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Abstract 

Introduction:  Every day, many researches are conducted and results are obtained that seem 

to remain at the level of a research and are not exploited. According to Reher and Morrison, 

the results of the researches should be able to help managers and decision makers in making 

decisions and formulating and revising the organizational policy. Because research findings 

can be helpful in identifying needs, identifying issues and problems, prioritizing facilities and 

financial and human resources, and providing new solutions. The issue of communication 

between the two communities of researchers and decision makers is not a new thing and we 

have said and heard for a long time that universities and research institutions, as one of the 

most important sources of knowledge production, should have a proper relationship with the 

organizations that consume this knowledge. This communication is a two-way process and it 

obviously improves the effectiveness of the activities of both of them, i.e. the university and 

the benefiting organizations.  Information science has more than half a century of academic 

experience and associate to doctoral degrees, and research is one of its prerequisites. 

However, despite this historical precedent, some current writings indicate that most of the 

knowledge produced in the form of dissertations is unused or lacks research value, or by 

repeating the previous material, lacks innovation and the ability to influence and they do not 

have application in the scientific community. With regard to this issue, the present study 

aimed to identify the reasons for this and provide solutions to improve it. 

Methodology: This research was conducted in two stages. In the first, literature of the subject 

was analyzed and the effective factors in writing and compiling academic researches were 

identified. After refining and removing duplicates, the identified variables were placed in the 

three components of producers (students), mediators (the university system, include 

teachers), and consumers (operating community) and a questionnaire was designed based on 

it. Then each of its components and variables were measured by postgraduate graduates of 

library and information science.  

Findings: By content analyzes, 12 variables were obtained as individual influential factors 

in the efficiency of academic research and their application. Nearly 100% of the graduates 
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believed that being motivated had the greatest impact on a good and successful dissertation. 

After that, ignorance of how to conduct research due to lack of previous experience or 

incorrect teacher training has been mentioned as an important issue. Also, 14 variables were 

obtained in relation to contextual factors (mediators of knowledge / university system); 

Among them, the lack of material and spiritual support for research students by the university 

or the educational system, the inability of professors to give new and innovative ideas to 

students, the lack of knowledge of professors on research topics and lack of knowledge of 

90% of the problems Was assigned. Also, by content analyzes of the related texts, 11 

variables related to the scientific community and exploitation centers had a higher frequency. 

Among these variables are the distrust of executive branch managers in academic 

achievements or the weakness of administrative structures in exploiting academic research 

findings in decision-making, low quality level, ignorance of administrative bodies and 

stakeholders of academic research and its topics. Lack of material or spiritual support for 

academic dissertations was one of the most frequent variables mentioned by the research 

community.  

Conclusion: Any decision that has research support can be a model for similar decisions in 

similar circumstances. It is obvious that managers in academic environment who wish to 

avoid major failures in their decisions and plans should pay more attention to research and 

university systems in order to be able to integrate the knowledge gained from education with 

research findings and inject it into professional communities. Dissertations play an important 

role in the production of new knowledge. For this reason, the academic system in library and 

information science must pay special attention to the competencies and continuous 

improvement of the process of production, exchange and proper application of knowledge 

among students, faculty and consumers of knowledge in order to use research findings to 

produce more effective products or provide stronger services. 

Keywords: Knowledge translation (KT), pathology, Research performance, Library and 

information science, Research output, Thesis.  
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 چکیده
 قرن سابقه دانشگاهی و مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری است وشناسی دارای بیش از نیماطالعات و دانش علم    :مقدمه

حاکی از آن است که    های جاریرغم این سابقه تاریخی، برخی نوشتهاما علی  رود.شمار میپژوهش جزو شرایط الزم آن به

پژوهشی هستند و یا با تکرار    های تحصیلی بالاستفاده و یا فاقد ارزش نامهدر قالب پایان  دشدهیتولای از دانش  بخش عمده

با توجه به این مسئله پژوهش   شدن در جامعه علمی را ندارند.مطالب پیشین فاقد نوآوری بوده و توانایی اثرگذاری و کاربردی

 ی بهبود آن ارائه دهد.هایی براحاضر بر آن شد تا دالیل این امر را شناسایی و راهکار

متون و ادبیات موضوع مورد واکاوی قرار گرفت و با تحلیل محتوای  ابتدا  این پژوهش در دو مرحله انجام شد.  :شناسیروش

های  پس از پاالیش در مؤلفه  شدهییشناسا های دانشگاهی شناسایی شد. متغیرهای  آنها عوامل مؤثر در نگارش و تدوین پژوهش

بردار( جایدهی و بر  جامعه بهره کنندگان ) و مصرف ا )اساتید و نظام دانشگاهی(،هیانجیم)دانشجویان(،  نندگاندکیتوله گانسه

آموختگان تحصیالت تکمیلی علم  ها و متغیرهای آن از نظر دانشسپس هر یک از مؤلفه ای طراحی شد. مبنای آن پرسشنامه 

 فت. ر گشناسی مورد پیمایش قرار اطالعات و دانش

و کاربست آنها    ی دانشگاه  ی هاپژوهش  یی کارا  در   یفرد  رگذار یتأثعامل    عنوانبهرا    ریمتغ  12متون    یمحتوا  لیتحل  :هاافته ی

را در   ریتأث  نی شتریب   زهیاعتقادند که داشتن انگ  نیبر ا   آموختگاندانش  درصد  100  به   بی قر  رها،یمتغ  نیا   انینشان داد. از م

ناآگاه  ا ی خوب    یانامهانیپا انجام   از آن  آموزش    ا یو    ی نداشتن تجربه قبل  لیدلبهاز نحوه انجام پژوهش    یموفق دارد. پس 

 یا نهیزم  عوامل   با   ارتباط   در  متون   یمحتوا  ل یتحل  با   ر یمتغ  14  نیهمچن.  اندذکر کرده  یمهم فرد  ل یرا جزو دال  ح یناصح

 ی پژوهشگر از سو   انیاز دانشجو   یو معنو  یماد  تیحما عدمآنها،    انیشد. از م  ییشناسا (  یدانشگاه  نظامدانش/  انیانجی)م

نسبت به    دیاسات  یدانش  ضعف   ان،یدانشجو   به  مبتکرانه  و  نو  یهادهیا   دادن  در  دیاسات  ییتوانا  عدم  ،ینظام آموزش  ای دانشگاه  

خود    به  را  ها پاسخدرصد    90دست    نیاز ا   یگر ید   موارد  و  یتخصص  یهاطهیح  یبرخ  به   نداشتن  اشراف  و  یپژوهش  موضوعات

 یشتر یاز بسامد ب   برداربهرهو مراکز    یبه جامعه علم  مربوط  یرهایمتغ  از  ریمتغ  11  متون،  یمحتوا  لیتحل  دراختصاص داد.  

 

 ی رسان و اطالع ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 ی ساختارها   ضعف   ا ی   ی دانشگاه  ی دستاوردها  به   یی اجرا  ی هادستگاه  ران یمد   یاعتمادیب   ز ین   رها یمتغ  ن یا   ان یم  ازبرخوردار بود.  

