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 چکیده

سنجی بر روی  های علم سیاستگذاری علمی در زمینه مصرف کاالهای فرهنگی نیازمند تحلیل

های مصرف قالهسنجی ماین پژوهش با هدف مطالعه علم های انجام شده در این حوزه است که پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد  کاالهای فرهنگی برای سیاستگذاری درست انجام شده است.

 551) شدههای علمی نمایه سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مقالهعلم

ار گردآوری اطالعات در است. ابز 6169-6991عنوان( در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیکس از سال 

-ویووِر، هیسسنجی وُسافزارهای علم برداری و ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات نرماین پژوهش یاداشت

های مختلف ها با کمی نوسان در سالها نشان داد که روند انتشار مقالهسایت و اکسل است. یافته

ها به های مقالهگرفته و بیشترین موضوع های قدیمی صورتصعودی بوده و بیشترین استنادها به مقاله

شناسی، مطالعات فرهنگی، اکولوژی،   شناسی، انسان های موضوعی تجارت، اقتصاد، جامعه ترتیب در حوزه

علوم اجتماعی و علوم زیستی است. همچنین کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، ایتالیا و اسپانیا و 

استناد محلی و جهانی را تر و سوری بیشترین نشر مقاله و های لندن، گلف، مکواری، لنکس دانشگاه

کننده و اقتصاد فرهنگی بیشترین نشر مقاله و استناد محلی و پژوهش مصرف اند و مجله دریافت کرده

اند. عالوه بر این چاپ شده( Q1) های با ضریب تأثیر باالها در مجلهو بیشتر مقاله جهانی را دریافت کرده

جانستون بیشترین انتشار مقاله و مکراکن، شلر و براوو بیشترین استنادهای محلی ان داد که ها نشیافته

اند ولی همکاری استنادی نویسندگی را در میان نویسندگان داشته استنادی و هم و جهانی و هم

ها نیز پراکندگی رخدادی کلیدواژه ها درکل کمتر است و شبکه همنویسندگان کشورها و سازمان

رخدادی  های مصرف، فرهنگ، اقتصاد، کاالهای فرهنگی و رفتار بیشترین همشتری داشته و کلیدواژهبی

تر از استنادهای ها بسیار پاییناند. نتایج نشان داد که استنادهای محلی به مقالهرا به خود اختصاص داده

ان حوزه فرهنگی باید به جهانی است و میزان همکاری علمی نویسندگان نیز پایین است. لذا سیاستگذار

های الزم برای افزایش المللی پرداخته و انگیزه های علمی در سطح محلی و بینتقویت و بهبود همکاری

 ها ایجاد کنند.های علمی را در بین نویسندگان، کشورها و سازمانهمکاری

نویسندگی،  دی، هماستنامصرف، کاالهای فرهنگی، مصرف کاالهای فرهنگی، استناد، همها: کلیدواژه

 سنجیعلم
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 مقدمه

یکی از عناصر اصلی پیشرفت جوامع اطالعاتی امروز داشتن فرهنگ غنی است. از دیدگاه امام 

ره( باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت دارد، فرهنگ آن ) خمینی

دهد و با عه را تشکیل میجامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جام

انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی 

(. 61: 6371ره(، ) ؛ به نقل از: امام خمینی63: 6399غفوری، ) تهی است.باشد ولی پوچ و میان

ها برای ه و آنتوجه به مسئله فرهنگ هدف اصلی و نیاز ضروری جوامع اطالعاتی امروز بود

اینکه بتوانند جایگاه فرهنگی جوامع خودشان را در رقابت با جوامع دیگر ارتقا دهند باید 

های الزم برای مدیریت فرهنگی به عنوان پیش شرط الزم مهندسی فرهنگی را فراهم  زمینه

کنند. هدف از مهندسی فرهنگی خلق بستر فرهنگی مناسب و محرک توسعه و تعالی مادی و 

نوی جامعه در چارچوب نظام اعتقادی و باورهای جامعه متناسب با شرایط و مقتضیات ملی مع

(. بنابراین، برای مهندسی 6397میر، صالحی امیری، قیومی و عزیزآبادی فراهانی، ) است

ریزی و فرهنگی درست نیازمند تحلیل دقیق از مصارف فرهنگی جوامع هستیم تا بتوانیم برنامه

 ری در این زمینه داشته باشیم. سیاستگذاری بهت

کننده بیشتر بر این مسئله تأکید دارد که جهان کاالها و در دنیای امروزی فرهنگ مصرف

(. لذا 6391فر، گنجی و چینی، هاشمیان) ها برای فهم جامعه بسیار مهم هستندساختار آن

ی برای پرورش اذهان توجه به کاالهای فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطالعات

های مختلف اجتماعی و فرهنگی اهمیت زیادی عمومی جهت رسیدن به رشد و توسعه در زمینه

ها سبب افزایش توان خالقیت، نوآوری و ابتکار افراد شده و صبر و دارد؛ چراکه مصرف آن

باعث بردباری و سعه صدرشان را در برابر مشکالت و مسائل موجود در جامعه افزایش داده و 

بهبود و ارتقای سرمایه فرهنگی خواهد شد و همچنین، بهبود سرمایه فرهنگی، سبب کاهش 

؛ به نقل از: رشیدپور، 676: 6394مقدم،  نیازی و شفائی) های اجتماعی خواهد شد نابهنجاری

(. بنابراین، برای رسیدن به اهداف مورد نظر ابتدا باید تحلیل درستی از نیازهای 57: 6399

و مصرف فرهنگی افراد و جوامع مختلف که دارای تنوع مصرف فرهنگی متفاوتی با  فرهنگی

ها پاسخ دهیم. آمار بسیار یکدیگر هستند داشته باشیم تا بتوانیم به نیازهای متنوع فرهنگی آن

دهد که توجه به مصرف کاالهای فرهنگی بسیار پایین مصرف فرهنگی در کشور ما نشان می

های اجتماعی مجازی و انتظار است که این امر با ظهور اینترنت و شبکهپایین و دور از حد 
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(. 6391شادمانی علیشاه، ) های اخیر افزایش یافته استاستفاده گسترده مردم از آن در سال

بنابراین، برای غلبه بر مشکالت و مسائل فرهنگی، توجه به این مسائل بیش از پیش احساس 

های الزم برای رشد و توسعه نظام گذاران نظام باید زمینهشود و ضروری است که سیاستمی

 فرهنگی کشور را فراهم کنند. 

کننده های توصیفهایی از شاخصسنجی بنا نهادن نظاماز آنجایی که هدف مطالعات علم

بندی پژوهش در اجتماعات مختلف علمی و ارزیابی بهتر از روندهای علمی و پژوهشی و رتبه

قنبری باغستان،  ) های انجام شده برای سیاستگذاری علمی و پژوهشی استوهشدرست از پژ

سنجی مصرف (. لذا مطالعه علم6391) ؛ به نقل از خالقی،6397اختری زواره و آل ابراهیم، 

های موجود در این زمینه شده و باعث خواهد شد کاالهای فرهنگی باعث مشخص شدن خالء

ان بیش از گذشته به این حوزه توجه کنند و از طریق فراهم ها و پژوهشگرها، سازماندولت

های تشویقی برای باال بردن  های این حوزه، و اعمال سیاستکردن بودجه کافی برای پژوهش

ریزی و سیاستگذاری درست در این زمینه داشته باشند. مصرف کیفیت این محصوالت، برنامه

اختار اجتماعی، زندگی و هویت اجتماعی آنان محصوالت فرهنگی در جامعه ارتباط زیادی به س

دارد که این موضوع نشانگر نگرش اجتماعی مردم نسبت به شیوه استفاده از محصوالت فرهنگی 

(. آمارهای موجود مؤید آن است که تولید فرهنگی در تمامی 619: 6391دانایی، ) است

ها مصداق دارد، بلکه کمیت آنها سیر صعودی داشته است. این واقعیت نه تنها در مورد  زمینه

های تولیدی، توان از این روند فزاینده سخن گفت. در مقایسه میان فیلمدر زمینه کیفی نیز می

های گذشته ها و ... در دههها، گردهمایینوارهای موسیقی، کتب منتشره، مجالت و روزنامه

 گرددارناپذیر نمایان میگیری مشاهده شده است که به عنوان واقعیتی انکهای چشمپیشرفت

(. بنابراین برای رشد و ارتقای علمی حوزه مصرف کاالهای فرهنگی، 669: 6396باباخانی، )

های این حوزه بسیار ضروری است، چرا که ویژه مقاله مطالعه و بررسی منابع علمی این حوزه به

ی، استنادهای موضوعی، استناد و همباعث مشخص شدن روندهای پژوهشی، حوزه

های ها، کشورها، پژوهشگران و منابع منتشرکننده آثار علمی و پژوهشنویسندگی، سازمان هم

های علمی درست در این زمینه خواهد  انجام شده در آن حوزه شده و منجر به سیاستگذاری

های انجام شده توسط پژوهشگر، مشخص شد که شد. براساس جستجو، مطالعه و بررسی

های مصرف کاالهای فرهنگی انجام نشده است. در سنجی مقاله لعه علمپژوهشی در زمینه مطا

های مصرف محصوالت فرهنگی برای سنجی مقاله نتیجه هدف اصلی این پژوهش، مطالعه علم
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های موضوعی مورد مطالعه، نویسندگان و پژوهشگران برتر این حوزه، شناسایی و شناخت حوزه

های فعال در این حوزه است تا بتواند به سازمان میزان استناد به این منابع، کشورها و

 سیاستگذاری و مدیریت صحیح و دقیق در زمینه مصرف کاالهای فرهنگی کمک کند. 

