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هاي تهران و حوزه علمیه  بررسی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه

   1392 - 1383هاي  قم طی سال

   1 سعید اسدي
  ٢فائزه آقامالیی

  ٣فهیمه ملکوتی خواه

  چکیده
با هدف بررسی وضعیت همکاري علمی میان حوزویان و دانشگاهیان، به بررسی پدیدة  این پژوهش :هدف

این  :روش. پرداخته است 1383-92هاي تهران و حوزة علمیه قم طی سالهاي  نویسندگی پژوهشگران دانشگاه هم
مقاالت مشترك بین جامعۀ پژوهش،. ه استانجام شد اي کتابخانهبا استفاده از روش و پژوهش از نوع کاربردي است 

انجام  تحلیلهاي. گیري شد ها، از پایگاههاي داخلی بهره آوري داده براي جمع. است پژوهشگران حوزوي و دانشگاهی
هاي تهران و  نویسندگی بین پژوهشگران دانشگاه به طور کلی، هم :ها یافته.افزار اکسل انجام شد شده با استفاده از نرم

الگوي همکاري از نظر تعداد نویسندگان، دو . میه، روندي صعودي داشته است؛ اما در سطح مطلوبی نیستحوزة عل
ها در همکاري  بندي دانشگاه در رتبه. و در موضوع اقتصاد، بیشترین همکاري صورت گرفته استباشد  می اي نویسنده

هاي بعدي قرار  و دانشگاه آزاد در رتبه) ع(صادق با حوزة علمیه قم، دانشگاه تهران در جایگاه نخست و دانشگاه امام
رسد نویسندگان گرایش زیادي به  باتوجه به مقدار ضریب مشارکت به دست آمده، به نظر می :گیري نتیجه. دارند

توان استنباط کرد که تنها گروه  اما به دلیل پراکندگی و محدود بودن تعداد تولیدات علمی، میهمکاري دارند، 
از یک مشارکت واقعی بین حوزویان و   اند و این، نشان راد، داراي بیشترین تعداد تولیدات علمیخاصی از اف

  .دانشگاهیان ندارد
  

  .نویسندگی، همکاري علمی، ضریب مشارکت، حوزة علمیه قم سنجی، هم علم :واژگان کلیدي

                                                
 20/07/94:  یی؛ تصویب نها 19/01/94: دریافت مقاله. 

  .شناسی استادیار دانشگاه شاهد، گروه علم اطالعات و دانش. 1
/ . 6583111589آباد، کوچه الله، کدپستی  مبارك. تویسرکان. همدان: آدرس)/ مسئولنویسنده (سنجی دانشگاه شاهد کارشناس ارشد علم. 2

   Email: faezehh66@gmail.com/  08134944664: نمابر
  شناسی دانشگاه شاهد کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش. 3
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494  17در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  و بیان مسئله مقدمه) الف
همکاري پژوهشگران در تولید علم است و ترین شبکۀ اشتراك دانش و  نویسندگی وسیع پدیدةهم

تواند در مراحل  این همکاري می. کنند گیرد که دو یا چند نویسنده با یکدیگر همکاري می زمانی شکل می
شهرابی و همکاران، (صورت گیرد... گیري و ، نتیجه ها، تحلیل اطالعات آوري داده تولید یک اثر علمی، نظیر گرد

علمی به عنوان یکی از شاخصهاي مؤثر در تولید اطالعات علمی در دانشگاهها، اصوالً همکاري . )5: 1393
از آنجا که پیشرفت علم نتیجۀ .)33: 1389گلینی مقدم و مبلّغی، (شود موضوعی مهم و قابل تحقیق تلقی می

هاي جمعی است، مطالعۀ کم و کیف همکاري میان پژوهشگران، موضوع جالبی است که طی  فعالیت
هاي پژوهشی و  در محیط. )85: 1390حریري و نیکزاد، (سنجی بوده است ه مورد توجه محققان حوزة علمچندین ده

ترین شاخصی است که در   ترین و در دسترس پذیر نویسندگی، رؤیت علمی، هم  بحث پیرامون همکاري
در انتشارات  تألیفی محاسبۀ هم. رود هاي علمی به کار می گیري میزان همکاري راستاي سنجش و اندازه

منش  عرفان(.هاي علمی در ارتباط است علمی، به لحاظ نظري، ساده بوده و به طور محسوسی با میزان همکاري
  )1392:71و جهرمی، 

اندیشی  از آنجا که یکی از اهداف عالیۀ انقالب اسالمی، تقویت روشنفکري دینی از طریق افزایش هم
و نیز یکی از راههاي حوزه در  )1391دالورپور اقدم،(نشگاه استو تعامل فکري میان دو نهاد مهم حوزه و دا

سال از  37؛اما با گذشت )37: 1384کریمی، نصر اصفهانی و حاجی احمدي، (جهت رشد، تبادل علمی با دانشگاه است
با این حال، از جمله .)1389واعظی، (انقالب اسالمی، هنوز اقدام مؤثري در این خصوص شکل نگرفته است

هاي مطالعاتی  توان به کارگروه گامهاي ارزشمندي که در این راه برداشته شده است میمعدود 
مشترك،متشکّل از علماي حوزه و دانشگاه اشاره کرد که با ایجاد آنها عالوه بر امکان ارتباط علمی بین این 

اي، زمینۀ بسیار خوبی  هرشت همچنین وجود علوم میان. شود ها و استعدادهایشان نیز شناخته می دو قشر، توانایی
خصوص که در شرایط کنونی،  هاي تحقیقاتی مشترك بین حوزه و دانشگاه است؛ به براي انجام پژوهش

توصیۀ رهبر معظم انقالب مبنی بر تدوین سرفصلها و منابع دروس علوم انسانی بر محور دین و نیازهاي 
 )44: 1390نژاد،  شایسته(.فرهنگی فراهم آورده استجامعه، زمینۀ بسیار خوبی را براي برقراري یک تعامل جدي 

با نگاهی به اسناد . شود سنجی احساس می در جمهوري اسالمی ایران سالهاست که نیاز به خدمات علم
جامع علمی کشور، این  ۀساله و همچنین نقش 20انداز  هاي توسعه، سند چشم باالدستی کشور، از جمله برنامه

