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مقاالت پژوهشی معیارهای علمی سوم و بررسی هزارة تولید دانش و توسعه در 
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چکیده
منبع بنیادین خلق و حفظ اقتصاد، اجتماع و فرهنگی پویا همواره در طول تاریخ اهمیتی  عنوان بهدانش و تولید آن، 

در گفتمان علمی  ةگذشته اهمیت توسع ةدهدر چند اما  ،است بودهکشورها  ةجانب همهتوسعة فزاینده داشته و موتور 
. رفته استنظم جهانی اطالعات پیش  سوی بهجهانی  ةدهکدده و شمطرح  پیش از  بیشرشد و توسعه جدید  ةنظری
 تر مقاالت هممهای  ویژگی ،تحوالتو  روندهااین  ةموشکافانژرف و پژوهش حاضر ضمن تشریح در  ،اساس براین
ها و معیارها در  میزان توجه به این ویژگی درنهایتو  شود میتولید دانش مشخص فرایند پژوهشی در -علمی

و  یفیک-ق حاکم بر پژوهش کمیی. روش تحقشود میپژوهشی جغرافیای شهری بررسی و تحلیل -علمی مقاالت
 آزمونو  یفیط ةپرسشناماز  یل محتوا و در روش کمیو تحل یک دلفیاز تکن یفی. در روش کاست تحلیلی-یفیتوص
T بهره  رهیل چندمتغیاز روش تحل ارهایرمعیارها و زیمع بندی رتبه منظور بهو دمن استفاده شده یاره و فریمع تک

و اجتماعات پیشرفته در  شود میدانش نمایان  داری سرمایه ،صنعتیفرادر جهان  ،جینتابراساس . ه استگرفته شد
و تالش  روندهاشهرها با قرارگرفتن در کانون این در این بین و  هستندمحور  دانش ای توسعهتکاپو برای نیل به 

دهد که از نظر  ها نشان می عالوه بر این، یافته. هستندخلق مزیت رقابتی پایدار  دنبال به ،آنتطابق خود با  یبرا
تری باالگاه یجا «یاصول اخالق»و  «شناسی روش یهای قو پایه»، «معناداری و خالقیت» یارهایمع ،متخصصان

این معیارها  یشهر یایجغراف یپژوهش-یعلم های مقالهدر  که درحالی، دارند در تولید دانش نسبت به سایر معیارها
.دارند تری پایینگاه یجا نسبت به سایر معیارها
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مقدمه

 افزاری نرم جنبشنهضت تولید علم و  که طوری به ؛در ادبیات کشور پیدا کرده است ویژه یتولید علم جایگاهواژة امروزه 

: 1389)موحد و ایزدی،  علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول کرده است ریزان برنامهاذهان بسیاری از سیاستگذاران و 

به همراه است که  یهای پیچیدگیاصلی تولید دانش با  های رهیافتبه توسعه ختم شود، اما ممکن است تولید دانش (. 83

مقاالت علمی نتیجة )که بخشی از آن  دانش و تولید آنبه بیانی، . دکن میمباحث مربوط به کیفیت بیش از کمیت توجه 

منبع بنیادین خلق و حفظ اقتصاد، اجتماع و فرهنگی پویا همواره در طول  عنوان به اصلی تمدن امروزی بوده و ةشالود است(

پس از انقالب  های سالدر کشورها رخ نمایانده است.  ةجانب همهپایدار و توسعة عنوان موتور  بهتاریخ اهمیتی فزاینده داشته و 

و فشردگی ( 22: 1997)کاینکروس، « ها فاصلهمرگ »ارتباطات و اطالعات و  های ورینافرشد سریع  ةواسط به ،صنعتی

شده است. در پیش مطرح  بیش از هتوسعنوین رشد و نظریة اهمیت حیاتی دانش در گفتمان  (1999هاروی: ) 1زمان و مکان

 و دیگران: متاکیوتیس؛ 2006اسالبرت،  ؛2000کاستلز: )فزاینده به سوی نظم جهانی اطالعات  طور بهجهان  این راستا،

بورتن: ) دانش داری سرمایهیا  داری سرمایهنوین از  ای مرحله عنوان به 2فراصنعتیعصر  ،گریبه بیان د .رود میبه پیش ( 2010

، فناوریاز علم،  گیری بهرهگری بر  هوری و بسط سلط که در آن تولید ثروت و استمرار بهرهاست ده ش( نمایان 1999

همواره که ، شهرها میاندر این  و اجتماعی( وابستگی تام یافته است.اقتصادی توسعة  های بنیان عنوان به)و دانش  ها مهارت

نوین  های ارزشپیشرفت کرده و در آن که دانش  جایی، اند بودهبنیادین بشری  آفرین تمدن های محرکمنزلگاه مدنیت و 

 سابقه بیاهمیتی  (،15: 1973، نایت) است یافته  تحققای  و سناریوهای توسعه شده  منتقلبعدی  های نسلو به  گرفته  شکل

بسیاری از شهرهای سراسر جهان با ، اکنون هم .اند دهشواقع جهانی دانش عرضة و در کانون تولید و مبادله و  اند یافته

 اند؛ شدهدگرگون  های پویای بازساخت فضایی و اقتصادیفرایند ةواسط به واند  شدهمواجه  عظیم مناطق شهری ةاستحال

با وجود این تحوالت شگرف در  .دشو می تولید کاالی فیزیکی جایگزین ،بسیار ظریف تولید )تولید دانش( های فرمکه  جایی

 تنها نهگسترش آن  و بنیادی  دانشبه تولید  توجهی بییا حتی  توجهی کم توسعه درحالنظم نوین جهانی، در بیشتر کشورهای 

هرچه بیشتر  ةسلطهای  بلکه زمینه است، از کشورهای شمال شده ها آنعلمی و اقتصادی  ةفاصلموجب افزایش شکاف و 

مسائل  ویژه بهو همچنین بیگانگی و ناتوانی در حل مسائل ) -3محور دانش از طریق اقتصاد -صنعتی ةکشورهای پیشرفت

 توسعه درحالمعناداری برای بسیاری از پژوهشگران کشورهای  های پیامروندها  این ده است.فراهم کرشهری( در جنوب را 

هشداری است بر ضرورت اتخاذ  است و همچنین مسائل شهری داشتهحوزة پژوهشگران و اندیشمندان فعال در  ویژه به

واردشدن به  تر صحیحبه بیان  اگر خواهان بقا والبته  -ها آناجتماعی موجود  -اقتصادیتوسعة نوین در روندهای  های روش

.ندشاب جهانیساختارهای قدرت و اقتصاد 

پژوهش حاضر این تحوالت در جهان و نقش کنونی دانش در توسعه و کنش متقابل تولید دانش و در  ،اساس براین

تولید دانش از طریق انتشار  فرایندمی از یبخش عظ .ده استصورت موشکافانه تشریح ش بررسی و بهشهر توسعة 

درصورتی ها فقط  پژوهشو این  شود میآینده منتقل  های نسلو به جامعه و  دپذیر میپژوهشی صورت -علمی های مقاله

؛ بنابراین، مورد نظر استوار باشند ةعلمی مناسب در رشت ةپایند که بر نک میدر تولید و گسترش دانش نقشی اساسی ایفا 

و کند تولید دانش مشخص  فراینددر را پژوهشی -مقاالت علمیتر  مهمهای  در پی آن است که ویژگیپژوهش حاضر 

پژوهشی جغرافیای شهری بررسی و -ها و معیارها را در مقاالت علمی وضعیت و میزان توجه به این ویژگی درنهایت

.کندتحلیل 

1. Space-time compression
2. Post-industrial

گیری تولید و توزیع دانش در  برای اندازهرا ( Knowledge-based economy) محور مفهوم اقتصاد دانشبار  ( برای نخستین1962فریتز مشلوپ ). 3
 .کردایاالت متحده آمریکا مطرح 
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 نظریمبانی 

 ومس ةهزارتوسعه در و دانش 

اما  ،(110: 1388شاهرودی،  توانایی )مهرام و شود میمحسوب  جامعههر توسعة  های شاخهگسترش دانش و تولید علم یکی از 

کارلو و ) 2«اقتصاد اطالعات» ،(1994، ؛ استر2002، واک) 1«اقتصاد جدید» مفاهیمی همچونبه بعد  1990 و 1980های  دههاز 

