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 سخن سردبیر

 "با انم و یاد خدا هک موهبت ارزشمند اندیشه و اندیشیدن را هب انسان ارزانی داشت"

در محافل علمی و دانشگاهی بخش تحقیق و 

به عنوان  ای کهبگونه، ای داردپژوهش رونق ویژه

مالک ارزیابی و پایش یک مجموعه به حساب 

قاالت علمی و این مجله با انتشار م. آیدمی

های مختلف سالمت و با در زمینه تخصصی

ازی رفیع جهت ارتقاء سطح علمی و پاسخ اندچشم

 های تحقیقاتی وسازماندهی پروژه، یی به نیازهاگو

اساتید و ، ن رضایت دانشجویانآوردبدست 

در تهیه . صاحب نظران این عرصه راه اندازی شد

 ظرمحتوی و مطالب مجله دو هدف عمده مد ن

دانشجویان و ، وهشگرانیکی آشنایی پژ است

و مسائل  علوم حوزه پزشکی هایاساتید با تازه

تحقیق در سالمت و رشد جایگاه ، ردی آنکارب

تکنولوژی و دیگر آشنایی خوانندگان و محققان با 

شناخت ، مکانیسم مختلف پژوهش و تنوع آن

های تحقیقاتی و باالخره انتخاب زمینه و محیط

خود در آینده  صیلی و علمیمسیر برای رشد تح

 . است

انتقادها و همراهی ، امید آن که پیشنهادها

گران دلسوز به رشد و شکوفایی بیشتر لیمر پژوهش

 . منجر شود

در خاتمه الزم است از سرپرست محترم کمیته 

آقای دکتر بصیریان  تحقیقات دانشجویی جناب

 شانمشارکت و حمایت همه جانبه جهرمی برای

ن همچنی. لیمر تشکر نمایمدر انتشار شماره جدید 

جا دارد از بذل توجه و حمایت معاونت محترم 

پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر استوار 

 . داشته باشمرا سپاسگزاری کمال صمیمانه 

 احمد ستوده –سردبیر

 فهرست مطالب
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 چکیده:

تشخیص دهند چه موقع به اطالعات ند توانمی هایی است که افراد به کمک آنسواد اطالعاتی مجموعه توانمندی :مقدمه

ه ی آموزشی بهانظامماموریت اصلی . ارزیابی و استفاده موثر از اطالعات مورد نیاز مبادرت ورزند، نیاز دارند و به جایابی

 یریگیاد هایمهارتی الزم را برای کسب هاتوانمندیخصوص در سطوح عالی این است که به نحوی عمل کنند که بتوانند 

های سواد اطالعاتی بر اساس نگین نمره کل و نمره در زیر حیطههدف از این مطالعه تعیین میا. در دانشجویان فراهم نمایند

 . است علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هیأتامریکا در اعضا  هایپنج استاندارد انجمن ملی کتابخانه

عداد نمونه ت. انجام پذیرفتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که د استاین بررسی یک مطالعه توصیفی : هاروش مواد و

ازپرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطالعاتی  هادادهجهت جمع آوری . صورت سرشماری انتخاب شدندهکه ب استمورد  78

م افزار از نر هادهداجهت آنالیز . مورد بررسی قرار گرفت هادادهروایی و پایایی پرسشنامه قبل از جمع آوری . استفاده گردید

فاده است( انحراف معیار و نمره حداقل و حداکثر، میانگین، فراوانی) ی توصیفیهادادهی تحلیل هاروشو 16اس پی اس اس 

 . شد

سب نموده میانگین نمره کل سواد را ک( 26) از حد پنجاه درصد کل نمره ترپایین: اعضای هیات علمی نمره هایافته

باالترین نمره را به خود اختصاص داد و بعد از آن به ترتیب 2استاندارد ، استاندارها میان و در( 26/5) 11/26العاتی برابر اط

 . قرار گرفتند 1و 5، 6، 4استانداردهای 

فه جایی که مدرسان دانشگاه وظی از آن. نیستعلمی در سطح مطلوبی  هیأتسواد اطالعاتی اعضای : نمره نتیجه گیری

 . مورد توجه قرار گیرندبیشتر عهده دارند باید از این نظر  دانشجویان را برلگو بودن و تربیت ا

 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.اعضای هیات علمی ،اطالعاتیسواد  :هاکلید واژه

mailto:Azodi@bpums.ac.ir
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 مقدمه

اساس تعریف انجمن کتابداری امریکا سواد  بر 

است که افراد به کمک هایی توانمندیاطالعاتی مجموعه 

تشخیص دهند چه موقع به اطالعات نیاز دارند  ندتوانمیآن 

ارزیابی و استفاده موثر از اطالعات مورد نیاز ، و به جایابی

این . (2، 1) (2222انجمن کتابداری امریکا ) مبادرت ورزند

 ،جامعه، بر تعامل بین افراد، تعریف از سواد اطالعاتی

و  طالعاتفن آوری ا، کتابخانه و خدمات اطالع رسانی

اطالعات و ارزیابی و تفکر انتقادی ، پژوهش، اطاتارتب

اطالعاتی بین این تعریف از سواد . (6) داللت آشکار دارد

ی پژوهشی و آموزشی در هاو بهرمندی از آن در سیستم

سطح دانشگاهی از عناصر سواد اطالعاتی ارتباط وجود 

، این عناصر شامل شناسایی نیازهای اطالعاتی. (4) دارد

 ذخیره سازی و بازیابی، آنها  ارزیابی کیفیت ،مکان یابی

به ، ی موثر و اخالقی از اطالعاتمندبهره، اطالعات

گیری اطالعات در خلق دانش جدید و برقراری ارتباط کار

 . استبا دانش 

تغییرات شگرف آموزشی در قرن حاضر تحت تاثیر 

وجهی  ی اطالعات و تکنولوژی منجر به ظهورهافن آوری

شور آموزش عالی شده که توسعه سواد جدید در من

اطالعاتی مدرسین نظام آموزش دانشگاهی از ضروریات 

سواد اطالعاتی نقش بسیار با اهمیتی در . (5) آن است

ولی متاسفانه وهش و یادگیری مادام العمر دارد پژ، آموزش

به عنوان یک حلقه گمشده در سیستم آموزش قرار گرفته 

د اطالعاتی در زنجیره یادگیری پنهان ماندن حلقه سوا. است

افزایش هزینه در جمع ، اتالف وقت، باعث سردرگمی

بنابراین ضرورت . (6) گرددمیآوری اطالعات مورد نیاز 

تا شود میوجود یک برنامه نظام مند و اصولی احساس 

 ،آنها  ی دستیابی بههاروش، جهت فهم نیازهای اطالعاتی

کم و مسائل اخالقی در قوانین حا، هایافته نقد و بررسی

دستیابی اطالعات در یک فضای بسیار وسیع منابع 

 . (5) اطالعاتی از آن استفاده نمود

که در سطوح  اندی متعدد نشان دادههابررسی

ک علم دانشگاهی ضرورت این شاخه از علم به عنوان ی

و الزم است ی مختلف شناخته نشده هارشتهپایه برای 

و اساسی برای گنجاندن آن در ای پایهی هابرنامه ریزی

 . (8) کوریکولوم دروس دانشگاهی صورت گیرد

انجام شده در این خصوص چه ی هاپژوهشمتاسفانه 

در ایران و چه در سایر کشورها محدود بوده و آنچه که 

های ها و مالکانجام شده است نیز براساس مقیاس

نها آ از تجمیع تواننمیای صورت گرفته است و پراکنده

مسلماً در وحله اول آنچه . نتیجه نسبتاً واحدی اخذ نمود

برای  لزوم تعیین استاندارد رسدمینظر ضروری به 

تشخیص وضعیت موجود است و سپس گام برداشتن برای 

 یکی از جدیدترین. یابی بر اساس استانداردها استدست

ی سواد اطالعاتی تعریف انجمن کتابخانه های هاتعریف

با اتکا به آن فاصله وضعیت  توانمیکه  است ملی امریکا

موجود تا ایده ال را بررسی و سپس جهت رفع نواقص یا 

 . کمبودها اقدامات الزم را برنامه ریزی نمود

 های موجود بهه اینکه تعداد کمی از پژوهشبا توجه ب

بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضا هیئت علمی براساس 

ا لذا این پژوهش توصیفی ب انداستاندارد ذکر شده پرداخته

علمی  هیأتهدف بررسی سطح سواد اطالعاتی اعضای 

 . دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت گرفت

 پژوهش روش

به صورت گیری نمونهدر این مطالعه توصیفی 

مطالعه در این پژوهش  جمعیت مورد. سرشماری انجام شد

علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی  هیأت کلیه اعضا

که در امر آموزش دروس نظری و عملی  هستندبوشهر 

شغول به تحصیل ی دانشگاه مهارشتهدانشجویان کلیه 
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از  علمی هیأتت کنندگان باید ابالغ کلیه شرک. هستند

( بیمر) کارگزینی را داشته یا رسما به عنوان کادر آموزشی

 . در امر آموزش دانشجویان مشارکت داشته باشند

برای این بررسی برگرفته از  ابزار استفاده شده

 ،سیامک) استپرسشنامه عینی سنجی سواد اطالعاتی 

این پرسشنامه در دانشگاه مشهد بومی . (7) (1677داورپناه 

سازی گردید و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته 

یی که این آنجااز ( درصد 76آلفای کرونباخ ) است

نجمن کتابخانه های استاندارد ا پرسشنامه بر گرفته از

با نام  ACRL 1() ای و پژوهشی امریکادانشکده

های سواد اطالعاتی برای آموزش استاندارد توانمندی"

ر با کمی تغیی استمنتشر شده است  2222در سال  "عالی 

 آلفای) در پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی مجدد

این . مورد استفاده قرار گرفت( درصد 72باخ کرون

بخش اول اطالعات . امه شامل دو بخش کلی استپرسشن

دموگرافیک و بخش دوم مربوط به سواالت سنجش 

پس  هاداده. استی سواد اطالعاتی در پنج حیطه هامهارت

سپس . گردیدند( (SPSS16از جمع آوری وارد نرم افزار 

، انیفراو) ی توصیفیهادادهی تحلیل هاروشبا استفاده از 

مورد ( ار و نمره حداقل و حداکثرانحراف معی، میانگین

 . بررسی قرار گرفتند

 

 هایافته
 78از مجموع  آمدهی بدست هابر اساس یافته

 هیأتاز اعضای ( درصد1/62) نفر 54پرسشنامه قابل قبول 

( درصد1/68) نفر 66علمی شرکت کننده در پژوهش مرد و

از نظر توزیع فراوانی مدرک تحصیلی اعضای بودند زن 

( درصد 7/44) نفر 61ی مشارکت کننده در طرح علم هیأت

 61، دکتری( درصد1/14) نفر 16، مدرک کارشناسی ارشد

را فوق ( درصد6/4) نفر 4متخصص و ( درصد 6/65) نفر

لمی ع هیأتتوزیع فراوانی اعضای  اندتخصص تشکیل داده

از کل مشارکت کنندگان  نشان دادآنها  بر اساس حیطه کار

( درصد 7/51) نفر 52گروه بالینی و  (درصد 2/42) نفر 65

رسشنامه نمره کل پ اندرا گروه غیر بالینی یا پایه تشکیل داده

نمره کسب شده  و میانگین هست 52سواد اطالعاتی برابر 

 11/26علمی از کل پرسشنامه ها برابر  هیأتتوسط اعضای 

 بوده است ونشان دهنده این است 25/5ر با انحراف معیا

کمتر ( 26) سب شده از پنجاه درصد کل نمرهکه میانگین ک

بر اساس نمرات کسب شده به . (درصد44/44) است

باالترین نمرات را  1و  5، 6، 4، 2 هایترتیب در استاندارد

 علمی هیأتبا توجه به حیطه کار اعضای  اندکسب نموده

 55/26میانگین نمره سواد اطالعاتی گروه غیر بالینی 

( 86/4انحراف معیار) 45/22ر مقابل د( 58/5انحراف معیار)

.گروه بالینی بوده است

 سواد اطالعاتی هایهیات علمی بر اساس نمره کل و زیر حیطه مره کسب شده توسط اعضا: ن1جدول شماره 

انگین نمره کل زیر گروه مشخصه  حداقل حداکثر انحراف معیار می

ی
عات

ال
اط

د 
وا

 س
مه

نا
سش

پر
ه 

مر
ن

 

اندارد   4 7 44/1 44/3 9 1است

اندارد  1 14 64/1 33/6 12 2است

اندارد  4 12 44/2 54/4 13 3است

اندارد  1 5 42/1 93/4 14 4است

اندارد  1 6 31/1 94/2 5 4است

 5 33 24/4 11/23 42 نمره کل

 

                                                 
1- Association of Collage and Research Libraries 

(ACRL)  
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 : نمره کل سواد اطالعاتی اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر اساس حیطه کار2جدول شماره 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین وهزیر گر

 13 33 73/4 44/22 بالینی

 5 32 47/4 44/23 غیر بالینی

 

 نتیجه گیری  بحث و

بیان نمود که سواد اطالعاتی اعضای  توانمیبطورکلی 

ز وضعیت مطلوبی برخوردار هیات علمی این دانشگاه ا

انحراف ) 11/26نمره کل کسب شده در این بررسی . نیست

 بوده است که از پنجاه درصد کل نمره 52از ( 25/5معیار 

نتایج این قسمت با اعالم نتایج سایر . است ترپایین( 26)

در مورد  1688تقوی در سال . محققین ایرانی مطابقت دارد

دانشجویان کارشناس ارشد به این نتیجه رسید که مهارت 

قدس م رخ وپری. پایین استآنها  دانشجویان باتوجه با نیاز

 رخو پری( 1672) علیشان کرمی و دیگران( 1687) زاده

هیات علمی  الم کردند دانشجویان و اعضانیز اع( 1676)

عیت وض، ی سواد اطالعاتیهامهارتعلی رغم نیاز به 

نیز تحقیقی ( 1671) کیخا. مطلوبی در این خصوص ندارند

در دانشگاه علوم پزشکی زابل در این خصوص انجام داده 

هیات علمی آن  تحقیق نشان داد اعضا نتیجه کلی. است

ی سواد اطالعاتی در وضعیت هامهارتدانشگاه از نظر 

متوسطی قرار دارند و این وضعیت با توجه به متوسط سن 

اعضای هیات علمی که گروه جوانی را تشکیل داده و 

مطلوب نبوده و پیشنهاد برای بهبود  استابتدای کارشان 

 . (11-1) تداده اسآنها  وضعیت

سواد های حیطهیا زیر استانداردها در رابطه با نمره 

 دشمیاطالعاتی که در مجموع از پنج استاندارد تشکیل 

اول  نمره استاندارد میانگین: نمرات بدین شکل بود

برابر  "اطالعات مورد نیاز  تشخیص ماهیت و گستره"

برای ، (درصد از کل زیر حیطه 88/66) است 1از  24/6

به اطالعات مورد نیاز به  دست پیدا کردن " اندارد دواست

درصد از  85/52) 12از 66/6برابر  "شکل مؤثر و کار آمد 

  میانگین کسب شده برای استاندارد سه، (کل زیر حیطه

ارزشیابی نقادانه اطالعات و منابع و تلفیق اطالعات "

درصد از کل  45) 16از  75/5 "انتخاب شده به دانش قبلی

 بوده که این میانگین برای استاندارد چهار( حیطهزیر 

 "استفاده انفرادی یا گروهی از اطالعات به منظور خاصی"

و برای استاندارد ( درصد از کل زیر حیطه 41) 12از  16/4

اقتصادی مربوط به دسترسی و ، فهم موارد حقوقی "پنج 

درصد از کل 66) 7از  15/2 معادل "استفاده از اطالعات

 ربر اساس نمرات کسب شده به ترتیب د. است( طهزیر حی

باالترین نمرات را کسب  1و  5، 6، 4، 2 هایاستاندارد

بر روی  و( 1677) در تحقیقی که سیامک. اندنموده

نتیجه گرفتند که  دانشجویان سال اول وآخر انجام دادند

، 2 ی مختلف به ترتیبهااستانداردوضعیت دانشجویان در 

و تنها در دو مورد آخر با هم تفاوت  تاس 5و  1، 6، 4

 . (7) دارند

نمره سواد اطالعاتی  آمدهبا توجه به نتایج بدست 

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از حد 

استانداردهای سواد  ونمره است ترپایینپنجاه درصد نمره 

سواد اطالعاتی می باشند به های حیطهاطالعاتی که زیر 

تقریبا . است 1و  5، 6، 4، 2مره استاندارد ترتیب اخذ ن

همین وضع در تحقیقات دیگر در دانشجویان مشاهده شده 

که برای ارتقای سواد اطالعاتی در دهد میاست و نشان 

دوران دانشجویی برنامه خاصی گذاشته نشده است و الزم 
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های آموزشی دانشجویان به این در کوریکولوم برنامه است

از طرف دیگر آنچه در تایید این مسئله . شود مسئله بها داده

وجود دارد این است که دانشجویان جدید سال آخر از نظر 

اف و باید به این نکته اعتر اندسواد اطالعاتی تغییری نکرده

 استنمود که در برنامه آموزشی جای سواد اطالعاتی خالی 

 و استدر دنیای امروز که صحبت از یادگیری مادام العمر 

نشجویان را نباید برای یک دوره محدود در محیط دا

یکی از ابزارهای یادگیری با ارزش کم بها ، یادگیری قرارداد

ه ب وجود اساتید مسلح از طرف دیگر با. قلمداد شده است

انتظار تربیت  توانمیی سواد اطالعاتی است که هامهارت

 نهادشاین پیبنابر. دانشجویان آگاه در این زمینه را داشت

های سواد اطالعاتی با به امر آموزش مهارت شودمی

هیات علمی  کوتاه مدت برای اعضاهای دوره برگزاری

مبادرت ورزید و همچنین شروع آموزش کالسیک این 

را از سطوح ابتدایی در مدارس و باالتر از آن را ها مهارت

متخصصین این فن  کتابداران که در آموزش عالی با کمک

 . نمودفراهم ، هستند

 قدردانی تشکر و

از زحمات معاونت محترم پژوهشگران بر خود الزم 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که با تامین امکانات 

قدردانی  الزم زمینه انجام این پژوهش را فراهم نمودند

این  شرکت کننده در نموده و ازکلیه اعضا هیئت علمی

 . پژوهش کمال تشکر را بنمایند

 منابع
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nursing students’ and academics’ understandings. 

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED 

NURSING ،2009 ،26 (2).  

7- Anonymous. Most Faculty Add 

Information Literacy Component to Courses. 

Information Outlook ProQuest Nursing & Allied 

Health Source. Mar 2010; 2 (14) :7.  

