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 دهیچک

 اس   آن ا  یعلم  یهایهمکار و یعلم هیأت یاعضا توسعة گرو در دانشگاه توسعة

 در را یعلم  داتی تول و ه ا یفعال بهبود و اعضا متقابل تفاهم شیافزا ها،یرهمکا نیا که

 یریتفس  یدارشناس یپد روش و یفیک کردیرو با حاضر یپژوهشمطالعه  ،نیبنابرا. دارد یپ

 مش اهدهقابل جنب ة کی عنوا به را یعلم هیأت یاعضا یسندگینوهم تجارب تا دارد قصد

 نظ ر در و هدفمن د یریگنمون ه از اس تفاده ب ا. ده د ارقر یبررس مورد یعلم یهمکار از

. کردن د مش ارک  پ ژوهش در یعلم  هیأت یاعضا از نفر 21، هاداده ینظر اشباع گرفتن

 ب ا س س  و گردی د یس ازادهیپ و یآورجمع افتهیساختار مهین مصاحبة از استفاده با هاداده

 لی تحل م ورد 1010MAXQDA راف زانرم و( 1002) آزبور  و  یاسم روش از استفاده

 یس ندگینو هم تجارب از مشوق و بازدارنده عامل دو ،پژوهش جیبراساس نتا .گرف  قرار

 یاعض ا ندیاز تجارب ناخوشا یامل بازدارنده که ناشو. عدیگرد ریتفس یعلم تأیه یاعضا

 ب ه شیگ را رمض مو یز دو و پ ژوهش  ی فیک اف  بود در قال   مض مو   یعلم هیأت

 هیأت یاعضا ندیاز تجارب خوشا یامل مشوق ناشوو ع یو کس  شهرت علم ییگرایکم

 ،یاعتم اد اجتم اع رمض و یو چه ار ز یاجتم اع علم  کی در قال  مضمو  خلق  یعلم

 نش ا  پژوهش جینتا. دیدانشگاه احصا گرد  یفیو ارتقاء ک یگفتما  علم  یتقو ،ییافزاهم

 متقابل اً و شوندیم دانشگاه در یاجتماع ةیسرما سطح ءارتقا موج  هایسندگینوهم که داد
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 ک ه دارن د ق رار دانش گاه ب ازخورد و عملک رد ریثأت  تح  زین هایسندگینوهم نیا سطح

 یراس تا در که کندیم هیتوص حاضر پژوهش. گرددیم موج  را هاآ   یتقو ای و فیتضع

 ب ه دانش گاه هتوج  و دانش گاه در یهمک ار یبس ترها ج ادیا ه ایسندگینوهم نیا ءارتقا

 .ردیبگ قرار توجه مورد پژوهش در یفیک یارهایمع

 ،یریتفس  یدارشناسیپد ،یاجتماع ةیسرما ،یعلم یهمکار ،یسندگیهم نو :هادواژهیکل

 .یعلم هیأت یاعضا

 مقدمه .1

 ب ه منجر ،آ   یفیک شیافزا و یاجتماع ةیسرما جادیا ریمس در یعال آموزش توسعة عدم

 توس عة یهابرنام ه ش بردیپ در یع ال آم وزش نه اد نب ود  کارآم د و جامعه یاثربخش عدم

 یاسیس ،یاقتصاد توسعة به یابیدست ،نیبنابرا .شد خواهد کشور یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد

 ا ی م رواب   درک و اس   کارآم د و ای پو یع ال آموزش ازمندین یکشور هر در یفرهنگ و

 ،یاجتم اع ةیس رما بر دیتأک قیطر از ب روا نیا یدیتول یها یظرف و یعال آموزش یاعضا

 ؛132.ص ،2،1000تن امپا)ده دیم  ارائ ه موف ق و داری پا یهمکار یچگونگ مورد در ینشیب

 ج ةینت در ک ه ییهاشبکه و یاجتماع رواب  یهایژگیو(. 28. ص ،1022، 1تاسکو  و لارسن

 یریکارگب ه و ج بب انتق ا،، ،یدسترس  یب را هادانشگاه ییتوانا تواندیم ،شودیم جادیا آ 

 .(221 .ص ،1022 ،3لوزانو و وازکز ،الوارز) دهد قرار ریتأث تح  را دانش

 رن ج ازح دشیب  یرسم و بسته ارتباطات ،یاعتمادیب از هاسازما  اکثر ،حاضر عصر در

و  ب ازتر ارتباط ات بیش تر، یشخص  متقاب ل اتاعتم اد جه  ایجاد تغییرات بای دو  برندیم

 هم هادانشگاه یها یمح ا یم نیا در و کرد جادیا یشتریب یسازمان و یخصش یریپبانعطاف

 ،یگروه  و یف ردا ی م ارتباط ات تعامل ات، کمب ود ب ا رایز ؛باشندینم مستثنا قاعده نیا از

 رو یعلم  هی أت یاعضا فیضع مشارک  و یمیت کار نییپا اعتماد ،یسازمان یهو احساس

                                                           
1. Putnam 

2. Larsen & Tascon 

3. Alvarez, Vazquez & Lozano 
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 و مه ارت دان ش، بر یاجتماع یةسرما در یگبارهیسرما با نندتوایم هادانشگاه. هستند روه ب

 ی یدارا لیقب از خود یساختار یةسرما بر نیهمچن و خود یعلم هیأت یاعضا یهایستگیشا

 رهیغ و یاطلاعات یهاستمیس ،یسازمان یریادگی ،یکار یهاروش و ندهایفرآ ،ینوآور ،یفکر

 (.22. ص ،2،1002گاماس) ندیفزایب

 س طو  در توان دم ی ک ه اس  کنندهتسهیل اقدام و بالقوه انرژی نوعی تماعیاج سرمایة

 و مش ارک  اعتماد، مانند یمیمفاه گیرد و شامل قرار استفاده مورد اجتماعی ساختار مختلف

 س تمیس کی  ج ادیا باکه  اس  جامعه و گروه کی یاعضا ا یم یرواب  اجتماع و یهمکار

 کن دیم  لیتس ه دب ه اه داف ارزش من یابیدس ت یا ب رار یرواب  متقابل و همکار هدفمند،

(. 222.ص ،1008 ،3اس ونوی و یبهان در؛ 22. ص ،1023 ،1یآرا یکش ت و یوس فی ،یتنکابن)

 متقاب ل رواب   مش ارک ، ،یهمبستگ اعتماد، صبر، همچو  یمیمفاه شامل یاجتماع یةسرما

 و شدهنیتحس یرهاهنجا و هاارزش سم  به گروه شودیم سب  که اس  گروه کی یاعضا

 و اس  مربوط سازما  ییتوانا به یاجتماع ةیسرما گرید طرف از بردارد؛ گام جامعه در مثب 

 یفک ر ةیس رما ةتوسع و گروه کی اداره ،یریپبانعطاف کارکنا ، به نسب   یمسئول موج 

 و( ش بکه یکربن دیپ) ش بکه یس اختارده ش بکه، رواب   شامل یساختار نظر از و شودیم

 یارابط  ه نظ  ر از و مش  ترک اتی  حکا و ک  دها و زب  ا  ش  امل یش  ناخت نظ  ر از و ا س  ازم

، 2،2888ام ایفوکو) اس   یهمانن دانگار و انتظارات و الزامات هنجارها، اعتماد، ةرندیدربرگ

. ص ،2882 ،2گوش ا، و  ی ناهاپ ؛122. ص ،1000 تنام،پا ؛51. ص ،2850 ،5مارشا، ؛3ص.

 از یک ی عنوا ب ه یهمک اراس  .  یهمکار ،یاجتماعیة ماسراز عناصر مهم در  یکی(. 123

 یهمک ار یهاش بکه در دانش مندا  رایز ؛شودیم گرفته نظر در دانش شرف یپ یاصل عوامل

                                                           
1. Gumus 

2. Tonkaboni,Yousefy & keshtiaray 

3. Bhandari & Yasunobu 

4. Fukuyama 

5. Marshall 

6. Nahapiet & Ghoshal 
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 گریکدی کار بر و کنندیم استفاده مشابه یهاکیتکن از ،گبارندیم اشتراک به را خود یهادهیا

 (.320، ص. 1023 ،2نیزاکار و تالهیو فوچلا، ،استفانو) گبارندیم ریتأث

 نیرتریپ ب  یرؤ ،یسندگینوهم ،یعلم یهمکار رامو یو بحث پ یپژوهش یها یمح در

 یه ایهمک ار زا یم یریگاندازهسنجش و  یاس  که در راستا یشاخص نیترو در دسترس

 یهمک ار (ک رد  ال ف یبنددس ته ت وا یم را در س ه س طح  هاآ  که رودیمبه کار  یعلم

سازما  مش خ  اس   ک ه  کیپژوهشگرا  در  یعلم ی  منظور از آ  همکاریازمانسدرو 

  یس ازمانبرو  یهمک ار (ب ؛گرددیمکارکنا  آ  سازما   نیب مشترک ةمقال فیتألمنجر به 

مختلف کشور اس   ک ه  یو مراکز علم هاسازما پژوهشگرا   یعلم یمنظور از آ ، همکار

 یعلم  ی  منظور از آ ، همکاریالمللنیب یهمکار (پ و ؛شودیممقاله مشترک  فیتألسب  

 ون ،،) داردمقالات مشترک را به دنبا،  فیتألمختلف اس  که  یپژوهشگرا  کشورها ا یم

 (.282، ص.2382،خواه یملکوتو  ییآقاملا ،یاسد ؛225، ص.1005 ،1ویو روس ما پا ، وو،

 یحت  و یعلم  اجتم اع نیوتک  فقدا  لیدل به» که معتقدند نظرا صاح  یبرخ را یا در

 یک ینزد اس تادا  نیب  در ،یررس میغ و یرس م یهانهیزم در یسازماندرو  تعاملات ضعف

 راد،یق انع) ندارن د یپژوهش  یه ایهمکار گریکدی با هاآ  و ندارد وجود یمعرفت و یفکر

 هب  علاق ه ری اخ یهاس ا، ک ه در دهندیمنشا   هاافتهی یبرخ ،نیا وجود با( 51.ص ،2325

 ،2388، غل امی و بلن دهمتا ) اس  شیافزا روبه یرانیا پژوهشگرا  ا یم در یعلم یهمکار

 (.215، ص.2322، دگاهید و حیاتی ؛223. ص

 یاعض ا ا ی م در یس ندگینوهم  یوضع شد  روشن جه  حاضر پژوهش در ،نیبنابرا

 کردس تا ، یه ادانش گاه مجلات یبررس با یاکتشاف یشیمایپ را یا یهادانشگاه یعلم هیأت

 یعلم  هی أت یاعض ا ا یم مشترک مقالات تعداد به یابیدست منظوربه مدرس  یترب و یراز

 ت ا( هانامها یپا از مستخرج و ا یدانشجو ةواسط بدو  یهامقاله) یسندگینوهم صورتبه که

                                                           
1. Stefano, Fuccella, Vitale & Zaccarin 

2. Wang, Wu, Pan, Ma & Rousseau 
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-ه م روند که داد نشا  شدهانجام شیمایپ. شد انجام ،اس  دهیرس اپچ به 2382 سا، ا یپا