 اقتصاد» ،(1999، اوک) 3«اقتصاد سبک وزن»یا  «وزن بدون اقتصاد» ،(2001، ریسا؛ ه1996، ؛ تالرو و گادت2006، دیگران

پاول و  ؛2000، مونرو) 6«اقتصاد دانش» ،(2000، داف) 5«اطالعاتجامعة »( و APEC, 2000; OECD, 1996) 4«محور دانش

در ادبیات علمی جهان  (1981، ؛ نایت1995، ؛ فلوریدا2000، ؛ کاستلز2003، کاریلو) ها آنو مانند  7«دانشجامعة »( 2004، مننل

توسعة  ها و رویکردهایفراینددانش در  از پیش یافتن بیش اهمیتاین مفاهیم بدون شک نشانگر . افزایش چشمگیر یافته است

 .است دانش داری سرمایه تر و به بیان دقیق داری سرمایهنوین از  ای مرحله گیری شکلو بیانگر  صنعتیفراجهان 

 :گوید آن می در تشریح یوکرد. را تجسم  محور دانشاقتصاد  ( نخستین کسی بود که1857) مارکس کارل

؛ مواد اند بشریمحصوالت صنعت  ها این .سازد نمیو غیره را  ها تلگراف، ها آهن راه، لوکوموتیوها، ها ماشین ؛تطبیع»

؛ اند شدهبشرند که با دست انسان ساخته  ذهن های اندام ها آن. اند شدهتبدیل  بشر در طبیعت ةمداخل های اندامطبیعی به 

مستقیم  محرکی  بهدانش اجتماعی   اندازهتا چه  که دهد ثابت نشان می ةقدرت دانش، عینیت یافته است. گسترش سرمای

( شرایط فرایند خود زندگی اجتماعی به کنترل نیروی عقالنی کلی درآمده و رو اینو تا چه میزان )از  یافتهاج ور برای تولید

 .(706: 1875مارکس، )« طبق آن دگرگون شده است
 (1977( و نوبل )1974) بِراوِرمَناز جمله  مارکسیست نگاران تاریختغییر یافت.  سرعت بهسیستم تولید  ،بعد از مارکس

این انقالب اند.  دانسته 17انقالب علمی قرن  به شباهت بدون 8«ای فناورانه-انقالب علمی»را  1910 -1870 ةدور

معتقد بود این  (1974) نرمَوِرابِ که طوری به؛ همراه شد های تولید صنعتیفرایندبا تولید دانش برای ای  فناورانه-علمی

گذشته منبع اصلی دهة طی سه  ،هرحال به .(1974، ؛ براورمن1977، )نوبل بودانقالب ترادیسی خود دانش به سرمایه 

ملموس های  دارایی( و مهارت بینیروی کار  ای اندازهطبیعی )زمین و تا های  داراییاز  سرعت بهثروت در اقتصادهای بازار 

دانش و اطالعات از همه نوع( تغییر  ویژه بهناملموس ) ةتولیدشدها  داراییو مالی( به  آالت ماشین، ابزار و ها ساختمان)

گرفتن از  فاصلهدنبال  که بهاست  شده  واقعجدید رشد نظریة مفهوم اقتصاد دانش در گفتمان  ،به بیان دیگر 9.استکرده 

بیشتر آن بر  اتکا محور دانشکلیدی اقتصاد مؤلفة  .است محور دانشو حرکت در جهت اقتصاد  10محور اقتصاد منبع

محرک کلیدی رقابت  وضوح بهدانش و نوآوری  .استفیزیکی یا منابع طبیعی  های ورودیفکری نسبت به  های توانایی

. (8: 2007بانک جهانی، ) کنند میعمیق الگوهای فعالیت و رشد اقتصادی جهان را بازساخت طور  به اکنون همو  اند شده

و زمین متفاوت  نیروی کار، سرمایه تر سنتی های ورودیاز  یذاتطور  بهیک ورودی در یک تابع تولید  عنوان بهدانش 

 ةو ارزش بالقواست نامشخص  النفسه فیمشخص است، دانش تقریباً سنتی  های ورودیارزش اقتصادی  که درحالیاست. 

                                                                                                                                                                          
1. New economy 
2. Information economy 
3. Weightless economy 
4. Knowledge-based economy 
5. Information society 
6. Knowledge economy 
7. Knowledge society 
8. Scientific-technical revolution 

آمریکا تولیدات اولیه یا متحدة ای ایاالت  درصد ارزش افزوده در صنعت کارخانه 80، 1950دهة که در است برآورد شده  ،برای مثال. 9
 70و  30ترتیب به  به 1995که این نسبت در سال  ، درحالیبوده است دانش آن درصد 20خوراکی، کاالهای مادی و معدنی و  ةشد فرآوری

 (.1977، استوارتدرصد تغییر یافته است )
10. Resource-based economy 
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بسیاری به  ةافزودارزش است ده شدانش موجب  فرد منحصربهاین ماهیت آن در کارگزاران اقتصادی نامتوازن است. 

و گسترش،  از طریق رشد فناوری و اقتصاد دانشو صنعتی و اجتماعات پیشرفته  اقتصادها ،ترتیب بدین همراه داشته باشد.

 و موجبببینند مزیت رقابتی پایداری برای خود تدارک  اند دهشانسانی موفق  های سرمایهو ها  تعمیق و بالندگی پژوهش

در توسعه در طول حیات بشری آورده  مؤثرتکامل عوامل  ،1در شکل . شوندتحکیم هرچه بیشتر موقعیت خود در جهان 

.شود می

در توسعه مؤثر. تکامل عوامل 1شکل  

(2004: موهان و دیگران )عبمن

محور دانشتوسعة شهرها و 

و  اند ساکنبیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها  اکنون هم .کنند مییاد « شهرها ةهزار»یکم با عنوان  و بیستاز قرن 

 با. (2011 ،جهانی شهرنشینی سازمان ملل انداز چشمدرصد برسد )گزارش  70به  2050قم در سال است این ر شده بینی پیش

و تجدید ساخت فضایی آثار این ، کانون نفوذ دگذار مینواحی روستایی تأثیر بر  دانش داری سرمایهصنعتی و فراوجود اینکه عصر 

نظم  ةاستحالزدن به  چشمگیر در دامن ینقش و تولید دانش فناوریبا برانگیزاندن علم و  شهرها ست.در شهرهاو اقتصادی 

 یها هم مسبب و هم کانون دگرسانیشهرها  ،نوین جهانی ةدر عرص ،به بیان دیگر. کنند میایفا  یجهان نوین اقتصادی-سیاسی

دانش اهمیتی سو  از یکدر یک قرن گذشته ویژه  هپس از انقالب صنعتی و ب. اند شده  مطرحتولید دانش و گسترش آن  مرتبط با

؛ 1970، و استانبک نایت ؛1966، )گرنفیلد و نایت است شدهمعرفی شهر  ةو عامل بنیادین محرک توسع فزاینده یافته

پژوهشگران و اندیشمندان فعال در  محور دانششهری توسعة با ظهور رویکرد و از دیگر سو  (2008، و دیگران کانالر یگیت

کنند و  ریزی پیآن  ةپایشهر را بر  فضایی ساختارو  سازمان فضاییکه  اند بودهمطالعات شهری در تکاپوی آن حوزة 

ن کسب مزیت تا از این طریق ضم ایجاد کنندود دانش و نوآوری برای شهروندان خمبادلة خلق دانش، منظور  را به هایی فرصت

 1،محور دانششهری توسعة . خود را فراهم آورندشهرهای پایدار و رونق اقتصادی توسعة  های زمینهجهانی عرصة رقابتی پایا در 

 کوشند می جهانی ةدهکدساکنان دنبال تطبیق شهرها با اقتصاد دانش و نیل به شهر دانش است و  به است که ای رویکرد توسعه

ارتباطات و  های اورینف)مانند  فناورانه های زیرساخت ،پژوهش( مؤسساتو  ها دانشگاه)همچون  دانش های زیرساخت ةبا توسع

1. Knowledge-based urban development
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کامیابی در منظور  بهدانش و نوآوری  ةمبادل برای خلق دانش، را هایی فرصتدیده  تمرکز افراد خالق و آموزشو  (اطالعات