8-seiamak M ،Davarpanah MR. Assessing the 

validity for information literacy quastionary in 

undergraduate students ،liberian and information 

journal ،1388;1 (12). {persian} 
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 چکیده

 هایشبکههدف از انجام این پژوهش بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به 

ی از روش پژوهش پیمایش. های اجتماعی و سالمت روان بوده استین استفاده از شبکهب هاجتماعی و بررسی رابط

سالمت روان و پرسشنامه خود ایفای علل گرایش به  ر این پژوهش از ابزار پرسشنامهد. نوع کاربردی است

 .تخاب شدنددانشجوی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نمونه ان 662تعداد . های اجتماعی استفاده شده استشبکه

مرد بودند و با توجه به تجزیه و  %61زن و  %61 که های این پژوهش نشان داد که از بین افراد مورد مطالعهیافته

تر از های اجتماعی مورد استفاده در مردان بیششبکه گرفت که میانگین میزان استفاده توان نتیجهتحلیل آماری می

سرگرمی و کسب اطالعات از علل مهم ترغیب ، وابط اجتماعیین مشاهده شد که رنهمچ. زنان بوده است

 هایداری بین استفاده از شبکهی معنیهای اجتماعی هستند و از نظر آماری رابطهدانشجویان به عضویت در شبکه

 . ردنداها آن های اجتماعی تأثیری بر سالمت روانافراد از شبکه دهیعنی استفا، اجتماعی و سالمت روان مشاهده نشد

 . دانشگاه علوم پزشکیدانشجویان ، سالمت روان، اجتماعی های: شبکههاکلیدواژه

 

mailto:fatemebasere123@gmail.com
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 مقدمه

نوین ارتباطی و گسترش آن های فن آوریبا ظهور 

زیادی در زندگی بشر ایجاد شده و افراد را با جهان  تغییرات

 هایای که تمام جنبهبه گونه، جدیدی مواجه ساخته است

، مسائل فرهنگی، روابط انسانی زندگی بشری اعم از

ترین مهم. اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است

 هایگذار شبکهنوین تأثیر فن آوریرسانه اجتماعی یا 

یابی به شکل جدیدی از باشند که امکان دستاجتماعی می

گذاری محتوا در اینترنت را برقراری ارتباط و به اشتراک

های اجتماعی مجازی مکانی بکهش.  (1) آوردفراهم می

تا خود را کنند میافراد فرصت پیدا آنها  ستند که دره

های شخصیتی خود را بروز دهند و با ویژگی، معرفی کرده

ی ها روابط مجازسایرین ارتباط برقرار کرده و در این محیط

 هایبه طور کلی در تعریف شبکه.  (2) خود را حفظ کنند

هایی هستند که از سایت" توان گفتاجتماعی مجازی می

یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن 

ایمیل و امکانات دیگر خاصیت ، امکاناتی مانند چت

از . ( 6) "دهندمیگذاری را به کاربران خود ارائه اشتراک

، 2بوکفیس، 1اسپیسها شامل مایمشهورترین این شبکه

، 6آپو در حال حاضر واتس) 5و تویتر 4اورکات، 6فلیکر

هستند که فضایی جذاب را برای ( 1تانگو و 7وایبر، 8الین

ای در فضای مجازی میان کاربران اینترنت و ارتباط شبکه

ده نسل جوان و به ویژه دانشجویان در تمام به طور عم

از جمله عواملی که  .(4) مقاطع تحصیلی فراهم کرده است

های اجتماعی در بین کاربران شده باعث محبوبیت شبکه

 ،است عبارتند از: انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات

ان امک، تقادیای انافزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه

                                                 
1 .Myspace 
2 .Facebook 
3 .Flicker 
4 .Orkut 
5 .Twiter 

عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد و سایر جوامع 

ها به صورت آزادانه امکان بیان ایده، های مختلفو فرهنگ

کارکرد ، های دیگرانافکار و سلیقه، هاو آشنایی با ایده

محتوایی و ارتباط مجازی مستمر با دوستان و ، تبلیغی

 گسترش روابط در سطح های اجتماعی باعثشبکه. آشنایان

 ،ندستهگونه که دارای آثار مثبت جهان شده است و همان

از جمله این موارد شامل: ، دندارای منفی نیز در برآمدهپی

 ،گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار نادرستشکل

ه نداشتن کنترل بر اطالعات شخصی ارائ، تبلیغات ضد دینی

 .(5) درست بر افرادهای ناترویج و اثرگذاری فرهنگ، شده

اجتماعی افراد در زندگی  هایا روی کار آمدن شبکهب

که بخشی  شدندازی زیادی خود دارای روابط مج روزمزه

های اجتماعی منشاء در شبکهآنها  از این روابط از فعالیت

در نتیجه هر چه افراد جامعه به این روابط و . گیردمی

عی و زندگی واق، ها وابستگی بیشتری داشته باشدشبکه

 .تأثیر قرار خواهد گرفت بیشتر تحتآنها  افکار عمومی

ا و ب دهندمیایی که ارائه ههای اجتماعی با سرویسشبکه

-خود به یک رسانه خبری تبدیل شده، هایی که دارندکاربرد

اند توعضو هستند هم میآنها  اند و بر زندگی افرادی که در

 های مهم زندگی افراد سبکیکی از جنبه. بسیار موثر باشد

 رفتار اجتماعی و فرهنگ جامعه و افراد است که، زندگی

 ینا های اجتماعی دارد تغییراتکهشبارتباط تنگاتنگی با 

های بارزی را در افراد تواند نشانههای زندگی میجنبه

فرد با . ایجاد کند، مثبت یا منفی، به صورت، جامعه

عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از 

، متکیه کال، برخورد که شامل:شود میفرهنگ ارتباطاتی 

شخصیتی و ظاهری  تیپ، رفتار، اصطالحات مخصوص

6 .WathsApp 
7 .Line 
8 .Wiber 
9 .Tango 

file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_1
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_2
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_3
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_4
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_5


 1/ های اجتماعی و سالمت روان رابطه بین استفاده از شبکه                                                                عوض زاده و همکاران 

 

Src.bpums.ac.ir 
 

میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط صفر ، بدون تردید. است

مطلق نخواهد بود و هر شبکه هویت مطلوب خود را ترویج 

یعنی سبک و ، فرهنگ ارتباطاتی خود پس فرد. دهدمی

های کلی خویش در ارتباط با دیگران را تغییر هویت کنش

موثر خواهد و بدون تردید در هویت واقعی فردی  دهدمی

بود و به طور کلی همه اجزای یک شبکه اجتماعی که فرد 

تواند باعث تغییر در ابعاد مختلف با آن در تعامل است می

های مختلف اجتماعی در شبکه .(6) زندگی فرد شود

های بسیاری را برای چت کردن با کاربران ساعت

های دوستانشان و چک کردن صفحه شخصی در شبکه

ه توانند بهای اجتماعی میشبکه. کننداجتماعی صرف می

رنگ کرده و این امر یج روابط رو در روی افراد را کمتدر

پذیری صحیح به انزوای اجتماعی و در نهایت عدم جامعه

  .(8) شدن افراد منجر خواهد شدجتماعی در روند ا

های اجتماعی استفاده از ماهواره و شبکه امروزه 

 ،تویتر، فلیکر، اسپیسمای، بوکمجازی همچون فیس

باعث شده است ( تانگو، وایبر، آپواتس، الین) اورکات

های برون مرزی و نامهکه حجم وسیعی از اطالعات و بر

در حال  .(7) سنتی به فضای فکری جوامع وارد شودفرا

وایبر ، الین، آپهای اجتماعی از جمله واتسحاضر شبکه

ه اند که عالوو تانگو امکاناتی را برای کاربران فراهم کرده

ک ها بتوانند با یپذیری آسان افراد در این فضابر دسترس

این افراد . (ها حضور یابندهویت مجازی در این شبکه

ممکن است در محل کار یا یک وب سایت یا هر جای 

دیگر شخصیت اصلی ولی در فضاهای مجازی به دلیل 

 .مخفی بودن هویت خود شخصیتی متفاوت داشته باشند

ای های مختلف و با اسمبیشتر اوقات افراد خود را به گونه

سر حتی ممکن است فرد پکنند میجعلی به یکدیگر معرفی 

در این . و با هویت دختر در این فضاها ظاهر شود باشد

آنها  حالت است که صداقت اشخاص و فکر و روحیات

در بسیاری از شود میتحت تأثیر قرار گرفته و باعث 

 یگر بسیاریاز نظر د، های زندگی دچار مشکل شوندجنبه

ه ها شدروحی و روانی وارد این شبکه افراد برای تخلیهاز 

  .(1) شوندز خود بیگانیگی میو دچار نوعی ا

انجام پژوهش در مورد لزوم ، در چنین شرایطی  

ت های اجتماعی و سالمبین استفاده از شبکه ررسی رابطهب

روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امری 

ها و ضروری است که با به کارگیری این پژوهش

های آینده موثر واقع ریزیتواند در برنامهمی، راهکارهای آن

 . شود

 مروری بر نوشتارها

د رات زیادی بر ابعاهای اجتماعی تأثیاز آنجا که شبکه

اجتماعی و زندگی افراد داشته و صرف نظر از مختلف نظام

تاثیرات مثبت آن مشکالت فرهنگی و اجتماعی زیادی در 

هایی در این راستا انجام شده است پژوهش، پی داشته است

 ها تاثیرات زیادی بر افراد عضوتوان گفت این شبکهکه می

ا به توانند بها میین شبکهزیرا افراد عضو در ا، داشته است

گ باعث تغییر فرهن های یکدیگراشتراک گذاشتن فرهنگ

که به صورت خالصه به برخی ، و رفتار در دیگری شوند

 . شودمیها در زیر اشاره از این پژوهش

 خارج از کشور های انجام شده درپژوهش

خود  بررسی در و همکاران( Long ،2007) النگ

به ، خودهویتی جوانان رشد بر ترنتاین تأثیر عنوان با

شکل گیری هویت فردی نوجوانان  تأثیرات اینترنت در

نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد . پردازدچینی می

 ،اینترنت نه تنها بر چهار بعد از رشد هویت تأثیر گذاشته

های جدیدی از درک صورت بندی هویت نیز بلکه شیوه

در این بررسی نشان داده . تدر میان آنان مشاهده شده اس

شد که استفاده از اینترنت به مثابه روشی جهت دریافت 

تجربیات در محیط سایبرنتیک فهم شده و رشد هویت نیز 

file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_6
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درک ، به عنوان میزان تعهد به یک مفهوم معین از خود

 .  (12) گرددمی

 های انجام شده در داخل کشورپژوهش

یر تأث"دکتری خود به  نامهدر پایان زنی( 1671) دوران

وی  .پرداخته است "فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی

به این نتیجه رسیده که رابطۀ معناداری میان تجربۀ فضای 

 سایبرنتیک با هیچ کدام از سه سطح هویت اجتماعی

ین در ب( االن و هویت ملیسهم، هویت خانوادگی)

 (. 11) دهندگان مشاهده نشده استپاسخ

خود با عنوان  ( در مطالعه1671) پورسلیمانی

 به این نکته "های اجتماعی: فرصت ها و تهدیدها شبکه"

ق طرید که افراد با ارتباط با کشورهای دیگر از اشاره دار

ها و آداب و رسوم توانند فرهنگاجتماعی می هایشبکه

 را به اشتراکآنها  کشور خود را به دیگران معرفی کنند و

ه ن نتیجه گرفت که با توجتوااز پژوهش حاضر می. بگذارند

ی خهای اجتماعی مجازی تصور بربه همه آثار مثبت شبکه

اند هایی که ایجاد نمودهو چالشآنها  ای منفیآمدهاز پی

براین الزم است که استفاده از این بنا. امری بدیهی است

 آموزش داده شودآنها  ها در جهت تاثیرات مثبت بهشبکه

(6 .) 

در پژوهشی با عنوان ( 1611) پور و همکارانعدلی

ان شهر نبوک بر هویت فرهنگی جواهای فیستأثیر شبکه"

اند که هر چه مدت زمان به این نتیجه رسیده "اصفهان

 میزان فعالیت و مشارکت کاربرانمیزان استفاده و ، عضویت

یک شبکه اجتماعی است از سوی کاربران  بوک کهدر فیس

در ، ودشتر میهویت فرهنگی کاربران ضعیف، افزایش یابد

ها رسانه، عقاید و رفتار و فرهنگ، زمینه اخالقیات

، در هستنهای اجتماعی از ابزارهای مهم و تأثیرگذاوشبکه

تصویرها و ، هاای از پیامهبسیار گسترد زیرا مجموعه

افکاری هستند که بیشترشان از جامعه سازنده رسانه گرفته 

شده است و عاقبت نیز به خود آن جامعه و سایر جوامع 

  .(7) شودبازپس فرستاده می

در پژوهش خود ( 1612) ابووتورابوی و گوودرزی

های اجتماعی بر سالمت روحی و بررسوی تأثیر شوبکه"به

پرداخته اسوووت. وی نتیجه گرفت که اختالل  "روانی افراد

هوای اجتمواعی و عواطفی کاربران و جایگزینی در ارتبواط

جای دوسوووتان واقعی فرد از معایب  به مجازی دوسوووتان

های مجازی است که به طور ناخودآگاه اسوتفاده از شوبکه

ها قدرت بر هم همچنین این شوووبکه. گذاردبر فرد اثر می

، هاپیام. زدن روابط و از هم پاشوویدن زندگی افراد را دارد

ها توسط ها و اطالعات شوخصوی که در این شوبکهعکس

علیه خود فرد به کار برده بعدها برشوووود میفرد اسوووتفاده 

های انجام شده در داخل با توجه به پژوهش  .(7) شودمی

ود توان نتیجووه گرفووت کووه وجو خووارج از کشوووور می

تواند در عین حال که هوای مجازی ایجاد شوووده میمحیط

که از جمله این ودمشووکل سوواز شوو، مزایایی داشووته باشوود

های اجتماعی عضووو هسووتند در افرادی که در این شووبکه

ن دوسووت در پروفایل شووخصووی خود عین حال که هزارا

یر گدارند همیشووه به دلیل دوری و ارتباط مجازی گوشووه

بسیاری از . شودرنگ میدر اجتماع کمآنها  شده و حضور

های نادرسوووت باعث از هم پاشووویدن افراد به دلیل ارتباط

کووه این خود بواعووث شوووونود میزنودگی خود و دیگران 

روانی افراد های جدی بر رفتار و سالمت روحی و آسویب

بنابراین الزم است که افراد . شووندها میعضوو این شوبکه

 آنها اسووتفاده از ها از نحوهز عضووویت در این شووبکهقبل ا

آگاهی کامل پیدا کرده تا بتوانند به دور از هر آسووویبی در 

 .  های مجازی حضور پیدا کننداین محیط

های زیر مطرح ی پژوهش سؤالهاهدفدر راستای 

 شد:
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و میزان اسوووتفاده دانشوووجویان از  علل گرایش -1

( های عضوووشووبکهبر اسوواس تعداد ) های اجتماعیشووبکه

 چگونه است؟

برا ساس متغیر ) نمره سوالمت روان دانشجویان -2

 ؟در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چگونه است( جنسیت

ا ای بهای شووبکهبین مشووارکت در فعالیت فرضوویه:

ی معناداری رابطهمیزان سووالمت روان دانشووجویان 

 . وجود دارد

 شناسی پژوهشروش

 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش 

در این پژوهش با . توصیفی انجام شده است -پیمایشی

 های اجتماعی تالشکنندگان شبکهپیمایش جامعه استفاده

شده است که علل گرایش دانشجویان دانشگاه علوم 

ن مبتنی بر تلف) اعیهای اجتمپزشکی بوشهر به شبکه

ی های اجتماعبین استفاده از شبکه و بررسی رابطه( همراه

ی آماری این جامعه. پرداخته شودآنها  و سالمت روان

وم پزشکی بوشهر در پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه عل

ظر از ن. ها عضو هستندکه در این شبکه هاستتمامی رشته

نفر از دانشجویان  662شده انتخاب  آماری تعداد نمونه

گیری تصادفی ساده انتخاب که با استفاده از نمونه است

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه . اندشده

گیری سالمت روان دانشجویان موردبه منظور اندازه. است

 مطالعه از پرسشنامه استاندارد سالمت روان یا جی اچ کیو 

(GHQ )ضریب، جش پایاییبرای سن. استفاده گردید 

درصد به  76حدود ، GHQکرونباخ برای پرسشنامه  آلفای

پرسشنامه خود ایفا بر اساس بررسی متون تهیه . دست آمد

، سن) شده که شامل دو قسمت مشخصات دموگرافیک

-یه سوالو بق( ی تحصیلی و مقطع تحصیلیرشته، جنسیت

لیل د ترینهای اجتماعی و مهمها مربوط به استفاده از شبکه

 پرسشنامه توسط دانشجویان. ها استاستفاده از این شبکه

در مرحله بعد . آوری شدتکمیل و توسط محقق جمع

وارد و تجزیه  Spss16افزار ها به نرماطالعات پرسشنامه

 . و تحلیل شد

 هایافته

 شده پرسشنامه توزیع 662در این مطالعه در مجموع از

 رسشنامه بدون پاسخپ 26، پرسشنامه به صورت ناقص 45

ای هپرسشنامه به دلیل عدم عضویت در شبکه 21و حدود 

پرسشنامه به صورت  241اجتماعی از مطالعه حذف شدند و

مورد تجزیه و  spssاز نرم افزار  کامل دریافت و با استفاده

میزان عضویت دانشجویان در . تحلیل آماری قرارگرفتند

 آمده( 1) جدولهای اجتماعی مختلف به ترتیب در شبکه

و 17ها حداقل سن دانشجویان عضو در این شبکه. است

. سال بودند22سال بود و بیشتر افراد گروه باالی  66حداکثر

درصد آنان مرد  61درصد از افراد مورد مطالعه زن و  61

مطالعه در مقطع  دانشجویان مورد % 6/74از این میان . بودند

. شناسی ارشد بودنددر مقطع کارآنها  % 4/15کارشناسی و
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 ( 1) جدول شماره

 هاشبکهنام  آپواتس وایبر الین تانگو بوکفیس اسپیسمای اورکات تویتر

 فراوانی 242 266 152 226 181 18 267 266

 درصد 6/11 1/18 2/62 2/74 81 2/42 7/17 8/16

 

  ( 2) جدول شماره

 کارشناسی ارشد کارشناسی سن جنس

 26بیشتر از  26تا  11 11ازکمتر  مرد زن شاخص

 68 224 74 152 8 84 168 فروانی

 4/15 6/74 17/26 2/62 7/2 7/62 2/61 درصد

 

 که: شود میمطرح ، در سوال اول سوال است که 2پژوهش حاضر دارای

 چگونه است؟ های عضوهای اجتماعی بر اساس تعداد شبکهو میزان استفاده دانشجویان از شبکه علل گرایش .1

 ( 6) جدول شماره

 

از افراد عضو  %4/61توان گفت کهآماری میبا استفاده از تجزیه و تحلیل  آمدهدست و نتایج به( 6) بر اساس جدول

 %6/61برای افزایش سطح علمی و دانش عمومی و همچنینآنها  از %4/61، بحث و تبادل نظر با دیگران های اجتماعی برایشبکه

جتماعی ایعنی افراد برای باال بردن سطح علمی خود و روابط ، کنندهای اجتماعی استفاده میافراد به منظور سرگرمی از شبکه

انشجویان د که مهمترین دلیل استفاده دهدمیاند و این نتایج نشان ها عضو شدهتر در این شبکهآمدباالتر و همچنین اطالعات روز

امه های دیگر پرسشنرد گویهدر مو. استبرای افزایش سطح علمی و سرگرمی ، ها بحث و تبادل نظر با دیگراناز این شبکه

 . ده نشدمعناداری مشاه رابطه

 ( 4) جدول شماره

P-value T 
اختالف 

 معیارانحراف 

 اختالف میانگین

 (زن و مرد)
 نمره جنس فراوانی میانگین درصد

216/2 68/1 264/2 128/2 
کل سالمت  نمره) سالمت روان دانشجویان زن 166 2811/1 61%

 مرد 84 6884/1 %61 (روان افراد مورد مطالعه

222/2 25/6 166/2 227/1 

های اجتماعی بر اده از شبکهمیزان استف زن 166 1728/2 61%

 های عضوتعداد شبکهاساس 

 
 مرد 84 1712/6 61%

 درصد فراوانی های اجتماعیترین عوامل گرایش دانشجویان به شبکهمهم

 4/14 15 بحث و تبادل نظر با دیگران

 4/14 15 افزایش سطح علمی و دانش عمومی

 6/66 71 های سرگرم کنندهداشتن جنبه
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همچنین بر اساس نتایج آماری صورت گرفته با توجه 

از افراد مورد مطالعه را  %61زنان که ، (4) به جدول شماره

 شبکه (17/2) از دو به طور میانگین، اندتشکیل داده

از افراد  %61اند و همچنین مردان اجتماعی استفاده کرده

( 17/6) مورد مطالعه را تشکیل داده و به طور میانگین از سه

 فت کهتوان گبنابراین می. انداجتماعی استفاده کرده شبکه

از افراد این پژوهش را تشکیل  %61با توجه به اینکه زنان 

عی کمتری نسبت به مردان های اجتمااند اما از شبکهداده

ن که بی، های انجام شده نشان دادبررسی. اندکرده استفاده

دان ی زنان و مرهای مورد استفادهاز شبکه میانگین استفاده

 (P=000/0) .داری وجود داردتفاوت معنی

 

در ( زن و مرد) نمره سالمت روان دانشجویان .2

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چگونه است؟

ختالفی ا، (4) آماری و با توجه به جدول از نظر

سطح سالمت روان زنان و مردان  ناچیزی بین میانگین نمره

وجود دارد ولی به دلیل باال بودن مقدار  128/2به مقدار 

P-value  ی معنی داری بین سطح بنابراین رابطه 25/2از

P-690/6) .سالمت روان زنان و مردان مشاهده نشد

=value). 