مندي  زیرا بسیاري از مطالباتی که در این اسناد مطرح شده است، بدون بهره ؛ستنیاز به خوبی قابل درك ا
جامع علمی کشور،  ۀبا توجه به نقش. )1390نوروزي چاکلی،(سنجی قابل حصول نیست از خدمات متخصصان علم

بنابر این، وحدت میان . ، وحدت میان حوزه و دانشگاه است1404انداز  یکی از اهداف اصلی سند چشم
هاي علمی،  به عنوان دو نهاد تأثیرگذار در کشور، نقش مؤثر و ماندگاري در صحنه ،وزه و دانشگاهح
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از مصادیق .ارتباط تنگاتنگی بین آنها وجود ندارد ،گونه که باید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند اما آن
یک، وحدت توان به وحدت اخالقی، وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژ وحدت حوزه و دانشگاه می

اشاره ) راهبردي(، وحدت سیاسی و وحدت استراتژیک)پراگماتیک(، وحدت عملی)ارگانیک(ساختاري
و  ویاننویسندگی بین حوز در پژوهش حاضر منظوراز وحدت، همکه )5: 1386رکنی،  :از؛ نقل 1377نبوي، (کرد

  .است یاندانشگاه

در جهت تحقق اهداف درازمدت  ،دانشگاهپژوهش در نظر دارد تا با تعیین ارتباط میان حوزه و این 
گیري به منظور افزایش میزان  تواند در تصمیم کشور گام مؤثري بردارد و نیز نتایج حاصل از آن می

ها و  گونه پژوهش با توجه به اهمیت این.اري علمی کشور مفید باشدذهمکاري علمی و بهبود سیاستگ
هاي مختلف علمی، این پژوهش به  ایج آنها درحوزهضرورت آگاهی یافتن مسئوالن پژوهشی کشور از نت

پردازد و بر آن است که به  نویسندگی بین پژوهشگران دانشگاههاي تهران و حوزة علمیه قم می بررسی هم
نویسندگی وجود  این مسئلۀ مهم پاسخ دهد که آیا بین پژوهشگران دانشگاههاي تهران و حوزة علمیه قم هم

ن است تا ضریب مشارکت گروهی محققان را در سالهاي مختلف، محاسبه و دارد یا خیر؟ همچنین بر آ
  .روند تغییرات آنها را به منظور تعیین پیشرفت همکاري گروهی نویسندگان بررسی کند

 نویسندگی هاي علمی با هدف بررسی هم همکاري ۀپژوهشهاي متعددي که تاکنون در زمین با وجود
 هاي اي که به بررسی همکاري علمی در بین دانشگاهها و حوزه لعههاي مختلف صورت گرفته، مطا درحوزه

پژوهش حاضر در نظر دارد روابط علمی .سنجی پرداخته باشد، صورت نگرفته است علمیه با رویکرد علم
هاي علمی  به طور خاص به بررسی همکاري سنجی بررسی کند و هاي علم میان این دو نهاد را از طریق معیار

بین  نویسندگی میزان هماین است که  پژوهشهدف از انجام . ران و حوزة علمیه قم بپردازددانشگاههاي ته
و به این مسئله پاسخ  ندکبررسی  1383-92طی سالهاي  را و حوزة علمیه قم دانشگاههاي تهرانپژوهشگران 

هایی طی  ريدهد که روند همکاري بین دانشگاههاي تهران و حوزة علمیه قم چگونه است و اینکه چه همکا
  صورت گرفته است؟ 1383-92بازة زمانی 

  

  اهداف پژوهش)ب
-92هاي تهران و حوزة علمیه قم طی سالهاي  روند همکاري علمی بین پژوهشگران دانشگاه سنجش. 1
1383.  

طی  هاي تهران و حوزة علمیه قم هاي موضوعی مشترك بین پژوهشگران دانشگاه حوزه سنجش. 2
  .1383-92سالهاي 
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  .دانشگاههاي فعال در تألیفات مشترك با حوزة علمیه قم شسنج. 3

  .هاي تهران و حوزة علمیه قم مجالت مشترك میان دانشگاه سنجش. 4

  .گروهی پژوهشگران حوزه و دانشگاه نسبت به یکدیگر مشارکتضریب  تبیین. 5

  

  روش و جامعۀ پژوهش) ج
دگی بین حوزویان و دانشگاهیان است نویسن با توجه به هدف کلی این پژوهش، که بررسی وضعیت هم

منظور از پژوهش کاربردي، استفاده از نتایج . و با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش از نوع کاربردي است
با این تعبیر، روش این پژوهش از نظر . ها براي حل مسائل و مشکالت متداول در جامعه است یافته

جامعۀ مورد بررسی . ی و از نظر هدف، کاربردي استصیفبا رویکرد تو 1اي کتابخانه گردآوري اطالعات،
براي رسیدن به اهداف پژوهش، افراد وابسته به حوزة علمیه قم، شامل اعضاي هیئت علمی و نیزپژوهشگران 
سه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

منتشر شدة اعضاي هیئت علمی سه پژوهشگاه مذکور، بخش تولیدات علمی لیۀبر این اساس، ک. باشد می
 در بررسی مقاالت مشترك تألیف شده، الزم بود تحصیالت. دیگري از جامعۀ پژوهش را تشکیل داده است

 دانشگاههاي تهرانیکی از سازمانی دیگري، تحصیالت حوزة علمیه قم و افراد همکار،  سازمانی یکی از
  .مقالۀ مشترك از چهار پایگاه داخلی ایران و نیز پرتال علوم انسانی بازیابی شد 574مجموع باشدکه در 

 

  ها داده يگردآور و روش ابزار) د
ساخته در قالب فایل اکسل استفاده شده که حاوي اطالعاتی از  لیست محقق در پژوهش حاضر از چک

اي که مقاالت پژوهشگران مربوطه در  نشریهاسامی پژوهشگران، جنسیت، وابستگی سازمانی، عنوان : جمله
آن چاپ شده، سال نشر و موضوع مقاالت و نیز تحصیالت افراد بر مبناي حوزوي یا دانشگاهی بودن، 

به دست ، از طریق متون چاپی والکترونیکی حاضر بخشهایی از اطالعات مورد نیاز براي انجام پژوهش.است
هاي حوزه و دانشگاه، فرهنگ و  سامی پژوهشگران پژوهشگاهسپس با استخراج فهرستی از ا .ه استآمد