 2،«تکنوپل» 1،«شهر دانش»مفاهیمی همچون  .(2006 ،کاریلو؛ 2004 ،و برگ ویندن وان) خلق کنندرقابتی  شدت به جهانی

و  دانش ةاهمیت توسع دهندة نشان 6«روستاهای دانش»و  5«کریدورهای دانش» 4،«دانش های حوزه» 3،«شهر علم»

 .است یادشدهپژوهشگران برای تطابق با تحوالت  های تالش

 عهده ربشهری  ةدر توسع ساز سرنوشترسالتی  ها دانشگاه آکادمیک و های محیطگذشته  ةدر این میان، طی چند ده

دنبال  به فنی و مهندسیجغرافیا تا علوم و  شناسی جامعهاز اقتصاد،  ای رشته میان های دیدگاهاز   گسترده یو طیف اند هتشدا 

درگیری نزدیک بین به مشارکت و که  هایی محرک. اند بودهشهری  ةنیرویی تازه به توسعبخشیدن تولید دانش و 

و تمرکززدایی،  ها دولتشدن نقش  های کمرنگفرایند ؛ مانندبسیار زیادند است شدهمنجر و شهرها  ها دانشگاه

وابسته  کارآفرینیهای یا شبکه« دانشگاه-شهر. »ای بودجه های محدودیت، کنارکشیدن دولت به نفع بازار و شدن جهانی

دنبال تشویق یا  توسعه به های آژانساست که در آن هم نهادهای تولید دانش و هم مقامات محلی و  همانی 7به دانشگاه

 .(1998 ،اوتلی ؛1998 ،کالرک) هستندچندگانه  های مقیاساقتصادی در  های بهرهبه همیاری برای تولید  دنکرحتی وادار

و  (2001 ،)آرچیبوگی و الندوال توسعههای یادگیری و فراینددر  ها دانشگاهمستقیم به نقش طور  بهتوجهات تازگی  بهحتی 

در میان به دیگر سخن، (. 158 -150: 1999)گرای،  جلب شده است اجتماعتوسعة پیشرفت و  زمینةدر  ها آننقش 

وجود آمده است که در  هباقتصادی  منحصراً آثارمنفعل یا  آثارفقط ژرف از سنجش  دگردیسیآکادمیک یک  های فعالیت

 دارندگام برمی شهری ةتوسع تر گسترده های کمکو  ها نقشبه سوی تأکید بیشتر بر با تغییر رویکرد  ها دانشگاهنتیجه، 

شهروندان و پژوهشگران بیشتر شهرهای کشورهای شمال، در تکاپو برای  ،ترتیب بدین(. 130 -117 :2006)چارلس، 

های  دانش خود هستند تا با جایگزینی سیستمتوسعة پایة دنبال  بهشده،  جهانی در جهانِ مؤثرمشارکت و داشتن نقشی 

 ،اقتصادهای مدرن امروزی که بر مبنای انتقال دانشبا  -بودند ای کارخانهمنابع طبیعی یا پایة که بر  -اقتصادی پیشین

عرصة در را تحکیم هرچه بیشتر موقعیت خود  های زمینه هستند فناورانهعلمی و  های پیشرفتانسانی و همچنین سرمایة 

بودن  ثمربخش وشده دانش بومی  هب ویژه یشهری جدید توجهنظریة توسعة است در  ذکر  شایانفراهم سازند.  المللی بین

نقش چشمگیر بسیاری از تحقیقات بر  ی،شهر مطالعاتحوزة درگیر در  های رشتهبه اثبات رسیده است. در اغلب آن نیز 

و ابزاری برای حفظ تنوع  (2004 ،وارن ؛1995 ،)آگراولشده پایدار متمرکز توسعة  نیل بهتنوع و  ایجاددر  8بومیدانش 

منابع عظیم از شهرها چه در جنوب و چه در شمال  ةهم ،به بیانی دیگر .(385: 2004 ،)بروش شده استمحسوب زیستی 

. اند آگاهاز ماهیت و اهمیت منابع دانش جامعه و شهر خود  یاندکافراد اما متأسفانه در جهان جنوب  ،برخوردارنددانش 

تولید اول سوم از دو جنبه حائز اهمیت است:  ةهزارموضوعات شهری در  ةنقش پژوهشگران فعال در عرص ،کلی طور به

خلق دوم پایدار شهری و  ةمسائل موجود و حرکت در جهت توسعحل دانش بنیادین و استفاده از دانش بومی شهر برای 

هرهای ق مزیت رقابتی پایداری را برای شیتا از این طر باشدساز تولید دانش و گسترش آن  محیط شهری که ذاتاً زمینه

 یارپیامدهای بسسوم  ةهزاردر  ساز سرنوشت رسالت پژوهشگران به این توجهی بییا  توجهی کمد. ارمغان آور خود به

ها  و چالشبه منزلگاه انواع و اقسام مسائل را و به احتمال زیاد شهرهای آنان دارد دنبال  بهناگواری برای شهرهای جنوب 

 .ندک می مبدل« ه دور با دستمزد اندککارگران کنترل از را»به  را و شهروندان آنانکند  میتبدیل 

                                                                                                                                                                          
1. Knowledge city 
2. Technopoles 
3. Science city 
4. Knowledge precincts 
5. Knowledge corridors 
6. knowledge villages 
7. Entrepreneurial-networked univer-city 
8. Indigenous knowledge 
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پژوهشیمقالة یک معیارهای علمی 

علمی و پژوهشی ارائه شده است که در دو بحث محتوایی و ساختاری تحقیق معیارهای متفاوت و گاه یکسانی برای یک 

منسجم، تحلیل درست  شناسی روش، پذیرفتنیمقاالت باید بر مبنای یک رویکرد اخالقی ، . در بحث محتواییگنجد می

مقاله  های بخشاز  هرکدامپیش رود. در بحث ساختاری نیز  چنینی اینو مسائلی  ها دادهو همچنین اطالعات و  ها نظریه

 که اغلب محققان بر آن وفاق دارند.باشد  نویسی مقالهشده در مجالت و اصول کلی  ارائه های شیوهباید متناسب با 

موضوع مورد مطالعه  ةآن از دانش تخصصی دربار مؤلف مندی بهرهبر  علمی و پژوهشی عالوه های مقالهموفقیت در انتشار 

و  نویسی مقالهو تسلط بر مبانی نگارشی، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول 

علمی و پژوهشی تحقیق و معیارهای یک  ها مؤلفه(. از 66: 1388 )منصوریان، شود میممارست در امر نگارش حاصل 

پژوهش،  ةقوی و متناسب با فرضیات و اهداف، پیشین شناسی روش ةبه اصالت موضوع، پای توان می قبول قابلاصیل و 

از این موارد  هرکدامد. کر، شفافیت و وضوح و... اشاره دهی ارجاعو اطالعات، معیارهای اخالقی در  ها دادهتحلیل درست 

.شود مشاهده می 1یک مقاله در جدول های  ساختار و ویژگی. گنجد میپژوهش در قالب ساختارهای موجود در 

آن های ویژگیعلمی و  مقالةیک  اصلی اجزای. 1جدول 

مالحظات/  ها ویژگی اجزای مقاله

مختصر، گویا، جذاب و نو باشد و بتواند موضوع را پوشش دهد.عنوان
 باید کلمه(. چکیده 250تا  150بین  معموالًآن منطقی باشد ) ةضمن اینکه انداز ،را توضیح دهدپژوهش ساختار کلی چکیده

 یعنی از مراجع در چکیده استفاده نشود. ؛باشدپژوهش واضح، سودمند، دقیق و مستقل از 
واژه(. 5تا  3بین  معموالًآن متناسب باشد )داشته باشد و تعداد پژوهش با را ارتباط موضوعی الزم  ی کلیدیها واژه

باید از کلیات به جزئیات ختم شود و ارتباط میان  ،پژوهش را نشان دهد. همچنین دادن انجام ضرورتبودن و روز به مقدمه و بیان مسئله
اجرای پژوهش شده است. ساز زمینهکه را بررسی کند برقرار باشد. مقدمه باید مشکلی  ها پاراگراف

به محقق کمک کند. ها دادهباشد و چارچوبی را خلق کند که در تحلیل  ها اندیشهدارای بیان روشن و صریح نظری مبانی
سایر  که طوری به ؛توضیح داده شوند ها روشتخصصی و با جزئیات کامل مطرح شود و دالیل انتخاب این  طور بهمواد و روش

مورد استفاده در تحقیق باید کیفیت الزم را داشته باشند و  های روشنند. محققان نیز بتوانند از این روش استفاده ک
 پژوهش را بسنجند.های  پرسشبتوانند 

ضمن اینکه نتایج توصیفی و  ،و مکفی باشند روز به ها تحلیلباید کیفیت و اقتضای الزم را داشته باشند و تجزیه و  یافته و نتیجه
.کند میاز فعالیت پژوهشی بیان را ، تحلیل نهایی پژوهشگر گیری نتیجهتحلیلی پژوهش را تبیین کند. 

