
  
  

  تحليل كمي توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد 

  2010تا  2000از سال 

  2، اكرم زينلي چهكند1دكتر محسن نوكاريزي

  14/1/1392پذيرش :      23/10/1390دريافت :  

  

  چكيده

المللي در پايگاه  گاه فردوسي مشهد در سطح ملي و بينهدف اين پژوهش، بررسي توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانش هدف:

   .است) 1389 –1379ساله ( 11آوساينس در يك دوره  وب

 داتيژوهش شامل تمامي تول اين پ ياست. جامعه آمار سنجي¬و از نظر روش، علم ينوع پژوهش حاضر از نظر هدف كاربرد روش:

 يو كشاورز يومهندس يفن ه،يعلوم پا ،يعلوم انسان يليچهار حوزه تحصدر  نسيسا آو نمايه شده در پايگاه استنادي وب يعلم

 دهينفر عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد به ثبت رس 707كه توسط  اشدب مي 2010-2000يها سال يمدرك) ط 2038(

   .قرار گرفت يدانشگاه فردوسي مشهد مورد بررس يعلم داتيانجام نشد و تمام تول يريگ پژوهش نمونه نياست. در ا

 مقاله تعداد، اين از استكه شده توليد مختلف هاي قالب در مدرك 1898 مطالعه مورد مدت طول در كه داد نشان ها يافته :ها يافته

 هاي¬حوزه ميان در كه داد نشان نتايج داشت را تعداد ترين¬مورد كم 16 با مروري مقاله و ترين بيش مورد 1756 با علمي

ترين  ترين سهم و حوزه ادبيات و علوم انساني كم علوم پايه و گروه آموزشي شيمي بيش هحوز آموزشي، هاي گروه و تحصيلي

اند نتايج بررسي ميزان همكاري علمي نشان داد كه سه حوزه تحصيلي علوم پايه، فني و  سهم را در توليد علمي دانشگاه داشته

اند و در اين بين حوزه علوم پايه بهتر از  داشته ودليدات علمي خمهندسي و كشاورزي درصد قابل توجهي از همكاري را در تو

 و تحصيلي مدرك اخذ محل متغيرهاي بين داري معني تفاوت داد نشان ها¬فرضيه آزمون. است كرده عمل ها¬ساير حوزه

ي به دست آمد.. در دار توليدات علمي وجود ندرد ولي بين مرتبه علمي با ميزان توليدات علمي تفاوت معني ميزان با جنسيت
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تحليل كمي توليدات علمي اعضاي هيئت ). 1391( نوكاريزي، محسن؛ زينلي چهكند، اكرم  مقاله: نيبه ا استناد

  .2010تا  2000علمي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 

  .73-98 )،2( 2،يرسان و اطالع ينامه كتابدار پژوهش 
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مورد مطالعه به نسبت   آوساينس طي دوره دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه اطالعاتي وب ديمجموع توليدات علمي اسات

   .رسد گستردگي اين دانشگاه و تعداد اعضاي هيئت علمي آن، رقم قابل قبولي به نظر نمي

هاي  صعودي داشته اين روند در حوزه يهاي مورد بررسي سير ي سالهر چند روند توليدات علمي اين دانشگاه در ط :يرگي جهينت

تحصيلي مختلف اين دانشگاه يكنواخت نبوده است. بنابراين مسؤوالن دانشگاه براي بهبود اين وضعيت بايستي شرايطي را فراهم 

  ي را به دست آورندالملل هاي معتبر بين الزم براي انتشار مقاله در مجله اننمايند تا پژوهشگران انگيزه و تو

 .نسيسا آو دانشگاه فردوسي مشهد، وب ،يعلم يهمكار ،يهيئت علم ياعضا ،يعلم داتيتول ،يسنج علم : ها كليدواژه

  

  مقدمه

هاي سنجش توسعه و پيشرفت هر كشور، توليدات علمي آن است كه تعداد انتشارات  يكي از شاخص

ها، تعداد  هاي ارزيابي توان علمي دانشگاه از مالكشود. ديگر  ترين شاخص كمي آن محسوب مي علمي، مهم

). چون توليد علم در 2006و همكاران،  1مقاالت نمايه شده اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران آن است (چن

پذيرد، لذا  يابد و ترويج آن از طريق مجالت علمي انجام مي هاي علمي تجلي مي ي نخست در مقاله وهله

