـاعی دسترسـی آزاد بـه منـابع در سـالهـای اخیراسـت
(کیم )0292 ،9نویسندگان در حوزههای موضوعی متفاوت به انتشار آثار خود در قالـبهـای مختلـف ،چـون مقـاالت مجـالت
علمی ،کتابها ،سخنرانیها ،تصاویر ،و فایلهای صوتی و ویدیویی ،پرداختهاند؛ نیز نویسندگان به تازگی به آرشیوسـازی آثـار
تحقیقاتی خود در وبسایتهای شخصی شان اقدام میکنند که از این اقدام به «خود آرشیوی» یاد میکنند منظور از خودآرشیوی
این است که نویسندهای متن کامل آثار عملی را در یک آرشیو سازمانی یا وبسایت شخصی قرار دهد (اجا و کوشا)9912 ،
در عصر حاضر ،شبکههای اجتماعی و تعامل بین افراد موجب افزایش و سرعت در انتقال و انتشار اطالعات شده است در
سالهای اخیر ،شماری از شبکههای اجتماعی ظهور کردهاند؛ ایـن شـبکههـا امکـان سـاخت شـبکههـای تخصصـی را در اختیـار
محققان قرار میدهند به کمک این شبکههای تخصصی ،محققان میتوانند در زمانها و مکانهای متفاوت بـرای مالقـات افـراد
دور هم جمع شوند و تجارب خود را به اشتراک بگذارند عضویت محققان دانشـگاهی در شـبکههـای اجتمـاعی -تحقیقـاتی و
بارگذاری مقاالت پژوهشی در این شبکهها زمینا انتشار و اشـتراک دانـش و همچنـین همکـاریهـای علمـی ،بـاال رفـتن تعـداد
ارجاعات به تولیدات پژوهشی ،ارتقا رتبا علمی ،افزایش مشاهدهپذیری محققان در محیط وب ،و باال رفتن ضریب دسترسی بـه
مقاالت از طریق موتورهای جستوجو را به همراه خواهد داشت (بتولی9910 ،؛ نیازمند )9910 ،شبکههای اجتماعی علمی تأثیر
_____________________________________________
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بسزایی در انتشار اطالعات با هزینههای کم و در نتیجه گرایش نویسندگان به خود آرشیوی داشته اسـت تعـدادی از شـبکههـای
اجتماعی علمی شامل لینکداین ،9آکادمیا ،0ریسرچ گیت 9و مندلی 4هستند برای شبکههای اجتماعی فواید متعددی را ذکر کردهاند
از جمله؛ بارگذاری مقاالت پژوهشی ،انتشار و اشتراک دانش ،افزایش همکاریهای علمی ،افـزایش تعـداد ارجـاع بـه تولیـدات
پژوهشـی ،برقـراری ارتبـاط بـا اسـاتید داخلـی و خـارجی ،مشـارکت پژوهشـی بـا محققـان مختلـف ،افـزایش دامنـه تاثیرگـذاری
تحقیقاتی ،افزایش مشاهدهپذیری پژوهشگر در محیط وب ،افزایش ضریب دسترسی به مقاالت از طریق جستجوگرهای وب
یکی از سواالت پیش رو و دغدغههای مهم در زمینه شبکههای اجتماعی علمی که ناظر بر پویایی سیستماتیک نظامهای علمی
و پژوهشی نیز هست ،میزان استفاده و آشنایی پژوهشگران و دانشجویان و اساتید با شبکههای اجتماعی علمی به عنوان اجتماع علمی
تحت وب است که دسترسی و تبادل دانش را آسان ،اشتراک گذاری دانش را تسریع و به پویایی علم کمک میکند با این وصف
به نظر نمی رسد همه پژوهشگران ،دانشجویان و اساتید به یک اندازه نسبت به شبکههای اجتماعی علمی آشنایی داشته و یا عالقمنـد
به فعالیت در این شبکه های اجتماعی باشند هد

اصلی پـژوهش حاضـر نیـز بـا ایـن توصـیفات بررسـی میـزان آشـنایی و اسـتفاده

دانشجویان تحصیالت تکمیلی شهر اهواز با شبکههای اجتماعی علمی است فرضیههای پژوهش ناظر بر این بوده است که بین میزان
آشنایی و استفاده دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه ،جنسیت ،سن ،مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی با همدیگر تفاوت معنادار وجود
دارد

دیاگرام 1؛ مدل مفهومی پژوهش

نوع دانشگاه
جنسیت
میزان آشنایی
سن
میزان استفاده
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی

مبانی نظری
نظریه شبکه برای تحلیل پدیدههای اجتماعی در دو سطح قابلیت کاربرد دارد :یکی در سطح گروههای خرد که بر اساس آن
روابط تعاملی میان اجزاء مختلف این گروهها مورد بررسی قرار میگیرد؛ مطالعات سوسیومتریک ،مطالعه گروهها و سازمانها و
نهادها در این رده قرار می گیرند دومین سطح مربوط به کاربرد این نظریه در معنای وسیع و کالن است در این حیطه ،نظریه شبکه
به عنوان یک رهیافت نظری دارای برخی مفروضات هستیشناختی و رویشناختی است از این دیدگاه جامعه به عنوان یک
_____________________________________________
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سازمان اجتماعی کالن و یک کلیت اجتماعی است جامعه از الیه هایی تشکیل شده که هر الیه دارای خواص سازمانی خاص خود
است (فخرایی)9914 ،
نظریه شبکه مطالعات صفات اجتماعی کنشگران را به مطالعات صفات شخصی آنان ترجیح میدهد به همین جهت است که
برخی از نظریههای جامعهشناسی از جمله پدیدارشناسی ،رویشناسی مردمی و کنش متقابل نمادی را که بیشتر با انگیزههای فردی
سر و کار دارند به باد انتقاد میکشد (فخرایی )9914 ،یکی از ویژگیهای اساسی دیدگاه شبکه که آنرا از سایر گرایشهای
تئوریکی مربوط جدا میکند ،این است که به جای توجه و تأکید بر کنشگران فردی و ویژگیهای شخصیتیشان ،به ساختار روابط
بین این کنشگران توجه میکند (کورتسی )0224 ،9یکی از نظریههایی که بیشترین توجه را در رهیافت تحلیل شبکه به خود جلب
کرده ،نظریه پیوندهای ضعیف 0است که نخستین بار توسط مارک گرانووتر در سال  9119مطرح شد قضیه محوری نظریه
پیوندهای ضعیف عنوان میکند« :وقتی دو نفر ،دوست شخصی ثالث میشوند ،احتماال آشنا یا دوست یکدگیر خواهند شد»
(گرانووتر)9119 ،
گرانووتر میان «پیوندهای نیرومند 9و پیوندهای سست »4تمایز قائل میشود پیوندهای نیرومند میان آدمهایی برقرار میگردد
که روابط نزدیک با یکدیگر دارند و پیوسته در ارتباط با یکدیگر به سر میبرند ،مانند پیوند آدمها با دوستان نزدیکشان؛ اما
پیوندهای سست میان آدمها و کسانی برقرار میگردد که روابط نزدیک و دائمی با یکدیگر ندارند ،مانند پیوند آدمها با آشنایان
دورشان (ریتزر )9989 ،با این که جامعهشناسان بیشتر گرایش به تأکید بر پیوندهای نیرومند آدمها یا گروههای اجتماعی داشتند و
برای پیوندهای سست اهمیت جامعهشناختی ناچیزی قائل بودند ولی گرانووتر نشان داده است که پیوندهای سست نیز میتوانند
بسیار مهم باشند (ریتزر )9989 ،به عبارت دیگر؛ اگر گروه ها به خوبیِ پیوند قوی ،پیوند ضعیف نداشته باشند متالشی خواهند شد
(گرانووتر )9119 ،زیرا پیوندهای سست میان دو کنشگر ،می تواند به عنوان پل بین دو گروهی که پیوندهای داخلی نیرومند دارند؛
به کار آید همین امر نیز به نوبه خود ،میتواند یک نظام اجتماعی انعطا پذیرتر را به بار آورد؛ و درباره آنچه که در گروههای
دیگر و نیز در جامعهی گستردهتر میگذرد ،بی اطالع میماند فردی که از پیوندهای سست برخوردار نباشد ،خودی را در یک
گروه سخت درهمبافته ،منزوی مییابد ازهمین روی ،پیوندهای سست از انزوای یک گروه جلوگیری میکنند و به افراد گروه
اجازه میدهند تا در جامعهی گسترده تر ،بهتر ادغام شوند البته،گرانووتر ضمن تأکید بر پیوندهای سست ،این را هم آشکار میسازد
که «پیوندهای نیرومند نیز بی ارزی نیستند» (گرانووتر )9189 ،گرانووتر خاطر نشان میکند که تنها پیوندهای ضعیف میتوانند
پلهای محلی باشند چرا که در شبکه هایی با روابط قوی ،اعضاء به طور یکسان ،دانش محدودی در مورد خیلی از مسائل دارند ،اما
هرگونه اطالعات جدید و دارای ارزی بالقوه ،اغلب از خارج از گروه وارد مجموعه میشود کانالهای ورود این اطالعات می-
تواند روابط ضعیفی باشد که به صورت یک پل ارتباطی بین شبکههای مختلف عمل میکنند (گرانووتر )9119 ،بر اساس نظریه
شبکه های اجتماعی این انتظار وجود دارد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها به عنوان قشری از جامعه که با همدیگر در
پیوندهای ضعیف قرار دارند ،عالقهمند و آشنا با شبکههای اجتماعی علمی بوده و در این شبکهها عضویت و فعالیت داشته باشند و
اجتماعات علمی تشکیل دهند

_____________________________________________
1 Kurtosi
2 Weak Ties Theory
3 Strong Ties
4 Weak Ties
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پرسش ها یا فرضیه های پژوهش
سوال اصلی که تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به آن طراحی شده است به شرح زیر میباشد؛
بین استفاده و میزان اشنایی با شبکه های اجتماعی بر حسب متتیرهای سن ،جنس ،نوع دانشگاه ،مقطع تحصیلی و رشته
تحصیلی چه تفاوتی وجود دارد؟
همچنین فرضیه پژوهش به شرح زیر میباشد
9

بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی مختلف (لینکداین ،آکادمیا ،ریسرچ گیت و مندلی) بر

حسب متتیرهای سن ،جنس ،نوع دانشگاه ،مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در حوزه میزان استفاده و آشنایی دانشجویان با شبکههای اجتماعی به چند دسته قابل تقسیم بندی هستند
برخی از مطالعات به بررسی و طبقه بندی میزان محبوبیت شبکههای اجتماعی مختلف در بین این قشر پرداختهاند و اذعان داشتهاند
که؛ شبکه های اجتماعی عمومی پرمخاطب از جمله فیس بوک ،توییتر ،لینکداین در میان اعضای جامعه علمی جایگاه خاصی
یافتهاند (ماتزات0224 ،9؛ ولر و پوشمن ،0299 ،0گلوبیچ ،0299 ،9بوکواا )0299 ،4تعدادی از این پژوهشها نیز به کارکرد و
جایگاه شبکههای اجتماعی در فرآیند ارتباط علمی پرداختهاند و از جمله؛ پژوهش های انجام شده بر شبکه های مندلی ،سایت یو
الیک و توییتر نشان می دهند نشانه گذاری ها و همچنین ،توییت های ارسال شده به این سامانه ها می توانند منبع با ارزشی برای
اندازه گیری و یا پیش بینی استناد به مقاالت باشند (لی و همکاران0290 ،2؛ بارایالن و همکاران0290 ،2؛ آیزنباخ )0299 ،1همچنین
برخی دیگر از پژوهشها به بررسی این موضوع پرداخته اند که در حوزه پژوهشی به نقش و جایگاه کدام یک از شبکهها بیشتر
پرداخته شده است به عنوان مثال پژوهش الموسی نشان میدهد که؛ شبکه اجتماعی آکادمیا بیش از دیگر شبکههای اجتماعی
علمی مورد پژوهش قرار گرفته است تعدادی از تحقیقات نیز همسو با پژوهش حاضر نقش عوامل زمینهای همچون جنسیت و سن
و

را در گرایش و استفاده از شبکههای اجتماعی مورد تحقیق قرار دادهاند به عنوان مثال در همین تحقیق الموسی ()0290

گزاری شده است که؛ گرایش زنان و مردان به عضویت در این شبکههای یکسان است و از طر

دیگران کاربران رشته کامپیوتر

نسبت به سایر رشتهها تمایل بیشتری به فعالیت در این شبکهها داشته اند و نیز فعالیت دانشجویان در این شبکه کمتر از گروه کاربران
پسادکترا و اعضای هیئت علمی است (الموسی )0290 ،8در داخل اما پژوهشهای اندکی بر اساس جستجویی که محققین در منابع
و پایگاههای اطالعاتی انجام دادهاند در زمینه شبکه های اجتماعی علمی انجام شده است مطالعات انجام شده در داخل نیز ذیل دسته
بندی انجام شده قابل بحث و بررسی هستند ستوده و سعادت ( )9914در پژوهشی با هد

بررسی گرایش به عضویت در شبکه-

های اجتماعی علمی در میان شیمیدانهای ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که؛ شمار شیمیدانهای ایرانی عضو شبکههای اجتماعی
علمی اندک است و بر اساس نتایج آزمون خی دو ،زنان عضو شبکه ها در مقایسه با مردان کم شمارترند با این حال ،شمار
_____________________________________________
1 Matzat
2 Weller & Puschmann
3 Golubić
4 Bukvova
5 Li et al.
6 Bar-Ilan et al.
7 Eysenbach
8 Almousa
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اعضا بر اساس مدلی نمایی از رشدی معنادار برخوردار بوده است همچنین وضعیت تحصیلی ،وضعیت دانشگاهی و بهره وری
علمی اعضا از شرایط مطلوبی برخوردار است .گرایش به این شبکه ها در میان دانشمندانی که از مرتبه دانشگاهی و سطح
فعالیت علمی باالتری برخوردارند ،بیشتر است بهرامسری و همکارانش ( )9914در پژوهشی با محوریت خودآرشیوی اطالعات
در شبکههای اجتماعی علمی به این نتیجه رسیده اند که خودآرشیوی در کنار مزایایی که از نظر دسترسی به اطالعات دارد ممکن
است موجب آلودگی اطالعات همچون به روز نبودن ،چند زبانه بودن ،ناخوانا بودن ،نامعتبر و تکراری بودن و نقص اطالعات در
شبکههای اجتماعی منجر شوند اسدی و همکارانش ( )9914در پژوهشی با محوریت بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در
شبکههای اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که؛ همبستگی معناداری میان استنادها و نشانه گذاریهای آثار پژوهشگران ایرانی
وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث نوع با توجه به قابلیت اعمال نتایج در رویکردها و سیاستگذاریهای اجرایی در حوزه نظام
دانشگاهی کشور در زمره تحقیقات کاربردی است همچنین از حیث ماهیت تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و به منظور گردآوری
داده های تحقیق از روی میدانی استفاده شد جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای
شهر اهواز بودند به این منظور نمونههای پژوهش از دانشگاههای صنعتی جندی شاپور ،شهید چمران اهواز ،علوم پزشکی جندی
شاپور  ،دانشگاه آزاد مرکز اهواز و پیام نور شهر اهواز با در نظر گرفتن رشتههای تحصیلی و به شیوه نمونه گیری سهمیهای تصادفی
نمونه گیری به عمل آمد و با  984نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاهها با استفاده از پرسشنامه ساختمند مصاحبه
انجام شد
حجم نمونه آماری پژوهش به تفکیک هر دانشگاه در جدول شماره  9ارائه شده است
جدول  ،1حجم نمونه آماری تحقیق به تفکیک نوع و نام دانشگاه

دانشگاه دولتی

صنعتی جندی شاپور

19

پزشکی جندی شاپور

19

شهید چمران

29

آزاد

929

پیام نور

12

کل

984

پرسشنامه استفاده شده محقق ساخته بود که برای تامین روایی و پایایی ابزار پژوهش از مطالعات پیشین و مراجعه به خبرگان
استفاده شد ضمن اینکه پرسشنامه اولیه نخست بین  92نفر از پاسخگویان توزیع شد و پس از اخذ نتایج پایایی ابزار ،با جرح و
تعدیل گویه ها پرسشنامه نهائی تدوین و مورد استفاده قرار گرفت نتایج مربوط به مقادیر آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف
پرسشنامه پیش و پس از جرح و تعدیل گویههای پرسشنامه در جدول  0ارائه شده است؛

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

224

جدول 2؛ مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصها

شاخصها

پرسشنامه نهائی

پرسشنامه اولیه
تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

میزان آشنایی

92

2.14

92

2.89

میزان استفاده

94

2.21

1

2.899

یافتهها
به منظور ارائه نتایج پس از ورود دادهها به نرم افزار  SPSSنسخه  00دادهها در سه بخش توصیف جمعیت شناختی
پاسخگویان ،توصیف متتیرهای پژوهش و آزمون فرضیهها تجزیه و تحلیل و گزاری نتایج در ادامه ارائه شده است در بخش
توصیف جمعیت شناختی نمونه آماری از جداول توزیع فراوانی و در بخش توصیف متتیرها از آمارههای توصیفی میانگین،
واریانس و انحرا

استاندارد و در بخش آزمون فرضیهها از آزمون مقایسه میانگینها و آزمون آنالیز واریانس استفاده شد

توصیف جمعیتشناختی پاسخگویان
در این بخش اطالعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان در قالب جدول شماره  9ارائه شده است از تجزیه و
تحلیل  984پرسشنامه گردآوری شده مشخص شد در این پژوهش  989نفر از پاسخگویان (  41.22درصد از نمونه آماری) زن
بودند و  029نفر از پاسخگویان ( 20.94درصد از نمونه آماری) مرد بودند در گروههای سنی چهارگانه که توزیع سنی پاسخگویان
بر اساس آن گروه بندی شده است ،بیشترین تعداد پاسخ دهندگان یعنی  929نفر ( 91.84درصد از نمونه آماری) در گروه سنی 01
تا  92سال قرار داشتند از نظر مقطع تحصیلی بیشترین تعداد پاسخگویان یعنی  029نفر ( 21.11درصد نمونه آماری) در مقطع
کارشناسی ارشد و  909نفر ( 90.29درصد از نمونه آماری) در مقطع دکترا مشتول به تحصیل بودهاند همچنین  929نفر از
پاسخگویان ( 49.19درصد نمونه آماری) در رشتههای علوم انسانی 19 ،نفر ( 04.00درصد نمونه آماری) در رشتههای علوم فنی
مهندسی 19 ،نفر ( 98.41درصد نمونه آماری) علوم پزشکی و  21نفر ( 92.92درصد نمونه آماری) در رشتههای علوم پایه مشتول
به تحصیل بودهاند
همچنین بر اساس دادههای پژوهش  929نفر ( 02.9درصد نمونه آماری) از پاسخگویان در دانشگاه آزاد 12 ،نفر ( 91.8درصد
نمونه آماری) در دانشگاه پیام نور 19 ،نفر ( 91.29درصد نمونه آماری) در دانشگاه صنعتی جندی شاپور 19 ،نفر ( 98.41درصد
نمونه آماری) در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و  29نفر ( 92.4درصد نمونه آماری) نیز در دانشگاه شهید چمران اهواز
مشتول به تحصیل بودهاند
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جدول  .3توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان

فراوانی

درصد فراوانی

زن

989

41.22

مرد

029

20.94

02-00

02

2.11

92-01

929

91.84

94-99

921

08.91

باالتر از  94سال

12

02

کارشناسی ارشد

029

21.11

دکترا

909

90.29

علوم انسانی

929

49.19

علوم فنی و مهندسی

19

04.00

علوم پزشکی

19

98.41

علوم پایه

21

92.92

صنعتی جندی شاپور

19

91.29

پزشکی جندی شاپور

19

98.41

شهید چمران

29

92.4

آزاد

929

02.9

پیام نور

12

91.8

جنس
سن

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی

دانشگاه دولتی

نوع دانشگاه

.2-6توصیف متغیرهای پژوهش
آمارههای توصیفی برای متتیرهای پژوهش در جدول شماره  4ارائه شده است متوسط نمرهی طیف لیکرت برای میزان
آشنایی با شبکههای اجتماعی علمی  9.249بوده است که نشان میدهد پاسخگویان میزان آشنایی خود با شبکههای اجتماعی علمی
را در حد متوسط ارزیابی کردهاند این میزان برای میزان استفاده از شبکههای اجتماعی علمی  0.29است ،که نشان میدهد میزان
استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی علمی در سطح مطلوبی نیست
جدول  .4آمارههای توصیفی توزیع متغیرهای پژوهش

انحرا

استاندارد

تعداد

میانگین

واریانس

میزان آشنایی

984

9.249

2.190

2.29089

میزان استفاده

984

0.29

2.220

2.40298

آزمون فرضیههای پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از آنجا که پیشفرض آماری اعمال آزمونهای آماری تفاوت میانگینها و آنالیز واریانس؛
نرمال بودن داده های پژوهش است ،لذا نخست نتایج مربوط به نرمال بودن توزیع دادهها در جدول شماره  2ارائه شده و در جدول
شماره  2آزمون گزارهها و فرضیه های پژوهش ناظر بر تفاوت میزان آشنایی و استفاده پاسخگویان از شبکههای اجتماعی علمی بر
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حسب نوع شبکه ،نوع دانشگاه ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،سن و جنسیت ارائه شده است
جدول  .5آزمون نرمال بودن دادههای تحقیق

کشیدگی

9

چولگی

0

آزمون کولموگرو -اسمیرنف
آماره

درجه آزادی

9

آزمون شاپیرو-ویلک
آماره

سطح

درجه آزادی

4

سطح معناداری

معناداری
میزان آشنایی

2.440

2.189

2.991

982

2.222

2.141

982

2.219

میزان استفاده

2.989

2.100

2.99

982

2.222

2.192

982

2.222

نتایج آزمون نرمالیتی برای دادههای تحقیق در جدول شماره  2ارائه شده است نخست به آماره های مربوط به کشیدگی و
چولگی مقادیر متتیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد در صورتی که این مقادیر بین  0منفی تا  0مثبت باشند باشند میتوان گفت
که بر عادی بودن توزیع داللت دارند با این همه تنها پس از بررسی آماره های مربوط به آزمون مقادیر است که میتوان به طور
قطعی نسبت به نرمال و یا غیر نرمال بودن داده ها قضاوت کرد شیوه تفسیر آزمونهای کولموگرو -اسمیرنف و شاپیرو مبتنی بر
مقدار سطح معنی داری است عدم معنیداری این آزمون برای هر دو شاخص ( )p˃ 2.222نشان میدهد که توزیع دادهها نرمال
است
جدول 2؛ نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
 9-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی مختلف (لینکداین ،آکادمیا ،ریسرچ گیت و مندلی) با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب نوع شبکه در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار دارد

میزان آشنایی

میزان استفاده

انحرا

استاندارد

گروه

میانگین

لینکداین

9.94

2.22242

آکادمیا

0.91

2.44922

ریسرچ گیت

9.04

2.20912

مندلی

0.01

2.29092

لینکداین

0.18

2.20190

آکادمیا

0.92

2.20298

ریسرچ گیت

9.29

2.29010

مندلی

9.81

2.29201

F

درجه آزادی
929

0.214

P

2.299

929
9.209

2.222

 9-9-2نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی مختلف
میزان آشنایی

گروه

گروه

تفاوت میانگین

P

لینکداین

آکادمیا

2.12

2.299

ریسرچ گیت

-2.9

2.124

مندلی

2.81

2.299

_____________________________________________
1 Kurtosis
2 Skewness
3 Kolmogorov-Smirnov Tests
4 Shapiro-Wilk Tests
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آکادمیا

میزان استفاده

222

ریسرچ گیت

-2.82

2.241

مندلی

2.90

2.191

ریسرچ گیت

مندلی

2.11

2.220

لینکداین

آکادمیا

2.89

2.222

ریسرچ گیت

-2.29

2.841

مندلی

9

2.222

ریسرچ گیت

-2.82

2.224

مندلی

2.02

2.940

مندلی

9.90

2.222

آکادمیا
ریسرچ گیت

 0-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی علمی بر حسب نوع دانشگاه (دولتی ،آزاد و پیام نور) با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب نوع دانشگاه در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار ندارد

میزان آشنایی

میزان استفاده

انحرا

استاندارد

گروه

میانگین

دولتی

9.01

2.29108

آزاد

9.9

2.19202

پیام نور

9.29

2.22089

دولتی

0.19

2.29208

آزاد

0.18

2.24910

پیام نور

0.99

2.10192

درجه آزادی

F

P

920

2.189

2.219

920

2.990

9.920

 0-2-9نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب نوع دانشگاه
تفاوت میانگین

P

آزاد

2.91

2.290

پیام نور

2.08

2.210

آزاد

پیام نور

2.21

2.110

دولتی

آزاد

2.92

2.290

پیام نور

2.80

2.248

پیام نور

2.21

2.280

گروه
میزان آشنایی

گروه

دولتی

میزان استفاده

آزاد

 9-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی علمی بر حسب مقطع تحصیلی (کارشناسی ارشد ،دکترا) با همدیگر تفاوت معنادار وجود
دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار دارد
استاندارد

گروه

میانگین

انحرا

کارشناسی ارشد

0.18

2.14890

دکترا

9.12

2.94090

کارشناسی ارشد

9.01

2.24198

دکترا

0.99

2.29108

درجه

P

T

آزادی
میزان آشنایی
میزان استفاده

924
924

2.222

9.224

2.222

4.890

 4-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی علمی بر حسب رشته تحصیلی (علوم انسانی ،علوم فنی مهندسی ،علوم پایه ،زبانهای
خارجی ،علوم پزشکی) با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار دارد
گروه

میانگین

انحرا

استاندارد

درجه آزادی

F

P

228
میزان آشنایی

میزان استفاده
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علوم انسانی

9.22

2.91089

فنی مهندسی

9.9

2.04929

علوم پزشکی

9.28

2.42029

علوم پایه

0.11

2.42920

علوم انسانی

0.90

2.49109

فنی مهندسی

0.82

2.02191

علوم پزشکی

0.2

2.24291

علوم پایه

0.20

2.22019

929

929

0.224

9.809

2.222

2.222

 4-2-9نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی
میزان استفاده

گروه

گروه

تفاوت میانگین

P

علوم انسانی

فنی مهندسی

-2.02

2.202

علوم پزشکی

-2.29

2.292

علوم پایه

2.22

2.204

علوم پزشکی

2.00

2.220

علوم پایه

2.99

2.222

علوم پزشکی

علوم پایه

2.21

2.029

علوم انسانی

فنی مهندسی

-2.29

2.222

علوم پزشکی

-2.98

2.292

علوم پایه

-2.9

2.241

علوم پزشکی

2.92

2.222

علوم پایه

2.09

2.222

علوم پایه

-2.90

2.290

فنی مهندسی

نوع استفاده

فنی مهندسی
علوم پزشکی

 2-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی علمی بر حسب سن با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب سن در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار ندارد

میزان آشنایی

میزان استفاده

انحرا

معیار

گروه

میانگین

00-02

9.22

2.20292

01-92

9.29

2.20291

99-94

9.22

2.29202

بیش از 94

9.92

2.24190

00-02

0.24

2.20291

01-92

0.92

2.40291

99-94

0.48

2.29201

بیش از 94

0.29

2.24299

درجه ازادی

F

P

929

9.192

2.098

929

0.290

 2-2-9نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب گروه سنی
میزان آشنایی