 یها دستگاه  یاطالعیب   ،یفیک  سطح  بودن  نیی پا  ها،یریگمیتصم  در  یدانشگاه  یپژوهش   یهاافتهی   از  یبرداربهره  در  یادار

 یدانشگاه   یهانامهانیپا از    یمعنو  ای  یماد   تی حماعدم  آن،  موضوعات  و  یدانشگاه  یهاپژوهش  از  نفعانیذ  و  یادار

 .بود شده   اشاره آن  به پژوهش  جامعه  یسو از که بود  ییرها یمتغ نی پربسامدتر

  د یجد   دانش  دیتول  در   مهم  ی نقش  آثار   نی ا  و  شوند یانجام م  نامهانی پادر قالب    یدانشگاه  ی هاپژوهش  از   ی احجم عمده  :جهینت

  پژوهشگران  انیم  دانش  حیصح  ی ریکارگبه  و  تبادل  د، یتول  ندیفرا   مداوم  یبهساز  و  هایستگ یشا   به  دی با   یدانشگاه  نظام   لذا.  دارند

 . انجامدیب   تریارائه خدمات قو ای محصوالت مؤثرتر و  دیآن به تول ج یداشته باشد تا بتواند نتا  هژ یو توجه  کنندگان مصرف و

  و   اطالعات  علم   ، ی شناس ب ی آس   ، آموختگان دانش   ، ی دانشگاه   ی ها نامه ان ی پا   ، ی ساز ی کاربرد   پژوهش،   دانش،   ترجمان :  های کلیدی واژه 

 ی شناس دانش 

 

 

 مقدمه 

  ندهای یفرآ  ی تمام  که  است  امروز  ی ایدنعناصر    نیتردییاز کل  ی کی  ی مل  یثروت  عنوانبه  اطالعات

 نی. به هماست وابسته آنبه  بسیارو مانند آنها،  یستیز ، یصنعت ،یآموزش ،ی اقتصادی، فرهنگ ،یاجتماع 

  یکشورها تلق  یافتگیهای رشد و توسعه از شاخص   یکیرا    یانو مصرف اطالعات در جوامع جه  دیتول  ل،یدل

-و مصرف  ها یانجیم  دکنندگان، یتول  ی عنی  ، یاصل  های متشکل از سه مؤلفچرخه   ی ط   . اطالعاتکنندیم

  ی ا نهیزم ،یفرد  عامل  سه ن،یبنابرا.  رندیگیهای مختلف آن را به کار مو در عرصه د یآیم  دی نندگان پدک

اطالعات و مصرف    دیتول  هچرخ  یابیو ارز  سنجش  دگاه، ید   نیباشد. از ا  رگذاریتأثبر آن    تواندیم  ینهاد  و

پ   اریبس و  اشودیم  ده یچیگسترده  به  نی.  تخصص امر،  که  امروزی  جوامع  در  تمام   ییگراخصوص    یدر 

  دیکالن تول  یحدر سط  ، یو تخصص  یو انواع اطالعات، اعم از عموم   است  شده   وارد  یمراحل و شئون زندگ

و مصرف اطالعات   دیکشورها از نظر شاخص تول  یابیارزبرای    غالباًصادق است.    شتریب  شودیو مصرف م

  ی در سطح عام به خبرگان ندییفرآ نیچن یبررس  اما. شودیم یسراطالعات بر دیهای تولو چرخه ندیفرآ

را محدود و از حالت عام    موردمطالعهحوزه    معموالً  لذا   ،دارد  ازیحوزه در سطح کالن جامعه ن  نیاز چند

  یبرخ  ی عنی  ؛»عام اطالعات« است  ز مفهومجامع ا  یفیفقدان تعر  زین  آن  لیاز دال  ی کی.  کنندیمخارج  

 ل ی دل نیهم  به. کنندیبرخورد م یمّنحوی کامالً ک با آن به  ی برخو  نندیبیم یفیک صورتبه  رااطالعات 

و مصرف اطالعات در سطح عام   دیتول   هبرای سنجش چرخ  یوز راهکارهای مشخص و مدون هن  که  است

 به   یپژوهش و ی علم تیفعال است علم دیتول از سخن که نزما(. اما هر Losee, 1990است ) امدهیفراهم ن

قالب    یحت  ای  اختراعاتثبت  پروانه  مقاله،  کتاب،  تولید  و  شود؛ یم  متبادر  ذهن در   یها رسالهپژوهش 

پژوهش  یی هافعالیت  جهینت  ی دانشگاه نکته    شودیم  یتلق  یعلمی  این  تأیید    ش یوبکمو    ی تماممورد 

 (. 9 ص ،1379)حری،  تسا علمی  هایفعالیت نظرانصاحب

  تیریمد   رکن   سه  از  رایز  هستند؛  توسعه  و   قیتحق  ی اصل  ینهادها  ،ی پژوهش  مراکز  و  هادانشگاه
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 از یموردن  یهاپژوهش  یاجرا  ،یپژوهش  موضوعات  نییتع  با  و  برخوردارند  پژوهش  ابزار  و  پژوهشگر،   پژوهش، 

 ح یصح  نحوه  بر  نظارت  و  ی دهمانساز  آگاه،  و  متخصص  یانسان  یروین  تیترب  ، یجوامع و اجتماعات علم

  یعلم  توسعهدر    یابرجسته  نقشه  آن،  رینظا   و  پژوهش  جینتا  ساختن  یکاربرد   و  یبندطبقه  پژوهش،  انجام

 است   یپژوهش  یبروندادها  همان  افراد،  ای  و  مراکز  نیاو محصوالت عملکرد    امدهایاز پ   ی کی.  کنند یم  فایا

 . ابدییم  ینیع  بروز  یلیتحص یهانامهانی پا  قالب در آن از یبخشکه 

و    هاست؛ پژوهش   بودن  اثربخش  از  نانیاطم  حصول  ، یپژوهش  گذاراناستیس  یاصل  دغدغه  امروزه

 ن یشتریآن است که ب  یمعنابودن به  رمداریتأث.  کنندی« استفاده م1رمداریتأثمنظور از اصطالح »  نیا  یبرا

»  تیاهم م هاپژوهش  یاثربخش  زانیمبه  داده  تصم  شودی«  نگاه    یهای ریگ میو  با  پژوهش   به حوزه 

دستچشم »  یابیانداز  صورت ریتأثبه  آن   ,Springer-Heinze, Hartwich, Henderson)   رندیپذی م  « 

Horton, 2003   Minde    تیاهم  حائز  ییجا  تا  نکته  نیا(.  1396  ،یلیسهو    ینجف  ،ی اعظم  ،یاحسان نقل در 

  ای  ،«ستین  علم  باشد  نداشته  سود  اگر  علم»  داردیم   اذعان(  37  ص،  1390)  یاردکان  یداور  که  است

 جامعه در آنها اثربخشی به  طفق  دیبا   که  داندیم  یمیمفاه  را فناوری و  پژوهش، علم،(  1392)  یمنصور

 بر  ها پژوهش   یرگذاریتأث  و  یریکاربردپذمصرف،    د،یتولوند  ر  و  کردهایرو   نی وجود چن  لیدل. بهکرد توجه 

 ترجمان منظر،    نی. از ااست  کرده   دایمعنا پ   ی علم« در حوزه  دانش  ترجماناست که شاخص »  ی علم  هجامع

  هاکنش برهم  از  دهیچیپ   یادانش در سامانه  حیصح  یریرگکاو به  تبادل  د،یتول  ندیفرا  از  است  عبارت  دانش

محصوالت   دیآن منجر به تول  یهاافتهیو    جیکه بتواند نتا  یاگونهکنندگان به پژوهشگران و مصرف  انیم

 (. Tetroe, 2008) شود تریارائه خدمات قو ایو  مؤثرتر

  که   افتندی  دست  جهینت  نیا  به  یرانیا  یهاپژوهش  یاثربخش  مطالعه  با (  1396)ی و دیگران  احسان

 اریبس یاثربخش علم   یسازیغن  و دانش یمرزها گسترش در ریاخ یهادهه  یط رانیا یعلم  یهاپژوهش

 ی ثمر  و گلدسته ، یسهراب ،یسرخابیدوز یمنی. است بوده  سابق یهاافتهیتکرار   عموماًو   اندداشته ی اندک

بر   مؤثر  عوامل  مطالعه  به  یبهشت  دی دانشگاه شه  آموختگاندانشنفر از    78  یبر رو  شیمای( با پ 1396)