-هم زا یم نیکمتر) اس  کرده یسسر را یرشد روبه روند ریاخ سا، چند یط در یسندگینو

 ب ه مرب وط یس ندگینوه م زا یم نیشتریب و درصد 1/1 یفراوان با 2328 سا، در یسندگینو

 در منتشرش ده مقال ات ک ل به نسب  هایسندگینو هم نیا اما ،(32/12 یفراوان با 2382 سا،

 یهادانشگاه مجلات در شده چاپ ةلمقا 20228 از که صورتنیبد ،ردندا قرار یمطلوب سطح

 داخ ل در همک ارا  ریس ا ب ا یس ندگینوهم صورتبه درصد 12/5 یعنی مقاله 522 مبکور،

 ،یانس ان عل وم ةح وز در مقاله 123 مقالات نیا مجموع از که اس  یمل سطح در ای دانشگاه

 مقال ه 52 ،یمهندس  و یفن ةحوز در مقاله 238 ،یعیطب منابع و یکشاورزة حوز در مقاله 82

 ک ه داش   اشاره نکته نیا به دیبا البته. اس  یپزشک ةحوز در مقاله 25 و یمعمار ةحوز در

 ق رار یپزش ک عل وم یه احوزه در یشمارانگش  مقالات و مجلات شدهیبررس مجلات در

 ش دهیبررس  یهادانش گاه مجل ات ب ا یپزشک یهاحوزه نبود  مرتب  لیدل به نیا و داشتند

 نیکمت ر یدارا یپزش ک عل وم ةح وز از بعد یمعمار ةحوزامر،  نیا وجود با نیبنابرا اس ؛

 هی أت یاعض ا دگاهید ریتفس و درک حاضر پژوهش هدف ،لبا. اس  یسندگینو هم مقالات

 ندچ در یسندگینوهم رشد به توجه با که امر نیا نییتب و اس  یسندگینوهم ةتجرب از یعلم

 دارد؟ قرار ینییپا سطح در یعلم هیأت یاعضا ا یم در یسندگینوهم چرا ریاخ سا،

 پژوهش ینظر یمبان. 2

 پیشینه پژوهش .1. 2

 م ورد 2820 ده ة زم ا  از تحقیقاتی همکاری گیریاندازه برای نویسندگیهم از استفاده

 ه ایهمکاری با تا یرندگمی قرار هم کنار در مختلف استعدادهای ازآنجاکه. اس  بوده توجه

 هم راه ب ه محقق ا  ب رای بسیاری مزایای اس  ممکن کنند، کمک علمی اعتبار به تحقیقاتی
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 منطق ه ی ک اجتم اعی هایش بکه لنز از پژوهش در همکاری درک حا،، این با. باشد داشته

 (.55.ص ،2،1025کومار) اس  جوا  نسبتاً پژوهشی

 نتیج ه ای ن به جنوبی کرة کشور علمی مقالة 182252 بررسی در( 1022) 1لی و اووه آ ،

 بیش تر نویس ندهت ک مقال ات ب ه نسب  اینویسنده چند علمی مقالات تعداد که یافتند دس 

 مقال ات تولی د ب رای( دیگ ر هایدانشگاه با همکاری) ایمؤسسه میا  هایهمکاری و اس 

 نویس نده ی ک توس   که مقالاتی همچنین و ایمؤسسه درو  هایهمکاری به نسب  علمی،

 .اس  داشته توجهی قابل رشد شده، تولید

 در بازرگ انی و م دیری  ح وزة علم ی همک اری نقشة ترسیم با( 1023) 3جا  و کومار

 ت ا 2820 هایسا، طی در علوم وبگاه اجتماعی علوم استنادی نمایة هایداده اساس بر مالزی

 ب رو  ص ورتبه بیش تر م الزی ایهمؤسس ه علم ی همک اری الگوه ای که دریافتند 1020

 برابر سه معمولاً علمی همکاری با علمی تولیدات دریافتی استنادات میزا  و اس  ایمؤسسه

 .اس  اینویسندهتک علمی تولیدات از بیشتر

 همک اری الگوه ای سنجی،کتاب رویکرد با خود پژوهش در( 1021) 2چن و چان، لئو،

 ن انو فن اوری و ک امسیوتر و اطلاعات فناوری فناوری،زیس  در را تایوانی مختلف مؤسسات

 از بیش تر ملی علمی تولیدات میزا  که داد نشا  هاآ  پژوهش نتایج. دارند قرار بررسی مورد

 بیش تر ک ه فناوریزیس   زمین ة غی راز به و اس  مختلف هایزمینه در المللیبین تولیدات

 هازمینه سایر همکاری الگوهای بوده، هاارستا بیم و هادانشگاه میا  هاآ  همکاری الگوهای

 .اس  مربوط تحقیقاتی هایمؤسسه و هادانشگاه میا  همکاری به

 الگوه ای س هم بیش ترین ک ه دریافتند( 2382) راد قانعی و مورکانی شم  ناسار، نوچه

 ص ورتبه خ ارجی منتشرش دة مقال ات در تربیت ی علوم علمی هیأت اعضای نویسندگیهم

                                                           
1. Kumar 

2. Ahn, Oh & Lee 

3. Kumar & Jan 

4. Liu, Chang & Chen 
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 درصد 25 تنها دیگر،عبارتبه. اس  نویسندگی سه صورتبه آ  غال  وجه و بوده کتیمشار

 ک ه کردن د بی ا  ه اآ  همچن ین و اس   بوده نویسندگیتک صورتبه شدهبررسی مقالات

 دلی ل ب ه منتشرشده، مقالات در تربیتی علوم علمیهیأت اعضای نویسندگیهم شبکة ساختار

 منتشرش دة مقال ات نویس ندگیه م ش بکة واس   برخوردار ینیپای انسجام از آ  کم چگالی

 .اس  مختلف هایهوگر میا  کم بسیار رواب  دارای و گسسته ایشبکه خارجی

 پژوهش  گرا  نویس  ندگیه  م بررس  ی در( 2382) خ  واه ملک  وتی و آقامل  ائی اس  دی،

 اینک ه وج ود با که دریافتند 2381-2323 هایسا، طی قم علمیه حوزة و تهرا  هایدانشگاه

 داشته، صعودی روندی علمیه و حوزة تهرا  هایدانشگاه پژوهشگرا  میا  در نویسندگیهم

 تع داد ازنظ ر همک اری الگوه ای و ن دارد ق رار مطل وبی س طح در ص عودی روند این اما

 همچن ین،. اس  اقتصاد حوزة به مربوط همکاری بیشترین و اس  اینویسنده دو نویسندگا 

 ق م، علمی ة ح وزة ب ا همک اری نظ ر از هادانشگاه بندیرتبه در که داد نشا  پژوهش نتایج

 هایرتب ه در آزاد دانش گاه و( ع) ص ادق ام ام دانش گاه و نخس  جایگاه در تهرا  دانشگاه

 .دارند قرار بعدی

 ض ری  و نویس ندگیه م ش بکة ترس یم در( 2383) ناص ری و مق دم گلین ی هاییافته

 میل ادی 1022 تا علوم استنادی نمایة در هوافضا حوزة در ایرانی پژوهشگرا  علمی همکاری

 12/2 مل ی، سطح در همکاری با درصد 25/22 شده،نمایه مقالة 1502 کل از که اندداده نشا 

 تولی د الملل یبین سطح در همکاری با درصد 55/31 و ایمنطقه سطح در همکاری با درصد

 ص نعتی دانش گاه ترتی   ب ه هاپژوهش گاه و هااهدانش گ برت رین همکاری این در و اندشده

 .اندبوده بنیادی هایدانش پژوهشگاه و تهرا  شیراز، دانشگاه شریف،

 ش بکة و علم ی اطلاعات تولید وضعی  که داد نشا ( 2383) محمدی و دهقانی پژوهش

 ،س ا ابت دای از WoS پایگاه در یزد دانشگاه شیمی گروه علمی هیأت اعضای نویسندگیهم

 .دارد پایینی تراکم و نیس  برخوردار بالایی انسجام از 1023 سا، پایا  تا 2882
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 پژوهش ی علم ی مجل ة شمارة بیس  مقالات بررسی با( 2381) فتحی و سلیمی احمدی،

 ای ن به مقالات نویسندگی هم رواب  علمی نقشة ترسیم و عربی ادبیات و زبا  ایرانی انجمن

 بیشترین اینویسندهتک مقالات و دارد قرار پایینی سطح در وهیگر تألیفات که رسیدند نتیجه

 ب ه بیشتر انسانی علوم حوزة در نویسندگیتک به گرایش و دادند اختصاص خود به را میزا 

 .اندبوده گسسته بسیار نویسندگیهم هایحلقه و خوردمی چشم

 میزا  بررسی حو، یشترب هاپژوهش ایرا  در که گف  توا می پیشینه نتایج بندیجمع در

 در ب دو  ویسندگی،نهم و اجتماعی هایشبکه ترسیم همچنین و مقالات در هانویسندگیهم

 طورب ه و اندبوده دانشجویا  واسطة بدو  و علمی هیأت اعضای صرف همکاری گرفتن نظر

 ق رار تحلی ل م ورد را مل ی سطح در نویسندگیهم وضعی  عل  و چرایی پژوهشی خاص

 نگرفت ه نظ ر در همک اری ای ن اص لی عامل عنوا به را علمی هیأت اعضای دیدگاه و نداده

 هی أت اعض ای علم ی هایهمکاری اهمی  و پژوهشی خلاء این به توجه با بنابراین،. اس 

 .رسدمی نظر به ضروری پژوهش این مطالعة عالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه در علمی

 چارچوب نظری پژوهش. 2. 2

 یبررس شامل نهیزم نیا. ردیگیم صورت علوم تربزرگ یاجتماع ةنیزم در یعلم یارهمک

 یعلم  یهااس  یس ،یعلم  یهامیپارادا نامحسوس، یهادانشکده پاداش، یهاستمیس همتا،

 .ص ،1002 ،2س وننوالد) اس  یدانشگاه و یانضباط یهنجارها نیهمچن و یالمللنیب و یمل

 28 ق ر  لی او در یفرانسو دا یمیش توس  ابتدا در سندگا ینو ا یم یعلم یهمکار(. 223

 یآرام  رش د 2822 سا، در او، یجهان جن، تا و آمد وجود به 2225 سا، حدود و یلادیم

 ش د عیس ر رش د نیا به منجر که یلیدلا از یبرخ. اف ی یتصاعد رشد آ  از بعد اما ،داش 

 نظره ا، دی مف و م ؤثر تب اد، یراب  س ندگا ینو نیب یهمکار یایمزا همچو  یموارد شامل

 مه ارت و تخص   از اس تفاده ت ر،شیب یاس تنادها اف یدر گروه، یهامقاله  یفیک شیافزا

 ،یعلم  معتب ر یهامجل ه در یگروه  یهامقال ه چ اپ احتم ا، شیافزا همکار، سندگا ینو

                                                           
1. Sonnenwald 
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 در زهی انگ شیافزا رتبه، یارتقا جه  هادانشگاه یعلمهیأت یاعضا یهامقاله تعداد شیافزا

 ب ود یعلم  یان زوا ب ا مقابل ه یب را یابزار و یپژوهش یها یفعال انجام یبرا پژوهشگرا 

  (.522، ص. 2385رحمانی و اصنافی،)