گروه

گروه

تفاوت میانگین

P

02-00

92-01

-2.29

2.290

94-99

-2.22

2.219

بیش از 94

-2.92

2.242

2.210

225
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92-01

میزان استفاده

94-99

-2.24

2.180

بیش از 94

2.92

2.910

94-99

بیش از 94

-2.9

2.882

02-00

92-01

2.01

2.292

94-99

2.92

2.291

بیش از 94

2.29

2.2249

94-99

-2.99

2.210

بیش از 94

-2.08

2.29

بیش از 94

-2.92

2.229

92-01
94-99

 1-9-2بین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی علمی بر حسب جنس با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد
نتایج آزمون فرضیه :میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب جنسیت در بین پاسخگویان با همدیگر تفاوت معنادار ندارد

میزان آشنایی
میزان استفاده

معیار

گروه

میانگین

انحرا

مرد

9.22

2.22920

زن

9.28

2.22214

مرد

0.29

2.29209

زن

0.22

2.12240

درجه آزادی

T

924

2.192

924

9.142

P
2.929
2.280

بحث
امروزه با گستری کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شـاهد شـکلگیـری نسـل جدیـد از ابزارهـای
اینترنتی هستیم که امکانات بی شماری را برای روابط متقابل ،مذاکره ،گفتگو و به طور کلـی ارتبـاط دوسـویه فـراهم آورده اسـت
وب 0ناظر به شکلگیری اینترنت محاوره ای است که امکان برقراری ارتباطات چند سویه میـان کـاربران شـبکه جهـانی اینترنـت را
فراهم ساخته است در حالی که وب  9امکان استفاده افراد از منابع عظیم اطالعـاتی را از طریـق شـبکه جهـانی اینترنـت و ارسـال و
دریافت ایمیل فراهم میکرد ،وب  0بر مبنای محاوره دائمی میان کاربران اینترنت شکل گرفته است ،شبکههای اجتماعی اینترنتی به
عنوان مهم ترین مصادیق این امر ،به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تامین
نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل شدهاند شبکه های اجتمـاعی اینترنتـی عـالوه بـر اینکـه مرجـع تـامین بسـیاری از
نیازه ای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند ،این امکان را برای اعضا فراهم میکنند کـه همزمـان بـا انجـام سـایر فعالیـتهـای
اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه ،فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند یک شبکه اجتماعی ،مجموعـهای از
سرویس های مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجـاد
کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آن ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد،
برای یافتن اتصاالت جدید جستجو کنند همچنین شبکههای اجتماعی ،خدمات برخطی هستند که به افراد اجازه میدهنـد در یـک
سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند ،خود را به دیگران معرفی کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند بـا
دیگران ارتباط برقرار کنند از این طریق افراد میتوانند ارتباطشـان بـا دیگـران را حفـا کـرده و همچنـین ،ارتبـاطهـای اجتمـاعی
جدیدی را شکل دهند (بوید و الیسون )0292 ،9در واقع ،شبکه های اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتمـاعی در فضـای
مجازی طراحی شده اند به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افـراد قـرار مـیگیـرد ،ماننـد عکـس کـاربر ،اطالعـات
_____________________________________________
1 Boyd & Ellison
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شخصی و عالیق (که همه این ها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میآورد) برقراری ارتبـاط تسـهیل مـیگـردد کـاربران
میتوانند پروفایل های دیگران را ببینند و از طریق برنامه های کاربردی مختلف مانند پسـت الکترونیـک و گـ

بـا یکـدیگر ارتبـاط

برقرار کنند (پمپک و همکاران )0221 ،9شبکههای اجتماعی علمی نیز بر پایه شبکههای اجتماعی عمومی راه اندازی شدهاند و ساز
و کاری شبیه به همان دارند و تفاوت عمده آن در تخصصی بودن آن است در شبکههای اجتماعی علمی میتـوان بـه جـای دنبـال
کردن هنرمندان ،ورزشکاران و دوستان ،فعالیتهای تحقیقاتی اساتید دانشگاهی و محققان برجسته را دنبال کرد! ایـن مسـئله باعـث
میشود تا اعضای این شبکهها بتوانند در جریان آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در حوزههای مشخص و مورد عالقه قرار گیرنـد بـا
این وصف نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چه از نظر میزان آشنایی و چه از نظر میزان استفاده ،سطح آشنایی و استفاده دانشجویان
دانشگاههای اهواز با شبکه های اجتماعی علمی در سطح مطلوبی نیست نتایج تحقیـق حاضـر بیـانگر ایـن بـود کـه میـزان آشـنایی و
استفاده از شبکه های اجتماعی علمی بر حسب نوع شبکه با همدیگر تفاوت معنادار وجود دارد بر همین اساس نتایج آزمون تعقیبـی
شفه نشان داد که؛ بین میزان آشنایی از شبکه های اجتماعی لینکداین با آکادمیا و مندلی تفاوت معنادار وجود دارد و با ریسرچ گیت
این تفاوت معنادار نیست (در سطح  ) 2.22همچنین بین میزان آشنایی با شبکه آکادمیا و ریسرچ گیت تفاوت معنادار وجـود دارد و
این ت فاوت با شبکه مندلی معنادار نیست و نیز بین میزان آشنایی با ریسرچ گیت و مندلی نیز تفاوت معنادار مشاهده شد همچنین بین
میزان استفاده از شبکه اجتماعی لینکداین با آکادمیا و مندلی تفاوت معنادار وجود داشت ،با این وصف این تفاوت بین لینکـداین و
ریسرچ گیت معنادار گزا ری نشد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی آکادمیا و ریسرچ گیـت و نیـز ریسـرچ گیـت و منـدلی
تفاوت معنادار گزاری شد حال آنکه بین میزان استفاده از آکادمیا و مدنلی تفاوت معنادار گزاری نشد
نتایج مربوط به تفاوت میزان استفاده و آشنایی با شبکههای اجتماعی بر حسب نوع دانشگاه نیز نشان داد که نوع دانشگاه
تفاوتی در میزان استفاده و آشنایی با شبکههای اجتماعی ایجاد نکرده است با این وصف بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
علمی بین دانشجویان دانشگاههای دولتی و پیام نور با همدیگر تفاوت معنادار در سطح کمتر از  2.22وجود داشته است نتایج
تحقیق نشان داده است که میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی با همدیگر تفاوت معنادار وجود
دارد همچنین بر حسب رشته تحصیلی نیز تفاوت در میزان استفاده و آشنایی با شبکههای اجتماعی وجود داشته است همچنین نتایج
آزمون تع قیبی شفه برای تفاوت گروه های تحصیلی نشان داد که تفاوت معنادار بین گروه های تحصیلی برای همه گروهها به جز
گروه علوم پزشکی با علوم پایه معنادار گزاری شده است
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی و استفاده از شبکههای اجتماعی بر حسب گروههای
سنی با همدیگر تفاوت معنادار وجود ندارد با این وصف بین میزان آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی بین گروه های سنی  00تا
 02سال و بیش از  94سال با همدیگر تفاوت معنادار وجود داشته است همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بین گروه
های سنی  00تا  02سال با گروه های سنی  01تا  92سال و  99تا  94سال تفاوت معنادار وجود داشته است همچنین تفاوت در میزان
استفاده و آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی بین دانشجویان زن و مرد با همدیگر تفاوت معنادار وجود نداشته است
نتیجهگیری
بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای آموزشی باالخص توسط انجمنهای علمی دانشگاهها دانشجویان
بیش از پیش با شبکههای اجتماعی علمی آشنا شوند همچنین پیشنهاد میشود اساتید دانشگاهها توجه ویژهای به اجتماعات علمی و
ترغیب دانشجویانشان به شرکت در اجتماعات علمی مجازی داشته باشند

_____________________________________________
1 Pempek et al.
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مدلی برای ارتباطات علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی کاربران در کتابخانههای دانشگاهی
افشین باباجانی

1

حمیدرضا سعیدنیا

2

ناهید ناصری

3

چکیده:
زمینه :برای دسترسی بهتر به اطالعات کاربردی به منظور رفع نیازهای اطالعاتی کاربران و همچنین تبادل دانش و مدیریت آن در موضوعات علمی
توسط کتابخانهها باید از فناوریهای جدید ارتباطی استفاده کرد
هدف :این پژوهش با هد

بررسی قابلیتهای اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای در ایجاد ارتباط علمی میان کاربران و ارائه مدلی به منظور برقراری

ارتباط علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی در بین کاربران انجام میشود در این پژوهش همچنین به بررسی ویژگیهای مورد نیاز کاربران کتابخانههای
دانشگاهی به منظور برقراری ارتباط علمی با استفاده از اشتراک مطالعاتی پرداخته میشود درنهایت مدلی به منظور ارتباط علمی بر اساس نظر کاربران ارائه
میشود
روش :پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی با هد

بررسی قابلیتهای اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای در ایجاد ارتباط علمی میان کاربران و ارائه

مدلی به منظور برقراری ارتباط علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی در بین کاربران است ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان و کاربران استفاده کننده از نرم افزار کتابخانههای دانشگاه تهران میباشند بر اساس آمار موجود در سایت
دانشگاه تعداد اعضای دانشگاه تهران در سال ( 22011 )9912نفر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 980نفر از کاربران انتخاب
گردید
یافتهها :یافته های پژوهش نشان دهنده این است که جامعه مورد پژوهش مدل مورد نظر برای ارتباطات علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی را پذیرفته و
آن را موجب ارتقاء اشتراکات علمی میدانند از یافته این پژوهش می توان به معیارهایی به منظور ایجاد قابلیت ارتباط علمی در نرمافزارها و اپکهای
دانشگاهی ،برای کاربران کتابخانه دست یافت
کاربردهای احتمالی :نتایج بررسی اپکها و نرمافزارها میتواند در ایجاد اپکها و نرمافزارهای جدیدتر و ایجاد دید کلی از آنها موثر باشد مدل
ارتباط علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی بر اساس نظر کاربران نیز میتواند در ساخت این اپکها و نرمافزارها موثر باشد
اصالت/ارزش :پژوهش حاضر از جنبه توجه به توانمندی ایجاد ارتباط علمی میان کاربران کتابخانههای دانشگاهی و مجهز کردن این خدمت به
فناوریهای جدید ارتباطی مانند شبکه اجتماعی ،مخزن اطالعاتی و جنبه نوآوری دارد
کلیدواژهها :ارتباطات علمی ،اپکها،نرم افزار کتابخانهای

مقدمه و بیان مسئله
دسترسی سریع به اطالعات دقیق هد

اصلی هر کتابخانه و مرکز اطالعاتی است برای رسیدن به این هد

در طول تاریخ

تدابیری اندیشیده شده است که کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی از آنها سود برده و مجموعههای خود را منظم کرده و در اختیار
مراجعان قرار دادهاند(عصاره )9984،زوارقی ( 9982به نقل از سو )4نیاز به نرمافزارهای مناسب در حوزه ذخیره و بازیابی اطالعات
باعث شد تا سازمانهای ملی و بینالمللی در اکثر نقاط دنیا فعالیتهایی را از سالها پیش در این راستا انجام دهند به تبع همین
_____________________________________________

 1کارشناس ارشد مدیریت اطالعات؛ دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ شماره
تماس21299282422:؛ایمیلafshinbabajani69@gmail.com:

0کارشناس ارشد مدیریت اطالعات؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ شماره تماس21914424004:؛ ایمیلhamidrezasaednia@gmail.com:

3کارشناس ارشد مدیریت اطالعات؛دانشگاه تربیت مدرس؛ شماره تماس 21922011449 :ایمیلnahidnaserii22@gmail.com:
4 so
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تحقیقات در ایران نیز تالیهای گستردهای در زمینه برآورده ساختن نیازهای کشور در رابطه با توسعه و طراحی نرمافزارهای
کتابخانهای آغاز شد نتایج این تالیها باعث ایجاد نرمافزارهای مختلفی مانند پارس آذرخش ،گنجینه ،نوسا ،کاوی ،نمایه ،پیام
مشر و شد(نوروزی و نعمتی ) 9981 ،ورود فناوریهای چندرسانهای به شبکه جهانی وب و به تبع آن ،به بازار اطالعات و ارائه
فرمتهای چندگانه از اطالعات باعث ایجاد تحول در مفهوم فهرستهای پیوسته همگانی شده است از سوی دیگر همگام با این
تتییرات ،انتظارات کاربران از این ابزارها افزایش یافته است (آبام و ارسطوپور )9919،وب  0و فناوریهای آن تا حد زیادی متوجه
کاربران است ،به گونهای که به کارگیری آن در فهرستهای کتابخانهای تاثیری غیر قابل انکار بر نحوه انتخاب کاربر خواهد
داشت به عنوان نمونه فرد می تواند با استفاده از نقدهای سایر کاربران در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب یک ویرایش و یا ترجمهای
خاص از یک کتاب تصمیم بگیرد) (Kakali, Gavrilis & Papatheodorou, 2008کتابخانههای دانشگاهی عالوه بر منابع
کتابخانه ای با دانش جمعی دانشجویان نیز روبرو هستند که در صورت ایجاد بسترهای مناسب از طریق استفاده از قابلیتهای وب 0
و ویژگیهای دیگری مانند سیستمهای توصیهگر ،جستجوهای پیشنهادی و ایجاد زیر ساختهای نرم افزاری مانند استفاده از
نسخههای اندرویدی و فضای ابری در اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای میتوانند نقش مهمی در ایجاد دستهبندی منابع اطالعاتی
دقیقتر ،اشتراک مطالعاتی کاربران با در دست داشتن ویژگیهای رفتاری و مطالعاتی آنها ،ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و ذخیره
سازی و مدیریت دانش کاربران ایفاد کنند در این پژوهش عالوه بر بررسی قابلیتهای تعاملی و ارتباطی اپکها و نرم افزارهای
کتابخانهای دانشگاهی با نظر خواهی از کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای به ارائه مدلی برای ارتباط علمی بر مبنای
اشتراک مطالعاتی در این ابزارها میپردازیم در پژوهش حاضر به ارائه ویژگیهایی برای افزودن به اپکها و نرمافزارهای
کتابخانهای می پردازیم تا از این طریق به ویژگی ارتباط علمی کاربران بر اساس اشتراک موضوعی دست پیدا کند ایجاد اشتراک
بین کاربران یک مجموعه ،می تواند با داشتن حساب کاربری اعضا و تحلیل جستجو کاربران صورت گیرد مدل مورد نظر با زبان
مدلسازی  UMLارائه شده که با دیاگرام یوزکیس 9برای توصیف رفتار مدل مورد نظر و نمودار همکاری برای نشان دادن ارتباط
بین اشیا ،برای درک و فهم چگونگی رفتار سیستم و اتخاذ تصمیمات مدل استفاده شده است الزم به ذکر است در پایان پژوهش
مدل مورد نظر به وسیله نرم افزار استوریالین 0پیش نمونه سازی(پروتوتای  )9شده است
اهداف پژوهش
 بررسی ویژگیهای اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای دانشگاهی
 ارائه مدلی برای ارتباطات علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی از نظر کابران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای
سواالت تحقیق
 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی رابط کاربری باید چگونه باشد؟
 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی بازخورد باید چگونه باشد؟
 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی جستجو باید چگونه باشد؟
 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی اشتراک علمی و حوزه تخصصی باید چگونه
باشد؟
 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی حساب کاربری اعضا باید چگونه باشد؟
_____________________________________________
1 usecase
2 Storyline
3 Prototype
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 از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی مدیریت دانش باید چگونه باشد؟
مبانی نظری و پیشینه
نرم افزارهای کتابخانه ای :بر اساس تعریف دایره المعار

کتابداری و اطالعرسانی نرمافزار کتابخانهای در واقع یک

برنامه رایانه ای برای ذخیره ،پردازی و بازیابی اطالعات است که با یکی از رویهای رایج برنامهنویسی نوشته میشود به دنبال
نهضت نرمافزاری دنیای اطالعات ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی که با هد

نیازسنجی ،گردآوری ،سازماندهی و اشاعه

اطالعات –در مفهوم کلی -شکل گرفتهاند ،با بهرهگیری از نرمافزارهای کتابخانهای تولید شده همگام با کوران فناوری اطالعاتی
موجود؛ پیش رفته اند طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران از اواخر دهه  22و با توسعه نسخه فارسی  CDS-ISISآغاز شد
در این رابطه دو شرکت پارس آذرخش و نوسا پیشرو بودند (آخیشک و رجبعلی بگلو)9910 ،
هد

اصلی طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای "پاسخ به نیازهای کاربران در جستجوی منابع اطالعاتی کتابخانه" است

( )Borgman, 1987با توجه به گستر ی و تنوع روزافزون منابع اطالعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ،به نظر می رسد
فهرست های رایانه ای بتوانند در دسترسی کاربران به منابع مفید واقع شوند؛ ولی همانطور که در بورگمن و بسیاری از صاحب
نظران دیگر در غرب مطرح می کنند و نتایج پژوهش های داخلی نیز نشان می دهد (زوارقی9984 ،؛ داورپناه9982 ،؛ نوروزی و
نعمتی )9981 ،هنوز کاربران در استفاده از این ابزار مشکل دارند
روی ردهبندی و اندازهگیری نرمافزار کتابخانهای به چند عامل بستگی دارد که برخی از آنها در حوزه مهندسی نرمافزار و
بخش عمدهای از آن به حوزه اطالعرسانی مربوط میشود(غایبی )9914،یکی از مسائل مهمی که اکنون مسئوالن کتابخانهها با آن
مواجه هستند عدم کارایی مطلوب نرم افزارهایی است که به افراد یا شرکتها سفاری میدهند دلیل این امر را میتوان در دو
مسئله زیر جستجو کرد -9 :عدم شناخت کافی مسئوالن کتابخانهها از قابلیتها و ویژگیهای نرم افزار  -0نا آشنایی طراحان و
برنامهنویسان نسبت به سیستمهای سنتی کتابخانهها (غایبی )9914،به دنبال نهضت نرمافزاری دنیای اطالعات ،کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی که با هد

نیاز سنجی ،گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات -در مفهوم کلی -شکل گرفتهاند با بهرهگیری از
9

نرمافزارهای کتابخانهای تولید شده همگام با کوران فناوری اطالعات موجود پیش رفتهاند (مانیز  )0222،نرمافزارهای کتابخانهای،
که اصوالً با اهدا

تجاری تولید میشوند به مطالعه چگونگی کارکرد برنامه و تطبیق آن با نیازهای جامعه میپردازند در

پیادهسازی هر نرمافزار کتابخانه ای سه عامل مهم دخیل هستند :جامعه کتابخانه،اهدا

کتابخانه و کتابدارن کتابخانه(قائد شرفی،

 )9911برای بررسی اپکها و نرمافزارهای کتابخانه ای مروری بر تحقیقات گذشته داریم که در طول چند سال گذشته تا حال
پژوهشگران مختلف چه دیدگاهی نسبت به توانایی اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای داشتهاند در پژوهشی که فتاحی و پریرخ در
سال( )9911با عنوان "بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطالعات در فهرستهای رایانهای داخلی و ارائه رهنمودهایی برای بهبود
آن" انجام دادهان د به این نتیجه رسیدند که یکی از نرم افزارهای مورد بررسی که از آن با نام مستعار الف یاد کردهاند ،از نظر
کیفیت نمایش اطالعات ،فاصله زیادی با دو نرمافزار دیگر دارد در پژوهشی جدیدتر که در سال ( )9982توسط زوارقی و فرج
پهلو با عنوان "ارزیابی اپکهای وببنیاد ایران از نظر ویژگیهای نمایشی و رابط کاربری" به این نتیجه رسیدند که یکی از مسائل
بارزی که مشاهده شده ،این بود که اکثر آنها در ساختار ظاهری رابط کاربری خود یا اینکه از آیکونها استفاده نمیکردند و یا
اینکه در صورت استفاده نیز ،از اشکال غیر استاندارد و نامانوس برای پیشینههای کتابشناختی استفاده میکردند در پژوهشی دیگر
که در سال ( )9988ببرانوند و شریف مقدم با عنوان "اپکها وابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطالعاتی" انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که برای برقراری ارتباط موثر اپک ،گروه کاربران باید در زمینه اپکها سواد کافی و کارآمدی داشته باشند هر چه کاربر
_____________________________________________
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درک بهتری از کد و ابهامات موجود داشته باشد ،استفاده بیشتری از آن خواهد کرد همچنین هر چه ابهامات مربوط به نشانهها را
بیشتر درک کند ،احتمال آنکه تفاسیر و ترجمههای بهتری در مورد اصطالحات جستجو و همچنین نتایج جستجو ارائه خواهد داد
تحت چنین شرایط مساعدی ،اطالعات مربوط به تفاسیر به حداکثر ممکن خواهد رسید و از طر

دیگر ،چالش بین طراحان

اپکها نیز به ساختار و ظاهر سیستمها و رابطهها محدود نخواهد شد بلکه سطوح مناسبی از سواد اپکها را برای کارکنان کتابخانه
و کاربر ان به ارمتان خواهد آورد در پژوهشی هم که نوشین فرد و احمدی در سال ( )9919با عنوان" بررسی و ارزیابی رسا،
نرم افزار جامع کتابخانه ،مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه کاربران " انجام
دادهاند این نرم افزار را از دی دگاه مراجعان نسبت به امکان نمایش نرم افزار رسا نشان داد که اکثریت مراجعان از بیشتر مولفههای
نمایش در حد متوسط رضایت دارند و پاسخگویی اکثریت جامعه پژوهش در مورد ارزیابی مولفههای نمایش نشان میدهد که آنها
با ویژگی و قابلیتهای نمایش در نرم افزار نسبتاً آشنا بودهاند و از آن استفاده کردهاند دیدگاه مراجعان نسبت به قابلیت پشتیبانی و
تعامل نرمافزار مؤید آن است که در هر مولفه حداقل  42درصد به پرسش جواب ندادهاندکه میتواند نمایانگر عدم آشنایی و یا
استفاده آنها از امکانات پشتیبانی و تعامل نرمافزار باشد در خصوص پیامهای موفقیت و خطا در سیستم رضایت بخشی از مراجعان
پایینتر از حد متوسط بوده است و الزم است طراحان نرمافزار در این خصوص بازنگری کلی انجام دهند در نهایت میتوان گفت
که نرم افزار جامع کتابخانه رسا نیاز به بازنگری جدی با توجه به نیازهای مراجعان دارد و آگاهی طراحان نرمافزار از نوع نیازهای
کاربران برای بازنگری نرمافزار ضرورت دارد چنان چه در نتایج پژوههای صورت گرفته مالحظه کردید وضعیت اپکها و نرم
افزارهای کتابخانهای در حالت مطلوبی نیست و نیاز به بازنگریهای فراوانی دارد
پیشینه پژوهش در ایران
در تحقیقی که فتاحی و پریرخ ( ) 9911با عنوان "بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطالعات در فهرستهای رایانهای داخلی
و ارائا رهنمودهایی برای بهبود آن" انجام دادند ،سه نرمافزار پارس آذرخش ،کاوی ،و نوسا توسط سیاها وارسی استانداردی مورد
ارزیابی قرار گرفتند و در پایان مشخ ص شد که میزان رعایت اصول و استانداردهای طراحی در مورد نحوة نمایش مطلوب اطالعات
براساس استاندارد ،تنها  42درصد رعایت شده است .همچنین ،مشخص شد که ارائا اطالعات کتابشناختی تنها  49درصد رضایت
کاربران را در فهم بهتر اطالعات و تشخیص مناسب بودن آنها در پی داشته است و در کل ،بررسی سه نرم افزار کتابداری مذکور
نشان داد ،تنها نیمی از استانداردهای مربوط به گنجاندن امکانات کمکی و راهنما برای کاربران رعایت شده است
رسول زوارقی ( )9982در پژوهشی به عنوان "ارزیابی وب اپک سیمرغ بر اساس دو عامل نمایش و رابط کاربری" به ارزیابی
دو عامل نمایش و رابط کاربری وب اپک سیمرغ پرداخت یافتهها حاکی از آن بود که این اپک از لحا نحوه نمایش و رابط
کاربری دارای وضعیت خوبی نیست اما از نظر شیوههای جستجو پروتکلهای ارتباطی تحت پشتیبانی در وضعیت خوبی قرار دارد
دوالنی و فرهادپور( )9988در پژوهش خود به عنوان " مقایسه فهرستهای پیوسته دانشگاهی ایران و انگلیس" با مطالعهای که
بر روی فهرستهای پیوسته کتابخانههای مرکزی دانشگاه های کشور انگلستان و ایران ،بر اساس سیاه بازبینی انجام دادند ،به طور
ضمنی و توصیفی میزان رعایت استاندادهای موجود در هر یک از فهرستها را اندازهگیری کردند نتایج پژوهش نشان داد که به
طورکلی فهرستهای کشور انگلستان ،در مقایسه با فهرستهای داخلی ،غنیتر و منسجمتر طراحی شدهاند
آبام و ارسطوپور( )9919نیز در پژوهش با عنوان نقش فهرستهای کتابخانهای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران" به
بررسی ویژگیهای وب 0در اپکهای مختلف پرداخت نتایج پژوهش نشان داد که فهرستهای کتابخانهای ایرانی در بسیاری از
جنبهها ویژگیهای فهرست  0را بدست نیاوردهاند البته نمیتوان این نکته را از نظر دور کرد که گامهایی برای حرکت کتابخانهها
به قالب وب  0برداشته شده که نمونه آن را میتوان در فهرست ثنا و تا حدی پارس آذرخش مشاهده کرد مزیت یکپارچهسازی در
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فهرستهای کتابخانه ای آن است که کاربر بدون نیاز به ورود به حساب شخصی خود ،امکان هر گونه فعالیتی از جمله تماس فوری
با کتابدار در صورت بروز هر گونه مشکل حین جستجوی فهرست را پیدا میکند از این جنبه ،فهرستهای مورد مطالعه در این
پژوهش نیاز به بازنگری در طراحی دارند
رحیمی و همکاران ( )9912در پژوهشی با عنوان " ارزیابی محیطهای جستجو در فهرستهای پیوسته کتابخانههای
دانشگاههای علوم پزشکی ایران و ارائه راهکارهای الزم در طراحی آنها " به بررسی اپکها پرداختند ،که نتایج بدست آمده نشان
داد که وضعیت اپکها از لحا سادگی و جذابیت ،یه کارگیری آیکونهای گرافیکی ،محدود کردن تعداد رکوردها ،استفاده از
فنون برجستهسازی ،اطالعات محل ،موجودی و وضعیت امانت ،مشخص کردن انواع فیلدهای جستجوی کلیدواژهای ،جستجو از
طریق شماره رده و قابلیت جستجوی آنالین در فهرست سرعنوان های موضوعی کتابخانه تقریبا در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی
اطالعرسانی به کاربرد در مورد فهرست موضوعی کنترل شده و قابلیت جستجوی کلیدواژهای از سرعنوانهای موضوعی کنترل
شده به طور مطلوب و کارآمد در نظر گرفته نشده است با توجه به یافتههای این پژوهش ،دسترسپذیری به انواع محیطهای
جستجو در حد ضعیف ،همچنین کمتر توجهی به محیط جستجوی کنترل شده از لحا تعبیه امکانات و قابلیتهای ویژه شده است
و نیز کیفیت اطالعات ارائه شده در راهنماییها و پیشنهادها و دستورالعملها در حد مطلوب نیست
پیشینه پژوهش در خارج
در تحقیقی دیگری جیاکانس ( )0221در پژوهش خود با عنوان " یک رویکرد مبتنی بر  OALو حفا فهرستنویسی
اتحادیه اپکها" که بر روی فهرستهای پیوسته دانشگاههای هند انجام داد ،نشان داد از نظر کاربران ،ایجاد یک فهرستگان در
افزایش میزان استفاده از فهرست و همچنین رغبت کاربران در استفاده از خدماتی چون امانت بین کتابخانهای بسیار موثر میباشد
این در حالی است که ارائه فهرستهای مختلف از طریق وبسایت یک کتابخانه ،به صورت جداگانه ،بر میزان استفاده از
فهرستها و خدمات جانبی تاثیر منفی میگذارد او در پایان نتیجه گرفت استانداردسازی طراحی فهرستهای پیوسته باید بر اساس
رفتار اطالعیابی کاربران فهرستها صورت پذیرد
چالون و پریتورو( )0228در مطالعهای متفاوت با عنوان "اپک  :0فرصتها ،توسعه و تجزیه و تحلیل" گزارشی از فرایند
طراحی و توسعا ابزارهـای وب  0در فهرست رایانهای تحت وب خود ارائه دادند سپس ،ویژگیهای مورد نظـر را بـه کاربران خود
معرفی نموده و در دو بازة زمانی متفاوت به بررسی نظر آنها در این خصوص پرداختند نتایج ،نشاندهندة عدم آشنایی اولیا کاربران
با این ابزارها و همچنین عدم عالقـا آنها به مشارکت بود؛ بهگونهای که در مرحلا برچسـبگـذاری ،تنهـا یـک نفـر مشـارکت
کرده بود دلیل این عدم همکاری پس از مصاحبههای عمیق با کـاربران مشـخص گردیـد .نتایج ،نشاندهندة تردید کاربران به
میزان مفیدبودن این ابزارها بود نتایج این پژوهش نشان داد که کاربران سیستم جدید ،همچنان کاربران وب  9بودند و یافتا جالب
توجـه دیگـردر این پژوهش فقدان تفاوت معنادار میان پاسخهای کـاربران گـروههـای سـنی مختلـف بـود
کومار و بنسال ( )0290در پژوهشی به عنوان" ارزیابی و مقایسه ویژگی های اپکها در کتابخانههای دانشگاه چندیگره 9و
پنجاب (هند)" منظور ارزیابی تواناییهای اپکها برای برآوردن نیازهای مراجعان ،سه اپک مورد استفاده در کتابخانههای
دانشگاهی هند را مورد ارزیابی قرار دادند این اپکها شامل  LibSys ،SLIM21و  WINISISبودند در این پژوهش
ویژگیهایی مانند رویهای جستجو ،توانایی مرورکردن ،نقاط بازیابی ،استراتژیهای جستجو ،محدودیتهای جستجو ،نمایش
اطالعات ،ساختار مدخلها ،اطالعات نمایش داده شده ،بخشهای راهنمایی و کمک برای استفاده از اپکها ،خدمات ،قابلیتهای
ارتباطی و دیگر ویژگی ها مورد نیاز روز بررسی شدند یافته نشانگر این بود که اگر چه بسیاری از ویژگیهای ارتباطی وجود دارد
_____________________________________________
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اما در اپکهای مختلف نقص هایی هستند که به منظور پاسخگویی بهتر و به روز بودن با امکانات و شرایط باید برطر