  عامل  که  دندیرس  جهینت  نیا  به  آنها.  پرداختند  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  یسینونامهانیپا  ندیفرا

  یسینونامهانیپا  ندیفرا  در  زانندهیانگ  عامل  نیترمهم  نامهانیپامشکل و موضوع    نیترمهم  منابع  کمبود

  ها مهارت   توسعه  و  دانشگاه  یفکر  جو  و  متوسط  حد  در  مشاور  و  راهنما  استاد  عامل  دو  نیهمچن.  است  بوده

 دانسته شده است. مؤثراز عوامل  زین

افشار  یسهرابچشمه  ،یآبادنجف  یانتشار بررس1390)  زنجانیو  با    ی هانامهانیپا کاربرد    ی( 

چون نظام    ی که عوامل  افتند یشهر اصفهان در  ی هاکتابخانهر  د  یرساناطالعو    یکتابدار  یلیتکم  التیتحص

 در هانامهانیپا   یریبر کاربردپذ  یپژوهش یهاتیاولو  نامه،انیپا  یو محتوا  ساختار  ،یو ارتباط  یرساناطالع

 
1. impact orientation 
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 .است بوده اثرگذار اصفهان دانشگاه کتابخانه

انتقال )ترجمان( دانش با    تیوضع  ی( با بررس1388) شکوه  ،یفالح  ،خدا  بیحب  ،ینیحس ،ییدانا 

انتقال    د یتأک  که   دند یرس  جهینت  نیا  به  یتوانبخش  و  یستیبهز  علوم  دانشگاه   در  یپژوهش   یهاافتهیبر 

  با  و   بوده  طوسمت  حد  در  دانشگاه   نی ا  در  کاربران  ازین  با  متناسب  هاافتهی  انتقال   و  دانش  ترجمان  تیوضع

  مصرف   و   د یتول  مراکز  نیب  ارتباط  یبوروکراس  که  کردند   شنهادیپ   لذا،.  دارد  ی ادیز  فاصله  مطلوب  وضع

 ارائه   و   یازسنجین  یبرا  دوجانبه  تعامل  بستر  جاد یا  یبرا  که  داشتند  اذعان  نیهمچن  شود،   لیتسه  دانش

  شنهادیپ   آنها .  رسدیم  نظر  به  یرضرو  نهادها   مسئوالن  مشارکت  کنندگانمصرف  ازین  با  متناسب  یهاطرح

 . ابد ی  اختصاص یپژوهش  یهاافتهی  انتقال و ترجمان به  هادانشگاه در  هاطرح بودجهاز  یبخش که  دادند

و    یحجاز  زین  یارشد دانشکده کشاورز  ی کارشناس  ی هانامهانیپا  تیفیبر ک  مؤثرعوامل    یبررس  در

دانشجو در انجام پژوهش،    ییبه منابع، توانا  یسدستر  زانیکه م  دندیرس   جهینت  نی( به ا1381)  یعباس

 ت ی فیک  شیعوامل در افزا  ریاز سا شی ب نامه انیپا  تهیکم  فیو انجام وظا  ی پژوهش  یهانامهنییبا آ ییآشنا

 داشته است. ریتأثآثار  گونهنیا

  یعال  آموزش  مؤسسه  26  از  ینظرسنجو    لی( با تحل2016)  1نیکرون  و  نیاوبر  زین  کشور  از  خارج  در

 . است بوده درصد 30 رلندیا یکتابدار  یهاپژوهش  رشد  نرخ که دادند  نشان رلندیا در

  توسط   که  هیجرین  یدانشگاه  ی هاکتابخانه  کتابداران  داتیتول  انتشار  و  پژوهش  بر  مؤثر  عوامل

 د یانجام پژوهش و تول  یرا برا  ییای جریکتابداران ن  زهیانگ  گرفت،  صورت(  2016)  2نتا یجاک  و  بوالمبگ یا

  شیپ   موانع  جمله  از  ها دانشگاه   ی مال تیحماعدمو   یکه مسائل اقتصاد داد  نشان و  کرد  یبررس یر علمثاآ

 . است بوده  دیمف یعلم  آثار دیتول و  دانش کسب یرو

 دیاسات  یاز سو  مؤثرارتباط    دادیم  نشان  که  بود  یگری د  پژوهش  دانشجو  و  استاد  رابطه  تیفیک

 یها افتهی  از  یاریبس  آن،  بر  عالوه(.  Gershenson, 2016باشد )  گذاراثر   انیبر عملکرد دانشجو  تواندیم

 در  تشانیموفق  اندداشته  خود  دیاسات  سیتدر  از  یتریقو  درک  که  یانیدانشجو  است  داده  نشان  یپژوهش

 ,Chan, Tong؛ 1394منش،بیو اد یعسکریعل  ،نژادنیحس  کوند،یردری)م  است  بوده  شتریب  دانش   کسب

Henderson, 2017; European Commission, 2017.) 

 و  کاار  طیمح  یهاایژگیو  کاه  بود  آن  از  یحااک  زین(  2004)  3نرمن  و  وود  ،ونیکاار  پژوهش  جینتاا 

 باشد. رگذاریتأثشدن آن  یکار پژوهش و کاربرد تیفیبر ک  تواندیم زین  یفرد عوامل

  مشارکت   موانع   از  ی کی  را   ی اطالعات  منابع  به   نداشتن  یدسترس(  2002)  4امز یلی و  و   نزیگیه  ک،یکوترل

 
1. O' Brien & Cronin 
2. Ibegbulam & Jacintha 

3. Carrion; Wood & Norman 

4. Kotrlik, Higgins & Williams 

https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
https://zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
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 را   یتیریمد   ضعف  ،(1999)  1سیبن  گر، ید  یسو  از.  اندکرده  انیب  یپژوهش  و   یعلم  یهاتیفعال  در  افراد

 گر ی د یهاسازمان از یاریبس مانند زی ن آنها است معتقد و کرده ذکر یپژوهش مراکز اغلب مشترک یژگیو

 .بردارند یپژوهش تمشکال و موانع بر غلبه یبرا یمؤثر یهاگام  اندنتوانسته 

  چهار  در  را  ی پژوهش  یهاافتهی   یریکاربردپذ  عمده  موانع  ،(1995)  2چامپاگنه  و  ستیتامکو  فانک، 

  ی هاپژوهش  به  رانیمد  یاعتقادیب  و  ی سازمان  عوامل  ؛ی انسان  عامل   یها یآگاه   و  هامهارت  عمدهگروه  

 . اندکرده میتقس ی پژوهش یهاهافتی موقع به به یریپذدسترس و  انتشار ت؛یفیک و ینوآور سودمند؛

مثابه  ای جاندار در نظر بگیریم پژوهش و تولید اطالعات بهاست هرگاه علم را مانند پیکره  ی هیبد 

روح در کالبد این پیکره جاندار است. در واقع، حفظ توان علمی یک رشته یا حرفه به جریان پژوهش و  

 علمی آن وابسته است.  ی بروندادها

بقه دانشگاهی و مقاطع تحصیلی کاردانی تا  سا  قرنمیناز    بیش  یدارا  یشناس دانش  علم اطالعات و 

 ن یا   رغمیعل  اما(.  10  ص  ،1379  ،ی« )حررودمی  شماربه   آن  الزم  شرایط  جزو  پژوهشدکتری است و »

در قالب   دشده یاز دانش تول  یاعمده  بخش   که  است  آن  از  یحاک  یجار  یهانوشته  یبرخ  ، یخیتار  سابقه

 ینوآور  فاقد   نیشیپ   مطالب   تکرار  با   ای   و   هستند  ی پژوهشفاقد ارزش    ا ی و    بالاستفاده   ی لیتحص  یهاامهنانی پا