روند انتشار و میزان استنادهای جهانی های این پژوهش این است که  در این راستا پرسش

پایگاه استنادی کالریویت  ها درو محلی براساس سال و انواع منابع منتشرکننده مقاله

ها، ها، زبانهای موضوعی، کشورها، سازمانآنالیتیکس چگونه است؟ بیشترین موضوعات، حوزه

های مصرف کاالهای فرهنگی کدامند؟ میزان استناد، های منتشرکننده مقالهنویسندگان و مجله

ها چگونه است؟ ه مقالههای منتشرکنندها و زباننویسندگی، کشورها، سازماناستنادی و هم هم

های مصرف کاالهای فرهنگی در پایگاه استنادی های مقالهرخدادی کلیدواژهو نقشه هم

 کالریویت آنالیتیکس چگونه است؟ 

 مبانی نظری پژوهش 

 سنجی علم

سنجی را معرفی کردند و اذعان داشتند که  علم 6919در سال  6نالیموف و مولچنکو

های کمّی در ارتباط با تحلیل علم به عنوان یک فرایند  بارت است از کاربرد روشسنجی ع علم

سنجی را روش کمّی کشف توسعه علم، به  اطالعاتی. به بیان دیگر نالیموف و مولچنکو، علم

به نقل از هود و ویلسون،  93: 6391نوروزی چاکلی، ) عنوان فرایندی اطالعاتی تعریف کردند

سنجی را بر اطالعات علمی متمرکز علم 6997ن و همکارانش در سال (. همچنین براو6116

های کمّی تولید، اشاعه و استفاده از اطالعات  سنجی با جنبه دانستند و اظهار کردند که علم

ها ابعاد اطالعات علمی را به منظور کمک به درک بهتر سازوکارهای  علمی سرو کار دارد. آن

نقل در:  Vinkler, 2010) جزیه و تحلیل قرار دادندهای پژوهش علمی مورد ت فعالیت

تا بتواند به تجزیه و تحلیل کمّی و تا حد امکان کیفی فرایند   (95: 6391چاکلی،  نوروزی

بینی  تولید، توزیع و استفاده از اطالعات علمی و عوامل مؤثر بر آن و توصیف، تبیین و پیش

نگری علمی و ذاری، اعتالء و آگاهی و آیندهگ ریزی و سیاست این فرایند، به منظور برنامه

-عصاره، حیدری، زارع) المللی بپردازند پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین

 (.91: 6399العابدینی،  فراشبندی و زین

                                                            
1  Nalimov and MulChenko 
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 سنجی  اهداف علم

لمی به عنوان تر سازوکار پژوهش ع سنجی عبارتند از: فهم و درک دقیقمهمترین اهداف علم

ها و خصایص علم و پژوهش؛ ترغیب هرچه بیشتر فعالیتی اجتماعی و نمایان ساختن ویژگی

وری مناسب از  پژوهشگران به تالش بیشتر؛ ایجاد رقابت سالم در یک دوره زمانی معین؛ بهره

ای و  رشته ای و چندرشتههای گروهی، بین های موجود؛ تقویت پژوهشامکانات و پتانسیل

پروری؛ ارزیابی متون از طریق بررسی کمّی تولیدات علمی و ترسازی علمی جهت نخبهبس

پژوهشی؛ ایجاد نظام اطالعات علمی گوناگون و طراحی نقشه علمی یک کشور؛ توزیع عادالنه 

گذاری علمی و پژوهشی  های فردی و گروهی و غیره؛ کمک به سیاست امکانات با توجه به تفاوت

ها،  بندی پژوهشگران، موسسات پژوهشی، دانشگاه ؛ ارزیابی صحیح و رتبههای مختلفدر کشور

مجالت علمی و کشورها؛ دستیابی به کمّیت و کیفیت بروندادهای پژوهشی و فنّاوری؛ پاسخ به 

عصاره، حیدری، ) گیری تحوالت علمی و مشخص شده مسیر هر رشته علمیچگونگی شکل

 (.94 :6399العابدینی، فراشبندی و زینزارع

 سنجی کاربردهای علم

ریزی؛  سنجی عبارتند از: مطالعه کمّی جریان علم به منظور برنامه مهمترین کاربردهای علم

گذاری و ارزیابی علمی و پژوهشی و مطالعه تاریخ علم با ترسیم ساختار آن در  سیاست

برتر جهان؛  های بندی دانشگاه های تخصصی؛ تهیه گزارش رشد علمی یک کشور؛ رتبه رشته

های غیر مستقیم تولید، ها و مطالعه الگوهای انتشاراتی؛ بررسی شیوهردیابی انتشار اندیشه

های مختلف؛ های موضوعی در رشتهکسب و اشاعه اطالعات علمی؛ ارائه تصویری از گرایش

دان ها و دانشمن های گوناگون؛ مقایسه کشورها، دانشگاه تعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه

براساس انتشارات علمی آنان؛ سنجش علمی اعضای هیأت علمی؛ ارزیابی علم و فنّاوری و ابداع 

گیری توسعه علم و فنّاوری و شناخت و ترسیم الگوی ارتباطات  های اندازه ها و مقیاس شاخص

 (.616: 6399العابدینی، فراشبندی و زینعصاره، حیدری، زارع) علمی

 سنجی رویکردهای علم

سنجی و  سنجی را به سه مقوله زیر: علم رویکردهای علم 6999و دیگران در سال  6نگپاول

های مورد  سنجی، دامنه و روش گذاری علم و فنّاوری، شامل مقدماتی بر موضوع علم سیاست

                                                            
1  Ngpaul 
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المللی دانشمندان به  سنجی؛  ساختار و پویایی علم، شامل همکاری ملی و بین استفاده در علم

 (Hood and Wilson, 2001) اندبندی کردهای علم دستهابعاد منطقهطور خاص و 

 سنجی های علم شاخص

ها بندی شوند که یکی از این دستهبندی میهای مختلفی دستهسنجی به شکلهای علمشاخص

ها را ارائه شد که در آن عملکرد علمی پژوهشگران و سازمان 6119در سال  6توسط فرانچست

وری پژوهشگر یا : در این شاخص بهرهوریمعیارهای بهره الف(بندی کرد: دسته به شرح زیر

ها نسبت به سابقه پژوهشی، نسبت تعداد ها، تعداد مقالهگروه پژوهشی بر مبنای تعدا مقاله

هایی که در این دسته مقاله به تعداد پژوهشگر، تعداد انتشارات در مجالت برتر و سایر شاخص

ها،  : این معیارها به سنجش کیفیت عملکرد مجلهمعیارهای تأثیر ب(گیرند. قرار می

پردازند و شامل تعداد استنادات، نسبت تعداد استنادات به پژوهشگران یا گروه پژوهشی می

باشد. ها میگذرد و نسبت تعداد استنادات به تعداد مقالههایی که از انتشار مقاله میتعداد سال

وری و تأثیر در  ها خالصه کردن هر دو معیار بهرهف این شاخص: هدمعیارهای ترکیبی ج(

یزدانی، ) های نویسندگان را به دست آوردیک عدد است که بتوان نسبت استنادات به مقاله

سنجی  های علم ترین شاخص (. به طور کلی از مهم6393موقر، قالیچی و خلیلی، نجات، رحیمی