شوند

اونیاوها 9و همکاران ( )0299در پژوهشی با عنوان "میزان استفاده و رضایت از اپکها در بین داانشجویان سال آخر دانشگاه
ریدر و دانشگاه کشاورزی نیجریه" به بررسی میزان استفاده و رضایت از وضعیت اپکها پرداختند جامعه مورد بررسی شامل 0222
نفر بودهاند که با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادهها و سپس تجزیه و تحیلیل آنها پرداخته شده است یافتهها نشان دادند که
میزان استفاده از اپکها در میان دانشجویان کم بود نبود منابع کافی در اپکها یکی دیگر از نقاط ضعف آنها بود
مساگاتی )0292( 0در پژوهشی با عنوان " میزان آگاهی و استفاده از اپکها توسط یادگیرندگان راه دور :مطالعه موردی
دانشگاه تانزانیا" به بررسی میزان استفاده از اپکها پرداختند که یافتهها نشان دادند با وجود اینکه اپکها ابزارهای مناسبی برای
بازیابی اطالعات هستند اما دانشجویان سطح پایینی از شناخت و استفاده را از آنها دارند یافتهها همچنین بیانگر این بود بیشتر
دانشجویان منابع آموزشی را در کتابخانهها بازیابی میکنند برخی از موانع دیگر که باعث عدم استفاده از اپکها میشد میزان
دسترسی کم به اینترنت ،مهارت کم در جستجوی اطالعات ،پهنای باند کم بود که تا حدودی نشانگر نیاز به برگزاری دورههای
سواد اطالعاتی برای جستجو و دسترسی به اطالعات در اپکها و سایر محیطهای اطالعاتی بود
روش پژوهش
پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی با هد

بررسی قابلیتهای اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای در ایجاد ارتبـاط علمـی میـان

کاربران و ارائه مدلی به منظور برقراری ارتباط علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی در بین کاربران است ابزار گردآوری اطالعات در
این پژوهش پرسشنامه میباشد که دارای دو بخش بود ،بخش اول بررسی قابلیتهای نـرمافزارهـای کتابخانـهای در ایجـاد ارتبـاط
علمی و بخش دوم ویژگی های مورد نیاز به منظور ایجاد ارتباطات علمی در این نرمافزارها بود جامعه آمـاری ایـن پـژوهش شـامل
تمامی دانشجویان و کاربران استفاده کننده از نرمافزار کتابخانههـای دانشـگاه تهـران مـیباشـند بـر اسـاس آمـار موجـود در سـایت
دانشگاه تعداد اعضای دانشگاه تهران در سال ( 22011 )9912نفر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آمـاری980
نفر از کاربران انتخاب گردید در این پژوهش به منظور جمعآوری اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده اسـت
پرسشنامه طراحی شده شامل 99سوال که  0سوال جمعیت شناختی و  99سوال در  2بُعد که هر بُعد یک ویژگی محسـوب مـیشـود
طراحی شده است ویژگیهای مورد نظر:
جدول  .1ویژگی ها ،تعداد و شماره سواالت پرسشنامه

تعداد سواالت

شماره سواالت

ویژگیها(بُعدها)
ویژگیهای جستجو

2

2-9

ویژگیهای بازخورد

2

99-2

ویژگیهای رابط کاربری

1

98-90

ویژگیهای اشتراک علمی و حوزه تخصصی

4

00-91

ویژگیهای حساب کاربری افراد

9

02-09

ویژگیهای مدیریت دانش

2

99-01

جهت بررسی روایی پرسشنامه از دیدگاههای استادان و تعدادی از فعاالن در حوزه طراحی نرم افزار استفاده شده است پایایی
_____________________________________________
1 ONUOHA
2 Msagati
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پرسشنامه مذکور از نرم افزار اس پی اس اس  92استفاده شد به طوری که ارزیابی از طریـق آلفـای کرونبـاخ انـدازهگیـری شـد و
مقدار هر بخش از پرسشنامه (ویژگیها) و مقدار کل سواالت در جدول شماره( )0نشان داده شده است از آنجایی که دامنه ضریب
آلفای کرونباخ بین  2تا  9در نوسان است و هر چه این ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد دادههای مورد اسـتفاده از پایـایی بـاالتری
برخوردارند لذا پرسشنامه این پژوهش از پایایی الزم برخوردار بوده است
جدول  :2پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون الفای کرونباخ

بخشهای مختلف پرسشنامه (ویژگیها)

تعداد گویهها

ویژگیهای جستجو

2

ویژگیهای بازخورد

2

ویژگیهای رابط کاربری

1

ویژگیهای اشتراک علمی و حوزه تخصصی

4

ویژگیهای حساب کاربری افراد

9

ویژگیهای مدیریت دانش

2

کل سواالت

99

الفای کرونباخ







 

مدلسازی بر اساس دادهها:
برای ارائه مدل از مدلسازی نرم افزاری  UMLو برای ساخت پیش نمونـه (پروتوتایـ

9

) و نشـان دادن مـدل طراحـی شـده از

نرمافزار استوریالین استفاده شده است
یافتههای پژوهش
الف) توصیف
در این قسمت ویژگیهای کلی نمونه آماری ،همچون سن و سطح تحصیالت نمونه جامعه آماری پژوهش بیـان شـده اسـت
از 980نفر نمونه در این پژوهش همان طور که در نمودار شماره 9مشخص است از لحا سنی سن  02سال با  022نفر بیشترین تعداد
و سن  22با 9نفر کمترین تعداد فراوانی را داشتهاند

نمودار شماره :1سطح تحصیالت نمونه آماری پژوهش

_____________________________________________
1 Prototype
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در نمودار شماره  0سطح تحصیالت جامعه آماری پژوهش بیان شده اسـت کـه از  980نفـر نمونـه در ایـن پـژوهش  024نفـر
دارای تحصیالت کارشناسی 991 ،نفر دارای مدرک تحصیالت کارشناسی ارشد و  29نفر دارای مدرک دکتری بودهاند

نمودار  -1سطح تحصیالت نمونه آماری پژوهش

ب) پاسخ به سواالت پژوهش
در ادامه چنان که در قسمت روی تجزیه وتحلیل داده ها بیان شد برای به دست آوردن اینکه جامعه مورد پژوهش تا چه میزان
با ویژگی های مورد نظر برای مدل ارتباطات علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی موافق هستند از آزمون  tتک نمونهای ،برای
آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه با میانگین جامعه که فرض بر این است ،دارای توزیع نرمال باشد ،یکسان است و از
آزمون فریدمن نیز برای برای مقایسه میانگین رتبهها استفاده کردهایم الزم به ذکر است نمره معیار یا نمره بری در آزمون  tتک
نمونهای برابر با  4و معادل ویژگی خوب در طیف لیکرت میباشد
پاسخ به سواالت پژوهش
سوال اول-از دیدگاه کاربران اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی جستجو باید چگونه باشد؟
در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی جستجو آمده است در جدول شماره 9نمره میانگین سواالت
9تا 2پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -3تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی جستجو سواالت 1تا 5در پرسشنامه با نمره برش یا معیار

سواالت پرسشنامه
 -9امکان جستجوی پیشنهادی برای کاربر
 -0امکان جستجو در تاریخچه جستجو
 -9جستجو بر اساس نقدهای صورت گرفته
 -4امکان جستجو اعضای کتابخانه و مشاهد پروفایل و رزومه آنها
 -2امکان جستجو افراد بر اساس تخصص کاربران عضو

میانگین

 
 

 
 

انحرا

استاندارد

 
 
 
 
 

نمره معیار

t

p







 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود میانگین سواالت 9تا 2پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با انحرا
استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره 4نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی جستجو آمده است جدول شماره میانگین رتبههای هر
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یک از سواالت  9تا  2را میبینید
جدول  -4نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی جستجو رتبههای میانگین سواالت  1تا 5

اولویت بندی

رتبه میانگین

اول

 
 
 
 
 

دوم
سوم
چهارم
پنجم

سواالت
امکان جستجو در تاریخچه جستجو
جستجو بر اساس نقدهای صورت گرفته
امکان جستجو افراد بر اساس تخصص کاربران عضو
امکان جستجو اعضای کتابخانه و مشاهد پروفایل و رزومه آنها
امکان جستجوی پیشنهادی برای کاربر

مقادیر جدول شماره 4در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگیها،
ویژگی جستجو در تاریخچه جستجو در اولویت اول ،جستجو بر اساس نقدهای صورت گرفته در اولویت دوم ،امکان جستجو
افراد بر اساس تخصص کاربران عضو در اولویت سوم ،امکان جستجو اعضای کتابخانه و مشاهد پروفایل و رزومه آنها در اولویت
چهارم و امکان جستجوی پیشنهادی برای کاربر در اولویت پنجم قرار میگیرند
سواالت پرسشنامه
 -2امکان نشان دادن پیام برای عبارت جستجو دارای خطا
 -1امکان نشان دادن نظرات دیگران در خصوص اطالعات موجود
در کتابخانه
 -8وجود سیستم توصیهگر برای ارائه خدمات اطالعاتی بهتر به
کاربران
 -1امکان ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه سازی
 -92وجود راهنمایی آنالین برای پیشگیری از خطا
 -99نمایش میزان فعالیت هر کاربر عضو به صورت نموداری

نمره معیار

t

p

میانگین

انحرا

استاندارد

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 





 
 
 

 
 
 

پاسخ سوال دوم -از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی بازخورد باید چگونه باشد؟
در جدول شماره 2نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی بازخورد آمده است در جدول شماره 2نمره میانگین
سواالت 2تا 99پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -2تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی بازخورد سواالت 2تا 99مطرح شده در پرسشنامه با نمره بری یا معیار
همانگونه که در جدول شماره 2مشاهده میشود میانگین سواالت 2تا 99پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با انحرا
استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره 2نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی بازخورد آمده است جدول شماره  1میانگین رتبههای
هر یک از سواالت 2تا 99را میبینید
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جدول  -6نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی بازخورد رتبههای میانگین سواالت 6تا11

اولویت بندی

رتبه میانگین

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

 
 
 
 
 
 

سواالت
امکان ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه سازی
وجود راهنمایی آنالین برای پیشگیری از خطا
نمایش میزان فعالیت هر کاربر عضو به صورت نموداری
وجود سیستم توصیهگر برای ارائه خدمات اطالعاتی بهتر به کاربران
امکان نشان دادن نظرات دیگران در خصوص اطالعات موجود در
کتابخانه
امکان نشان دادن پیام برای عبارت جستجو دارای خطا

مقادیر جدول شماره 2در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگیها،
ویژگی ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه سازی در اولویت اول و به ترتیب وجود راهنمایی آنالین برای پیشگیری از خطا
در اولویت دوم ،نمایش میزان فعالیت هر کاربر عضو به صورت نموداری در اولویت سوم ،وجود سیستم توصیهگر در اولویت
چهارم ،امکان نشان دادن نظرات دیگران در اولویت پنجم و امکان نشان دادن پیام برای عبارت جستجو دارای خطا در اولویت ششم
قرار میگیرند
پاسخ سوال سوم -از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی رابط کاربری باید چگونه
باشد؟
در جدول شماره 1نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی رابط کاربری آمده است در جدول شماره  1نمره میانگین
سواالت90تا 98پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -2تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی رابط کاربری سواالت12تا 18مطرح شده در پرسشنامه با نمره
برش یا معیار
سواالت پرسشنامه

میانگین

انحرا

نمره معیار

t

p

استاندارد
 -90محیط نرم افزار بسیار ساده
 -99وجود تمهای زیبا و کاربردی
 -94داشتن ویژگی چند زبانه (فارسی -انگلیسی و )
 -92رابط گرافیکی کاربر پیرو (تعاملی)
-92امکان دسترسی سریع به تمام سربر ،ها و نمایش آنی در
صفحه stage
 -91اطالعات نمایش داده شده تفکیک پذیر و قابل شناسایی باشند
 -98توانایی شخصی سازی محیط رابط کاربری یعنی اینکه کاربر
بتواند محیط گرافیکی و کاربری را بر اساس نیاز خود تنظیم کند
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همانگونه که در جدول شمار 1مشاهده میشود میانگین سواالت 90تا 98پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با انحرا
استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره  8نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی رابط کاربری آمده است جدول شماره  92میانگین
رتبههای هر یک از سواالت 90تا 98را میبینید
جدول  -8نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی رابط کاربری رتبههای میانگین سواالت 12تا18

رتبه میانگین

اولویت بندی

 
 
 

اول
دوم
سوم

 
 
 
 

چهارم
پنجم
ششم
هفتم

سواالت
-92امکان دسترسی سریع به تمام سربر ،ها و نمایش آنی در صفحه stage

 -92رابط گرافیکی کاربر پیرو (تعاملی)
 -98توانایی شخصی سازی محیط رابط کاربری یعنی اینکه کاربر بتواند محیط
گرافیکی و کاربری را بر اساس نیاز خود تنظیم کند
 -94داشتن ویژگی چند زبانه (فارسی -انگلیسی و )
 -99وجود تمهای زیبا و کاربردی
 -91اطالعات نمایش داده شده تفکیک پذیر و قابل شناسایی باشند
 -90محیط نرم افزار بسیار ساده

مقادیر جدول شماره 8در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگیها،
امکان دسترسی سریع به تمام سربر ،ها و نمایش آنی در صفحه  stageدر اولویت اول قرار گرفته و به ترتیب رابط
گرافیکی کاربر پیرو (تعاملی) در اولویت دوم ،شخصی سازی محیط رابط کاربری در اولویت سوم ،داشتن ویژگی چند زبانه
اولویت چهارم ،وجود تم های زیبا و کاربردی در اولویت پنجم ،اطالعات نمایش داده شده تفکیک پذیر و قابل شناسایی باشند
اولویت ششم و محیط نرم افزار بسیار ساده در اولویت هفتم قرار گرفته اند
پاسخ سوال چهارم -از دیدگاه کاربران اپکها و نرمافزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی اشتراک علمی و حوزه
تخصصی باید چگونه باشد؟
در جدول شماره  1نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی اشتراک علمی و حوزه تخصصی آمده است در جدول
شماره  90نمره میانگین سواالت 91تا 00پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -5تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی اشتراک علمی و حوزه تخصصی سواالت15تا 22مطرح شده در
پرسشنامه با نمره برش یا معیار

سواالت پرسشنامه
 -91ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه
اجتماعی
 -02ارتباط کاربران بر اساس ویژگیهای علمی
 -09ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد امانت گرفته شده
 -00ارتباط کاربران بر اساس حوزه تخصصی خود

نمره معیار

t

p

میانگین

انحرا

استاندارد
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همانگونه که در جدول شمار 1مشاهده میشود میانگین سواالت91تا 00پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با انحـرا
استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره  99نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی اشتراک علمی و حوزه تخصصی آمده است جدول
شماره  99میانگین رتبههای هر یک از سواالت91تا 00را میبینید
جدول  -10نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی اشتراک علمی و حوزه تخصصی رتبههای میانگین سواالت 15تا22

اولویت بندی
اول
اول
دوم
سوم

رتبه میانگین

 
 
 
 

سواالت
 -91ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه اجتماعی
 -09ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد امانت گرفته شده
 -02ارتباط کاربران بر اساس ویژگیهای علمی
 -00ارتباط کاربران بر اساس حوزه تخصصی خود

مقادیر جدول شماره 92در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگی ها ،ویژگی ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه اجتماعی و ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد
امانت گرفته شده هر دو با هم در اولویت اول قرار گرفته و ویژگی ارتباط کاربران بر اساس ویژگیهای علمی در اولویت دوم و
ارتباط کاربران بر اساس حوزه تخصصی خود در اولویت سوم قرار دارند
پاسخ سوال پنجم -از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی حساب کاربری اعضا باید
چگونه باشد؟
در جدول شماره  99نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی حساب کاربری اعضا آمده است در جدول شماره  99نمره
میانگین سواالت 09تا 02پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -11تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی حساب کاربری اعضا سواالت23تا 26مطرح شده در پرسشنامه با نمره
برش یا معیار

سواالت پرسشنامه
 -09ثبت مشخصات فردی
 -04ثبت مشخصات علمی
 -02ثبت عالقهمندیهای فردی و علمی مثالً (نویسنده مورد عالقه،
کتاب مورد عالقه و )

میانگین

انحرا

استاندارد

نمره معیار
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همانگونه که در جدول شماره  99مشاهده میشود میانگین سواالت09تا 02پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با
انحرا

استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره  90نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی حساب کاربری اعضا آمده است جدول شماره

90میانگین رتبههای هر یک از سواالت 09تا 02را میبینید
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جدول  -12نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی حساب کاربری اعضا رتبههای میانگین سواالت 23تا26

اولویت بندی

رتبه میانگین

سواالت

اول

 
 
 

 -02ثبت عالقهمندیهای فردی و علمی مثالً (نویسنده مورد عالقه ،کتاب مورد عالقه و )

دوم
سوم

 -09ثبت مشخصات فردی
 -04ثبت مشخصات علمی

مقادیر جدول شماره90در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگیها ،ویژگی ثبت عالقهمندی های فردی و علمی در اولویت اول قرار گرفته و ثبت مشخصات فردی در اولویت دوم و ثبت
مشخصات علمی در اولویت سوم قرار میگیرند
پاسخ سوال ششم -از دیدگاه کاربران اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای خصوصیات ویژگی مدیریت دانش باید چگونه
باشد؟
در جدول شماره  99نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی مدیریت دانش آمده است در جدول شماره  99نمره
میانگین سواالت 02تا 99پرسشنامه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است
جدول  -13تحلیل  tتک نمونهای برای میانگین ویژگی مدیریت دانش سواالت 26تا 31مطرح شده در پرسشنامه با نمره برش یا معیار

میانگین

سواالت پرسشنامه
 -02امکان اشتراکگذاری پروفایلها
 -01امکان تولید تجربیات مفید و شکستها
 -08امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها
 -01امکان بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها
 -92امکان ویژگی وارد کردن( )importو خارج کردن ()export
 -99امکان تولید شاخص ارزیابی برای کاربران

 
 
 
 
 
 

انحرا
استاندارد
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همانگونه که در جدول شماره  99مشاهده میشود میانگین سواالت 02تا 99پرسشنامه در گروه نمونه همگی باالی  4و با
انحرا

استانداردهایی مشخص شده است که به طور معناداری ( )p>/222از نمره بری  4باالتر هستند
در جدول شماره  94نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی مدیریت دانش آمده است جدول شماره  91میانگین

رتبههای هر یک از سواالت 02تا 99را میبینید
جدول  -14نتایج حاصل از تحلیل آزمون فریدمن برای ویژگی مدیریت دانش رتبههای میانگین سواالت 26تا31

اولویت بندی
اول
اول
دوم
دوم
سوم
سوم

رتبه میانگین

 
 
 
 
 
 

سواالت
 -92امکان ویژگی وارد کردن( )importو خارج کردن ()export
 -01امکان تولید تجربیات مفید و شکستها
 -08امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها
 -01امکان بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها
 -99امکان تولید شاخص ارزیابی برای کاربران
 -02امکان اشتراکگذاری پروفایلها
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مقادیر جدول شماره 94در جهت تعیین رتبهبندی ویژگیهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آن است ،که در بین
ویژگیها ،ویژگی امکان وارد کردن و خارج کردن و تولید تجربیات مفید و شکستها هر دو با هم در اولویت اول قرار گرفته و به
ترتیب امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها و بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها در اولویت دوم و تولید شاخص
ارزیابی برای کاربران و امکان اشتراکگذاری پروفایلها در اولویت سوم قرار میگیرند
ارائه مدل:
کتابخانههای دانشگاهی عالوه بر منابع کتابخانه ای با دانش جمعی دانشجویان نیز روبرو هستند و عالوه بر آن ،دانشگاه محیطی
برای ارتباط علمی دانشجویان ،اساتید و با یکدیگر میباشد با توجه به این امر با پیادهسازی ویژگیهای به دست آمده از این
پژوهش میتوان از ط ریق ایجاد حساب کاربری برای اعضا و تحلیل جستجوهای انجام شده هر کاربر ،باعث ایجاد ارتباط هر کاربر
با یک یا چند نفر که در آن حوزه موضوعی خاص جستجو و یا عالقه دارند ارتباطات علمی ایجاد کرد همان گونه که در قسمت
تحلیل دادههای پژوهش مشاهده شد اکثریت افراد مورد پژوهش قرار گرفته همهی ویژگیهای مورد نظر از جمله :ویژگی رابط
کاربری که برای داشتن ارتباطی بهتر و کاربرپسندتر با کاربر ،ویژگی بازخورد که برای ایجاد تعامل با کاربر در صورت انجام
عملی خاص ،ویژگی جستجو که برای افزایش عملکرد و سرعت در بازیابی و امکان تحلیل جستجوهای انجام شده ،ویژگی
اشتراک علمی و حوزه تخصصی که برای ایجاد ارتباطات علمی ،ویژگی حساب کاربری اعضا که برای داشتن اطالعاتی در رابطه
با هویت علمی و ویژگی های علمی اعضا و ویژگی مدیریت دانش که در نهایت به عنوان یک عنصر مفید برای مدیریت دانش
کاربران میتواند باشد را در مدل ارتباطات علمی بر اساس اشتراک موضوعی مناسب میدانند در ادامه ارتباط اجزای مدل با
استفاده از زبان مدلسازی  UMLنمایش داده شده است در دیاگرام شماره 9یوزکیس مدل ارائه شده نمایش داده شده است

دیاگرام  -2یوزکیس مدل ارتباطات علمی بر اساس اشتراک موضوعی
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این دیاگرام بیانگر رفتار مدل ارائه شده است که شامل تقابل بین سیستم و کاربران میباشد به عبارت کلی یک یوزکیس
الگوی رفتاری تواناییهای سیستم و یک دنباله تراکنشهای وابسته به هم میباشد ،که به وسیله سیستم و کاربران انجام میپذیرد
توصیف رفتار مدل (سناریوی رفتار مدل) ارتباط علمی بر اساس اشتراک موضوعی به این صورت است که:
-9 مشخصات کاربر ثبت میشود
-9-0 کاربر دارای نام کاربری و رمز ورود میشود
-0 ورود به سیستم
-9 کاربر به حساب خود وارد میشود
 9-9 کاربر مشخصات فردی را وارد میکند
 9-0 کاربر مشخصات علمی را وارد میکند
 9-9 کاربر عالقه مندیهای فردی و علمی را وارد میکند
-4 کاربر با گزینه مدیریت دانش ،گزینه جستجو و گزینه اشتراک علمی و حوزه تخصصی مواجه میشود
 -2 کاربر با انتخاب گزینه مدیرت دانش با زیر مجموعههای مرتبط مواجه میشود
 2-9 کاربر با انتخاب امکان اشتراکگذاری پروفایلها ،پروفایلها را به اشتراک میگذارد
 0-2 کاربر با انتخاب امکان تولید تجربیات مفید و شکستها ،تجارب خود را بیان میکند
 9-2 کابر با انتخاب امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها،
 4-2 کابر با انتخاب امکان بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها،
 2-2 کابر با انتخاب امکان ویژگی وارد کردن( )importو خارج کردن ( ،)exportبه ورد و خروج اطالعات میپردازد
 2-2 کابر با انتخاب امکان تولید شاخص ارزیابی برای کاربران ،به ارزیابی مورد نظر میرسد
 -2 کاربر با انتخاب گزینه جستجو با زیر مجموعههای مرتبط مواجه میشود
 9-2 کاربر با شروع جستجو با جستجوی پیشنهادی مواجه میشود
 0-2 کاربر با انتخاب امکان جستجو در تاریخچه جستجو ،میتواند جستجو کند
 9-2 کاربر با انتخاب جستجو بر اساس نقدهای صورت گرفته ،میتواند جستجو کند
 4-2 کاربر با انتخاب امکان جستجو اعضای کتابخانه و مشاهد پروفایل و رزومه آنها ،جستجو کند
 2-2 کاربر با انتخاب امکان جستجو افراد بر اساس تخصص کاربران عضو ،میتواند جستجو کند
 -1 کاربر با انتخاب گزینه اشتراک علمی و حوزه تخصصی با زیر مجموعههای مرتبط مواجه میشود
 9-1 کاربر با انتخاب ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه اجتماعی ،ایجاد ارتباط میکند
 0-1 کاربر با انتخاب ارتباط کاربران بر اساس ویژگیهای علمی ،ایجاد ارتباط میکند
 9-1 کاربر با انتخاب ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد امانت گرفته شده ،ایجاد ارتباط میکند
 4-1 کاربر با انتخاب ارتباط کاربران بر اساس حوزه تخصصی خود ،ایجاد ارتباط میکند
در ادامه دیاگرام همکاری مدل ارتباطات علمی ارائه شده است دیاگرام همکاری بیشتر بر روی ارتباط بین اشیا تاکید دارد
ارتباط ساده بین اشیا در زیر به خوبی معلوم است در ابتدا کاربر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور کاربر وارد حساب کاربری
خود شده حساب کاربری به مانند یک داشبورد است که کاربر میتواند نظرات دیگران در خصوص اطالعات موجود در کتابخانه،
وجود سیستم توصیهگر برای ارائه خدمات اطالعاتی بهتر به کاربران و ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه سازی دسترسی داشته و
می تواند هم زمان جستجو ،مدیریت دانش و اشتراک علمی و حوزه تخصصی را ورود کند در صورت ورود به قسمت جستجو و
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نوشتن عبارت جستجو ،ویژگی های امکان جستجوی پیشنهادی برای کاربر ،جستجو در تاریخچه جستجوهای گذشته ،جستجو در
نقدها ،جستجو اعضای کتابخانه و جستجوی افراد بر اساس تخصص آنها که مرتبط با پایگاه داده خود هستند نمایش داده میشود
در این قسمت راهنمای آنالین ،وجود نظرات دیگران ،سیستم توصیهگر و نشان دادن پیام خطا برای عبارت ناصحیح جستجو نمایش
داده میشود