 . ندارند را یعلم  جامعه در شدن یکاربرد  و یاثرگذار ییتوانا  و بوده

  ،(انی)دانشجو  دکنندگانیتول  مؤلفهاساس سه    بر  تا   شدند  آن  بر  نگارندگان  نکته  نیا  به  توجه  با

 مسئله   نیا  یشناسبیآس  به(  برداربهره  جامعهکنندگان )(، و مصرفیدانشگاه   نظام   و  دیسات)ا  هایانجیم

آنها    ریتأث  زانیکنند و م  ییشناسا  گنجدیم   باال   یهامقوله  از  کی  هر  در  که  را  ییرهایاوالً متغ  و  بپردازند

 .  دهند  قرار شی ما یپ  مورد ی شناسعلم اطالعات و دانش آموختگاندانشمنظر  ازرا 

توزیع نیروی   اندازچشم  از  یو پژوهش  یعلمی در نظام آموزش  یهایگذاراستیس  هرگاه  است  بدیهی 

 بر   توانمی  پرامیدتر  و  ترآغاز شود، سریع  هاداشتهشی با تکیه بر پ   ندها یانسانی گرفته تا عملکردها و فرا

  ییشناسا  را  آنها  باید  ابتدا  عانمو  بر  غلبه  برای  اما.  کرد  گذاریسرمایه  ازیموردن  های بخش   در  و  غلبه  موانع

 قرار داد.   یدقت مورد بررس بهشناسانه نگاه آسیب با  و

 قرار دهد:  مدنظررا   ریز اهداف تاحاضر بر آن شد  پژوهش  گفته،شیتوجه به مطالب پ  با

 شود؛ یلیتکم التیتحص یها نامهانیپا یسبب ناکارآمد تواندی که م یعوامل فرد یی ( شناسا1

 ؛ شود   ی ل ی تکم   الت ی تحص   ی ها نامه ان ی پا   ی سبب ناکارآمد   تواند ی م   که   ی ا نه ی عوامل زم   یی ( شناسا 2

 شود؛    ی ل ی تکم   الت ی تحص   ی ها نامه ان ی پا   ی سبب ناکارآمد   تواند ی م   که   ی اجتماع   و   ی نهاد   عوامل   یی شناسا (  3

 یارها و ارائه راهک  ی شناسعلم اطالعات و دانش  آموختگاندانشاز منظر    شده یی( سنجش عوامل شناسا4

 بهبود از نظر جامعه پژوهش. 

 
1. Bennis 

2. Funk, Tornquist & Champagne 
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 پژوهش   یمفهوم  مدل.  1  ریتصو

 

 ی شناسروش

  یموضوع مورد واکاو  اتیو ادب  متون  نخست،  مرحله  در.  رفتیپذ  صورت  مرحله  دو   در  پژوهش   نیا

شد.    ییشناسا  یدانشگاه  یهاپژوهش  نیدر نگارش و تدو  مؤثرآنها عوامل    یمحتوا  لیقرار گرفت و با تحل

پاال  شده ییاساشن  یرهایمتغ از  تکرار  شی پس  موارد  حذف   دکنندگان یتول  گانهسه  یهامؤلفه در    یو 

 بر  و   ی دهی جا(  برداربهره  جامعه کنندگان )(، و مصرفیدانشگاه  نظام   و   د ی)اسات  ها یانجی(، مانی)دانشجو

 ان یامه مآن، ابتدا پرسشن  یرهایو متغ  هاپرسشاز    ییزداابهام  یبرا.  شد  یطراح  یاپرسشنامه  آن  یمبنا

از   ک ی  هردر    نی. همچند یداشت برطرف گرد  یی زداابهام  ا ی  یبه بازنگر  ازیکه ن  یو موارد  عیده نفر توز

باشد اضافه   تیاز نظر جامعه حائز اهم  یگری د  هیآزاد قرار داده شد تا اگر گو  نهیپرسشنامه گز  یهابخش

بهبود    یبرا  ییهکارها جود و در جهت راو رفع موانع مو  دشنهایارائه پ   یباز برا  یسؤالشود. عالوه بر آن  

آن   یرهایو متغ  هامؤلفه از    کی  هراستفاده از پرسشنامه    با  و  شیمایپ   روش  به  ،ی بعد  گام قرار داده شد.  

 قرار گرفت. موردسنجش یآمار جامعهاز نظر 

-دانش   و   اطالعات  علم   یلیتکم  التیتحص  آموختگاندانش  انیم  از  ش،یمایپ   بخش  در  یآمار  جامعه

 تهران،  دانشگاه  شمال،  تهران  قات،یتحق   علوم  آزاد  یهادانشگاه  منظور  نیا  یبرا.  دیگرد  انتخاب  یشناس

 عنوان به   اصفهان  اهواز،  راز،یش  مشهد،  یفردوس  دانشگاه  ،یخوارزم  ،ییطباطبا   عالمه  الزهرا،  ،یدبهشتیشه

 از مجموع    در و    یی سا ناش  یتصادف   طوربه  آموختهاز هر دانشگاه ده دانش  ؛در نظر گرفته شد   یجامعه اصل

وامل نهادیع ایعوامل زمینه   عوامل فردی 

برداربهره   هایانجیم 

(یدانشگاه نظام و دیاسات)  

(انیدانشجو) دکنندگانیتول  

 راهکارهایی برای بهبود

شناسیعلم اطالعات و دانش آموختگاندانشاز نظر   
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 . دادند  پاسخ هاپرسشنامه  به نفر 83 تعداد نیا از. شد ینظرسنج نفر 110

 هاافتهی

-آموخته  ارتباط  کیالکتیدو رساله دکترا،    نامهانیپاانجام    انیجر  یل یتکم  التیتحص  انیدانشجو  یبرا

موفق   ی دانیم  نیدر چن  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  ا یاست. آ  یبا مسائل واقع  انیدانشجو  ینظر  یها

  ایاند و  خود را به دست آورده  مطالعات  طهیحدر    یمسائل اساس  صیتشخ  ییآنها توانا  ا یآ  کنند؟یعمل م

ممکن است   یچه مسائل  توانندینم  اگر  رند؟یملموس به کار گ  یهاتیموقع  در  را  خود  یهاافتهی  توانندیم

 (.1شد )جدول  یی شناسا رگذاریتأثعامل   عنوانبه ریمتغ 12متون  یمحتوا لیسد راه آنان باشد؟ با تحل

 

 ها نامهانیپا  یری کاربردپذ  بر  رگذاریتأث(  انی)دانشجو  یفرد   موانع  و  عوامل.  1  جدول
 درصد  تعداد موضوع  ف یرد

 75/93 75 پژوهش  مسئله نییتب در  یناتوان  1

 75/93 75 پژوهشگر  یعلم هیبن ضعف  2

 25/96 77 بودن   زهیانگیب  3

 95 76 پژوهش  انجام  نحوه  از ی هناآگا 4

 25/91 73 ی زبان   یهامهارت 5

 5/92 74 ی کاربرد و نو  موضوعات یی شناسا و  جستجو  در مهارت عدم 6

 75/93 75 ی المللنی و ب  ی مل یاطالعات  یهاو شبکه هاگاهیپا از استفاده   در مهارت عدم 7

 85 68 شده  انتخاب   موضوع قلمرو  بر  یآگاه و شناخت  8

 25/81 65 لوکس  موضوعات به  قهعال 9

 25/76 61 ی خارج  یهانامهانیپا  و مقاالت یاطالعات یهابه بانک ی دسترس عدم 10

11 
 و  یرامون یپ یعلم ط یمح با ارتباط  ی برقرار ی برا  دانشجو یارتباط یهامهارت ضعف 