هاي  گیري از پایگاه اندیشۀ اسالمی و همچنین علوم و فرهنگ اسالمی، به استخراج مقاالت این افراد با بهره
پایگاه استنادي 4ی،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاه3پایگاه مگیران،2،نور پایگاه: ازجملهداخلی مقاالت 

                                                
 .سنجی است سنجی بر اساس فنون کتاب وهشهاي علمپژ  اي از دسته   روش کتابخانه. 1

2. www.noormags.com 
3. www.magiran.com 
4. www.SID.ir 
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در ادامه با تعیین تحصیالت افراد بر مبناي . اقدام شده است 2و نیز پرتال جامع علوم انسانی1ان اسالمعلوم جه
اند و در نهایت، با وارد کردن این  دانشگاهی بودن، مقاالت استخراج شده - حوزوي، دانشگاهی یا حوزوي

  .تها ترسیم شده اس اطالعات در فایل اکسل، نمودارها و جداول مربوط به داده

  

  پیشینۀپژوهش) هـ
به بررسی وضعیت » نویسی در ایران پژوهی و هم هم«اي با عنوان  در مقاله )1385(صدیق سروستانی

دهد که پژوهش و  هاي تحقیق نشان می یافته. پردازد پژوهی در ایران و جهان و مقایسۀآنها می نویسی و هم هم
واند جمعی مصرف شود، بلکه به طور جمعی هم تولید ت تنها می  تولید علمی، فرایندي تعاملی است و علم نه

  .نویسی است پژوهی و هم اندیشی، هم ساالري از متغیرهاي مؤثر بر کار مشترك علمی، هم مردم. شود

مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقاالت مجله «در تحقیقی با عنوان  )1385(و همکاران فراشبندي
، اعالم کردند که سهم مشارکت زنان در تولید »شاپور اهوازعلمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي 

همکاري بین نویسندگان بیشتر به صورت دو نفري . مقاالت این مجله کمتر از سهم مشارکت مردان است
بوده و در مجموع، تمایل به همکاري بین نویسندگان این مجله طی سالهاي مورد بررسی، روند رو به رشد 

  .و گویاي همکاري گروهی متوسط است 4/0ري گروهی بین این نویسندگان ضریب همکا. داشته است

 -رسانی در مجالت علمی مقالۀ تألیفی حوزة کتابداري و اطالع 553در بررسی  )1385(عبدالمجید
درصد مقاالت داراي  92/81نتیجه گرفت که  1379-1383ترویجی فارسی طی سالهاي  -پژوهشی و علمی
. اند درصد از مقاالت با همکاري دو یا بیش از دو نویسنده نوشته شده 08/18تنها باشند و  یک نویسنده می

  .به دست آمد 9/0همچنین ضریب همکاري گروهی بین نویسندگان به طور متوسط 

در رابطه با بررسی مشارکت علمی پژوهشگران دانشگاه علوم  )1386(و همکاران دانشنتایج پژوهش 
طرح پژوهشی  138نشان داد که در  1380- 85ي پژوهشی طی سالهاي پزشکی اصفهان در انجام طرحها

 47/4اند که میانگین تعداد پژوهشگران در هر طرح پژوهشی  پژوهشگر مشارکت داشته 617مورد بررسی، 
  .بود 26/0همچنین ضریب همکاري گروهی بین پژوهشگران به طور متوسط . نفر بوده است

ن تولید علم و میزان همکاري گروهی دانشمندان علوم کتابداري و نیز رابطۀ بی )1388(و همکاران دانش
آنان ضریب همکاري بین محققان حوزة علوم کتابداري و . رسانی در جهان را بررسی کردند اطالع
نتایج نشان داد که با وجود اهمیت و ضرورت انجام فعالیتهاي پژوهشی به . اعالم کردند 8/0رسانی را  اطالع

                                                
1. www. ISC.org 
2. www.ensani.ir 
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رسانی، ضریب مشارکت  انجامد، در رشتۀ کتابداري و اطالع به افزایش کیفیت آنها میصورت مشترك که 
ها به صورت  گروهی بین محققان بسیار پایین است و پژوهشگران این حوزه عالقۀ چندانی به نوشتن مقاله

  .گروهی ندارند

ن بار معرفی و هر را براي اولی 1تألیفی هاي هم در پژوهشی، شاخص )1988(تاگو، بارل و آجی فیروکی
هاي آنها  یافته. رسانی محاسبه کردند براي رشتۀ کتابداري و اطالع 1986تا  1961کدام از آنها را از سال 

بیشتر از سال ) درصد 9(، 1986رسانی، در سال  نشان داد که همکاري میان محققان رشتۀ کتابداري و اطالع
  .درصد محاسبه شد 8شاخص ضریب همکاري نیز . بوده است) درصد 3( 1961

نیز پژوهشی را با هدف تعیین ضریب همکاري میان پژوهشگران رشته علوم و  )2001(پادهیو  گارگ
مقاله  401مقاله نشان داد که فقط  3174تحلیل بر روي . انجام دادند CCفنّاوري لیزر با استفاده از شاخص 

  .اند هتألیفی بود داراي هم) مقاله 2773(داراي یک نویسنده و بقیه 

نیز نزدیکی جغرافیایی و تسهیالت سیاسی و مدیریتی را بر روند همکاري  )2009(و دیگراناولمدا گومز
تألیفی از نوع  هاي هم به نظر آنها، مقاله. مؤثر دانستند 2000-2004هاي اسپانیا بین سالهاي  علمی دانشگاه

هاي علمی پیشرو  و باسابقه در زمینۀ همکاري هاي دولتی المللی، قابلیت دیداري بیشتري دارند و دانشگاه بین
  .هستند

نویسندگی  دهد که به طور خاص، پژوهشی در زمینۀ بررسی هم هاي موجود نشان می بررسی پیشینه
هاي صورت گرفته نیز فقط  پژوهش. هاي علمیه صورت نگرفته است پژوهشگران دانشگاههاي ایران و حوزه

 اند که خود لزوم توجه بر انجام پژوهش اي علمیه را در نظر نگرفتهه ها را بررسی کرده و حوزه دانشگاه
توان نتیجه گرفت که میزان مشارکت و همکاري علمی  چنین می هم.شود هایی در این رابطه را یادآور می