) اعتقاد دارد كه 1998( 2كنند. داندر هاي علمي را منعكس مي ي هستند كه پيشرفتمجالت علمي نخستين منابع

  هاي سنجش برونداد علمي يك كشور است.  ميزان مقاالت علمي يكي از شيوه

كننده دارند و پديده  هاي پژوهشي در هر كشوري نقشي تعيين ترين مراكز فعاليت ها به عنوان مهم دانشگاه

شود، تنها از طريق پژوهش ممكن است به توسعه مطلوب و  توسعه علم محسوب مي آموزش نيز كه زيربناي

تر بتوانند  هاي مختلف هر كشور هر چه بيش متناسب با نيازهاي جامعه دست يابد. اعضاي هيئت علمي حوزه

ي تري خواهد گرفت (فروغ خدمات خود را با كيفيت بهتري ارائه دهند، توسعه و پيشرفت آن كشور شتاب بيش

  ). 1384و خرازي،

هاي مختلف علوم  معتبرترين مجالت دنيا در حوزه» ساينس آو وب«در پايگاه اطالعاتي  نمايه شدهمجالت 

مجالت منتشر كنند.  كنند تا توليدات علمي خود را در اين روند و دانشمندان و نويسندگان تالش مي به شمار مي

كنند تا بر كميت و كيفيت  هايي اتخاذ مي سياست ها انشگاهپژوهشي دنيا مخصوصاً د-از سوي ديگر مراكز علمي

 بيفزايند و از اين طريق اعتبار علمي خود ،شود كه توسط اين مؤسسه نمايه مي خود در مجالتي پژوهشگران آثار

                                                 
1. Chen  
2. Dundar  
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  ).1389(نوري و همكاران،  بهبود بخشندالمللي  را در سطح ملي و بين

ت علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در در پژوهش حاضر ضمن تأكيد بر ميزان توليدا

شود. در اين ميان مشخص نيست  آوساينس، ميزان همكاري علمي اين افراد سنجيده مي پايگاه اطالعاتي وب

آوساينس چگونه است؟ اعضاي هيئت علمي تا چه ميزان با  وضعيت انتشارات علمي اين دانشگاه در پايگاه وب

و مهندسي  يزان استناد در چهار حوزه تحصيلي ادبيات و علوم انساني، علوم پايه، فنييكديگر همكاري دارند؟ م

و كشاورزي چگونه است؟ متغيرهايي مانند محل اخذ مدرك، جنسيت و مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي بر 

ؤاالتي نظير شود با پاسخگويي به سؤاالت ياد شده و س ميزان توليدات علمي چه تأثيري دارد؟ بنابراين تالش مي

ها به اهداف مورد نظر پژوهش دست يافت.  هدف اصلي پژوهش آن است كه وضعيت توليدات علمي آن

آوساينس مورد بررسي قرار گيرد تا با  اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه اطالعاتي وب

مي آن در توليد علمي تعيين تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده، نقش اين دانشگاه و اعضاي هيئت عل

  هاي زير ضروري به نظر رسيد:  گويي به پرسش گردد. براي دستيابي به اين هدف پاسخ
به چه  2010 - 2000آوساينس در بازه زماني  توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي در پايگاه وب

 ميزان است؟ 

  چگونه است؟  وضعيت توليدات علمي دانشگاه فردوسي بر حسب جنسيت

هاي آموزشي  هاي تحصيلي و گروه وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي بر حسب حوزه

  چگونه است؟ 

  هاي مورد پژوهش چگونه است؟  روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در پايگاه مورد بررسي در طي سال

هيئت علمي دانشگاه فردوسي در هر يك از چهار حوزه وضعيت توليدات حاصل از همكاري علمي در ميان اعضاي 

 علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و كشاورزي در پايگاه مورد بررسي چگونه است؟

 وضعيت استناد به مقاالت اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي چگونه است؟

  

  ها  فرضيه

آموختگان خارج از كشور تفاوت  با دانش آموخته داخل كشور علمي دانشهيئت بين توليدات علمي اعضاء 

 معناداري وجود دارد.

علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه هيئت بين مرتبه علمي و ميزان توليدات علمي اعضاي 
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 ساينس تفاوت معناداري وجود دارد. آو وب

 ساينس آو وب پايگاه در علمي دانشگاه فردوسي مشهدهيئت  اعضاي علمي توليدات ميزان و جنسيت بين

 .دارد وجود معناداري تفاوت

  

  مروري بر پيشينه پژوهش

هاي مهم انجام  ها در دو بخش پژوهش ترين و جديدترين پژوهش در اين بخش به بررسي برخي از مرتبط

  شود. شده در داخل و خارج كشور پرداخته مي

ر مشترك اعضاي هيئت هاي علمي و آثادر مطالعه پژوهشي  به بررسي همكاري) 1386رحيمي و فتاحي(

علمي پرداختند. نتايج نشان داد كه آثار چندمؤلفي در حال افزايش بود زيرا توسعه بعضي از علوم مستلزم 

با همكاري   شودهاي مختلف بود. نياز اساتيد به ارتقاي مرتبه باعث ميهمكاري ميان نويسندگان داراي تخصص

كنند كه اين خود باعث توسعه آثار شارات خود اقدام ميديگر نويسندگان به تأليف مشترك و افزايش انت

ها به اين رسد كار علمي مستلزم كار گروهي است و همواره بايد در پژوهشگردد. به نظر ميچندمؤلفي مي

  مسأله توجه خاص شود. 

ان ) در پژوهشي به بررسي و ترسيم ساختار علم محققان دانشگاه علوم پزشكي اصفه1388دانش و ديگران (

هاي تابع وزارت بهداشت،  در پايگاه وبگاه علوم پرداختند. نتايج نشان داد كه اين دانشگاه در ميان دانشگاه

درمان و آموزش پزشكي ايران از نظر انتشار توليدات علمي رتبة ششم را به خود اختصاص داده است. همچنين، 

شته است. توليدات علمي آن دانشگاه از نرخ رشد انتشارات علمي پژوهشگران اين دانشگاه سير صعودي دا

  لحاظ ميزان استنادهاي جهاني و محلي ضعيف بود. 

) 1389توسط عصاره و همكاران ( 1386-1379وضعيت توليدات علمي اساتيد دانشگاه شيراز در سالهاي 

ه نسبت تعداد هاي مختلف توليد شده بود. ب مدرك در قالب 8507ها نشان داد كه  مورد بررسي قرار گرفت. يافته

ترين ميزان توسط دانشكده ترين توليدات علمي توسط دانشكده كشاورزي و كماعضاي هيئت علمي، بيش

هاي مورد نظر از رشد قابل توجهي برخوردار و  كشاورزي داراب صورت گرفته بود. توليدات علمي، در سال

مدرك در پايگاه  1853، در مجموع، بود. اعضاي هيئت علمي 1386ترين ميزان توليدات مربوط به سال بيش

ترين سهم را دانشكده ادبيات و ترين سهم را دانشكده علوم و كمآوساينس به چاپ رسانده بودند كه بيشوب
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  علوم انساني داشت. 

هاي اطالعاتي اسكوپوس و  وضعيت توليدات علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه) 1389عليان طرقبهي (
بررسي كرد. نتايج نشان داد بيشترين توليدات علمي در  هاد بر ميزان همكاري علمي آنآوساينس را با تأكي وب

هاي  ترين توليدات مربوط به حوزه علوم پايه و موضوعدو پايگاه مورد بررسي در قالب مقاله پژوهشي بود. بيش

رزي، همكاري مرتبط با شيمي برشمرده شد. اعضاي سه حوزه تحصيلي علوم پايه، فني و مهندسي و كشاو

ها عمل كرده بود.  چشمگيري در توليدات علمي داشتند و در اين بين، حوزه علوم پايه بهتر از ساير حوزه

) 1389وضعيت نامناسب توليدات علمي در حوزه علوم انساني در اين پژوهش و پژوهش عصاره و همكاران (

  كامالً مشهود است و بايد به آن در كشور توجه خاص شود. 

وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد طي سال ) 1390وهشي فتاحي و همكاران (در پژ
نشان بررسي كردند نتايج  با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه آوساينس وبدر وبگاه علوم  2010-1990هاي 

توزيع همچنين يدند. مدرك نمايه شده در وبگاه علوم گرد 2318دانشگاه موفق به انتشار  آنداد كه پژوهشگران 

فراواني مشاركت نويسندگان اين دانشگاه از قاعده لوتكا و توزيع فراواني موضوعي مدارك هسته، توليد شده 

دانشگاه فردوسي  . ميزان رشد توليدات علميدرك توسط نويسندگان اين دانشگاه از قاعده برادفورد پيروي مي

  . ر بودتبيشدرصد  2/34 نسبت به رشد جهاني علم، مشهد

) نشان داد كه اعضاي هيئت علمي گروه علوم انساني در مقايسه با گروه 2003( 1نتايج پژوهش كايا و وبر

كردند. اين در حالي است كه اعضاي هيئت علمي گروه كشاورزي  تري را تدريس ميكشاورزي ساعات بيش

ت علمي دو گروه تأثير داشت به طوري هاي پژوهشي مشغول بودند. اين تفاوت در ميزان توليدا بيشتر به فعاليت

كه با افزايش ساعات تدريس، ميزان توليدات پژوهشي كاهش يافته بود. اعضاي هيئت علمي مرد در مقايسه با 

  اند.تري داشتهاعضاي هيئت علمي زن نيز توليدات علمي بيش

هاي  نادي و تأثير پژوهش) به بررسي كتابشناختي از انتشارات و الگوهاي است2004( 2اينگورسن و جاكوبز

  شيمي، بيوشيمي،  هاي منتخب علوم دامي و گياهي، در پژوهش 2000-1981هاي  افريقاي جنوبي بين سال

آي  اس هاي حاصل از نمايه استنادي علوم از پايگاه آي شناسي مولكولي پرداختند. داده شناسي و زيست ميكروب

                                                 
1.  Kaya & Weber  
2. Ingwrsen & Jacobs 
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شناسي مولكولي و فيزيك، كاهش انتشارات افريقاي  زيست  سي،شنا هاي ميكروببه جز در زمينه   به دست آمد،

  در علوم دامي و گياهي، 1998تا  1994هاي را نشان داد، اما در سال 1990-1986هاي جنوبي در سال

در حوزه شيمي و  1990توليدات علمي رو به افزايش بود. در طول دهه  شناسي، شناسي و زيست ميكروب

  ت علمي مشاهده شد. بيوشيمي كاهشي در توليدا

هاي  هاي تأليف مشترك پژوهشگران چيني در مجله ميزان مقالهبررسي به   )2007و ديگران ( 1رويل

هاي حاصل همكاري  درصد مقاله 49بود. نتايج نشان داد  2004در سال  2المللي نمايه شده در پايگاه الزوير بين

  ها مؤثر بود.  گيري همكاري در شكلالملل و نزديكي جغرافيايي  آن پژوهشگران در سطح بين

هاي  هاي دانشمندان هندي در حوزه ايدز در طي سال بررسي مقاله) در پژوهشي به 2007( 3پاترا و چَند
آوساينس انجام شد. نتايج نشان  و وب 4مد هاي پاب وجو در پايگاه پرداختند. اين مطالعه با جست1982-2000

مقاله توسط  2178مذكور محسوس بود. از ديگر نتايج اين پژوهش، انتشار  داد كه رشد مقاالت در هر دو پايگاه

درصد) بود. شهر دهلي  3/90مقاله ( 204با توليد  5ترين تعداد متعلق به مؤسسه ايمز مؤسسه بود كه بيش 289

  درصد) بر عهده داشت.  2/24مقاله ( 528ترين سهم را در توليد علم با مجموع  بيش

، و 2006-1990هاي  )، در پژوهشي ساختار پژوهش شيمي توسط ايرانيان در سال2008( 6كين عصاره و مك

مقاله داراي حداقل يك نويسندة  7682شيميدان ايراني را بررسي كردند. استنادات  43المللي  به ويژه آثار بين

تغيرها در ماتريس % از م 78متني براي ايراني از نماية استنادي علوم استخراج و بررسي شد. هفت عامل درون

هاي آزاد در شيمي آلي، و  استنادي شناسايي شد. سه شاخة شيمي (تركيبات كربني، تركيبات حالل هم

  تر بود.  يا بيش 3/0استنادي داخلي  اكسيداسيون در تركيبات شيمي آلي) داراي هم

در حال افزايش دهد كه همكاري علمي و تأليفات مشترك اعضاي هيئت علمي ها نشان مي بررسي پيشينه