دیاگرام  -3همکاری مدل ارتباطات علمی

در صورت ورود به قسمت مدیریت دانش کاربر با امکان اشتراکگذاری پروفایلها ،امکان تولید تجربیات مفید و شکستها،
امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها ،امکان بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها ،امکان ویژگی وارد کردن 9و
_____________________________________________
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خارج کردن ،9امکان تولید شاخص ارزیابی برای کاربران که به پایگاه داده مربوط به خود متصل هستند رو به رو میشود که در این
حالت کاربر با نمایش میزان فعالیت هر کاربر عضو به صورت نموداری و ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه سازی نیز رو به رو
است در صورت ورود کاربر به قسمت اشتراک علمی و حوزه تخصصی با ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه
اجتماعی ،ارتباط کاربران بر اساس ویژگیهای علمی ،ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد امانت گرفته شده و ارتباط کاربران
بر اساس حوزه تخصصی خود رو به رو میشود که در این حالت با ارائه پیامهای جدید به صورت آگاهسازی ،راهنمایی آنالین و
سیستمهای توصیهگر رو به رو است
بحث و نتیجه گیری
امروزه بیش از هر زمان دیگری ،ارتباطات علمی گستری یافته است از اینرو دانشمندان برای مطالعهی راههای برقراری
ارتباطات علمی ،شیوههای مختلف آن را در نظر میگیرند و در پی یافتن مجراهای گوناگون برقراری ارتباط برای به اشتراک
گذاشتن آنها هستند(بنجار و همکاران )9914،ارتباطات علمی مستقیم غالباً از طریق مجراهای خاص و پذیرفتهشدهی رسمی شکل
میگیرند ،مانند روابط شفاهی یا کتبی؛(بندورا )9182،همانگونه که در قسمت تحلیل دادههای پژوهش مشاهد شد در تحلیل  tتک
نمونهای برای میانگین ویژگی جستجو در قسمت امکان جستجوی پیشنهادی برای کاربر با میانگین  4.11امکان جستجو در
تاریخچه جستجو با میانگین  4.98جستجو بر اساس نقدهای صورت گرفته با میانگین  4.98امکان جستجو اعضای کتابخانه و مشاهد
پروفایل و رزومه آنها با میانگین  4.24و امکان جستجو افراد بر اساس تخصص کاربران عضو ا ماینگین  4.99همگی با نمره معیار
باالی  4پذیرفته شدهاند نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی بازخورد که در قسمت ،امکان نشان دادن پیام برای عبارت
جستجو دارای خطا با میانگین ، 4.24امکان نشان دادن نظرات دیگران در خصوص اطالعات موجود در کتابخانه با میانگین،4.99
وجود سیستم توصیهگر برای ارائه خدمات اطالعاتی بهتر به کاربران با میانگین  ،4.00امکان ارائه پیامهای جدید به صورت آگاه
سازی با میانگین ،4.42وجود راهنمایی آنالین برای پیشگیری از خطا با میانگین 4.92و نمایش میزان فعالیت هر کاربر عضو به
صورت نموداری با میانگین 4.02همگی با نمره معیار باالی  4پذیرفته شدهاند نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی رابط
کاربری در قسمت محیط نرم افزار بسیار ساده با میانگین ،4.98وجود تمهای زیبا و کاربردی با میانگین ،4.91داشتن ویژگی چند
زبانه (فارسی -انگلیسی و ) با میانگین ،4.09رابط گرافیکی کاربر پیرو (تعاملی) با میانگین  ،4.01امکان دسترسی سریع به تمام
سربر ،ها و نمایش آنی در صفحه  stageبا میانگین ،4.99اطالعات نمایش داده شده تفکیک پذیر و قابل شناسایی باشند با
میانگین 4.00و توانایی شخصی سازی محیط رابط کاربری یعنی اینکه کاربر بتواند محیط گرافیکی و کاربری را بر اساس نیاز خود
تنظیم کند با میانگین  4.01همگی با نمره معیار باالی  4پذیرفته شدهاند نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی اشتراک
علمی و حوزه تخصصی در قسمت ارتباط تمامی کاربران با یکدیگر به صورت یک شبکه اجتماعی با میانگین  ،4.02ارتباط
کاربران بر اساس ویژگیهای علمی با میانگین ،4.09ارتباط کاربران بر اساس کتابهای مورد امانت گرفته شده با میانگین 4.09و
ارتباط کاربران بر اساس حوزه تخصصی خود با میانگین 4.09همگی با نمره معیار باالی  4پذیرفته شدهاند نتایج حاصل از تحلیل t

تک نمونهای ویژگی حساب کاربری اعضا در قسمت ثبت مشخصات فردی با میانگین

 ،4.92ثبت مشخصات علمی با

میانگین ،4.94ثبت عالقهمندی های فردی و علمی مثالً (نویسنده مورد عالقه ،کتاب مورد عالقه و ) با میانگین 4.09همگی با نمره
معیار باالی  4پذیرفته شدهاند نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای ویژگی مدیریت دانش در قسمت امکان اشتراکگذاری
پروفایلها با میانگین ،4.01امکان تولید تجربیات مفید و شکستها با میانگین ،9.12امکان اخذ رضایت برای صاحبان
پروفایلها ،9.18امکان بازنگری دسته جمعی و مشارکتی پروفایلها با میانگین ،4.29امکان ویژگی وارد کردن و خارج کردن با
_____________________________________________
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میانگین  4.20و امکان تولید شاخص ارزیابی برای کاربران با میانگین 4.29همگی به جز دو ویژگی امکان تولید تجربیات مفید و
شکستها با میانگین و امکان اخذ رضایت برای صاحبان پروفایلها همگی نمره معیار باالی  4پذیرفته شدهاند چنان چه مشهود
است جامعه مورد پژوهش طرح مورد نظر را در سطح باالیی قبول دارند
با استفاده از این یافتهها میتوان به معیارهایی به منظور ایجاد قابلیت ارتباط علمی در نرمافزارها و اپکهای دانشگاهی ،برای
کاربران کتابخانه دست یافت همچنین با ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری میتوان دانش کاربران به منظور رفع
نیازهای اطالعاتی مراجعان را ذخیره و سازماندهی کرد از مزیتهای دیگر این ارتباطات امکان رسیدن به درکی عمیق از مسائل و
همچنین نیازهای اطالعاتی است تا از میزان سردرگمی مراجعان به کتابخانهها و دسترسی به اطالعات مورد نیاز کاسته شود در نرم
افزارها و اپکهای کتابخانهای هنگام جستجوی منابع میتوان به موجودی آن نیز دست یافت در قسمت موجودی میتوان به
اطالعاتی از قبیل موجود بودن منبع ،در رزرو بودن آن و همچنین اطالعاتی درباره محل نگهداری آن دست یافت در مدل ارتباط
علمی بر اساس اشتراک مطالعاتی در قسمت موجودی منابع می توان قابلیتی به منظور برقراری ارتباط با کاربرانی که منبع را در طی
مدت زمانی مشخص به امانت برده اند ،ایجاد کرد با استفاده از این قابلیت افراد از طریق برقراری ارتباط با کاربرانی که منبع را قبالً
به امانت برده اند ،به دید بهتری از منبع دست خواهد یافت و همچنین از دانش کاربران دیگر به منظور دستیابی به اطالعات
کاربردیتر بهره خواهد گرفت کتابخانهها نیز میتوانند از این دانش در کنار دیگر منابع کتابخانهای ،به منظور رفع نیازهای
اطالعاتی کاربران خود استفاده کنند
پیشنهادات پژوهش:
با توجه به آنچه که در باال آمد ،پیشنهادات را در قالب پیشنهادهای کیفی به خوانندگان محترم و دست اندرکاران طراحی و
تولید نرم افزارهای کتابخانهای و اپکها ارائه میشود که در جهت ارتقاء کیفیت اپکها و نرم افزارهای کتابخانهای میتواند موثر
باشد:
پیشنهاد میشود شرکتها و طراحهای اپکها و مدیران کتابخانهها ،نتایج حاصل از این پژوهش را برای توانمند کردن نرم
افزارهای کتابخانهای مورد توجه قرار دهند
پیشنهاد میشود شرکتهای طراحی اپک و نرم افزارهای کتابخانهای به فناوری وب 0و یکی از مهمترین پدیدههایی آن یعنی،
ظهور شبکههای اجتماعی که بی شک استفاده بجا و درست از این شبکهها به ارتقاء سطح یادگیری و توانمندی افراد در مراحل
مختلف زندگی منجر شده و برای تعامل اجتماعی در کتابخانهها امری ضروری و مهم است توجه داشته باشند
پیشنهاد میشود شرکتهای طراحی اپک و نرم افزارهای کتابخانهای به رویهای جدید پیاده سازی و نسخههای جدیدتر مثل
توجه به ساخت اپلیکیشنها و نسخه های اندروید برای دسترسی سریعتر و راحتتر کاربر به نرم افزار توجه کنند
منابع
آبام ،زویا؛ ارسطوپور ،شعله ( " )9919نقش فهرست های کتابخانه ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران :راهکارهای موجود و
میزان پیروی فهرست های پیوسته کتابخانه های دانشگاهی از آنها " پردازی و مدیریت اطالعات دوره  ،92شماره
 0ص204-419
آخشیک ،سمیه سادات؛ رجبعلی بگلو ،رضا ( " )9910استفاده پذیری نرم افزار سیمرغ از دید کاربران :لزوم بازنگری در پارادایم
طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای" کتابداری و اطالع رسانی ،دوره  ،92شماره 0ص 41-01
باقری بنجار ،عبدالرضا؛ مصلحی جنابیان ،نرگس؛ ملک آبادی ،بانوبیگی؛ محمدی ،میثم (" )9914بررسی رابطه ارتباطات علمی با
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بررسی میزان آشنایی کتابداران با جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،با هدف ارائۀ
راهکارهایی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب:
مطالعۀ موردی کتابخانه های دانشگاه فردوسی شهرستان مشهد 
نجمه باباغیبی ازغندی

1

نیره دادخواه

2

چکیده
زمینه :با توجه به بحران کنونی تهیه نشریه های علمی و پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی و افزایش هزینه اشتراک آنها ،در سالهای اخیر جنبش
دسترسی آزاد به اطالعات ،به عنوان نهضت جدیدی درکتابخانه ها با هد

همگامی با نیازهای اطالعاتی مخاطبان به عنوان شیوه جدید و کارآمد تامین منابع

مورد استقبال قرار گرفته است
هدف :پژوهش حاضر با هد

بررسی میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی انجام گرفته

است
روش :جامعا مورد پژوهش ،کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوس ی شهرستان مشهد است پژوهش از نظر هد  ،کاربردی و از نظر نحوة
گردآوری اطالعات ،پیمایشی است ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها ،پرسشنامه است
یافته ها:یافته های پژوهش نشان میدهد که میزان آشنایی کتابداران با جنبش دسترسی آزاد در حد متوسط و آشنایی کمی از مفاهیم آن دارند
تفاوت معناداری بین میزان آشنایی کتابداران در مفاهیم مختلف دسترسی آزاد وجود دارد بیش از  %22کتابداران با مجالت الکترونیکی با دسترسی آزاد
آشنایی ندارند یا آشنایی کمی دارند در میزان استفاده کتابداران از مجالت الکترونیک با دسترسی آزاد تفاوت معناداری وجود ندارد تفاوت معناداری در
مشکالت مالی ،زیرساختی ،فرهنگی بر دسترسی آزاد به اطالعات علمی وجود دارد سرعت و سهولت در بازیابی اطالعات به عنوان مهمترین عامل موثر در
دسترسی به مجالت الکترونیکی تعیین گردید بر اساس یافته های پژوهش ،پیشنهادهای اجرایی و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ارائه شده است
کاربردهای احتمالی :جنبش دسترسی آزاد ،موقعیت هایی را در اختیار کتابداران قرار میدهد و مسئولیت آنان ایجاب می کند تا از این فرصت
استفاده نموده و با گردآوری ،سازماندهی و اشاعه هدفمند این نوع منابع ،ضمن صرفه جویی در بودجه ،گام موثری در جهت وسعت بخشیدن به مجموعه
کتابخانه خود و غنای آن بردارند
اصالت/ارزش :برای مقابله با افزایش دائمی هزینه اشتراک،کتابداران باید توجه بیشتری به الگوی دسترسی آزاد به اطالعات و نشر مجالت دسترسی
آزاد داشته باشند جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی،به ویژه به نفع کشورهای درحال توسعه است در حالت عادی به دلیل باال بودن هزینه اشتراک،همه
امکان دسترسی به مجالت علمی را ندارند و بدین وسیله مجالت با دسترسی آزاد الکترونیکی،میتوانند خأل دسترسی به اطالعات را تا حدودی جبران نمایند
کلید واژهها :جنبش دسترسی آزاد ،کتابخانه های دانشگاهی ،مجلّه های الکترونیکی ،کتابداران

مقدمه
هد

از چاپ نتایج پژوهش در نشریات علمی ،نشر نتایج پژوهش در سطحی وسیع به منظور ثبت ،اثرگذاری و پیشبرد روند

تولید دانش و فناوری است در گذشته دانشمندان قادر بودند نشریات موجود در حوزه فعالیت خود را خریداری کنند به موازات
افزایش قیمت آنها ،دانشمندان از کتابخانه ها برای دسترسی به نشریات مورد نیازشان استفاده می کردند برای کتابخانه ها به
خصوص کتابخانه های دانشگاهی ،تا اوایل دها  82تامین هزینا نشریات مسئله عمده ای بود هزینه ها و قیمت نشریات با سرعت
بیشتری نسبت به بودجه کتابخانه ها افزایش می یافت و مشکالت عمده ای را پیش میآورد
_____________________________________________
 .1کارشناسی ارشد ،کتابدار کتابخانه عمومی رضوی مشهد( babagheibi@yahoo.com،21921219982،نویسنده مسئول)
 2کارشناسی ارشد ،کتابدار کتابخانه عمومی باهنر مشهد na.dadkhah@gmail.com،21929921412،
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نشریات دسترسی آزاد به عنوان پاسخی در برابر افزایش سریع قیمت نشریات علمی به وجود آمدند و بعد از کنفرانسی که در
دسامبر  0229در بوداپست برگزار شد به یک جنبش تبدیل شد(کنعانیه وجقان و حسن زاده )9981
جنبش دسترسی آزاد به منابع علمی که از اوایل دها  9112آغاز شده بود ،به صورت پراکنده و با دیدگاه/های متفاوت در
رشته های گوناگون و در نقاط مختلف به تدریج گستری می یافت مهمترین گروه های پیشگامِ جنبش «دسترسی آزاد به منابع
علمی» به دعوت «مؤسسا جامعا باز » برای اولین بار در فوریا  0220در بوداپست مجارستان با هد

یافتن چگونگی ارتباط و

همکاری بین هما مؤسساتی که در این زمینه فعال هستند ،گرد هم آمدند این اجالس به ایجاد «مؤسسه دسترسی آزاد بوداپست»
انجامید هد

این نشست ،تسریع فعالیت بینالمللی به منظور دسترسپذیرکردن مقاله های پژوهشی در تمام حوزه های علوم بود

این جنبش پس از بوداپست( ،)0220در بتسدا آمریکا (در ژوئن  ،)0229برلین (اکتبر  )0224و سالوادور برزیل (سپتامبر )0222برای
تبادل نظر و پیشبرد اهدا

«دسترسی آزاد » گردهمایی های مهمی را برگزار کرده است در هر گردهمایی بیانیه و قطعنامه هایی

صادر شده است که رشد جنبش و پیگیری اهدا

آن را میتوان در این بیانیه ها به خوبی مشاهده نمود

9

از دهه  12با استفاده از اینترنت و محیط وب ،در ارتباط علمی تتییرات عمیقی صورت گرفت امروزه محققان می توانند
مطال بی را که تولید می کنند در اختیار دیگران قرار دهند و در مقابل ،از تولیدات علمی دیگران استفاده کنند این منابع ،تحت
عنوان منابع دسترسی آزاد ،به صورت پیوسته و با دسترسی آزاد برای هر کس و در هر جا قابل خواندن ،بارگذاری و استفاده می
باشد(قانع )9988
بیان مسأله
با توجه به بحران کنونی تهیا نشریه های علمی و پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی که با مشکل افزایش هزینا اشتراک
نشریه های ادواری مواجه هستند ،در سال های اخیر جنبش دسترسی آزاد به اطالعات ،به عنوان نهضت جدیدی برای حل مشکالت
موجود و تالی در جهت بهبود فرایند ارتباط علمی مطرح شده است جوهرة این بحران آن است که از یک سو ،حجم مقاله ها و
مجله های علمی و هزینا اشتراک نشریه های علمی افزایش یافته و مییابد و از سوی دیگر ،کتابخانه های دانشگاهی با بودجا محدود
و انتظارهای رو به افزایش مراجعان برای تدارک نشریه های علمی بیشتر مواجه هستند در نتیجه ،بیم آن میرود که کتابخانه ها قادر
به همگامی با مخاطبان خود و برآوردن نیازهای اطالعاتی آنان که همانا وظیفا اصلی کتابخانه هاست ،نباشند و این شکا  ،روز به
روز عمیقتر شود از این رو ،شیوه های جدید و کارآمد تأمین منابع ،مانند دسترسی آزاد به مجله های الکترونیکی ،اغلب از سوی
کتابخانه ها و دیگر مراکز اطالعاتی مورد استقبال قرار میگیرند
دسترسی آزاد ،یعنی دسترسی به یک پایگاه اطالعاتی یا یک مجلا خاص و داشتن اجازة چاپ ،ذخیره ،ارسال مقاله برای سایر
افراد و امکان ایجاد پیوند به منابع مورد نظر  ،بدون پرداخت هزینا اشتراک است با توجه به اهمیت دسترسی آزاد به اطالعات علمی
و فنی و توجه روزافزون متخصصان و اساتید حوزه های مختلف علمی ،امروزه بسیاری از دانشگاه ها و ناشران غربی مجله های خود
را به صورت دسترسی آزاد در اختیار خوانندگان بین المللی قرار میدهند در ایران ،به عنوان یک کشور در حال توسعه ،فرهنگ
دسترسی آزاد به اطالعات ،نیازمند گستری است جامعا دانشگاهی و پژوهشی ایران باید به مجله های دسترسی آزاد بیشتر توجه
کند برای توسعه و افزایش روند دسترسی آزاد به دانش و اطالعات علمی در ایران ،دانشگاه ها ،ناشران ،سردبیران مجله های علمی،
سازمانهای خاص پژوهش ،مراکز علمی و پژوهشی ،انجمنهای علمی تخصصی ،دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و کتابداران و
اطالع رسانان باید با توجه به گستری فناوریهای امروز در سطح دنیا ،توجه ویژه ای به دسترسی آزاد به اطالعات علمی داشته
باشند کتا بخانه ها و کتابداران دانشگاهی هم که سهم زیادی در ارتباطات علمی در دانشگاه ها از جهت انتقال علم و تسهیل
_____________________________________________

1 . suber,2006
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ارتباطات علمی دارند (نوروزی  ،) 0221الزم است تبلیتات فرهنگی و ترویج و نهادینه سازی در بطن عناصر ارتباطات علمی توسط
کتابداران انجام شود بنابراین در این پژ وهش به این مهم پرداخته می شود که به چه میزان کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی
مشهد با جنبش دسترسی آزاد آشنایی دارند و میزان استفاده آنها در جهت ارائه خدمات علمی به مراجعین به چه میزان است
بنابراین ضروری است وضعیت موجود بررسی و راهکارهایی در جهت بهبود ارائه گردد
هدف
دسترسی آزاد به اطالعات علمی به کتابداران اجازه می دهد که نیازهای اطالعاتی کاربران را تامین نمایند و یکی از اهدا
اصلی کتابداری"برابری در دسترسی" به اطالعات را به طور نسبی تحقق ببخشند برای رسیدن به هد
آگاهی کافی از منابع دسترسی آزاد داشته باشند هد

باید کتابداران آشنایی و

پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های دانشگاه

فردوسی مشهد نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی در سال  9912می باشد تا با بررسی میزان آگاهی و استفاده
کتابداران از منابع دسترسی آزاد و شناخت علل و عوامل عدم آشنایی و عدم استفاده ،راهکارهایی در جهت ترویج و ترغیب
کتابداران در استفاده از منابع دسترسی آزاد ارائه گردد
سؤالهای پژوهش
 میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد با جنبش دسترسی آزاد به چه میزان است؟
 آیا در میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد با مفهوم دسترسی آزاد تفاوت معناداری وجود دارد؟
 استفادة کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد به چه میزان است؟
 آیا در میزان استفادة کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد تفاوت معناداری وجود
دارد؟
 آی ا از دیدگاه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد ،بین میزان بازدارندگی مشکالت مالی ،زیرساختی ،فرهنگی ،در راستای
دسترسی آزاد ساختن مجله های علمی ـ پژوهشی ایران تفاوت معناداری وجود دارد؟
 از دیدگاه کتابداران ،عوامل موثر بر میزان استفاده از مجلههایالکترونیکی با دسترسی آزاد چیست؟
پیشینۀ پژوهش
در زمینا جنبش دسترسی آزاد ،پژوهشها و مقاالت زیادی در مجلههای تخصصی مختلف به چاپ رسیده است این پژوهشها
را میتوان به چند دسته تقسیم کرد که از جنبه های مختلف به آن پرداخته است مقاالتی که به بررسی نگری (کاربران ،ناشران)
نسبت به جنبش دسترسی آزاد ،بررسی عوامل و موانع دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،میزان آشنایی ،آگاهی و علل عدم آگاهی
از جنبش دسترسی آزاد (در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی،کتابداران ،اعضای هیئت علمی) ،میزان استفاده از مجالت دسترسی
آزاد ،علت وجودی مجالت د سترسی آزاد و معرفی آنها ،مجالت دسترسی آزاد و میزان استناد به آنها و ضریب تاثیر مجالت
دسترسی آزاد ،مزایای مجالت دسترسی آزاد پرداخته شده است از جمله پژوهش هایی که در ایران انجام شده می توان به موارد
ذیل اشاره نمود:
پیشینه پژوهش در ایران
عبدخدا و دیگران ( )9910در بررسی میزان آشنایی و نگری اعضای هیئت علمی نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطالعات
علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتایج رسیدندکه میزان آشنایی اعضای هیئت علمی متوسط و متوسط به باال است میزان
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آشنایی با روشهای دسترسی آزاد به اطالعات علمی در حد متوسط و نگری  12درصد از جامعه مورد بررسی نسبت به دسترسی
آزاد به اطالعات علمی مثبت است
زوارقی( ) 9988به بررسی نگری دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی
پرداخت برای نیل به این منظور ،میزان آشنایی دانشجویان با مفاهیم مرتبط به دسترسی آزاد سنجیده شد و میزان استفاده آنها از
مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد پرسیده و با توجه به ماهیت پیمایشی این پژوهش ،برای گردآوری اطالعات استفاده گردید
جامعه این پژوهش 0911دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز بودند که با توجه به گستردگی جامعه ،با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان نمونه گیری به عمل آمد و 901نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند یافته های پژوهش نیز نشان داد در یازده مورد
از  99مورد اسامی ،خدمات و مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد،بین گروههای مختلف آموزشی دانشگاه تبریز ،از نظر میزان آشنایی با
آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ولی در کل میزان آشنایی دانشجویان تمام گروههای آموزشی با این مفهوم اندک است همچنین
یافته های پژوهش نشان داد تفاوت موجود بین گروههای مختلف آموزشی دانشگاه تبریز از نظر میزان استفاده از مجله های
الکترونیک با دسترسی آزاد ،معناداراست
کنعانیه و جقان وحسن زاده( )9981در بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجالت علمی -پژوهشی ایران از دیدگاه ناشران به
این نتیجه دست یافتند که مشکالت مالی،زیرساختی و فرهنگی به یک اندازه در بازدارندگی دسترسی آزاد مجالت علمی پژوهشی
ایران تاثیرگذارنیستند
قانع( )9982در پایان ناما دکتری خود با عنوان «بررسی موانع دسترسی آزاد اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور به
اطالعات علمی و ارائا مدلی برای ارتباطات علمی ایران» دیدگاه اعضای هیأت علمی را در خصوص دسترسی آزاد به اطالعات و
همچنین نظر آنها را نسبت به موانع دسترسی (بحران قیمت ،بحران اجازه و فرایند چاپ) با استفاده از پرسشنامه بررسی کرده است
نتایج پژوهش او نشان می دهد که بیش از  %12اعضای هیأت علمی با دسترسی آزاد به یافته های پژوهش موافق هستند و افراد
نمونا تحقیق ،بحران قیمت را مانع مهمی در دسترسی به یافته های تحقیق میدانند ،اما بحران اجازه و فرایند چاپ مقاله از نظر آنها
مانع مهمی تلقی نمی شود
ستوده و حری() 9982سیر تحول مجموعه مجله های دسترسی آزاد نمایه شده به وسیله نمایا استنادی علوم را بر اساس چهار
معیار با دسترسی آزاد بودن ،فوریت ،داشتن خط مشی کامل و ثابت برای حداقل پنج سال ،بررسی کردند نتایج پژوهش آنها نشان
داد بیشتر مجله ها سه معیار مورد نظر را رعایت کرده بودند ،زیرا با دسترسی آزاد بودند و امکان دسترسی سریع به کل محتوای آنها
میسر بود اگرچه بعضی مجله ها خط مشی ثابتی داشتند ،تعداد زیادی از آنها به سبب فراوانی تعداد مجله های تازه منتشر شده یا
مجله های اخیراً تبدیل شده،عمری کمتر از 5سال داشتند آنها در نهایت نتیجه گرفتند فقط نیمی از مجموعه نیازمندی های الزم را
رفع می کردند
پیشینه پژوهش در خارج از ایران
هرناندز و همکارانش 9در بررسی میزان آشنایی و نگری مولفان مقاالت پزشکی در مجالت دسترسی آزاد و الگوی پرداخت
مولف ،نشان داد میزان آشنایی در سطح پائین است و حدود %94مولفان ،فقدان بودجه را مانع مهمی در نشر دسترسی آزاد به
اطالعات عنوان کردند
اریا و ساها 0در پژوهش خود با هد

بررسی میزان آگاهی از نشریات دسترسی آزاد در میان محققان و اعضای هیئت علمی

در موسسات آموزی عالی هند که از طریق پرسشنامه انجام شد به این نتیجه رسیدند که میزان آگاهی از منابع اطالعاتی دسترسی
_____________________________________________