 س ندگا ینو از یتع داد ک ه اس   یعلم  یه ایهمک ار قیمصاد از یکی یسندگینوهم

 ةشبک ینوع لیتشک و شوندیم متصل گریکدی به( وندهایپ) مشترک فیتأل قیطر از ،(هاگره)

 کی  ک ه یافراد اغل  که اس  یعلم ییآشنا از یمنطق یمعنا کی درواقع دهندیم یاجتماع

 یه ا یمز مهمترین از که شناسندیم یخوببه را گریهمد سندینویم هم یهمکار با را مقاله

 شیافزا آ  تبعبه و مقالات استنادات تعداد شیافزا جهیدرنت و مقالات  یفیک یارتقا دیشا آ ،

 ؛22، ص. 1002 ،1ومنی ن ؛220.ص ،1002 ،2همک ارا  و ،ی ف) باش د اتینشر ریتأث  یضر

 (.5100.ص ،1002 ومن،ین

 ب ه منج ر که اثر کی دیتول در سندهینو چند ای دو مشارک  از اس  عبارت یسندگینوهم

 ییتنهاب ه ف رد کی که یزمان با سهیمقا در یبالاتر  یفیک و  یکم با یعلم یبروندادها دیتول

 و مش ارک  نی ا ک ه( 252. ص ،2882 ،3هادس و ) ش ودیم کند،یم منتشر و دیتول را یاثر

 2جوس ا و ل انویو چنانک ه ،ک رد یتلق  یاجتم اع یةس رما یهامؤلف ه از توا یم را یهمکار

 متقاب ل، تعه د ،یهمکار ارتباطات، مشترک، یرفتارها و هاارزش ،(هنجارها) اعتماد( 1003)

 ک ه معتقدن د و ک رده ذک ر یاجتم اع یةسرما یهایژگیو عنوا به را شبکه و ابلمتق شناخ 

 .کند کار بتواند ای باشد داشته وجود هایژگیو نیا از یکی بدو  تواندینم یاجتماع یةسرما

 پژوهش روش. 3

ق رار  یریتفس  میو پارادا یفیک یهاپژوهش ةزمرپژوهش، پژوهش در   یبا توجه به ماه

 هی أت یادراک ات اعض ا ان د یو نما یابیدر پژوهش حاضر هدف دس ت که آنجا از. ردیگیم

                                                           
1. Figg et al 

2. Newman 

3. Hudson 

4. Vilanov & Josa 
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اس تفاده ش د.  یریتفس  یدارشناس یپد روش از ،ب ود هاآ  یسندگینوهم اتیاز تجرب یعلم

 ه  اآ  قی  اس    ک  ه از طر یین  دهایدر فرآ یک  اوش جزئ   ،یریتفس   یدارشناس  یه  دف پد

-پاس    یتوجه به روا قیکار از طر نیه اک کنندیمخود را معنادار  اتیتجرب کنندگا شرک 

 یبررس  م بکور روشهدف  ن،یبنابرا .شودیمانجام  اندکردهکه تجربه  ییندهایاز فرآ ا یگو

 یدارشناس یپد پژوهش .اس  مطالعه کی در ا یگوپاس  یهادگاهیدفهم و  ،هاادراکتجربه، 

انس ا   ةرداش   و تجرب توجه و تمرکز آ  ب یاس  که کانو  اصل یریاز پژوهش تفس ینوع

و  جینتا زیکرده و ن یمجزا بررس طوربهافراد مختلف را  یانسان یهابرداش  ،روش نی. ااس 

 میمس تق طورب هاف راد  یهابرداش که در  سا بدا را  هابرداش  نیحاصل از ا یهافیتوص

به اکتشاف  ،یریتفس یدارشناسیپد (.222. ص ،1002 ،2ناریپا) دینمایم یبررس شودیمظاهر 

 یو کش ف چگ ونگ س تهیز یهاتجرب هو ه دف آ  درک  پردازدیم یشخص ةمنظم از تجرب

 اتی مش ترک از تجرب یمعان ،واقع در .اس  هاآ  یو اجتماع یشخص یایاحساس افراد از دن

 ،1،1022 نکیت ام) ش ودیم محس وب  یریتفس یدارشناسیپد قاتیتحق یخاص هدف اصل

 (.51. ص ،0310 ،3آزبور  و  یاسم؛ 22. ص

 نیتضم نیو همگن هستند. ا هدفمند ةنمون جادیبه دنبا، ا یریتفس یدارشناسیپد محققا 

 سازدیماس  و محققا  را قادر  دهندگا پاس  یبرا یشخص  یاهم یکه مطالعه دارا کندیم

 ان دکردهرا تجرب ه  یصوص بخ ةدی پداز افراد ک ه  یگروه خاص ةرا دربار یخاص اتیتا جزئ

 یعلم  هی أت یانتخاب اعض ا هدفپژوهش حاضر  در(. 22. ص ،1022، 2نو ) دنکنضب  

تج ارب  ةبودن د ک ه درب ار لیما کنندگا مشارک  نیو ا داشتند یسندگینوهم ةتجربکه  بود

 اب ک ه ممک ن اس    آنج ات ا  کنندگا مش ارک  نیتلاش شد که ا ضمناً .خود صحب  کنند

 ةتجرب کی ةدربار فردمنحصربهو  یغن یها یروابه  یابیمتفاوت باشند تا امکا  دست گریکدی

                                                           
1. Pinar 

2. Tomkins 

3. Smith & Osborn 

4. Noon 



 379                      ...         أتيه یاعضا انيم ياجتماع ۀیسرما يفيپژوهش ک            شمارة اول            

 

در  دیاس  که با مدنظرباف  خاص  کی یریتفس یدارشناسیچنانچه در پد. دیفراهم آ خاص

 هی أت یاعض ا ،پژوهش نیا یهاداده منبع؛ کنندیم ریرا چگونه تفس دهیپد نیافراد ا دیآ  د

 یریگنمونهلبا  ؛دداشتن یسندگینوهم ةتجرب بارکیکه حداقل  دنبودکردستا   دانشگاه یعلم

 21  ی نها در قرار گرف . یریگنمونه ةخاتمملاک  یو اشباع نظر هدفمند انجام شد ةویبه ش

 ه اآ مشخص ات  که در پژوهش مشارک  داشتند با حداکثر تنوع یعلم هیأت ینفر از اعضا

 اس . شده ارائه 2در جدو، 
 

 کنندگانکتمشار یشناخت تیجمع اتیخصوص .1 جدول

 یعلم ةمرتب دانشکده تیجنس فیرد

 اریدانش یکشاورز مرد 2

 اریاستاد یانسان علوم مرد 1

 اریاستاد یانسان علوم ز  3

 اریاستاد یکشاورز مرد 2

 اریدانش هیپا علوم مرد 5

 اریدانش یکشاورز مرد 2

 استاد خارجه یهازبا و  اتیادب مرد 2

 اریاستاد یمهندس مرد 2

 اریاستاد یمهندس دمر 8

 اریاستاد یمهندس مرد 20

 اریاستاد یمهندس مرد 22

 اریاستاد یانسان علوم مرد 21

 

. دی نما افش ا را قی تحق از قب ل تعص   مس ائل هرگونه دیبا محقق یفیک ةمطالع کی در

 ای به بازتاب  یریپبانعکاسرا حفظ کند.  یانعکاس یتفکر دیبا یریتفس یدارشناسیپد محقق

که  کندیماذعا   یریپبانعکاس. دارد اشاره قیتحق روند در صادقانه و حساس ،یانتقاد تفکر
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. اگرچ ه رن دیگیم ق رار  ریتفس  ریتأثتح   هارونوش  لیوتحلهیتجزاز  آمدهدس به یمعان

 ،داشته باش د کنندگا مشارک  یایاز دن یدر تلاش اس  تا درک بهتر یریتفس یدارشناسیپد

قابل انجام  کنندگا مشارک پژوهشگر با رونوش   یمیصم یریدرگ قیا از طرامر تنه نیاما ا

 اس   نی ا هدف) اس  یشناخت داریپدهم  یریتفس یدارشناسیپد لیتحل ،معنا نیاس  در ا

و  دگاهی ب ه د یبس تگ) یریتفس  ( و ه مباش د جها  از کنندگا شرک  نظرات انگرینما که

 (.32. ص ،1008 ،2یمودل) (داردبرداش  خود پژوهشگرا  

 یةس رما ةمؤلف  کی  عنوا ب ه یعلم  یه ایهمکار به  امحقق توجه ،در پژوهش حاضر

 اس  یعلمهیأت یاعضا یباورها و هادگاهید از متأثر که آ  در رگباریتأث عوامل و یاجتماع

 ا ی م یعلم  یهمک ار ةجل و نیرتریپ ب  یرؤ عنوا به یسندگینوهم پژوهش انجام ةدیا به

 یاعض ا یس ندگینوه م ةس تیز ةتجربکه بر  گردید یسع گریاز طرف د و کرد ککم دیاسات

 یهافیتوص قیاز طر هاآ  یسندگیهم نو اتیتجرب یاساس یشد و معان متمرکز یعلم هیأت

  امحقق  ،یکل  طور به .صورت گیرد پژوهش سراسر در یانعکاس وندر و شود صادقانه ارائه

 هی أت یاعض ا یس ندگینوهم تجارب با مرتب  ادراک هک هستند ییهاارزش و باورها یدارا

 قضاوت بدو  و واضح ق،یدق که کنندیم استفاده ییهاواژه از  امحقق. دهدیم شکل را یعلم

. ب ود خواه د یض رور زد  برچس   از یریجل وگ و افراد به نهاد  ارج یبرا نیا و هستند

 .ردی گیم  ق رار استفاده مورد دیمف و مؤثر یهادگاهید ةارائ با ندیفرآ طو، در خوب قضاوت

( س  ؟یچ یس ندگینوهم ةتجرباز  یمعل هیأت یاعضا درک) سؤا،حضور مداوم  ،نیهمچن

 .کرد کمک رهایتفس و نیمضام استخراج به مطالعه مراحل تمام در پژوهشگرا  ذهن در

با  سؤالات .دبو باز سؤالات از استفاده با افتهیساختار مهین ةمصاحب ،هاداده یگردآور ابزار

ه ر  یب را ه اآ  یمصاحبه آورده شدند. توال یراهنما کیتمرکز به مطال  تح  پوشش در 

ف رد  ه ر یهاپاس  مصاحبه و  ندیبه فرآ یبستگ سؤالات توالی رایز ؛مشابه نبود کنندهشرک 

ب ه چ ه معناس  ؟  یسندگینوشما هم نظر از» لیاز قب یاساس سؤالات. مصاحبه شامل داش 

                                                           
1. Moodley 
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 ةتجرب در  یچه بود؟ چ ه ع وامل یسندگینوهدفتا  از هم د؟یدار نهیزم نیدر ا یاهتجربچه 

 ؟برداش   درش ما  یب را یام دیچ ه پ یسندگینوهم ةتجربشما مؤثر بودند؟  یسندگینوهم

 س ؤالات و بود« ارتقا داد؟ یعلمهیأت یاعضا یتجارب را برا نیا یهانهیزم توا یمچگونه 

 کی  تا تجربه ةنیزمدر  دیتوانیم لیشد  مصاحبه استفاده شد از قب ترقیعم یکه برا یریگیپ

 .اس .....؟ چگونه.......؟ چرا........؟ نیمنظور شما ا ایآ د؟یاوریمثا، ب

و پ   از  ش د داده شر  دیاسات یبرا پژوهش فابتدا هد ،یاصو، اخلاق  یرعا منظوربه

فرستاده  یعلمهیأت یاعضا یبه براو مکا  مصاحبه، پروتکل مصاح زما  ةنیزمدر  یهماهنگ

 مان د  محرمان ه از ه اآ  نا یاطم صدا، ضب  جه  هاآ  از  یرضا کس  با ،نیهمچنشد. 