هاي مختلف و نیز در موقعیتهاي متفاوت، متغیر بوده، تمایل به همکاري گروهی در  نویسندگان در رشته
بندي کلی از بررسی  بنابر این، در یک جمع. هاست ها بیشتر از سایر رشته ان برخی از رشتهمیان محقق

تواند نقاط قوت و  توان استنباط کرد که تجزیه تحلیل آثار منتشر شده در یک حوزه می ها و متون، می پیشینه
اي حوزة علوم دهد که همکاري گروهی در پژوهشه بررسی این متون نشان می. ضعف آنها را مشخص کند

  )1389عبدالمجید، صابري و افشار، (.پایه و پزشکی، نسبت به پژوهشهاي حوزة علوم اجتماعی و انسانی بیشتر است

  

  

                                                
1. CI,DC,CC 
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  ها داده لیتحل و هیتجز) و
هاي حاصل از  در این قسمت نتایج و یافتههاي داخلیِ ذکر شده،  ها از پایگاه پس از استخراج داده

 تجزیه و تحلیل اطالعات براي. گیرند میمورد بحث قرار  شده،بندي  ق دستهتحقیق بر اساس سؤاالت تحقی
 مشارکتتعیین ضریب براي .ه استافزار اکسل استفاده شد از نرم به دست آمده و رسم نمودارها و جداول،

  :ل استفاده شدیذ  فرمول نیز از بین نویسندگان وهیگر

  

، سه نویسندهیک نویسنده، دو (برابر با مقاالتj نویسنده،jيبرابر با تعداد مقاالت داراFj ، در این فرمول
جی آ(است بیشترین تعداد نویسنده دریک مقالهبرابر با  Kکل مقاالت و تعدادبرابر با N، ...)نویسنده و

هاي حاصل از پژوهش، الگوي همکاري نویسندگان درقالب جدول  با توجه به داده.)1988اگو،و ت،بارل فیروکی
  .ائه شده استار 1ونمودار 

  مقاالت سندگانینوي همکاري الگوی فراوان عیتوز: 1جدول 

الگوي 
  همکاري

دو 
  اي نویسنده

سه 
  اي نویسنده

چهار 
  اي نویسنده

پنج 
  اي نویسنده

هفت 
  اي نویسنده

هفده 
  اي نویسنده

  1  1  4  25  116  427  تعداد
  17/0  17/0  69/0  35/4  2/20  39/74  درصد

0

100

200

300

400

500

نویسندهدو هسھ نویسند چھار
ه نویسند

ج نویسندهپن ھفت
ه نویسند

ه ھفد
نویسنده

 
  مقاالت سندگانینوي همکاري الگوی فراوان عیتوز: 1نمودار 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  
500  17در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

، در مبحث الگوي همکاري نویسندگان در تألیف مقاالت، الگوي دو 1طبق جدول و نمودار 
اي به ترتیب با  اي و چهار نویسنده در رتبۀ اول و الگوي سه نویسنده 39/74اي با درصد فراوانی نویسنده

  .هاي دوم و سوم قرار دارند ر رتبهد 35/4و  2/20درصد فراوانی

  .شود ، به تفکیک میزان همکاري علمی زنان و مردان مشاهده می2با توجه به جدول و نمودار 

  تیجنس کیتفک بهك   مشتر مقاالتی فراون عیتوز: 2جدول 

 نوع همکاري نویسندگان مرد نویسندگان زن نویسندگان زن و مرد
 تعداد 469 1 102

 درصد 99/81 17/0 83/17

شود و طبق نتایج به دست آمده، سهم همکاري بین  مشاهده می 2طور که در جدول و نمودار  همان
درصد و  83/17، 102درصد؛ سهم مشارکت زنان و مردان با فراوانی  99/81، 469نویسندگان مرد با فراوانی 

  .درصد است 17/0، 1سهم مشارکت زنان با فراوانی 

  
  تیجنس کیتفک به مشترك مقاالتی فراون عیتوز: 2نمودار 

وضعیت روند همکاري علمی بین پژوهشگران دانشگاههاي تهران و پژوهشگران :سؤال اول
  چگونه بوده است؟ 1383- 92حوزة علمیه قم طی سالهاي 

رك، در هر سال براي پاسخگویی به این پرسش، فراوانی عملکرد حوزه و دانشگاه در تألیف مقاله مشت
  .ارائه شده است 3محاسبه و نتایج آن در قالب جدول و نمودار 
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  1383- 92يسالهای ط مشترك مقاالت فیتألي همکار روند: 3جدول 

 سال تعداد مقاله درصد فراوانی
12/22 127 1392 

17/23 133 1391 

24/17 99 1390 

85/15 91 1389 

10/10 58 1388 

83/3 22 1387 

33/3 22 1386 

9/1 11 1385 

21/1 7 1384 

69/0 4 1383 

درصد  69/0، 1383ها در سال  شود، کمترین درصد همکاري مشاهده می3طور که در جدول  همان
بیشترین تعداد فراوانی با  1391، افزایش یافته است و در سال 1390تا  1384این تعداد طی سالهاي . است

درصد  12/22نویسندگی تا  شاهد کاهش تعداد هم 1392که در سال با این. درصد را شاهد هستیم 17/23
ها طی  توان گفت که روند کلی این تغییر، صعودي است و تعداد همکاري هستیم، اما به طور کلی می

  .سالهاي مورد بررسی افزایش یافته است
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  1383- 92يهاسالی ط مشترك مقاالت فیتألي همکار روند: 3نمودار 

نسبت به سایر سالها، شاهد کاهش روند  1392شود، هرچند سال  مشاهده می 3طور که در نمودار  همان
 127و نقطۀ انتهایی نمودار با فراوانی  4همکاري هستیم، ولی با توجه به اینکه نقطۀ آغاز نمودار با فراوانی 
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مقاالت مشترك، طی سالهاي مورد بررسی  ها در تألیف توان گفت که به طور کلی روند همکاري است، می
  .به صورت صعودي درحال افزایش است

هاي موضوعی مشترك بین پژوهشگران دانشگاههاي تهران و حوزة علمیه قم  حوزه :سؤال دوم
  چیست؟