1 .Hernández-Borges et al,2014
2 .Arya Sahu,2013
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آزاد افزایش یافته است
9

مطالعه اسهوالزسیتیکا ،انگوزی ،آیکپونموسا به منظور آگاهی از میزان انتشار الکترونیکی و میزان آشنایی کتابداران با مفهوم
دسترسی آزاد ،در سه دانشگاه در جنوب نیجریه صورت گرفت این مطالعه با روشی پیمایشی انجام شد و از پرسشنامه برای جمع
آوری اطالعات استفاده کرد پرسشنامهها بین24نفرازکتابداران توزیع شد نتایج بررسی نشان داد که اگرچه کتابداران دانشگاه
نساکا 0با مفهوم انتشار الکترونیکی آشنا هستند،اما از آن استفاده نمی کنند به گونه ای که از  12درصد از کتابدارانی که با مفهوم
انتشار الکترونیکی آشنا هستند،تنها 92درصد از آنها مقاالت شان را بصورت الکترونیکی ،منتشرمیکنند در دانشگاه الگوس 9تقریباً
 922درصد از کتابداران مقاالت خود را بصورت الکترونیکی منتشر می کنند در حالیکه در دانشگاه بنین 42.4 4درصد به شیوه
الکترونیکی و 24.2درصد از آنها به شیوه های غیرالکترونیکی مقاالت خود را منتشر می کنند در مورد دسترسی آزاد84 ،درصد از
پاسخ دهندگان دانشگاه نساکا922 ،درصد از پاسخ دهندگان دانشگاه الگوس و 12.1درصد از پاسخ دهندگان دانشگاه بنین با
مفهوم دسترسی آزاد آشنایی داشتند مشکالتی را که کتابداران برای آشنایی کم ذکر کردند عبارتند از :تتذیه ناکافی سرور ،تعداد
کم کامپیوتر ،بودجه کم برای هزینه اشتراک
دهانواندا ،امتنژلوا 2ا ین مقاله به بررسی آگاهی از مخازن سازمانی و چاپ و نشر دسترسی آزاد در میان اعضای هیات علمی در
دانشگاه آنامالی ،2تامیلنادو،هند پرداخته است از 022پرسشنامه که در میان اعضای هیات علمی توزیع گردید در دانشگاه آنامالی،
922پاسخ ( )%82دریافت شد پاسخ دهندگان عوامل انگیزشی در استفاده از منابع سازمانی و دسترسی آزاد را  ،مزایا ،محدودیتها
و استراتژیهای توسعه نشریات دسترسی آزاد ذکر کرده اند بیش از  %12از اعضای هیئت علمی به طور متوسط مزایای نشریات
دسترسی آزاد را تایید کردند  %19.12از اعضای هیئت علمی از اطالعاتی سازمانی و چاپ و نشر دسترسی آزاد آگاهی داشتند
بوزیمو ،ابوهو 1این مطالعه به بررسی آگاهی و استفاده از نشریات علمی دسترسی آزاد توسط کتابداران در جنوب نیجریه
پرداخته است فراوانی ،درصد ،میانگین و تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شد این مطالعه نشان داد که سطح باالیی از استفاده از
نشریات دسترسی آزاد توسط کتابداران و آگاهی از مفاهیم دسترسی باز وجود دارد این مطالعه توصیه می کند که تالی ها باید به
سمت باال بردن آگاهی و استفاده از منابع دسترسی آزاد از طریق فعال کردن زیرساخت ها و تصویب سیاست های الزم انجام
گیرد
1

8

کوکو و ایرترک در پژوهش خود به برررسی میزان آگاهی جامعه علمی از منابع دسترسی آزاد در دانشگاه هستپی در
آنکارای ترکیه پرداخته است نتایج پژوهش نشان داد که سطح آگاهی پایین است و باید باال رود و بایستی روشی اتخاذگردد تا
مخازن سازمانی ایجادگردد و مدیریت شوند
ایجیکیمی و اوکی 92نیز نشان دادند با دسترسی آزاد میتوان به مقاالتی که به صورت با دسترسی آزاد در اینترنت وجود دارند،
دسترسی داشت و عوامل زیر را به عنوان محدودیت هایی می دانند که محققان در دستیابی به مجالت دسترسی آزاد ،با آن مواجه
هستند :نداشتن مهارت کافی در زمینه اینترنت؛ منابع تتذیه ای غیر ثابت؛ عدم دسترسی به تمام امکانات اینترنت؛ عدم حمایت های
مالی از نهضت دسترسی آزاد ؛ عدم اطالع محققان از وجود مجالت با دسترسی آزاد در اینترنت چیزی که در این تحقیق آشکار
شده است این می باشد که با وجود مشکالت اقتصادی که در زمینه تهیه مجالت الکترونیکی وجود دارد؛ اما هنوز هم در استنادات
_____________________________________________
1 .Schorlastica ,Ngozi, Ikponmwosa,2013
2 .Nsukka
3 .Lagos
4 .Benin
5 .Dhanavandan,2013,M.Tamizhchelvan
6 .Annamalai
7 .Bozimo,Obuh,2012
8 .Ertürk,2010,Küçük
9 .Heccttepe
10 .Okoye,2010& ,Ejikeme
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محققان جای مجالت با دسترسی آزاد خالی می باشد اگر چه که نسبتاً بیش از نیمی از محققان در این تحقیق به استفاده از مجالت
با دسترسی آزاد تمایل داشتند اما به اند ازه کافی از وجود این مجالت در اینترنت ،آگاه نیستند بنابراین تحقیق اکثریت محققان از
فلسفه وجودی کتابخانه و کارکردهایش  ،اطالع ندارند،
9

لیبری و همکارانش(نقل شده در ایجیکیمی ،اوکویه )0292 ،نیز به همین نتیجه در مورد مجالت با دسترسی آزاد رسیده
بودند این وضع یت ممکن به دلیل عدم کفایت و ناکارآمدی کنفرانس ها و کارگاه هایی باشد که در زمینه نهضت دسترسی آزاد و
میزان استفاده از اینترنت ،در سراسر جهان برگزار شده اند ممکن است برای بسیاری از محققان دسترسی آزاد واژه ای آشنا باشد اما
بسیاری از آنها نمی دانند که این مجال ت چگونه تهیه می شوند در واقع بین دانستن درباره چیزی و دانستن درباره چگونگی چیزی،
تفاوت وجود دارد کتابخانه ها فعالیت های زیادی را برای مطلع کردن محققان از اینکه چگونه مجالت دسترسی آزاد را بیابند و یا
حتی چگونه این نوع از مجالت را تهیه کنند ،انجام داده اند از جمله برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی ،استفاده از وب
سایت کتابخانه برای ایجاد منابع با دسترسی آزاد محققان اطالعات بسیار کمی درباره مخازن سازمانی دارند تقریباً  9/4نمی دانند
که موسسات آنها دارای مخازن سازمانی هستند بنابر پاسخ های داده شده ،تنها  91درصد اظهار داشته اند که با نهضت دسترسی
آزاد ،آشنایی زیادی دارند و  99درصد فقط با این مفهوم آشنا هستند -نزدیک به نیم از پاسخ دهندگان -و  01درصد از محققان
آشنایی بسیار کمی با این نهضت دارند و  91درصد هیچ آشنایی با این نهضت ندارند
برخی پژوهشگران نیز نگری کاربران را در استفاده از مجله های الکترونیکی بررسی کردهاند از جملا این پژوهشها می توان
به موارد زیر اشاره نمود:
0

پژوهش کالسیک وبرجستا الرنس اولین پژوهشی بود که به مزیتهای استنادی مجله های دسترسی آزاد پرداخت وی در
پژوهش خود تالی کرد مقالههای همایشهای حوزة رایانا دسترسی آزاد و غیر آزاد را با یکدیگر مقایسه کند به تدریج ،ذائقا
انتشاراتی ناشران مجلههای دسترسی آزاد تتییر و نوع جدیدی از مجلهها ظهور یافت که امکان نوعی خود آرشیوی را برای مقاله ها
فراهم می کنند صاحبنظران ،این نوع مجله ها را" مجله های سبز" می نامند با رواج انتشار مجله های سبز ،مطالعه در زمینا دسترسی
آزاد افزایش یافت برای نمونه ،آنتلمان9مقاله های دسترسی آزاد در فیلدهای مختلف را از نظر استنادی با یکدیگر مقایسه کرد
"کورتز" و همکارانش از نظام داده های فیزیک نجوم برای مطالعا ویژگیها ،تأثیر و مزایای مواد دسترسی آزاد استفاده کردند

4

با افزایش تعداد و تنوع کانالها و انواع ،مواد دسترسی آزاد دیگر مانند گذشته قابل مدیریت نیست و ثبات الزم را ندارد
هاماد 2وگروه وی در دانشگاه کبک مونترال ،نخستین کسانی بودند که با طراحی یک روبوت خاص ،اقدام به شناسایی خودکار
مقاله های دسترسی آزاد و غیرآزاد منتشر شده به صورت سبزکردند 2نتایج بازیافتی این روبوت در مطالعات مختلفی برای نشان
دادن مزیت مقاله های دسترسی آزاد نسبت به غیر آزاد مورد استفاده قرارگرفت

1

کرافورد 8و گاستافسون 1در پژوهش خود مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد را شناسایی و میزان بقا و حیات آنها را
بررسی نمودند مؤسسا اطالعات علمی (آی اس آی) درسال 0220طی پژوهشی استنادی با عنوان" تأثیرمجله های با دسترسی
آزاد " ضمن شناسایی مجله های الکترونیکی با دسترسی آزاد و مطابقت آنها با فهرست مجله های الکترونیکی موجود در مجلا
گزارشهای استنادی مؤسسا اطالعات علمی در حوزه های هنر،علوم انسانی،علوم طبیعی و علوم دریافتند که 9912عنوان از این
_____________________________________________

1 .Ejikeme& Okoye,2010
2 .Lawrence,2001 a
3 .Antelman,2004
Kurtz et al,2003, 2004a,2004b,2005؛4 .Kurtz,2004
5 .Harnard,2004
Harnard, Gigras,2004؛6 .Hajjem,2005
Brodyet al,2004, Harnard, Gigras,2004,Hajjem,2005؛7.Harnad,2004&Brody
8 .crawford,2002
9 .Gustafsson,2002
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مجله های الکترونیکی با دسترسی آزاد در پایگاه مؤسسا اطالعات علمی موجود اند و نمایه شده اند همچنین ،طی این پژوهش
مشخص شد مجله های ا لکترونیکی با دسترسی آزاد یک درصد از کل مجله های موجود در مؤسسا اطالعات علمی را در
برمیگرفتند
جامعه پژوهش ،روش شناسی و ابزار گردآوری اطالعات
این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است و در دو مرحله صورت گرفت :ابتدا سعی شد با بررسی متون انتشار یافته در
زمینا دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،مجموعه ای از اسامی ،خدمات یا اصطالحات مرتبط با مفهوم دسترسی آزاد گردآوری
شود سپس در مرحلا دوم ،با توزیع پرسشنامه ای محقق ساخته در میان کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ،از
آنها خواسته شد میزان آشنایی خود را با این اسامی ،خدمات یا اصطالحات بیان دارند بنابراین ،از این طریق میزان آشنایی نسبی
کتابداران با مفهوم دسترسی آزاد به دست میآید برای پاسخ به سؤال «میزان استفاده» نیز از کتابداران خواسته میشد میزان استفاده
مراجعان را از مجله های الکترونیکی با دسترسی آزاد را عنوان کنند با توجه به رتبهای بودن داده های این پژوهش ،از آمار
توصیفی و آزمون آماری کروسکال-والیس برای پاسخ به سؤالهای تحقیق استفاده شد تعداد کتابداران شاغل در کتابخانه های
دانشگاه فردوسی  28نفر بودند که همین تعداد به عنوان حجم نمونه محاسبه شد از این تعداد 28پرسشنامه پاسخ داده شدند
ابزارگردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی آن با مراجعه به صاحب نظران این حوزه تأیید
شد پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که که میزان آن  %82میباشد برای تحلیل داده های حاصل
از پرسشنامه و آزمونهای استنباطی نیز از نرمافزارآماری اس پی اس اس 9استفاده شد
جدول  :1مشخصات دموگرافیک کتابخانه های مورد پژوهش

مشخصات دموگرافیک
جنسیت

تحصیالت

سابقه کار

فراوانی

درصد

زن

41

89

مرد

99

91

مجموع

28

922

دیپلم

0

9.4

فو دیپلم

4

2.1

کارشناسی

04

49.4

کارشناسی ارشد

02

44.8

دکتری

0

9.4

مجموع

28

922

 9تا  2سال

2

92.9

 2تا  92سال

92

01.2

 92تا 92سال

91

01.9

 92تا 02سال

1

90.9

بیشتر از  02سال

90

02.1

مجموع

28

922

بخش سفاری و مجموعه سازی

2

92.9

_____________________________________________

1 .spss
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زمینه فعالیت

بخش فهرست نویسی

2

92.9

بخش اطالع رسانی و مرجع

92

91.0

بخش امانت و رزو

99

91

سایر بخش ها

02

49.9

مجموع

28

922

یافتههای این جدول در بخش جنسیت ،کتابخانه مورد پژوهش نشان می دهد که تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه از
لحا توزیع جنسیتی نابرابر هستند و  89درصد ،را زنان و  91درصد را مردان تشکیل می دهند
تقریباً نیمی از افراد شرکت کننده ( 44.8درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و  49.4درصد دارای مدرک کارشناسی می
باشند یافتههای جدول نشان می دهد که بیشتر کتابداران ،یعنی 01.9درصد ،بین  92تا  92سال سابقه کار دارند و تنها  92.9افراد
شرکت کننده ،بین  9تا  2سال سابقه کار دارند یافته های این جدول نشان می دهد که بیشتر کتابداران ،یعنی  49.9درصد ،زمینا
فعالیت اصلی خود را ذکر نکرده اند و تنها  91.0درصد در بخش اطالع رسانی و مرجع فعالیت دارند
تجزیه و تحلیل اطالعات
سؤال اول پژوهش:
برای پاسخ به سؤال اول پژوهش ،یعنی میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد با جنبش دسترسی آزاد ،با توجه به
رتبه ای بودن از آزمون ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون؛ استفاده شد چون پی ولیو بدست آمده از آزمون ناپارامتری رتبه
عالمت دار ویلکاکسون؛ برابر با  2.201بدست آمده که از 2.22درصد بیشتر می باشد ،بنابراین میزان آشنایی کتابداران دانشگاه
فردوسی با جنبش دسترسی آزاد در حد متوسط می باشد
سوال دوم پژوهش:
برای پاسخگویی به سوال دوم پژوهش ،یعنی وجود تفاوت معنی داری در میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد،
ابتدا سعی شد با بررسی متون منتشر شده در زمینه دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،مجموعهای از اسامی ،خدمات یا اصطالحات
مرتبط با مفهوم دسترسی آزاد گردآورده شود سپس از کتابداران خواسته شد میزان آشنایی خود را با هر کدام از این اسامی،
خدمات یا اصطالحات مرتبط با مفهوم دسترسی آزاد به اطالعات علمی را بیان کنند و برای تحلیل این داده ها از آمار توصیفی
استفاده شد در جدول ذیل ،میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد ،با خدمات یا اصطالحات مرتبط با مفهوم دسترسی
آزاد به اطالعات علمی نشان داده می شود
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جدول:2میزان آشنایی کتابداران با مفاهیم و اصطالحات دسترسی آزاد

داده های مربوط به سؤال اول پژوهش :میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی با مفهوم دسترسی آزاد
اسامی،خدمات یا اصطالحات

درباره آن

درباره ان

میدانم که

میدانم که

نشنیدهام

شنیدهام

چیست

کارشچیست

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

داده هایمربوط به آزمون کروسکا-والیس

عدم پاسخ
(درصد)

خی 0

درجه آزادی

سطح
معناداری

Springer Open Choice

49.9

90.9

90.8

8.2

9.4

2.028

4

2.989

خودآرشیوی Self-Archiving

49.4

49.4

8.2

2.0

9.1

90.901

4

2.292

آرشیولوس آالموس تحت عنوانarXive

14.9

91.0

2.0

2

9.4

92.224

4

2.220

Public Library of Science
()PLoS

22

01.2

8.2

92.9

9.4

92.411

22.1

99

92.0

9.4

9.4

92.84

29.8

00.4

2.0

9.4

2.0

94.421

49.4

04.9

8.2

00.4

9.4

90.298

91.1

00.4

91

99.8

2.0

90.211

28.2

02.1

2.0

9.4

2.1

92.08

E-Prints Software
E-prints UK project
Pubmed Central

)OAI-PMH(Open Access Initiative
FAIR (Focus on Access to Institutional
)Repositories

نشریه هایی که هزینه انتشار آنها را نویسندگان
پرداخت میکنند نه خوانندگان Author-Pays
Publishing
واسپاری های سازمانی Institutional
Repositories

جنبش دسترسی آزاد
The Open Access Movement

مجله های دسترسی آزاد
Open Access Journals
نسخه های الکترونیکیE-Prints
آرشیوهای رشته ای Discipline-based
Archives
پایاننامه های الکترونیکیETDs

جنبش دانشگاه پیوسته آزاد
Free Online Scholarship
راهنمای مجله های دسترسی آزاد ایرانDOAJ

4
4
4
4
4
4

2.224
2.208
2.222
2.299
2.291
2.292

4
29.4
92.0

01.2
04.9

2.0
91.0

2.1
99.8

2.1
8.2

2.12
99.224

04.9

02.1

90.8

92.9

2.1

2.441

02.1

92.9

01.9

94.2

2.0

1.111

01.2

2.1

01.2

94.2

9.4

4.090

29.1

02.1

92.2

8.2

9.4

90.922

01.2

00.4

91

01.2

9.4

9.104

48.9

99.8

01.2

2.0

2.0

2.924

99

91

92.2

01.9

2.0

99.221

2.941
4
4
4
4
4
4
4
4

اطالعات مندرج در بخش اول جدول فو مربوط به میزان آشنایی کتابداران با مفهوم دسترسی آزاد ،نشان میدهد کتابداران
با این مفهوم آشنایی کمی دارند بررسی کلی داده های مندرج در جدول فو نشان میدهد روی هم رفته کتابداران آشنایی
بیشتری با مفهوم دسترسی آزاد دارند تا پایگاه های ارائه دهندة چنین خدماتی؛ البته ،در این میان نسخه های الکترونیکی و
مجلههایدسترسی آزاد استثناست از جمله مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد که کتابداران بیشترین شناخت را نسبت به آنها داشتند،

2.221
2.928
2.24
2.912
2.92
2.442
2.918
2.221

312

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

عبارتند از نسخههای الکترونیکی ،مجلههای دسترسی آزاد ،راهنمای مجله های دسترسی آزاد ایران از جمله مفاهیم مرتبط با
دسترسی آزاد که کتابداران کمتری ن شناخت را نسبت به آنها داشتند ،عبارتند از آرشیو لوس آالموس تحت عنوان آرزیو و فایر

9

برای بررسی معناداری تفاوت در میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی با هر یک از مفاهیم دسترسی آزاد ،با توجه به
رتبه ای بودن داده ها از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شد که نتایج آن در بخش دوم جدول فو آمده است در این میان،
تفاوت میزان آشنایی کتابداران با «اسامی ،خدمات یا اصطالحات» مرتبط با مفهوم دسترسی آزادی که سطح معناداری آنها کمتر از
0/05باشد ،از نظر آماری معنادار است بنابراین«اسامی،خدمات یا اصطالحات»مرتبط با دسترسی آزادی که میزان آشنایی
کتابداران با آنها از نظر آماری معنادار است،عبارتنداز :خودآرشیوی،0آرشیو لوس آالموس با عنوان آرزیو ،پلوس ،9یوکا ،4پابمد،2
اوآی-پی ام اچ ،2فایر
واسپاری های سازمانی ، 1مجله های دسترسی آزاد ،8راهنمای مجله های دسترسی آزاد ایران ،اما برای بررسی معناداری
تفاوت در میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی بطور کلی با مفهوم دسترسی آزاد ،از آزمون تی تست استفاده می کنیم پی
ولیوآزمون  2/222می باشد بنابراین در میزان آشنایی کتابداران دانشگاه فردوسی با مفهوم دسترسی آزاد تفاوت معنی داری وجود
دارد
سؤال سوم پژوهش
برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش نیزگزینه های مختلفی پیش بینی شده بود که نتایج آن در جدول ذیل ارائه می شود:
جدول  :3میزان استفاده کتابداران از مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد

میزان استفاده

فراوانی

فراوانی به صورت درصد

اصالً استفاده نکرده ام

91

90.8

بسیارکم

99

91

متوسط

92

91.0

زیاد

1

90.9

بسیارزیاد

99

91

مجموع

28

922

چنان که اطالعات مندرج در جدول فو نشان میدهد ،بیشتر کتابداران دانشگاه فردوسی ( 90.8درصد)اصالً از مجالت
الکترونیک با دسترسی آزاد استفاده نکرده اند  91درصدکتابداران بسیار کم و  91.0درصد به میزان متوسطی از مجالت
الکترونیک با دسترسی آزاد استفاده کرده اند حال آنکه 0.94درصد آنها هیچگونه آشنایی با این نوع مجله ها نداشته و 2.99
درصدآنها نیز ،در صورت آشنایی هیچگونه استفادهای از این نوع مجله ها نکردهاند
_____________________________________________
)1 Arxive and FAIR (Focus on Access to Institutional Repositories
2 . self-archiving
3 . Public Library of Science (PLoS
4 . E-prints UK project
5 . Pubmed Central
)6 . Open Access Initiative (OAI-PMH
7 . Institutional Repositories
8 . Open Access Journals
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سؤال چهارم پژوهش
برای پاسخ به سؤال چهارم پژوهش در مورد بررسی معناداری تفاوت میزان استفادة کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از مجله
های الکترونیک با دسترسی آزاد ،دوباره از آزمون آماری کروسکال ـ والیس استفاده شد چون پی ولیو بدست آمده از آزمون
آماری کروسکال ـ والیس؛ برابر با 2.299بدست آمده که از 2.22درصد بیشتر می باشد ،بنابراین در میزان استفاده کتابداران
دانشگاه فردوسی از مجالت الکترونیکی با دسترسی آزاد ،تفاوت معناداری وجود ندارد
سؤال پنجم پژوهش
برای پاسخ به سوال پنجم پژوهش ،یعنی بررسی تفاوت معناداری بین میزان بازدارندگی مشکالت مالی ،زیرساختی ،فرهنگی
در راستای دسترسی آزاد به مجله های علمی ـ پژوهشی ایران از دیدگاه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد؛ در جداول زیر هر یک
از عوامل مالی ،زیرساختی و فرهنگی جداگانه بررسی میشوند
جدول  : 4بررسی عوامل زیرساختی بر دسترسی آزاد به اطالعات علمی

عوامل زیرساختی

فراهم آوری تجهیزات و نبودکارشناسان متخصص
ایجاد پهنای باند
تدوین رویّه های اداری
قانون کپی رایت
تدوین مقررات سازمانی

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

فراوانی

02

1

1

2

99

درصد

98.2

99.2

99.2

1.2

02

فراوانی

8

92

99

92

1

درصد

92.4

92.8

09.0

91.0

99.2

فراوانی

8

1

92

8

90

درصد

92.4

91.9

08.8

92.4

99.9

فراوانی

94

99

4

1

90

درصد

02.1

02

1.1

91.9

09.9

فراوانی

9

1

92

02

1

درصد

2.8

99.2

08.8

98.2

99.2

در این مقاله عوامل زیرساختی مورد بررسی ،موارد زیر می باشند :فراهم آوری تجهیزات و نبود کارشناسان متخصص؛ ایجاد
پهنای باند؛ تدوین رویه های اداری؛ قانون کپی رایت و تدوین مقررات سازمانی از کتابداران خواسته شده که در مورد هر کدام از
این عوامل اولویت های خود را بیان کنند؛ تجزیه و تحلیل پاسخها نشان داد که کتابداران ،فراهم آوری تجهیزات و نبود کارشناسان
متخصص را اصلی ترین مشکل زیرساختی در راستای دسترسی آزاد به اطالعات علمی در ایران می دانند و تدوین مقررات سازمانی
را کم اهمیت ترین مشکل زیرساختی در راستای دسترسی آزاد به اطالعات علمی در ایران میدانند در واقع کتابداران فراهم آوری
تجهیزات و نبود کارشناسان متخصص از بین مجموعه عوامل زیرساختی را دارای بیشترین اولویت و تدوین مقررات سازمانی را
دارای کمترین اولویت می دانند برای بررسی تفاوت معناداری بین موانع زیرساختی ،به علت نرمال نبودن و رتبه ای بودن داده ها از
آزمون فریدمن استفاده میکنیم پی ولیو این آزمون 2.242می شود که از 2.22کمتر می باشد ،بدین معنی که بین موانع زیرساختی
تفاوت معنی داری وجود دارد
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جدول : 5بررسی عوامل مالی در دسترسی آزاد به اطالعات علمی
عوامل مالی
فراوانی

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

92

91

99

4

نگهداری و روزآمدسازی

الکترونیکی سازی
ایجاد سایت
کاهش درآمد در نتیجه حذ

حق اشتراک

درصد

90

98

00

8

فراوانی

99

91

94

4

درصد

02

98

08

8

فراوانی

99

91

1

8

درصد

02

98

98

92

فراوانی

02

1

1

92

درصد

42

94

94

90

در این مقاله عوامل مالی مورد بررسی ،موارد زیر می باشند :نگهداری و روزآمدسازی؛ الکترونیکی سازی؛ ایجاد سایت؛
کاهش درآمد در نتیجه حذ

حق اشتراک از کتابداران خواسته شده که در مورد هر کدام از این عوامل اولویت های خود را بیان

کنند؛ تجزیه و تحلیل پاسخها نشان داد که کتابداران ،نگهداری و روزآمدسازی را اصلی ترین مشکل مالی در راستای دسترسی
آزاد به مجلههایعلمی -پژوهشی در ایران می دانند و الکترونیکی سازی و ایجاد سایت را کم اهمیت ترین مشکل مالی در راستای
دسترسی آزاد به مجلههای علمی -پژوهشی در ایران می دانند در واقع کتابداران نگهداری و روزآمدسازی از بین مجموعه عوامل
مالی را دارای بیشترین اولویت و الکترونیکی سازی و ایجاد سایت را دارای کمترین اولویت می دانند برای بررسی تفاوت
معناداری بین موانع مالی ،به علت نرمال نبودن و رتبه ای بودن داده ها از آزمون فریدمن استفاده می کنیم پی ولیو این آزمون2.222
می شود که از  2.22کمتر می باشد ،بدین معنی که بین موانع مالی تفاوت معنی داری وجود دارد
جدول  :6بررسی عوامل فرهنگی در دسترسی آزاد به اطالعات علمی
عوامل فرهنگی

حمایت نکردن سازمان مادر
درک نادرست از دسترسی آزاد
امکان سوء استفادة خوانندگان
تمایل نداشتن نویسندگان