 اای بهای شووبکهبین مشووارکت در فعالیت: فرضیییه

 داری وجود معنی ویان رابطهسووالمت روان دانشووج

دارد.

 

 شاخص

کل  نمره) سالمت روان

 ( GHQسواالت 

نمره گرایش افراد به 

 های اجتماعیشبکه

کل  نمره) سالمت روان دانشجویان

 ( سالمت روان افراد مورد مطالعه

 یهای اجتماعمیزان استفاده از شبکه

 های عضوبر اساس تعداد شبکه

 -224/2 1 1 264/2 ضریب همبستگی پیرسون

P-value 515/2 -  828/2 

 بین مشارکت پژوهش مطرح شده است که در فرضیه

 با سالمت روان دانشجویان رابطه ایهای شبکهدر فعالیت

علل  بین نمره( 5) بر اساس جدول. داری وجود داردمعنی

 سالمت روان های اجتماعی و نمرهشبکهراد به گرایش اف

کل سواالت  نمره 5سالمت روان در جدول  منظور از نمره)

 افراد همبستگی مثبت وجود دارد( است GHQ پرسشنامه

 دار نیستآماری این ارتباط معنیولی از نظر ( 264/2)

(515/2P =) .گفت( 4) توان با توجه به جدولهمچنین می 

ی اجتماعی بر هاافراد از شبکه تفادهمیزان اس بین نمره

المت س منظور از نمره) سالمت روان اساس تعداد و نمره

ی افراد مورد سالمت همه مجموع نمره 4روان در جدول 

 (هم به آن اشاره شده است 5که در جدول  استمطالعه 

ولی همبستگی معکوس و  داری وجود نداردارتباط معنی

ه از نظر آماری معنی دار شد که البتبامی -224/2 به اندازه

 . شودبنابراین فرضیه رد می. نیست

 بحث

در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی باعث شده که 

بیشتر افراد جامعه در نقاط مختلف جهان بتوانند به راحتی 

ی از های اجتماعی یکشبکه. با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

د سال اخیر در که در چن، هایی هستندفن آوریجدیدترین 

گیر شده و بین افراد جامعه به خصوص دانشجویان همه

حیح ص استفاده. توانسته افراد بسیاری را به خود جذب کند

 ،صحیح فن آوری جدید نیازمند آموزش استفادهاز این 

ظور باشد که بدین منریزی بهتر مینظارت بیشتر و برنامه

ژوهشی با پ، بر افرادها برای بهتر شناختن و تأثیر این شبکه

و  های اجتماعیاز شبکه بین استفاده عنوان بررسی رابطه
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 .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام شد سالمت روان

نفر دانشجو که  662که از ، های انجام شده نشان دادبررسی

در ( %26/86) نفر 241، به عنوان نمونه انتخاب شده بودند

از این آنها  (%66/6) نفر 21 ،ها عضویت داشتنداین شبکه

به دلیل ( %66/16) نفر 45کردند و ها استفاده نمیشبکه

 . جواب ناقص به سواالت از مطالعه حذف شدند

افراد عضو در  %86در پژوهش حاضر از بین 

آپ از واتس( %6/11) آنها بیشترین، های اجتماعیشبکه

بودن  وظهورتواند به دلیل ناستفاده کرده بودند و این امر می

گیر شدن این شبکه در بین افراد به خصوص و همه

ال در چند س بوکو از طرفی فیلتر بودن فیس دانشجویان

یا نای که توسط جوادیاز سوی دیگر در مطالعه. اخیر باشد

های اجتماعی و همکاران در مورد الگوی استفاده از شبکه

ان نش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده

های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان از بین شبکه، داد

 بوک بیشترین استفاده کننده را داشته است که این نتایجفیس

ل ترین دلیمهم در زمینه. پوشانی نداردی حاضر همبا مطالعه

در این مطالعه نتایج نشان ، های اجتماعیاستفاده از شبکه

سطح  ها باال بردناز این شبکهترین دلیل استفاده که مهم، داد

اطالعات بوده است که  سرگرمی و کسب، روابط اجتماعی

نیا و همکاران نیز مشخص گردید که جوادی در مطالعه

ده دانشجویان از سرگرمی یکی از دالیل مهم استفا

های اجتماعی بوده و از این نظر با نتایج مطالعه کنونی شبکه

آماری در پژوهش حاضر همچنین نتایج . خوانی داردهم

و  یهای اجتماعبین میزان استفاده از شبکه نشان داد که

معناداری مشاهده نشده  سالمت روان دانشجویان رابطه

بین  بررسی رابطه رستمی که به نامه در پایان. است

احساس تنهایی با ، سالمت روان، های شخصیتیویژگی

مطالعه ) های اجتماعی مجازیمیزان استفاده از شبکه

در بین دانشجویان شهر تهران پرداخته ( بوکموردی فیس

نتایج نشان داده که بین سالمت روان و استفاده از ، است

های اجتماعی در دانشجویان تفاوت معناداری وجود شبکه

  .(12) پوشانی داردی حاضر همندارد که این نتایج با مطالعه

 نتیجه گیری

های اجتماعی در چند سال اخیر با توجه به اینکه شبکه

و ممکن است که افراد نیز  اندظهور گذاشته ه عرصهپا ب

 هکنند، نیاز است شیو استفادهآنها  ی مختلف ازهاهدفبرای 

ن همچنی. داده شودآنها  ها بهصحیح از این شبکه استفاده

ذار های تأثیرگبر روی جنبههای بیشتر لزوم انجام پژوهش

  .استها بر زندگی دانشجویان امری ضروری این شبکه

 پیشنهادهای پژوهش

 ی اجتماعیهاشبکه صحیح از آموزش استفاده .1

ا و هنظارت بر استفاده و به کارگیری این شبکه .2

 ریزی برای آیندهبرنامه

 تقدیر و تشکر

این مقاله با همکاری فراوان جناب آقای دکتر 

مدیر گروه محترم کتابداری و اطالع رسانی ، رویخس

همچنین با کمک مشاور آماری جناب آقای دکتر ، بوشهر

 هایاستاد محترم آمار و مرکز توسعه پژوهش، حاجیوندی

  .بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس انجام پذیرفت

 منابع

های ر استفاده از شبکهعوامل موثر ب. م، تاجی. ع، آقا بابایی . 1

 ها در نتاجتماعی مطالعه موردی کاربران کافی

ها و مسائل اجتماعی در مجموعه همایش رسانه .شهرستان شهرکرد

 . 47:ص1611زمستان . ایران

 هایالگوی استفاده از شبکه. ع و همکاران، جوادی نیا. 2

، لمیع فصلنامه. اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 . ص44-1616:61. پژوهشی-

 .اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها هایشبکه. ر، سلیمانی پور . 6

 . 4 – 11. 61: 1671. نور آوردفصلنامه ره 

file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر/مقاله%20همایش%20کرمان.%20(1)%20(1)-1.doc%23_ENREF_12
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ی اجتماع هایبررسی رابطه استفاده از شبکه. ک، مزینانی . 4

( 46) 16 ;1616. نور آوردمجله ره . مجازی و هویت دینی کاربران

:22-66 . 

ر بآنها  اجتماعی و تأثیرات هایبررسی شبکه. م، سالمیا . 5

 . http://wwwcivilicacom .1393. ابعاد مختلف زندگی

ای به نام های اجتماعی مجازی و مسألهشبکه. ی، رصد گر . 6

 . rhttp://weblognewsi .10/11/1393. ،هویت

 هایتأثیرات شبکه. م وهمکاران، ابوترابی گودرزی . 8

. اجتماعی بر سالمت روحی و روانی افراد

wwwasemanKafanetir 1392 . 

 هایهای شبکآمدهتحلیل جامع هشناختی پی. ص، عدلی پور. 7

 پایا. اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان

دانشگاه ، دانشکده ادبیات علوم و انسانی، سی ارشدکارشنانامه ن

. 1611. اصفهان

 

تخریب ، های روحی در فضای سایبرآسیب. ع، قهرمانی . 1

. های اجتماعی استسبک زندگی اولین تیر شبکه

1393. http://hoornewscom . 

12 . Long J ،al e. Impact of internet on 

adolescent self-identity development. China media 

Research. 2007;3 (1) . 

پایان  .تأثیر فضای سیبرنتیک بر هویت اجتماعی. ب، دوران. 11

 دانشکده علوم انسانی به راهنمایی، دانشگاه تربیت مدرس، نامه ی دکترا

 . 1671. .منوچهر محسنی

 ،شخصیتی هایگیبین ویژ بررسی رابطه. س، رستمی . 12

عی اجتما هایاحساس تنهایی با میزان استفاده از شبکه، سالمت روان

. در بین دانشجویان شهر تهران( مطالعه موردی فیس بوک) مجازی

 دانشکده، دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

.روانشناسی و علوم تربیتی به راهنمایی کیومرث فرح بخش

http://wwwcivilicacom/
http://wwwcivilicacom/
http://weblognewsir/
http://weblognewsir/
http://hoornewscom/
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 شهرستان شاهرود یسالمند یسرا یمسالمندان مق یندگز یفیتک 
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 (Shamsizadeh@shmu.ac. ir: یکالکترون پست نویسنده مسئول،)

 

 چکیده

ده با این وجود عقی. شودمیتلقی  یسالمند یدگی به عنوان هدف نهایی مراقبت از سالمندان در سراها: کیفیت زنو هدف مقدمه

اضر با مطالعه ح. کندمیای داشتن کیفیت زندگی ناامید کننده ساکنین آنرا مستعد، یسالمند یبر آنست که ماهیت زندگی در سراها

 . شهرستان شاهرود انجام گرفت یسالمند یسرا یممق دانسالمن یزندگ یفیتک یینهدف تع

 یسرا یمنفر از سالمندان مق 56است که در آن  یاز نوع مقطع یلیتحل -یفیمطالعه توص یکپژوهش حاضر  :هاروشو  مواد

اطالعات از فرم  یگردآور یبرا. قرار گرفتند یمورد بررس یبا روش سرشمار 1616شهرستان شاهرود در زمستان سال  یسالمند

 یلهاطالعات به وس یلو تحل یهتجز. استفاده شد( SF-36) یسوال 66 یزندگ یفیتو پرسشنامه استاندارد ک یکافمشخصات دموگر

 . ام گرفتانج یسطرفه و کروسکال وال یک یانسوار یزآنال، مستقل یت هایو آزمون یفیتوص یو با استفاده از آمارها SPSS 18افزار نرم

. بود یزندگ یفیتاز ک یفیضع سطح دهنده نشان و 52/41 ± 12/62 یزندگ یفیتره کنم یارانحراف مع و یانگین: مهایافته

 ایفای» و( 72/61 ± 26/45) «یعملکرد اجتماع» هاییطهبه ح یبنمره کسب شده به ترت یارو انحراف مع یانگینم ینو کمتر یشترینب

، جنس، نس ییرهایو متغ یزندگ یفیتنمرات ک انگینیم یننشان داد ب یجنتا ینهمچن. داشت اختصاص( 21/62 ± 17/26) «ینقش عاطف

 . (˂25/2P) وجود دارد یدار یتفاوت معن یسالمند یو مدت اقامت در سرا یالتسطح تحص

در کل  و یزیکیعملکرد ف، ینقش عاطف یفایا هاییطهدر ح یزندگ یفیتکه ک دهدمیمطالعه نشان  ینا یجنتا :یریگ نتیجه

 . یرداز سالمندان مذکور انجام پذ یتجهت حما یمناسب ییاجرا هایبرنامه می رودلذا انتظار  .بوده است یینپا یسالمت عموم

 ، شاهرود.یسالمند یسرا، سالمند، یزندگ یفیت: کواژه ها کلید

mailto:Shamsizadeh@shmu.ac.%20ir
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 مقدمه

فرایندی عمومی است که از نقطه لقاح آغاز  سالمندی

طوری که همه ه بیابد میشده و در تمام عمر ادامه 

 یفطبق تعر. کنندمیده سالمندی را تجربه موجودات زن

سال به عنوان  65-62 یبهداشت سن باال یسازمان جهان

طبق آمار سازمان جهانی . (1) شودمی یدهنام یسالمند

از  2252سالمند کل جهان تا سال  دبهداشت تعداد افرا

و با یابد یمششصد و پنج میلیون به دو میلیارد نفر افزایش 

ش شمار سالمندی جمعیت جهان تا سال روند سریع افزای

رشد . (2) از هر پنج نفر یک نفر سالمند خواهد بود 2252

تعداد افراد سالمند به قدری قابل توجه است که به عنوان 

در ایران براساس . شده است یفانقالب ساکت توص

سال حدود  65سالمندان باالی  1675سرشماری عمومی 

از کل جمعیت  % 6/8 پنج میلیون و صدو نوزده هزار و

 1427تا سال  شودمیند و پیش بینی شدمیکشور را شامل 

به بیش از بیست و پنج میلیون نفر برسد که روندی سریع 

 . (6) ی جمعیتی خواهد داشتهاگروهتر از سایر 

، یتعداد سالمندان مسائل اجتماع یشبا افزا قاعدتاً

 افتیخواهد  یشافزا یزنآنها  یو درمان یبهداشت، یتوانبخش

با  یزندگ یکمو  یستاست که در قرن ب یدر حال ینا. (4)

 یدغدغه حوزه بهداشت عمومترین مهم، بهتر است یفیتک

 یسن به دنبال اختالالت یشبا افزا یبه طور کل. (5) است

و به  گیردمیمختلف بدن صورت  هاییستمدر س هک

که به وجود  یحرکت هاییتخصوص به علت محدود

ه روزمر یدر انجام کارها یگرانفرد به د یوابستگ، آیدمی

 یندگز یفیتد بر کتوانمیعامل  ینکه ا یابدمی یشاش افزا

بیش از نیمی از سالمندان در انجام . (6) باشد یرگذارتأث

باس ل، از قبیل حمام کردن) زندگی پایه وزمرهفعالیت های ر

 و فعالیتهای روزمره زندگی وابسته( غذا خوردن، پوشیدن

( ولاستفاده از پ، مصرف دارو، از قبیل پختن غذا) به وسایل

و میزان نامتناسبی از ناتوانی در افراد هستند دارای مشکل 

 . (8) ی سنی باالتر وجود داردهاگروه

 یاجتماع، یاقتصاد هاییریبا توجه به درگ یطرف از

 یلتما ،که سالمندان با آن روبه رو هستند یمشکالت یگرو د

بوده و  یشرو به افزا یدر مراکز سالمندآنها  یربه نگهدا

 تکرده اس یداانتقال پ یسالمند یبه سراهاآنها  مراقبت از

کیفیت زندگی به عنوان هدف نهایی مراقبت از . (7)

با این وجود عقیده بر . شودمیدر سراها تلقی  سالمندان

ساکنین آنرا مستعد ، آنست که ماهیت زندگی در سراها

، مطالعات. (1) کندمیای زندگی ناامید کننده تداشتن کیفی

اختالالت ، خوردن مکرر در سراها ینزم یلاز قب یعوامل

را به عنوان  یهاضطراب و سوء تغذ، یافسردگ، یروان

 اندگزارش کرده یسالمند یدر سراها ینگه دار بعواق

همه سالمندان از  یزندگ یفیتلذا هرچند توجه به ک. (12)

 ینب یندر ا یول استم سالمت موضوعات مهم نظا

به عنوان ، یسالمند یسالمندان ساکن در سراها

رار ق یشتریب یتقشر سالمندان در اولو یرترینپذیبآس

با وجود  ،انجام شده مطالعاتمرور  یط. (11) گیرندمی

، سالمندان در کشور یزندگ یفیتمرتبط با ک یهاپژوهش

 یزندگ فیتیدر حوزه عوامل مرتبط با ک یمطالعات اندک

در این پژوهش سعی شده لذا . سالمندان انجام گرفته است

 یسالمند یسراها یمسالمندان مق یزندگ یفیتتا ک است

 اخالتمد یساز اجرا ینهکرده و زم یینشهر شاهرود را تع

 . شودآنها  یزندگ یفیتک یمناسب در جهت ارتقا

 هاروشو  مواد

نوع  از یلیتحل -یفیمطالعه توص یکحاضر  پژوهش

 و در زمستان یبه روش سرشمارگیری نمونه. است یمقطع

مردان  یهپژوهش را کلهای نمونه. انجام گرفت 1616سال 

سالمندان  یسرا یممق یسال به باال 62و زنان سالمند 
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ورود  یارهایمع. دادند یلتشک( نفر 56) شهرستان شاهرود

ماه  6بودند از: فرد سالمند حداقل  رتبه مطالعه عبا

رتباط ا یبرقرار ییتوانا، نت دائم در سرا داشته باشدسکو

زبان  یو فارس ییو شنوا یفاقد مشکل گفتار) داشته باشد

حاد و مزمن ناتوان کننده  یماریب یا یتمعلول یدارا، (باشد

و  یمرمانند آلزا یاختالالت ینو همچن یو روان یجسم

 . مند به شرکت در مطالعه باشددمانس نبوده و عالقه

دو ، دانشگاه یاز کسب مجوز از معاونت پژوهش پس

 طیها به محپرسشنامه یلتکم ینهدر زم یدهفرد آموزش د

 یریتپژوهش مراجعه نموده و بعد از ارائه مجوز به مد

ت شرک یرا براآنها  موافقت، اهداف مطالعه یحمرکز و توض

که  یسالمندان یتمام یبراآنها  .در مطالعه جلب نمودند

هدف پژوهش را به ، رود به مطالعه بودندو یارمع یدارا

 افتیآگاهانه در یکتب یترضاآنها  داده و از یحتوض یروشن

پاسخ در سالمندان با سواد  یساز یکسانبه منظور . نمودند

 یط ،به تمام سواالتآنها  ییپاسخگو ینو همچنسواد بیو 

او قرائت  یمصاحبه با هر سالمند سواالت را شخصا برا

 . در پرسشنامه وارد نموند یقاها را دقکرده و پاسخ 

 یپرسشنامه دو بخش یکاطالعات از  یگردآور برای

بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات . استفاده شد

، یالتسطح تحص، جنس، از جمله: سن یکدموگراف

 یعاطف یتحما، یاقتصاد - یطبقه اجتماع، تأهل یتوضع

سرا و از  یتمدت اقامت در سرا و رضا، خانواده یاز سو

 یسوال 66 یزندگ یفیتبخش دوم آن پرسشنامه استاندارد ک

(SF-36 )66 یزندگ یفیتپرسشنامه استاندارد ک. بود 

در سال  Sherbouneو  Wareبار توسط  یناول، یسوال

 دییمورد تأ یاییو پا ییاست و روا یدهگرد یطراح 1112

ط توس یرانبار در ا ینپرسشنامه مذکور اول. (16و12) است

ترجمه و  یو همکاران به زبان فارس یرمنتظ

 . شده است یسازتاندارداس

عملکرد  یاسخرده مق 7در  یسوال 66پرسشنامه  این

لکرد عم، ینقش عاطف یفایا، ینقش جسم یفایا، یزیکیف

، درد بدن، و نشاط یسرزندگ، یسالمت عاطف، یاجتماع

 7 یناز ا یکهر. شده است یطبقه بند یسالمت عموم

ر باالت یازکه امت است یازامت 122صفر تا  یاراد یاسخرده مق

سواالت سه . است یشترب یزندگ کیفیتنشان دهنده 

ای گزینهسواالت پنج ، 122و  52، 2 هایبا نمره یاینهگز

ای گزینهو سواالت شش  122و  85، 52، 25، 2 هایبا نمره

در نظر گرفته  122و  72، 62، 42، 22، 2 هایبا نمره

 باال یزندگ یفیتنشان دهنده ک 52باالتر از  یازامت. اندشده

 یینپا یزندگ یفیتنشان دهنده ک 52از تر پاییناز یو امت

 . است

نرم افزار  یلهاطالعات به وس یلو تحل تجزیه

SPSS18 هایو آزمون یفیتوص یو با استفاده از آمارها 

 سیطرفه و کروسکال وال یک یانسوار یزآنال، مستقل یت

 نظر در ˂P 60/6آزمون ها  یدار یسطح معن. انجام گرفت

 . شد گرفته

 هایافته

 یسرا یمنفر از سالمندان مق 56مطالعه  ینا در

 و یانگینشهرستان شاهرود شرکت کردند که م یسالمند

 اکثریت. بود سال 27/88 ± 64/7آنها  سن یارانحراف مع

 6/62) سوادبی، (درصد 7/52) مرد، شرکت کنندگان

 طمتوس یاقتصاد -یبه طبقات اجتماع و متعلق( درصد

در  یزاقامت در سرا ن دتطول م. بودند( درصد 1/41)