را رعایت کرد و  ای حرفهباشند. در ذکر منابع باید اصولی اخالقی و پژوهش منابع باید روزآمد و مرتبط با موضوع منابع
کرده است. ذکر منابع باید براساس  «سرقت علمی»صورت محقق  در غیر این ،کامل منابع را ذکر کرد صورت به

 استاندارد بیان شود. های شیوه
(1388)منصوریان (، 1387)حبیبی و میرحسینی (، 56: 1392)افشاری و همکاران با اقتباس از  نگارندگان: منبع

از تولیدات علمی جامعه که به  توجهی شایانسهم  دهد میعلمی نشان پژوهش یک سازندة مروری بر کارکردهای 

موضوع  به نیزخوشبختانه در کشور ما . دشو میارائه  ارهای مکفی علمیبا معی د از طریق همین مقاالتوش میتوسعه ختم 

ها و مراکز آموزش عالی  گذشته شاهد افزایش چشمگیر دانشگاه ةو در سه ده شده استاهمیت علم و دانش توجه زیادی 

 ةیک نشریفقط  1378جغرافیا در سال  ةدر رشت ،برای نمونه ؛شارات علمی در داخل و خارج کشور هستیمدنبال آن انت و به

-علمینشریة  33به  1392سال تا  این تعداد اما ،وجود داشت «تحقیقات جغرافیایی»علمی و پژوهشی با نام داخلی 

حائز اهمیت این  ةنکت .(1392فناوری،  معاونت پژوهش و -( )وزارت علوم و تحقیقات2شکل ) پژوهشی افزایش یافت

و در حل مسائل شهرهای کشور و ایجاد مزیت کرده است که این انتشارات علمی تا چه حد در تولید دانش موفق عمل 

است؟ بوده مؤثرتا چه میزان  رقابتی برای شهرهای ما
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 جغرافیارشتة کشور در  پژوهشی -علمی. تعداد نشریات 2شکل 

 (1392)معاونت پژوهش و فناوری -: وزارت علوم و تحقیقاتمنبع

 

 پژوهشپیشینة 

شبرد دانش در آن یر پب ها تأثیر آند، احتمال نمورد نظر نباش یپژوهشزمینة گر در یبر کار محققان د مبتنی ها اگر پژوهش

پیشینة ن قاعده مستثنا نبوده و یز از ای(. پژوهش حاضر ن201: 1382گران، یو د گال)است ف یار ضعیبسزمینة ویژه 

 است. را بررسی کردهمورد نظر موضوع ق یتحق
 پژوهش. پیشینة 2 جدول

 گیری نتیجه سال موضوع سندگانینو
 یکارشناس های نامه پایان یابیارز یعلوم

رسانی  و اطالع یکتابداررشتة ارشد 
ت مدرس، یترب یها در دانشگاه

 های )سال یتهران و علوم پزشک
1365-1371) 

 .اند دهکراستفاده  یمیها از منابع قد نامه انیدرصد از پا 13 - 1379
 .نبوده است یاز و مسائل کتابداریانتخاب موضوع براساس ن -
ت یک ران رعایک ا یت مدرس و علوم پزشکک یدانشگاه ترب یها نامه انیق در پایروش تحق -

 است. شده

و  یزیعز
 گرانید

 ت ذکر منابع در مقاالتیفیک یبررس
 یپژوهش-یمجالت علم یپژوهش

 رانیا یاسالم یدر جمهور

 .اشتباه وجود داشته است یدرصد منابع مورد بررس 76در  - 1380
از مقاالت در قسمت نویسندگان مقاله )در فهرست منابع( دارای اشتباه درصد  54 -

 اند. بوده
 اند. درصد از مقاالت در قسمت عنوان مقاله )در فهرست منابع( دارای اشتباه بوده 38 -
 گذاری )در فهرست منابع( اشتباه داشتند.درصد مقاالت در نقطه 33همچنین  -

و  ییوال
 گرانید

 یمقاالت علم یفیو ک یکم یبررس
 یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش

تابستان  47-1شمارة مازندران از 
1384 

 یها ت پژوهشیفیلحاظ تعداد و ک بهشده در مجله  مقاالت چاپ یر تکاملیس - 1384
ها  ر دانشگاهیمازندران و سا یدانشگاه علوم پزشک یعلم یدر مقاالت اعضا گرفته انجام

 ،گریا به عبارت دیل یاص یقاتیمحصول تحق ةت عرضیفیلحاظ ک اما به ،محسوس است
 .وجود دارد ییها ی، کاستیسینو مهارت مقاله

-یعلم ةمقالک ی یژگیصد و انیمنصور
 خوب یپژوهش

و در ادامه  کردهک اشاره یمقاالت و کارکرد هر ةدهند تشکیل ةمؤلفا یست عنصر یبه ب 1388
 یژگیو صدشامل  درمجموعآورده است که  یژگیها پنج و ن مؤلفهیک از ایهر یبرا
مقاالت است  یمربوط به محتوا« اصالت موضوع»موجود فقط  ةست مؤلفیشود. از ب یم
 .پردازد یمطالب م ةارائ یگر به ساختار مقاالت و چگونگید ةمؤلف 19و 

موحد و 
 یزدیا

های  مقاله یفیو ک یکم یابیارز
 ییایهای جغراف پژوهشفصلنامة 

 (1387-1378) ساله 10دورة  یط

 را داشتند.  ییایسهم از علوم جغرافبیشترین موضوعات جغرافیای طبیعی  - 1389
 داشتند.ار یاستادرتبة  بیشتر نویسندگان -
 یپژوهش -یعلم یحاصل استخراج از کارها یدرصد مقاالت مورد بررس 6/6فقط  - 

 بوده است.
 بوده است. یلیتحل- توصیفیروش ها  پژوهشق مورد استفاده در یبیشترین روش تحق - 

فالحت و 
 گرانید

موشکافانه نقش مراکز ق و یعم
در  ید علم پزشکیدر تول یپزشک

 2010-2001دورة ران در یا

 2010مرکز در سال  359به  2001در سال مرکز  53از  یتعداد مراکز پژوهش پزشک - 1393
 است. دهیرس
 است. یافته  افزایش یمراکز پژوهش پزشک یعلم یخروج -
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مقاالت  یفیو ک یکم یابیارز یها نهیدر زم یقات متعددیتحق کشور مادر دهد  یات پژوهش نشان میادب ،یکل طور به

د یدر تولموفق  پژوهشی -علمیمقالة ک یهایی  ویژگی ها پژوهشتعداد کمی از اما  ،استپذیرفته صورت  یپژوهش-یعلم

.اند کردهبررسی و واکاوی ( یشهر یای)از جمله جغرافویژه  ةک رشتیدر را ها  یژگین ویت ایوضعچگونگی دانش و 

پژوهشروش 

. با توجه به موضوع و هدف استو از لحاظ هدف کاربردی  یلیو تحل یفین پژوهش توصیق حاکم بر ایروش تحق

و با  نامهپرسشق یاز طر یفیک های داده. است کمی-کیفیق یمسئله، روش تحق یبررس یبرا یروش انتخاب ،شده مطرح

 گیری نمونهبراساس  یفیک های دادهتهیة در  گیری نمونهشده است. روش  آوری جمع متخصصاناز  1یدلفروش 

دقیق از  یغیرتصادفی استفاده شده است که آمار و اطالعات گیری نمونهبه این دلیل از روش  .است هدفمند-غیرتصادفی

 طور به ها پرسشنامهاعضای انتخابی بتوانند به  کهتعداد متخصصان در دسترس نیست و همچنین این امکان فراهم نیست 

از متخصصانی استفاده شود که در شد زیرا سعی  دارد،هدفمند کارایی الزم را در این زمینه  گیری نمونهقطع پاسخ دهند. 