شامل ) توان به ضریب تأثیر اند میادی شکل گرفتهکه بر مبنای شاخص استناد و تحلیل استن

عمر ضریب تأثیر مجالت، ضریب تأثیر رشته، ضریب تأثیر کشورها و ...(، شاخص فوریت، نیم

متون علمی یا کهنگی متون، شاخص هرش، شاخص جی، شاخص وای، شاخص پای، شاخص 

می، پیرحقی و صبوری، کر) های سنجش علم در کشورهای مختلف اشاره کرد تأثیر متیو و روش

 (.Hinze and Glänzel, 2013؛ 6394

 سنجی در مصرف فرهنگی اهمیت علم

توان گفت که سنجی سیاستگذاری در علم است بنابراین می با توجه به اینکه هدف اصلی علم

تواند به سیاستگذاری علمی درست در های مصرف فرهنگی میتحلیل تولیدات علمی در حوزه

کمک کند. همچنین به مشخص شدن وضعیت تولیدات علمی، ساختار فکری  این حوزه

ها، کشورها و آثار علمی برتر، جایگاه عوامل تولید ها، دانشگاهنویسندگان، پژوهشگران، سازمان

                                                            
1 Franceschet 
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های موضوعی، منایع علمی، ردیابی آثار علمی، تعامالت علمی در سطوح مختلف،  علم، حوزه

باطی و انتشاراتی، تغییرات و تحوالت و روندهای علمی، های علمی، الگوهای ارت شبکه

های علمی، گذاریای، موضوعات داغ پژوهشی، سرمایههای موضوعی و رشتهنگری، شکاف آینده

های گروهی و مقایسه عوامل تولید علم با یکدیگر، تشویق و ترغیب پژوهشگران به پژوهش

رخدادی موضوعات، عوامل تولید سندگی، همنوی استنادی، هممیزان استناد، خوداستنادی، هم

 ها کمک خواهد کرد.های علمی آنعلم در این حوزه و ترسیم نقشه

   پیشینه پژوهش

گر مشخص شد که پژوهشی با روش ها و جستجوهای انجام شده توسط پژهشا بررسیب

هایی را که در هسنجی در مورد کاالهای فرهنگی انجام نشده است. لذا پژوهشگر فقط پیشین علم

اند، را آورده تا بتواند به  ها و موضوعات مربوط به مصرف کاالهای فرهنگی پرداختهها به مؤلفهآن

 ها با یکدیگر در نتایج پژوهش بپردازد. های این پژوهش مقایسه موضوعات و مؤلفه

 انان( در پژوهشی به بررسی میزان نوگرایی و مصرف کاالهای فرهنگی جو6395) نظری

های آزاد اسالمی، هرمزگان  های شهر بندرعباس شامل دانشجویان دانشگاهدانشجویان دانشگاه)

گیری علمی بر میزان مصرف کاالهای  و پیام نور شهر بندرعباس( پرداخت و نشان داد که جهت

( در پژوهشی با عنوان فراتحلیل مطالعات 6396) فرهنگی تأثیری نداشته است. موسوی کاخکی

های شناسی مصرف کاالهای فرهنگی در ایران نشان داد که مولفه م شده در باب جامعهانجا

تحصیالت، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، میزان اوقات فراغت، دینداری، فاصله محل 

سکونت تا اماکن فرهنگی و جنسیت بر مصرف کاالهای فرهنگی مؤثر است و در میان 

ن اهمیت را داشته و مدل نظری بوردیو بیشتر مورد متغیرهای مذکور، تحصیالت بیشتری

 استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. 

های فرهنگی سایت  ( در پژوهشی با تحلیل محتوای پیام6394) بروجردی علوی و خانیکی

های فرهنگی با توجه به مخاطبان خاص،  دانشگاه عالمه طباطبائی نشان دادند که محتوای پیام

 های فرهنگی دانشجویی مربوط است. جنادله و رهنما سائل دانشجویی و فعالیتبیشتر به م

های نوین نشان داد که در بیشتر ( با انجام فراتحلیل مقاالت منتشرشده در حوزه رسانه6397)

زا  هایی آسیب عنوان رسانه های نوین، به شناختی حاکم بوده و رسانه این مقاالت رویکرد آسیب

( در پژوهشی با رویکرد 6397) . قنبری باغستان،  اختری زواره و آل ابراهیماند بازنمایی شده
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سنجی به شناسایی مسیرها و روندها در تحقیقات و مطالعات مرتبط با فراتحلیل از نوع علم

های این حوزه ارتباطات سالمت در خارج از ایران پرداختند و نشان دادند که روند رشد پژوهش

دهد.  در اقصی نقاط جهان به رشد و متنوع شدن خود ادامه می بیشتر شده و با سرعت

های اخیر از همچنین کشورهای مالزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و... در سال

اند المللی و انجام تحقیقات مشترک تجارب خوبی کسب کردههای علمی بینطریق ایجاد شبکه

ی تعیین سمت و سو و روند توسعه و تحقیقات مرتبط با ها به عنوان الگو براتوان از آنکه می

 آن در آینده استفاده کرد.

Dinizo  وMachado (6166 در پژوهشی، به تحلیل مصرف کاالهای فرهنگی و هنری در )

برزیل پرداختند و نشان دادند که مصرف کاالهای فرهنگی تحت وضعیت اجتماعی، اقتصادی، 

ها بستگی دارد و مصرف فرهنگی در مناطق مختلف متفاوت ادهآموزشی و تعدا جمعیت خانو

لعه مؤسسات ( در پژوهشی با عنوان مطا6115) Zembylasو   ,TschmuckHasitschkaاست. 

ها، ها، تولید، توزیع، پذیرش و مصرف آنفرهنگی به بررسی کاالهای فرهنگی، ساختار آن

های فرهنگی و  های سازمانهای مختلف مصرف فرهنگی و خدمات فرهنگی، ویژگیتحلیل شیوه

( در پژوهشی با عنوان تأثیر 6113) Inönüها پرداختند. سیاست فرهنگی و نظام حقوقی آن

فرهنگی بر تولید علمی به بررسی تولیدات علمی کشورها براساس تولید ناخالص داخلی عوامل 

گاه مشترکشان به پژوهش علمی ها در هر میلیون نفر پرداخت و کشورها را براساس نآن

 بندی کرد. طبقه

دهد که مصرف کاالهای فرهنگی از های پژوهش نشان میبه طور کلی مطالعه پیشنه

هایی مانند وضعیت اقتصادی، تحصیلی، زیرساخت و  ی برخوردار نیست و مؤلفهوضعیت مطلوب

ها و مصرف کاالهای فرهنگی فناوری بر آن تأثیرگذار هستند و رابطه معناداری بین این مؤلفه

ها به تحلیل دهد که بیشتر آنهای انجام شده نشان میهای پژوهشوجود دارد. همچنین یافته

اند و پژوهشی با عنوان های اجتماعی مختلف پرداختهها و رسانهمحتوای مقاالت، سایت

سنجی  سنجی در این حوزه انجام نشده است. بنابراین هدف این پژوهش مطالعه علم علم

های مصرف کاالهای فرهنگی در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیکس است تا بتواند به  مقاله

انش تولید، سازماندهی، تسهیم و استفاده بهتر از های علمی درست جهت بهبود دسیاستگذاری

 کاالهای فرهنگی کمک کند.

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Tschmuck
https://www.researchgate.net/profile/Tasos_Zembylas
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 شناسی پژوهش روش

سنجی انجام شده است. جامعه آماری این این پژوهش از نوع کاربردی است و با رویکرد علم

عنوان( نمایه شده در پایگاه استنادی  551) پژوهش کل مقاالت علمی مصرف کاالهای فرهنگی

از این پایگاه  6169ماه ژانویه  64که در تاریخ  است 6169-6991ریویت آنالیتیکس از سال کال

برای گردآوری اطالعات از بخش جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی  استخراج شده است.

به این معنی که از قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه کالریویت آنالیتیکس استفاده شده است. 