 .ارائه شده است4موضوعات مورد مطالعه و فراوانی آنها به ترتیب نزولی در جدول 

  مقاالت فیتأل در مشتركی موضوعي ها حوزهی فراوان عیتوز: 4جدول 

 درصد فراوانی فروانی موضوع ردیف

 8/14 85 علوم اقتصادي 1

 63/14 84 کالم و عقاید 2

 28/14 82 تفسیر و علوم قرآنی 3

 67/11 67 شناسی روان 4

 83/7 45 حقوق 5

 83/7  45  علوم حدیث 6

 49/7  43  فلسفه و منطق 7

 13/3 18 علوم تربیتی 8

 13/3  18  ن و مذاهبادیا 9

 13/3  18  تاریخ 10

 96/2  17  اخالق و عرفان 11

 61/2  15  علوم سیاسی 12

 91/1  11  مدیریت 13

 56/1  9  فقه و اصول 14

 34/0  2  زبان و ادبیات عرب 15

 17/0  1  رسانی کتابداري و اطالع 16

 17/0  1  مشاوره و راهنمایی 17

 17/0  1  هنر 18

شود، اولین حوزة موضوعی که که بیشترین کار در آن انجام  مشاهده می 4 طور که مطابق جدول همان
درصد 63/14با فراوانی  ،کالم و عقایدپس از آن .درصد است08/14شده است، علوم اقتصادي با فراوانی 

کمترین . اند جایگاه سوم را کسب کردهدرصد 28/14جایگاه دوم و علوم قرآنی و تفسیر با فراوانیدر 
رسانی، مشاوره و راهنمایی و نیز هنر  انی به طور مشترك به حوزة موضوعی کتابداري و اطالعدرصد فراو

  .درصد اختصاص دارد 17/0با 
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مقاالت فیتأل در مشتركی موضوعي ها حوزهی فراوان عیتوز: 4نمودار   

مورد، بیشترین فراوانی را به  85ي با شود، موضوع علوم اقتصاد مشاهده می 4طور که در نمودار  همان
پس از آن، کالم و عقاید و تفسیر و علوم قرآنی هر . خود اختصاص داده است و در رتبۀ نخست قرار دارد

رسانی،مشاوره  موضوعات کتابداري و اطالع. مورد در رتبۀ دوم و سوم قرار دارند 82و  84کدام به ترتیب با 
  .اند شترك با یک مورد، کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهو راهنمایی و هنر نیز به طور م

  بندي دانشگاههاي تهران در همکاري علمی با حوزة علمیه قم چگونه است؟ رتبه: سؤال سوم

براي پاسخگویی به این پرسش، فراوانی عملکرد حوزه و دانشگاه در تألیف مقالۀ مشترك، در هر سال 
  .ارائه شده است 5لو نمودار آن در قالب جدونتایجمحاسبه و 
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  مقاله فیتأل در قمۀباحوزة علمیي همکار در تهراني دانشگاههاي بند رتبه: 5جدول

  درصد فراوانی فراوانی  دانشگاه  ردیف
  5/32 171 دانشگاه تهران 1
  87/17 94 )ع(دانشگاه امام صادق 2
  2/15  80  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران 3
  93/8 47 تربیت مدرسدانشگاه  4
  56/4 24 دانشگاه عالمه طباطبایی 5
  56/4  24  دانشگاه پیام نور تهران 6
  99/3 21 دانشگاه شهید بهشتی 7
  66/2  14  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 8
  66/2 14 ایراندانشگاه علم و صنعت  9

  71/1 9 دانشگاه شاهد 10
  14/1 6 دانشگاه خوارزمی 11
  95/0 5 الزهرا  دانشگاه 12
  95/0  5  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 13
  76/0  4  دانشگاه علوم پزشکی تهران 14
  57/0 3 دانشگاه صنعتی شریف  15
  38/0 2 دانشگاه علم و فرهنگ تهران  16
  38/0 2 دانشگاه علوم اقتصادي  17
  19/0 1 دانشگاه هنر  18

ترین دانشگاه در همکاري علمی با حوزة علمیه قم،  لشود، فعا مشاهده می 5طور که در جدول  همان
و واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ) ع(دانشگاههاي امام صادق. درصد است 5/32دانشگاه تهران با 

دانشگاه هنر نیز با . هاي دوم و سوم قرار دارند درصد در رتبه 2/15درصد و 87/17اسالمی به ترتیب با 
به صورت نمودار  5بندي دانشگاهها در نمودار  رتبه.ر رتبۀ آخر قرار گرفته استدرصد د 19/0فراوانی 

  .اي نشان داده شده است میله
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  مقاله فیتأل در قم حوزة علمیه باي همکار در تهراني دانشگاههاي بند رتبه: 5نمودار 

تهران، امام  هاي پژوهش، دانشگاههاي دانشگاه استخراج شده از داده 18، از مجموع 5طبق نمودار 
اند که بیشترین  ترین دانشگاههایی و نیز واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی،از فعال) ع(صادق

  .اند همکاري را با حوزة علمیه قم داشته

تر و پر تولید  اند، جزء دانشگاههاي قدیمی دانشگاههایی که در ردیف نخست مشارکت قرار گرفته
اه تهران یکی از دانشگاههاي مطرح در تولید اطالعات در کشور است که با دانشگ. آیند علمی به شمار می

هاي فعال، نقش مهم و تأثیرگذاري در تولید و رواج علم و  هاي موضوعی متنوع و دانشکده داشتن رشته
همچنین در بررسی روند ضریب مشارکت در کل بازة زمانی مورد بررسی، مقدار به دست آمده . دانش دارد

کنند مقدار  که اشاره می )1988(تاگوو بارل،آجی فیروکیده است که این امر بر اساس تعریف بو 62/0
بیشتر باشد، حاکی از آن است  5/0ضریب رشد، عددي بین صفر و یک است که هرچه این عدد از 

تر شود،  تري قرار دارد و هر چه به عدد صفر نزدیک همکاري گروهی بین نویسندگان در سطح مطلوب
دهندة ضعیف بودن میزان همکاري گروهی بین نویسندگان است؛ بنابر این، ازآنجا که ضریبهاي  نشان