با  .اند استفاده شد که تخصص کافی را داشته هایی نمونهند و به همین دلیل از رتخصص الزم را دا شناسی روشمباحث 

 تقریباًآمد و  دست به ها داده)در این مرحله اشباع  شدند انتخاب یشهر یایجغرافحوزة در  انمتخصصنفر از  15 ،ن روشیا

در روش غیرتصادفی و هدفمند با توجه به  ،ضمندر .نبودنیازی بیشتری  های نمونهآمد و به  وجود بهویژه یک اجماع نظر 

و  بیشتر است( شده مطرح های حوزهاما کیفیت اعضای نمونه در  ،کوچک است ها نمونهآماری حجم جامعة نبودن  مشخص

مطالعات  ةحوز متخصصانتوسط پرسشنامه پرکردن ق یپژوهش از طر یکم های داده شد. یط یک دلفیمراحل تکن

-یعلممقالة  50 یبا بررسوابسته به مطالعات شهری  های سازمانو مسئوالن  انادتشهری اعم از دانشجویان دکتری، اس

است.  دست آمده به 1392تا  1388 های سالدر  مصوب وزارت علوم یشهر یایمطالعات جغرافحوزة از مجالت  یپژوهش

که موردی استفاده شد  50نمونة به این دلیل از حجم  صادفی از میان مجالت برگزیده شد.ت صورت بهحجم مقاالت 

و افزایش تعداد مقاالت  کردند میارزیابی را  مقاله 50هر متخصصان باید زیرا  ،را بررسی کرد ها آنبتوان با دقت کامل 

در -غیرتصادفی صورت به یکم قیتحق در گیری نمونهروش بی را به همراه داشته باشد. در ارزیا دقتی بیآسیب  بودممکن 

و با توجه تعیین شد  نفر 150 (56: 2001آمار کانادا، ادارة ) ن حجم نمونهییو حجم نمونه براساس جدول تع بوددسترس 

مقاله به  50متخصص( پس از بررسی  150از اعضای نمونه ) هرکدامو  پذیرفتصورت شده  آوری جمع های دادهبه اشباع 

ارها پس یرمعیارها و زیمع بندی رتبهو  یلیآمار تحلمنظور  به یکم های دادهل یتحلبرای . پرسشنامه پاسخ دادندهای  پرسش

ارها و یمع بندی رتبه یبرا ،نیدمن استفاده شده است. همچنیو فر ای نمونه تک T های آزمونمقاالت از ارزیابی  از

که استفاده شده است اره یمع چند یابیارز های روشاز  شده بودند، یده وزن متخصصانکه توسط  کار یارها در ابتدایرمعیز

 یفیق کیمختلف در تحق های روشن یدر ب ،درضمن. هاست آن ترین مهماز  یکی( AHP) یمراتب سلسلهل یتحل فرایند مدل

ه کاست  یقیتحق تکنیک، ییال محتویه و تحلیتجزاستفاده شد.  «ل محتوایتحل»، از روش یابیبا توجه به موضوع ارز

شود  یاطالق م یبه هر نوع فن امحتول یتحل .رود میکار  هبار ارتباطات کآش یامحتو ی، منظم و مقدارینیح عیتشر یبرا

 یاجزا ةهم یبند مقوله ال محتوید. تحلیآ یار مک هب مصاحبه(متن ) یکخاص  های ویژگی ینیراه استنتاج منظم و ع ه درک

متن را مشخص  ،اند ه در هر جعبه مرتب شدهک یعناصر یاجزامقدار  ،بیترت بدین .مختلف است یها متن در جعبه یک

ص ین روش شامل تشخی. اابندی یم یاتیعمل یار صورتکه از آغاز کهاست  ف، مقولهین تعریدر ا ها جعبهمنظور از  نند.ک یم

.دکن میوجو  جستدر متن  را ها آن سپسک متن است و یمسلم  های جنبها ی ها ویژگیت، یاهم

1. Delphi
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پژوهش های دادهتحلیل  دادن . روش و مراحل انجام3شکل 

داده از  آوری جمع یبرا شده پذیرفته یو روش دشو میگسترده استفاده  صورت به یک دلفیتکناز  :یروش دلف

که است  شده  طراحی یند ارتباط گروهیک فرایعنوان  بهک ین تکنیاست. اه آن  اصلیتخصص  حوزة در دهندگان پاسخ

 یل طراحیمختلف از قب های زمینهن روش در یاست. ا یجهان واقعویژة بر موضوع نظرها  ییدن به همگرایرسآن هدف 

نکه در پژوهش ی. با توجه به اشود میاز منابع استفاده  گیری بهرهو  یاسیس گیری تصمیم، یابیارز از بهی، نریزی برنامه

هدف پژوهش  تأمین یبرا ییت باالیقابل یک دلفی، تکنشود بررسی و ارزیابی می یشهر یاید دانش در جغرافیتولحاضر 

ک نفر از اعتبار ی یبر نظر شخص تأکیدفقط دارد و نیاز  متخصصانگوناگون  هایبه نظر یپژوهش ةطین حیا ،ویژه به. ددار

مراحل  ،4ن پژوهش شده است. در شکل یدر ا یک دلفیشتر تکنیشدن ب ن امر موجب برجستهی. همکاهد میپژوهش 

.شود مین پژوهش نشان داده یدر ا یک دلفیتکن یاجرا

در پژوهش حاضر یروش دلف دادن مراحل انجام. 4شکل 

در پژوهش مؤثر یارهایرمعیو ز ارهایمع

براساس نظر کارشناسان مربوطه  اریمعن هفت یار انتخاب شده است. البته انتخاب ایهفت مع ،قیبا توجه به هدف تحق

 ین فاکتورهاین بیدر ا یول ،در ارتباط با موضوع پژوهش وجود دارد شماری بی یارهایمع شک، بیصورت گرفته است. 

ت و وضوح، یت، شفافیو خالق معناداریرابطه،  معناداریکه شامل  اند شدهمورد مطالعه انتخاب  ةطیدر حمؤثر 

و زبان  یمکف ةو ارائ ی، اصول اخالقشناسی روش یقو های پایهر، یدر استدالل و تفس پژوهشی دانش یباال یاستانداردها

ه شده است.یبراساس نظر کارشناسان تهز ین ییارهایرمعیار زیهر مع یارها براین معیپس از تدو .هستند
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 ارها و زیرمعیارهای پژوهشیمع. 5شکل 

 

 ارهایمع زیرارها و یت معیب اهمین ضرییتع

 9اس یسه براساس مقین مقایا که شوند میسه یهم مقا بادو به دو  ها آنارها، یت )وزن( معیب اهمین ضرییتعمنظور  به

 محاسبه  Expert choiceافزار نرم آمده با دست به یها رد. وزنیگ یصورت م یو به روش قضاوت گروه یساعت یتیکم

 د.ونش می نشان داده 6 شکلدر  کهاند  شده 

 

 
 ارهایت معیب اهمیضر. 6شکل 

 

 
 هامعیار زیرت یب اهمیضر. 7شکل 
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ها یافتهبحث و 

ن یت ایوضع ،د و بسط دانشیدر تول ها آنک از یشدن سهم هر مشخصها و معیار زیرارها و یت معیب اهمین ضرییبعد از تع

 های شاخص ،7در شکل است. شده ل یو تحل یبررس یشهر یایجغراف یپژوهش-یعلممقالة  50ارها در یها و مع یژگیو

.استارائه شده  ن مقاالتیارها در ایرمعیو ز ارهایزان توجه به معیمربوط به م یا نمونه تک t آزمون ،3در جدول  و یفیتوص

رابطه معناداریار یمع

ن محقق و موضوع پژوهش در مقاالت یبرابطة پژوهش و گسترة ن موضوع پژوهش و یبرابطة ار، ین معیا یهامعیار زیردر 

ن یب یمعنادار ی(، تفاوت آمار4/33رابطه ) یمعنادار اریمع  T، با توجه به مقداردرنهایتباالتر از سطح متوسط است.  شده بررسی

( 50/3) ین نظریانگیاز م (66/5رابطه ) یار معناداریمعن یانگی، مقدار مآنکهوجود دارد. ضمن  ینظر نیانگین آن و میانگیم