 آنالیتیکس و محدود کردن جستجو به موضوع مصرف کاالهای فرهنگیاطالعاتی کالریویت 

(TS= consumption and cultural goods و نوع مدرک به مقاله ) (Article تعداد )مقاله  551

 Save to other file formatو  Analyze Resultsها از طریق بخش بازیابی شد که اطالعات آن

خروجی گرفته شد و بعد از آن  Plain Textو  Full Record and Cited References به صورت

سنجی افزارهای علم به پاکسازی موارد نامرتبط با این حوزه اقدام شد تا برای تحلیل در نرم

اطالعاتی کالریویت آنالیتیک برای  پذیر شود. بعد از جستجوی اطالعات در پایگاهامکان

ها، اطالعات های مقالهوان، موضوع، چکیده، کلیدواژهبرداری از عن گردآوری اطالعات به یادداشت

 6دست آوردن تعداد و درصد استنادهای محلی مربوطه گردآوری و ذخیره شد. همچنین برای به

ها( و ها از منابع کتابشاختی استناد شده در خود مقالهتعداد کل استنادهای دریافتی مقاله)

ساینس( براساس  آو ها از  مجموعه وبیافتی مقالهتعداد کل استنادهای در) 6استنادهای جهانی

استفاده شد  3سایت افزار هیسها از نرمسال، نویسنده، کشور، مجله، نوع مدرک، زبان و کلیدواژه

های استخراج شده از پایگاه کالریویت آنالیتیک به محاسبه به این معنی که با فراخوانی داده

اس فیلدهای سال، نویسنده، کشور، مجله، نوع مدرک، ها براساستنادهای محلی و جهانی آن

 استنادی های همسایت پرداخته شد. برای برای ترسیم نقشهافزار هیسها در نرمژهزبان و کلیدوا

آمدن دو یا چند ) رخدادی واژگان آمدن دو اثر به طور مشترک در لیست منابع اثر سوم(، هم)

مشارکت حداقل دو نفر در انتشار ) نویسندگی و همکلمه کنار هم در یک یاچند مدرک دیگر( 

 افزار به این ترتیب است. استفاده شد که مراحل آن در نرم 4ویووِرافزار وُس یک اثر( از نرم
File + Create + Create a map based on bibliographic data + Web of science + 

Co-occurrence+ Co-Authorship + Co-citation 

                                                            
1  Total Local Citation Score 

2  Total Global Citation Score 

3  HisCite 

4  VOSviewer 
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سازمان، نویسنده، مجله و  61در نهایت برای جلوگیری از حجیم شدن مقاله فقط به  

اند جدول یا نمودار بوسیله موضوعی که دارای بیشترین مقاله، استناد و همکاری علمی را داشته

 طراحی شده است.  6افزار اکسل نرم

 های پژوهش یافته

 های مصرف کاالهای  قالهروند انتشار و میزان استنادهای محلی و جهانی م

 
 2119-1891های مصرف کاالهای فرهنگی از سال . روند انتشار مقاله1نمودار 

 6های مصرف کاالهای فرهنگی با دهد که روند انتشار مقاله نشان می 6های نمودار یافته 

شده ای در این زمینه منتشر نمقاله 6999شروع شده و بعد از آن تا سال  6991عنوان از سال 

های بعد از آن روند انتشار مقاالت با کمی نوسان روند صعودی داشته و از سال ولی در سال

به بعد از روند رشد خوبی برخوردار بوده است که شاید دالیل این امر را در توجه جامعه  6111

 جهانی و پژوهشگران به فرهنگ و مصرف فرهنگی دانست.

 ساس سالها برااستنادهای محلی و جهانی مقاله

 ها براساس سال. میزان استنادهای محلی و جهانی مقاله1جدول 

 کل استنادها استنادهای جهانی استنادهای محلی در صد مدارک تعداد مدک سال

1986 1 6%. 16 993 993 

1999 9 1/6% 10 840 840 

2009 21 3/6% 3 782 782 

                                                            
1  Excel 
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 کل استنادها استنادهای جهانی استنادهای محلی در صد مدارک تعداد مدک سال

2008 22 4% 5 684 684 

2004 10 1/8% 5 586 586 

2002 15 2/7% 10 543 543 

2012 28 5% 9 493 493 

2010 22 4% 6 494 494 

2011 26 4/7% 8 450 450 

2007 16 2/9% 11 404 404 

2013 31 5/6% 6 370 370 

1997 5 .09% 0 365 365 

2014 32 5/8% 8 309 309 

2005 12 2/2% 4 310 310 

2003 10 1/8% 5 308 308 

2015 62 11/2% 2 240 240 

2016 78 64% 4 203 203 

1994 3 .05% 6 188 188 

1998 5 .09% 0 192 192 

2000 5 .09% 0 189 189 

1996 8 1/4% 3 137 137 

2017 53 9/5% 0 107 107 

2006 5 .09% 0 99 99 

2001 3 .05% 0 89 89 

1993 4 .07% 1 41 41 

1995 2 .04% 0 21 21 

2018 63 11/3% 0 13 13 

1990 2 .04% 0 7 7 

1991 1 .02% 0 6 6 

1992 2 .04% 0 6 6 

 9469 9469 122 100 556 جمع
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عنوان مربوط به سال  79دهد که بیشترین تعداد مقاله با نشان می 6های جدول یافته     

بار توسط پژوهشگران کشورهای  613بار توسط پژوهشگران محلی و  4بوده است که با  6161

ای که در زمینه مصرف کاالهای فرهنگی تناد قرار گرفته است ولی تنها  مقالهمختلف مورد اس

بار( بیشترین 993) بار( و جهانی61) نوشته شده بیشترین میزان استناد محلی 6991در سال 

دهند که ها نشان میاستنادهای محلی و جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته

، 6119، 6999، 6991های ن استنادهای محلی و جهانی در سالبه طورکلی بیشترین میزا

 های مصرف کاالهای فرهنگی صورت گرفته است.برای مقاله 6114و  6119

 های مصرف کاالهای فرهنگی میزان استنادهای محلی و جهانی به انواع مقاله

 رهنگیهای مصرف کاالهای ف. تعداد استنادهای محلی و جهانی انواع مقاله2جدول 

 نوع مدرک
تعداد 

 مدرک

استنادهای 

 محلی

استنادهای 

 جهانی
 کل استنادها

های علمی پژوهشیمقاله  530 112 8727 8839 

های کنفرانسی و همایشیمقاله  25 10 723 733 

 19 19 0 1 بخشی از کتاب

 9591 9469 122 556 جمع

های علمی پژوهشی در ک مقالهدهند که از لحاظ نوع مدرنشان می 6های جدول یافته

های کنفرانسی و همایشی و بخشی از کتاب بیشترین میزان استنادهای محلی و مقایسه با مقاله

 اند.جهانی را دریافت کرده

 های مصرف کاالهای فرهنگی های مقالهبیشترین موضوع

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیهای مقاله. موضوع2نمودار 

های مصرف کاالهای د که بیشترین موضوعات اصلی مقالهدهنشان می 6دار های نمویافته

های موضوعی تجارت،  فرهنگی در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیک به ترتیب در حوزه

 شناسی، مطالعات فرهنگی و غیره است.   شناسی، انسان اقتصاد، جامعه

81 
70 

61 

33 30 30 27 26 24 23 21 18 14 13 13 9 9 9 9 8 
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 نگی های مصرف کاالهای فرههای موضوعی مقالهبیشترین حوزه

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیهای موضوعی مقاله. حوزه3نمودار 

های مصرف های موضوعی مقاله دهد که بیشترین حوزهنشان می 3های نمودار یافته

های اقتصاد تجارت،  کاالهای فرهنگی در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیک به ترتیب در حوزه

شناسی و غیره   دیگر علوم اجتماعی، علوم زیستی، انسان شناسی، اکولوژی، موضوعات جامعه

 است. 