آوساينس بهره  تر از پايگاه اطالعاتي وب ها بيش است همچنين پژوهشگران اين حوزه براي گردآوري داده

ترين توليد علمي در قالب مقاله علمي بوده است و نيز حاكي از افزايش توليدات علمي در  اند و نيز بيش برده

                                                 
1. Royel 
2. Elsevier 
3. Patra & Chand 
4. Pubmed 
5. AIMS  
6. McCain 
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هاي تشويقي دانشگاه در  دهنده تأثير برنامه و اين نشان هاي مختلف به ويژه حوزه علوم پايه در كشور است حوزه

دهد. رابطه معناداري بين ميزان آشنايي  ايجاد انگيزه اعضاي هيئت علمي براي چاپ مقاله مي باشد و نشان مي

  اعضاي هيئت علمي با زبان انگليسي در روش تحقيق و تعداد مقاالت چاپ شده وجود دارد.

  

  شناسي پژوهشروش

ضر به روش علم سنجي انجام شد. جامعه آماري شامل كليه توليدات علمي نمايه شده در پايگاه پژوهش حا

 2038ساينس در چهار حوزه تحصيلي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و كشاورزي ( آو استنادي وب

ود. در اين بود كه توسط اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد به ثبت رسيده ب 2010-2000هاي مدرك) طي سال

  گيري انجام نشد و كل توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي شد.  پژوهش نمونه

از طريق نمايه استنادي  20/2/1390تا  20/1/1390روزه از تاريخ  30هاي اين پژوهش طي يك دوره  داده

حيطه زماني  آوساينس، جستجوي اطالعات بهآوري شد. پس از وارد شدن به وبگاه وب آوساينس جمع وب

ها به صورت مجزا مورد نظر محدود شد و تعداد توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه در هر يك از سال

شد. اطالعات موجود در  2007بازيابي شد. در ادامه ركوردهاي بازيابي شده هر حوزه وارد فايل اكسل نسخه 

ل نشر، تعداد استناد، جنسيت، مرتبه علمي، محل اخذ اين سياهه، شامل عنوان توليدات علمي، نام نويسندگان، سا

مدرك و همكاري علمي (يك نويسنده، دو نويسنده، سه نويسنده و بيش از آن) بود. به منظور سنجش روايي 

سياهه وارسي از روش اعتبار محتوا استفاده شد. بدين منظور سياهه وارسي در اختيار پنج نفر از متخصصان، 

رساني قرار گرفت و از نظرات ايشان براي اصالح سياهه يادشده  د حوزه كتابداري و اطالعنظران و اساتي صاحب

هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد. در بخش آمار استنباطي از  ها از روش و براي تحليل داده

فاده شد. براي تري است اي مستقل و تحليل واريانس و آزمون تعقيبي چندگانه دانت  هاي تي دو نمونه آزمون

افزاري آماري علوم افزارهاي اكسل و بسته نرم هاي آماري از نرم ها و اجراي آزمون توصيف و تحليل داده

  اس) استفاده شد. اسپياجتماعي (اس

  

  هاي پژوهش يافته

  ها ارائه خواهد شد. در اين قسمت نخست به سؤاالت پاسخ داده و سپس نتايج آزمون فرضيه
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آوساينس  علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه وبهيئت ميزان توليدات علمي اعضاي : 1پاسخ پرسش 
 چگونه است؟  2010-2000در بازه زماني 

تا  1379ميالدي ( 2010تا  2000ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 

عنوان  1756ه از اين تعداد مقاله پژوهشي با عنوان بود ك 1898آوساينس،  ) در پايگاه اطالعاتي وب1389

ترين فراواني را داشتند  درصد) كم84/0عنوان ( 16درصد) باالترين فراواني و نيز مقاله مروري با  52/92(

  ). 1(جدول 

  
  آوساينس . توزيع فراواني توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه وب1جدول

  درصد  نيفراوا  نوع مدرك

  52/92  1756  مقاله علمي

  90/4  93  چكيده سمينار

  74/1  33  مقاله همايش

  84/0  16  مقاله مروري

  100  1898  مجموع

دات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه : وضعيت تولي2پاسخ پرسش 

  آوساينس بر اساس جنسيت چگونه است؟ وب

. بودنفر  707 ( بازه زماني پژوهش)، 2010 -2000از سال  فردوسيعلمي دانشگاه هيئت تعداد كل اعضاي 