است، نشان از همکاري مطلوب بین  5/0تر از  مشارکت گروهی در تولیدات علمی حوزه و دانشگاه بزرگ
ت علمی از طرفی به دلیل پراکندگی و محدود بودن تعداد تولیدا. نویسندگان حوزوي و دانشگاهی دارد
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توان استنباط کرد که تنها گروه خاصی از افراد، داراي بیشترین تعداد تولیدات هستند و این، مشارکت  می
دهندة آن است که تعداد کمی از نویسندگان،  دهد، بلکه نشان واقعی بین حوزه و دانشگاه را نشان نمی

  .نه افزایش ضریب همکارياند،  بیشترین تولیدات را دارند و باعث افزایش تولیدات علمی شده

  مجالت مشترك میان دانشگاههاي تهران و حوزة علمیه قم کدامند؟: سؤال چهارم

در پاسخ به این سؤال، به ارائۀ آمار در خصوص مجالت مشترك بین حوزویان و دانشگاهیان پرداخته 
  .آمده است6شود که نتایج آن در قالب جدول و نمودار  می

  قمۀحوزة علمیو  تهراني دانشگاههان مجالت مشترك میا: 6 جدول

 درصد فراوانی نشریه ردیف

 6/1 19 دو فصلنامه پژوهشهاي اسالمی 1

 8/2 33 دو فصلنامه جستارهاي ایران اقتصادي 2

 3/3 39 شناسی دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان 3

 1/  2 25 پژوهی دو فصلنامه حدیث 4

 1/1 13 دو فصلنامه علوم و قرآن 5

 1 12 دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی 6

  4/7 87 فصلنامه اقتصاد اسالمی 7

 8/1 21 فصلنامه اندیشه نوین دینی 8

 1/1 13 فصلنامه پژوهشهاي فلسفی کالمی 9

 5/1 17 شناختی فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روان 10

 3/ 2 38 فصلنامه حقوق اسالمی 11

 2/3 37 شناسی و دین فصلنامه روان 12

 4/4 51 فصلنامه علوم حدیث 13

 1/3 36 فصلنامه مطالعات تفسیري 14

 4/7شود، بیشترین مقاالت در فصلنامۀ اقتصاد اسالمی با فراوانی  مشاهده می 6طور که در جدول  همان
همچنین دو نشریۀ . شود این نشریه در حوزة موضوعی علوم اقتصادي منتشر می. درصد به چاپ رسیده است

هاي دوم و سوم  درصد،به ترتیب در رتبه 3/3و  4/4شناسی با فراوانی م حدیث و مطالعات اسالم و روانعلو
  .روند پرکارترین مجالت به شمار می
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  انیدانشگاه و انیحوزو نیب مشترك مجالتی فراوان عیتوز: 6نمودار

 87رین مقاالت در فصلنامه اقتصاد اسالمی با تعداد شود، بیشت مشاهده می 6طور که در نمودار  همان
شناسی با تعداد  همچنین دو نشریۀ علوم حدیث و مطالعات اسالم و روان. مدرك به چاپ رسیده است

  .هاي دوم و سوم پرکارترین مجالت قرار دارند به ترتیب در رتبه 39و  51فراوانی 

زه و دانشگاه نسبت به یکدیگر گروهی پژوهشگران حو مشارکتضریب روند : سؤال پنجم
  چگونه است؟

  .، تعداد تولیدات نویسندگان براساس الگوي همکاري به تفکیک سال استخراج شده است7طبق جدول 

  1383- 92يسالها کیتفک به مقاالت تعدادی فراوان عیتوز: 7جدول 

  
  تعداد مقاالت به تفکیک سال

138
  کل  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  3

  427  93  102  76  70  46  14  16  6  2  2  نویسنده 2
  116  30  27  17  13  9  6  5  5  2  2  نویسنده 3
  25  3  4  5  6  2  2  1    2    نویسنده 4
  4      1  1  1        1    نویسنده 5
                        نویسنده 6
  1  1                    نویسنده 7
                        نویسنده 8
                        نویسنده 9

  1        1              نویسنده 10
  574  127  133  99  91  58  22  22  11  7  4  جمع کل
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براي پاسخ به سؤال مذکور، با استفاده از فرمول ضریب مشارکت، ابتدا براي تک تک سالها و سپس 
  :فرمول مورد نظر به صورت ذیل است. هاي جداگانه صورت گرفت براي مجموع سالها محاسبه

برابر با  jنویسنده،jبا تعداد مقاالت داراي برابر  Fj،در این فرمول.  

برابر با بیشترین  Kبرابر با تعداد کل مقاالت و N، ...)یک نویسنده، دو نویسنده، سه نویسنده و(مقاالت 
  .استتعداد نویسنده در یک مقاله 

  :به شرح ذیل است 1390محاسبه ضریب مشارکت در سال : به عنوان مثال

  
  .مشاهده کرد 6توان در جدول  نتایج این بررسی را می

  یبررس موردي سالها کیتفکه ب سندگانینومشارکت  بیضر شاخص عیتوز: 8جدول 

  کل  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  سال

ضریب 
 CCهمکاري

58/0  67/0  57/0  55/0  56/0  68/0  546/0  546/0  541/0  549/0  55/0  

شود، بیشترین ضریب مشارکت در تألیف مقاالت مربوط به سال  می مشاهده 8گونه که در جدول  همان
روند ضریب . است 54/0با عدد  1390بوده و کمترین ضریب مشارکت مربوط به سال  68/0با عدد  1388

ضریب مشارکت در . کند مشارکت نویسندگان فراز و نشیبهاي زیادي داشته و از الگوي خاصی پیروي نمی
است که نشان از تمایل باالي نویسندگان به تولید مدارك علمی  55/0ررسی، کل بازة زمانی مورد ب

  .مشارکتی دارد

  

  گیري بحث و نتیجه) ز
نویسندگی و همکاري علمی میان حوزویان و  رسید که روند هم گرچه در ابتداي پژوهش، به نظر می

شد که روند همکاري علمی بین دانشگاهیان در سطح بسیار پایینی باشد، اما در نتایج این پژوهش مشاهده 
سال، رو به رشد بوده است؛ هر چند این افزایش روند رشد، دلیل  10حوزویان و دانشگاهیان در بازة زمانی 
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. بر مطلوب بودن همکاري بین پژوهشگران این دو نهاد علمی نیست و در واقع؛ در سطح مطلوبی قرار ندارد
شناسی، علوم حدیث، تفسیر، علوم  علوم اقتصادي، روان: ی چونهای نتایج نشان داد که پژوهشگران در حوزه