 ها ها و میزان استناد و همکاری علمی آنبیشترین کشورهای منتشرکننده مقاله

 
 های مصرف کاالهای فرهنگی. کشورهای منتشرکننده مقاله4نمودار 

نادا، ایتالیا، اسپانیا، دهد که کشورهای آمریکا، انگلیس، کانشان می 4های نمودار یافته

استرالیا، برزیل، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، دانمارک، هلند، فنالند، ژاپن، سوئد، سوئیس، 

کشوری هستند که بیشترین انتشار مقاله را در پایگاه  61مکزیک، کره جنوبی و آرژانتین 

 اند.استنادی کالریویت آنالیتیک داشته

160 

61 

46 44 
33 30 30 

25 24 
18 17 14 13 13 11 10 9 9 8 8 

123 

95 

41 37 32 30 28 26 20 19 16 14 13 12 12 12 12 10 8 7 
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 هارهای منتشرکننده مقالهاستنادهای محلی و جهانی به کشو

 ها براساس کشور. میزان استنادهای محلی و جهانی مقاله3جدول 

 کل استنادها استنادهای جهانی استنادهای محلی تعداد مدک کشور ردیف

 2629 2591 38 103 انگلیس 6

 2373 2354 19 114 آمریکا 6

 1848 1822 26 41 کانادا 3

 896 887 9 29 ناشناخته 4

ترالیااس 5  30 7 873 880 

 644 630 14 31 ایتالیا 1

 352 344 8 26 فرانسه 7

 347 341 6 36 اسپانیا 9

 301 296 5 19 چین 9

 270 269 1 13 دانمارک 61

 234 232 2 13 هلند 66

 219 215 4 12 سوئیس 66

 212 207 5 18 آلمان 63

 193 190 3 12 ژاپن 64

 144 143 1 5 نروژ 65

لبرزی 61  28 3 111 114 

 98 98 0 6 هند 67

 89 89 0 3 ترکیه 69

 83 83 0 7 آرژانتین 69

 79 79 0 12 سوئد 61

های مصرف کاالهای فرهنگی که به وسیله دهد که مقالهنشان می 3های جدول یافته

و  6373، 6161اند به ترتیب با پژوهشگران کشورهای انگلیس، آمریکا و کانادا منتشر شده

ها اند. همچنین یافتهاستناد بیشترین میزان استنادهای محلی و جهانی را دریافت کرده 6949

رغم اینکه کشور آمریکا بیشترین تولید مقاله را داشته ولی نسبت به دهند که علینشان می

ی ها های این جدول با یافتهانگلیس استناد کمتری دریافت کره است. عالوه بر این مقایسه یافته

 دهد که جایگاه کشورها به لحاظ تولید مقاله و دریافت استناد متفاوت است.نشان می 4نمودار 
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 نویسندگی کشورهانقشه هم

کشور،  19ها از میان نویسندگی کشورهای منتشرکننده مقالهدست آوردن هم برای به

کشور  37اند که دهاستناد دریافت کرده بودند انتخاب ش 61کشورهایی که حداقل یک مدرک و 

 این شرایط را داشتند.

 
 های مصرف کاالهای فرهنگینویسندگی کشورهای منتشرکننده مقاله. هم1نقشه 

کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایتالیا براساس وزن  6های نقشه براساس یافته

همکاری علمی بیشتری  اند و دارای ارتباط علمی یانویسندگی را داشتهاستنادی بیشترین هم

نویسندگی  دهند که پراکندگی هممی ها نشاننسبت به کشورهای دیگر هستند. همچنین، یافته

 های مصرف کاالهای فرهنگی بسیار باالست.کشورهای منتشرکننده مقاله

 نقشه استنادی کشورها

ور، کشورهایی که کش 19ها از میان دست آوردن استناد کشورهای منتشرکننده مقاله برای به

کشور این شرایط را  37اند که استناد دریافت کرده بودند انتخاب شده 61حداقل یک مدرک و 

 داشتند.

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیاستناد کشورهای منتشرکننده مقاله. 2نقشه 
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اساس کشورهای انگلیس، آمریکا، کانادا، ایتالیا و استرالیا بر 6های نقشه براساس یافته     

اند و هسته اصلی استناد میان کشورهای دیگر هستند و وزن استنادی بیشترین استناد را داشته

 های مصرف کاالهای فرهنگی بسیار باالست.پراکندگی استنادی کشورهای منتشرکننده مقاله

 ها ها و میزان استناد و همکاری علمی آنهای منتشرکننده مقالهبیشترین سازمان

 
 های منتشرکننده مقاالت مصرف کاالهای فرهنگیسازمان .5نمودار 

های لندن، کالیفرنیا، کالج لندن،  دهد که دانشگاهنشان می 5های نمودار یافته     

ها بیشترین انتشار ها و سازمانگاهکارولینای شمالی، آرهاوس و کلمبیا نسبت به دیگر دانش

 اند.یک داشتهمقاله را در پایگاه استنادی کالریویت آنالیت

 هااستنادهای محلی و جهانی سازمان

 ها براساس سازمان. میزان استنادهای محلی و جهانی مقاله4جدول 

 سازمان ردیف
تعداد 

 مدرک

استنادهای 

 محلی
 سازمان

تعداد 

 مدرک

استنادهای 

 جهانی

 993 2 دانشگاه گوئلف 16 2 دانشگاه گوئلف 6

 334 2 دانشگاه لنکِستر 9 5 دانشگاه لندن 6

 322 2 دانشگاه سوری 6 2 دانشگاه مکواری 3

 297 1 دانشگاه پورتوریکو 6 4 دانشگاه پادوا 4

 291 4 دانشگاه ملی استرالیا 6 6 دانشگاه شفیلد 5

 289 9 کالج لندن 6 6 دانشگاه تورنتو 1

7 
دانشگاه شهری 

 هنگ کنگ
 274 6 دانشگاه شفیلد 5 3

24 

12 
10 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 
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 سازمان ردیف
تعداد 

 مدرک

استنادهای 

 محلی
 سازمان

تعداد 

 مدرک

استنادهای 

 جهانی

اه لِستِردانشگ 5 1 دانشگاه ایلینویز 9  5 243 

 242 4 دانشگاه یورک 5 4 دانشگاه مینِسوتا 9

 5 4 دانشگاه یورک 61
-دانشگاه توسعه بین

 المللی لندن
1 231 

66 
مرکز تحقیقات 

 آموزشی هاروارد
2 4 

دانشگاه پزشکی و 

 بهداشتی لندن
1 231 

 219 6 دانشگاه تورنتو 4 2 دانشگاه آزاد لندن 66

 4 5 دانشگاه لِستِر 63
دانشکده بهداشت 

 عمومی لستر
1 214 

64 
مؤسسه فنی و 

 صنایع فرانسه
 198 5 دانشگاه لندن 3 1

65 
دانشگاه بوکونی 

 میالن
1 3 

دانشگاه شهری 

 نیویورک
1 182 

61 
دانشگاه چوبوی 

 ژاپن
 182 1 کالج بروکلین 3 1

67 
دانشگاه کورینوس 

 بوداپست
 182 2 دانشگاه مکواری 3 1

69 
ی دانشگاه شهر

 نیویورک
 177 1 دانشگاه ایلینویز 3 1

 167 4 دانشگاه پادوا 3 1 کالج بروکلین 69

61 
مدرسه بازرگانی 

 روئن فرانسه
 158 3 دانشگاه فلوریدا 3 1

استناد  993استناد محلی و  61گوئلف با  دهد که دانشگاهنشان می 4های جدول یافته

های لندن، مکوایر، پادوا، شفیلد و را دارد و دانشگاه جهانی بیشترین استنادهای محلی و جهانی

های لنکستر، سوری، پورتوریکو، علوم طبیعی تورنتو به ترتیب بیشترین استناد محلی و دانشگاه

اند. همچنین  استرالیا، کالج لندن و شفیلد به ترتیب بیشترین استناد جهانی را دریافت کرده

ها به لحاظ دهد که جایگاه سازماننشان می 5های نمودار  ههای این جدول با یافتمقایسه یافته

 تولید مقاله و دریافت استناد متفاوت است.
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 هانویسندگی سازماننقشه هم

سازمان،  769ها از میان های منتشرکننده مقالهنویسندگی سازمانبرای بدست آوردن هم

 695اند که ده بودند انتخاب شدهاستناد دریافت کر 61هایی که حداقل یک مدرک و سازمان

 سازمان این شرایط را داشتند.