 ک ه ییآنج ا از .ش د داده ه اآ  ب ه پژوهش ندیفرآ از انصراف حق و دیگرد کس  اطلاعات

 طورب ه اهمص احبه ،خواه د مان د یناش ناس ب اق ه اآ  یهاص حب ک ه  دانستندیم دیاسات

 یهاص حب داش   ک ه ب ه  ازی محقق ن که لیدل نیا به .دیانجام گرد یترواضحو  ترحیصح

ب ار  نیو پ  از چند دیضب  گرد هامصاحبه یبار گوش دهد تمام نیچند کنندگا مشارک 

 هامصاحبه زما مدت. دیگرد یسازادهیپ کنندگا مشارک  یهاصحب  نیع هامصاحبه د یشن

 در نوسا  بود. قهیدق 50تا  35 نیب

 ن ا یاطم یمهم را ب را ی( راهکارها1002) 1میدورو   ی( و و  در1002) 2تو موو  یباب

 و ن ا یاطم  ی قابل انتق ا،، اعتب ار،کردند که شامل  شنهادیپ قیتحق یاز کاهش تعص  در ط

ب ا داد  اشاره دارد. در پژوهش حاض ر  هاداده یریباورپب زا یاس . اعتبار به م یریپبانطباق

 یه ادادهاز  یناش  نیمض ام ه اآ ت ا  گردیدفراهم امکا   نیا کنندگا مشارک بازخورد به 

اظه ارنظر  ه اداده جیاحساسات خ ود و نت ا یدر مورد هماهنگ وکنند  یابیرا ارز شدهلیتحل

 احس اس کردن د م ا رایز ؛نددبر لبت خودتجارب  خلاصه د یاز شن شوندگا مصاحبهکنند. 

 با استفاده شوندگا مصاحبهارائه بازخورد به  نی. امیاآورده دس  بهرا  هاآ  اتیبجوهره تجر

                                                           
1. Babbie & Mouton 

2. Van der Riet & Durrheim 
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 کنندگا ش رک  یای از دن ت ریغنبه درک  نیامر همچن نیکه ا دیانجام گرد لیمیا و تلفن از

در  کنندگا ش رک  ک رد. دی أیتدر پژوهش را  شدهارائهاطلاعات  وسقمصح کمک کرده و 

. در پ ژوهش ندادند رییتغ ،شده ریتفس هاآ از تجارب  کهرا  ییهالیتحلاز  کیچیهبازخورد 

 ةنیزمو  کنندگا شرک  ازجمله قیتحق یهاجنبه یةکلجامع در مورد  یحیتوض ةبا ارائحاضر 

حاضر ب ا اس تفاده از خوان د   پژوهش در. تلاش شد هاداده یریپبانتقا،کس   برای قیتحق

 ةداد مجموع ه دو آم د  دس   ب ه با و نیمجدد مضام یررسب مکرر، طوربه هامصاحبهمتن 

 یاز بررس  یپ  از گبش  م دت مح دود هامصاحبهمجدد  یبررس با هماهن، و کسارچهی

 طورب ه یریپبانطباقاز  نا یحصو، اطم منظوربهو  دیفراهم گرد هاداده نا یاطم  یقابل ،هیاول

 می گردید. تأمل قیدر تحق پژوهشگر یشخص یهامشارک مداوم در مورد 

 ةدربار افراد ةتجربکه  شودیمآغاز  یدرک متن اس  و زمان یریتفس یدارشناسیپد اساس

تا افق  شودیممحقق در عمق متن غرق  گرید یشود و از سو لیمکتوب و به متن تبد ،دهیپد

(. 11، ص. 1002 ،1یش ارک؛ 5.ص ،2،1002کوهن) کندخواننده باز  یرو شیرا در پ یدیجد

از ب ا اس تفاده  ه اداده لی در پژوهش حاض ر تحل شدهگرفتهکار  به یریه به وجه تفسبا توج

انجام شد  MAXQDA 1010 افزارنرماستفاده از  با بود که (1002) آزبور و   یروش اسم

  اس  ریز شر  به آ  مراحل که

 یبررس  لیتفص بهاو،  ةم تن مص احب گر،ید یهامصاحبهقبل از شروع  او، ةمرحل در .2

. ش ود حاص ل آ  از یدرس تبارخوان ده ش د ت ا درک  نی. سس  ه ر مص احبه چن ددیگرد

 شد. هیته سؤالاتو  هایوستگیپ ه،یاول یهامضمو  اساس بر هیاول یهاادداش ی

 م ورد ،یمعن  یواح دها نیب  ارتباطو  گردید افزارنرموارد  کیبه تفک هامصاحبه متن. 1

 .گرفتند قرار هم کنار در ینمع یواحدها از یبرخ و گرف  قرار یبررس

                                                           
1. Cohen 

2. Sharkey 
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 نیاز مضام هرکدام ،قیتحق مطال  از برآمده یساختارها و ندهایفرآ درک شیافزا یبرا. 3

 س اختارو  زیمتم ا گریک دیاز  یمتفاوت یهارن، به افزارنرمدر  ،آ  یمعن یو واحدها یفرع

 ارائه شد. لیوتحلهیتجز

 ب ه نیمض ام میتقس به کمک یبرا هاآ ز ا یاخلاصه ،هامضمو  ییاصلا  نها منظوربه. 2

 .دیگرد جادیا ،یفرع و یاصل نیمضام

ک ه در  دیگرد یطراح افزارنرماز  یو مضمو  اصل هامضمو  ریز از یخروج  یدرنها. 5

 آورده شده اس . هامصاحبه لیاز تحل یانمونه 1جدو،  دراس  و  مشاهده قابل 2شکل 

 
مستخرج از  یو اصل یفرع نیو مضام نیبه مضام هاآنو اتصال  ینمع یواحدها از یانمونه .2 جدول

 دیتجارب اسات

یمعان یواحدها نیمضام به یمعن یواحدها اتصال   یاصل مضمون یفرع نیمضام 

مشارک  مؤثر در  یسندگینوهم»

 ةجینتپژوهش و چاپ  کیانجام 

 «همشترک طوربه پژوهش

 

ارتباطات  تونهیم یسندگینوهم»

 بهبود رو یعلم أتهی یاعضا نیب

 گهید هم به اونا بشه باعث و بده

 «باشن داشته یشتریب اعتماد

 

بود  نیا یسندگینوهم از من هدف»

 کیانجام نشه و  یکه کار سرسر

 چو  ادیدرب آب از خوب ةمقال

 تخص  در مباحثش یبرخ

 «بود همکارم

 

 همکارم که دمیدیم یوقت من»

 به مشترک، میت کی توس  پژوهش انجام

 ادغام تخص ، یگبارراکاشت

  ،یفیباک اثر خلق مختلف، یهاییتوانا

 و کار میتقس ،یپژوهش یکارها بهتر انجام

 اثر کی دیتول و خلق مشترک، کار ةارائ

 شیافزا دوطرفه، ةزیانگ جادیا ،یگروه

 و کار میتقس د،یاسات یهمکار یةروح

 یةروحداشتن  ،یکار صداق  ف،یوظا

 تعهد، ژوهش،پ اخلاق  یرعا ،یمیت کار

 گر،یکدی با مشورت ،یریپب یمسئول

 مانه،یصم رواب  جادیا رواب ،  یتقو

 نقاط رفتن نیب از ،یمیت کار با ییآشنا

 یهمکار و کمک به اعتماد ضعف،

 بالا دانشگاه، یعلم سطح شیافزا گر،یکدی

 یهاشاخ  ءارتقا دانشگاه، ةرتب برد 

 یبرا یعلم مثب  جینتا دانشگاه، یپژوهش

 
 
 

 ییافزاهم

 

 

 یاجتماع اعتماد

 

 

 

 

 

 

  یفیک ارتقاء

 دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 اجتماع کی خلق

 یعلم
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یمعان یواحدها نیمضام به یمعن یواحدها اتصال   یاصل مضمون یفرع نیمضام 

 و قیعم و کتهینم کار یسطح

 نکهیا بر علاوه کنهیم کار درس 

 کار باهاش راح  ا،یخ با تونم یم

 «شهیم شتریب کار به اقممیاشت کنم

 

 یعلم  یفیک یسندگینوهم»

  یکه در نها دهیم ارتقا رو شخ 

 «رشد دانشگاه رو به دنبا، داره

 

 ةارائ ةواسطبه یسندگینوهم»

نظرات مخالف و  د ینظرات و شن

 کینامیو دا ییایگفتگو باعث پو

فرد  شهیو باعث م شهیشد  فرد م

بره و نقاط  تخص به دنبا، 

 «ضعفش رو برطرف کنه

 

 یسندگینو هم در دیاسات رواب »

دانشجو تو  -استاد ةرابط هیشب

کلاسه. اگه دانشجو سؤا، نسرسه 

 مونهیم یسطح ما در همو  حد باق

 «میرینم یریادگی دنبا، به و

 

 شیافزا دانشگاه، سطح ارتقاء شگاه،دان

 کینامیدا و ییایپو دانشگاه، یعلم ازیامت

 کس  تخص ، سطح شیافزا فرد، شد 

  یفیک ارتقاء ،یعلم ارتقاء و گاهیجا

 تجارب بهبود ،یپردازدهیا شیافزا ،یعلم

 ةیروح شیافزا اعضا، یهایتوانمند و

  یفیک و  یکم شیافزا مشارک ،

 ،یعلم  یفعال  یفیک بهبود پژوهش،

 شیافزا ،یعلم شرف یپ در فرد یسع

 پژوهش، سواد شیافزا ،یعلم ازاتیامت

 یگباراشتراک به مطلوب، کار ةارائ

 یعلم اثر کی دیتول مهارت، و تخص 

 شد  باز سازنده، انتقادات جادیا  ،یفیباک

ذهن، به وجود آمد  تجارب مثب ، 

رفتن نقاط  نیاز ب گر،یکدیمشورت با 

نو، افزود   یهادگاهیشد  دضعف، مطر 

همکارا ، ثب  اسم همکارا  به  یاسام

از  استفاده ،هاآ مقاله بدو  حضور فعا، 

به  یتلاش برا گر،یکدیپس  و مقام 

 و ارتقاء یبرا تلاش گاه،یدس  آورد  جا

بده  عنوا به یهمکار ،یدانشگاه ةرتب

در انجام  دیاسات یبستا ، بدقول

 صورتبه فیانجام وظا ،ها یمسئول

  ،یتوجه دانشگاه به کم ،ینامساو

ارائه  ، یفیکیب یعلم داتیتول شیافزا

 کاربرد، سنجش اعضا بر یب یهاپژوهش

 به توجه بدو  مقالات تعداد یمبنا

 هم مقالات بر نییپا نظارت  ،یفیک

 .یسندگینو

 