تعداد مقاالت مشترك بین حوزویان و دانشگاهیان در . اند قرآنی و کالم و عقاید، توجه بیشتري نشان داده
  .رشد صعودي داشته است 1392تا  1383طول سالهاي 

رسد دلیل  کت زنان است و به نظر مینتایج نشان داد که میزان سهم مشارکت مردان، بیشتر از سهم مشار
این امر، عالوه بر تفاوت در آفرینش زن و مرد، نوع تفکر، نگرش و نیاز هر یک از دو جنس، به علت 

از این رو مشارکت و حضور هر یک از دو .هاي ذهنی بین زن و مرد نیز بستگی دارد تفاوت در زمینۀ توانایی
به طور .هاي مختلف علمی به دست خواهد داد ات در حوزهتري از موضوع ها دید کامل جنس در پژوهش

توجهی قرار گرفته،اما به نظر  نویسندگی در برخی از موارد، بین دو نهاد علمی مورد بی کلی اگرچه هم
رسد پژوهشگران حوزوي، این نیاز به همکاري را در جامعه درك کرده و براي برطرف کردن آن از  می

براي مثال، در نتایج، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد جزء . اند دههمکاري و فواید آن بهره بر
دانشگاههاي با فراوانی باالست که شاید در اولین برداشت و در ظاهر، به ذهن برسد که واحد علوم 

گونه نیست؛زیرا  تحقیقات تهران داراي بیشترین همکاري با حوزة علمیه قم است؛ در حالی که به واقع این
اند و این  صد بسیار پایینی از افراد حوزوي بیشترین مقالۀ مشترك را با افراد دانشگاه آزاد تألیف کردهدر

گونه نیز  توان این می. مسئله نشان از رشد تولیدات علمی مشترك بین حوزة علمیه قم و دانشگاه آزاد نیست
اي آزاد باشد و این نشان از نیاز استنباط کرد که شاید دلیل این امر،کمرنگ شدن نقش دین در دانشگاهه

  .کنونی جامعه به ارتباط بین حوزویان و دانشگاهیان است

تواند عالوه بر تحصیل بسیاري از  دلیل کثرت تألیف مقاالت مشترك در حوزة علوم اقتصادي، می
سالهاي هاي اعمال شده در کشور و همچنین نامگذاري  نویسندگان ایرانی در حوزة اقتصاد، به دلیل تحریم

البته فصلنامه . باشد» تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی«و » جهاد اقتصادي«به سال  1391و  1390
توان دلیل  اقتصاد اسالمی بیشترین فراوانی را در چاپ مقاالت مشترك به خود اختصاص داده است که می

  .تآن را وابسته بودن آن به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دانس

توان به ایجاد راهکارهایی براي بهبود و توسعۀ روابط میان پژوهشگران اشاره  از نتایج این پژوهش می
هاي علمی در دو نهاد حوزه و دانشگاه  توان براي رفع موانع موجود بر سر راه همکاري کرد و نیزاینکه، می

مترین میزان همکاري علمی از آنجا که مشخص شد حوزة موضوعی اخالق و عرفان ک. هایی برداشت قدم
هایی در این باره اندیشید و با تشویق مسئوالن به این مسئله،  توان سیاست را به خود اختصاص داده است، می

توان در سایۀ فرهنگ قوي  شک براي تولید علم می بی.پژوهشگران را به تألیف در این حوزه تشویق کرد
ین رو براي عقب نماندن از جوامع پیشرفته، به خصوص در از ا. مشارکت از فواید همکاري علمی بهره برد
اي براي رواج فرهنگ مشارکت میان افراد جامعه، به خصوص  عرصۀ تولید علم، نیاز است تا تدابیر ویژه
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گیري از  هاي حوزة اسالمی اندیشید تا با آگاهی بیشتر و با بهره ها و پژوهشگاه متخصصان در دانشگاه
بنابر این، با انجام . مهاي هر چه سودمندتر به سوي توسعۀ علمی کشور برداشته شودمزایاي کار گروهی، قد

هاي بین دو نهاد حوزه و دانشگاه  توان به الگویی براي توسعۀ همکاري پژوهشهایی نظیر پژوهش حاضر، می
یت هاي علمی و در نتیجه، رشد کمیت و کیف اي براي رشد و توسعۀ همکاري دست یافت و تدابیر ویژه

  .تولیدات علمی مشترك بین این دو نهاد اتخاذ کرد

اگرچه نتایج نشان داد که با وجود روند رو به رشد در تولیدات علمی مشترك، همکاري در سطح 
هاي علمی کم است، اما  چندان مطلوبی قرار ندارد و توجه پژوهشگران حوزوي و دانشگاهی به همکاري

ي افزایش استفاده از الگوهاي همکاري از نظر تعداد نویسندگان و تواند عامل محرکی برا همین نتیجه می
با توجه به اهمیت و نقش اساسی حوزه و دانشگاه در ترویج .توجه بیشتر افراد و مسئوالن کشور به آن باشد
ربط، با در نظر گرفتن ضعفهاي هر دو نظام و با لحاظ نمودن  علم و رشد فرهنگ،الزم است تا همۀ افراد ذي

  .اي آنان، براي اعتالي آنها گام بردارندقوته

  هاشنهادیپ
ها و  هاي علمی مزایاي زیادي براي افراد، دانشگاه هاي پیشین نشان دادند که همکاري پژوهش

اگرچه در ایران مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است، اما این مطالعات . مؤسسات در بر دارند
در ادامه، پیشنهادهایی با توجه به نتایج . شوند در این زمینه تلقی میهاي آینده  سرآغازي براي پژوهش

  :حاصل از این پژوهش ارائه شده است

هاي موضوعی خاص، در آینده همکاري در سایر  با توجه به گرایش زیاد به برخی از حوزه .1
  .هاي موضوعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد زمینه

هاي الزم بین  همکاري  هاي علمیه و ایجاد زمینۀ و حوزه ها به منظور گسترش روابط بین دانشگاه .2
شود، شرایط الزم براي  هاي علمی می هاي بیشتر براي همکاري پژوهشگران که موجب کسب توانمندي