ن یبر تفاوت ا یمبن H1د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگین دو میبر عدم تفاوت ب مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا؛ شتر استیب

شتر از سطح متوسط است.یرابطه در مقاالت ب یار معناداریمعزان توجه به یم ،درنتیجه. شود پذیرفته مین یانگیدو م

تیو خالق یار معناداریمع

 یتفاوت آمار ،اساس نیا براست. ( بوده 25/7دادن کل آن ) پوششمناسب پژوهش و  یار عنوان اصلیرمعیز Tمقدار 

از  (68/4) معیار زیرن یان یانگیمقدار م همچنین،( وجود دارد. 50/3) ین نظریانگیار و میرمعین زین ایانگین میب یمعنادار

د و در وش مین رد یانگین دو میبر عدم تفاوت ب یق مبنیتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیم

ت یو وضع کند مین امر صدق یز ایها نمعیار زیرر ی. در ساشود پذیرفته مین یانگین دو میبر تفاوت ا یمبن H1مقابل، فرض 

ت یو خالق یار معناداریمع T، با توجه به مقدار درنهایتاز سطح متوسط است.  تر پایینها در مقاالت معیار زیرن یا

یار معناداریمعن یانگی، مقدار مآنکهوجود دارد. ضمن  ین نظریانگین آن و میانگین میب یمعنادار ی(، تفاوت آمار-36/3)

ن رد یانگین دو میبر عدم تفاوت ب مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛( کمتر است50/3) ین نظریانگیاز م (06/3رابطه )

و  یار معناداریمعزان توجه به یم ،درنتیجه. دشو میفته رین پذیانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1و در مقابل، فرض شود  می

از سطح متوسط است. تر پایین شده بررسیت مقاالت یخالق

ت و وضوحیار شفافیمع

ن یانگیو م معیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یاساس تفاوت آمار نیو برااست ( 89/8) شهیح و روشن اندیصر انیب Tمقدار 

 ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م (76/4شه )یح و روشن اندیان صریب معیار زیرن یانگیمقدار م آنکهوجود دارد. ضمن  ینظر

ن یانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1 فرضد و در مقابل، وش مین رد یانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا

ن مقاالت باالتر از سطح متوسط است.یت و وضوح در ایار شفافیمعزان توجه به یم ،درنتیجه. شود فته میریپذ

ریدر استدالل و تفس پژوهی دانش یباال یار استانداردهایمع

، یح هدف، منطق مفهومیان صری(، ب44/4و معتبر ) یات پژوهش مقتضیو ادب یچارچوب نظر هایمعیار زیر Tمقدار 

شدن  پشتیبانی( و 74/3) ها یافتهج و ینتا ی، بررسیل مکفیه و تحلی(، تجز30/6پژوهش در مقدمه )های  پرسشات و یفرض

ن یانگیها و ممعیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یاساس تفاوت آمار نیبرا است که( بوده 19/4) ها دادهج توسط ینتا

 H0ن، فرض یبنابرا ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م هامعیار زیرن ین ایانگی، مقدار مهمچنین دارد. وجود ینظر

پذیرفته ن یانگین دو میابین تفاوت  بر مبنی H1د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق

ار یمع T، با توجه به مقدار درنهایتن مقاالت در سطح متوسط است. یها در امعیار زیرن یزان توجه به ایم ،درنتیجه. شود می
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 ین نظریانگین آن و میانگین میب یمعنادار ی(، تفاوت آمار44/6) ریدر استدالل و تفس پژوهی دانش یباال یاستانداردها

 بر مبنی H1ن، فرض یبنابرا ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م (16/4) اریمعن ین ایانگیمقدار م ،ضمندروجود دارد. 

در استدالل  پژوهی دانش یباال یار استانداردهایمعزان توجه به یم ،درنتیجه. شود پذیرفته مین یانگین دو میابین تفاوت 

 ن مقاالت باالتر از سطح متوسط است.یر در ایو تفس
 

 شناسی روش یقو های پایهار یمع

)از جمله  ها دادهح شفاف یتشر، یت فنیفی(، ک20/4) شناسی روشق، تناسب یت طرح تحقیفیک هایمعیار زیر Tمقدار 

 است که( بوده 82/3) گیری نمونه( و روش یفیو ک ی)آمار ها تحلیلاقتضای ت و یفی( و ک12/4( )ها و شکل ها جدول

ن ین ایانگیضمن، مقدار مدروجود دارد.  ین نظریانگیها و ممعیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یتفاوت آماراساس  نیا بر

د و در وش مین رد یانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛شتر استیب ین نظریانگیاز م هامعیار زیر

ارها در پژوهش و یمع نیتوجه به ازان یم ،اساس نی. براشود فته میرین پذیانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1مقابل، فرض 

 یقو های پایهار یمع T، با توجه به مقدار درنهایتباالتر از سطح متوسط است.  یشهر یاید دانش در جغرافیتول

ار یمعن یانگی، مقدار مهمچنینوجود دارد.  ین نظریانگین آن و میانگین میب یمعنادار ی(، تفاوت آمار44/4) شناسی روش

عدم تفاوت  بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م (04/4) شناسی روش یقو های پایه

زان توجه به یم ،درنتیجه. شود پذیرفته مین یانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگین دو میب

 باالتر از سطح متوسط است. یدر مقاالت مورد بررس شناسی روش یقو های پایهار یمع
 

 یار اصول اخالقیمع

تفاوت اساس  نیو برا است (06/4( و )05/4ب )یترت مناسب به یاخالق یاز رهنمودها یرویپ اریرمعین زیانگیو م Tمقدار 

ن یعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛وجود دارد ین نظریانگیو م معیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یآمار

ن یزان توجه به ایم ،درنتیجه. دشو می فتهرین پذیانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگیدو م

( در ی)صداقت و درستکار داری امانت معیار زیر Tباالتر از سطح متوسط است. مقدار  شده بررسیدر مقاالت  معیار زیر

ن یانگی( و م48/3در پژوهش ) معیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یکه تفاوت آمار دهد می( نشان -/.100) پژوهش

د و در مقابل، وش مید یین تأیانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0، فرض درنتیجهرد. ا( وجود ند50/3) ینظر

)صداقت و  داری امانت معیار زیرزان توجه به یمترتیب،  این به. شود پذیرفته نمین یانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1فرض 

 تفاوت که دهد می( نشان 84/1) یاصول اخالق اریمع  Tقدار، مدرنهایتن مقاالت در سطح متوسط است. ی( در ایدرستکار

 H0ن، فرض ی( وجود ندارد. بنابرا50/3) ین نظریانگیو م (77/3) یاصول اخالقار ین معیانگین میب یمعنادار یآمار

 فتهرین پذیانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1د و در مقابل، فرض وش مید یین تأیانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق

 در سطح متوسط است. شده بررسیدر مقاالت  یار اصول اخالقیمعزان توجه به یم ،درنتیجه. دشو نمی
 

 یمکف ةار ارائیمع

 ةدی(، چک29/9( )ها و شکل ها مناسب از جدولاستفادة ) یژگی(، و1/24) فهم قابلاستاندارد و  یفارس یارهایرمعیز  Tمقدار

ها و معیار زیرن ین ایانگین میب یمعنادار یتفاوت آماراساس  نیو برااست ( 6/38( و اندازه )17/4ق )یواضح، سودمند و دق

ن، فرض یبنابرا؛ شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م هامعیار زیرن ین ایانگیضمن، مقدار مدروجود دارد.  ین نظریانگیم

H0 د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحقH1 فتهرین پذیانگین دو میتفاوت ا بر مبنی 

عنوان  معیار زیر Tمقدار  اما. ن مقاالت باالتر از سطح متوسط استیدر امعیار ن یزان توجه به ایم ،درنتیجه. دشو می
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( و 96/3ار )ین معین ایانگین میب یمعنادار یکه تفاوت آمار دهد می( نشان 80/1) برانگیزانندهد و ی، مفیفیتوصدرست، 

د و در وش مید یین تأیانگین دو میعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا؛ ردا( وجود ند50/3) ین نظریانگیم

 شده بررسیدر مقاالت  معیار زیرن یزان توجه به ایم ،درنتیجهد. شو ین رد میانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1مقابل، فرض 

 یآمار تفاوت که دهد می( نشان 6/13)و زبان  یژگی، ویمکفارائة ار یمع Tقدار ، مدرنهایتدر سطح متوسط است. 