  گفتما  یتقو

 یعلم

 

 

 

 

 شهرت کس 

 یعلم

 

 یکم به شیگرا

 ییگرا

 

 

 

 

 

 

 

  یفیک اف 

 پژوهش
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 هاافتهی. 4

 ریز شش و یاصل مضمو  دو یعلمهیأت یاعضا یسندگینوهم تجارب لیوتحلهیتجز از

 ب ه ادام ه در که دیگرد استخراج بازدارنده عوامل و مشوق عوامل ةدست دو در یفرع مضمو 

 .شد خواهد پرداخته هاآ  شر 

 مشوق عوامل .1. 4

 ةن یزم در یعلمهی أت یاعض ا ندیخوشا تجارب از یناش عوامل ،مشوق عوامل از منظور

 مشارک  جه  یعلم هیأت یاعضا در زهیانگ جادیا و قیتشو موج  که اس  یسندگینوهم

 ا ی م بخ ش دو در یعلم  جتم اعا کی  خلق مضمو  قال  در و شودیم یسندگینو هم در

 .شد ریتفس یسازمان و یفرد

 یعلم اجتماع کی خلق

 از یجمع  ک هاس    یاجتم اع علم  کی  یسندگینوهم ،یعلم هیأت یاعضا دگاهید از

 و یارش تها یم یه ا یفعال و هس تند تعامل در خاص ةنیزم کی در گریکدی با پژوهشگرا 

 در تواندیم یعلم یها یواقع که بودند معتقد هاآ  .اس  توجهقابل زین آ  در یسازمان ا یم

 تبادل ات و گریکدی یها یفعال از همکارا  یبررس چراکه ؛شود محقق یعلم اجتماعات نیا

 یعلم  هی أت یاعض ا .کن د کمک  یواقع نیا به یابیدست به تواندیم جینتا ریتفس و یفکر

 را محقق ا  و پژوهش گرا  عنوا به دیاسات از کوچک یاجامعه یسندگینوهم که بودند معتقد

 اتیخصوص  و اس  خودش خاص یهنجارها و هاارزش یدارا جامعه نیا که کندیم جادیا

 یعلم یهااجتماع نیا ،دیاسات دگاهید از. اس  صادق هاآ  یعلم امور و هاکنش بر یاجتماع

 معتق د و کنن د ق لمنت آ  در را یاحرفه اخلاق و یپژوهش فرهن، توانندیم که اس  یمکان

 اجتماع ات یهانهیزم جادیا کند رشد یسندگینوهم و پژوهش بخواهد دانشگاه اگر که بودند

 م ورد خ ود همک ارا  توس    اجتم اع نیا در هاآ  چراکه ؛به نظر می رسد یضرور یعلم

 ط رف دو ه ر در را یعلم  رش د یهان هیزم تواندیم هایابیارز نیا و رندیگیم قرار یابیارز

 ص ورتبه یعلمهی أت یاعض ا ا ی م یس ندگینوه م براس اس نت ایج پ ژوهش .کند راهمف
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 در یجلس ات ل زوم صورت در فراهم بود که هاآ  یامکا  برا نیا و بود میمستق و یررسمیغ

 اجتماع کی خلق. ندینما نظرتباد، گریکدی با و دهند لیتشک خود یپژوهش یها یفعال مورد

 .دیگرد فیتعر یسازمان و یفرد ا یم بخش دو قال  در یعلم

 یفرد انیم .1. 1. 4

 در گریک دی ب ا یعلمهی أت یاعض ا ارتباط ات از که اس  یعوامل یفرد ا یم از منظور

 ارتباط ات. اس   مه م اریبس  اطلاعات انتقا، و علم در ارتباط عنصر. شودیم یناش دانشگاه

 ةک ریپ در اگ ر ک ه اس  بد  کی در خود ا یجر مانند دانشگاه در یعلمهیأت یاعضا ا یم

 مؤلف ه دو یاجتم اع اعتماد و ییافزاهم. داردیبازم شرف یپ از را دانشگاه ،ندهد رخ دانشگاه

 .شدند ریتفس یفردا یم بخش قال  درکه  هستند

 ییافزاهم

 ب ه گریک دی ب ا هاآ  یهادهیا و تخص  یسندگینوهم در ،یعلمهیأت یاعضا باور به 

 و پرب ارتر یعلم  لح ا  از ک ه ش ودیم  یامقال ه دی تول به منجر و شودیم گباشته اشتراک

 که می گردد یپژوهش ةجینت به منجر واقع در و اس  مستقل و یفردة مقال کی از ارزشمندتر

 ک ه بودن د معتق د ه اآ . ش دینم  حاصل یاجهینت نیچننیا یکارگروه بدو  گاهچیه دیشا

 توان دیم  ،یهمک ار از مطل وب ةج ینت کی  عنوا به بالا سطح و  یفیباک ةمقال کی نوشتن

و  ش تریمنج ر ب ه ارتباط ات ب و کند قیتشو شتریب یهایهمکار یبرا را یعلمهیأت یاعضا

 فرص   یهاتجرب ه ک ه یدیاس ات ب ا یهمک ار ژهیوب هشود.  یعلم یفاصله گرفتن از انزوا

 اس اس ب ر. اندکرده تجربه را موفق و بزرگ یقاتیتحق یهاگروه در حضور و داشته یمطالعات

 هی أت یاعضا که بود یعوامل از هاپژوهش موضوع بود  یارشتها یم  یماه ،پژوهش جینتا

 یای زوا از یموض وع اگ ر ه اآ  اعتقاد به زیرا دادیم سوق یسندگینوهم سم  به را یعلم

 ت ریغن یاجهینت تواندیم ،شود یبررس مختلف یهاحوزه  امتخصص یهادگاهید و گوناگو 

 ن هیزم نی ا در دیاسات یهاقو،نقل از نمونه چند به ریز در. باشد داشته یبالاتر  یجامع با و

  اس  شدهاشاره
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 ک ه بود یتخصص یدارا یبخش. داش  مختلف یهاتخص  به ازین هاپژوهش از یبرخ»
 تونس  ینم  همک ارم ک ه بود یتخصص یدارا گشید بخش و بدم انجامش تونستمینم من

 یبال اتر س طح ک ار و باشه داشته رو خودش  یماه کار نکهیا یبرا نجایا در و بده نجامشا
 (.21 ش م)«باشه یسندگینو هم صورت به که بود بهتره نباشه نییپا ارزشش و باشه داشته

 در مختل ف یهاتخص   و بش ه استفاده مختلف یهاتخص  از که بود نیا هدفم من»

 یمهندس  یکاره ا در یامقال ه یوقت  مثل اً؛ بره بالا کار سطح و بشه یگردآور یپژوهش کار
 ب ا همک ارا  از یبرخ  ن هیزم نیا در نیبنابرا ؛میدار یسازهیشب جینتا به ازین ما شهیم نوشته

 ه م ص ورت ب ه ک ار نیبن ابرا ؛کنن کمک که هس  ازین و دار  ییآشنا مرتب  یافزارهانرم
 (.2 ش م) «کنهیم دایپ شیافزا هم ارک  یفیک گرید طرف از که ادیم در یسندگینو

 م ن و داش   رب   یحقوق فقه با و بود یارشتها یم که کردم انتخاب رو یموضوع من»
 ن هیزم او  در ک ه ک نم ک ار همکارم با داره ارتباط فقه به که رو جنبه او  که داشتم دوس 

 ب ه ک ار  ینهادر که بشه کار  یفیباک و خوب موضوع هی که بود نیا هدفم و داره تخص 

 (.1 ش م) «نشه انجام یسرسر و یسطح صورت

 یاجتماع اعتماد  

 ب ه منج ر ،واق ع در و ب ود یعلمهی أت یاعض ا ا ی م تعام ل مه م یهاجنبه از اعتماد 

 دانش گاه در یاجتماع یةسرما مهم کانو  اعتماد گرید طرف از و شدیم هاآ  ا یم یهمبستگ

 جادشدهیا یهمکار و مشارک  ،یاجتماع چس  کی انندم تواندیم اعتماد. شودیم محسوب

 زا ی م ب ه یاجتماع اعتماد ،حاضر پژوهش در. بزند وندیپ هم به محکم طوربه را دیاسات ا یم

 مانن د یاحرف ه و یتیشخص  یهایژگیو یهاجنبه از گریکدی به یعلمهیأت یاعضا نا یاطم

 وجود دیاسات .دارد اشاره یپژوهش اخلاق و یهمکار یةروح ،یعلم سطح رواب ، در صداق 

 ک ه ییج ا ت ا دانس تندیم  یسندگینوهم در رگباریتأث و مهم عوامل از را ییهایژگیو نیچن

 ا ی م در را یس ندگینوهم توا یم ،شود  یتقو دیاسات در هایژگیو نیا اگر که بودند معتقد

 کردند ا یب دیاسات که بود ییاج تا یعلمهیأت یاعضا ا یم در اعتماد  یاهم .داد ارتقاء هاآ 
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  ی فعال خود همکار ای گروه کی با رندیبسب هاآ  که شودیم باعث که یمهم یعوامل از یکی

 ه اآ  ای آ ک ه اس   نکته نیا به توجه ،کنند فیتأل مشترک یامقاله ای باشند داشته یپژوهش

 اعتماد هاآ  وطرفهد یهمکار و پژوهش ا یجر در همکارانشا  صداق  و تعهد هب توانندیم

 ؟ندکن

 ک ه ش ده داده یزمان او به که باشه متعهد واقعاً دیبا مقابل طرف و لازمه تعهد من ازنظر»
 ک ار اهل واقعاً و کنن کار طرف هردو دیبا. باشه ریپب یمسئول و بده انجام رو کار موعد سر

 و س ین یطحس همکارم بدونم اگه خودم من نکنن کار یسطح و یسرسر و باشن قیتحق و
 و نکن ه ک ار ط رف اگ ر یول  ،ک نم ک ار او ب ا که هستم مشتاق کنهیم کار درس  و قیعم

 (.1 ش م) «دیآیم نییپا اشزهیانگ هم گهید طرف ،باشد نداشته مطالعه نباشه ریپب یمسئول

 و بش ه ت ریمیص م و بهت ر رواب   ش هیم باعث خوبه بشه انجام مشترک کار واقعاً اگه»

 ییجوراه ی و باشن داشته یشتریب اعتماد گهیهمد تخص  و گهیهمد به یعلمهیأت یاعضا
 (.2 ش م) «کنن باز حساب گهیهمد یهمکار و کمک رو

 یسازمان. 2. 1. 4

-ه م و دارد یاساس  نق ش ه اآ  ج ادیا در دانش گاه که اس  یعوامل یسازمان از منظور

 یام دهایپ دانش گاه یب را توانندیم هایسندگینوهم. دهدیمقرار  ریتأثرا تح   هایسندگینو

 از متقابل اً هایسندگینوهم نیا که اس  ممکن یصورت در نیا اما ،باشند داشته یمطلوب اریبس

 دانش گاه در را هاآ  مناس  یهارساخ یز و بسترها جادیا با دانشگاه و ردیبسب ریتأث دانشگاه