مجموع توليد علمي نمايه شده در  از 2با توجه به جدول  .بودندزن  بقيه) مرد و % 11/88نفر ( 623از اين تعداد، 

% توسط زنان منتشر شده بود. از بين كل اعضاي هيئت علمي فقط  22/7% توسط مردان و 78/92اين پايگاه، 

  زنان) در پايگاه مورد بررسي داراي توليد علمي بودند.  24/4مردان و  %97/45 (21/50

وه تقسيم بر تعداد كل اعضاي هيئت علمي هر ، تعداد توليدات علمي در هر گر2با توجه به نتايج جدول 

يك از دو گروه زن و مرد شد، و ميانگين انتشار توليدات علمي توسط زنان و مردان در بازه مورد بررسي در 

  براي زنان تعيين شد.  63/1براي مردان و  83/2پايگاه وب آوساينس،
  داراي توليدات علمي در پايگاه وب آوساينستوزيع فراواني كل اعضاي هيئت علمي و اعضاي هيئت علمي  2جدول
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 جنسيت

تعداد كل 

اعضاي هيئت 

 علمي

 درصد

تعداد اعضاي هيئت 

علمي داراي توليد 

 علمي

درصد اعضاي هيئت 

علمي داراي توليد علمي 

 (نسبت به كل اعضا)

توليدات 

  علمي

درصد توليدات 

علمي (نسبت به كل 

  توليدات علمي)

ميانگين انتشار 

به توليدات علمي 

  تفكيك جنسيت

 83/2  78/92  1761 97/45 325 11/88  623 مرد

 84  89/11 30 24/4 137  22/7  63/1 

 46/4  100  1898 21/50 355 100  707 مجموع

  

هاي  : وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد بر حسب حوزه3پاسخ پرسش

  تحصيلي چگونه است؟

گونه كه مشاهده  ارائه شد. همان 3اي خالصه در جدول هاي حاصل به گونه افتهبراي پاسخ به اين پرسش ي

 707هاي مورد بررسي، حداكثر  شود تعداد كل اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در فاصله سال مي

يئت آوساينس بودند. اعضاي ه نفر داراي توليد علمي نمايه شده در پايگاه وب 355نفر بود كه از اين تعداد 

نفر) را در  121ترين سهم ( نفر) از نظر تعداد نويسندگان داراي توليد علمي بيش 153علمي حوزه علوم پايه (

%)  08/79ترين درصد ( آوساينس داشتند. بيش توليد علم دانشگاه فردوسي مشهد، در پايگاه اطالعاتي وب

ه  بود. حوزه علوم انساني با توجه به اعضاي داراي مقاله نسبت به كل اعضا نيز مربوط به حوزه علوم پاي

ترين سهم را در توليد علم  نفر) از نظر تعداد اعضاي هيئت علمي در دانشگاه فردوسي، كم 227ترين سهم ( بيش

ها و ميزان و نسبت توليدات  آوساينس دارا بود. اطالعات كامل مربوط به تمامي حوزه در پايگاه اطالعاتي وب

  ارائه شده است.  4علمي هر حوزه در جدول 

تا  2000هاي  : روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در پايگاه مورد بررسي در طي سال4پاسخ پرسش

  چگونه است؟ 2010
هاي  هاي منتشر شده  از سوي آنان به تفكيك حوزه . توزيع فراواني توليدات اعضاي هيئت علمي و تعداد مقاله3جدول

  تحصيلي 

  حوزه تحصيلي
ي تعداد اعضا

  هيئت علمي
  درصد

تعداد اعضاي هيئت علمي 

  داراي توليد علمي

درصد تعداد اعضاي هيئت علمي 

  داراي توليد علمي به (كل حوزه)

تعداد توليدات 

  علمي

  923 08/79  121 64/21  153  علوم پايه
  512  89/58  116 86/27  197  كشاورزي

  421 15/76  99 39/18  130  فني و مهندسي
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  42 37/8  19 11/32  227ادبيات و علوم 
  1898  49/222  355  100  707  مجموع

  

روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي در طول بازه به تفكيك سال و سهم از كل توليد 

  به نمايش درآمده است.  1در هر سال در نمودار

  