 ± 22/4 یارو انحراف مع یانگینسال با م 22تا  1محدوده 

مربوط به مشخصات  جزئیات. آمد بدست سال 12/4

ه آورد یکپژوهش در جدول شماره  هاینمونه یکدموگراف

 . شده است

 12/62 یزندگ یفیتنمره ک یارو انحراف مع میانگین

 و یانگینم ینو کمتر بیشترین. آمد بدست 52/41 ±
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 هاییطهبه ح یبنمره کسب شده به ترت یارانحراف مع

نقش  ایفای» و( 72/61 ± 26/45) «یعملکرد اجتماع»

 جزئیات. داشت اختصاص( 21/62 ± 17/26) «یعاطف

 مربوط به هر اطالعاتو  یزندگ یفیتمربوط به نمرات ک

 . شده است یانها در جدول شماره دو ب یاساز خرده مق یک

شده نشان داد که  یاطالعات جمع آور یبررس همچنین 

مربوط  یزندگ یفیتنمره ک یارو انحراف مع یانگینم یشترینب

 و( 15/74 ± 54/17) «و نشاط یسرزندگ» یهبه گو

 یطهنمره مربوط به ح یارو انحراف مع یانگینم کمترین

 یآمار هایآزمون. بود( 21/16 ± 24/61) «یزیکیعملکرد ف»

، نسج، سن ییرهایو متغ یزندگ یفیتنمرات ک ینانگیم ینب

تفاوت  یسالمند یو مدت اقامت در سرا یالتسطح تحص

 یکدموگراف یرهایمتغ یربا سا یرا نشان دادند ول یدار یمعن

(.6 جدول شماره) نشد یافت یدار یاختالف معن

 

139سال  -سالمندان مقیم سرای سالمندی شهر شاهرود

 ( درصد) تعداد متغیر

 سن

62- 61 

81-82 

 و باالتر 72

1 (18 ) 

24 (6/45 ) 

22 (8/68 ) 

 جنس
 مرد

 زن

27 (7/52 ) 

25 (2/48 ) 

 سطح تحصیالت

 بیسواد

 ابتدایی

 سیکل و باالتر

66 (6/62 ) 

11 (7/65 ) 

1 (1/1 ) 

 وضعیت تأهل

 ردهازدواج نک

 دارای همسر

 همسر جدا شده

 همسر فوت شده

12 (1/17 ) 

5 (4/1 ) 

11 (7/22 ) 

28 (1/52 ) 

 طبقه اجتماعی

 اقتصادی

 پایین

 متوسط

 باال

26 (4/46 ) 

26 (1/41 ) 

4 (6/8 ) 

 حمایت عاطفی

 از سوی خانواده

 ضعیف

 متوسط

 خوب

22 (5/41 ) 

11 (7/65 ) 

12 (6/22 ) 

 مدت اقامت در سرا

 سال 1کمتر از 

 سال 6-1

 سال و بیشتر4

2 (2 ) 

21 (8/54 ) 

24 (6/45 ) 

 رضایت از سرا

 کم

 متوسط

 زیاد

2 (2 ) 

24 (6/45 ) 

21 (8/54 ) 
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 آن در سالمندان های: توزیع فراوانی نمره کیفیت زندگی کل و خرده مقیاس2جدول شماره 

 1616سال  -مقیم سرای سالمندی شهر شاهرود

 نمره کیفیت

 زندگی

 عملکرد

 فیزیکی

ایفای نقش 

 جسمی

ایفای نقش 

 عاطفی

 سالمت

 عاطفی

 عملکرد

 اجتماعی

 سرزندگی

 و نشاط
 درد بدن

 سالمت

 عمومی

 16 62 66 68 26 25 66 15 52باالی 

 42 21 18 16 28 27 22 67 52زیر 

 ±مانگین 

انحراف 

 معیار

52/64 

21/61± 

61/62 

25/41± 

21/62 

17/26± 

62/41 

17/24± 

72/61 

26/45± 

25/57 

66/24± 

15/54 

22/28± 

51/45 

26/24± 

 

 آماری نمره کیفیت زندگی بر اساس مشخصات دموگرافیک سالمندان  های: شاخص6جدول شماره

 1616سال  -مقیم سرای سالمندی شهر شاهرود

 متغیر
 ±مانگین 

 انحراف معیار
 نتیجه آزمون 

 سن

62- 61 

81-82 

 و باالتر 72

61/26 ±52/68 

61/26 ±12/41 

41/46 ±14/62 

X2=28/34 

P-Value=0/000 

 جنس
 مرد

 زن

41/42 ±27/64 

66/46 ±22/44 
t=3/49 , df=51 

P-Value=0/001 

 سطح تحصیالت

 سوادبی

 ابتدایی

 سیکل و باالتر

17/47 ±22/66 

52/25 ±42/54 

22/61 ±14/72 

F=14/26 

P-Value=0/000 

 وضعیت تأهل

 ازدواج نکرده

 دارای همسر

 همسر جدا شده

 همسر فوت شده

12/52 ±62/57 

61/28 ±28/47 

55/24 ±22/46 

82/21 ±61/81 

F=1/49 

P-Value=0/227 

 طبقه اجتماعی

 اقتصادی

 پایین

 متوسط

 باال

62/42 ±65/45 

16/62 ±15/21 

64/44 ±61/57 

F=0/996 

P-Value=0/323 

 حمایت عاطفی

 از سوی خانواده

 ضعیف

 متوسط

 خوب

62/52 ±21/51 

11/67 ±66/52 

54/41 ±15/66 

F=3/00 

P-Value=0/059 

 مدت اقامت در سرا
 سال 6-1

 سال و بیشتر 4

48/66 ±24/68 

17/44 ±18/46 

F=3/20 

P-Value=0/003 

 رضایت از سرا

 کم

 متوسط

 زیاد

12/52 ±62/57 

46/21 ±24/51 

27/48 ±16/67 

F=3/28 

P-Value=0/133 
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 یریگ یجهو نت بحث

 یزندگ یفیتک ییناین پژوهش که با هدف تع در

شهرستان شاهرود انجام  یسالمند یسرا یمسالمندان مق

در  یندگز یفیتنتایج مطالعه بیانگر این بود که ک، گرفت

 یژهه وو ب یینپا یبه طور کل یسالمند یسرا یمسالمندان مق

و  یزیکیعملکرد ف، ینقش عاطف یفایا هاییطهدر ح

و  Davami M. بوده است لوبنامط یسالمت عموم

 یزندگ یفیتخود ک در پژوهش یزن( 2222) همکاران

را نامطلوب گزارش  یسالمند یسراها یمسالمندان مق

. (14) دارد یپژوهش حاضر همخوان یجکه با نتا اندکرده

 و همکاران Heidari Sاست که مطالعه  یدر حال ینا

 وادهانخ یمسالمندان مق یزندگ یفیتک یکه بر رو( 2216)

ط و وسرا در حد متآنها  یزندگ یفیتک، انجام گرفته است

در مطالعه  ینهمچن. (15) باال گزارش کرده است

Hesamzadeh A در شهر تهران ( 2212) و همکاران

 یسالمندان در تمام یسرا یمسالمندان مق یزندگ یفیتک

 یماز سالمندان مقتر پایین یدار یها به طور معن یطهح

 جیتاکنون نتا یبه طور کل. (16) شده است رشخانواده گزا

 میاست که سالمندان مق ینا یانگرم شده بمطالعات انجا

و  یجسم یتاز وضع یرینبا سا یسهسالمندان در مقا یسرا

 . (6و18) اندبرخوردار بوده یترنامطلوب یروان

ارتباط ( 2226) و همکاران Fortin M مطالعه در

مشاهده  یزندگ یفیتسن و کاهش ک یشافزا یانم یمیمستق

و  Alipour Fش پژوه یجنتا ینهمچن. (17) شده است

 یندگز یفیتابعاد ک یهنشان داد که کل یزن( 2221) همکاران

مطالعه  یجنتا. (11) مردان سالمند باالتر از زنان بوده است

ن مطالعات ذکر شده بوده و نشا هاییافتهز مطابق یرو ن یشپ

 یهاروهگباالتر کمتر از  یندر سن یزندگ یفیتکه ک دهدمی

ر که از نظشود می یهتوص نیهمچن. استتر پایین یسن

 . (22) به زنان سالمند شود یشتریتوجه ب یتیو حما یمراقبت

در افراد  یزندگ یفیتو ک یالتسطح تحص ینب ارتباط

 جینتا. شده است یانب یگرد یهاپژوهشدر  یزسالمند ن

نشان ( 2212) و همکاران Aliasquarpoor Mمطالعه 

حل مشکل  یهاروشکمتر با سواد بیکه افراد  دهدمی

 یشترب افراد ینتا اشود میمسئله موجب  ینداشته و ا ییآشنا

داشته  یترپایین یزندگ یفیتبوده و ک سدر معرض استر

در  یزن( 2228) و همکاران Friedman EM. (21) باشند

که سطح  یپژوهش خود گزارش نمودند که سالمندان

 یرتوبنامطل یزندگ یفیتدارند از ک یترپایین یالتتحص

که توسط  یگردر مطالعه مشابه د. (22) برند یرنج م

Naseh L گزارش  یجنتا یزانجام شد ن( 2214) و همکاران

 . (11) مطلب بود ینا یانگرشده ب

 یتوضع یانم یدار یپژوهش حاضر ارتباط معن در

جود و ینبا ا، سالمندان مشاهده نشد یزندگ یفیتتأهل و ک

و  Hagedoorn Mکه توسط  یگریدر پژوهش د

 یسالمند با هدف بررس 1641 یبر رو( 2226) همکاران

ام سالمندان انج یزندگ یفیتتأهل بر ک یتوضع یرتأث

متأهل فشار  المنداناز آن بود که س یحاک یجنتا، گرفت

. (26) شوندمیمتحمل  یرینرا نسبت به سا یکمتر

 دقرار دادن ییدمطلب را مورد تأ ینا یزن یگرید یهاپژوهش

د باش یلدل یناختالف نظر ممکن است به ا ینا .(24و11)

جدا از  یزافراد متأهل ن یحت یکه در محل پژوهش فعل

  .کنندمی یهمسران خود زندگ

 تیفیمطالعه مشخص شد که نمرات ک یندر ا همچنین

طول  یشبا مدت اقامت در سرا مرتبط بوده و با افزا یزندگ

 یگزند یفیتسالمندان نمرات ک یمدت اقامت در سرا

 و همکاران Naseh Lاما در مطالعه . است یافتهکاهش 

، مدت اقامت در سرا یشنشان داد با افزا یجنتا( 2214)

 یافته یشافزا یدار یافراد به طور معن یزندگ یفیتنمرات ک

و  یطیحم یطبهبود شرا یلد به دلتوانمی یجهنت یناست که ا
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سالمندان بر اساس گذر زمان در محل پژوهش  یزندگ

 . (11) جام شده باشدان

نشان داده ( 2225) و همکاران Hickey A مطالعه

 رینسبت به سا یسالمند یسراها یماست که سالمندان مق

اختالالت ، داشته یترپایین یسالمت عاطف، سالمندان

 یجنتا ینهمچن. (25) دارند یشتریب یو افسردگ یشناخت

که بود  ینا یانگرب( 2214) و همکاران Naseh Lمطالعه 

ه ک، از مردان بوده است یشترب ناندر ز یمشکالت عاطف

 است یپژوهش فعل یاین مطالعات در راستاهای یافته

 یفیتک هاییطهاز ح یگرد یکی یزیکیعملکرد ف. (11)

راستا  یندر ا. بود که نامطلوب گزارش شده بود یزندگ

نشان داده است ( 2212) و همکاران Heidari Mمطالعه 

 یزندگ یتفیک یشامل مهم جهت افزااز عو یکیکه 

که  یسالمندان. ستآنها  یزیکیبهبود عملکرد ف، سالمندان

 یشتریب یوابستگ یو جسمان یزیکیف هاییتبر اثر محدود

 یفیتروزانه دارند از ک یانجام کارها یبرا یگرانبه د

از نظر  ینهمچن. (6) برخوردارند یترپایین یزندگ

 رارق یینیدر سطح پاآنها  یسالمت عموم یتسالمندان وضع

 سالمت یتاکثر سالمندان وضع یگربه عبارت د. داشت

 در رابطه با. کرده بودند یفخود را نامطلوب توص یعموم

 ینکه در سن ییاظهار داشت از آنجا توانمیموضوع  ینا

و به دنبال آن  یو روح یها و اختالالت جسمیماریباال ب

، یابدمی یشفزاا یاز اوضاع زندگ یتیو نارضا یتشکا

مشکالت را به عنوان کاهش  ینسالمندان ا استممکن 

 یزن یگرمطالعات د. کنند یخود تلق یسالمت عموم

کم . (11و26) کنندمی یقمطالعه حاضر را تصد هاییافته

پژوهش حاضر بوده و  هاییتبودن حجم نمونه از محدود

 یمعمتمطالعه را به کل جامعه  ینا یجنتا ینانبا اطم تواننمی

 . داد

 یفیتک، مطالعه ینا هاییافتهمجموع بر اساس  در

 یینپا یسالمندان به طور کل یسرا یمسالمندان مق یزندگ

و کم سواد بیافراد ، ترافراد مسن، زنان ینبوده و همچن

در سرا داشتند؛ از  یشتریکه مدت اقامت ب یسواد و افراد

می ظار تلذا ان. برخوردار بودند یتریفضع یزندگ یفیتک

سالمندان  یبرا یمناسب یتیو حما یآموزش اقدامات رود

ود شمی یشنهادپ ینهمچن. سالمندان انجام شود یسرا یممق

 . انجام شود یشتریبا حجم نمونه ب یاپژوهش مشابه

 یو قدردان تشکر

 1666به شماره  یقاتیحاضر حاصل طرح تحق پژوهش

 یکدانشگاه علوم پزش ییدانشجو یقاتتحق یتهدر کم

پژوهشگران کمال تشکر را از  وسیله ینبد. استشاهرود 

 یدانشگاه علوم پزشک فن آوریو  یمعاونت محترم پژوهش

پژوهش  یندر انجام ا یمال هاییتجهت حما، شاهرود

و کارکنان  یریتمد ین از همکاریهمچن. ندنماییاعالم م
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 بررسی تاثیر فرهنگ و مذهب در پیشگیری از خودکشی

  6، فائزه جهان پور2بادیآ، راضیه راستی عماد1*فرزان عضدی

 ) azodi.farzan@gmail.com)نویسنده مسئول ، بوشهر، ایران. پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شجویدان. 1

 ایران. بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،دانشکده پرستاری و مامایی، ، کارشناس ارشد پرستاری. 2

 ایران.بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.  و مامایی، دانشکده پرستاری ،دانشیار گروه پرستاری و مامایی .6

  

 

 چکیده

نفر خودکشی می کنند.که خوشبختانه  522222 : برطبق آمار سازمان جهانی بهداشت سالیانه بیش ازمقدمه   

دکشی در بین جوان ها به سرعت روبه فزونی کمترین تعداد مربوط به کشورهای اسالمی می باشد. میزان خو

است. با توجه به اینکه مرگ یک انسان بخصوص کودک یا نوجوان از طریق خودکشی واقعه ای نکان دهنده 

است و با عقاید مذهبی و فرهنگی ما در تضاد می باشد لذا در این پژوهش وسیع با هدف بررسی تاثیر فرهنگ 

 هکارهایی در کاهش خودکشی ارائه گردیده است. و مذهب در پیشگیری از خودکشی را

: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از تعداد زیادی از جدیدترین کتب و روش پژوهش 

 مقاالت موجود در این رابطه صورت گرفته است.

ل بیماری های مقاب : افراد با عقاید مذهبی با شیوع کمتر، عالئم سبک تر و سیر و پیش اگهی بهتری درنتایج 

روانی و خصوصا افسردگی روبرو شده اند. زیرا عقاید معنوی وباورهای مذهبی در هضم و جذب حوادث 

ناخوشایند و برخوردارهای سازشی و نگرش مثبت توام با عزت نفس به خود و آینده زندگی و پرهیز از نومیدی، 

تی و فرهنگی تشکیالت اجتماعی عامل موثری در نقش با اهمیتی داشته اند.از سوی دیگر زوال هنجارهای سن

افزایش خودکشی ها محسوب می گردد. عوامل فرهنگی جزء عوامل روانشناختی در خودکشی محسوب می 

شود.فرهنگ به هنجارها و ارزش ها و الگوهای مورد پذیرش در جامعه گفته می شود که نسل به نسل منتقل می 

ر تاکید بر ارزش ها، انتظارات نقش فرهنگی وتاثیر رسانه های گروهی شود. تبیین های فرهنگی خودکشی بیشت

دارد. کاهش اعتقادات مذهبی، مدارا با رفتارهای انحرافی در خرده فرهنگ جوانان نیز از جمله علل خودکشی به 

 شمار می رود. 

جهت کاهش  تقویت پایه های فرهنگی اصیل جامعه و تثبیت عقاید مذهبی در جوانان می توان دربحث:  

 خودکشی گام برداشت.