 .ایجاد همکاري علمی فراهم شود

نویسندگی میان حوزویان و دانشگاهیان را مورد  با وجود آنکه پژوهش حاضر وضعیت هم .3
به عنوان مثال، با .اده، اما این نتایج تنها بخشی از وضعیت همکاري علمی را نشان داده استبررسی قرار د

تري درباره  تر و جامع توان به نتیجۀکامل ها و دیگر تولیدات علمی حوزویان، می نامه بررسی کتابها، پایان
جامع از تولیدات علمی  بنابر این،ایجاد یک پایگاه اطالعات. نویسندگی این دو قشر دست یافت وضعیت هم

قابلیت «شود تا تولیدات علمی  هاي علمیه به زبان فارسی و انگلیسی و عربی پیشنهاد می پژوهشگران حوزه
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تر از  تواند در آگاهی دقیق اطالعات چنین پایگاهی می. المللی را داشته باشند در سطح ملی و بین» شهود
 .سیاستهاي پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد هاي علمی و تدوین یا بازنگري در وضعیت همکاري

هاي همکاري علمی در سایر دانشگاههاي ایران و حوزة علمیه قم در سطح ملی و  بررسی الگو .4
هایی که بتوان به کل جامعۀ پژوهشی ایرانیان  مقایسۀ نتایج آن با نتایج این پژوهش، براي رسیدن به یافته

 .تعمیم داد

هاي همکاري علمی در بین پژوهشگران دانشگاهها و  بررسی انگیزه تر و انجام پژوهشهایی دقیق .5
ریزي براي ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاري در جامعۀ علمی، به  هاي علمیه و برنامه حوزه

 .محور هاي علمیه در جهت تحقق مدیریت دانش سازمانی و تحقق جامعۀ دانایی خصوص حوزه

این امر باعث . به بررسی پژوهشگران صرفاً حوزوي بپردازد شود پژوهشی این چنین، پیشنهاد می .6
  .شود نویسندگی حوزویان با یکدیگر می ارائۀ الگویی از وضعیت هم
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  منابع
رسانی،  واطالعي هاي کتابدار تألیفی در مقاالت ایرانی رشته هاي هم شبکه«). 1390(نیکزاد و مهسا حریري، نجال - 

 .825-844:)4( 26 ش ،اوریاطالعاتعلوم و فنّ. »2009تا  2000ایگاه بین سالهاي شناسی، مدیریت و اقتصاد در پ روان

 همبستگی«). 1388(فر و فاطمه فرهادي ؛ امیرحسین عبدالمجید، مینا افشار، صدیقه موسويدانش، فرشید -

ي علوم وفنّاور.»رسانی جهان میان تولید علم و میزان همکاري گروهی دانشمندان علوم کتابداري و اطالع
 .5- 22:)1(25 ، شاطالعات

بررسی میزان همکاري «. )1386(دانش،فرشید؛ امیرحسین عبدالمجید،علیرضا رحیمی و فاطمه بابایی -
-85ي تحقیقاتی بین سالهاي هاپ اصفهان در اجراي طرح.گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ع

 .ایران .اصفهان .سنجی در علوم پزشکی اولین سمینار سراسري علم.»1380

ماهنامه آموزشی . »پژوهی وحدت حوزه و دانشگاه از منظر آینده«). 1391(دالورپور اقدم، مصطفی -
 .77- 79: 94، ش رسانیمعارف اطالع

 .5-11:28)3(، دانشگاه اسالمی. »علمی ۀهمدلی حوزه و دانشگاه، ضرورت توسع«). 1386(رکنی، محمدباقر -

 در معرفت. »هدانشگا و حوزه بین مطلوب وحدت تحقق بیرونی و درونی وانعم«). 1390(اکبر نژاد، علی شایسته -
 .44- 61:)4( 15، شاسالمی دانشگاه

هاي  بررسی میزان همکاري«).1393(شهرابی فراهانی،هلیا؛ رقیه اسکروچی، نیلوفر محقق و فاطمه آقاحسینی -

 .5-46):17(56، ش یت سالمتمدیر .»2011تا  2002قلب و عروق ایران در وبگاه علوم  مقاالتعلمی در 

، ش شناختی مطالعات جامعه. »نویسی در ایران پژوهی و هم هم«). 1385(اهللا صدیق سروستانی، رحمت -
18:132 -89. 

پژوهشی -رسانی در مجالت علمی مقاالت تألیفی حوزة کتابداري و اطالع«). 1385(عبدالمجید، امیرحسین -

 .45-9:56، ش رسانی یابی و اطالع العاط.»1379-83ترویجی فارسی طی سالهاي  -وعلمی

مطالعات ۀتألیفی مقاالت منتشر شده در فصلنام هم ۀشبک«). 1392(جهرمی بصیریان و رضا منش، محمدامین عرفان -

مطالعات ملی  هفصلنام.»هاي اجتماعی ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات با استفاده از شاخصهاي تحلیل شبکه
 .76-96:)24( 2، عاتکتابداري و سازماندهی اطال

مشارکت «). 1385(فراشبندي،زارع؛ فیروزه کربالیی، مجتبی باجی، فاطمه زاهدیان، مریم ورنوسفادریانی -

مدیریت . »گروهی و موضوعات اصلی مقاالت مجلۀ علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز
 .11-24): 6(3، ش اطالعات سالمت

بررسی و مقایسه نظام آموزشی «). 1384(اصفهانی و محمود حاجی احمديکریمی، جابر؛ احمدرضا نصر  -

 .37-64): 12و  11( 5، ش ]نام نشریه؟[.»حوزه و دانشگاه

نویسندگی در میان اعضاي هیئت علمی دانشگاه شاهد  هم«). 1388(غیمبلّ و مصطفی مقدم، گلنسا گلینی -
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 .33-3:50ش  ،14، جرسانی کتابداري و اطالع.»هاي غیر استنادي درنمایه

 . 5ص.سمت). هامبانی، مفاهیم،روابط و ریشه( آشنایی با علم سنجی). 1390(نوروزي چاکلی، عبدالرضا - 

  ..8- 6: 321شاهد . ») ره(پیوند حوزه و دانشگاه  در اندیشه امام خمینی «). 1389(واعظی، عزت اهللا  - 
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