  
  آوساينس  هد در پايگاه اطالعاتي وب. روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مش1نمودار 

هاي حاصل از نمودار، نسبت تعداد توليدات علمي به اعضاي هيئت علمي در دانشگاه با توجه به يافته

ها نيز  بود. يافته 67/0برابر با  2010و در سال  01/0برابر با  2000فردوسي مشهد در بازه مورد بررسي در سال 

برابر شد هرچند تعداد اعضاي  48هاي مورد بررسي اين دانشگاه در طول سال نشان داد كه رشد توليدات علمي

و  2007، 2004هاي ترين ميزان رشد در سالهيئت علمي در آن بازه فقط چهار درصد رشد داشته است. بيش

از  برابر شده بود. تقريباً نيمي 67/1و  46/1، 75/1مشاهده شد كه نسبت به سال قبل از آن به ترتيب  2009

) حاصل شد. روند رشد 2010و  2009هاي %) فقط در دو سال آخر بازه (سال21/48توليدات اين دانشگاه (

توليدات اين دانشگاه از شيب نسبتاً مناسبي برخوردار و اين رشد همگام و همسو با پيشرفت علمي كشور در 

  هاي اخير بود.  سال
در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي  : وضعيت توليدات حاصل از همكاري علمي5پاسخ پرسش

مشهد در هر يك از چهار حوزه علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و كشاورزي در پايگاه مورد بررسي 

  چگونه است؟ 
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آوساينس در طول دوره  براي پاسخ به اين پرسش، وضعيت كلي توليدات و همكاري علمي در پايگاه وب

ت كلي چهار حوزه مورد بررسي در رابطه با ميزان توليد و همكاري علمي را نشان وضعي 4بررسي شد. جدول 

آوساينس،  دهد. اعضاي هيئت علمي حوزه علوم پايه از نظر ميزان توليدات علمي مشترك در پايگاه وب مي

ترين كم %) است و اعضاي هيأت علمي حوزه ادبيات و علوم انساني داراي17/93ترين سهم (برابر با  داراي بيش

  % )  از كل توليدات علمي حاصل همكاري علمي بودند. 80/87سهم (برابر با 
هاي تحصيلي در پايگاه . توزيع فراواني تعداد منابع توليد شده انفرادي و مشترك در هر يك از گروه4جدول   

  آوساينس وب
  تعداد كل توليدات علمي مشترك  تعداد كل توليدات علمي  حوزه

  )17/93( 860  %)100( 923  علوم پايه

  )31/95( 488  )100(% 513  كشاورزي

 )59/93( 394  )100(% 421  فني و  مهندسي

  )80/87( 36  %)100( 41  ادبيات و علوم انساني

  )68/93(1778  %)100( 1898  جمع

شود كه اعضاي هيئت علمي در حوزه علوم پايه بيش از همتايان خود در ساير  بدين ترتيب مشخص مي

اند اما حوزه علوم انساني با وجود برخورداري از  ها در توليدات علمي خود از همكاري علمي بهره جسته حوزه

ترين تعداد دانشكده و رشته تحصيلي، از نظر ميزان همكاري علمي در  ترين عضو هيئت علمي و نيز بيش بيش

  ترين مرتبه قرار داشت.  پائين

  اي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد چگونه است؟ : وضعيت استناد به مقاالت اعض6پاسخ پرسش

اي جداگانه و در وضعيت استناد به توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي در هر حوزه به گونه

  ادامه بررسي شده است. 
 

  . بررسي وضعيت تعداد استنادها در حوزه ادبيات و علوم انساني6-1

هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، نمايه شده در  الههاي مربوط به ميزان استناد به مق يافته

هاي  به نمايش در آمده است. در ميان گروه 5ساينس در جدول  آو حوزه ادبيات و علوم انساني در پايگاه وب

 1ترين و مديريت (با  استناد) داراي بيش 147هاي آموزشي روان شناسي(با  آموزشي حوزه علوم انساني، گروه

آوساينس بودند. حتي اگر ميانگين تعداد استناد به هر مقاله ترين ميزان استناد در پايگاه وب اد) داراي كماستن
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و پايين ترين ميزان   )36/13شناسي ( مالك باشد، باالترين ميانگين ميزان استناد به هر مقاله نيز در رشته روان