 :فرهنگ ،خودکشی ،مذهب ،جامعه  کلید واژه 

mailto:azodi.farzan@gmail.com
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 مقدمه

متروک شدن  گسترش شهرنشینی وخالی شدن و 

 همروستاها، سیل عظیم جمعیت انسانی را در شهرها روی 

های مختلف. فرهنگی وخورده انباشته وبا ایجاد تراکم گونه

فرهنگی به پدیداری ساختاری از شهرهای بدون هویت 

تاریخ شهرنشینی  پرداخته است. نگاهی به پیدایش شهرها و

دهد که گردش محدود روند زندگی در روستاها نشان می

 اآن باعث گشته روستاییان ی ها دروپیداشدن تنوع نیازمندی

مجبور شوند به شهرهای پرجاذبه کوچ کنند و یا اینکه 

ناقص و نامطمئن به روستاها  مظاهر پیشرفت شهرنشینی را

ببرند. در این میان روستاییان ناچار هستند به یک تغییر 

فرهنگی دست بزنند که نتیجه بارز آن از دست دادن هویت 

فرهنگی واجتماعی خویشتن است، که این خود مقدمه 

ش انواع اختالالت اعم از اختالالت کرداری، پیدای

شود. پیچیدگی اختالالت عادتی، اختالالت روانی و ... می

زندگی ومسائل مربوط به آن از علل اساسی انواع 

اعتراضات واختالالت روحی به شمار می روند. امارگران 

اند که جنون به طور کلی در علوم اجتاعی اثبات کرده

 ز جوامع کشاورزی و در شهرها بیشترجوامع صنعتی بیشتر ا

از روستاهاست. گذشته از این به طوری که روبرت فاریس 

ودارن دونهایم جامعه شناسان معروف در کتاب خود بیان 

های مختلف یک شهر اند اختالالت روحی بین قسمتکرده

های آلوده وخرابتر شهر که فقر و متغیر است در قسمت

روحی  هایت، جنون و بیماریثباتی اجتماعی بیشتر اسبی

تر کمتر زیادتر و حال آنکه در نواحی آبادتر ومسکونی

شناسان دیگر نیز به همین نتایج است. بسیاری از جامعه

اند. هم چنین خود کشی در میان جوامعی که دارای رسیده

سیستم اقتصادی و اجتماعی پیچیده تری هستند از 

توقعات کمتری تر واجتماعاتی که دارای زندگی ساده

( بحث خودکشی به عنوان یک 1هستند، زیادتر است. )

روانی که باعث برانگیختن عواطف به نفع -اختالل روحی

یا علیه اقدام کننده است مدتی است به نسبت فراوان شده 

تواند هم چون یک معظل اجتماعی رسد که میو به نظر می

ک (. از طرف دیگر در کشورهای اسالمی ی2بیان شود )

مورد دیگر، مورد بحث است و آن تاثیر مذهب بر خودکشی 

است. نزدیک به نیم قرن است که دورکیم برای جامعه 

سازی قوی در خصوص ارتباط شناسان یک فرایند مفهوم

ارائه داده است: این ایده در " خودکشی"و  "مذهب"میان 

طول زمان بارها و بارها در معرض امتحان سخت تجربی 

های ورد مداقه نظری قرار گرفته است. بحثو گاهی هم م

های خاص نظری وتجربی خودکشی هر دو روی ایده

دورکیم متمرکز بودند اما بدون توجه به اینکه چگونه 

های کلی وی اثر توانند روی گزارهتغییرات تاریخی می

ها ممکن است با توجه به زمینه بگذارند وچگونه این گذاره

( در این مقاله ابتدا تعریفی 6د. )اجتماعی جدید تبدیل شون

های مربوط به آن، شیوع وعوامل از خودکشی ودیدگاه

دخیل در ایجاد و موانع آن خصوصا فرهنگ ومذهب و 

اینکه چگونه و چرا مذهب پیروان خود را از تحریکات 

های پیشگیری دارد ودر انتها راهدرونی خود مخرب باز می

 اشاره خواه شد. 

 پژوهش روش

 ف خودکشیتعری

خودکشی مرگی است که عمدا به دست خود شخص 

شود. ادوین شنایدمن خودکشی را چنین تعریف حاصل می

کند: عمل اگاهانه نابودسازی به دست خود که بهترین می

مفهوم آن یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمندی 

سئله تعیین شده او، این عمل توان دانست که برای ممی

شود. خودکشی یک عمل اتفاقی بهترین راه حل تصور می

و بی معنی نیست. برعکس راهی برای رهایی از یک مسئله 

دهد یا بحران است که بدون استثنا شدیدا شخص را رنج می
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(. واژه خودکشی در زبان انگلیسی برای اولین بار در 4)

 و SUIت التین میالدی و برپایه کلما 1642سال

CADER ( 5به ترتیب به معنای خودکشتن ابداع گردید .)

تا اواسط قرن نوزدهم، بحث در مورد خودکشی محدود به 

گردید. اما از آن فالسفه، روحانیون وقانون گذاراران می

زمان تا به حال موشکافی علمی دانشمندان جامعه شناس 

ی انپزشکانمانند دورکیم، آمار گران پزشکی نظیر فار ورو

(. برای نمونه، دورکیم 6همانند مورسلی قرار گرفته است )

با بررسی دقیق امار خودکشی در کشورهای اروپایی نه تنها 

تصویری از خودکشی وعوامل موثر در آن ارائه نمود که 

حتی امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده است. بلکه در 

به  های وی درباره ی آمار خودکشیعین حال پژوهش

توسعه دانش جامعه شناسی نیز کمک شایانی نموده است 

های اجتماعی (. دورکیم در مطالعات خودبه نقش نیرو8)

نظیر همبستگی اجتماعی و وجدان اخالقی در دست زدن 

نوع  4به خودکشی اشاره نموده و بر این اساس به شرح 

خودکشی پرداخته است. بر این اساس عدم توازن در 

عی منجر به دو نوع خودکشی خودخواهانه همبستگی اجتما

شود. هم چنین عدم توازن در وجدان می و دگرخواهانه

و خودکشی  5اخالقی منجر به دو نوع خودکشی آنومی

 (.7گردد )می 1ناشی از تقدیر

: ناشی از فقدان همبستگی فرد خودکشی خودخواهانه

ارز ل باش بوده و مثاخودکشی کننده با دیگر اعضای جامعه

توان این نوع خودکشی، خودکشی را در افراد مجرد می

 یافت. 

که در حالتی متضاد با خودکشی دگرخواهانه: 

شود رخ وضعیتی که موجب خودکشی خود خواهانه می

داده و ناشی از همبستگی بیش از اندازه فرد با اعضای 

                                                 
5Anomy.  

Fatalistic. 1 

اش است. رایج ترین شکل خودکشی دگرخواهانه جامعه

شود. هم چنین خودکشی ورها دیده میدر بین ارتش کش

یابد که نظارت وکنترل جامعه، به انومی زمانی افزایش می

های سیاسی واقتصادی، بر رفتارها وهنجارها علل بحران

تضعیف یا حذف شود و باالخره خودکشی ناشی از تقدیر، 

شوند ویا همسران زنان متاهلی که دارای فرزند نمی»افرادی 

شود که دارای را شامل می« ردهجوان افراد سالخو

های سنگین و همیشگی هستند و زندگی محدودیت

های دورکیم و سایر (. بی شک بررسی7ثمری دارند )بی

دانشمندان باعث افزایش دانش بشری در خصوص پدیده 

خودکشی گردیده و بر این اساس بعضی از قوانین قدیمی 

غو گردید، کردند لمجازات در مورد افرادی که خودکشی می

میالدی در انگلستان ویلز،  1752برای نمونه، تا اوایل دهه 

قضاوت اختیار مصادره اموال فردی را داشتند که خودکشی 

کرد. این نکته به این معنی بود که بستگان وی از ارث می

گردیدند. همچنین، کلیسا اجازه دفن این افراد را محروم می

(. اما امروزه نه تنها به 6داد )های متبرک نمیدر زیر زمین

نگرند، بلکه در قربانیان خودکشی همانند یک مجرم نمی

ای به این پدیده در مجموعه بسیاری از کشورها توجه ویژه

 (.1آید )های بهداشتی نیز به عمل میمراقبت

 های مربوط به خودکشیدیدگاه

 از :خودکشی ازنظر روانشناسی و روان پزشکیالف( 

روانشناسی، وفور خودکشی از شواهد روان دیدگاه 

(. برخی از مطالعات جامعه 12شود )رنجوری شناخته می

ن اند که ایشناسان در مناطق شهری نیز به نتایجی رسیده

دهد. فروید عقیده دارد کسانی نظر را مورد تایید قرار می

کنند احتماال آن گروه از بیماران که مبادرت به خودکشی می

ند که در آنها غریزه عشق خنثی گردیده وغریزه روانی هست
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شود مرگ در مقابل با آزادی عمل زیادی وارد صحنه می

فقدان شخصی که »گوید (. فروید در جایی دیگر می12)

فرد به او با احساس متضاد وابسته است، سبب افسردگی 

 «خواهد شد

 : خودکشی( خودکشی از نظر اسیب شناسی اجتماعیب

ه عنوان پایان راه و نتیجه نهایی نارسایی را ممکن است ب

روزافزون سازگاری اجتماعی، توام با احساس تنهایی و 

بیگانگی و غرابت با شبکه ارتباطی انسان که به زندگی ما 

بخشد تلقی کنیم. بدین ترتیب زمانی شخص به معنی می

زند که نیروی حیاتی مرموزی که هر خودکشی دست می

کند بی فروغ شده ه بودن امیدوار میمخلوق زنده را به زند

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (. نقش بحران2باشد )

دهد در بروز خودکشی بسیا پیچیده است. آمارها نشان می

کند، ها خودکشی تغییر قابل توجهی نمیکه در دوره انقالب

اما در مقابل، جنگ ها باعث تقلیل قابل توجه میزان 

به هرمقداری که تحوالت درون (. 2شوند )خودکشی می

تر انجام گیرد و فاصله طبقاتی بیشتر شود، جامعه وسیع

های اجتماعی برای سامان اند از فرصتافرادی که نتوانسته

دادن به زندگی خود استفاده کنند، احتمال دست زدن به 

 (.2شود )خودکشی در آنها زیادتر می

که خودکشی : کسی ج( خودکشی از نظر اسالم

کند نامید است وازنظر اسالم چنین آدمی از رحمت حق می

نیز مانند شیطان نومید است. در دفاع وستایش از خودکشی 

ای از آتش قرار گیرد وراه اند اگر عقرب در حلقهگفته

ند کفراری وخالصی نیابد نیشش را در بدن خود فرو می

ب نیست، کند. انسان هوشمند کم از عقروخود را هالک می

هنگامی که گره کور زندگی گلوی آدمیزاد را می فشارد 

شود در این وهمه راههای نجات وفرار به سوی اوبسته می

صورت مرگ را برزنده ماندن توام با شکنجه وسوختن 

دهد. اما در جواب این عده باید گفت که انسان ترجیح می

عقرب نیست، انسان هوشمند انسانی است که جوهر وجود 

دهد وموانع را از درا در برابر مشکالت هولناک بروز میخو

میان برمی دارد. اوست که شایستگی خالقت الهی دارد، 

کند از رحمت خداوند مایوس انسانی که خودکشی می

شود ویاس از رحمت الهی، مساوی باشرک است که می

رسد به قول عالمه استاد محمد تقی بنظر می

انه در فراوانی پدیده پوچ مطالعات دقیق وبیغرض»جعفری

های خودکشی )که با تمام شگفتی در مترقی گرایی وانگیزه

ترین کشورها وپررفاه ترین سرزمین ها دنیا بیشتر از جاهای 

کند که از دیگر در جریان است( را به خوبی اثبات می

های نابسمانی ها اساسی ترین عوامل و انگیزه

ز مذهب و معنویات های روانی، اعراض مردم اوناهنجاری

 (.2است )

: در بررسی پدیده د( خودکشی از نظر جرم شناسی

خودکشی از دید جرم شناسی، متخصصین بیشتر به علتهای 

اصلی پیدایش این حادثه توجه داشته وبرای انجام آن به 

دنبال دلیل می گردند. جرم شناسان عقیده دارند که وقتی 

ی جامعه تطبیق دهد فرد نتواند خود را متناسب با هنجارها

ودر او حسرت رسیدن به نیازهایی وجود داشته باشد که 

دهد، های وی مجال دسترسی به آنها را نمیمحدودیت

دست به انتقام گیری از دیگران منتهی به شکل معیوب آن 

یعنی اسیب رسانیدن به خود را به عنوان راه حل نهایی 

کمک  ینکند. دالیل وقوع خودکشی به متخصصانتخاب می

کند تا از وقوع آن در آینده آگاه شده وهشدار دهد و می

 (.2پیشگیری کند )

 شیوع خودکشی

زند خودکشی از دیدگاه کسی که به این کار دست می

شود مخاطب است، تصور می« فریاد کمک خواهی»یک 

کمک  هایاین فریاد بیشتر خانواده ودوستان هستند تا نهاد

قط به دالیل روانی، کینه وانتقام (. افراد ف11کننده دیگر )
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کنند، بلکه عواملی مانند احساس شرم، گناه، خودکشی نمی

ترس، نامیدی، وفاداری، درد وحتی اندوه هم سبب 

( برطبق آمار سازمان جهانی بهداشت 2شود )خودکشی می

«Who » کنند نفر خودکشی می 522222سالیانه در حدود

مربوط به کشورهای (. که خوشبختانه کمترین تعداد 2)

گویند: خودکشی دهمین علت اسالمی است. متخصصان می

نفر در  25222مرگ ومیر در ایالت متحده است و هر سال 

برند. در مردان سفید پوست ایالت متحده خود را از بین می

سال خودکشی دومین علت مرگ ومیر است. در  11تا 15

 ت شهرسطح جهانی، میزان سالیانه خودکشی معادل جمعی

ادینبرو اسکاتلند و تعداد افرادی که در هر سال اقدام به 

کنند معادل جمعیت شهر لندن یا لوس انجلس خودکشی می

 است. )باتین( 

 شیوع خودکشی از نظر سنی

شود میزان خودکشی برخالف آنچه معموال تصور می

(. معیار خودکشی هم در 12یابد )با فرایند سن افزایش می

یابد. در تمام ن با باال رفتن سن افزایش میمرد و هم در ز

سنین، ارقام خودکشی در مردها باالتر از زن هاست کمترین 

معیار خودکشی در افراد متاهل است، و به ترتیب در افراد 

های اند، زنهایی که زنشان مرده و ازدواج نکردهمجرد، مرد

 (. بین مردها، خودکشی پس16رود )بیوه ومطلقه باالتر می

ترین ها بیشیابد، بین زنسالگی اوج گرفته و دوام می45از 

دهد. در سالگی روی می55تعداد خودکشی موفق پس از

درصد هزار  42سال به باال عیار خودکشی  65های بین مرد

جمعیت است. سالمندان کمتر از جوانان اقدام به خودکشی 

تر از جوانان هستند. کنند، اما در خود کشی موفقمی

آورند درصد موارد خودکشی را به وجود می 25لمندان سا

دهند، عیار در صد جمعیت را تشکیل می 12هر چند فقط 

برابر بیشتر از عیار مشابه  6سال به باال  85خودکشی افراد 

ها به سرعت هاست. میزان خودکشی در بین جواندر جوان

عیار  1172تا 1182های روبه فزونی است. بین سال

درصد افزایش یافته،  42ساله  24تا  15ردهای خودکشی م

ها در و هنوز در حال افزایش است. میزان خودکشی زن

ر های مزبوسنین مشابه فقط افزایش جزیی در ضمن سال

ساله عیار خودکشی  64تا  25نشان داده است. بین مردهای 

(. خودکشی افراد 11دهد )درصد افزایش را نشان می 62

ی اشخاص جوان با شکست کمتری مسن نسبت به خودکش

شود و این امر شاید بیانگر این واقعیت باشد که مواجه می

(. 2آنها جدا خواهان پایان بخشیدن به زندگی خود هستند )

های بوک وبر های مک ماهون و پوگ و پژوهشپژوهش

ثابت کرده است که خودکشی بین بیوه زنان و بیوه مردان 

شی به مفهوم واقعی در دوران (. خودک2رواج بیشتری دارد )

یابد. کودکی وجود ندارد، اما به طور واضحی افزایش می

رای رود، بلکه بالبته خودکشی دراین مرحله به تحلیل نمی

یابد. ویژگی منحصر افزایش در دوران بزرگ سالی ادامه می

به فرد جوانی این است که در طی این دوران تالش برای 

یعنی  PRA suicideاین پدیده رسد. خودکشی به اوج می

تالش برای پایان بخشیدن به زندگی فرد شکست خورده 

دراختالالت دوران  PRA SUICIDEمی نامند. بنابراین 

نوجوانی شاخص عمده است. از سوی دیگر، خودکشی 

نمایانگر پایان مرحله قبل کودکی و ادامه مرحله بعد یعنی 

ر تمام ( در مرو1184(. شافر )14بزرگسالی است )

تا  1162های های معلوم که در فاصله سالخودکشی

سال روی داده بود حتی یک مورد  14در اطفال زیر 1167

سال نیافت. ارقام رسمی خودکشی سن 12نیز زیر 

(. 2اند )در سال گزارش نموده 722222سالگی را در 14

ای نکان مرگ کودک یا نوجوان از طریق خودکشی واقعه

ی که از خودکشی یک نوجوان به انسان دهنده است. اندوه

دهد، احتماال از خودکشی یک بزرگسال یا حتی دست می

مرگ یک کودک بر اثر سرطان یا حادثه رانندگی شدیدتر 
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است. خوشبختانه این نوع خودکشی، به ویژه در میان 

ها و (. در بین بچه2کودکان خردسال نسبتا نادر است )

 کنند یا موفق به از بینمی نوجوانانی که اقدام به خودکشی

توجهی گردند، میزان خشونت جسمی و بیبردن خود می

های از جانب والدین باالست. خودکشی در بچه

های تک سرپرستی ناشی از جدایی یا طالق باالتر خانواده

های درصد نوجوانان خودکش متعلق به خانواده 62است 

که  زتک سرپرستی هستند، خطر خودکشی در مواردی نی

یکی از اعضا خانواده به بیماری مزمن مبتالست باالتر است 

دهد سالگی روی می 15(. معموال به مرگی که پیش از 2)

و خود شخص موجب آن باشد، خودکشی دوره کودکی 

سالگی، خودکشی دوره  11تا  15گویند چنین مرگی بین می

ل سا12نوجوانی نام دارد. تعداد بسیار اندکی از کودکان زیر 

های کنند، اما میزان خودکشی بین سالاقدام به خودکشی می

 (.2یابد )سالگی به شدت افزایش می11تا12

 اپیدمیولوژی توصیفی خودکشی

های اپیدمیولوژی : مولفه(Personنقش شخص )

توصیفی در بخش شخص شامل سن، جنس، نژاد، طبقه 

اجتماعی واقتصادی، شغل، مذهب و وضعیت تاهل 

توانند به خودی خود و یا در شد. این متغیرها میتواند بامی

تعامل با سایر متغیر ها باعث روی آوردن یک فرد به 

خودکشی و یا اجتناب وی از این عمل گردند. بنابراین، 

بررسی الگوی خودکشی به تفکیک هریک از متغیرهای 

تواند موجب نمایش الگوی جالبی شود. هم چنین فوق می

ز مشخصات فردی نظیر وضعیت برپایه برخی دیگر ا

توان افراد دیگری سالمت جسمی، روانی و اجتماعی نیز می

را مشخص نمود که در معرض خودکشی قرار دارند. بدیهی 

تواند در برنامه ریزی به است شناخت چنین افرادی می

منظور پیشگیری از پدیده خودکشی بسیار مفید واقع گردد 

 شود. که به این موارد اشاره می

 جنس و خودکشی -سن

میالدی میزان خودکشی مردان 1117براساس امار سال 

در یکصد هزار نفر  2/7و  1/26وزنان در کل دنیا به ترتیب 

است. مقایسه میزان سنی و جنس خودکشی در همین سال 

های سنی میزان خودکشی دهد که در تمام گروهنشان می

در مردان در مردان باالتر از زنان است. میزان خودکشی 

سال  5-14در یک صد هزار نفر برای گروه سنی 2/1از

در یک صد  8. 55شروع شده و با یک سیر صعودی به 

رسد. با کمی سال به باال می 85هزار نفر برای گروه سنی 

در یک صد هزار نفر  5. 2تغییر میزان خودکشی در زنان از

سال شروع شده وبا یک سیر  5-14برای گروه سنی 

در یک صد هزار نفر برای گروه  7/17تر به صعودی کم

 (.15رسد )سال به باال می 85سنی 

در گزارشی چنین آمده است: )میزان خودکشی در 

دهد و طبق میان دوجنس، تفاوت فاحشی را نشان می

پسر  5و یا  4ای از مطالعات انجام شده در مقابل هرپاره

تنها یک دختر در اثر خودکشی جان خود را ازدست 

دهد. تبین این تفاوت از بعضی جهات دشوار است، زیرا یم

افسردگی  شوند ودختران جوان بیشتر دچار افسردگی می

ر از تنیز زمینه اقدام به خودکشی است که به مراتب رایج

پسران است اما درصد پسرانی که در اثر خودکشی جان 

دهند بیشتر است )احدی وجمهری خود را ازدست می

 (. 182ص1687

 های خودکشیالگوهای سنی و جنسی استفاده از روش

های مهم بررسی الگوهای سنی و جنسی یکی از جنبه

در خودکشی، معین نمودن این نکته مهم است که هریک 

از دوجنس به طور معمول از چه روشی برای خودکشی 

ی های خودکشاستفاده می نمایند. برای نمونه، بررسی روش

دهد در حالی میالدی نشان می 2226در انگلستان در سال 

که مهمترین روش مورد استفاده در مردان حلق آویز 
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( بوده است، مهمترین روش استفاده در زنان دارو 1/46%)

(. این نکته مبین آن است که زنان 16( بوده است. )1/46%)

 هایانگلیسی در مقایسه با مردان با مردان کمتر از روش

نجام خودکشی استفاده کرده و خشنی مانند دار زدن برای ا

های غیر خشنی مانند استفاده از دارو را ترجیح روش

دهند. استفاده بیشتر مردان در مقایسه با زنان از می

تر، در اغلب کشورهای جهان گزارش شده های خشنروش

 1672(. و این در حالی است که براساس آمار سال 1است )

ده ن روش مورد استفاتریسازمان پزشکی قانونی کشور، مهم

( ودر زنان ایرانی % 5/56در مردان ایرانی حلق اویز )

(. این نکته مبین آن 18( بوده است )%2/62خودسوزی )

تری های خشناست که زنان ومردان ایرانی هردو از روش

کنند. استفاده زیاد از برای انجام خودکشی استفاده می

شده است  های خودسوزی در زنان هندی نیز گزارشروش

(1.) 