 ةار ارائیمعن یانگیمقدار م ،ضمندروجود دارد.  ین نظریانگیو م و زبان یژگی، ویمکفارائة ار ین معیانگین میب یمعنادار

ن یعدم تفاوت ب بر مبنیق یتحق H0ن، فرض یبنابرا ؛شتر استی( ب50/3) ین نظریانگیاز م (90/4و زبان ) یژگی، ویمکف

زان توجه به یم ،درنتیجه. شود پذیرفته مین یانگین دو میتفاوت ا بر مبنی H1د و در مقابل، فرض وش مین رد یانگیدو م

 نشان معیارهازان توجه به یم یکل یابیارز .مقاالت باالتر از سطح متوسط است این زبانو  یژگی، ویمکفارائة ار یمع

وجود دارد.  ین نظریانگیم و معیارهان یانگین میب یمعنادار یتفاوت آمار(، 3/10آن ) Tکه با توجه به مقدار  دهد می

شتر است. ی( ب50/3) ین نظریانگیاز م (33/4) مقاالت یارهایمعن یانگیمقدار م ،ضمندر

یشهر یایجغرافشدة  بررسیارها در مقاالت یرمعیارها و زیبه مع توجهزان یم. 3 جدول

 ها آزمون
 

ارهایمع
یا نمونه تک tآزمون یفیتوص های شاخص

NMSDTdfsig

رابطه یمعنادار
5082/5388/02/4249000/0پژوهشگسترة ن موضوع پژوهش و یبرابطة 

5050/5707/00/2049000/0ن محقق و موضوع پژوهشیبرابطة 
5066/5456/04/3349000/0رابطه یار معناداریکل معنمرة 

و  یمعنادار
تیخالق

5068/415/125/749000/0دادن کل آن پوششمناسب پژوهش و  یعنوان اصل
68/2 50 یماهو های ایدهر، مسائل، اطالعات و یبودن تفس روز به  34/1  30/4-  49000/0

06/2 50 موجود های پژوهش زمینةدر  ینوآور  37/1  39/7-  49000/0
82/2 50 (یبعد های پژوهشبرانگیزانندة  های ایده) داری آتیه  10/1  36/4-  49000/0

06/3 50 تیو خالق یکل معنادارنمرة   925/0  36/3-  49002/0
ت و یشفاف

وضوح
5076/400/189/849000/0شهیروشن اندح و یان صریب

 یاستانداردها
 یباال

پژوهی در  دانش
استدالل و 

ریتفس

5006/4و معتبر یات پژوهش مقتضیو ادب یچارچوب نظر  890/0  44/4  49000/0
ات و ی، فرضیح هدف، منطق مفهومیان صریب

پژوهش در مقدمههای  پرسش
5038/4987/030/649000/0

5006/405/174/349000/0ها یافتهج و ینتا ی، بررسیل مکفیو تحل هیتجز
5016/411/119/449000/0ها دادهج توسط یشدن نتا پشتیبانی

پژوهی در  دانش یباال یاستانداردها اریکل معنمرة 
ریاستدالل و تفس

5016/4729/044/649000/0

 یقو های پایه
شناسی روش

5020/4یت فنیفی، کشناسی روشق، تناسب یت طرح تحقیفیک  01/1  90/4  49000/0
5012/4982/046/449000/0(ها و شکل ها )از جمله جدول ها دادهح شفاف یتشر

( و روش یفیو ک ی)آمار ها تحلیلاقتضای ت و یفیک
گیری نمونه

5082/3941/040/249020/0

5004/4شناسی روش یقو های پایهار یکل معنمرة   870/0  44/4  49000/0

یاصول اخالق
5006/4مناسب یاخالق یاز رهنمودها یرویپ  978/0  05/4  49000/0
48/3 50 ( در پژوهشی)صداقت و درستکار داری امانت  41/1  100/0-  49921/0

5077/303/184/149071/0یار اصول اخالقیکل معنمرة 

، یمکفارائة 
و زبان یژگیو

5048/5فهم استاندارد و قابل یفارس  580/0  1/24  49000/0
5096/380/180/149078/0(ها شکل و ها مناسب از جدولاستفادة ) یژگیو

5094/409/129/949000/0د و برانگیزانندهی، مفیفیعنوان درست، توص
5024/425/117/449000/0قیواضح، سودمند و دقچکیدة 

5088/5435/06/3849000/0اندازه
5090/4725/06/1349000/0و زبان یژگی، ویمکفارائة  اریکل معنمرة 

5033/4ارهایمع یکل یابیارز  570/0  3/10  49000/0



 1396پاییز ، 3 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 600

ج یاست. نتا شدهارائه  شده بررسیارها در مقاالت یرمعیزان توجه به زیدمن مربوط به میفر یبند رتبهآزمون  ،4 جدولدر 

ار یمع جز به) ها آندو  یو مقدار آزمون خ یمورد بررس 1یارهایمع یبرا شده محاسبهرتبة ن یانگیم دهد یمآزمون نشان این 

زان توجه در یم بیشترین که یطور به؛ معنادار است =01/0αر( در سطح یدر استدالل و تفس پژوهی دانش یباال یاستانداردها

ن موضوع پژوهش و یبرابطة »و  «ن محقق و موضوع پژوهشیبرابطة »ب مربوط به یترت ؛ بهرابطه یار معناداریمقاالت در مع

، «دادن کل آن پوششمناسب پژوهش و  یعنوان اصل»ب مربوط به یترت به؛ تیو خالق یار معناداریدر مع ،«پژوهشگسترة 

و  «یماهو های ایدهر، مسائل، اطالعات و یتفسبودن  روز به»، «(یبعد های پژوهشبرانگیزانندة  های ایده) داری آتیه»

ق، یت طرح تحقیفیک»ب مربوط به یترت به؛ شناسی روش یقو های پایهار ی، در مع«موجود های پژوهشدر رابطه با  ینوآور»

 ها تحلیلاقتضای ت و یفیو ک «(ها و شکل ها جدول)از جمله  ها دادهح شفاف یتشر»، «یت فنیفی، کشناسی روشتناسب 

و  «مناسب یاخالق یاز رهنمودها یرویپ»به  مربوط بیترت به؛ یار اصول اخالقی، در معگیری نمونه( و روش یفیو ک ی)آمار

، «اندازه»ب مربوط به یترت بهو زبان؛  یژگی، ویمکفارائة ار یو در مع« ( در پژوهشی)صداقت و درستکار داری امانت»

و  ها جدولمناسب از استفادة ) یژگیو»، «برانگیزانندهد و ی، مفیفیدرست، توصعنوان »، «فهم قابلاستاندارد و  یفارس»

ز یر نیدر استدالل و تفس پژوهی دانش یباال یاستانداردها یارمع. در است «قیواضح، سودمند و دقچکیدة »و  «(ها شکل

ها معیار زیرن ین ایبنیست؛ بنابراین، دو آن معنادار  یو مقدار آزمون خ شده محاسبهرتبة ن یانگیکه م دهد مینشان  ها یافته

 وجود ندارد. یتفاوت معنادار شده بررسیدر مقاالت  ها آنزان توجه به یلحاظ م به
 

 شده یارها در مقاالت بررسیرمعیزان توجه به زیدمن میفر بندی رتبهج ینتا. 4جدول 

 آزمون
 

 ارهایمع

 دمنیفر بندی رتبهآزمون 

ن یانگیم
 رتبه

 یبند رتبه
 -دو یخآمارة 

 یسطح معنادار

 رابطه یمعنادار
 2 40/1 پژوهشگسترة ن موضوع پژوهش و یبرابطة 

000/10–002/0 
 1 60/1 ن محقق و موضوع پژوهشیبرابطة 

 تیو خالق یمعنادار

 1 66/3 دادن کل آن پوششمناسب پژوهش و  یعنوان اصل

 3 29/2 یماهو های ایدهر، مسائل، اطالعات و یبودن تفس  روز به 000/0 –990/78
 4 61/1 موجود های پژوهش زمینةدر  ینوآور