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

فراوانی

94

91

1

92

درصد

02.1

92.2

91.9

91.0

فراوانی

02

94

94

4

درصد

98.2

02.1

02.1

1.1

فراوانی

8

99

94

91

درصد

92.4

09.0

02.1

92.2

فراوانی

92

8

92

91

درصد

91.0

92.4

08.8

92.2

در این مقاله عوامل فرهنگی مورد بررسی ،موارد زیر می باشند :حمایت نکردن سازمان مادر؛ درک نادرست از دسترسی
آزاد؛ امکان سوء استفاده خوانندگان و تمایل نداشتن نویسندگان از کتابداران خواسته شده که در مورد هر کدام از این عوامل
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اولویت های خود را بیان کنند؛ تجزیه و تحلیل پاسخها نشان داد که کتابداران ،درک نادرست از دسترسی آزاد را اصلی ترین
مشکل فرهنگی در راستای دسترسی آزاد به مجلههای علمی -پژوهشی در ایران می دانند و امکان سوء استفاده خوانندگان را کم
اهمیت ترین مشکل فرهنگی در راستای دسترسی آزاد به مجله های علمی -پژوهشی در ایران می دانند در واقع کتابداران درک
نادرست از دسترسی آزاد از بین مجموعه عوامل فرهنگی را دارای بیشترین اولویت و امکان سوء استفاده خوانندگان را دارای
کمترین اولویت می دانند
برای بررسی تفاوت معناداری بین موانع فرهنگی ،به علت نرمال نبودن و رتبه ای بودن داده ها از آزمون فریدمن استفاده می
کنیم پی ولیو این آزمون  2.220می شود که از  2.22کمتر می باشد ،بدین معنی که بین موانع فرهنگی تفاوت معناداری وجود
دارد
سوال شش پژوهش
برای پاسخ به سوال ششم پژوهش یعنی عوامل موثر بر میزان استفاده از مجلههای الکترونیکی از دیدگاه کتابداران ،هر یک از
عوامل را جداگانه از نظر میزان اهمیت بررسی میکنیم
جدول  : 2عوامل موثر بر میزان استفاده از مجالت الکترونیکی
عوامل موثر

دسترسی آسان به شماره های گذشته مجله ها
سرعت و سهولت دربازیابی اطالعات
حجم اطالعات بازیابی شده
وابستگی نداشتن به مکان و زمان خاص
ایجاد انگیزه در مطالعا بیشتر و استفاده از خدمات جنبی

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

فراوانی

91

91

99

99

2

درصد

01.9

01.9

00.4

94.2

2

فراوانی

02

91

92

9

2

درصد

94.2

90.8

01.2

2.0

2

فراوانی

2

8

90

01

2

درصد

02

91

92

9

2

فراوانی

99

92

94

94

1

درصد

00.4

91.0

04.9

04.9

90.9

فراوانی

9

9

2

1

41

درصد

9.1

9.1

2

90.9

84.2

 94.2درصد از کتابداران ،سرعت و سهولت در بازیابی اطالعات را به عنوان اولویت اول ،موثرترین عامل بر میزان استفاده از
مجلههایالکترونیکی با دسترسی آزاد می دانند و تنها  9.1درصد از کتابداران ایجاد انگیزه در مطالعه بیشتر و استفاده از خدمات
جنبی را عامل موثری در میزان استفاده از مجلههایالکترونیکی با دسترسی آزاد می دانند
برای بررسی تفاوت معناداری بین عوامل موثر بر میزان استفاده از مجالت الکترونیکی با دسترسی آزاد ،از آزمون فریدمن
استفاده میکنیم پی ولیو این آزمون 2.222می شود که  2.22از کمتر می باشد ،بدین معنی که بین عوامل موثر بر میزان استفاده از
مجالت الکترونیکی با دسترسی آزاد تفاوت معنی داری وجود دارد
نتیجه گیری و پیشنهادها
همانطور که در بخش یافته های پژوهش اشاره شد ،میزان آشنایی کتابداران با جنبش دسترسی آزاد در حد متوسط و با
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مفاهیم و خدمات جنبش دسترسی آزاد بسیار کم است ،چنانکه اکثر کتابداران تا به حال در مورد این اسامی ،خدمات یا پایگاهها
چیزی نشنیده بودند کتابداران دانشگاه فردوسی با وجود اهمیت بیش از پیش جنبش دسترسی آزاد به متون علمی با مفاهیم و
خدمات مرتبط به آن بیگانه هستند و میزان آشنایی آنها در سطح ضعیفی است زوارقی( ،)9988هرناندز و همکارانش (،)0294
آیکپونموسا ( ،)0299عبدخداودیگران( )9910به نتایج مشابهی با این نتایج دست یافتند ولی نتایج پژوهشهای اریا وساها()0299
و بوزیمو ،ابوهو( )0290و دهانواندا ،امتنژلوا( )0299با نتیجه پژوهش حاضر در تناقض است البته جامعه مورد بررسی موارد
ذکرشده اعضای هیئت علمی؛ دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا محققان می باشند و متفاوت از جامعه مورد بررسی پژوهش
حاضراست علت آشنایی کم کتابداران با مفاهیم و اصطالحات دسترسی آزاد را می توان در عدم اطالع رسانی و تبلیتات ،عدم
آموزی و یا نیازهای محدود مراجعان آنها به منابع دسترسی آزاد عنوان کرد
بررسی میزان استفادة کتابداران از مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد نیز نشان داد بیش از نیمی ازکتابداران ( 8.29درصد)
هیچگونه استفادهای از این نوع مجلهها نکردهاند ،حال آنکه  0.48درصد آنها با مجله ها آشنا بوده و از آنها استفاده میکردند
همچنین ،بررسی ها نشان داد از نظر میزان استفاده از مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد ،تفاوت معناداری در میان کتابداران با
حوزه های کاری مختلف وجود ندارد البته در مورد علت استفاده کم کتابداران می توان عدم آشنایی کافی با منابع دسترسی آزاد
در رشته ها و حوزه های مختلف علمی را بیان کرد همچنین مشاهده پذیری و دسترس پذیری در محیط وب بر میزان استفاده تاثیر
دارد (نوروزی)9982 ،
یافتهها نشان می دهد که کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد بیشتر از مجلههای الکترونیکی با دسترسی آزاد که در حوزه علوم
انسانی وجود دارد ،استفاده کردهاند در واقع بیش از نیمی از پاسخ دهندگان ( 21درصد) بیان داشته اندکه از مجلههایبا دسترسی
آزاد حوزه علوم انسانی و تنها  1.9درصد کتابداران از مجلههایالکترونیکی با دسترسی آزاد حوزه هنر استفاده کرده اند این واقعیت
را میتوان با یافتههای پژوهشهای متعدد دیگری چون مک کیم و کینگ()0220همسو دانست که نشان میدهند میزان توجه
حوزههای علمی مختلف به مجله های دسترسی آزاد یکسان نیست در برخی از حوزه ها مانند شیمی ،پزشکی ،علوم نظامی وهنر
تعداد آرشیوها و مجله های دسترسی آزاد کمتر است ،در حالی که در حوزه های علوم رایانه ،فیزیک ،زیستپزشکی ،زیست
شناسی ،علوم اجتماعی ،علوم کتابداری و اطالع رسانی تعداد آنها بیشتر است زیرا در حوزه هایی مانند شیمی مجله های دسترسی
آزاد و مقاله های موجود در آرشیوهای الکترونیکی از اهمیت بسیار کمتری نسبت به مجله های غیر با دسترسی آزاد موجود در
پایگاه نمایه های استنادی برخوردارند 9اما در حوزه هایی مانند فیزیک و علوم رایانه وابستگی بیشتری به این مجله ها مشاهده
میشود 0بنابراین دامنه انتشار منابع اطالعاتی علمی و مقالههای مجلهها در حوزه های مختلف در محیط اینترنت با یکدیگر متفاوت
است صاحب نظران برای پاسخ به این سؤال و بررسی عمیق این موضوع به این نتیجه رسیدهاند که برخی موانع فرهنگی و رفتاری
در راه پیشرفت مجلههای دسترسی آزاد وجود دارد.9

کتابداران ،فراهم آوری تجهیزات و نبود کارشناسان متخصص را اصلی ترین مشکل زیرساختی در راستای دسترسی آزاد به
اطالعات علمی ،نگهداری و روز آمدسازی را اصلی ترین مشکل مالی در راستای دسترسی آزاد به مجلههایعلمی ،درک نادرست از
دسترسی آزاد را اصلی ترین مشکل فرهنگی در راستای دسترسی آزاد به مجلههایعلمی -پژوهشی در ایران میدانند یافته های
پژوهش ،با نتایج پژوهش کنعانیه و جقانی وحسن زاده ( )9981همخوانی دارد و تفاوت معناداری بین موانع دسترسی آزاد به
اطالعات علمی وجود دارد
یافتههای پژوهش نشان داد موثرترین عوامل بر میزان استفاده از مجلههای الکترونیکی با دسترسی آزاد ،سرعت و سهولت در
_____________________________________________
1 . Brawn,2003
2 . brody,2002 carr, harnad,
3 . Swan,2004 & brawn
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بازیابی اطالعات و دسترسی آسان به شماره های گذشته مجله ها میباشند یافتههای پژوهش ،نتایج پژوهش شایگان نیا و دیگران
( )9989و ود وارد 9را تایید میکند
جن بش دسترسی آزاد ،موقعیت هایی را در اختیار کتابداران قرار میدهد و مسئولیت آنان ایجاب می کند تا از این فرصت
استفاده نموده و با گردآوری ،سازماندهی و اشاعه هدفمند این نوع منابع ،ضمن صرفه جویی در بودجه ،گام موثری در جهت
وسعت بخشیدن به مجموعه کتابخانه خود و غنای آن بردارند به نظر می رسد که کتابخانه ها در آینده بیش از آنکه به سرمایه
گذاری در تهیه مجموعه های مبتنی بر پرداخت هزینه سنگین اشتراک همت گمارند ،تالی ها و منابع خود را باید صر

آموزی و

همکاری با کاربران در بهرهگیری ماهرانه از منابع آزاد و اشاعه نتایج تحقیقات موجود در کتابخانهها و موسسههای مادر کنند
اگرچه چالشها در این عرصه جدی است ،منافع بیشمار آن برای کتابخانهها ،محققان و جامعه علمی بر هیچ کس پوشیده نیست
بنابراین افزایش قیمت مجله ها و افزایش میزان تولید اطالعات علمی و فنی سبب ایجاد اختالل در روند دستیابی به یافتههای
پژوهشهای پیشین شده است و یکی از مهمترین راههای دستیابی به منابع علمی و مقالههای پژوهشی ،دسترسی آزاد است (نوروزی
)9982
همانطور که نتایج پژوهش نشان داد،کتابداران به ضرورت دسترسی آزاد به نتایج پژوهشها ،اشاعه و قبول اندیشهها توسط
عامه مردم و سایر پژوهشگران پی برده و از آنها استفاده میکنند و تا حدی با مفاهیم مرتبط با آن آشنا هستند
البته برای مقابله با افزایش دائمی هزینه اشتراک،کتابداران باید توجه بیشتری به الگوی دسترسی آزاد به اطالعات و نشر
مجالت دسترسی آزاد داشته باشند
جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی ،به ویژه به نفع کشورهای درحال توسعه است در حالت عادی به دلیل باال بودن هزینه
اشتراک ،همه امکان دسترسی به مجالت علمی را ندارند و بدین وسیله مجالت الکترونیکی با دسترسی آزاد ،میتوانند خأل
دسترسی به اطالعات را تا حدودی جبران نمایند(نوروزی )92 ،9982
نوروزی( ) 9982معتقد است که فرهنگ دسترسی آزاد به اطالعات علمی در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند
گستری است جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران الزم است که به مجلههای دسترسی آزاد توجه بیشتری معطو

دارند

با گستری اینترنت ،مجلههای ایر انی باید هرچه سریعتر به سمت الکترونیکی شدن روی آورده ،به روند پیشرفت دسترسی
آزادکمک کرده و درصدد راههای اقتصادی نوینی برای ادامه حیات خود باشند
پیشنهادهای کاربردی
 9برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی کتابداران با مفهوم دسترسی آزاد و منابع دسترسی آزاد
 0شناساندن مجله های الکترونیک با دسترسی آزاد به کتابداران و ارائااطالعرسانی مناسب در این زمینه
 9تهیا بروشورهای اطالع رسانی در زمینه مفهوم دسترسی آزاد به منظور افزایش رغبت اعضای هیأت علمی وکتابداران به
اشتراک دانش از طریق دسترسی آزاد به آن
 4آموزی مهارتهای موثر وکارآمد در استفاده از ابزار و امکانات از قبیل موتورهای جستجوی اینترنتی
 2تدوین استراتژیهایی برای جستجو،نمایه سازی و دسترس پذیرکردن منابع دسترسی آزاد توسط کتابداران
 2آموزی کتابداران در رابطه با شناسایی منابع دسترسی آزاد ،آشنایی با چگونگی سازماندهی آنها و چگونگی دسترس
پذیر کرده آنها مثال از طریق وب سایت کتابخانه ها ،فهرست رایانهای کتابخانه ،پایگاه ها در جهت افزایش احتمال دیده شدن منابع
دسترسی آزاد و بهره گیری بیشتر و آسانتر از آنها
_____________________________________________
1 . Woodward,1997
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 1انتخاب و گردآوری و سازماندهی و آرشیو و حفاظت و نگهداری و دسترس پذیر کردن منابع دسترسی آزاد توسط
کتابداران
 8بهبود امکانات کتابخانه های دانشگاهی از حیث دسترسی به فناوری اطالعات و افزایش میزان آگاهی از منابع دسترسی
آزاد
 1آموزی کاربران و محققان در بهره گیری از منابع دسترسی آزاد و اشاعه نتایج تحقیقات موجود در کتابخانه توسط
کتابداران
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در زمینا نشریه های دسترسی آزاد تاکنون پژوهشهای بسیار کمی در ایران صورت گرفته است
با توجه به نقش و اهمیتی که ا ین مجله ها در پیشرفت علمی کشور دارند ،موضوعات بسیاری در این زمینه قابل تأمل و توجه است
پیشنهادهای ذیل ،برخی از مواردی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد:
انجام پژوهشی در زمینا میزان آشنایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به
مفهوم دسترسی آزاد و بررسی تطبیقی آن با نتایج این پژوهش
انجام این پژوهش در سایر دانشگاه های مادر کشور و بررسی تطبیقی نتایج حاصل با یافته های این پژوهش
بررسی نقش کتابداران در چرخا نشریه های دسترسی آزاد و پیشرفت علمی کشور
بررسی میزان آگاهی کتابداران از مجله های دسترسی آزاد در رشته های تحصیلی مختلف و مقایسه آن
بررسی میزان رضایت کتابداران از مجله های دسترسی آزاد از جنبه های مختلف
بررسی مقاله های دسترسی آزاد چاپ شدة نویسندگان ایرا نی در مجله های خارجی
بررسی کیفیت مقاله های دسترسی آزاد در رشته های مختلف
منابع
جمالی مهموئی ،حمیدرضا ،حسین وکیلیمفرد و سعید اسدی  9982مجله های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشرآنها
کتابداری و اطالع رسانی، 94)0( ،جلد 1
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نقش مدل دسترسی آزاد نویسنده پرداخت در جهانیسازی علم ایران
زهره استخر

1

دکتر هاجر ستوده

2

چکیده
زمینه :دانشمندان و کتابداران جهان در تالی برای حل بحران قیمت مجالت و همچنین رفع انحصار ناشران تجاری بر تولیدات علمی ،جنبش
دسترسی آزاد به منابع علمی را آغاز کرده و به پیش بردند در پاسخ به انتقادات و مقاومت ناشران در برابر دسترسی آزاد ،مدلهای مالی متعددی برای تأمین
هزینه های نشر مقاالت معرفی شده است از جمله ناشران معتبری چون الزویر و اشپرینگر مدلی به نام «مجالت دسترسی آزاد ترکیبی» (Hybrid Open

) Access Journalرا پیشنهاد و اعمال کرده اند که در آن نویسنده در انتخاب روی انتشار مقاله خود آزادی عمل دارد :اگر نویسنده خواستار دسترسی آزاد
به مقاله خود باشد ،مدل نویسنده پرداخت ) (Author-Pay Modelرا انتخاب می نماید در این مدل ،پژوهشگر با پرداخت وجه انتشار (APC: Article

) ،Processing Chargesمی تواند از دسترسی همگان در سرتاسر جهان به مقاله خود اطمینان حاصل کند.
هدف :در پژوهش حاضر ،نقش مدل دسترسی آزاد نویسنده پرداخت در جهانی سازی علم ایران مورد مطالعه قرار گرفته است تا مشخص شود که این
مدل به چه میزان مورد استقبال نویسندگان ایران قرار گرفته و موجب نمایانی مقاالت آنان در سطح جهانی شده است اهدا

پژوهش عبارتند از تعیین سهم

مقاالت نویسنده پرداخت ترکیبی ایران در سال های  0221تا  ، 0292مقایسه میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت و غیرآزاد در مجالت ترکیبی آزاد و
بررسی وضعیت برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت در سال های مذکور
روش :پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای و با روی تحلیل استنادی است و نحوه گرداوری دادها توصیفی است و با استفاده از  224عنوان مجالت
ترکیبی آزاد مربوط به  2ناشر بزر ،الزویر ،اشپرینگر ،ویلی  ،تیلور و فرانسیس و سیج در سال های  0292 – 0221است که حداقل یک مقاله مربوط به
نویسندگان ایرانی داشته و در پنجره استنادی  0291مورد بررسی قرار گرفته است
یافته ها :نتایج آزمون تی دونمونه ای مستقل با واریانس نابرابر نشان داد اختال
ایران وجود دارد که این اختال

معنی داری میان استناد دریافتی مقاالت نویسنده پرداخت و غیرآزاد

به سود مقاالت نویسنده پرداخت است همچنین مقاالت نویسند ه پرداخت ایران در سال های مذکور پیوسته با افزایش شمار

روبرو بوده است پس از بررسی میانگین استنادی مقاالت مشخص شده که مقاالت نویسنده پرداخت در مقایسه با غیرآزاد و حتی کل مقاالت ،از میانگین
استنادی باالتری برخوردار است با مقایسه مقادیر میانگین استنادی ،وضعی ت برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ایران مورد بررسی قرار گرفت نتایج
نشان داد که با گذشت زمان به دلیل افزایش نمایانی ،مقاالت نویسنده پرداخت از برتری استنادی برخوردار می شوند
نتایج :هر چند که دانشمندان ایرانی از این مدل استقبال چشمگیری نداشته اند و شم ار مقاالت نویسنده پرداخت بسیار اندک است ،اما پیوسته در این
دوره  1ساله بر شمار مقاالت نویسنده پرداخت مدل ترکیبی آزاد افزوده شده است به عالوه همین درصد اندک مقاالت نویسنده پرداخت ایرانی توانسته اند
از استنادی مطلوب برخوردار شوند

کلمات کلیدی :مدل دسترسی آزاد ،مجالت ترکیبی آزاد ،مدل نویسنده پرداخت ،هزینه انتشار مقاله  ،ایران

مقدمه
از گذشته تا به امروز مهمترین اهدا

جوامع علمی اشتراک دانش به منظور پیشرفت و ارتقای آن شناخته شده است مجالت

علمی از سیصد سال پیش تاکنون از جمله محمل هایی است که دانش را به منظور پیشرفت و پیشگیری از تکرار آن در اختیار
جویندگان دانش قرار میدهد (گراسیوتین ،وانگ و آبراهامسون )0294 ،9جنبش دسترسی آزاد به اطالعات ،همزمان با پیدایش
شبکه وب و فناوری های نوین در دهه های آخر قرن بیستم توسعه یافت در پرتو این جنبش ،تکاپوی کتابداران ،پژوهشگران و
دانشمندان برای مقابله با مشکالت مجالت سنتی و تداوم آن در مجالت الکترونیکی همچون افزایش قیمت ،کاهش بودجه
_____________________________________________
 9کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول) E-mail: zohrehestakhr@gmail.com
 0دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران E-mail: sotudeh@shirazu.ac.ir
3. Graziotin, Wang & Abrahamsson

322

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

کتابخانهها در تأمین هزینه ها ،بحران پیایندها 9و انحصار ناشران تجاری بر تولیدات علمی دانشگاه ها به ثمر نشست (ستوده و حری،
9982؛ سعادت)9981،
این جنبش در پی آن است که زمینه را برای حذ

محدودیت های جترافیایی ،هزینه ها ،مشکالت تولید و توزیع مجالت و

برای جویندگان علم ،امکان جستجو ،خواندن ،بارگزاری ،نسخه برداری و چاپ منابع علمی و پژوهشی در جهت پیشبرد دانش و
جلوگیری از تکرار پژوهشهای گذشته فراهم سازد؛ اما مانند هر نشر علمی مجالت دسترسی آزاد برای انتشار مقاالت علمی هزینه
های خاص خود را می طلبد .شیوه های تأمین هزینه اینگونه مقاالت از طریق حق عضویت ،درآمد های جانبی (درج آگهی های
تبلیتاتی) ،یارانه های سازمانی (پرداخت حقو اعضای تحریریه از طریق انجمن ها یا مؤسسات پژوهشی) ،پرداخت حق تألیف از
طریق سازمانهای حامی مالی دسترسی آزاد و درآمد حاصل از خدمات ارزی افزوده است راهکارهای تأمین هزینه ها در مدلهای
مالی مختلفی ارائه می شود (پروسر0229 ،0؛ سوبر)0222 ، 9
یکی از نخستین مدلهای مالی ،انتشار مقاالت دسترسی آزاد خودآرشیوی 4نام دارد در این روی نویسندگان مقاالت خود را
از طریق شبکه وب و در قالب هایی چون پی دی ا

بدون پرداخت وجه در اختیار خوانندگان قرار می دهند اینگونه مقاالت به دو

روی در شبکه وب انتشار می یابد نخست ،از طریق ارائه نسخه پیش چاپ یا پسا چاپ مقاالت در صفحه شخصی نویسنده ،و نوع
دیگر از طریق آرشیو های آزاد همچون سپاره های سازمانی 2که یافته های علمی نویسندگان مؤسسه یا نهادی خاص را ارائه می
کند؛ و سپاره های موضوعی 2که آثار علمی را در یک حوزه موضوعی خاص (مانند حوزه های موضوعی کتابداری "،"Arxiv
فیزیک " ) "E-Lisبه صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می دهد ( نیکخواه9982 ،؛ ستوده و حری9982 ،؛ علیزاده)9988 ،
مدل تأخیری 1از دیگر شیوه های انتشار مقاالت به صورت آزاد است که بر مبنای آن مقاالت پس از محدودیت زمانی  2ماهه یا
بیشتر از سوی ناشر به صورت آزاد در اختیار خوانندگان قرار میگیرد این مدل بیشتر از سوی انجمن های علمی مورد حمایت قرار
دارد تا ناشران تجاری (بیورک ،روس و الوری ) 0221 ،8دو مدل مطرح شده با عنوان مدل سبز نیز در میان ناشران و پژوهشگران
شناخته شدهاند مدل طالیی محض 1از دیگر نمونه های انتشار آثار پژوهشی است که نویسندگان یا حامیان مالی آنان موظف به
پرداخت هزینه انتشار مقاالت 92هستند و ناشران پس از دریافت وجه نشر پژوهش را به صورت رایگان در اختیار مشتاقان علم قرار
میدهند (اندرسون0224 ،99؛ کالینز)0222 ،90
مدل مالی دیگر که در مجالت ترکیبی آزاد 99و همچنین در مجالت طالیی محض اعمال می شود ،با عنوان روی نویسنده
پرداخت 94شهرت دارد با این تفاوت که در مجالت ترکیبی آزاد این شیوه نویسندگان یا حامیان مالی آنان در پرداخت هزینه
انتشار مقاالت آزادی عمل دارند به این معنا که ناشر در صورت دریافت وجه نشر از نویسنده مقاالت را به رایگان در اختیار عموم
قرار داده و در غیر این صورت مقاالت با پرداخت هزینه اشتراک از سوی خوانندگان برای آنان دسترس پذیر میگردد به عبارت
دیگر ،براساس این مدل یک نمونه مجله الکترونیکی در عین حال که شامل مقاالت نویسنده پرداخت است؛ مقاالت اشتراکی را نیز
_____________________________________________
1. Serials Crisis
2. Prosser
3. Suber
4. Self-Archiving
5. Institutional Repositories
6. Subject Repositories
7. Delayed OA
8. Bjork, Roos & Lauri
9. Pure Gold OA
)10. Article Processing Charge (APC
11. Anderson
12. Collins
13. Hybrid OA
14. Author-Pays
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پوشش میدهد (پروسر0229 ،؛ وبر )0221 ،9امروزه مدل الماس 0نیز در میان محققان مطرح می شود و در واقع نمونه ی آرمانی
پژوهشگران و خوانندگان است به این معنا که هزینه ها نه بر دوی نویسندگان و نه خوانندگان است البته این مدل هنوز از سوی
اکثریت ناشران و جامعه علمی مورد حمایت قرار نگرفته است (هانتر ،الساندریینی و ویلیامز0290 ،9؛ اوگازی )0292 ،4مستقل از
انواع گوناگون مدلهای مالی دسترسی آزاد ،بسیاری از پژوهشگران و سازمان های تحقیقاتی به این نتیجه دست یافتند که نشر
دسترسی آزاد در مقایسه با انتشار مقاالت اشتراکی مزایای فراوانی دارد و بنابراین بسیاری از آنان از مدل دسترسی آزاد حمایت
کرده اند (صابری )9981 ،براساس آمار به دست آمده از بزرگترین «فهرست مندرجات مجالت علمی« )0291( 2که داده های
 0812ناشر معتبر را بررسی کرده است ،شمار مجالت دسترسی آزاد و ترکیبی آزاد به ترتیب برابر با  99212و  99080عنوان است
»راهنمای مجالت دسترسی آزاد« )0291( 2تاکنون  92019مجله دسترسی آزاد را فهرست کرده که شامل  0229922مقاالت آزاد از
 909کشور جهان را شامل می شود
از آنجا که کیفیت یک اثر علمی در اعتبار اطالعات آن نهفته است متون علمی با مستند بودن مطالبشان اعتبار می یابند استناد
به عنوان یک مقیاس مهم در پویایی ارتباط و رشد علمی تأثیرگذار است در واقع یک مقاله علمی زمانی از اعتبار برخوردار می
شود که از دیگر آثار علمی استناد دریافت کند استناد خود با عوامل بیرونی و درونی بسیاری ارتباط دارد و از آنها تأثیر میگیرد یا
بر آنها اثر میگذارد از جمله کیفیت مقاله به عنوان یک عامل درونی و نمایانی آن به عنوان یک عامل بیرونی با استناد همبستگی
دارند هرچه آثار پژوهشی از نمایانی و دسترس پذیری بیشتر در جامعه جویندگان دانش برخوردار باشد از استناد بیشتری برخوردار
است (اله ابراهیم وهمکاران2013 ،1؛ )0294؛ همچنین بین استنادات و کیفیت آثار نیز رابطه مثبتی دیده شده است (کول)9119 ،8
دسترسی آزاد در مدلهای مختلف اعم از طالیی (آنتلمان2004 ،1؛ حجیم ،هارناد و گینگراس0222 ،92؛ نوریس ،اوپنهایم و
رووالند0228 ،99؛ ستوده و حری0228 ،90؛ 0221؛ فن دارپ )0290 ، 99سبز (کوشا و عبدلی0292 ،94؛ اتوویانی )0292 ،92و
ترکیبی (هارناد و برودی0224 ،92؛ آیزنباخ0222 ،91؛ دیویس0221 ،98؛ چاودهوری و ثوهیرا0292،91؛ میولر-النگر0294 ،02؛
ستوده ،قاسم پور و یقطین ) 0292 ،09از برتری استنادی نسبت به مقاالت غیرآزاد برخوردار می شوند این امر را ناشی از کیفیت
باالی مقاالتی که نویسندگان برای مدل دسترسی آزاد برمیگزینند (سوان0292 ،00؛ گائول و میستر0299 ، 09؛ کلر پیو ،ترک و
یوژنیچ ) 2013 04و همچنین ناشی از نمایانی باالتر دسترسی آزاد (ستوده وهمکاران0292 ،؛ ونگ ،لیو ،مائو و فنگ)0292 ، 02
_____________________________________________
1. Weber
2. Diamond OA
3. Hunter, Alessandrini & Williams
4. Aguzzi
5. JournalTOCs: Journal Tables of Contents
6. DOAJ: Directory of Open Access Journals
7. Ale Ebrahim et al
8. Cole
9. Antelman
10. Hajjem, Harnad & Gingras
11. Norris, Oppenheim & Rowland
12. Sotudeh & Horri
13. Van Dorp
14. Kousha & Abdoli
15. Ottaviani
16. Harnad & Brody
17. Eysenbach
18. Davis
19. Chaudhuri & Thohira
20. Mueller-Langer
21. Sotudeh, Ghasempour & Yaghtin
22. Swan
23. Gaule & Maystre
24. Koler Povh, Turk & Južnič
25. Wang, Liu, Mao & Fang
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دانسته اند از آنجا که مدل دسترسی آزاد ترکیبی ،مستلزم پرداخت وجه انتشار مقاله از سوی نویسنده است و در عین حال پرداخت
وجه انتشار مقاالت در برخی مجالت بسیار باال است و از استطاعت شمار زیادی از نویسندگان به ویژه در کشورهای کمتر
برخوردار فراتر است (ساالمون و بیورکb0290 ،9؛ میترمیر ،0292 ،0استخر؛  ،)9912برتری استنادی در این مدل از اهمیت خاصی
برخوردار است پیشتر در تحقیقاتی ستوده و همکاران ( ،)0292استخر ( )9912و همچنین ستوده و قاسم پور ( )0291نشان دادند که
مقاالت نویسنده پرداخت از برتری استنادی برخوردارند و این امر برای بسیاری از کشورهای جهان صد میکند ،حتی کشورهایی
که در بلوک علمی پیشرفته قرار ندارند نیز از برتری استنادی در مقاالت آزاد خود نسبت به مقاالت غیرآزاد خود برخوردار شده
اند با توجه به محدودیت های مالی و اعتبارات پژوهشی اندک در کشور و همچنین تمایل به افزایش اثرگذاری پژوهشی که در
آیین نامه های ارتقا نیز مد نظر قرار گرفته است  ،انتشار مقاالت آزاد نویسنده پرداخت در این مجالت برای نویسندگان ایرانی بار
مالی زیادی را به همراه دارد بنابراین ،پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که نویسندگان ایرانی به ازای مقاالت
دسترسی آزاد نویسنده پرداخت خود تا چه اندازه از برتری استنادی برخوردار شده اند بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش
پژوهش حاضر در نظر دارد عملکرد استنادی این مقاالت را در مقایسه با مقاالت اشتراکی منتشر شده در همین مجالت بررسی کند
بدین منظور ن مونه ای از مقاالت ایرانی منتشر شده در مجالت ترکیبی آزاد ناشران معتبر بزر ،در بازه زمانی  0292-0221برای
بررسی انتخاب شده است
پیشینه پژوهش:
همانطورکه پیشتر مطرح شد محققان بسیاری به بررسی و مقایسه استنادی مقاالت آزاد و غیرآزاد پرداختند در این بخش به
مطالعه پژوهش های مختلف در رابطه با وضعیت استنادی مقاالت آزاد در مقایسه با مقاالت غیرآزاد پرداخته می شود
لورانس ) 0229( 9یکی از پیشگامان در حوزه مقایسه استنادی اسناد آزاد و غیر آزاد کنفرانس علوم رایانه است که بر مبنای
نتایج پژوهش او فراوانی استنادی اسناد آزاد بیشتر از غیرآزاد است
در برخی پژوهش ها مقاالت آزاد و غیرآزاد براساس حوزه های موضوعی مختلف با یکدیگر مقایسه شده و نتایج برتری
استنادی مقاالت آزاد در مقایسه با غیر آزاد را نشان داده است البته این برتری با توجه به حوزه های موضوعی و کشورهای مختلف
تفاوت دارد (آنتلمان0224 ،؛ حجیم وهمکاران 0222 ،؛ نوریس و همکاران0228 ،؛ ستوده و حری0228 ،؛0221؛ کوشا و عبدلی،
)0292
2