( موارد خودکشی 1681-1676ساله ) 5بنابر الگوی 

ثبت شده در سازمان بهشت زهرای تهران مبین آن است از 

نفر 61( و از میان زنان %1/72نفر ) 511میان مردان 

( از روش حلق اویز برای خودکشی استفاده 1/75%)

اند که بیان کننده آن است که در هر دو جنس وبه ویژه کرده

 ها مورد استفاده قرارر زنان این روش بیشتر از سایر روشد

گرفته است، هرچند که اختالف موجود بین دو جنس از 

(. اما نکته قابل توجه 17نظر آماری معنا دار نبوده است )

های خودسوزی در زنان تهرانی در استفاده کمتر از روش

یز ومقایسه با کل کشور و استفاده بیشتر آنها از روش حلق ا

های خودکشی مورد استفاده بر (. بررسی روش18است )

تواند الگوی بسیار جالبی را های سنی نیز میحسب گروه

نمایان می سازد، برای نمونه نشان داده شده است که افراد 

تری نظیر دار زدن، پریدن های خشنمسن معموال از روش

آنها  یکنند که امکان خطااز ارتفاع وتیر اندازی استفاده می

 دهد که افراد مسن ازبسیار کمتر است. این نکته نشان می

 (11قاطعیت بیشتری برای کشتن خود برخوردار هستند. )

 نژاد

های متفاوتی که در مورد نژاد ارائه در میان تعریف

توان مالحظه کرد: مفهوم بنیادی را می2شده به طور کلی 

 مفهوم تشابه ومفهوم وابستگی )انتساب( 

ای از کند: مجموعهفاژ نژاد را چنین تعریف میکاتر 

های نوع افراد مشابه که به یک نوع تعلق دارند ویژگی

های بعد انتقال ابتدایی را از طریق نسل جنسی به نسل

برابر 2دهند. میزان خودکشی در بین سفید پوستان تقریبا می

(این تفاوت نژادی عالوه 1بیشتر از سایر نژادهای است )

ت متحده امریکا، از کشورهای نظیر زمیبا، افریقای برایال

جنوبی، جمهوری شوروی سابق نظیر ارمنستان و آذربایجان 

( . اما افزایش تدریجی میزان 22-21نیز گزارش شده است )

خودکشی در سیاه پوستان امریکایی کمی این روند را 

(. عالوه براین نتایج برخی 26دستخوش تغییر کرده است )

 های ژنتیکی در ابتال به افسردگیات احتمال تفاوتاز مطالع

 (.24وعواقب آن یعنی خودکشی را نیز نشان داده است )

 طبقه اجتماعی و خودکشی

طبقه اجتماعی مفهومی است که برای رتبه دادن و یا 

هایی به کار می رود که الیه الیه کردن جمعیت به زیر گروه

ند یکدیگر متفاوت از نظر ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی با

(. معیارهای تعریف طبقه اجتماعی را مشتمل بر: شغل، 25)

دانند، که به دلیل تحصیالت، درآمد و محل سکونت می

مالحظات علمی بر روی شغل بیشتر از سایر معیارها تاکید 

هایی که (. بر این اساس یکی از معدود کشور25گردد )می

گردیده است، در جهان موفق به تعریف طبقه اجتماعی 

کشور انگلستان است که دران انواع طبقات براساس شغل 

 (:8اند )به شرح زیر تعریف گردیده

 اول: متخصصان )حسابداران، مهندسین برق( 
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 دوم: مدیران )تولید، فروش( 

 سوم: افراد با مهارت غیر یدی )کارمندان بانک( 

 سوم: افراد با مهارت یدی )رانندگان( 

 مه ماهر )دستیاران فروش( چهارم: افراد نی

پنجم: افراد غیر ماهر )کارگران ساختمانی، مامورین 

 نظافت( 

دهد مطالعات به عمل آمده در این کشور ها نشان می

بیشتری  که اگر چه افراد طبقه فقیر )پنجم( در معرض خطر

( اما خطر خودکشی در 26)از نظر خودکشی قرار دارند 

افراد طبقه اول )مرفه( نیز اخیرا افزایشی را در مقایسه با 

 (.28سایر طبقات نشان داده است )

 شغل و خودکشی

مطالعات به عمل آمده در کشورهای پیشرفته، نشان 

می هد که دامپزشک ها، کارکنان خدمات بهداشت ودرمان، 

مشاغل در معرض داروسازان وکشاورزان، بیشتر از سایر 

(. علت این امر رابه در 28خطر خودکشی قرار دارند )

 هایاختیار داشتن وسایل خودکشی و هم چنین استرس

(. همچنین، 27دهند )موجود در این مشاغل نسبت می

مطالعات مختلف نشان داده است که رابطه معنی داری بین 

د های خودکشی وجوافزایش بیکاری وفقر با افزایش میزان

 (. 21دارد )

 مذهب

های خودکشی در مذاهب رایج، تفاوت بررسی میزان

آشکاری را بین کشورهای اسالمی ومذاهب توحیدی غیر 

اسالمی از یک طرف وکشورهای مذهبی والئیک، از طرف 

دیگر نمایان می سازد. در اغلب کشورهای اسالمی مانند 

(ودر ایران 15) 1. 2کویت، میزان خودکشی نزدیک به 

(است. در جوامع هندو ومانند 18ر یکصد هزار نفر )د4/4

در یکصد هزار ودر کشورهای کاتولیک  6/1هند این میزان 

دریکصد هزار نفر، در کشورهی بودایی  2. 11مانند ایتالیا 

در یکصد هزار نفر  1/18مانند ژاپن میزان خودکشی از 

. 25باالتر ودر کشورهای الئیک مانند چین میزان خودکشی 

(. ضمنا طبق بسیاری از 15یکصد هزار نفر است )در 6

های انجام شده، افراد با عقاید والتزام مذهبی پژوهش

ومعنوی، شیوع کمتر، عالئم سبک تر وسیر وپیش اگهی 

رسد اند. زیرا به نظر میبهتری در مورد افسردگی نشان داده

عقاید معنوی و باورهای مذهبی در هضم وجذب 

صبر در مقابل حوادث  وبرخوردارهای سازشی و

ناخوشایند وداشتن نگرش مثبت توام با عزت نفس 

وامیدوارانه به خود واینده زندگی وپرهیز از نومیدی، نقش 

اجتماعی  -با اهمیتی در کمرنگ نمودن روابط روانی

 (.62افسردگی داشته باشد )

برطبق نظر دورکیم، آن چیزی که افزایش نرخ 

کرد زوال م توجیه میخودکشی را در پایان قرن نوزده

هنجارهای سنتی تشکیالت اجتماعی بود. او در تبیین اینکه 

کند وچگونه این چگونه تشکیالت اجتماعی تغییر می

تغییرات برنقش مذهب در زندگی مردم تاثیر می گذارد 

واند این تای میای شبکهناتوان بود. استفاده ازنظریه شبکه

ن شکل قالب ریزی فاصله راپرکند. موضع دورکیم به ای

شود. تغییرات اساسی در تشکیالت اجتماعی اساس می

دهد. در جامعه قرون وسطی، شکل گیری شبکه راتغییر می

هایی که برعوامل جغرافیایی وروان شبکه ها با پیوند

های متحد المرکزرا شناختی مبتنی است تشکیل دایره

ی هاهای کمی در شبکهدهند. مردم ازعهده ی انتخابمی

بسته واز قبل تعیین شده برمی ایند. مذهب در اینجا به این 

ت ای قرار داشکه از یکسو در تشکیالت اجتماعی فراجامعه

یافت، نقشی محوری واز سوی دیگر با حکومت پیوند می

در سامان دادن به شبکه ها بازی می نمود. در مواجه با 

های ای متالشی شده، افرادی که از حمایتپیوندهای شبکه

شوند بیشتر مرتکب خودکشی انسجام بخشی دریغ می
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شوند. از آنجایی که مذهب که در آن زمان کاتولیک بود می

گردید، پیروان مذهب موجب انسجام در بعضی شبکه ها می

 (.6شدند )در این شبکه ها کمتر مرتکب خود کشی می

 وضعیت تاهل و خودکشی

رهای ( و در کشو1آمارهای موجود در سطح جهان )

دهد که افراد مجرد بیشتر از افراد ( نشان می28پیشرفته )

متاهل در معرض خودکشی قرار داشته در حالی که بیوه ها 

بیشتر از مجردین ومطلقه ها بیشتر از بیوه ها در معرض 

اند این خطر قرار دارند. نتایج برخی مطالعات نیز نشان داده

  به افسردگیکه مادر شدن اگرچه ممکن است احتمال ابتال

در زنان را افزایش دهد، اما احتمال ارتکاب به خودکشی را 

ساله گزارش شده 5(. در الگوی 61دهد )در آنها کاهش می

موارد خودکشی ثبت شده در سازمان بهشت زهرای تهران 

نفر( در مقایسه 688مبین آن است که افراد متاهل بیشتری )

(. 17اند )دهنفر( اقدام به خودکشی کر625با مجردین )

بیشتر بودن تعداد خودکشی ها در افراد متاهل نسبت به 

مجردین در تحقیقی که در کهکیلویه بویر احمد انجام شده 

(. این احتمال وجود دارد که 62نیز گزارش گردیده است )

به دلیل مسائل اقتصادی اجتماعی ناشی از زناشویی که 

جار نا به هنشود وهمچنین به خاطر گریبانگیر متاهلین می

دانستن عمل طالق در جامعه ایرانی، افراد متاهل بیشتری 

دهند. برای رهایی از مشکالت خود تن به خودکشی می

برخی مطالعات در پاکستان نیز نشان داده است که زنان 

متاهل پاکستانی بیشتر از زنان مجرد اقدام به خودکشی 

ی ی فرهنگتواند بازتابی از الگوهاکنند که احتماال میمی

 (.66موجود در این کشور به خصوص در امر ازدواج باشد )

 تاثیر فرهنگ

عوامل فرهنگی جزء عوامل روانشناختی در خودکشی 

ها والگوهای شود. فرهنگ به هنجارها وارزشمحسوب می

 شود که نسل به نسل منتقلمورد پذیرش در جامعه گفته می

کید بر شتر تاهای فرهنگی خودکشی بی(. تبیین64شود )می

 های گروهیها، انتظارات نقش فرهنگی وتاثیر رسانهارزش

دارد. هم جنین نقش ضربه برخورد فرهنگ ها بر خودکشی 

نیز چشمگیر است. کاهش اعتقادات مذهبی، مدارا با 

رفتارهای انحرافی در خرده فرهنگ جوانان نیز ازجمله علل 

ای ه( فرهنگ در هر جامع65خودکشی به شمار می رود )

های هایی برای تاثیر دارد که با بررسی آنها مکانیسمکانال

گردد. یکی از این کانال ه را اثر گذاری جامعه مشخص می

توان در پدیده استیگما )بدنامی، ننگ حاصل از می

خودکشی( جست وجو کرد. گافمن استیگما را به عنوان 

وه رهویتی خرده شده می داند که در آن حالت به فرد و یا گ

شود که در اثر آن اعضای گروه یا ای نسبت داده میویژگی

ای فرد از نظر اعتبار بی ارج شده و متمایز بودن نا خواسته

شود، به طوری که فرد مورد استیگما، به وی تحمیل می

انسانی سالم و دارای کفایت الزم برای پذیرفته شدن در 

ر داشت که دشود. اما باید توجه اجتماع در نظر گرفته نمی

عکس العمل به شرایط استیگما به گونه یکسان عمل 

(. شاید بتوان گفت این یکی از دالیلی باشد 66کنند )نمی

که موجب منع افراد از خودکشی یا اقدام به خودکشی 

گردد. واینکه یکی دیگر از موارد قابل توجه است که، 

ر شود بلکه تاثیخودکشی فقط محدود به خودشخص نمی

بر خانواده ودوستان و اشنایان قربانی دارد ودر واقع  عمیقی

ننگ )استیگما( حاصل از خودکشی یکی از مشکالتی که 

(. بنابراین کاهش یا افزایش 66خودکشی به همراه دارد )

تواند تحت های اجتماعی ازجمله خودکشی میاسیب

 تاثیرفرهنگ مربوط به جامعه باشد. 

 سایر افراد در معرض خطر

مختلف نشان داده است که رابطه معنی داری  مطالعات

(، سابقه اقدام به 66های روانی )بین ابتالء به بیماری

(، اعتیاد به الکل ومواد مخدر، سابقه 26خودکشی )
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 های جسمی ناتوان کننده توامخودکشی در بستگان، بیماری

(، با 68های روانی، تنهایی وانزوای اجتماعی )با بیماری

ارتکاب به خودکشی وجود دارد. جمع  افزایش احتمال

ان دهد که بیماربندی نتایج برخی از این مطالعات نشان می

برابر، بیماران روانی که  12روانی )فعلی یا با سابقه قبلی( تا

برابر، افراد با  222اند تا هفته گذشته مرخص شده 4طی 

برابر، معتادان به مواد مخدر  62سابقه اقدام به خودکشی تا

برابر بیشتر از افراد عادی ممکن  5برابر زندانیان تا 22تا

 (.12است در معرض خودکشی قرار گیرند )

 نتیجه و پیشگیری از خودکشی

مطالعات گوناگونی که انجام شده است بیانگر این 

ر ای است که دنکته مهم است، که خودکشی پدیده پیچیده

خ طول زمان و برپایه تعامل فرد با عوامل گوناگونی ر

دهد. بنابراین باید به دنبال راهی برای پیشگیری از آن می

بود، که پیشگیری از آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و 

های موجود در جامعه و تالش برای بهبود همکاری سازمان

سطح فرهنگ در برخی جوامع که خودکشی امری عادی 

(. 67ومرسوم برای رهایی از مشکالت شناخته شده است )

پیدمیولوژیک به هر آسیب اجتماعی از جمله نگرش ا

خودکشی سبب خواهد شد که پیشگیری از آن پدیده را 

 (.25برپایه سطوح سه گانه استوار نمود )

مرحله اول از مرحله شکل گیری و برخورد فرد با 

گردد. درخصوص خودکشی، این عوامل خطر شروع می

خطر  توان به تعامل فرد با برخی از عواملمرحله را می

های روانی، اعتیاد به مواد خودکشی نطیر ابتال به بیماری

مخدر و یا الکل قلمداد نمود. بنابراین، در این مرحله 

توان با بهره گیری از پیشگیری سطح اول، از تعامل فوق می

های تاحد امکان جلوگیری نمود. درمان و کنترل بیماری

د مخدر و یا روانی و یا درمان و کنترل سوءاستفاده از موا

الکل به قصد پیشگیری از سقوط فرد به آستانه خودکشی 

توان بخشی از پیشگیری سطح اول به حساب را نیز می

 (.1آورد )

قابل توجه است که اهمیت به عقاید معنوی و باورهای 

مذهبی و التزام به احکام دینی در فضای فرهنگی جامعه 

ه دگی و بوخانواده ها نقش اساسی در پیشگیری از افسر

دنبال آن تامین سالمت روانی دارد و به طور قطع، یکی از 

بایاد خدا دل »سازوکارهای این پدیده، جمله روح افزای 

 (.62برگرفته از آیه قران است )« گیردآرام می

درصورت عدم تشخیص چنین فردی، ادامه تعامل وی 

خطر ممکن است به پدیدار شدن افکار خودکشی با عوامل 

در وی منجر گردد. چنانچه در این مرحله فرد مورد 

توان برای وی پیشگیری سطح دوم شناسایی قرار گیرد. می

را به اجرا در آورد که هدف آن رفع مشکالت فرد در 

صورت امکان وجلوگیری از اقدام به خودکشی است. 

د ای خودکشی از طرف فرتشخیص به موقع برنامه ریزی بر

و ارجاع وی به متخصصین روان پزشکی در زمره پیشگیری 

سطح دوم قرار دارد. همچنین، غربالگری افراد در معرض 

خطر و محدود نمودن امکان دسترسی به وسایل مورد 

تواند در این مرحله جای گیرد. استفاده در خودکشی نیز می

(61) 

فرد مذکور در سیر طبیعی خودکشی، اگر چنانچه 

مورد شناسایی قرار نگیرد، ممکن است افکار بالقوه خود را 

به فعل در آورده و اقدام به خودکشی نماید. در این مرحله، 

اگر چنانچه خودکشی با موفقیت صورت پذیرد دیگر 

پیشگیری سطح سوم بدون معنا خواهد بود. اما درهمین 

هدف مرحله و برای کسانی که اقدام به خودکشی نموده و

آنها تنها اعالم خطر بوده و نه انجام خودکشی موفق، 

توان پیشگیری سطح سوم را اجرا نمود. هدف پیشگیری می

توان کاهش لطمات ناشی از صدمه اگاهانه سطح سوم را می

وارد شده و یا انجام باز توانی ورفع مشکالت فرد در جهت 
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کاهش احتمال انجام مجدد اقدام به خودکشی از طرف وی 

 دانست. 