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیهای منتشرکننده مقالهنویسندگی سازمان. هم3نقشه 

های کالج لندن، بولگانا، تورنتو و والنسیا براساس تعداد . دانشگاه3های نقشه براساس یافته

اند ولی دارای ارتباط علمی یا همکاری علمی کمتری شتهنویسندگی را دامدارک بیشترین هم

دهند که پراکندگی ها نشان میهای دیگر هستند. همچنین یافتهنسبت به سازمان

 های مصرف کاالهای فرهنگی بسیار باالست.های منتشرکننده مقالهنویسندگی سازمان هم

 هانقشه استنادی سازمان

هایی  سازمان، سازمان 769ها از میان های منتشرکننده مقالهماناستناد سازبرای بدست آوردن 

سازمان این  695اند که استناد دریافت کرده بودند انتخاب شده 61که حداقل یک مدرک و 

 شرایط را داشتند.
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 های مصرف کاالهای فرهنگیهای منتشرکننده مقالهاستناد سازمان. 4نقشه 

های لنکستر، پورتوریکو، علوم طبیعی استرالیا و کالج دانشگاه 4های نقشه براساس یافته

های هنگ کنگ، اند و دانشگاهاستناد را دریافت کردهلندن براساس وزن استنادی بیشترین 

ها نشان اند. همچنین یافتهها داشتهمینسوتا و کالیفرنیا و کلمبیا بیشترین پیوند را میان سازمان

های مصرف کاالهای فرهنگی در های منتشرکننده مقالهدی سازماناستنادهند که  نقشه می

 های مختلف دارای پراکندگی زیادی است.خوشه

 ها ها و میزان استنادهای محلی و جهانی آنهای منتشرکننده مقالهبیشترین زبان

 ها براساس زبان. میزان استنادهای محلی و جهانی مقاله5جدول 

ستنادهای محلیا تعداد مدرک زبان ردیف  استنادهای جهانی 

 9398 122 480 انگلیسی 6

 29 0 28 اسپانیایی 6

 13 0 17 پرتغالی 3

 3 0 13 روسی 4

 11 0 4 فرانسوی 5

 4 0 3 لهستانی 1

 10 0 3 اسلواک 7

 0 0 1 چینی 9
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ستنادهای محلیا تعداد مدرک زبان ردیف  استنادهای جهانی 

 0 0 1 چک 9

 0 0 1 آلمانی 61

 0 0 1 ایتالیایی 66

 1 0 1 نروژی 66

 0 0 1 صربی 63

 0 0 1 اسلونی 64

 0 0 1 سوئدی 65

 9469 122 556 جمع 61

 

ها در پایگاه استنادی دهد که بیشترین زبان انتشار مقالهنشان می 5های جدول یافته

کالریویت آنالیتیک زبان انگلیسی است که شاید دلیل اصلی آن را در پشتیبانی این پایگاه 

 استنادی از زبان انگلیسی دانست.

 ها ها و میزان استناد و همکاری علمی آنهای منتشرکننده مقالهرین مجلهبیشت

 
 . مجالت منتشرکننده مقاالت مصرف کاالهای فرهنگی1نمودار 

های اقتصاد فرهنگی، مطالعات فرهنگی، فرهنگ  دهد که مجلهنشان می 1های نمودار یافته

که نسبت به دیگر مجالت بیشترین هایی هستند  کننده مجله کننده و پژوهش مصرف مصرف

 اند.انتشار مقاله را در پایگاه استنادی وب آف ساینس داشته

  

14 

9 
8 8 

7 7 
6 

5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 

3 3 3 
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 هااستنادهای محلی و جهانی مجله

 ها براساس نوع منبع. میزان استنادهای محلی و جهانی مقاله1جدول 

هامجله ردیف  

تعداد 

 مدرک

استنادها

 ی محلی
Q هامجله  

تعداد 

 مدرک

استنادها

 ی جهانی
Q 

6 

JOURNAL OF 

CONSUMER 

RESEARCH 

8 27 1 

JOURNAL OF 

CONSUMER 

RESEARCH 

8 1417 1 

6 

JOURNAL OF 

CULTURAL 

ECONOMICS 

14 14 2 
FOOD QUALITY AND 

PREFERENCE 
5 336 1 

3 CULTURAL STUDIES 9 9 2 
THEORY CULTURE & 

SOCIETY 
1 327 1 

4 

JOURNAL OF 

ECONOMIC 

LITERATURE 

1 6 1 
JOURNAL OF STUDIES 

ON ALCOHOL 
2 318 2 

5 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

MARKET .. 

2 5 3 
JOURNAL OF 

CONSUMER CULTURE 
8 233 1 

1 
JOURNAL OF 

CONSUMER CULTURE 
8 5 1 LANCET 1 231 1 

7 

TRANSACTIONS OF 

THE INSTITUTE OF 

BRITISH 

2 5 1 
JOURNAL OF 

BUSINESS RESEARCH 
7 227 2 

9 
BRITISH JOURNAL OF 

SOCIOLOGY 
3 4 1 CULTURAL STUDIES 9 221 2 

9 
ANNUAL REVIEW OF 

SOCIOLOGY 
1 3 1 

ENVIRONMENT AND 

PLANNING A 
4 193 2 

61 
PSYCHOLOGY & 

MARKETING 
3 3 2 

PSYCHOLOGY & 

MARKETING 
3 193 2 

66 
REVIEW OF WORLD 

ECONOMICS 
2 3 3 

ANNUAL REVIEW OF 

SOCIOLOGY 
1 182 1 

66 
BUSINESS ETHICS-A 

EUROPEAN REVIEW 
1 2 1 

JOURNAL OF 

ECONOMIC 

LITERATURE 

1 182 1 

63 

CANADIAN JOURNAL 

OF ECONOMICS-

REVUE .. 

1 2 3 

PROCEEDINGS OF 

THE NUTRITION 

SOCIETY 

3 178 1 

64 

ENVIRONMENT AND 

PLANNING D-

SOCIETY 

2 2 1 
TRANSACTIONS OF 

THE INSTITUTE OF … 
2 178 1 

65 
INTERNATIONAL 

MARKETING REVIEW 
5 2 2 

INTERNATIONAL 

MARKETING REVIEW 
5 135 2 

61 
JOURNAL OF 

BUSINESS RESEARCH 
7 2 2 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

BEHAVIORAL 

1 134 2 

67 POETICS 7 2 2 APPETITE 5 130 2 

69 SOCIAL FORCES 1 2 1 GEOFORUM 3 126 1 

69 
THEORY CULTURE & 

SOCIETY 
1 2 1 

JOURNAL OF RURAL 

STUDIES 
3 122 1 

61 ACTA SOCIOLOGICA 1 1 2 URBAN STUDIES 2 113 1 
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کننده، اقتصاد فرهنگی و های پژوهش مصرفدهد که مجلهنشان می 1های جدول یافته

استناد بیشترین استناد  9و  64، 67و با  مقاله 9و 64، 9مطالعات فرهنگی به ترتیب با با انتشار 

کننده، کیفیت غذا و نظریه جامعه و فرهنگ به های پژوهش مصرفاند و مجلهمحلی را داشته

استناد بیشترین استناد جهانی جهانی را  367و  331، 6467مقاله و با  6و  5، 9ترتیب با 

بیشترین تعداد مقاله استنادهای  رغم داشتنها علیاند. همچنین بعضی از مجلهدریافت کرده

هایی که از لحاظ دریافت استناد در جایگاه بهتری قرار محلی و جهانی کمتری را نسبت به مجله

دهد که نیز نشان می 1های نمودار ها با یافتهاند. همچنین مقایسه یافتهدارند دریافت کرده

دهند که ها نشان میتفاوت است و یافتهها به لحاظ تولید مقاله و دریافت استناد مجایگاه مجله

هایی که مقاله کمتری منتشر مجلهاند و  منتشر شده Q2و  Q1های ها در مجلهبیشتر مقاله

ها بر جوامع اند استناد بیشتری دارند که شاید دلیل آن را در میران تأثیر و اعتبار مجلهکرده

 علمی آن حوزه دانست.

 هانقشه استنادی مجله

هایی که مجله، مجله 399ها از میان استناد منابع منتشرکننده مقالهدست آوردن  ای بهبر

مجله این شرایط  616اند که استناد دریافت کرده بودند انتخاب شده 61حداقل یک مدرک و 

 را داشتند.