 یی اجرا  هادستگاه
63 75/78 

 5/92 74 شاغل   انی دانشجو  ی برا  یکار مشغله و وقت کمبود 12

  856 مجموع 

 33/71 ن یانگیم

 

اعتقادند    ن یبر ا  آموختگاندانش  درصد   100  به   بیقر  که  دهد یم  نشان   بخش   نیا  در   ش یمایپ   جینتا

از نحوه    یموفق دارد. پس از آن ناآگاه  ایخوب    اینامهانیپا را در انجام    ریتأث  نیشتریب  زهیکه داشتن انگ

.  اندکردهذکر    یمهم فرد  لیرا جزو دال  حیآموزش ناصح  ا یو    ینداشتن تجربه قبل  لیدلبهانجام پژوهش  

  توان   ضعف  دارد،  را  آن  انجام  قصد  که  یپژوهش  موضوع  و  مسئله  شناخت  در  دانشجو  یناتوان  نیهمچن

 قرار   تیاهم  یبعد  مراتب  در  نترنتیا  یاطالعات   یهاگاهیپا  از  استفاده  در  مهارت  نداشتن  و  دانشجو،  یعلم

  مسائل  مرتبه  نیآخر  در  یخارج  یهانامهانیپا  و   مقاالت  یاطالعات  یهابانک  به  یدسترس  عدم.  است  گرفته
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 . است شده مطرح یفرد
 هانامه ان ی پا  یر یکاربردپذ  یبرا(  دانشگاه  و  یآموزش  نظام  د،ی)اسات  یا نهیزم  موانع  و  عوامل.  2  جدول

 درصد  تعداد موضوع  ردیف 

1 
  درراهنما و مشاور    دیتصاب اسادر انت  یروابط علم   جای به  یروابط فرد  ی نیگزی جا

 موجود  ی هالیها بدون توجه به موضوع پژوهش و پتانسدانشگاه ی نظام ادار
74 5/92 

2 
  پژوهش   میت  در   حضور   ی برا صالح یذ   افراد  به  اجازه   در   دانشگاه   ی ادار ساختار  ضعف 

 ...( داور، مشاور، )راهنما، 
72 90 

 25/91 73 د یاسات یزگیانگیب  3

 25/86 69 نوآورانه   یهاپژوهش انجام  یبرا  یکاف زمان  و تفرص  نداشتن 4

 5/87 70 پژوهش  میت یاعضا  ریسا   و دانشجو با خوب   یعموم روابط  داشتن /نداشتن 5

 5/92 74 یواقع صورتبه  یلیتحص سال طول در  پژوهش روند  در دانشجو  ندادن  مشارکت  6

 90 72 در کالس درس  زیبرانگو چالش ز یانگجانیفعال و ه سی نحوه تدر   نداشتن 7

 75/93 75 دانشجو  به  یپژوهش دهیدر دادن ا  ییتوانا  عدم 8

 5/92 74 شده  انتخاب  موضوع  به  نسبت  دیاسات اشراف  و دانش ضعف  9

 25/86 69 ی سمت موضوعات لوکس بدون پشتوانه علمبه  شی گرا 10

11 
  نظام  ای   دانشگاه   ی سو  از  پژوهشگر  ان ی دانشجو   از   ی معنو  و  یماد  تی حماعدم

 یآموزش
77 25/96 

 5/87 70 دیاسات یسو از  یعلم  مقاالت  دیتول  و   پژوهش  روند  بر  حی صح نظارت  و   تی هدا  عدم 12

 95 76 شده( انجام ی هاامکانات در دانشگاه )مانند بانک اطالعات جامع از پژوهش نداشتن 13

 75/93 75 یی اجرا   یهادستگاه یازهاین   از یاطالعیب  14

  1020 مجموع 

 85/72 ن یانگیم

 

زم   مؤلفه در    ر ی متغ   ای  نهی گز   14  است  شده  داده   نشان (  2)   جدول   درکه    طور   همان  ی ا نه ی عوامل 

از م   یی ( شناسای دانشگاه   نظام/ دانش   ان ی انج ی )م  معنو   ی ماد   ت ی حما عدم آنها،    انی شد.    ان یاز دانشجو   ی و 

 ان،یدانشجو   به   مبتکرانه   و   نو  ی ها ده ی ا   دن دا   در  دی اسات   یی توانا   عدم  ، ی نظام آموزش   ا یدانشگاه    ی پژوهشگر از سو 

برخی   در   ،ی تخصص   یها طه ی ح   یبرخ  به  نداشتن  اشراف  و  یپژوهش   موضوعات  به  نسبت   دی اسات   یدانش   ضعف 

پژوهش که بتواند   ار ی دست اطالعات و نه    کننده جمع عنوان کادر  در پژوهش به   ان ی از دانشجو   ی ر ی گ بهره موارد  

 ،یی اجرا   یها دستگاه   ازیموردن از موضوعات    یاطالع ی ب   رد،ی خود فرا گ   کار را از دست استاد  یطور عملبه 

واسطه روابط که انتخاب شده به   یدر موضوع   یوانه علم راهنما و مشاور بدون پشت   دی اسات   یانتصاب نابجا 

فقط   نکهی بر ا   یمبن   یآموزش   یها گروه   ی به بهانه ضعف ساختار ادار   ای و    یآموزش   یها موجود در گروه   یفرد 

 که   انددانسته   یی رها ی متغ   ن ی تر را جزو پربسامد   د یاسات   ی زگ ی انگ ی و ب  د، ی گروه استفاده کن   ن ی هم   د یاز اسات   د یبا 
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 .است   داده  اختصاص  خود  به   شیما ی پ  بخش   در  را   هاپاسخ   درصد 90  از  ش ی ب 

انجام    یها)مانند بانک اطالعات جامع از پژوهش  انیدانشجو  ازیموردنفراهم نبودن امکانات    نیهمچن

 باب   و   لوکس   موضوعاتبه انجام    دیاسات  لینوآورانه، تما  ی هاپژوهش  یبرا  ازیموردنزمان    کمبود  ای ( و  شده

 .است گرفته قرار یبعد مراتب در انیدانشجو ای خودشان یعلم پشتوانه به توجه بدون روز

 
 هانامه ان یپا  از  هفاداست  و  یر یکاربردپذ  یبرا (  برداربهره   مراکز  و  یعلم)جامعه    ینهاد   موانع  و  عوامل.  3  جدول

 درصد  تعداد موضوع  ف یرد

1 
کتابخانه  ی همکار  عدم نهادهامسئوالن  و  گردآور  ربطیذ  یها  داده  یدر  و  مناسب  ها 

 آنها  لیتحل
73 25/91 

 25/96 77 یدانشگاه یبه دستاوردها ربط یذ ینهادها  رانیمد یاعتمادیب  2

 25/96 77 هایریگمیتصمدر  یپژوهش یهاافتهی از  یبرداربهره  در ی ادار ساختار  ضعف  3

 75/93 75 جامعه   در پژوهش گاهیجا  ضعف  4

5 
تشو  یصور ترغ  قی بودن  فعال  یاگونهبهجامعه    بیو  در   یریتأث  یپژوهش  یهاتیکه 

 است  تیو مدرک حائز اهم  ییاستخدام فرد ندارد و فقط سوابق اجرا 
70 5/87 

 25/91 73 یپژوهش یها دهی ا  بانک نبودن  دسترس  در ای  فقدان 6

7 

  که   یافراد  انتصاب   در  یپژوهش  و   یعلم  یهایستگ یشا  یجابه  یفرد  روابط  ینیگزی جا

  نه   است  تیاولو   در  ییاجرا   کار  سابقه  شتریکه ب   یاگونه)به  هستند  یپژوهش  آثار  یدارا