 .اس  یعلم گفتما   یتقو و دانشگاه  یفیک ارتقاء شامل یسازمان عوامل. کند  یتقو

 دانشگاه تیفیک ارتقاء

 یاعض ا ییآش نا ب ا توان دیم  یس ندگینوه م تج ارب ک ه داد نش ا  هامصاحبه ریتفس

 ه اآ  در اس   همک ارا  ریسا با ارتباط از یناش که خود ضعف و قوت نقاط با یعلمهیأت

 یهاهیس رما و ط اتارتبا ج ادیا ب ا گ رید یس و از و دی نما ج ادیا یپژوهش یتوانمند کی

 در ک ه یعلم  ارتباط ات ،نیهمچن . ده د شیافزا را یپژوهش داتیتول ،دانشگاه در یفرهنگ



 399                      ...         أتيه یاعضا انيم ياجتماع ۀیسرما يفيپژوهش ک            شمارة اول            

 

 ب ا و ک رد خواه د دای پ توسعه مروربه ردیگیم صورت دیاسات ا یم ،هایسندگینوهم ا یجر

 ب ه را هاآ  پژوهش، عرصه در یعلمهیأت یاعضا یهایتوانمند و یمیت کار یةروح شیافزا

 یالملل نیب یق اتیتحق مراک ز و هادانشگاه یحت ای و گرید یهادانشگاه با ترگسترده رتباطاتا

 ،آ  تبعب ه و یافت ه ارتق اء دانش گاه یعلم  س طح ک ه شودیم موج  امر نیا و کند قیتشو

 یهادانش گاه لی تما ج ادیا در تواندیم امر نیا. ابدی شیافزا زین دانشگاه یالمللنیب ارتباطات

 زیآم ی موفق دانشگاه با استاد و دانشجو تباد،به  لیتما ایو  یپژوهش یهایهمکار به جخار

 دانشگاه به نو یهادهیا و دیجد تجارب ورود و بااستعداد ا یدانشجو جبب وج مکه  باشد

 .گرددیم

 عنوا ب ه اگ ه م ن مثل اً ،باش ه داش ته یمثبت  جینتا تونهیم دانشگاه یبرا یسندگینو هم»

 س طح و اطلاع ات اس اس بر قطعاً لیتحص یبرا کنم انتخاب رو دانشگاه کی بخوام دانشجو
 ش م) «بشه واقع مؤثر تونهیم هایهمکار نیا که نجاسیا ،کنمیم انتخاب دانشگاه او  یعلم

2.) 

 و پ ژوهش ییتوانا که دهیم نشو  نیا داره یسندگینوهم خوب یهاتجربه یاستاد یوقت»

 ارتباط اتش یپژوهش  یکارا ةواسطبه که شهیم باعث نیهم و داره رو یمیت یکارها هیروح
 (.1 ش م) «نباشه خودش دانشگاه به محدود فق  و بشه ترعیوس

 یعلم گفتمان تیتقو 

 که یزیچ نه و کندیم دیتول را گرید زیچ که اس  یزیچ گفتما  و،فوک شلیم ةینظر طبق

 زیچهم ه از دهی بر و منف ک یاگون هبه اندتویم و افتهی وجود خود یبرا و خود از خود، در

 گفتم ا  از منظ ور حاض ر پ ژوهش در (.252. ص ،1003 ،2ساراپ) ردیگ قرار لیتحل مورد

 رواب   خل ا، در که هستند یاجتماع امر کی ةجینت یسندگینوهم مقالات که اس  نیا یعلم

 یاعض ا ت ا دنش ویم  موج   هایسندگینوهم. شودیم انجام دیاسات ا یم یعلم و یاجتماع

 و با کنند  یتقو را خود یهادگاهید و  یذهن ا یب یهامهارت بهتر هرچه بتوانند یعلمهیأت

                                                           
1. Sarup 
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 و ش وند آشنا مناظره یهاکیتکن و ارتباط یبرقرار یهایاستراتژ با مناظره و نظرتباد، جادیا

 ،باش د داش ته یگسندینوهم از یناش موفق مقالات ازجمله یمثبت جینتا هاگفتما  نیا چنانچه

 رواب   در ش هیهم را هایاستراتژ نیا تنهانه توانندیم یعلمهیأت یاعضا و دنشویم  یتقو

 و ک رده منتق ل ا یدانش جو ب ه را ه اآ  خ ود درس یه اکلاس در بلکه ،ببرند کار به خود

 .دهند ادی ا یدانشجو به زین را یعلم گفتما  یچگونگ

 دیاسات نیب دیبا نیبنابرا ؛حساسه هاپژوهش جینتا و ال مط نیبنابرا حقوقه چو  ما ةرشت»

 اص طلا به یعنی ؛باشه مؤثر تونهیم یلیخ یعلم تفاهم. باشه داشته وجود یفکر وحدت کی
 یاژهی و تعص   و بزنه رو خودش ساز یهرکس که نباشه یطورنیا و باشه هیسوکی دگاهید

 (.21 ش م) «باشه کسوی شو یفکر مشرب درواقع. باشه داشته

 ه م با دیبا ،میکن کار خود ةرشتهم ای خود گروه یعلمهیأت یاعضا با میخواهیم یوقت»

 ح رف بخواه د یف رد ه ر نک هیا نه ،شود انجام درس  کار یگروه صورت به تا میباش مچ
 بش ه ش تریب رواب  نیا هرچه. باشه یفکر هم و یهمکار با دیبا بنشونه یکرس به را خودش

 (.3 ش م) «فکره کی از بهتر فکر دو درواقع رسهیم جهینت به شتریب مه با کار نائمطم

 و ییای پو باع ث گفتگ و و مخالف نظرات د یشن و نظرات ةارائ ةواسطبه یسندگینوهم»

 برطرف رو ضعفش نقاط و بره تخص  دنبا، به فرد شهیم باعث و شهیم فرد شد  کینامیدا
 (.2 ش)م  «کنه

 بازدارنده عوامل. 2. 4

داش تند ک ه در قال   عوام ل  یسندگینودر هم یندیتجارب ناخوشا یعلمهیأت یعضاا

 ن ام یعوامل عنوا به عوامل نیا از پژوهش طو، در کنندگا مشارک . دیبازدارنده احصا گرد

 معتق د یعلمهیأت یاعضا. شدیم هاآ  یسندگینو هم و یعلم یهمکار از مانع که بردندیم

 بردیم نیب از هاآ  در را همکارا  با یپژوهش یهمکار ةزیانگ زدارندهبا عوامل نیا که بودند

 یس ندگینو ه م انج ام ب ه حاض ر گرید داشتند که یندیناخوشا یهاتجربه اساس بر هاآ  و

 واق ع در ام ر نی ا و باشد نفره کی صورتبه هاآ  مقالات که دادندیم حیترج و بودند نشده
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  ی فیک اف  مضمو  کی قال  در که کندیم نییتب را یسندگینوهم مقالات بود  نییپا لیدل

 ک ه دیگرد ریتفس ییگرا یکم به شیگرا و هیسوکی یهایهمکار مضمو  ریز دو و پژوهش

 .شد خواهد پرداخته هاآ  از کی هر حیتشر به ادامه در

 پژوهش تیفیک افت .1. 2. 4

 ییاره ایمع از دانشگاه در پژوهش که بودند معتقد یعلمهیأت یاعضا پژوهش جینتا طبق

 توج ه مرورب ه ک ه ش ودیم  موج   ام ر نیهم و گرفته فاصله اس   یفیک ةدهندنشا  که

 ب ر دیاس ات یعلم  حس ط ارتقاء با امر نیا و شود کمتر مقالات  یفیک به یعلمهیأت یاعضا

 دنب ا، ب ه را دانش گاه  ی فیک اف  و ابدییم جیترو روزروزبهتوجه به تعداد مقالات،  اساس

 ی یگرا یکم  به شیگرا و کس  شهرت علمی ةمؤلف دو قال  در پژوهش  یفیک اف . دارد

 .شد لیتحل

 یعلم شهرت کسب

 عام ل کی  عنوا ب ه «بس تا  بده» نام به یادهیپد به یعلمهیأت یاعضا موارد یبرخ در

 فاصله آ  یصلا مفهوم از یسندگینوهم که بودند معتقد و کرده اشاره یسندگینوهم ةبازدارند

 ،واق ع در .اس   ش ده لیتب د یعلم  یبالا یهاگاهیجا و ارتقاء یبرا هدف کی به و گرفته

 یعلمهی أت یاعضا آ  در که اس  شده لیتبد «بستا  بده» به یسندگینوهم که بودند معتقد

 رزوم ه و مقالات شیافزا در یسع بالعک ، و خود مقالات به همکارا  یاسام کرد  اضافه با

 دگاهی د کی  و داده ک اهش را مقال ات  ی فیک هابستا  بده نیا که اس  یهیبد. دارند ودخ

 ک ه باش د یلیدل ا از یکی تواندیم نیا و کندیم جادیا یسندگینو هم مقالات به نسب  یمنف

 ک ه ش دیم  دهی د غالب اً. دارد قرار ینییپا سطح در ما یهادانشگاه در هایسندگینوهم زا یم

 اس  یر و یپژوهش  و یآموزش  یه امعاون  همچو  ییاجرا یهاپس  یدارا که یدیاسات

 یبعض  و گرفتن دیم  ق رار یس ندگینوه م یب را گ رید دیاس ات توج ه م ورد ش تریب بودند

 و پس   یدارا ک ه یدیاسات موارد از یبرخ در که داشتند اشاره امر نیا به کنندگا مشارک 

 و توج ه از نش ا  نی ا کهدر انجام مقالات داشتند  یاندک یها یفعال اندبوده معتبر یهامقام
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 مق ام کس  جه  روش نیا از استفاده و معتبر مجلات از مقاله رشیپب اخب بر صرف تمرکز

 .دارد یعلم گاهیجا و

 رو گ هیهمد اس م و س نینویم  مقاله دونه کی ینفر. بستونه بده هایسندگینوهم غالباً»
 و کننیم اضافه رو نفرشو  پنج اسم و دار  مقاله تا پنج هستن نفر پنج یوقت ،کننیم اضافه

 مقاله کی من اگه فرضاً .هس  مقاله تا پنج یتو اسمش یول ،سهینویم مقاله کی فرد درواقع
-یم نیا به اقتصاد در ما کردم حساب رو خودم برابر پنج یعنی ؛باشه اسمم بار پنج و سمیبنو

 نیا حالا. باده همش بلکه ،س ین چهیماه و گوش  ورمه، ،س ین یخوب زیچ تورم. تورم میگ
 (.2 ش م) «خوره یم یدرد چه به باشه پف اگه علم دیکن فرض علم در رو

 جه   باتجرب ه س ندهینو کی  اسم از استفاده خاطر به صرفاً هایسندگینو هم از یبرخ»
 (.20 ش م) «نداشته پژوهش در یخاص سهم مبکور ةسندینو درواقع و رشهیپب گرفتن

 اس تفاده یس ندگینوهم از یدانشگاه یارتقا و گاهیجا کس  یبرا شتریب جاها یبرخ در»
 (.2 ش م) «نوشتن در یواقع یهمکار تا شدهلیتبد بستو  بده به شتریب و شهیم

 از یقس مت کدوم هر و باشن نشسته هم با واقعاً نفر دو دیبا یسندگینوهم در من نظر از»
 اس م فق  که هستن یاعده چو ؛ باشه فرد اسم فق  که نباشه یجورنیا باشن نوشته رو کار