تر رسد که به منظور بررسی علمیدر پایان به نظر می

خودکشی و پیشگیری از این پدیده در ایران، بهتر خواهد 

بود که اطالعات ضروری پیرامون موارد اقدام اگاهانه صدمه 

های به عمل آمده توسط به خود و هم چنین خودکشی

ای های مربوطه به دقت جمع آوری وبه شیوهسازمان

اندارد طبقه بندی گردد. این اطالعات باید به روز بوده است

و برای انجام تجزیه و تحلیل، به آسانی در اختیار محققین 

قرار داده شوند. نتایج حاصل از چنین مطالعاتی نیز باید 

های مربوطه برای پیشگیری از خودکشی توسط سازمان

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 منابع
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 علم سنجی: مفاهیم نظری و کاربردی

 1سارا دخش
 saradakhesh@gmail.comرسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع. 1

 

 

 

 چکیده

های مختلف اجتماعی، های مهم جهت ارزیابی و پیشوورفت در عرصووهامروزه تولیدات علمی یکی از شوواخص

ی از گیرشود. سنجش و ارزیابی این تولیدات نیازمند بهرهها محسوب میاقتصوادی، فرهنگی و سویاسوی در کشوور

های ی کمّی در حوزههاروشترین سوونجی اسووت. این علم از مهم، علمهاروشکی از این یی اسووت که یهاروش

سنجی، علم ای داشته است. علمرسوانی اسوت که در سوه دهه اخیر رشود فزایندهپژوهشوی علوم کتابداری و اطالع

ننده پژوهش در کهای توصووویفهایی از شووواخصگیری و تحلیل آماری اسوووت که هدف آن بنا نهادن نظامانودازه

تا  ریزان باشدآمد و قدرتمند برای مسئوالن و برنامهتواند ابزاری کارسونجی میاجتماعات مختلف علمی اسوت. علم

ی که سنجتر در مدیریت منابع مالی و انسانی پدید آورند. در مقاله حاضر سعی خواهد گردید، ابعاد علمافقی روشن

ها، قوانین بنیادی و کاربرد آن در جوامع کنونی اسوت، معرفی شود. خصسونجی، شواشوامل مفاهیم و تاریخچه علم

رسانی و عها و مراکز اطالسنجی بر خدمات کتابخانههای علمهای وابسته، تأثیر یافتهسونجی با سایر رشتهارتباط علم

امید است این پژوهش  های این علم از دیگر مباحثی اسوت که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.موانع و چالش

 سنجی هستند، قرار دهد. بتواند اطالعات خوبی را در اختیار کسانی که در پی انجام مطالعات علم

سنجی، تحلیل استنادی، تولیدات های علمسنجی، شاخصسونجی، مفاهیم علمسونجی، کتابعلم، علمها: کلیدواژه

 علمی 

mailto:saradakhesh@gmail.com
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 مقدمه

ید و ساماندهی ای است که به ساختار تولعلم واژه

های ها و آزمایشدانش جهان هستی بر اساس توصیف

هاست که موضع رشد علم، شدنی اشاره دارد. امّا، مدت

ای مطالعاتی تبدیل شده است که نیازمند خود به حوزه

 (. 1سنجی است )سازماندهی است و این خاستگاه علم

های مهم جهت امروزه تولیدات علمی یکی از شاخص

های مختلف اجتماعی، و پیشرفت در عرصه ارزیابی

شود. ها محسوب میاقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور

گیری از سنجش و ارزیابی این تولیدات نیازمند بهره

سنجی است. ، علمهاروشیی است که یکی از این هاروش

سنجی نه یک وسیله تشخیص مطلق است و نه یک علم

-یین وسایلی است که ماکثیر جادویی بلکه یکی از بهتر

تواند به روشن شدن قضایای علمی و ارائه راه حل برای 

های تحقیقاتی کمک کند. انواع مشکالت در زمینه فعالیت

 سنجی درهای علمباید توجه داشت که موفقیت بررسی

های علمی کامالً وابسته به جامعیت اطالعات مدیریت

 (. 2)آوری شده و شرح و تفسیر درست آنها ست جمع

سنجی بررسی چهار متغیر اساسی اساس کار علم

-شامل مؤلفان، انتشارات علمی، مراجع و ارجاعات می

سنجی برآن است که با استفاده از بررسی باشد. علم

 هایها با ترکیبی مناسب از شاخصجداگانه این متغیر

می های علها، خصایص علم و پژوهشمبتنی بر این متغیر

 (. 6را نمایان سازد )

-تعداد انتشارات نیز به عنوان عنصری اساسی در علم

های بین تواند مبنای مقایسهباشد که میسنجی می

ها قرار گیرد. امروزه اکثر اجتماعات مختلف علمی و کشور

                                                 
1. Scientometrics Journal and Journal of Informetrics 
2. Springer 

های گروهی تعدادی از انتشارات علمی تبلور تالش

باشد. اکنون ارزش یک مقاله علمی بر مبنای مؤلفین می

 (. 4شود )های بعدی تعیین میقاالت و نوشتهتأثیر در م

بار است و ای بسیار پویا و پرسنجی حوزهعلم

موضوعات فراوانی برای تحقیق دارد. مجالت تخصّصی 

-شوند که از میان آنها میمتعددی در این زمینه منتشر می

-متریکس و اینفوساینتو "توان به دو مجله معروف

 62ینتومتریکس بیش از اشاره کرد. مجله سا "1متریکس

و مجله  2سال است که توسط انتشارات اشپرینگر

شود. منتشر می 6توسط الزویر 2228اینفومتریکس از سال 

-هالمللی مربوط به این حوزانتشار مجالت تخصّصی و بین

ها نشانه دیگری از دامنه وسیع تولیدات علمی در این 

باً ، مرتهاست. ضمن آن که با پیشرفت دانش موجودزمینه

سنجی افزوده مفاهیم و تعاریف نوینی به مباحث علم

شود که تشریح و تبیین هر یک نیازمند مقاالت مستقلی می

 (. 6است )

سنجی، مطالعه کمّی جریان علم، به هدف اصلی علم

گذاری و ارزیابی علمی ریزی، سیاستمنظور برنامه

ر دپژوهشی و مطالعه تاریخ علم است؛ که برای این کار 

های گوناگونی متولّی مطالعات های مختلف، نهادکشور

سنجی هستند که رفته رفته به سنجش توأمان علم و علم

اند. به عنوان نمونه در آمریکا، فن آوری نیز تمایل پیدا کرده

بنیاد ملی علوم، دفتر علم و فن آوری ریاست جمهوری و 

 ددفتر علم و فن آوری کنگره به سنجش، ارزیابی و رص

د. الملل مشغولنهای علمی در سطح آن کشور و بینفعالیت

اندازی اقدام به راه 4مؤسسه اطالعات علمی تامسون

 توانهای معتبر و بزرگی کرده که از آن جمله میپایگاه

3. Elsevier 
4. Information Sciences Institute (ISI)  
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، پیشگامان شاخص علم و بیشترین 5نمایه استنادی علوم

 (. 5ای اشاره کرد )شوندگان آی. اس.استناد

سنجی ر سعی خواهد گردید، ابعاد علمدر مقاله حاض

 ها، قوانینسنجی، شاخصکه شامل مفاهیم و تاریخچه علم

بنیادی و کاربرد آن در جوامع کنونی است، معرفی شود. 

های تههای وابسته، تأثیر یافسنجی با سایر رشتهارتباط علم

رسانی و ها و مراکز اطالعسنجی بر خدمات کتابخانهعلم

های این علم از دیگر مباحثی است که در شموانع و چال

 این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. 

 سنجیمفهوم علم

از ترکیب دو  "6متریکساینتو "سنجی یااصطالح علم

به معنای  "7متریک "به معنای علم و "8ساینتو "واژه

وان تترین تعریفی که میگیری مشتق شده است. سادهاندازه

-سنجی، علم اندازهاد این است که علمسنجی ارائه داز علم

 (. 6گیری و تحلیل علم است )

سنجی تعاریف گوناگونی ارائه گردیده که از علم

ترین آنها ، بدون شک ما را در نگاهی اجمالی به مهم

 شناخت هر چه بهتر این مفهوم یاری خواهد کرد:

های کّمی علم و به منظور سنجی به مطالعه جنبهعلم

گذاری تحقیقاتی یا اقتصادی در امر ی و سیاستریزبرنامه

 المللیتحقیقات فردی، گروهی، سازمانی، ملی یا بین

طور که از نام آن پیداست این شود. هماناطالق می

های نوشتاری علم و فن اصطالح برای مطالعه تمامی جنبه

 (. 8آوری کاربرد دارد )

 وتجزیه و تحلیل کمّی  "در تعریف دیگر آمده است:

تا حد امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و استفاده از 

                                                 
5. Web of Science (WOS)  
6. Scientometrics 
7. Sciento 

اطالعات علمی و عوامل مؤثر بر آن و توصیف، تبیین و 

گذاری، ریزی، سیاستبینی این فرایند، به منظور برنامهپیش

نگری علمی و پژوهشی در ابعاد اعتال و آگاهی و آینده

 (. 7) "المللیفردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین

رسانی و المللی علوم اطالعالمعارف بینرهدای

نجی سعلم "کند:سنجی را چنین تعریف میکتابداری، علم

دهد که اغلب شناسی علوم را شکل میبخشی از جامعه

یر سنجی درگهای علمی است. علمگذاریمرتبط با سیاست

های علمی و خصوصاً مطالعه با مطالعات کمّی فعالیت

انی پوشسنجی همین دلیل با کتابانتشارات است. به هم

 (. 8) "دارد

های کمّی علوم، سنجی را مطالعه کلیه جنبهعلم

های علمی تعریف ارتباطات مرتبط با علوم و سیاست

عه سنجی را مطالتوان علمتر میاند. به تعریفی واضحکرده

 (. 1کمّی علوم و فن آوری بیان نمود )

داند که خود را میای رشتهسنجی را زیرعلم 1رانون

کند و هدف آن صرف مطالعات کمّی علوم و فن آوری می

رشد دانش در رابطه با توسعه علوم و فن آوری و همچنین 

های علمی و اجتماعی است سؤاالت پیرامون سیاست

(12 .) 

-بندی تعاریف فوق و سایر تعاریفی که از علماز جمع

چنین توان سنجی در متون مختلف ذکر شده است، می

گیری و تحلیل سنجی، علم اندازهاستنباط کرد که علم

های هایی از شاخصآماری است و هدف آن بنا نهادن نظام

-کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی میتوصیف

ز توان اتر، این علم را میباشد. همچنین در سطحی وسیع

های تحقیقاتی در هر عوامل مؤثر گردش مستمر فعالیت

8. Metrics 
9. A. F. J. VAN RAAN 
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علمی دانست که مستقیمًا با ارزشیابی کمّی علم  زمینه

 سروکار دارد. 

 تاریخچه

بعد از جنگ جهانی دوم حجم تولید اطالعات علمی 

به بعد تعریف علم متفاوت  1162افزایش یافت و از دهه 

گیری را در شد. در این دوره، دانشمندان، سنجش و اندازه

اب ی بی تحقیق کمّهاروشکم علم به کار گرفتند و کم

های شد. از طرفی از ترکیب واژه سنجی با اسامی حوزه

شناخته شده علمی چون روانشناسی، زیست، اقتصاد و. 

سنجی، های جدیدی مانند روانسنجی، زیستحوزه

سنجی و. پا به عرصه وجود گذاشتند. در چنین اقتصاد

در  1147، فیلسوف شرقی، در سال 12شرایطی رانگاناتان

 سنجی را مطرح نمود وبارت کتابخانهکنفرانس اسلیب ع

دی های حیاتی جدیاستدالل کرد که با وجود پیدایش رشته

الذکر، کتابداران باید با استفاده از های فوقنظیر رشته

سنجی را ی آماری و ریاضی، حوزه کتابخانههاروش

-واژه کتاب 11پریچارد 1161گسترش دهند. در سال 

ا این اتفاق در روسیه، زمان برا ابداع کرد. هم 12سنجی

های تحقیقاتی را مطالعه متون علمی و ارزیابی فعالیت

 (. 11سنجی نامیدند )علم

ی ارزیابی هاروشترین سنجی یکی از رایجعلم

ی شوروی های علمی است. این روش در روسیهفعالیت

های اروپای شرقی، به ویژه پدید آمد و در کشور

-لوم در سطوح ملی و بینگیری عمجارستان، برای اندازه

ا سنجی رالمللی استفاده شد. اولین کسانی که واژه علم

                                                 
10. S.R. Ranganathan 
11. Prichard 
12 . Bibliometrics 
13 . Dobroy 
14 . Karrenoi 

سنجی بودند. آنها علم 14و کارنوا 16ابداع کردند دوبردف

تعریف  15گیری فرایند انفورماتیکرا به عنوان اندازه

کردند. انفورماتیک، اصولی علمی است که به بررسی 

دازد و قوانین پرهای اطالعات علمی میساختار و ویژگی

دهد. به های این ارتباطات را مورد بحث قرار میو فرایند

دنبال مطرح شدن این علم، دانشمندان برجسته دیگری از 

از مقاالت علمی به عنوان  16جمله کول، ایلز و هولم

فاده های مختلف استمالکی برای مقایسه تولید علمی کشور

 (. 4کردند )

ریاضوویاتی و کمّی  سوونجی یا مطالعههای علمریشووه

 سنجی وگیرنده کتابعلم و فن آوری که تا حدودی در بر

میالدی  11شود، به اوایل قرن تحلیل اقتصادی علم نیز می

سووونجی در های کتابگردد، زمانی که برخی جنبهبواز می

سنجی در طول شود. علمهایی نظیر حقوق اعمال میحوزه

ا هپیشووورفتهای گذشوووته تحت تأثیر برخی وقایع و دهه

رشوود کرده و به یک حوزه کاربردی گسووترده و شووناخته 

گذار بر های تأثیرشوده تبدیل شوده است. از جمله رخداد

توان به معرفی ضووریب سوونجی میرشوود و توسووعه علم

، انتشار نمایه استنادی 1155در  17توسوط گارفیلد 18تاثیر

های اطالعات ، رشووود و توسوووعوه بوانک1161علوم در 

، انتشووار مجله 1182و  1162های در دههشووناختی کتاب

المللی ، توواسووویس انجمن بین1187سووواینتومتریووک در 

و برگزاری همایش  1116سوونجی در سوونجی و اطالععلم

خط شدن نمایه استنادی علوم در اواخر دهه سواالنه، بردو

و  2224در سوووال  11، تأسووویس پایگاه اسوووکوپوس1112

اری و گذسوونجی در سوویاسووتی علمهاروشکاربسووت 

15. Informatics 
16. Cole, Eales & Holme 
17. Impact Factor (IF)  
18. Garfield 
19. Scopus 
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ها در حوزه پژوهش تخصوویص منابع مالی توسووط دولت

 (. 12اشاره کرد )

سنجی در ایران نیز مانند اروپا و آمریکا ابتدا با علم

هایی آغاز شد که به طور خاص به حوزه تحقیقات و نوشته

سنجی تعلق داشت. شاید نخستین اثر علمی مرتبط کتاب

حسین له محمدسنجی در ایران را بتوان مقابا حوزه علم

دانست. از  "سنجی در مجله نشر دانشعلم"دیانی با نام 

عنوان کتاب  22کنون تقریبًا حدود تا 1662اوایل دهه 

 222نامه و در حدود پایان 162تألیف و ترجمه، بیش از 

سنجی به رشته تحریر های مرتبط با علممقاله در زمینه

 (. 16درآمده است )

 1115همکاران در سال و  22طی پژوهشی که براون

 28سنجی در های علمبر روی وضعیت توزیع شاخص

-1116های کشور جهان طی سال 52حوزه علمی در 

در پایگاه نمایه استنادی علوم انجام دادند، مشخص  1171

کشور مورد مطالعه، آمریکا سهمی معادل  52شد از بین 

از ارجاعات را به خود  %78/41انتشارات و  7/66%

 (. 5ص داده است )اختصا

سوونجی کشووور نشووان های علممروری بر پژوهش

شووواهد رشووود فراوانی در حوزه  1672دهود کوه دهه می

که بیشتتتای     سووونجی در ایران بوده اسوووت؛ هر چند علم

 ت  هت وتحقیقتت  بته التت که ک تو تد ی    ی  و ش اشتتت ت 

لیدات علمی را  ا  و  ت تدهتت  ی  و اتتپ دیش ااتهحدز 

های مختلف مقایسه ها و گروهوهشوگران در رشوتهبین پژ

توان بووه موارد و هووا میانوود. از جملووه این پژوهشکرده

موضوعاتی مانند مشارکت ایرانیان در پایگاه نمایه استنادی 

                                                 
20. Braun 
21. Science Citation Index (SCI)  

ها به اسوووتناد منابع ایرانی و ، گرایش ملیتSCI21علوم ) )

 (. 12تألیفی در مجالت ایرانی اشاره کرد )هم

 سنجی، الزم استتن به دیگر ابعاد علمقبل از پرداخ

 سنجی بیان شود:سنجی و علمتفاوت بین کتاب

 سنجیسنجی و علمکتاب

های ی به کار رفته در حوزههاروشکه اینوجود با 

اشند، بسنجی شبیه و بعضاً یکسان میسنجی و علمکتاب

 اما الزم است که تفاوت بین آنها بیان شود:

دانشگاه نامرئی در حوزه علوم  سنجی که از یککتاب

رسانی برخاست و به عنوان یکی از کتابداری و اطالع

-های آن مطرح بود، به ابزاری برای ارزیابی و محکحوزه

جی سنزنی در سطح کالن تبدیل شد و بر این اساس، علم

سنجی که ، از این تحول در کتاب22را متولّد کرد. گلنزل

سیر تغییر م "د، به عنوانسنجی منتهی شدر نهایت به علم

 (.14کند )تعبیر می "26اندازچشم

ی گیرکارسنجی بر بهمطابق تعاریف اوّلیه، کتاب

ها و ی آماری و ریاضی به منظور بررسی کتابهاروش

ی سنجسایر وسایل ارتباطی داللت دارد، در حالی که علم

شود که با تجزیه ی کمّی اطالق میهاروشبه آن دسته از 

ارند. کار دولیل علم به عنوان یک فرایند اطالعاتی سرو تح

سنجی ی کتابهاروشهای فراوانی بین گرچه مشابهت

گاهی اوقات  هاروشای که این شود، به گونهمشاهده می

رسند، اما معقول و منطقی کامالً یکسان و همانند به نشر می

است که این دو مقوله را بر حسب موضوع مورد بررسی 

ف اصلی آنها از یکدیگر متمایز کنیم؛ بدین معنی که و هد

ها، نشریات ادواری و سنجی بررسی کتابموضوع کتاب

ها، به عنوان اسناد و مدارک رسمی و ملموس مانند این

22. Glanzel 

23. Perspective shift 
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ها است و هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل کمّی مجموعه

ها، با توجه خاص به بهبود و اصالح و خدمات کتابخانه

های ارتباطی است؛ در طالعات و فعالیتاسناد علمی و ا

های کمّی تولید و باروری، ترویج سنجی جنبهحالی که علم

وانتشار و نیز استفاده از اطالعات علمی را به منظور 

تر مکانیسم پژوهش علمی به عنوان مشارکت در فهم دقیق

 (. 4دهد )فعالیتی اجتماعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 سنجیعلم های اصلیمحور

بندی و ایجاد انسجامی منطقی در به منظور دسته

سنجی به شرح سنجی، چهار مقوله اصلی علممطالب علم

 شوند:ذیل معرفی می

 های علمی و پژوهشی؛ها و خط مشیتدوین سیاست

 مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی؛

 ارزیابی کمّی و کیفی منابع و انتشارات علمی؛

گذاری داد، بازدهی و تاثیررد برونسنجش و برآو

 علمی. 