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیاستنادی منابع منتشرکننده مقاله. 5نقشه 
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کننده براساس وزن استنادی های پژوهش مصرفمجله 5های نقشه براساس یافته     

های های منتشرکننده مقالهاستنادی مجلهاست و نقشه  استناد را دریافت کردهبیشترین 

 های مختلف دارای پراکندگی زیادی است.مصرف کاالهای فرهنگی در خوشه

 هاهانی به آنها و میزان استنادهای محلی و جبیشترین نویسندگان مقاله

 
 های مصرف کاالهای فرهنگی. نویسندگان منتشرکننده مقاله7نمودار 

دهد که جانستون، کلولند، کولینز، جکسون، الروخ، نشان می 7های نمودار افتهی

عنوان مقاله بیشترین مقاله را  4رودریگوئز و ویلیامز نویسندگانی هستند که هر کدام با  پریتو

 اند.نویسندگان در پایگاه استنادی وب آف ساینس منتشر کردهنسبت به دیگر 

 استنادهای محلی و جهانی نویسندگان

 های مصرف کاالهای فرهنگی. تعداد استنادهای محلی و جهانی برترین نویسندگان مقاله7جدول 

 نویسندگان
تعداد 

 مدرک

تعداد استنادهای 

 محلی
 نویسندگان

تعداد 

 مدرک

تعداد استنادهای 

 یجهان

MCCRACKE

N G 
1 16 

MCCRACKE

N G 
1 993 

Negus K 1 8 Sheller M 1 327 

Favaro D 1 6 Bravo M 1 297 

Frateschi C 1 6 Canino G 1 297 

Jackson P 3 6 Febo VE 1 297 

THROSBY D 1 6 Fernandez RL 1 297 

Johnston J 4 5 Hasin D 1 297 

Li JJ 1 5 Ramirez R 1 297 

Oswald LR 1 5 
Rubio-Stipec 

M 
1 297 

Su CT 1 5 Butler A 1 231 

4 
3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 نویسندگان
تعداد 

 مدرک

تعداد استنادهای 

 محلی
 نویسندگان

تعداد 

 مدرک

تعداد استنادهای 

 یجهان

Griskevicius 

V 
1 4 Butler CD 1 231 

Wang YJ 1 4 Chalabi Z 1 231 

Wright D 1 4 Dangour AD 1 231 

Aiello G 2 3 Friel S 1 231 

Collins A 3 3 Garnett T 1 231 

Dave K 1 3 Haines A 1 231 

Disdier AC 1 3 Lock K 1 231 

Donvito R 2 3 
McMichael 

AJ 
1 231 

Fontagne L 1 3 Roberts I 1 231 

Godey B 2 3 Waage J 1 231 

 

استناد محلی و  61با انتشار یک مقاله با راکِن  مکدهد که نشان می 7های جدول یافته

علی جانستون   استناد جهانی بیشترین استناد محلی و جهانی را به خود اختصاص داده و 993

رغم داشتن بیشترین تعداد مقاله استنادهای محلی و جهانی کمتری را نسبت به نویسندگانی 

که از لحاظ دریافت استناد در جایگاه بهتری قرار دارند دریافت کرده است. همچنین مقایسه 

ید مقاله و دهد که جایگاه نویسندگان به لحاظ تولنیز نشان می 7های نمودار ها با یافتهیافته

دهند که نویسندگانی که مقاله کمتری ها نشان میدریافت استناد متفاوت است و یافته

اند که شاید دلیل آن را در میران تأثیر مقاله بر اند اما استناد بیشتری دریافت کرده نوشته

 جوامع علمی آن حوزه و یا اشتهار خود نویسنده دانست. 

 نویسندگی نویسندگاننقشه هم

، نویسندگانی که حداقل نویسنده 6379نویسندگی نویسندگان از میان برای بدست آوردن هم

نویسنده دارای این  331اند که استناد دریافت کرده بودند انتخاب شده 61یک مدرک و 

 شرایط بودند.



  65   های مصرف کاالهای فرهنگی سنجی مقاله علمحلیل ت

 

 
 های مصرف کاالهای فرهنگینویسندگی نویسندگان مقاله. هم1نقشه 

مکراکن، باتلر، شلر و گرونرت براساس وزن استنادی بیشترین  9ای نقشه هبراساس یافته

اند ولی دارای ارتباط علمی یا همکاری علمی کمتری نسبت به نویسندگی را داشتههم

های سبز، قرمز، آبی و بنفش قرار نویسندگان دیگر هستند. همچنین نویسندگانی که در خوشه

اند و درکل نقشه های دیگر باهم داشته به خوشه نویسندگی بیشتری نسبتاند همگرفته

اند که های مختلف پراکنده شدههای مصرف کاالهای فرهنگی در خوشهنویسندگی مقاله هم

 باشد. نویسندگی کمتر نویسندگان با یکدیگر میدهنده همنشان

 نقشه استنادی نویسندگان

نویسنده، نویسندگانی که  6379ز میان ها ااستناد نویسندگان مقالهدست آوردن  برای به

نویسنده این  331اند که استناد دریافت کرده بودند انتخاب شده 61حداقل یک مدرک و 

 شرایط را داشتند.

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیاستناد نویسندگان مقاله. 7نقشه 
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رناندز، شلرو براوو نویسندگانی مانند مکراکن، رامیرز، فبو، ف 7های نقشه براساس یافته

اند و شوکال، مکراکن، دکارلی، جانستون  استناد را دریافت کردهبراساس وزن استنادی بیشترین 

دهند که  نقشه ها نشان میاند. همچنین یافتهو هاگو بیشترین پیوند را میان نویسندگان داشته

ختلف دارای پراکندگی های مهای مصرف کاالهای فرهنگی در خوشهاستنادی نویسندگان مقاله

 زیادی است.

 های مصرف کاالهای فرهنگی های مقالهرخدادی کلیدواژهنقشه هم

بودند،  کلیدواژه 6976ها که ها از میان تمام کلیدواژهرخدادی کلیدواژهبرای بدست آوردن هم

براساس وزن کلیدواژه  641اند که رخدادی داشتند انتخاب شده هم 5هایی که حداقل کلیدواژه

 رخدادی دارای این شرایط بودند.هم

 
 های مصرف کاالهای فرهنگیهای مقالهرخدادی کلیدواژه. هم9نقشه 

خدادی  های مصرف، فرهنگ و رفتار هسته اصلی همکلیدواژه 63های نقشه براساس یافته

ی مختلف پراکنده هاهای مختلف به رنگها در خوشهها با یکدیگر است و کلیدواژهکلیدواژه

های مصرف کاالهای فرهنگی در پایگاه  های مقالهدهنده پراکندگی موضوعاند که نشانشده

 های مختلف علمی است.استنادی کالریویت آنالیتیکس در حوزه

 گیرینتیجه

داشتن فرهنگ غنی، از عناصر اصلی پیشرفت همه جوامع امروزی است و فرهنگ هر جامعه، 

ها و دهد. لذا برای رسیدن به سیاستگذاریدیت آن جامعه را تشکیل میهویت و موجو



  67   های مصرف کاالهای فرهنگی سنجی مقاله علمحلیل ت

 

های علمی درست و بیشتر در این زمینه، توجه به مسائل فرهنگی جوامع باید بیشتر از پیشرفت

گذشته مورد توجه سیاستگذاران حوزه فرهنگی قرار گرفته باشد. برای سیاستگذاری علمی 

سنجی به عنوان یکی از های علمنگی نیازمند تحلیلدرست در زمینه مصرف کاالهای فره

توانند به مطالعه کمّی  ها، می های سنجش و ارزشیابی علمی هستیم. چرا که این تحلیلروش

ها،  بندی مجالت، پژوهشگران، سازمان روندهای علمی و رشد آن، ترسیم ساختار علمی آن، رتبه

ر علمی این حوزه، تعیین میزان همکاری عوامل ها و آثاها و کشورها، ردیابی اندیشه دانشگاه

ها و دانشمندان براساس انتشارات  تولید علم این حوزه، مقایسه پژوهشگران، کشورها، دانشگاه

ریزی و  علمی آنان، شناخت و ترسیم الگوی ارتباطات علمی این حوزه به منظور برنامه

 .سیاستگذاری و ارزیابی علمی و پژوهشی این حوزه کمک کنند

های مصرف کاالهای فرهنگی نشان داد که روند سنجی بر روی مقالههای علمنتایج تحلیل

های پژوهش قنبری باغستان،  ها با کمی نوسان صعودی بوده که این نتایج با یافتهانتشار مقاله

( از لحاظ روند رشد تولیدات علمی این حوزه همسو است و 6397) اختری زواره و آل ابراهیم

رسد های قدیمی صورت گرفته است که این امر طبیعی به نظر مین استنادها به مقالهبیشتری

شود.  همچنین تحلیل چرا که با گذشت زمان بر تعداد استناد منابع منتشرشده افزوده می

دهند که واژگان مصرف، فرهنگ، اقتصاد، کاالهای ها نشان می های مقالهرخدادی کلیدواژه هم

ها در اند و موضوعات اصلی مقالهرخدادی را به خود اختصاص داده یشترین همفرهنگی و رفتار ب

شناسی، مطالعات فرهنگی، اکولوژی، علوم   شناسی، انسان های تجارت، اقتصاد، جامعه حوزه

اجتماعی و علوم زیستی است که سیاستگذاران علمی این حوزه باید ضمن تشویق پژوهشگران 

های موضوعی در این حوزه  ها، باید به شناسایی شکافت در این حوزههای باکیفیبه انتشار مقاله

های الزم برای تحقیق و پژوهش در این حوزه را با حمایت مادی و معنوی از بپردازند و زمینه