 2 44/2 (یبعد های پژوهشبرانگیزانندة  های ایده) داری آتیه

 یباال یاستانداردها
پژوهی در  دانش

 ریاستدالل و تفس

 - 27/2 و معتبر یات پژوهش مقتضیو ادب یچارچوب نظر

830/5–120/0 
های  پرسشات و ی، فرضیح هدف، منطق مفهومیان صریب

 پژوهش در مقدمه
78/2 - 

 - 40/2 ها یافتهج و ینتا ی، بررسیل مکفیه و تحلیتجز
 - 55/2 ها دادهج توسط یشدن نتا پشتیبانی

 یقو های پایه
 شناسی روش

 1 21/2 یت فنیفی، کشناسی روشق، تناسب یت طرح تحقیفیک

 2 10/2 (ها شکلو  ها جدول)از جمله  ها دادهح شفاف یتشر 002/0–554/11
( و روش یفیو ک ی)آمار ها تحلیلاقتضای ت و یفیک

 گیری نمونه
69/1 3 

 یاصول اخالق
 1 69/1 مناسب یاخالق یاز رهنمودها یرویپ

440/14– 000/0 
 2 31/1 ( در پژوهشی)صداقت و درستکار داری امانت

 یژگی، ویمکفارائة 
 و زبان

 2 57/3 فهم استاندارد و قابل یفارس

450/92– 000/0 
 4 12/2 (ها شکلو  ها جدولمناسب از استفادة ) یژگیو

 3 92/2 د و برانگیزانندهی، مفیفیعنوان درست، توص
 5 11/2 قیواضح، سودمند و دقچکیدة 

 1 28/4 اندازه

                                                                                                                                                                          
 . با توجه به اینکه معیار وضوح و شفافیت فقط یک زیر معیار داشته است، آزمون فریدمن برای آن انجام نگرفته است.1
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گیری نتیجه

 ای همرحلو افزایش یافته  مدرنیستیفراها و رویکردهای توسعه در جهان فراینداهمیت دانش در  ،گذشته ةطی سه ده

گرفتن اجتماعات پیشرفته و  فاصله است. برآیند چنین تحولی گرفته  شکلدانش  داری سرمایهیعنی  داری سرمایهنوین از 

کانون نفوذ این در سو  شهرها از یک ،در این بین. است محور دانشمحور و حرکت در جهت اقتصاد  صنعتی از اقتصاد منبع

دن خود با اقتصاد دانش و خلق محیط و دا با تطبیق و از دیگر سو دونش می  واقعو تجدید ساخت فضایی و اقتصادی  آثار

این روندها و تحوالت،  .سازندمزیت رقابتی پایداری برای خود فراهم  خواهند میدانش  ةمبادلبرای تولید و  هایی فرصت

سو به تولید و بسط و  تا از یککند  میگوشزد مطالعات شهری را  ةظیم پژوهشگران و اندیشمندان فعال در حوزرسالت ع

علم و فناوری  ةبرانگیزانندشهری  های محیطو از دیگر سو به خلق بپردازند  مسائل شهری  ةدانش بنیادین در زمین ةمبادل

و به دارد ناگواری  یارپیامدهای بس ساز سرنوشترسالت  نایبه  توجهی بییا  توجهی کم ،ویکم بیستقرن در همت گمارند. 

کارگران »به  راو شهروندان کند  میها تبدیل  به منزلگاه انواع و اقسام مسائل و چالشرا جنوب شهرهای احتمال زیاد 

عنوان  به -پژوهشی جغرافیای شهری ایران-مقاالت علمی ،اساس براین. کند میمبدل « کنترل از راه دور با دستمزد اندک

در  ،نتایجبراساس . بررسی و تحلیل شد -موضوعات و مسائل شهری کشور ةزمینهای درگیر در  یکی از اثرگذارترین رشته

 یارهایت معیب اهمیضراما مقایسة  ،اند پژوهشی از نظر کمی رشد چشمگیری داشته-مقاالت علمیاخیر  های سال

 متخصصانحاصل از نظر  بندی رتبهکه در  ییارهایمعدهد  نشان میمقاالت  یج بررسیو نتا متخصصانپژوهش بنابر نظر 

 یشهر یایجغراف ةحوز یپژوهش-یعلم های مقالهاز گرفته  صورت های بررسی، در اند داشته پژوهی دانشدر  ییگاه باالیجا

و  «شناسی روش یقو های پایه»، «و خالقیت معناداری» یارهایت معیبا وجود اهم ،اساس نی. برااند داشته ینییگاه پایجا

کمتر این معیارها پژوهان حوزة مطالعات جغرافیای شهری به  دانش متأسفانه ،د و بسط دانشیدر تول «یاصول اخالق»

تولید دانش در جغرافیای شهری ایران را تاحدودی ناکارآمد توصیف کرد که در  توان می 5جدول مطالعة با . اند داشتهتوجه 

را گرفته است. تولید دانش در جغرافیای شهری ایران با توجه به معضالت و مسائل  گرایی کیفیتآن توجه به کمیت جای 

 ییج این پژوهش مسیرنتا به چالش کشیده نشود. ها پژوهشد که اصول اولیه در وش میمختلف شهرها زمانی محقق 

خود با های  پژوهش ةارائدر  کند که میاین مطلب را گوشزد  جغرافیدانانگشاید و به  میپژوهش  ةجدید را در عرص

 یآن دستیابی به توسعه در مسیر ارتقا تبع بهزیرا تولید دانش و  ؛حساسیت بیشتری اصول علمی و اخالقی را رعایت کنند

 ةپژوهشگران رشت ،اساس براینو تولید انبوه و تجاری آن. ها  پژوهشنه براساس تعداد  دهد میرخ ها  پژوهشکیفی 

.داشته باشندتوجه بیشتری به این معیارها باید جغرافیای شهری 
 

مقاالت یج بررسیو نتا متخصصان بندی رتبهق یتطب .5 جدول

مقاالت یبندی حاصل از بررس رتبهمتخصصانبندی  رتبه
 رابطه یمعنادار تیو خالق یمعنادار 1
 یمکفارائة شناسی روش یهای قو پایه 2
 ت و وضوحیشفاف یاصول اخالق 3
ریپژوهی در استدالل و تفس دانش یباال یاستانداردها رابطه یمعنادار 4
شناسی روش یهای قو پایه ریپژوهی در استدالل و تفس دانش یباال یاستانداردها5
یاخالقاصول ت و وضوحیشفاف 6
تیو خالق یمعنادار یمکفارائة  7

الزام  ،برای نمونه) نویسی مقالهماراتن  بسترسازتا حد زیادی آموزش عالی که حوزة  گذاران سیاستمدیران و  ،همچنین

با میزان انتشار مقاالت  ها دانشگاه ةپژوهشی، ارزیابی استادان و مرتب-دانشجویان دکتری به انتشار مقاله در نشریات علمی

-علمی ةرسمی آموزشی به انتشار مقال علمی هیئتکردن تبدیل وضعیت استخدامی اعضای  پژوهشی، منوط-علمی
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سازوکارهایی که امروزه ضرورت  .را در پیش گیرند تری اصولیو راهکارهای  ها سیاستباید ، اند بوده( پژوهشی و امثال آن

باید ناظر بر رعایت اصول اخالق علمی و در کنار آن توجه به کیفیت  ،شود میآن بیش از گذشته احساس  کارگیری به

برچیده  -دکن میلحاظ کمی توجه  مقاالت بهجامعة دانشگاهی و علمی فقط به که  -کنونیرویة باشد و  شده ارائه مقاالت

صورت   توسعهآن  تبع بهتولید دانش و  تنها نه ،دشورعایت نو اخالقی در مقاالت  ای حرفهکه اصول  تا زمانی شک، بیشود. 

و نتایج این پژوهش گامی در راستای تجدیدنظر در  آثار .یابد میادامه کشور  نیافتگی توسعه ةبلکه چرخ ،پذیرد نمی

شده و اغلب رویکردهای کمی را مدنظر قرار داده است. نتایج منجر که به تولید انبوه مقاالت است کنونی  های سیاست

در  ای حرفهو رعایت اصول اخالق علمی و جغرافیای شهری ایران بیش از گذشته به خالقیت  دهد میاین پژوهش نشان 

یش پنیاز به تغییر رویکرد کنونی بیش از  ،شود می تر عمیق ست. هرچه مشکالت شهرنشینی در ایراننیازمند ا ها پژوهش

.شود میاحساس  ها ارائة پژوهشدر 
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