4

سوان ( )0292و واگنر ( )0292در پژوهش خود با مرور تحقیقات گذشته در رابطه با تأثیر استنادی مقاالت آزاد به این نتیجه
دست یافتند که رابطه مثبت معنیداری میان دسترسی آزاد به یک مقاله و شمار استنادهای دریافتی آن وجود دارد
اتوویانی ( )0292با بررسی مقاالت آزاد خود آرشیو شده در وب سایتها و سپاره های موضوعی ،سازمانی و مقاالت تأخیری
در پایگاه خدمات واسپاری (دی

بلو )2مربوط به دانشگاه میشیگان به این نتیجه رسید این مقاالت از برتری استنادی آزاد نسبت به

مقاالت غیرآزاد برخوردارند
فن دارپ ( )0290در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رابطه مثبتی میان ضریب تأثیر و میزان استناد مقاالت مدل طالیی
وجود دارد
_____________________________________________
1. Solomon & Björk
2. Mittermaier
3. Lawrence
4. Swan
5. Wagner
6. Deep Blue
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با وجود برتری استنادی مقاالت آزاد ،بسیاری از پژوهشها نشان از گرایش کم نویسندگان به مدل دسترسی آزاد بویژه در
کشورهای درحال توسعه است (وگول0299 ،9؛ بیورک و ساالمون0290 ،0؛ کار و همکاران0222 ،9؛ هارناد0222 ،4؛ هارناد و
همکاران0228 ،؛ بیورک و پائتو0290 ،2؛ گارگیوری و همکاران)0290 ، 2
قانع و نیازمند ) 0292( 1در پژوهش خود با مطالعه وضعیت مجالت دسترسی آزاد هشت کشور (بنگالدی ،مصر ،اندونزی،
ایران ،مالزی ،نیجریه ،پاکستان و ترکیه) و گردآوری آن ها از طریق پایگاه تامسن رویترز ،فهرست مجالت دسترسی آزاد و
اسکوپس مربوط به سال های  0294-0224که شامل  9421مجله دسترسی آزاد است به این نتیجه دست یافتند که این هشت کشور
تنها  99/8درصد از کل مجالت دسترسی آزاد پایگاه فهرست مجالت دسترسی آزاد را در بر داشته و از این میزان  98درصد
مقاالت آن با مجوز ) Creative Commons (CCانتشار یافته است به عبارت دیگر  98درصد مقاالت این مجالت نویسنده
پرداخت (مدل طالیی محض) بوده است
از جمله عوامل موثر بر بی میلی نویسندگان به انتشار مقاالت آزاد در مدل سبز ،نخست ،نیاز به منابع مالی و نیروی انسانی
متخصص برای راه اندازی و نگهداشت سپاره های  8موضوعی و سازمانی است ،همچنین ،برخی نویسندگان ممکن است به دلیل
ناآگاهی یا بی توجهی ،مقاالت را با تأخیر بسیار به این سپاره ها وارد نمایند و در نتیجه مقاالت بعد از یک سال و یا حتی بعد از
انتشار نسخه داوری شده در دسترس قرار گیرند از طرفی رشد سپاره ها تهدیدی برای درآمدهای ناشران از مدل اشتراکی تحت
وب محسوب می شود (بیورک0224 ،؛ بیورک ،الکسو ،ولینگ و پائتو)0294 ،1
در مدل نویسنده پرداخت (طالیی محض) بخصوص در کشورهای درحال توسعه اجبار در پرداخت هزینه از سوی نویسندگان
یا حامیان مالی آنان و ناتوانی در تأمین هزینه انتشار مقاالت و وجود ناشران سودجو که معموال مقاالت بی کیفیت را با پرداخت
وجه منتشر میکنند؛ موجب کاهش استقبال پژوهشگران یا مؤسسات پژوهشی از این مدل شده است (پاپین رامچارن و داو0222 ،92؛
فراندسن0221 ،99؛ بیل0299 90؛ اختر )0292 ،99بنابراین ،بسیاری از ناشران بزر ،همچون الزویر ،اشپرینگر ،آکسفورد ،ویلی،
سیج ،کمبریج به مدل ترکیبی آزاد گرایش نشان دادند (مسکاوکین0228 ،94؛ ساالمون و بیورک )a0290 ،هر چند ناشران بزرگی
به این مدل رو آوردند اما هزینه انتشار مقاالت نویسنده پرداخت داوطلبانه آن برابر با  9222دالر آمریکا است که در برخی ناشران
به  2222دالر آمریکا هم می رسد این امر در کنار مسئله سود دوسویه 92باعث نگرانی منتقدان نسبت به این مدل شد (ساالمون و
بیورکb0290 ،؛ میترمیر )0292 ،اما عوامل انگیزشی چون افزایش استناد و نمایانی مقاالت ،ارائه تخفیف یا معافیت از سوی
دانشگاهها و مؤسسات حامی مالی نویسندگان ،ارائه تخفیف یا معافیت برای نویسندگان کشورهای کم درآمد ،جایگاه دانشگاهها در
رتبه بندی جهانی ،دریافت اعتبار مالی بین الملل از جمله عوامل در پیشرفت مدل ترکیبی آزاد در میان پژوهشگران است (پین
فیلد0292 ،92؛ بیورک)0290 ،
_____________________________________________
1. Vogel
2. Björk & Solomon
3. Carr et al
4. Harnad
5. Björk & Paetau
6. Gargouri et al
7. Ghane & Niazmand
8 . Repositories
9. Björk, Laakso, Welling & Paetau
10. Papin-Ramcharan & Dawe
11. Frandsen
12. Beal
13. Akhtar
14. Moskovkin
به این معنا که ناشر سود خود را هم از محل اشتراک و هم از محل هزینه انتشار مقاالت کسب میکند15. Double Dipping:
16. Pinfield
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بازار رقابتی مدل ترکیبی آزاد نیز برای از بین بردن نگرانی ها سه روی را ارائه کرده است نخست بازپرداخت هزینه انتشار
مقاالت در فهرست قیمت ها ،دوم ،تنظیم وجه انتشار مقاالت با پوشش قیمت ها و سوم بازپرداخت بخشی از هزینه های انتشار از
سوی سرمایه گزاران به دانشگاهایی که با آنان در اختال

هستند (بیورک و ساالمون)0294 ،

بسیاری از سرمایه گزاران آثارتحقیقاتی به منظور کاهش هزینه انتشار مقاالت پشتیبان مالی مدل ترکیبی آزاد شدهاند از
جمله :مؤسسات ملی سالمت ،مؤسسه پزشکی هوارد هیوز ،شورای تحقیقاتی انگلیس ،کنسول تحقیقاتی پزشکی انگلیس ،ولکام
تراست ،شورای تحقیقاتی استرالیا و شورای پژوهش و سالمت استرالیا 9را می توان نام برد (ماونس )0299 ،0بنابراین ،برخی
پژوهشگران به مقایسه مقاالت نویسنده پرداخت داوطلبانه و غیرآزاد چند نمونه مجله ترکیبی آزاد در طی دورهای مشخص
پرداختند نتایج آنان ،برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت در مقابل مقاالت غیرآزاد و حتی خودآرشیوی ها را نشان داد
(هارناد و برودی0224 ،؛ آیزنباخ0222 ،؛ دیویس0221 ،؛ میولر-النگر)0294 ،
چاودهوری و ثوهیرا ( ) 0292با بررسی ده مجله معتبر (هشت مجله سنتی ،دو مجله ترکیبی و یک مجله طالیی محض) در
حوزه پزشکی و علوم مربوط به سال های  0222 ، 0224و  0228به این نتیجه رسید که مقاالت دسترسی آزاد در هر دو مدل با توجه
به تعداد کم مقاالتشان نسبت به نشر سنتی با تعداد زیاد مقاالت از استناد باالتری برخوردارند همچنین در این پژوهش برتری
استنادی مقاالت نویسنده پرداخت در برابر مدل طالیی محض به چشم می خورد
سوان ( )0292و گائول و میستر ( ) 0299در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که پژوهشگران مقاالت باکیفیت خود را برای
مدل نویسنده پرداخت مجالت ترکیبی آزاد انتخاب می کنند
سابهاروال ،پاتل و یوهال )0294( 9با بررسی  29مجله در حوزه پزشکی ارتوپدی به این نتیجه دست یافتند که حدود 22/9
درصد مجالت مدل اشتراکی 99/1 ،درصد مجالت از مدل ترکیبی آزاد و تنها  8درصد از مدل طالیی محض پیروی می کند در
این پژوهش اختال

معنی داری در میزان استناد و ضریب تأثیر مجالت طالیی محض و ترکیبی با مجالت اشتراکی وجود نداشت

ونگ و همکاران ( ) 0292به بررسی مقاالت نویسنده پرداخت و غیرآزاد مجله الکترونیکی ترکیبی آزاد Nature

 Communicationsمربوط به سالهای  0299-0290پرداختند یافتهها نه تنها نشان از برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت
بود بلکه باعث پایداری و افزایش بارگیری در یک دوره طوالنی مدت برخال

مدل اشتراکی این مجله شد این مجله از سال

 0294به این سو به مدل طالیی محض تبدیل شده که خود نشان از امکان تبدیل مدل ترکیبی آزاد به مرور زمان و با استقبال
نویسندگان و حامیان مالی آنها به مدل طالیی محض است
ستوده و همکاران ( ) 0292با بررسی تفصیلی برتری استنادی مدل نویسنده پرداخت به ترتیب با توجه به  12982مقاالت 41
عنوان مجله ترکیبی الزویر و  922982مقاالت  212عنوان مجله ترکیبی اشپرینگر در بازه زمانی  0299-0221و پنجره استنادی سال
 0299به این نتیجه دست یافتند که اوال :رشد تصاعدی مقاالت نویسنده پرداخت مربوط به سالهای اخیر بوده ثانیا :مقاالت
نویسنده پرداخت به طور کلی از برتری استنادی آزاد در هر حوزه موضوعی نسبت به مدل اشتراکی برخوردارند و ثالثا :به لحا
موضوع رشتههای علوم اجتماعی و جامع شناسی پایینترین استناد نویسنده پرداخت و علوم طبیعی از باالترین استناد برخوردار بوده
است
4

الکسو و بیورک ( )0292با بررسی مجالت ترکیبی  2ناشر بزر ،الزویر ،اشپرینگر ،ویلی ،تیلور و فرانسیس و سیج به این
_____________________________________________
1. National Institutes of Health, Howard Hughes Medical Institute, British Research Council, British Medical
Council, Wellcome Trust, Australian Research Council, National Health and Medical Research Council of
Australia
2. Mounce
3. Sabharwal, Patel & Johal
4 . Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis Group, Sage
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نتیجه دست یافتند که شمار مقاالت نویسنده پرداخت این مجالت در طول  0299 - 0221از  222مقاله به  99114عنوان مقاله
نویسنده پرداخت رشد داشته و در طول  0299 - 0299شمار مقاالت نویسنده پرداخت در حوزه موضوعی علوم بهداشت و سالمت
نسبت به کل مقاالت  9/8درصد بوده است در واقع این پژوهش بیشترین مقاالت نویسنده پرداخت در بازه زمانی  0299 - 0221را
در حوزه پزشکی نشان داده است
بیورک ( )0291با بررسی مجالت ترکیبی مربوط به  2ناشر بزر ،در رأس (الزویر ،اشپرینگر ،ویلی ،تیلور و فرانسیس و
سیج) و  92ناشر با شهرت کمتر در سال های  0292-0221به این نتیجه دست یافت که شمار مجالت ترکیبی آزاد از  0222عنوان
در سال  0221به  92222عنوان در سال  0292رسیده است همچنین شمار مقاالت این مجالت نیز از  8222در سال  0221به 42222
در سال  0292رسیده است
ستوده و قاسم پور ( )0291انگیزه کشورهای جهان در سطح توسعه یافتگی علمی مختلف و به طور انفرادی در ارائه مقاالت
نویسنده پرداخت مجالت ترکیبی آزاد را از طریق دو پایگاه بزر ،الزویر و اشپرینگر مربوط به سال های  0299 -0221را مورد
بررسی قرار داده است یافته ها نشان داد که کشورهای هلند ،نروژ و لهستان به ترتیب باالترین رتبه را در انتشار مقاالت نویسنده
پرداخت داشته اند این برتری به تخصیص منابع مالی کشورها برای انتشار مقاالت به طور کلی و انتشار منابع نویسنده پرداخت به
طور خاص بر میگردد این پژوهش با دسته بندی کشورها در چهار بلوک مختلف علمی نشان داده که تمام کشورهای پیشرفته و
بسیاری از کشورهای کارآمد و درحال توسعه به انتشار مقاالت نویسنده پرداخت اهتمام داشته اند بررسی ساالنه نشان می دهد که
این مقاالت در تمام کشورها از رشد تصاعدی برخوردار هستند بیشترین سهم از این رشد تصاعدی مربوط به کشورهای پیشرفته و
پس از آن کشورهای توسعه یافته است با کمک این پژوهش میزان درک کشورها در رابطه با بلوک علمی مختلف و سطوح
ثروتشان در تمایل به انتشار در مدل نویسنده پرداخت را مشخص می سازد
استخر ( ) 9912در پایان نامه خود به بررسی هزینه اثربخشی مدل نویسنده پرداخت برای کشورهای جهان پرداخته است نمونه
مورد مطالعه مقاالت مجالت ترکیبی آزاد الزویر در سال های  0292-0221است محقق  41عنوان مجله ای را که در این سال ها
پیوسته از مدل ترکیبی آزاد استفاده می کردند و حداقل یک عنوان مقاله نویسنده پرداخت داشتند را به لحا برتری استنادی
مقاالت و هزینه انتشار آنان مورد بررسی قرار داده است نتایج بررسی برتری استنادی نشان داد که اکثریت کشورهای جهان در
بلوک علمی مختلف از برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت برخوردارند نتایج هزینه انتشار مقاالت با توجه به استناد دریافتی
به تفکیک هر سال نشان از هزینه اثر بخشی مقاالت نویسنده پرداخت دارد همچنین براساس کشورهای مختلف هر بلوک علمی
این مقاالت از هزینه اثربخشی برخوردار بوده اند سپس به بررسی ضریب همبستگی میان هزینه انتشار و شمار مقاالت پرداخته و
نتایج نشان داد با کاهش سطح رفاه اقتصادی کشورها پژوهشگران آنان گرایش به انتشار در مجالت ارزانتر دارند و بلعکس

بیان مسئله و پرسشهای پژوهش:
با توجه به پژوهش های گذشته که گواه برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت مدل ترکیبی آزاد ،افزایش شمار آنان در
طول سال های اخیر و انگیزه کشورهای مختلف جهان در گرایش به این مدل با هر سطح از توسعه یافتگی است؛ در این پژوهش
نقش مدل نویسنده پرداخت در جهانی سازی علم ایران مورد مطالعه قرار میگیرد تا مشخص شود که این مدل به چه میزان مورد
استقبال نویسندگان ایران قرار گرفته و موجب نمایانی مقاالت آنان در سطح جهانی شده است به منظور بررسی این مسئله ،مجالت
ترکیبی آزاد منتشر شده توسط  2ناشر بزر ،الزویر  ،اشپرینگر  ،ویلی  ،تیلور و فرانسیس و سیج که بنا به تحقیقات قبلی بزرگترین
ناشران مجالت ترکیبی به شمار می آیند (الکسو و بیورک0292 ،؛ بیورک  )0291برای بررسی انتخاب شدند به منظور افزایش
بخت ورود مقاالت دسترسی آزاد در نمونه مورد بررسی ،مجالتی که از سال  0292-0221به صورت پیوسته از مدل ترکیبی آزاد
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پیر وی کرده و حداقل یک مقاله مربوط به نویسندگان ایرانی را منتشر کرده بودند مورد بررسی قرار داده شدند
به منظور دستیابی به پاسخ این مسئله سواالت زیر مورد توجه قرار گرفت:
 -9سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران در سال های  0292 -0221به چه میزان است؟
 -0وضعیت میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ایران در مقایسه با غیرآزاد آن در سال های  0292 – 0221چگونه
است؟
 -9وضعیت برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت در مقایسه با مقاالت غیرآزاد در سال های  0292-0221چگونه است؟
روش پژوهش:
روی پژوهش  ،تحلیل استنادی از روشهای رایج کتابسنجی است روی نمونه گیری هدفمند است نمونه متشکل است از
مقاالت نویسندگان ایرانی در  224عنوان مجالت ترکیبی آزاد مربوط به  2ناشر بزر ،الزویر ،اشپرینگر ،ویلی  ،تیلور و فرانسیس و
سیج که در سال های  0292 - 0221منتشر شده اند پنجره استنادی شناور است و بازه ای زمانی از سال انتشار مقاله تا سال
گردآوری داده ها ( )0291را در بر میگیرد
گردآوری داده ها:
در این پژوهش نخست از طریق پایگاه  2ناشر بزر ،نامبرده و آرشیو اینترنت ، 9مجالتی که از سال  0292-0221پیوسته در
مدل ترکیبی آزاد انتشار یافته اند بدست آمد به منظور تعیین کشور منتشر کننده مقاالت ،نخست از طریق جستجوی پیشرفته در
پایگاه اسکوپس با استفاده از شاپا و کشور ایران ،مقاالتی که در نشانی آنها کشور ایران ذکر شده است گردآوری شد نتایج پایگاه
اسکوپس نشان داد به طور کلی  224عنوان مجله ترکیبی آزاد طی این دوره وجود دارد که حداقل یک مقاله نویسنده پرداخت
داشته و به انتشار حداقل یک مقاله مربوط به کشور ایران پرداخته اند دادههای گردآوری شده این مجالت برابر  90128مقاله
ایرانی است سپس از طریق گوگل اسکالر و پایگاه ناشران مدل نویسنده پرداخت یا غیرآزاد بودن مقاالت مورد بررسی قرار گرفت
نتایج نشان داد که  092عنوان مقاالت نویسنده پرداخت و  90101عنوان مقاالت غیرآزاد از طریق نویسندگان ایرانی در پایگاه این 2
ناشر بزر ،انتشار یافته است از این میان پایگاه اشپرینگر دارای  2229داده که از این تعداد  19عنوان نویسنده پرداخت و 2490
عنوان غیرآزاد است؛ پایگاه تیلور و فرانسیس دارای  2212داده که از این تعداد  19عنوان نویسنده پرداخت و  2291عنوان غیرآزاد
است؛ پایگاه الزویر دارای  228داده که از این تعداد  2عنوان نویسنده پرداخت و  220عنوان غیرآزاد است پایگاه ویلی دارای 428
داده که از این تعداد  94عنوان نویسنده پرداخت و  404عنوان غیرآزاد است پایگاه سیج  018داده که از این تعداد  08عنوان
نویسنده پرداخت و  010عنوان غیرآزاد است
تحلیل پژوهش:
نتایج جستجوی پیشرفته در پایگاه اسکوپس با استفاده از شاپا و کشور ایران نشان داد که برخی مقاالت را کشور ایران به
صورت اشتراکی با کشورهای دیگر انتشار داده است از  90128مقاله  92929مقاله را نویسندگان ایرانی مستقل انتشار داده اند و
 0222مقاله را کشور ایران در اشتراک با کشورهای دیگر انتشار داده است نخست به منظور دستیابی به سهم نویسندگان ایرانی از
استناد دریافتی مقاالتی را که ایران در اشتراک با کشورهای دیگر انتشار داده از طریق تقسیم استنادات هر مقاله به تعدادکشورها
_____________________________________________
1. Internet Archive: https://archive.org/

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران  -شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

325

محاسبه شد
در این پژوهش به منظور بررسی برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ابتدا میانگین استنادی مقاالت ایران از طریق نسبت
بین مجموع استنادات دریافتی مقاالت بر تعداد مقاالت محاسبه شد؛ سپس برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت همانطور که
اول بار در پژوهش ستوده و همکاران ( )0292محاسبه شد در هر سال از طریق فرمول زیر بدست آمد:
(میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت – میانگین استنادی مقاالت غیرآزاد) /میانگین استنادی مقاالت غیرآزاد *922
نتایج حاصل از این فرمول اگر مثبت است نشان از برتری استنادی آزاد و اگر منفی نشان از عدم برتری استنادی آزاد مقاالت
نویسنده پرداخت است
یافته ها:
بررسی سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران در سال های .2015 -2002
به منظور بررسی سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران ،فراوانی این مقاالت و درصد آنها از کل مقاالت ایران منتشر شده در
مجالت مورد بررسی به تفکیک سال های  0292-0221محاسبه شد (نمودار )9
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نمودار  .1سهم سالیانه مقاالت نویسنده پرداخت ایران در مجالت ترکیبی

چنانکه در نمودار  9مالحظه می شود ،به استثنای سال  0221که در آن سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران از کل مقاالت
منتشر شده این کشور در مجالت ترکیبی آزاد افزایش چشمگیری داشته است ،به طور کلی سهم مقاالت نویسنده پرداخت در طول
سالیان ثابت به نظر می رسد
بررسی وضعیت میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ایران در مقایسه با غیرآزاد آن در سال های
2015 – 2002
به منظور رسیدن به این مقوله وضعیت میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ایران در سه گروه نویسنده پرداخت و
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غیرآزاد و همچنین گروه کلی به تفکیک سال های  0292- 0221محاسبه شد نتایج در جدول  9نشان داده شده است
جدول  .1میانگین استنادی مقاالت دریافتی ایران سال های 2015-2002
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با توجه به جدول  9در سال  0221میانگین استنادی مقاالت در هرسه گروه در باالترین سطح خود قرار داشته و پیوسته با
نزدیک شدن به سال  0292نشان از کاهش میانگین استنادی مقاالت است الزم به ذکر است که میانگین استنادی مقاالت نویسنده
پرداخت در سال  0221برابر با  02/018بوده در صورتی که در همین سال میانگین استنادی مقاالت غیرآزاد ایران برابر با 99/210
بوده است این مورد قابل توجه است که میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت از میانگین استنادی کل مقاالت در سال 0221
( ) 99/118برتر بوده است همچنین بدون توجه به سال نیز میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت برابر  92/899بوده که در
مقایسه با میانگین استنادی مقاالت غیرآزاد ( )8/242و میانگین استناد کلی مقاالت ( )8/212از سطح باالتری برخوردار است
از طریق آزمون تی 9دو نمونه ای با واریانس نامساوی ،میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت و غیر آزاد مقایسه شد
نتایج نشان داد اختال

معنی داری میان استناد دریافتی مقاالت نویسنده پرداخت و غیر آزاد وجود دارد و این اختال

به سود

مقاالت نویسنده پرداخت است )(P= 0.02&0.03<0.05; t= -2; df= 232

وضعیت برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت در مقایسه با مقاالت غیرآزاد در سال های 2015-2002
با توجه به میانگین استنادی دریافتی و فرمول برتری استنادی که پیشتر مطرح شد به بررسی وضعیت برتری استنادی مقاالت
نویسنده پرداخت ایران به تفکیک سال های  0292-0221و بدون توجه به سال در بخش کل پرداخته شد همچنین باالترین،
متوسط و شمار استناد دریافتی مقاالت ایرانی برای هر سال جداگانه و بدون توجه به سال مورد بررسی قرار گرفت نتایج در جدول
 0نشان داده شده است

_____________________________________________
1 . T-Test
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جدول  .2برتری استنادی مقاالت نویسنده پرداخت ایران
تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
کل

نوع مقاالت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت
غیرآزاد
نویسندهپرداخت

استناد دریافتی مقاالت

شمار

برتری استنادی

مقاالت

باالترین

متوسط

شمار

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غیرآزاد

 90101

نویسندهپرداخت

 092

 920918/29

 