های انجام شده توسط  پژوهشگران فراهم کنند. مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

 ,Inönü (6113 ،)Hasitschka(، 6396) موسوی کاخکی(، 6394) بروجردی علوی و خانیکی

Tschmuck  وZembylas (6115 و )Dinizo  وMachado (6166همسو است چرا که نتا  ،) یج

های انجام شده حاکی از تأثیرات عوامل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی بر  پژوهش

مصرف فرهنگی دارند و هرچه این عوامل در جوامع افزایش یابند مصرف فرهنگی مردم افزایش 

یافته و گرایش به مصرف کاالهای فرهنگی نیز بیشتر خواهد شد. اما نتایج این پژوهش با نتایج 

زا معرفی  های نوین به عنوان یک رسانه آسیب( که در آن رسانه6397) نادله و رهنماپژوهش ج

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Tschmuck
https://www.researchgate.net/profile/Tasos_Zembylas
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توان با ترویج فرهنگ درست مصرف کاالهای فرهنگی در این  اند همسو نیست. چرا که میشده

 ها را فراهم کرد.  ها، زمینه تولید و افزایش استفاده از آن رسانه

ا در حوزه مصرف کاالهای فرهنگی، نشان داد که تحلیل نتایج تولیدات علمی کشوره

کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، ایتالیا و اسپانیا در حوزه مصرف کاالهای فرهنگی پیشرو هستند 

اند؛ چرا که، شاید دالیل این امر را در  و بیشترین استنادهای محلی و جهانی را دریافت کرده

شی بهتر این کشورها نسبت به کشورهای دیگر و یا وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموز

ها برای مصارف فرهنگی دانست که سازی بهتر و امکانات فرهنگی مطلوب آندر توجه به فرهنگ

های لندن، کالیفرنیا، کالج لندن،  ها به مانند دانشگاههای آناین دالیل باعث شده حتی دانشگاه

های لندن، مکوایر، پادوا، دانشگاهین تولید مقاله و کارولینای شمالی، آرهاوس و کلمبیا بیشتر

های لنکستر، سوری، پورتوریکو، علوم شفیلد و تورنتو به ترتیب بیشترین استناد محلی و دانشگاه

های طبیعی استرالیا، کالج لندن و شفیلد به ترتیب بیشترین استناد جهانی را نسبت به دانشگاه

کننده نیز پژوهش مصرف ها به مانند مجلههای آنمجلهاند و  کشورهای دیگر دریافت کرده

 اند.  های کشورهای دیگر دریافت کردهبیشترین استناد محلی و جهانی را نسبت به مجله

جانستون، کلولند و کولینز بیشترین انتشار مقاله و مکراکن، عالوه بر این نتایج نشان داد که 

نویسندگی را در میان  استنادی و هم ای محلی و جهانی و همشلر، براوو و باتلر بیشترین استناده

ها کمتر اند و به طور کلی همکاری استنادی نویسندگان، کشورها و سازماننویسندگان داشته

های مکانی مانند قلمرو جغرافیایی متفاوت پژوهشگران است که شاید دالیل آن را در محدودیت

نی مانند نگارش و انتشار آثار به زبان انگلیسی، عدم های زبادر نقاط مختلف جهان، محدودیت

های اجتماعی علمی های دیگر، نداشتن شبکهحمایت از پژوهشگران برای انتشار آثار به زبان

های یکپارچه برای تبادل و اشتراک اطالعات و دانش، تبعیض جنسی در تعامالت و همکاری

ژوهشگری و کار جمعی در میان پژوهشگران، ای، نداشتن روحیه پعلمی، تعصبات قومی و قبیله

های علمی های الزم برای همکاریها و کشورها با یکدیگر، نداشتن امکانات و زیرساختسازمان

ریزی و سیاستگذاری علمی درست در این در سطوح محلی، ملی و جهانی و نداشتن برنامه

ه، برای تحلیل تولیدات علمی شود، سیاستگذاران علمی این حوز حوزه دانست، لذا پیشنهاد می

 در این زمینه: 

به روند تولیدات علمی، کیفیت تولیدات علمی، اثرگذاری تولیدات علمی، تغییرات و تحوالت 

های موضوعی، های علمی، حوزهها، ارتباطات علمی، شبکه همکاریعلمی، ردیابی اندیشه
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ها و دیریت پژوهشی، تدوین سیاستهای موجود، ارزیابی کمّی و کیفی منابع علمی، مشکاف

های علمی فناوری، اعتبارسنجی منابع علمی و مصورسازی و  گذاری، سنجش نوآوری مشی خط

ها بپردازند تا بتوانند به شناسایی موانع، ساختار علمی این حوزه در تمامی کشورها و سازمان

و تولید علم و میزان ها و تهدیدهای موجود در زمینه انتشار ها، فرصتنقاط ضعف و قوت

ها، کشورها و منابع علمی این حوزه کمک های علمی نویسندگان، پژوهشگران، سازمانهمکاری

های سنجی مصرف کاالهای فرهنگی باعث مشخص شدن خالءکنند. درنتیجه مطالعه علم

ه ها و پژوهشگران بیش از گذشتها، سازمانموجود در این زمینه شده و باعث خواهد شد دولت

های این حوزه، و به این حوزه توجه کنند و از طریق فراهم کردن بودجه کافی برای پژوهش

ریزی و های تشویقی برای باال بردن کیفیت این محصوالت، به فکر برنامهاعمال سیاست

 سیاستگذاری درست در این زمینه باشند.
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 .ای مجازی در استفاده از کاالهای فرهنگی در میان ه(. نقش شبکه6391) شادمانی علیشاه، رسول

رشته علوم  نامه کارشناسی ارشد پایان .دانشجویان ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی

علوم ارتباطات اجتماعی. دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد  -اجتماعی 

 اسالمی واحد تهران مرکزی.
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  ،از (. 6399) العابدینی، محسن زارع فراشبندی، فیروزه و حاج زینعصاره، فریده، حیدری

با مقدمه عباس  ها ها، قواعد و شاخص سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه سنجی تا وب کتاب

 حری. تهران: کتابدار.

 .بررسی میزان مصرف محصوالت فرهنگی در بین شهروندان تهرانی (. 6399) غفوری، پرویز

 وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.. تهران: پژو تبریزی

 .تحقیق و توسعه در (. » 6397) قنبری باغستان،  عباس، اختری زواره، مهرنوش و آل ابراهیم، نادر

فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و «. شناسیحوزه ارتباطات سالمت: یک فراتحلیل از نوع علم

 .616-679، ص 56، شماره 64پاییز، دوره ارتباطات، 

 های مرسوم و جدید در علم(. شاخص6394) اکبر.یال، پیرحقی، میترا و صبوری، علیکرمی، ل-

 .63-1(، 6) 1، نشاء علمسنجی. 

 صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(. 6371) اهلل.موسوی خمینی، روح 

هنگی . تهران: سازمان مدارک فر65تدوین سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی. جلد ره(. )

 انقالب اسالمی.

 .شناسی مصرف  (. فراتحلیل مطالعات انجام شده در باب جامعه6396) موسوی کاخکی، طاهره

شناسی.  جامعه -رشته علوم اجتماعی  نامه کارشناسی ارشد پایانکاالهای فرهنگی در ایران. 

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، مرکز پیام نور تهران.

 ارائه (. »6397) ی، رضا، قیومی، عباسعلی، عزیزآبادی فراهانی، فاطمه.میر، محسن، صالحی امیر

فصلنامه انجمن مطالعات «. الگوی مدیریت اطالعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران

 .611-675، ص 56، شماره 64تابستان، دوره فرهنگی و ارتباطات، 

 .مورد ) االهای فرهنگی در بین جوانان(. بررسی میزان نوگرایی و مصرف ک6395) نظری، صفیه

علوم  رشته نامه کارشناسی ارشد پایان .شهر بندرعباس(های  مطالعه دانشجویان دانشگاه

 پژوهش علوم اجتماعی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه هرمزگان. -اجتماعی 

 و مصرف کاالهای  تبیین رابطه میزان نوگرایی»(. 6394) مقدم، الهام.نیازی، محسن و شفائی

فرهنگی مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی 

 .699-676، ص 6، شماره 1تابستان، دوره  ،نامه زنانپژوهش«. 6396 -6396

 .ها(مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه) سنجیآشنایی با علم(. 6391) نوروزی چاکلی، عبدالرضا .

سمت(، مکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ) هاعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتهران: مطال

 دانشگاه شاهد.
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