 ( ی علم سوابق

73 25/91 

8 
از   یو معنو یماد تیحما عدمپژوهش و  جی به نتا  نفعیذ یهاقائل نشدن سازمان تیاهم

 موضوعات مرتبط با آن سازمان 
75 75/93 

 25/91 73 دانشگاه  یبا نظام آموزش  برداربهرهجوامع   یارتباطیب  9

 75/93 75 شده انجام  یهااز پژوهش بردار بهرهو جامعه  ها دستگاه یاطالعیب  10

 75/93 75 شده انجام های پژوهش در  تیفیک و  ینوآور نبود 11

  816 موع مج

 18/74 ن یانگیم

 

 چه   ، یشناس علم اطالعات و دانش  آموختگاندانشنظر    از  که  دهدیم  نشان(  3)  جدول   ی هاداده

  ییجدا  سبب  که   باشد   داشته  وجود  ییاجرا  یی هادستگاه  ا ی  جامعه  در  است  ممکن   یی باورها  چه  ا ی  عوامل

 از   که  شد  داده  نشان  مرتبط  متون  ی امحتو  لیتحل  در.  شود  یدانشگاه  یهاپژوهش  ماندن  استفادهیب  و

 یاعتماد یب  ان،یم  نیا  در.  است  برخوردار  یشتریب  بسامد  از  ریمتغ  11  نهیزم  نیا  در  موجود  یرهایمتغ  انیم

 از   ی برداربهره  در  یادار  یساختارها  ضعف  ا ی  ی دانشگاه  یدستاوردها  به  ییاجرا  یهادستگاه  رانیمد

 ی ادار  یهادستگاه  ی اطالع یب  ،یفیک  سطح بودن نییپا ها،یریگمیتصم در یدانشگاه   یپژوهش  یهاافتهی

آن،    یدانشگاه  یهاپژوهش  از  نفعانیذ  و موضوعات  پا  یمعنو  ای  یماد  ت یحماعدمو   ی ها نامهانیاز 
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پژوهش در بخش مسائل مربوط به جامعه    ییرهایمتغ  نیپربسامدتر  یدانشگاه از نظر جامعه  است که 

از    برداربهره استفاده  همچن  مؤثر  هانامهنایپادر  آنها  است.  شده  داشته   نیدانسته   در  یوقت  انداعتقاد 

  کردهکه فرد کسب  ی پژوهش  ی هاتجربه   ا یدست آمده و  بر تخصص به  دیتأک   یجابه  یاستخدام  یهامصاحبه

  کند  جادیا  انیدانشجو  یبرا  تواندیم  ی ازهیانگ  چه  کار  نیا  شودیم  داده ازیامت  و  تیاهم  ییاجرا سوابق  به

 ن ی کند. به هم  تیپژوهش در جامعه تقو  ت یباور آنها را به اهم  ا ی انجام دهند و    دی یمف  کار   شک بیکه  

  که  ی مدرک  جز  و  است  یصور  فقطدر جامعه وجود داشته باشد    زین  یقیاند که اگر تشوذکر کرده  لیدل

 . دهد ینم رخ یگری د  مهم اتفاق کرد  خواهند افتیدر

 
 ها نامهان ی پا  یر یبر کاربردپذ  رگذاریتأثعوامل    یبند. رتبه4  جدول

 رتبه  ن یانگیم عوامل 

کنندگان  برداران و مصرف بهره  عنوانبه ییاجرا یها)جامعه و دستگاه  ینهاد  موانع و عوامل

 پژوهش( 
18/74 1 

 2 85/72 ( دانشگاه  و  یآموزش  نظام   د،ی)اسات  یا نهیزم  موانع  و  عوامل

 3 33/71 ( کنندگاندیتول  ا  انی )دانشجو  یفرد  موانع  و  عوامل

 

  یشناس علم اطالعات و دانش آموختگاندانشاز نظر   شودی( مشاهده م4که در جدول ) طور همان

اسات  ی بردار، نظام دانشگاهبهره  ی هادستگاه  و  جامعه  بیترتبه دانشجو  د،یو   ی عامل فرد   عنوانبه  انیو 

 .اندداشته یلیتحص یهانامهانی پاو مصرف   یریرا بر کاربردپذ  ریتأث نیشتریب

 

  یریگجهینت و  بحث

دانش و عمل    یریکارگبه  تی اهم  درباره   کم، یوست یب  قرن  یبرا  علم  ی جهان  ش یهما   در  آلبرتس 

  و دانش    یریمربوط به کاربردپذ  یهابحث  در دیبا  یادیبن  یهاپژوهش   کردن  رها  بدون  دانشمندانگفت »

همچن  ی ازهاین باشند.  داشته  تنگاتنگ  مشارکت  بهتر  دی اب  نیجامعه  درک  ن  یبه  و  جامعه    ی ازهای از 

  یلیدل  هر به  یپژوهش یهاافتهیکه    ی(. در صورت6، ص.1378  ان،یکنند )صباغ   دایدست پ   گذاراناستیس

.  ماند  خواهد  تماممهین  پژوهش  رسالت  بماند  جدا  خود  جامعه  از  یکاربرد   نظر  از  و  نباشد  سودمند

  ، یآموزش  ،ی خدمات  از  اعما  هاموسسه  و  مراکز  تمامی  و عمل را در  پژوهش  ییجدا  زی( ن1379)  یمهرمحمد

 . داندیم  منابع اتالف و خسارت  بروز سبب ایکشاورز ا ی و یصنعت

از مقاالت و    یاریو بس  شوندیانجام م   نامهانیپادر قالب    ی دانشگاه  یهاپژوهش  از  ی اعمده  حجم

  دیتول  در  مهم   ینقش  آثار  گونهنیا  رو،نیاازها هستند.  و رساله  هانامهانیپا  نیمستخرج از هم  یعلم  داتیتول

 (.1389 ان،ی)منصور دارند  دی جد دانش
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براروزبه  تقاضا  عال  یروز  افزا  ی آموزش  و    ش یدر حال  بحران  یکاریب  شیافزا  لیدلبهاست   یهاو 

  ن،ی شغل مناسب نائل شوند. بنابرا  افتنی  یبرا  یتا به کسب مدرک دانشگاه   کنندیم   تالش  افراد  ،یاقتصاد

ا  یخدمات و آموزش بهتر  دی با  یآموزش عال ارائه کند و در  افراد   یبهساز  و   هایستگیشا  انیجر  نیبه 

 Alexander, Karvonen, Ulrich Davisداشته باشد )  ینقش مؤثر  تواندیم  انیدانشجو  و  دی اسات  مداوم

& Wade, 2012ا در  توانا  یستگیشا  نجای(.  را   توانندی م  افراد  که  است  ییهامهارت  و  هایی همان  آنها 

و    الت یتما  عنوانبه  ها ی ستگیشا  ن،یهمچن.  کنند  کسب  هستند  مواجه  آن  با که    ی حل مسائل  منظوربه

  هانهیدر زم  هاحلراهو مسئوالنه    زیآمتیکاربرد موفق  منظوربهافراد    ی و اجتماع   یاراد  ، یزشیانگ  یهامهارت

از   یک ی  یستگیاساس، توسعه شا   نیا  بر.  (Rauch & Steiner, 2013شود )یم  اطالق  مختلف  طیشرا  و

 در  یمهم  اریبس  نقش  انیدانشجو  یستگ یشا  توسعهاست.    یآموزش  یبرتر  یاب یدر ارز  کنندهنییتععوامل  

 هستند   جامعه  ی اجتماع   و  یاقتصاد  شرفتیپ   عامل   و   ی مل  ه یسرما  که  یالنیالتحصفارغ  تیفیک  نیبهتر  جادیا

  شود، یم  ده ید  موارد  نیا  همه  رغمیعل .  (Ali, Jusoff, Ali, Mokhtar & Salamat, 2009)  کندی م  فایا