مقاالت
نویسنده پرداخت

 %
91/10%
99/22%
-02/29%
99/21%
-9/91%
1/98%
-8/12%
-94/09%
94/42%

با توجه به جدول  0مقاالت نویسنده پرداخت در سال  0221از باالترین برتری استنادی ( 82/18درصد) و در سال  0292نشان
از زیان استنادی ( -34/21درصد) این مقاالت است البته بدون توجه به سال در طی این دوره  1ساله مقاالت نویسنده پرداخت از
برتری استنادی برابر با  94/42درصد برخوردار شده اند باالترین شمار استناد دریافتی مقاالت نویسنده پرداخت ایرانی مربوط به
سال  0221برابر با  020و برای مقاالت غیرآزاد ایرانی مربوط به سال  0292برابر با  941است با توجه به مقدار متوسط نیمی از
مقاالت نویسنده پرداخت و غیرآزاد حداقل  4/22استناد را دریافت نموده اند
بحث و نتیجه گیری
مزایای دسترسی آزاد به اطالعات برای نویسندگان ،کتابخانه ها ،دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در بسیاری از کشورها
شناخته شده است دسترسی آزاد در مدلهای مختلف خود مزایای بسیاری را برای محققان در مقام خواننده یا در مقام نویسنده فراهم
کرده است در مقام خواننده محققان از مزایایی چون دسترسی سریع و گسترده به شمار بسیاری از مقاالت علمی برخوردار می
شوند در مقام نویسنده ،دسترسی آزاد مزیت نمایانی بیشتر و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ محقق در جامعه علمی مربوطه را به
ارمتان می آورد که در شمار استنادهای دریافتی وی بازتاب می یابد با این حال ،محققان در مقام نویسنده کمتر از دسترسی آزاد
استقبال کرده اند این پارادوکس ،به ویژه در مدلهایی مانند مدل طالیی (نویسنده پرداخت) – خواه در شکل محض یا هیبرید آن-
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که مستلزم پرداخت وجه است مشهود است به این دلیل ،با وجود افزایش شمار مجالت دسترسی آزاد از سوی بسیاری از ناشران،
استقبال زیادی از سوی نویسندگان از آن نشده است دلیل عمده این امر ،مشکالت تأمین هزینه انتشار مقاالت برای برخی از
پژوهشگران و سازمان های تحقیقاتی آنان بویژه در کشورهای در حال توسعه و اقشار کم درآمدتر بوده است براساس پژوهش
های انجام گرفته مقاالت نویسنده پرداختی که از طریق این مدل انتشار می یابد در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای درحال
توسعه از برتری استنادی برخوردار است
پژوهش حاضر با تمرکز بر  224مجله ترکیبی آزاد  2ناشر معتبر ،به مطالعه وضعیت مقاالت نویسنده پرداخت مدل ترکیبی
آزاد ایران و عملکرد استنادی آنها پرداخت تا مشخص شود که این مدل به چه میزان مورد استقبال نویسندگان ایران قرار گرفته و
موجب نمایانی مقاالت آنان در سطح جهانی شده است در این پژوهش از روی ستوده و همکاران ( )0292به منظور بررسی
مقاالت نویسنده پرداخت استفاده شده است ایران در بازه زمانی مورد بررسی 092 ،مقاله نویسنده پرداخت و  90101مقاله غیرآزاد
در مجالت مورد بررسی منتشر کرده است از  90121مقاله گردآوری شده  92929مقاله را نویسندگان ایرانی مستقل انتشار داده اند
و  0222عنوان را کشور ایران در اشتراک با کشورهای دیگر انتشار داده است با توجه به نتایج آزمون تی ،میانگین استنادی مقاالت
نویسنده پرداخت ایران در مقایسه با مقاالت غیرآزاد به گونه ای معنی دار باالتر است سپس سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران در
طی این دوره  1ساله مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان دادکه سهم مقاالت نویسنده پرداخت ایران از کل مقاالت منتشر شده
کشور در مجالت ترکیبی مورد بررسی در این سال ها به طور نسبی ثابت بوده است و رشدی را تجربه نکرده است
یافته ها همچینن نشان داد که مقایسه میانگین استنادی مقاالت نویسنده پرداخت و غیرآزاد نشان از برتری استنادی مقاالت
آزاد دارد از ای ن رو ،به نظر می رسد این مدل در جهانی شدن دستاوردهای علمی پژوهشگران ایرانی موثر بوده است با وجود این ،
الزم است پژوهش های بیشتری به منظور بررسی روی هایی که نویسندگان ایرانی هزینه انتشار این مقاالت را می پردازند صورت
گیرد همچنین ،با توجه به اعمال الگوهای دسترسی آزاد متنوع در مجالت معتبر که مستلزم پرداخت هزینه انتشار نیست ،یکی از
محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد انگیزه های انتشار در مجالت ترکیبی است که مستلزم پرداخت مبالغ بعضا هنگفتی است،
مبالتی که با توجه به کمبودها در بودجه ها و اعتبارات پژوهشی قابل تأمل است برخی پژوهشگران ،یکی از دالیل این گرایش را
در احتمال ناآگاهی نویسندگان از مدلهای مختلف دسترسی آزاد دیگر دانسته اند (شروتر و تایت0222 ،9؛ بیورک0290 ،؛
رودریگز0294 ،0؛ عبدخدا و همکاران )9910 ،با این حال ،نقش عوامل دیگر مانند انتشار در مجالت معتبر ،انگیزه برقراری
دسترسی آزاد به مقاله به منظور افزایش نمایانی مقاله و گستره مخاطبان ،حمایت مالی سازمانهای بین المللی و فرامرزی ،تأمین مالی
توسط همکاران مقاله را نباید نادیده گرفت
بر مبنای یافته های این پژوهش می توان دریافت که نویسندگان ایرانی- ،گرچه در سطحی بسیار محدود -مایل به حمایت از
دسترسی آزاد هستند البته نکته بسیار مهم آن است که ممکن است وجه انتشار مقاالت لزوما از سوی نویسندگان ایرانی پرداخت
نشده و همکاران آنان در دیگر کشورها این وجه را تأمین کرده باشند یا این که از معافیت یا تخفیف هایی که توسط بسیاری از
ناشران اعالم شده است (پین فیلد 0292 ،؛ بیورک0290 ،؛ بیورک و ساالمون )0294 ،بهره برده باشند با آن که در عمل این
تخفیفات و معافیت ها به طور گسترده پیاده نشده است (میترمیر0292 ،؛ ستوده و قاسم پور ،)0291 ،اما مشاهدات و تجارب محققان
حاضر از تماس با نویسندگ ان ایرانی در رشته های مختلف از جمله رشته های وابسته به کشاورزی نشان از آن دارد که نویسندگان
ایرانی از این تسهیالت بهره مند شدهاند
بنابراین ،ضروری است نویسندگان ایرانی نسبت به انتشار آگاهانه در این مدل آموزی ببینند زیرا با آن که امکان برقراری
_____________________________________________
1. Schroter & Tite
2. Rodriguez
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دسترسی آزاد در مدلهای رایگان مانند مدل سبز نیز وجود دارد ،اما می توان مشاهده کرد که انتشار در این مدل از مزیتهای خاصی
برخوردار است که عبارتند از:
 -9انتشار مقاالت آزاد به طور کلی ،و انتشارات مقاالت آزاد در مدل نویسنده پرداخت به طور خاص به افزایش عملکرد
استنادی محققان منجر می شود ،به این ترتیب ضریب نفوذ محققان ایرانی افزایش خواهد یافت؛
 -0براساس یافته های تحقیقات قبلی احتمال برتری استنادی مقاالت آزاد در این مدل حتی بیش از مدل سبز گزاری شده
است؛
 -9بسیاری از مجالت ترکیبی از سوی ناشران معتبر منتشر می شوند و از سطح اعتبار بسیار باالیی برخوردار هستند؛
 -4انتشار مقاله در این مدل نیازی به آزادسازی مقاله بر پلتفرمی دیگر (مانند وب سایتهای نویسنده یا سازمان ،یا سپاره های
مختلف) ندارد
با این حال ،همانگونه که پیشتر ذکر شد ،وجه انتشار این مقاالت بسیار باال است و در شرایط مالی سخت کنونی ،ممکن است
توجیه اقتصادی نداشته باشد از سوی دیگر ،ناآگاهی در این زمینه ممکن است به گرفتار آمدن در دام ناشران سودجو منجر شود
بنابراین ،ضروری است نویسندگان:
 -9درباره انواع مدلهای دسترسی آزاد و مزایای آنها آموزی ببینند؛
 -0برای استفاده از تخفیفات و معافیت های در نظر گرفته شده آگاهانه و فعاالنه عمل کنند؛
 -9نسبت به جلب مشارکت دیگر نویسندگان همکار در تأمین وجه انتشار مقاله فعال باشند؛
 -4مقاالتی را که از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردارند و امکان انتشار در مجالت بسیار معتبر و بخت دریافت استناد زیاد
را دارند برای دسترسی آزاد انتخاب کنند؛
 -2نسبت به سطح اعتبار مجالت و مبالغ درخواستی از سوی آنها هوشیار و حساس باشند با آن که رابطهای مستقیم بین مبلغ
حق انتشار و اعتبار مجالت دیده شده است ،اما لزوما هر مجلهای که وجه انتشار را از نویسندگان درخواست میکند از اعتبار
برخوردار نیست
منابع
استخر ،زهره ( ) 9912بررسی هزینه اثربخشی الگوی نویسنده پرداخت برای کشورهای جهان :نمونه مورد مطالعه مقاالت
مجالت ترکیبی آزاد الزویر در سال های ( 0292-0221پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی) دانشگاه شیراز
شیراز
ترابیان ،رودابه ؛ قانع ،محمدرضا (" )9988تعیین رابطه بین خوداستنادی و ضریب تاثیر در مجالت دسترسی آزاد حوزه علوم
فنی و مهندسی در پایگاه های اطالعاتی  ISIو  "DOAJاطالع شناسی82-10 ،2 ،
ستوده ،هاجر؛ حری ،عباس (" )9982جنبش دسترسیآزاد به اطالعات علمی  :ریشهها ،انگیزهها و انگارهها" مجله روان
شناسی و علوم تربیتی929-988 ،)91(9 ،
سعادت ،رسول (" )9981مجالت دسترسی آزاد :مفاهیم وکاربردها" فصلنامه کتاب944-902 ،82 ،
صابری ،محمدکریم (" )9981مجله های دسترسی آزاد با نگاهی به مجلههای موجود در  " ISIپژوهشنامه پردازی و
مدیریت اطالعات922-900 ،)0(04 ،
عبدخدا ،محمدهیوا؛ علی بیگ ،محمدرضا؛ حسینی ،آغافاطمه؛ راوند ،سامان؛ محمدی ،مسعود؛ زارعی ،جواد ()9919
" بررسی میزان آشنایی و نگری اعضای هیات علمی نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی در دانشگاه علوم پزشکی
تهران" مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت)421-421 ،)2(1 ،
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میزان حضوراعضای هیئت علمی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران در شبکه علمی ریسرچ گیت
مهشید لطفی
آرزو غمگسار

1

*2

رقیه سبزعلیان

3

چکیده
زمینه  :بهرهگیری از قابلیتهای وب  0در حوزه پژوهش فرصتهای متعددی را برای پژوهشگران به وجـود آورده اســت از طریـق ایـن امکانـات ،افـراد
قادر خواهند بود با یکدیگر در تعامل باشند و انتشارات خود را با طیف وسیعی از پژوهشگران دیگر ،به اشتراک بگذارند
هد  :پژوهش حاضر باهد

شناسایی میزان حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران در شبکه اجتماعی علمـی ریسـرچ گیـت انجـام

شده است.
روش :این پژوهش به منظور تعیین میزان حضوراعضای هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شبکه اجتمـاعی ریسـرچ گیـت اسـت بـرای
گردآوری داده ها از صفحه دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران و مطالعه پروفایل اعضای هیئتعلمی این دانشگاه در شبکه اجتمـاعی علمـی ریسـرچ گیـت اسـتفاده
شد
یافته ها :یافتههای پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی رشته ای مدیریت در شبکه ریسرچ گیت فعالیت قابل توجه ای دارند
کاربرد های احتمالی  :هر چند معیارهای تولید علم و تعامالت پژوهشگران در حوزههای علمی مختلف چندان قطعی نیست اما بـه نظـر میرســد کـه
در عصر حاضر ،تعامل هر چه بیشتر اساتید حوزه مدیریت اطالعات و دانش شناسی با محیط وب و استفاده از قابلیتهای آن بـرای پـژوهش ،بـه منظــور ارتبـاط
با سایر پژوهشگران میتواند به گستردگی این حوزه ،همافزایی دانش بین حوزههای علمی مختلـف و پیـدایش ایدههای نوین در راستای انجـام پـژوهش ،منجـر
شود
اصالت و ارزش :مقاله حاضر می تواند میزان همکاری علمی اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را نشان دهد
کلیدواژهها :ارتباط علمی ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران

مقدمه و بیان مسئله
امروزه تاثیر فناوری بر زندگی جوامع بشری از کسی پوشیده نیست به طوری که استفاده از رایانه تمامی وجوه زندگی انسان
را دگرگون ساخته است این تتییرات تا جایی پیش رفته است که جامعه اطالعاتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است به طوری که
پژوهشگران در بستر وب  0از ابزار های ساده تری برای تولید ،اضافه کردن و به اشتراک گذاری محتوا استفاده می کنند در واقع
بسترهای فناوری به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرند که کاربران توانایی تولید ،اضافه کردن و به اشتراک گذاری محتوا را به
سادگی در اختیار دارند(معمار ،باجیو حسینی زاده ) 9912،یکی از مسائل مهم که در کل جهان به ان توجه می شود میزان روئیت
پذیری دستاوردهای علمی و پژوهشگران است و یکی از عوامل موثر بر میزان دیده شدن قابل دسترسی بودن منابع علمی و
پژوهش گران است چرا که رویت پذیری بیشتر ،موجب استفاده بیشتر از منابع و در نهایت افزایش استفاده می شود(میرزایی،رحیمیو
مرادی ) 9912،شبکه های اجتماع علمی به عنوان مجرایی جهت اشتراک گذاری تولیدات علمی و محل تعامالت علمی قرار گرفته
است و راهی جهت افزایش رویت پذیری است این شبکه علمی امکان به اشتراک گذاشتن آثار علمی پژوهشگرانرا به وجود اورد

_____________________________________________
 9کارشناس ارشدکتابداری واطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران
0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران ایران
 9کارشناس ارشدکتابداری واطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران

338

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس  /چشم اندازهای ارتباط علمی

مبانی نظری
یکی از شبکه های اجتماعی علمـی کـه میتوانـد بـرای مطالعـات آلتمتـریکس مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ریسـرچگیت اسـت
ریسرچگیت یک رسانه اجتماعی علمی برای پژوهشگران است این شبکه که در سال  0228با هد

فـراهم نمـودن مجموعهـای از

ابزارها جهت همکاری ،اشتراک دانش و ایجاد شبکه کاری و اکتشـافی توسـط دو پزشـک ویـروس شـناس از بیمارسـتان عمـومی
ماساچوست ایجاد شد(صرا

زادهو علوی ،)9919،در حال حاضر دارای بیش از چهار میلیون عضـو اسـت از جملـه امکانـاتی کـه

ریسرچگیت در اختیار پژوهشگران و سازمانها قرار میدهد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان ثبت نام رایگان برای افراد در همه حوزههای علمی و پژوهشی با استفاده از آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی؛
امکان ایجاد پروفایل شخصی و قرار دادن اطالعات مربـوط بـه وابسـتگی سـازمانی ،زمینـه هـای عالقهمنـدی ،مهـارت هـا و
همچنین بارگذاری متن کامل تألیفات (با توجه به قوانین حق مؤلف) و پژوهشهای منتشر نشده؛
وجود رابط و امکان انتقال پروفایل و انتشـارات از سـایر و لینکـداین بـه شـبکه هـای اجتمـاعی ماننـد فیسـبوک ریسـرچگیت
تخصصی ؛ امکان ایجاد و عضویت در گروههای عمومی وتخصصی؛
امکان جست وجوی مشاغل ،کنفرانسها ،همایشها ،کارگاهها در موضوعات مورد عالقه؛
امکان جست وجو بر اساس نام پژوهشگر ،نام سازمان ،نام مجالت ،موضوع و غیره؛
امکان پرسیدن سؤاالت تخصصی و پاسخ دادن به سؤاالت تخصصی سایر افراد؛
امکان الیک کردن ،دنبال کردن و نظردادن در مورد سایر پژوهشگران و انتشارات آنها؛
رتبه بندی افراد و سازمان ها (بر اساس رتبه افراد وابسته به آن سازمان) بر اساس شاخص ریسرچگیت یا آر جی؛
رتبه بندی افراد و سازمانها (بر اساس رتبه افراد وابسته به آن سازمان) بر اساس شاخص نمره تأثیرگذاری ؛
امکان تائید فعالیت های پژوهشی دیگران و یا تأیید شدن فعالیتهای پژوهشی خود از سوی سایر دنبال کنندگان ؛
امکان اضافه کردن اطالعات مربوط به استنادکنندگان به مدارک و همچنـین منـابع و مراجعـی کـه در تـألیف مـدارک مـورد
استفاده قرار گرفته اند؛
اطالعات مربوط به تعداد دفعات و افرادی که هر مدرکرا بازدید ،بارگذاری و استناد کرده اند؛
اطالعات مربوط به افرادی که دارای تألیف مشترک با هر پژوهشگر بوده اند(بتولی )9910،
پرسش های پژوهش
با توجه به اهمیت مطالب گفته شده اهدا

این پـژوهش شـامل 9:میـزان حضـور اعضـای هیـات علمـی دانشـکده مـدیریت

دانشگاه تهران در شبکه ریسرچ گیت چقدر است؟ 0میزان حضور کدام گروه ها در شبکه ریسرچ گیت نسبت به بقیه گروها بیشـتر
است؟ می باشد
پیشینه پژوهش
در ارتباط با بهره گیری از شبکه های اجتماعی در عرصه پژوهش ،آثار متعددی منتشر شده است که مرتبط تـرین آن هـا بـا
پژوهش حاضر بدین شرح است معمار ،باجی و حسین زاده ( )9912در پژوهش خود با عنوان بررسـی رابطـه بـین اسـتفاده از شـبکه
اجتماعی علمـی ریسـرچ گیـت و سـطح سـرمایه اجتمـاعی در میـان اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور
اهوازدریافتند که بین میزان استفاده از شبکااجتماعی ریسرچ گیت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شـاپور
اهواز و مؤلفه های سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی اغلب اعضای هیئت علمی که میزان استفاده آنها از شـبکا
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اجتماعی ریسرچگیت باال بوده است و عالقا بیشتری به استفاده از این شبکه داشتهاند پژوهشهایی که دررابطه با ماهیت شبکههای
اجتماعی علمی انجام می گیرند ،اهمیت زیادی دارند چراکه نتایج آنها می تواند به کاربران در راستای همکاری بهتر در زمینـههـای
پژوهشی کمک نمایدمیرزایی ،صالحی ومرادی()9912در مقاله خود به عنوان بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تبـادالت علمـی
دریافتند که با توجه به اهمیت و نقش شبکه های اجتماعی در معرفی ،برقراری ارتباط ،همکـاری بـین پژوهشـگران ،همچنـین تبـادل
اطالعــات ،بایــد بــرای آمــوزی در مــورد قابلیــتهــای ایــن شــبکههــا و در نتیجــه افــزایش بهــرهوری مــؤثر از آنهــا تــالی
شود.اصنافی()9914در مقاله خود با عنوان تأملی بر میزان حضوراعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در شـبکه علمـی ریسـرچ
گیت دریافت که هر چند معیارهای تولید علم و تعامالت پژوهشگران در حوزه های علمی مختلف چندان قطعی نیست امـا بـه نظـر
می رسد که در عصر حاض ر ،تعامل هر چه بیشتر اساتید حوزه علوم انسانی با محیط وب و استفاده از قابلیت های آن برای پـژوهش،
به منظور انجام پژوهش یا ارتباط با سایر پژوهشگران می تواند به گستردگی این حوزه ،هـم افزایـی دانـش بـین حـوزه هـای علمـی
مختلف و پیدایش ایده های نوین در راستای انجام پژوه ش ،منجر شود باید توجه داشت که در عصـر جدیـد آمـوزی و پـژوهش،
وب گاه های شبکه هـای اجتمـاعی علمـی نظیـر :آکادمیـا ،ریسـرچ گیـت ومنـدلی ،نقـش اساسـی در آمـوزی و توسـعه پـژوهش
دارند.صرا

زاده و علوی()9919در مقاله خود به عنوان جایگاه شبکههای اجتماعی آنالین در میان دانشـجویان کارشناسـی ارشـد

علم اطالعات و دانش شناسی دریافتند که مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی باید در برنامه آموزشی علم اطالعات و دانـش
شناسی گنجانده شود برخی از فواید آموزی شبکه های اجتماعی به دانشجویان از این قـرار اسـت :آمـاده کـردن دانشـجویان بـرای
استفاده از این فناوریها در کتابخانه های محل اشتتال آینده؛ افزایش امکان اسـتخدام دانشـجویان علـم اطالعـات و دانـش شناسـی؛
استفادهاموزشی از این شبکهها برای ارتباط نزدیک تر و بیشتر با دانشجویان و آماده کردن دانشجویان برای آموزی سواد شبکههـای
اجتماعی به دیگران بتولی ( )9910در مقاله ای با عنوان قابلیت های شبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای پژوهشگران با توجه به نقـش
شبکه های اجتماعی تحقیقاتی در معرفی ،برقراری ارتباط و همکاری بین پژوهشـگران و همچنـین مـدیریت تولیـدات علمـی آنهـا،
نتیجه گرفت که متخصصان علم اطالعات با معرقی این سایت ها به پژوهشگران می توانند باعث ارتقـا سـطح پـژوهش هـای علمـی
دانشگاه شوند عرفان منش،اصنافی و ارشدی( ) 9919رابطه آماری معنادار مثبت و ضعیفی میان تعداد استنادهای دریافتی دانشگاه هـا
و موسسات پژوهشی کشور در وب علوم و تعداد بازدید و بارگذاری مدارک آن ها در ریسرچ گیت وجود دارد
روش پژوهش
پژوهشاز نوع توصیفی است برای گردآوری دادهها بر اساس سئواالت پژوهشازمحیط شبکه اجتماعی ریسرچ گیـت اسـتفاده
شد ابتدا لیست تمامی اعضای هیات علمی به تفکیک گروه هـای مختلـف مـدیریت از سـایت دانشـکده مـدیریت دانشـگاه تهـران
استخراج شد جامعه آماری شامل  929عضو هیات علمی بود سپس بر اساس نام های مستخرج،صفحه علمی اعضای هیـات علمـی
گروه های مختلفدانشکده مدیریت دانشگاه تهراندرشبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت جستجو و بررسی شد حضور و عدم حضور
اعضای هیات علمی با گزینه های «بلی» و «خیر» در جدولی معین گردید بدین ترتیب میزان حضور و همکاری اعضـا هیـات علمـی
در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت مشخص شد یافته ها در قالب جدول ارائه گردید
یافته ها
مشارکت اعضای هیات علمی گروه های دانشکده مدیریت دانشگاه تهـران در جـدول 9-9ارائـه گردیـد از بـین کـل جامعـه
پژوهش 92درصد زن و 82درصد مرد بودند با توجه به یافته های بدست آمده میزان مشـارکت اعضـای هیـات علمـی گـروه هـای
مدیریت بازرگانی نسبت به گروه های دیگر بیشتر بود بعد از آن گـروه هـای آموزشـی  MBAو گـروه آموزشـی علـم اطالعـات
ودانش شناسی بیشترین میزان مشارکت در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت را به خود اختصاص دادند گروه های آموزشی حسابداری
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و مدیریت منابع انسانی کمترین میزان مشارکت در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت را داشتند
جدول.1-1میزان مشارکت اعضای هیات علمی گروه های دانشکده مدیریت تهران

میزان انتشار مدارک در شبکه

درصد مشارکت در شبکه

نام گروه

تعداد هیات علمی

اجتماعی ریسرچ گیت

اجتماعی ریسرچ گیت
02

گروه آموزشی حسابداری

8

0

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

8

2

20/2

گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی

8

0

02

گروه آموزشی مطالعات اسالمی

2

0

42

گروه آموزشی MBA

1

4

44/44

گروه آموزشی مدیریت فناوری اطالعات

1

9

40/82

گروه آموزشی علم اطالعات ودانش

1

4

44/44

شناسی
گروه آموزشی مدیریت صنعتی

92

1

49/12

گروه آموزشی رسانه

9

9

99/99

گروه آموزشی مدیریت دولتی

99

4

92/12

گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه

92

9

92

بحث
یافته ها نشان داد میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در اکثر گروه ها پایین تر از حد
متوسط بود شاید یکی از دالیل عدم مشارکت اعضای هیات علمی نا آگاهی از وجود و مزایای این چنین شبکه های علمی رایگان
باشد اصنافی در مقاله خود با عنوان تأملی بر میزان حضوراعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه علمی ریسرچ گیتو
زاده وعلوی در مقاله خود به عنوان جایگاه شبکههای اجتماعی آنالین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطالعات و

صرا

دانش شناسی  ،نشان دادندمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی کم است که با مطالعه حاضر هم راستا می باشد در این مطالعه
اعضای هیات علمی گروه های آموزشی حسابداری و گروهآموزشیمدیریت منابع انساتی نسبت به بقیه گروه ها عالقه چندانی به
مشارکت در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت نداشتند نکته قابل توجه حضور نه چندان فعال اعضای هیات علمی گروه آموزشی علم
اطالعات و دانش شناسی در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت بود
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
با توجه به ماهیت رشته انتظار می رفت اعضای هیات علمی مربوطه فعالیت بیشتری داشته باشند بنابراین برگزاری گارگاه
های آموزشی برای تمامی گروه ها می تواند به معرفی و در نتیجه استفاده و حضور اعضای هیات علمی در شبکه اجتماعی ریسرچ
گیت بینجامد تا تمامی پژوهشگران بتوانند از مزایای نمایانی آثار خود در این چنین شبکه های علمی رایگانی بهره مند شوند
منابع
معمار ن .باجی

 .حسینی زاده

( )9912بررسی رابطه بـین اسـتفاده از شـبکه اجتمـاعی علمـی ریسـرچ گیـت و سـطح سـرمایه

اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مطالعات کتابداری و علم اطالعات.
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میرزایی م  .رحیمی ص  .مرادی م ( )9912بررسـی نقـش شـبکه هـای اجتمـاعی در تبـادالت علمـی( مطالعـه مـوردی دانشـجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی فصلنامه کتابداری و اطالع رسانیشماره ( 9پیاپی .992-928 :))19
اصنافی ا ( )9914تأملی بر میزان حضوراعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در شـبکه علمـی ریسـرچ گیـت تعامـل انسـان و
اطالعات ; (9( 0
صرا

زاده م  ،علوی س ( )9919جایگاه شبکههای اجتماعی آنالین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علـم اطالعـات و دانـش
شناسی تعامل انسان و اطالعات; )9( 9

بتولی ز(" )9910قابلیتهای شبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای پژوهشگران " ماهنامه گفتمان علم و فناوری 28-21 :9.0
عرفان منش ا ،اصنافی ا ،ارشدی ه ( )9919دانشگاهها و مؤسسـات پـژوهش ایرانـی در ریسـرچ گیـت :یـک بررسـی آلتمتـریکس
فصلنامه دانش شناسی