جا، به صورت مجزا به توضیح هر یک از که در این

 ها خواهیم پرداخت. این مقوله

سنجی به عهده دارند، نخستین نقشی که مطالعات علم

ترسیم روند توسعه و گسترش علم در یک کشور و فراتر 

یران های مختلف است. این مطالعات به مداز آن در کشور

دهند که تصویری پژوهشی در سطوح مختلف امکان می

گیری از علم در اختیار داشته از جریان تولید، اشاعه و بهره

 های پژوهشیریزی در حوزهباشند و بر اساس آن به برنامه

 (. 6بپردازند )

                                                 
24. Research fronts 

 سنجی بررسیدومین زمینه فعالیت متخصّصان علم 

ه شاید ستنادی کارتباطات و تحلیل استنادی است. تحلیل ا

جی سنترین روش در مطالعات علمترین و پرکاربردمعمول

باشد، مبتنی بر مفهوم استناد و جایگاه آن در تولید علم 

ای است است. هر استناد در هر اثر علمی همچون حلقه

پیوند  کند وای از آثار قبلی متصل میکه آن اثررا به زنجیره

 . (15دهد )آن را با گذشته نشان می

-لمسنجی، عتحلیل استنادی روشی است که در کتاب

های فراوان دارد. درتحلیل سنجی کاربردسنجی و اطالع

استنادی با شمارش تعداد مدارک تولید شده و تعداد 

های متعلق به آنها ، مدارک پر استفاده شناسائی و استناد

وان تشوند. همچنین با استفاده از این روش میمعرفی می

گان کلیدی و مجالت هسته را شناسایی و معرفی نویسند

-نمود. از روش تحلیل استنادی به منظور شناسائی رشته

استفاده  24های نوظهور و نیز پیشگامان جبهه تحقیق 

تر، این روش به عنوان ابزاری معتبر شود و از همه مهممی

 (. 11گذاری علمی به کار می رود )در سیاست

سنجی، ارزیابی ات علمسومین زمینه عمده مطالع

 هایهای انجام شده در رشتهکیفیت و سودمندی پژوهش

مختلف است. این مقوله به رویکرد کامال کمّی مطالعات 

بخشد. ارزیابی منابع علمی ای کیفی میسنجی جنبهعلم

راهکاری برای سنجش میزان صحت اطالعات ارائه شده 

ت. های آنها سهدر آثار و بررسی میزان روایی و پایایی یافت

تواند های مختلفی دارد که میصحت اطالعات جنبه

مربوط به محتوای آثار، روش تحقیق به کار گرفته شده، 

آوری شده و مواردی از این های گردحجم و کیفیت داده

 (. 6دست باشد. )



 1614تابستان/ 2شماره سومسال                                                                                                                               / لیمر     42

 

هایی است که هر یک چهارمین مقوله، مربوط به محور

، دادبررسی برون سنجی دربیانگر وجهی از جایگاه علم

داد گذاری علمی است. برونبازدهی یا عملکرد و تاثیر

علمی در واقع بیانگر آمار کمّی تولیدات علمی یک فرد، 

ذار بر گسازمان یا کشور است که فارغ از سایر عوامل تاثیر

شود. در حالی که عملکرد یا بازدهی علمی آن سنجیده می

اد دالزم برای تولید برون در مقایسه با منابع مالی و انسانی

شود. در نهایت تاثیر علمی که صرف شده، محاسبه می

ت شود، بیانگر اثری اسها سنجیده میمعموالً با میزان استناد

داد علمی یک فرد، سازمان یا کشور بر روند تولید که برون

 (. 16علم داشته است )

 های علم سنجیشاخص

های علمی، سنجش و ارزیابی تولیدات و فعالیت

هایی است که در این راستا گیری از شاخصنیازمند بهره

به منزله چارچوبی مناسب عمل کند. عالوه بر این که 

ها از جامعیت الزم بر ضروری است تا این شاخص

خوردار باشد، باید باعث تهیّج شدید ذهن، تحرّک محیط 

اجتماعی و تحرّک شغلی پژوهشگران نیز شود و کارایی 

-اینهای پژوهشی را افزایش دهد؛ چرا که درسازمان

صورت، امکان مقایسه یکسان و دقیق این عوامل در 

آید و توانمندی علمی هر کشور جوامع مختلف فراهم می

 گیرد. در سطح جهان در معرض نمایش قرار می

ها برگرفته و سنجی، شاخصدر اکثر مطالعات علم

تغیر مؤلف، استنتاج شده از محاسبه و شمارش چهار م

انتشار، ارجاع و استناد هستند. شاخص استناد به دلیل 

توجه نسبی آن به کیفیت و کارآمدی باالی آن در تحلیل 

-ی علمهاترین شاخصترین و معتبراستنادی، یکی از رایج

سنجی که بر های علمترین شاخصسنجی است. از مهم

                                                 
25. Mathew Value 

، اندمبنای شاخص استناد و تحلیل استنادی شکل گرفته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

تعداد مقاالت و اختراعات: تعداد مقاالت علمی معتبر 

-های اساسی علمو اختراعات ثبت شده از جمله مؤلفه

توانند مبنای مقایسه بین مراکز باشند و میسنجی می

ها قرار گیرند. بدیهی است که این مختلف علمی کشور

ای علمی هها و تواناییقابلیت توانند به تنهاییها نمیمؤلفه

ن بایست میزایک محقق و یا یک کشور را نشان دهند و می

 پذیری یک اثر مورد توجه قرار گیرد. تأثیر

ترین شاخص تحلیل استنادی ضریب تاثیر: مشهور

-وکامالً کمّی است که برای ارزیابی مجالت و میزان تاثیر

ه کار می گذاری یک مجله در ارتباط با مجالت دیگر ب

رود و نه برای سنجش اعتبار آثار یا مؤلفان و پژوهشگران. 

های دریافتی یک مقاله طی دو این ضریب نسبت استناد

سال قبل به تعداد مقاالت منتشر شده مجله طی همان دو 

 سال است. 

: این شاخص شکل اصالح شده ضریب 25ارزش متیو

در معرفی شد. ارزش متیو  2226تاثیر است که در سال 

 شودیک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می

 د. کنو بیشتر عامل تاثیر را در یک رشته محاسبه می

برای  2225: این شاخص در سال 26شاخص هرش

ارزیابی یک محقق، دپارتمان، دانشگاه و یا یک کشور 

عددی از hمعرفی شد. شاخص هیرش عبارت است از 

ر استناد شده باشد. نظر با hمقالت که به هر کدام حداقل 

 توانند معیاری از کیفیتبه این که تنها تعداد مقاالت نمی

قرار بگیرد و با توجه به سهولت استفاده، این شاخص مورد 

 سنجی قرار گرفته است. توجه متخصّصان علم

26. H-Index 
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برای  2226: این شاخص در سال 28شاخص جی

تکمیل عملکرد شاخص هیرش توسط دانشمندی بلژیکی 

عدد از  gگردید. شاخص جی عبارت است از  معرفی

تر یا مقاالت که مجموع استنادات به هر یک کوچک

چه مقاالت را به  باشد. چنان g2 ، تقریبا مساویgمساوی 

ترتیب میزان استناد از زیاد به کم مرتب کنیم، جایی که 

تعداد مجموع استنادات تقریبا مساوی مجذور تعداد 

ف، تعداد مقاالت بیانگر شاخص مقاالت باشد، در آن ردی

 جی خواهد بود. 

: شاخص وای با در نظر گرفتن کمّیت 27شاخص وای

ها را و کیفیت سعی دارد نقاط مورد ایراد دیگر شاخص

برطرف نماید و برای این امر از عامل تاثیر به عنوان 

به عنوان شاخص کیفی 21شاخص کمّی و از رتبه پیج 

 (. 11نماید )استفاده می

 ین بنیادیقوان

سنجی، که در مقایسه با در این جا، سه قانون علم

قوانین دیگر دارای پشتوانه تحقیقاتی بیشتری هستند، به 

 صورت مختصر معرفی خواهند شد:

 ؛62قانون لوتکا

لوتکا برای دستیابی به انگاره تولید مؤلفان در یک 

ند، کهایی را که یک فرد منتشر میحوزه علمی، تعداد مقاله

 ها ود توجه قرار داد و دریافت که بین تعداد نوشتهمور

نویسند، نوعی رابطه ها را میتعداد افرادی که نوشته

معکوس وجود دارد. وی دریافت که تعداد بسیاری از افراد 

 کنند، در حالی که تعداد اندکیتعداد کمی نوشته تولید می

 کنند. از افراد تعداد زیادی نوشته تولید می

                                                 
27. G-Index 
28. Y-Index 
29 . Page Rank (PR)  

 ؛61ادفوردقانون بر

ای را منتشر کرد که در مقاله 1164برادفورد در سال 

موضوع در مجالت علمی تشریح های همآن توزیع مقاله

شده بود. وی اعالم کرد که تعداد نسبتاً کمی از مجالت، 

 ند. کنموضوع را منتشر میهای همدرصد باالیی از کل مقاله

 ؛62قانون تمرکز گارفیلد

فورد و تعمیم آن به کل علوم اقتباس از قانون براد

توان به یک است. در هر زمینه علمی نشریات را می

سنگ تشبیه کرد که هسته آن مجالت اساسی و شهاب

ها را بقیه مجالت تشکیل دنباله آن شامل ذرّات گاز

کنند. آنچه در دهند که گاهی مطالب مرتبط چاپ میمی

ه ، هستتواند خودشود، مییک رشته، دنباله محسوب می

توان برای کل علوم یک زمینه خاص دیگری باشد. پس می

 1222-522هسته مجالت فرض کرد که شامل بیش از 

 (. 18ژورنال نیست )

 رسانیها و مراکز اطالعسنجی در کتابخانهعلم

سنجی بر خدمات تردید، نتایج مطالعات علمبی

گذار ررسانی نیز تأثیها و مراکز اطالعرسانی کتابخانهاطالع

ه ای است کاست. این تأثیر، از یک طرف به دلیل انگیزه

کند و آنها را به سوی حرکت در در جامعه علمی ایجاد می

های بیشتر سوق مسیر توسعه علمی و انجام پژوهش

دهد و از سویی دیگر، به دلیل شناختی است که از می

سعه های توترین مؤلفهترین عوامل تولید علم و مؤثرمؤثر

شود. در هر دو علمی، برای جامعه علمی حاصل می

صورت، نه تنها جامعه علمی به سوی استفاده بیشتر از 

رسانی هدایت خواهد شد، بلکه از طرف خدمات اطالع

30 . Lotka,s Law 
31. Bradford,s Law 
32. Garfield,s Law of concentration 
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تری نیز برای دریافت خدمات آنها ، انتظارات جدید

رسانی به وجود خواهد آمد. این تأثیرات از ابعاد اطالع

د، ترین این مواری است. یکی از مهمگوناگونی قابل بررس

ه گذاران علمی نسبت بتغییری است که در نگرش سیاست

-های علمشود. چرا که پژوهشجایگاه کتابخانه ایجاد می

-دهد که بین وضعیت توسعه علمی کشورسنجی نشان می

ا و هرسانی که توسط کتابخانهها و کیفیت خدمات اطالع

شود، رابطه وجود دارد ئه میرسانی آنها ارامراکز اطالع

(17 .) 

-ز میها نیهای تخصّصی کتابخانهاین، فرایند برعالوه 

-نهسنجی قرار گیرد و به بهیتواند تحت تأثیر مطالعات علم

سازی و وجین ها بپردازد. مجموعهسازی این فرایند

راکز ها و مهای تخصّصی کتابخانهمجموعه، یکی از فعالیت

که همواره استفاده از نتایج مطالعات  رسانی استاطالع

سنجی را در راستای پیشبرد اهداف خود مورد تأکید علم

سازی، با استفاده از قرار داده است. متخصصان مجموعه

ی توانند با سهولت و دقت بیشترنتایج این نوع مطالعات می

در خصوص شناسایی و انتخاب نشریات و سایر منابع 

 (. 18اقدام نمایند ) ترکیفیتاطالعاتی با

ای هتواند با تکیه بر نتایج پژوهشبخش مرجع نیز می

سنجی، خدمات خود را بهبود بخشد؛ چرا که کاربران علم

امروز، بیش از هر زمان دیگر نیازمند آشنایی با منابع مرجع 

-ههای ارزیابی نمایتخصّصی رشته خود و آشنایی با معیار

ت به . این تغییر نگرش نسبهای معتبر از غیر معتبر هستند

-های تخصّصی که در نتیجه مطالعات علمجایگاه نمایه

-ها و برنامهشود، بسیاری از چارچوبسنجی حاصل می

دهد. به عنوان های بخش مرجع را تحت تأثیر قرار می

نمونه، امروز بیش از هر زمان دیگر در خصوص تفکیک 

، متنریات تمامهای نشها از پایگاهکارکرد و جایگاه نمایه

نیاز به تأمل وجود دارد. همچنین، لزوم آشنایی کتابداران 

 هایهای معتبر در حوزههای نمایهمرجع با محتوا و کارکرد

 (. 16شود )تخصّصی مختلف، بیش از پیش احساس می

-سنجی بر خدمات فنّی نیز انکارتأثیر مطالعات علم

شتر کتابی که پیناپذیر است. امروزه، سازماندهی منابع غیر 

های مالی و نیروی انسانی در اولویت به دلیل محدودیت

قرار نداشت، بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است. 

های میان، آموزش سازماندهی اطالعات در دورهاین در 

رسانی کشور نیز تحت تأثیر قرار علوم کتابداری و اطالع

رکز صرف بر ها، از تمگرفته و در بسیاری از دانشگاه

بندی کتاب، به سوی آموزش نویسی و ردهآموزش فهرست

سازی که در کل برای سازماندهی منابع غیر کتابی نمایه

-اساس، مستند همیناند. بر کاربرد دارد، تغییر جهت داده

ها و اشخاص نیز تحت تأثیر قرار سازی اسامی سازمان

بر  تأکیدسازی با گرفته است و به اجرا در آوردن مستند

ازی سمنابع غیر کتابی و با هدف ایجاد یکدستی در نمایه

ها و پژوهشگران و در نتیجه افزایش دقت در نام سازمان

ها مورد ذخیره و بازیابی و در نهایت، ارزیابی علمی آ ن

 (. 2توجه قرار داده شده است )

 ها وسنجی بر خدمات کتابخانهتأثیر مطالعات علم

شود، ، فقط به همین موارد محدود نمیرسانیمراکزاطالع

-بلکه این تأثیر در ابعاد دیگری همچون خدمات اطالع

سنجی رسانی و آموزش نیز قابل رؤیت است. اعتبار

تولیدات علمی دانشمندان که در کل با تکیه بر مطالعات 

پذیرد، تعداد و نوع انتظارات سنجی صورت میعلم

ییر داده است. با توجه رسانی تغکاربران را از بخش اطالع

به نوع نیاز اطالعاتی آنها ، کتابداران به عنوان مشاوران 

کنند. همچنین، لزوم تقویت سواد علمی نیز ایفای نقش می
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یابی، بیش از پبش در نزد های اطالعاطالعاتی و مهارت

 (. 7شود )پژوهشگران احساس می

ترتیب، هر چند پیشتر نیز بسیاری از خدمات اینبه

 رسانی، با تکیه بر نتایج مطالعاتها و مراکز اطالعکتابخانه

رسیده است، باید اذعان داشت که سنجی به انجام میعلم

امروزه به دلیل گسترش دامنه تولیدات علمی و افزایش 

سنجی این آثار، سنجی در اعتبارنقش مطالعات علم

ر رسانی بیشتر تحت تأثیها و مراکز اطالعخدمات کتابخانه

 (. 2رو شده است )تری روبهقرار گرفته و با مسائل جدید

 هاموانع و چالش

در  سنجیهای علمالبته نباید فراموش کرد که پژوهش

روست؛ از جمله توجه بیش بههایی نیز روایران با چالش

ای در از اندازه و بعضاً انحصاری به مقاالت آی. اس.

علمی کشور به که تولید آنسنجی. حالمطالعات علم

مقاالت مجالت، و مقاالت مجالت نیز تنها به مجالت آی. 

سنجی شود. جا دارد در مطالعات علمای محدود نمیاس.

 هایها و طرحنامهبه دیگر انواع تولید علمی نظیر پایان

های ثبت اختراع نیز پژوهشی، مقاالت فارسی و پروانه

ود مقدّمات توجهی، نبتوجه شود. شاید یک علّت این کم

الزم برای انجام مطالعه بر روی این نوع تولیدات است که 

امیدواریم به مرور زمان با رشد و توسعه نمایه استنادی 

های کشور برطرف نامهجهان اسالم و پایگاه ثبت پایان

ای ههای اطالعاتی بومی که با استانداردشود. ایجاد پایگاه

ک نیز غنی باشند، ی جهانی مطابقت داشته و از لحاظ محتوا

های متولّی توجه بیشتری به آن ضرورت است که باید نهاد

 (. 12معطوف دارند )

توان به توصیفی و سنجی میاز دیگر مشکالت علم

سطحی بودن بسیاری از مطالعات انجام شده در این حوزه 

سنجی در ایران نوآوری و در ایران اشاره کرد. در آثار علم

خورد. در این صورت الزم شم میخالقیت اندکی به چ

سنجی به سنجش فن آوری و نوآوری است تا در کنار علم

سنجی به نوعی صرفاً با نیز اهمیت داده شود. زیرا علم

مطالب علمی انتشار یافته و مستندات علمی سروکار دارد 

که برای بررسی میزان رشد علمی یک کشور کافی نیست. 

بردی علوم دانست و توان تبلور کارفن آوری را می

سنجش آن برای مدیریت رشد علمی کشور نیز الزم است 

(11 .) 

های سنجی با رویکردهای پیش روی حوزه علمچالش

ثبت های مدیگر، جنبهجایی  مختلف قابل بررسی است. در

علم سنجی با نگاهی و منفی مطالعات مربوط به حوزه

ر است و دموشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

-ها و موانع مطالعات حوزه علمترین کاستینهایت مهم

سنجی و برخی راهکارهای مقابله با این مشکالت، به 

بندی شده، در چهار مقوله زیر ارائه شده صورت طبقه

 است:

ضعف مبانی و فقدان پشتوانه محکم و عمیق نظری، 

 شناختی؛فلسفی و معرفت

-اص حوزههای خشناختی و دشواریمشکالت روش

 ها و تحلیل استنادی؛ای مانند مسائل مربوط به استناد

 شناسی؛ وآشفتگی و ابهام در واژگان و اصطالح

ای های سنجش علم از جمله آی. اس.محدویت ابزار

 (. 1در سنجش واقعی علم و تولیدات علمی )

 گیرینتیجه

جی سنهای پژوهشی در علمگی زمینهبه دلیل گسترد

نسبی این حوزه که فقط چند دهه از تولّد  و جوان بودن

برای مطالعه دارد و های فراوانی گذرد، هنوز زمینهآن می

بخش محققان جوان باشد. کثرت تواند الهامخوشبختانه می
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مقاالت چاپ شده در این موضوع نیز بیانگر این واقعیت 

است که تحقیق در این حوزه بسیار فعّال است. بررسی 

دهد که این روش در ارزیابی علمی و متون نشان می

ها و حتّی دانشمندان ها، دانشکدهها، دانشگاهمقایسه کشور

به طور انفرادی و بر اساس انتشارات علمی آنها کاربرد 

دارد و به عنوان ابزار معتبری در ارزیابی مواد و منابع 

شناخته شده است و تقریباً توسط اکثر دانشمندان در کلیه 

-دیگر، علم بیانشود. به لمی به کار برده میهای عحوزه

تواند ابزاری کارآمد و قدرتمند برای مسئوالن و سنجی می

 تر در مدیریت منابع مالیریزان باشد تا افقی روشنبرنامه

 و انسانی پدید آورند. 

بخشی نتایج حاصل از در پایان الزم است به اثر

ن مطالعات سنجی اشاره شود، زیرا در ایمطالعات علم

های آماری پژوهشگران معموالً با حجم وسیعی از داده

بخشی به آنها کار آسانی سازی و معنیمواجهند که خالصه

 نیست. 

ها در این تحقیقات راهی آوری تا تحلیل دادهاز گرد

طوالنی پیش روی محقق قرار دارد، بنابراین تفسیر نتایج 

 بسا تحقیقاتسنجی اهمیت بسیار دارد. چهمطالعات علم

ی آورهای قابل توجهی گردای صورت گیرد و دادهگسترده

ر ای تحلیل و تفسیها به نحو شایستهشود اما اگر این داده

ی قابل توجهی از آنها حاصل نخواهد نشوند، عمالً نتیجه

سنجی ی کّمی معمول در علمهاکه روششد، به ویژه آن

شوند که در نگاه میاساسًا به ارائه اعداد و ارقامی منجر 

توان معنای دقیقی از آنها استنباط کرد. این نخست نمی

سنجی است که با دانش و خبرگی وظیفه محققان علم

 خاص از این اطالعات استفاده کنند. 

 سنجی شروعامید است روند مثبتی که در زمینه علم

شده، در آینده با تالش محققان و حمایت متولّیان امور 

و شاهد رشد و پویایی این حوزه مطالعاتی در  ادامه یابد

 کشور باشیم. 
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