امروزه   ب  دهیدوان  شهیر  یمشکل جد  کی  عنوانبه آنچه  کاربرد  یتوجهیاست  نقش  و    ها نامهانی پا  یبه 

ای متشکل چرخه   ی ، طدانش   که  شد  گفته.  است  کشور  ی علم  جامعهفاصله گرفتن از حالت مطلوب آنها در  

های مختلف و در عرصه  دی آیم  دی کنندگان پدو مصرف  هایانجیم  دکنندگان،یتول  یعنی  ،یاصل  هاز سه مؤلف

  یآموزش  نظام)  یا نهیزم(،  انی)دانشجو  یفردکه نشأت گرفته از عوامل    هامؤلفه  نیا.  شودیم   گرفتهکار    به

  اندتویم  خود  است  ی پژوهش  یهاافتهی  کنندهمصرف( و جامعه  ییاجرا  یها)دستگاه  ی نهاد  و (  دانشگاه  و

  یدانشگاه  یهاو پژوهش   یلیتکم  التیتحص  ی هانامهانیپا  یغنا  و  یریبر کاربردپذ  رگذاریتأثعامل    عنوانبه

 هر که به    ییرهایو متغ  هانهیاوالً گز  تا  شد  آن  بر  حاضر  پژوهش  موضوع،  نیا  به  تیعنا  با.  شود  محسوب

علم اطالعات و    آموختگاندانش  از  یسنجسپس با نظر  کند،  یی شناسا  را  است  مربوط  هامقوله  نیاز ا  کی

و مصرف   ها نامهانیپاشدن  یکاربرد  ا ی بر روند ترجمان دانش  تواند یماز آنها را که   کی  هر ی شناسدانش

 . د ینما ییرا داشته باشد شناسا ریتأث نیشتریب یآن در جوامع علم

جامعه،    به  هانامهانی پا  یریبر کاربردپذ  ریرا از نظر تأث  امتیاز  نیترشیب  دیگرد  مالحظه  که  طور  همان 

مصرفبردابهره و  پژوهشران،   ران یمد  یاعتمادیب  چون  یی رهایمتغ.  استیافته    اختصاص  کنندگان 

  ی هاافتهی  از  یبرداربهره  در  یادار  یساختارها   ضعف  ای  یدانشگاه  یدستاوردها   به  ییاجرا  یهادستگاه

 ی ها دستگاه  یاطالعیب  ها، نامهانی پا  یفیک  سطح  دانستن  نازل  ها،یری گمیتصم  در  ی دانشگاه  یپژوهش

 ی ها نامهانی پااز   یمعنو ا ی  یماد تیحما عدم  آن، موضوعات  و  ی دانشگاه یهاپژوهش از نفعان یذ و یادار

است   نیتأمل اقابل  نکتهاز نظر جامعه پژوهش مطرح شده است.    کهبود    یموارد  نیپربسامدتر  ی دانشگاه

 گردآوری  و  پژوهش  انجام   برای  ربطیذ  ینهادها  ا یو    ها کتابخانه  نمسئوالشده است که    ده ید   اریکه بس

صورت،    نی. در اشودینم  داده   نامهپایان  قالب  در  حتی   هایافته  نشر  اجازه  یا   و   ندارند   را  الزم  یهمکار  ها داده

ممکن است. در  اس یکردن اطالعات گردآمده در حداقل مق بسنده به  ریناگز هرجهتبهیپژوهش بار  میت
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 که  است  یهیبد  مطالب  حیناصح  یآورجمع  ایبودن اطالعات گردآمده و    یناکاف  لیدلبه   یطیشرا  نینچ

 .بود اهدنخو متبوع  سازمان آن در زین یحداقل یبرداربهره قابلدست آمده به  یهاافتهی

صنعت، معدن و تجارت    وزارتدفتر آموزش و پژوهش   رکلیمد   ،ی ر یام  یاست که نور  یدر حال  نیا

 معدن   صنعت،  وزارت  یهااز طرح  یکی  ییدانشجو  یهانامهانیپااز    تیحمااظهار داشته است که »  (1395)

 قرار   صنعت  وزارت  یتیحما  چتر  ریز   یشیآزما  طوربه  1394  سال  از  نامهانیپا  هزاران  و  است  تجارت  و

 نامه انیپا کند واحد  بنگاه مربوطه را برطرف ن  ازین  یانامهانیپا   اگرداشته است که »  انیب  ی«. واست  گرفته

آشودینم  پاس  دانشجو اما  پ   نی ا  ا ی«.  وقوع  به  حد  تا چه  آن  یبرا  آیا  و  وستهیموضوع   ی ر یتداب  انجام 

 پژوهش دارد.  یخود جا ،شده است دهیشیاند

  یعنی یا نهیزم موانع به را اثرگذار عامل رتبه نیدوم  ،یشناسدانش و  اطالعات علم  آموختگاندانش

 ان ی دانشگاه ب  یبرا  ی. غالباً چهار رسالت اساساندداده  اختصاص(  دیاسات  و  ی دانشگاه)نظام    دانش  انیانجیم

  از  هاداده  نیانسجام ب  ، یاکتشاف علم   ، یکار جد  عنوانبه  پژوهش   و  آموزش  از  است  عبارت  که  شودیم

 عوامل  چه  اما.  یواقع  مسائل  در  یپژوهش  یهاافتهی   و  اطالعات  کاربرد  و  ،یا رشتهانی م  و  نقاد  تفکر  قیطر

 تأملبحث و   یشده شود خود جا دیتول  ینظام و محصول پژوهش نیا یسبب ناکارآمد تواندیم یا نهیزم

 ان یاز دانشجو  یو معنو  یماد  تیحماعدمچون    یی رهایپژوهش حاضر نشان داد که متغ  یهاافتهی.  دارد

 یها دستگاه از یموردنت موضوعا  از یاطالعیب ، ی دانشگاه د یاسات یبرخ  ی علم  سطح بودن  نازلپژوهشگر، 

 موارد  بعضی   در  که  یانتخاب افراد  ایو    یراهنما و مشاور بدون پشتوانه علم  د یاسات  یانتصاب نابجا  ،ییاجرا

در گرفتن   یآموزش  یهاگروه  یادار ساختار  ضعف  ، یعلم حساس  موضوعات  در  ها یستگیشا  نیترنییپا با

از    دیاسات پربسامدتر  دیاسات  یبرخ  یزگیگان یب  و  ،یآموزش  گروه  طهیحراهنما خارج   ی رها یمتغ  نیجزو 

داده شود    صیآسان تشخ  ها نامهانیپا  یو راهبر  تیامر سبب شده هدا  نیشده است؛ و ا  دانسته  رگذاریتأث

  شیمسئوالن افزا  ی است که برخ  یدر حال   ن یالزم برخوردار نگردد. ا  تیفیاز ک  شده انجامو لذا پژوهش  

مق  انیدانشجو  هیرویب تمام  بهدر  کاهش کسبب   را  یدکتر  ژهیواطع  و    یپژوهش  یهاتیفعال  تیفیساز 

 گر، ی د  یاز سو  .(1395  ،یریام  ینور به  د ی)بنگر  دانند یم   ی و سرقت علم  ی فروش  نامه انی پا چون  یاقدامات 

  و  تعامالت   و  دیاسات  که  بود  داده  نشان(  2016)  1( و گرشنسون 1382بائوم )  رنیب  یپژوهش  یهاافتهی

 ی ها شاخص  و  ردیگیم   یجا  دانشگاه   یریادگی   ا  یادده ی   ی هاتیفعال  قلب   در   انیدانشجو  با  آنان  روابط