 دانش گاه اس تاد کی  مثل اً چ و  و سهینویم رو مقاله خودش مثلاً ای سنینو یم رو گهیهمد
 (.1 ش م)«سهینو یم هم رو استاد او  اسم شهیم محسوب برند کی براش گهید

 ییگرایکم به شیگرا

 بخ ش در ژهیوب ه یعلم  یهایابیارز در نگریکم یهادگاهید ریاخ یهاسا، در متأسفانه

 س م  ب ه دانشگاه شیگرا که داد نشا  هامصاحبه لیتحل. اندداشته یریگچشم ةغلب پژوهش

 منتشرش ده مقال ات تع داد ینایبرم دیاسات ارتقاء و یعلم یهاشرف یپ یابیارز و ییگرایکم

 کمرن ، یس ندگینو ه م اتمقال  سم  به یعلمهیأت یاعضا اقیاشت که اس  شده موج 

 مقال ات  ی فیک ب ه یت وجهیب  و  ی کم بر دیتأک وجود با که بودند معتقد هاآ  رایز ؛شود

 ج امع و مقال ات  یفیک به و کنند یسندگینوهم ندیفرآ ریدرگ را خود هاآ  که ندارد یلزوم
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 مقال ات یبال ا تع داد اگرچه که بودند معتقد کنندگا مشارک . باشند داشته دیتأک هاآ  بود 

 و یمل  لح ا  از را دانش گاه یعلم  س طح توان دیم و اس  دانشگاه یابیارز یبرا یشاخص

 و ه ا گرن   یاعط ا در و ش ود نظ ارت مقال ات  یفیک بر دیبا اما ،دهد شیافزا یالمللنیب

 .ردیگ قرار توجه مورد زین  یفیک بر تمرکز یپژوهش ازاتیامت

 ک ه باش ه یراه  دی با خ   ارهی ب مشترک مقاله تا ده کنه دایپ ارتقاء بخواد یاستاد مثلاً»

 از  یتشخ یهاراه از یکی .س ین بستو  بده و یگروکش مقالات نیا که بشه داده  یتشخ
 باش ن نداشته یفرق مقالات دگاهید اگه ،میکن یبررس رو استاد مشترک مقالات که نهیا من نظر

 مش ترک مقاله تا ده شهیم دهید اوقات یگاه اما ،نداره وجود بستو  بده که نهیا ةدهند نشو 
 ف رد او  که دهیم نشو  نیا باشه یطورنیا اگه و مقالات دار  متفاوت سبک تا ده یول داره

 (.2 ش م) «س ین ارتقاء سزاوار

 توج ه تعداد و  یکم به شتریب دیاسات که شهیم باعث مقالات تعداد شیافزا به توجه نیا»

 ری درگ رو اعض ا اونقدر  یکم به توجه نیا و شهیم یعلم داتیتول شیافزا موج  که کنن

 یبرخ  در ک ه بگ م ت ونمیم ،شهینم توجه بهش اونقدر  یفیک گهید که کرده تعداد شیافزا

 (.2 ش م) «نخوره درد به اطلاعات درصد 85 داره امکا  موارد

 یریگجهینت و بحث. 5

 و رواب   ب ه توج ه روزافزو   یهما موج  یاجتماع رواب  بر یاجتماع یةسرما تمرکز

 بع د ب ه توجه. اس  شده هادانشگاه یدیکل عنصر عنوا به یعلمهیأت یاعضا یهایهمکار

 ةن یزم در توان دیم  تنهان ه یس ندگینوهم یعنی ،دیاسات یعلم یهایهمکار یریگاندازهقابل

 یاجتم اع ةیس رما ارتقاء یهانهیزم تواندیم بلکه ،باشد یمهم گام هادانشگاه یتعال و توسعه

 ری ز ش ش ب ه یابیدس ت به منجر پژوهش نیا از حاصل یهاافتهی. دینما جادیا را دانشگاه در

 دیگرد یعلمهیأت یاعضا یسندگینوهم ةتجرب ریتفس از یناش نیادیبن مضمو  دو و مضمو 

  اس  شده داده شینما اس  MAXQDA 1010 افزارنرم یخروج که ریز نمودار در که
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 (MAXQDA 2222 افزارنرم یخروج) هامصاحبه از مستخرج نیمضام مجموعه .1 شکل

 

 و ه اگاهیجا از یامجموع هة دربردارن د ک ه دان دیم یدانیم را دانشگاه( 1002) 2ویبورد

 آ  ب ه ه اآ  تعل ق و یمن دبهره زا یم برحس  دا یم نیا در افراد یةسرما و هاس  یموقع

 از اع م دانشگاه دا یم در موجود یاجزا و عناصر تمام ،صورتنیبد .ردیگیم شکل  یموقع

 اجتم اع ةیمابن همه رهیغ و یگروه یهایهمکار و یفرد نیب رواب  و الگوها ها،هیرو افراد،

 یاس یس ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاهیسرما انواع ،نیهمچن. سازدیم فراهم را ا یدانشگاه یعلم

 .دارند نقش استادا  یعلم اجتماع استحکام و نیتکو در ،شگاهدان دا یم در مستتر یفرهنگ و

 ه م ةتجرب  ،اس   مش اهدهقابل زی ن 2که در شکل  طورهما  و پژوهش جینتا اساس بر

 توان دیم اس   ک ه  ریدر قال  دو عامل بازدارن ده و مش وق قاب ل تفس  دیاسات یسندگینو

مشوق  عامل .قرار دهد ریتأثتح  دانشگاه را  عملکرد و باشد داشته را خود خاص یامدهایپ

 یاجتم اع علم  کی بود در قال  خل ق  یعلمهیأت یاعضا ندیخوشا یهاتجربهاز  یکه ناش

 بع د در یعلم  اجتم اع کی خلق مضمو  ریز دو یاجتماع اعتماد و ییافزاهم .دیاحصا گرد

                                                           
1. Bourdieu 
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 تج ارب نیا ةجیتن در که بودند معتقد دیاسات .داشتند اشاره آ  به دیاسات که بودند یفرد ا یم

 خود مقالات  یفیک سطح ءارتقا یبرا موارد شتریب در که اندکرده دایپ دس  مهم نیا به خود

 ،باش ند گریک دی مکم ل توانن دیم  دیاس ات واق ع در و دارن د یتخصص ازین همکارانشا  به

 ه اآ  ج هیدرنت و( 3 ش م) «ندارد صدا دس  کی» که بود معتقد دیاسات از یکی که همچنا 

 ت وا یم  درواق ع باش ند داش ته اعتماد گریکدی یهاتخص  و هاییتوانا به شتریب توانندیم

 یس ندگینوه م ةج ینت از ت رمهم و ت ریدیکل اریبس یسندگینوهم ندیفرآ در اعتماد که گف 

-ه م ب ه نس ب  دیاس ات در یذهن  دگاهید که اس  یسندگینوهم ندیفرآ ةتجرب چراکه ؛اس 

 دارد  ی واقع نی ا از نش ا  نیا. گرددیم منتشر آ  از که یامقاله نه کندیم جادیا یسندگینو

 نی ا هرچ ه که معنا نیا به باشد یوابستگ از یسطح ةدهندنشا  تواندیم یاجتماع اعتماد که

 ب ه ش تریب ه اآ  ،باش د ش تریب یعلم  هی أت یاعضا ا یم یسندگینوهم در یاجتماع اعتماد

 ،ه ایوابس تگ نی ا ةادام  ک ه گ رددیم  ترقی عم هاآ  رتباطاتا و شوندیم وابسته گریکدی

 و یگروه  ک ار انج ام جزبه ها یخلاق نیا که شودیم منجر دیاسات ا یم در را ییها یخلاق

 .کند ظهور تواندینم یسندگینو هم ازجمله مشترک

 اجتم اع کی خل ق  گ رید مضمو  ریز دو دانشگاه  یفیک ارتقاء و یعلم گفتما   یتقو

 یسندگینوهم د،یاسات تجارب ریتفس اساس بر. شدند فیتعر یسازمان بعد در که بودند یعلم

 ک ه یخاص  موض وع و ن هیزم در دیاس ات که شود ریتفس یعلم گفتما  کی عنوا به تواندیم

 در ک ه کنن دیم  نظرتب اد، و بحث گریکدی با اس  مشترک مقاله موضوع یراستا در معمولاً

 معتق د فوک و که طورهما  شودیم یسندگینوهم ةمقال و یعلم یهمکار کی به منجر  ینها

 ب ه و دارن د سروکار یواحد موضوع با که هستند هاگزاره از یامجموعه هاگفتما  که اس 

 مقال ات س اختار ،نیبنابرا .(22. ص ،1003، 2لزیم) بارآورند به همانند یآثار که رسدیم نظر

 .اس  مقاله آ  سندگا ینو یمعل گفتما  بازتاب یسندگینوهم

                                                           
1. Mills 



 هفدهمسال               لۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد       مجّ                          392

 

 آ  دنب ا، به و یسندگینوهم مقالات بر دانشگاه دیتأک که بودند معتقد یعلمهیأت یاعضا

 ب ا دیاس ات رواب   ب ر گریک دی ب ا دیاسات رواب  بر علاوه تواندیم یعلم یهاگفتما   یتقو

 انتقا، به را دیاسات یعلم یهاگفتما  بود  بخشجهینت چراکه ؛باشد رگباریتأث زین ا یدانشجو

 در .کن دیم قیتشو ا یدانشجو به آ  آموزش و گسترش و درس یهاکلاس به هاگفتما  نیا

 داش تند یس ندگینوه م تج ارب ک ه یدیاس ات ک ه ش د مش اهده امر نیا در موارد از یبرخ

 م ورد در خ ود دف اتر در هاآ  با و دادندیم اختصاص ا یدانشجو به را یبخصوص یهازما 

 توانن دیم  ک ار نی ا ب ا ک ه بودن د معتق د و پرداختن دیم گفتگو و بحث به مختلف ائلمس

. دهند سوق نظرتباد، و بحث یهامهارت و یانتقاد تفکر کی داشتن سم  به را ا یدانشجو

 در فع ا، حض ور ب ه دیاس ات ک ه ش ودیم  موج  یعلم یهاگفتما   یتقو ،گرید یسو از

 ه اآ  در را زهیانگ نیا و دهند نشا  لیتما یالمللنیب و یلم یتخصص یهاکنگره و نارهایسم

 خ ود یهاییتوانا و باشند داشته یهمکار گرید یهادانشگاه در گرید دیاسات با که کند جادیا

 ،دانش گاه  یفیک ارتقاء .کنند مطر  خود دانشگاه از بالاتر سطح در یتخصص یهانهیدرزم را

. بود یسازمان بعد در یسندگینو هم مقالات انجام به یعلم هیأت یاعضا مشوق عامل نیدوم

 عوام ل آ  از یک ی پ ژوهش ک ه ده دیم قرار ریتأث تح  را دانشگاه  یفیک یمتعدد عوامل

 دیاس ات ک ه یزم ان که داد نشا  هالیتحل جینتا .شد پرداخته آ  به حاضر قیتحق در که اس 

 مسئله آ  و  انجام دانشگاه در مسئله کی نییتب و لیتحل یراستا در را یسندگینو هم مقالات

 یش یاندهم و بح ث ب ه آ  م ورد در و دادن دیم  ق رار یابی ارز مورد مختلف یایزوا از را