دانشگاه معطوف    یهاتیاز فعال  یاریبرخوردار بوده و بس  یفراوان  تیعملکرد مربوط به آنها از اهم  یدیکل

 یاز سو  رمؤثارتباط    یرابطه استاد و دانشجو در برقرار  تیفیکه ک  ییاست؛ تا جا   ی رکن دانشگاه   نیبه ا

 . باشد اثرگذار انیدانشجو عملکرد  بر تواندی م دیاسات

 ی است موضوع   یهیبد.  است  افتهی  اختصاص  انیدانشجو  یفرد  یرهایمتغاثرگذار، به    مؤلفه  نیسوم

 
1. Gershenson 
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 گشودن   صدد  در  اگر  گرددیم  بیان  دانشجو  سوی  از  که  یامسئله  و  شود یانتخاب م  نامهانیپا  یکه برا

  باشد  نکرده   گیریهدف  را  آنها   اساسی  هایبحران  و   نباشد  ایحرفه  مسائل  ای   و  یسازمان   مبتالبه  مسائل

 . بیانجامد آن ماندن عقیم  به تواندمی

 به   توانیجامعه پژوهش مطرح شده م   یاز سو  نهیزم  نیکه در ا  ییرهایمتغ  نیپربسامدتر  انیم  از

پژوهش    یناآگاه   ان،یدانشجو  بودن  زهیانگیب انجام  نحوه  قبلندا  لیدلبهاز  تجربه  آموزش   ایو    یشتن 

 در   مهارت  نداشتن  و  دانشجو،  یعلم  توان  ضعف  ،مسئله موردپژوهش  ق یدر شناخت دق  ی ناتوان  ح،یناصح

 ی ها نامهانی پا  و   مقاالت  ی اطالعات   یها بانک   به  ی دسترس  عدم   نترنت،ی ا  ی اطالعات  ی هاگاه ی پا  از  استفاده

 از   بیشتر   بسیار  او  هایصالحیت  و  پژوهشگر  که  است  یه یبد.  کرد  اشاره  آنها  مانند  و  یزبان  دانش  ،یخارج

  ی انیدانشجو  به  پژوهش  سپردن  که  معناست  بدان  امر  این.  دارد  تأثیر  هامحتوای اطالعات بر کاربست یافته

  ی عوامل  چه  اما .  بگذارد  منفی   تأثیر  نتایج   کاربست  بر   تواند می  هستند  ضروری  های صالحیت  فاقد  که

 توسعه در    ینقش اساس  هادانشگاه  است  یهیبد  بخشد؟  ارتقا  را  انیدانشجو  ی علم  ی هایستگیشا   تواندیم

  هادانشگاه   یآموزش  یهاتیفعال  یسامانده  در  اساس،  نیا  بر.  دارند  یعمل  و  ینظر  ابعاد   در  فنون  و  علوم

-ی منی)  داشت  مبذول  خاص  یتوجه  دو  آن  ارتباط  یچگونگ  و  پژوهش  و  آموزش  تیفیک  به  دیبا

و بالطبع   دیاسات  یناخواه بر ارتقا توان علمتوجه خواه   نی(. ا1396، گلدسته، ثمری،  سهرابی  ،یسرخابیدوز

 به   که  برد  نام  توانیم   را  ییهاپژوهش  از  یاریبس.  گذاردی م  ریتأثآنان    یعلم  یو بروندادها  انیدانشجو

  یعلم تیعالف  تیفیدر جامعه و ارتقا ک  یزندگ  یبرا  رانیفراگ  یسازآماده  در  یآموزش  یهااستیس  گاه یجا

-Bing-You, Lee, Trowbridge, Varaklis & Hafler, 2009; Al)  اندداشته  ادیز  اریبس  دی تأکآنان  

Sharif, 2010; Hernández-López, García, Almeid, Ballesteros-Rodríguez & De Saá-Pérez, 

2016 .) 

  لیشرح ذبه  بهبود  یابر  یی راهکارها  و   پژوهش   جامعه  یاز سو  ییاجرا  یشنهادهایپ   یبرخ  سرانجام

 ارائه شده است:

 . شود شتریب ییاجرا یهادستگاه و  دانشگاه نیب وندیپ  (1

سو  جادشده یا  یهانامهانی پا  گاهیپا (2 حد  رانداکیا  یاز   ی تکرار  یهاتیفعال  انجام  از  تواند یم  یتا 

  ژوهشپ   نیا  در   که   گری د  رگذاریتأثاست عوامل    یضرور  لذا   ست؛ی ن  ی کاف   تنها   ن یا  اما  کند  یریجلوگ

 . باشد کنترل تحت زین شد  اشاره آنها به

 توجه   با   یدانشگاه   و   ی پژوهش  ی هادر دستگاه   ی علمأتیه  طیواجد شرا  و   ممتاز  ی روهاین  یریکارگبه (3

 . آنها ی علم یهایتوانمند به

 .نندیو درآمد نب ازیکسب امت یبرا  یکه آن را فقط محمل نامهانیپانسبت به  دینگرش اسات رییتغ (4

.  یحس کنجکاو  ختنیبرانگ  ینوع در ذهن دانشجو و تالش در جهت حل آن و به  سؤال  جاد یا  دغدغه (5

 .داشت یچندان انتظار نهیزم نیا در توانیکه نظام آموزش جزوه محور باشد نم ی البته تا زمان
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 روزآمد   استادان  حقوق   آن  یجا به  و   نشود  پرداخت  استادان  به  نامه انیپا  الزحمهحق  است  بندهیز (6

 . گردد  یتلق استاد درآمد  منبع د ینبا  نامهانی پا. شود

 . دارد یاساس یبازنگر  به ازین جهت هر از یدانشگاه   نظام! دانشگاه زدن شخم (7

 .یعلم  یهای بداخالق و سرقت از ممانعت و یریجلوگ جهت قیدق نظارت (8

 . نو موضوعات و  هادهیا از تیحما (9

 . ی گاهدانش یهارشته از یاریبس در نامهانیپا ارائه در اجبار حذف (10

تحص  در (11 ب  ی پژوهش  یکارها  انیدانشجو  لیطول  اسات  ی شتریمستقل  و  دهند  نقش    د یانجام 

 فقط به چاپ مقاله چشم داشته باشند.  نکهیداشته باشند نه ا کننده تیهدا

 . گیرد انجامهم  غاتیآنها تبل یکند و برا دای انتشار پ  یقبل  یهاپژوهش شدن یکاربرد جینتا (12

 ف یانجام تکل  یدر دانشجو باشد نه برا  ختهیخودانگ  اتفاقی برود که    شی پ   ی به سمت  د یپژوهش با   انجام (13

 . ی دانشگاه

 .شوند هی ته یشتریب اعتبار و دقت با ها سازمان یپژوهش یها تیاولو و یکار یفضاها  یازهاین (14

  ت ی وضع  از شتریب  یتکرار  یکارها  یجابه   تا  شود  انجام  موجود  یها پژوهش  یرو  بر  ییهالیفراتحل  (15

 در دسترس باشد.  یانجام شده اطالع کاف  یهاپژوهش

  الزام  و  هانامهانیپا  یسازیسفارش  جهت  در  هادانشگاه  با  ییاجرا  یهاسازمان  تعامل  تیتقو (16

 . جامعه یکاربرد یهاحوزه  از ی کی در  هانامهانیپا   جینتا یسازادهیپ   به دیاسات و انیدانشجو

 . دیوقت اسات یکمتر دانشجو و آزادساز رشیپذ (17

حضور و    دعوتنبود اجازه    خاص  دانشگاهدر یک  در تخصص استادان    یت چنانچه موضوع اس  بهتر (18

 . داده شودخارج از دانشگاه را  مشاور ا یبه عنوان راهنما  یمتخصص در رشتة موضوع  دیاسات
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