 و رف ع در را خ ود چراکه ؛شدندیم  یترغ شتریب یسندگینوهم مقالات انجام به پرداختدیم

 کی  توانس یم دانشگاه  یفیک ارتقاء گریدا یببه و دانستندیم مؤثر دانشگاه مشکلات بهبود

 نق ش یعلمهیأت یاعضا دگاهید از. باشد یسندگینوهم در هاآ   یفعال یبرا محرک یروین

-ه م مقال ات ب ر دانش گاه توج ه و تمرک ز چراک ه ؛اس   مهم اریبس نهیزم نیا در دانشگاه

  ی فیک ارتق اء ب ه توج ه توان دیم  مس ائل ح ل جه  هاآ  جینتا یریکارگبه و یسندگینو

 .دهد سوق آ  سم  به را دانشگاه یها یفعال ، یاهدرن و سازد حاکم را دانشگاه
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 زی ن ن هیزم نی ا در ه اآ  ک ه داد نش ا  یعلمهیأت یاعضا یسندگینوهم تجارب ریتفس

 در را هاآ  ةزیانگ و کندیم عمل بازدارنده عامل کی عنوا به که داشتند یندیناخوشا تجارب

 ،اساس این بر. دهدیم کاهش یریچشمگ طوربه ای و برده نیب از یسندگینوهم مقالات انجام

-یکم  به شیگرا و یعلم شهرت کس  مؤلفه دو قال  در پژوهش  یفیک اف  جینتا لیتحل

 ک ه گف   ت وا یم  ،پ ژوهش جینت ا اساس بر .بود یسندگینوهم ةبازدارند عوامل از ییگرا

 توان دیم  دانش گاه ةجانب همه رش د ،ردیبگ رارق مدنظر یسندگینوهم مقالات  یفیک چنانچه

 روزروزبه یسندگینوهم مقالات تعداد که بودند معتقد دیاسات. فتدیب اتفاق یسندگینو هم براثر

 س طح کاهش به منجر تواندیم و ندارد یخوب رشدآ   یفیک سطح کهیدرحال ،شودیم شتریب

 یب را دیاس ات یعلم  یه ایهمک ار یخروج  و ارتباط ات کهییازآنجا. شود مقالات  یفیک

 ا یدانش جو یپژوهش  یه ا یفعالب ر  توان دینم ام ر  نیا ،اس  یریادگی قابل ا یدانشجو

 یشاخص  عنوا ب ه مقالات تعداد و  یکم به دانشگاه توجه باشد. ریتأثیب یلیتکم لاتیتحص

 قال اتم  ی کم ک ه ش ودیم موج  برتر پژوهشگرا  شناخ  و یعلم یهارتبه ارتقاء یبرا

 باشند داشته یسع دیاسات و شود یتلق یعلمهیأت یاعضا ا یم در ارزش کی عنوا به مروربه

 نیهمچن  و ه اآ  عیس ر چاپ و رشیپب اخب یبرا و دهند شیافزا را خود مقالات تعداد که

 و یعلم  یهارتب ه یدارا دیاس ات س م  ب ه برتر پژوهشگر کی عنوا به خود ساختن مطر 

 یدانش گاه س تمیس ض عف از یناش  تواندیم امر نیا که کنند دایپ لیتما ینسازما یهاپس 

 مقال ات، یداور ندیفرآ در هایعدالتیب مقاله، چاپ وخمچیپرپ یهاراه مانند یعوامل که باشد

 که یاگونهبه زنندیم دامن ضعف نیا به ،شدهشناخته افراد نام نوشتن ةواسطبه مقالات انتشار

 واق ع موردتوج ه ش تریب مقال ه آ  ،شود ذکر مقالات در یمعتبر فرد نام اگر مجلات شتریب در

 س طح یعلمة مقال کی عنوا به قیدق کارشناسانه یهایبررس بدو  موارد یبرخ در و شودیم

 می گردد. رشیپب بالا

 س ا، ده یط یعلمهیأت یاعضا ا یم در یسندگینوهم اگرچه که گف  توا یم ،جهیدرنت

 هامص احبه لی از تحل یعوامل مش وق ناش  که اس  کرده یسسر را یرشد به ور روند ریاخ
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 ک ه ش دهانجام شیم ایپ در پ ژوهش یابتدا در که طورهما  اما ،هستند روند نیا ةکنندنییتب

 ک ل ب ه نس ب  ه ایسندگینوهم نیا ،شد اشاره ،دیگرد ا یب آ  اساس بر کار انجام ضرورت

 منتشرش ده مقال ات از ینییپ ا اریبس درصد و ندارد قرار یمطلوب سطح در منتشرشده مقالات

 اس   داده اختص اص خود به را سا، ده نیا یط در( منتشرشده مقالات کل از درصد 12/5)

 وج ود بر یلیدل تواندیم یعلمهیأت یاعضا ندیناخوشا تجارب از یناش ةبازدارند عوامل که

 ب ا یهمک ار و یس ندگینوهم مقالات انجام هب که داشتند ابراز دیاساتاز  یبرخ. باشد امر نیا

 انج ام یب را ه اآ  رشته بود  یشگاهیآزما  یماه لیدل به اما ،هستند مندعلاقه گرید دیاسات

 ه م م انع هاش گاهیآزما و زاتی تجه کمب ود و دارن د یشگاهیآزما زاتیتجه به ازین پژوهش

 م واد گ رفتن ق رار  ی اولو رد لی دل ب ه ک ه یاگون هبه ،شودیم همکارانشا  با یسندگینو

 یهمکار شگاهیآزما در خود همکار با توانندینم هاآ  ا ،یدانشجو آموزش یبرا یشگاهیآزما

 فعالی   ه ای گرید دیاسات با شا یدانشجوها ةواسطبه که کردند ا یب و باشند داشته یپژوهش

 داد نشا  که باشد شدهانجام شیمایپ از یبخش دیمؤ تواندیم امر نیا. دهندیم انجام یپژوهش

 لی ب ه دل توان دیم که اس  یانسان علوم یهارشته به مخت  یسندگینوهم مقالات نیشتریب

 .باشد این رشته ها نبود  یشگاهیو آزما ینظر  یماه

 در یاجتماع ةیسرما دیتول به منجر دیاسات یسندگینوهم ةتجرب که گف  توا یم  یدرنها

 و یتع ال نیهمچن و سازد یمتعال را دانشگاه تواندیم نیا و دشویم یعلم هیأت یاعضا ا یم

 در را یاجتم اع ةیسرما ،یهمکار یبرا مناس  یهارساخ یز ساختن فراهم با دانشگاه رشد

 نی ا و دارن د گریکدی با یمتقابل کنش دو نیا درواقع و کند  یتقو یعلمهیأت یاعضا ا یم

 درو  یاجتم اع ةیس رما که معتقدند که اس ( 2010) 2اندروز و( 1000) تنامپا دگاهید دیمؤ

 ط رف از و دی آیم شمار به سازما  عملکرد بهبود یبرا قدرتمند یمنبع بالقوه طوربه سازما 

 ممکن یسازمان یساختارها و اس  مربوط سازما  کی یهاییتوانا به یاجتماع ةیسرما گرید

 یب را کمتر ای شتریب یهافرص  زیتجه ای یاجتماع ةیسرما اثر فیتضع ای  یتقو ةنیزم اس 

                                                           
1. Andrews 
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ک ه ش امل   شودپژوهش پیشنهاداتی ارائه میدر ادامه براساس نتایج  .آورند فراهم را آ  رشد

 این موارد اس  

 ارتباط ات ب ا یس ندگینوه م مقالات بهت علمی اعضای هیأ ازین احساس جادیا 

 ؛صنع  بادانشگاه  شتریب هرچه

 یه اکارگروه لیتش ک و مناس   یم ال یها یحما با یهمکار یبسترها ارتقاء 

 ؛یتخصص

 ؛دانشگاه نیمسئول توس  یکیزیف و یافزارنرم یبسترها جادیا 

 یالملل نیب تج ارب کس   ةن یزم جادیا با یسندگینوهم مقالات  یفیک شیافزا 

 و ه اکنفران  یبرگ زار ای  یمطالع ات فرص   مانن د ییه اراه از دیاس ات یبرا

 .یالمللنیب یهاشیهما

 نامهکتاب

 یهامقال ه یس ندگینوه م رواب   و یاستناد لیتحل(. 2381. )، ،یفتح و.، ع ،یمیسل.،   ،یاحمد .2

 انجم ن(. 10 ت ا 2 ةشمار  مطالعه مورد) یعرب اتیادب و زبا  یرانیا انجمن یپژوهش -یعلم ةمجل
 .228-220 ،(2)18 ،یعرب اتیادب و زبا  یرانیا

پژوهش گرا   یس ندگینوه م ی(. بررس 2382خ واه، ف. ) یت.، و ملک وف ،ییآقامل ا.، س ،یاسد .1

 ،یاس لام دانش گاه در فرهن ، .2323-2381 یهاس ا، یقم ط هیعلم ةحوزه و تهرا  یهادانشگاه

5(2 ،)522-283. 

 یه احوزه در یران یا پژوهشگرا  شیگرا زا یم یقیتطب ةمطالع(. 2322. )ف دگاه،ید و.، ز ،یاتیح .3

 و عل وم ةنام فص ل .2882-1002 یهاس ا، در یگروه یهمکار و مشارک  به مختلف یموضوع
 .230-223 ،(3)15 اطلاعات، یفناور

 دانش گاه یمیش  پژوهش گرا  یسندگینوهم  یوضع یبررس(. 2383. )م ،یمحمد و.، ف ،یدهقان .2

 .52 -82 ،(1) 2ن،یکاسس یعلم ةمجل. زدی
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-نام ة علم یهای فص لدگا  مقاله(. بررسی میزا  همکاری نویسن2385ا.ر.) اصنافی، م.، رحمانی، .5

، شناسی ک اربردینامة روا فصل. 2325-2382شناسی کاربردی در فاصلة سا، های پژوهشی روا 

2 (20،)558-528  . 

نویس ندگی اعض ای هی أت علم ی ط ی (. بررسی وضعی  هم2388ک.) پ.، و بلندهمتا ، غلامی، .2

دهمین کنف ران  ارزی ابی و تض مین چه ار، با رهیاف  مقالات منتشرش ده. 2328-2382های سا،
 . دانشگاه خوارزمی، تهرا .کیفی  در نظام های دانشگاهی

 ،12،یاجتم اع عل وم ةنام . یاجتماع علوم ةرشت در یعلم اجتماع  یوضع(. 2325. )ا.م راد، یقانع .2

55-12. 

 یعلم  یهمک ار  یض ر و یس ندگینوهم ةشبک میترس(. 2383. )پ ،یطاهر و.، گ مقدم، ینیگل .2

-دان ش مطالع ات. یل ادیم 1022 ت ا عل وم یاستناد یةنما در هوافضاة حوز در یرانیا هشگرا پژو

 .13-21 ،(3)2 ،یشناس

 یسندگینوهم یاجتماع ةشبک لی(. تحل2382. )اراد، م.ی.، و قانعغ ،یمورکان شم .،  ناسار،  نوچه .8

 .33-52(، 1)2 ،یسنجعلم ةنامپژوهش. یتیعلوم ترب ةرشت یعلم هیأت یاعضا یمقالات خارج
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