  ) مشاهده شد. 25/0استناد به هر مقاله در رشته مديريت (
  آوساينس هاي آموزشي در حوزه ادبيات و علوم انساني در پايگاه وب . توزيع فراواني تعداد استنادها در گروه5جدول 

  نسبت استناد به تعداد مقاالت  تعداد استناد  تعداد كل توليدات علمي  گروه حوزه تحصيلي

  ادبيات و علوم انساني

  76/7  132 17 اقتصاد
  36/13  147 11 يشناس روان

  6/0  3 5 يكتابدار
  25/0  1 4 مديريت

  0  0 2 يتيترب علوم
  7  7  1 انگليسي ادبيات زبان و

  0  0  1 شناسي زبان
  07/7  290  41  مجموع

  

  . بررسي وضعيت تعداد استناد در حوزه علوم پايه6-2

آوساينس وب دهد كه ميزان استنادات حوزه علوم پايه در پايگاه نشان مي 6هاي ارائه شده در جدوليافته

استناد) باالترين ميزان استناد و در گروه رياضي  2034تر است. در اين حوزه، در گروه آموزشي شيمي (با بيش

ترين ميزان استناد به توليدات علمي مشاهده شد. اگر در حوزه علوم پايه نيز ميانگين تعداد استناد  استناد) كم 4(با 

استناد) و  42/5شناسي(با  ن ميانگين ميزان استناد به هر مقاله در رشته زيستبه هر مقاله مالك قرار گيرد، باالتري

استناد)  مشاهده شد. در ضمن هرچند تعداد استنادها به  1ترين ميزان استناد به مقاله در رشته رياضي (با  پايين

 44/4در اين رشته (با  مقاالت رشته شيمي در باالترين رده قرار داشت، اما ميانگين ميزان استناد به هر مقاله

  شناسي در رده دوم قرار گرفت.  استناد) بعد از رشته زيست
  آوساينس . توزيع فراواني تعداد استناد در حوزه علوم پايه در پايگاه وب6جدول 

  نسبت استناد به تعداد مقاالت  تعداد استناد  تعداد كل توليدات علمي  گروه  حوزه تحصيلي

  علوم پايه

  44/4  2034 458 شيمي
  43/4 611 138 فيزيك

  99/2  364  122 محض رياضي
  15/2  144  67 آمار

  8/2  185  66 كاربردي رياضي
  42/5  244 45 شناسي زيست
  6/2 60 23 شناسي زمين

  1  4 4 رياضي
  95/3  3646  923 مجموع
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  . بررسي وضعيت تعداد استناد در حوزه فني و مهندسي6-3

آوساينس است. در اين حوزه در پايگاه د در حوزه فني و مهندسي در پايگاه وبنشانگر ميزان استنا 7جدول

گري داراي باالترين و گروه آموزشي  آموزشي مواد و ريخته  مورد بررسي استناد به توليدات علمي گروه

باالترين ميانگين  ترين ميزان استناد بودند. اگر ميانگين تعداد استناد به هر مقاله مالك باشد، متالوژي داراي پايين

ترين ميزان استناد به مقاالت استناد) مشاهده شد و پايين 3/9ميزان استناد به هر مقاله در رشته مهندسي صنايع (با 

استناد). در ضمن هرچند تعداد استنادات به مقاالت رشته مهندسي مكانيك  33/1رشته مهندسي كامپيوتر (با 

) بود و در رده سوم از آخر يعني 91/1اد به مقاالت رشته مكانيك بسيار پايين (بسيار باال، اما ميانگين ميزان استن

  گرفت. پيش از مهندسي عمران قرار مي
  . توزيع فراواني تعداد استناد در حوزه فني و مهندسي در پايگاه وب آوساينس7جدول 

  د مقاالتنسبت استناد به تعدا  تعداد استناد  تعداد كل توليدات علمي  گروه  حوزه تحصيلي

  فني و مهندسي

  91/1  206 108 كيمكان
  82/2  296 105 برق

  04/4  299 74 يگر ختهير و مواد
  57/2  131 51 يميشي مهندس

  8/2  140 50 عمران
  33/1  28 21 كامپوتري مهندس

  3/9  93 10 عيصناي مهندس
  5/5  11 2 يمتالوژ

  85/2 1204  421  مجموع

  

  استناد در حوزه كشاورزي. بررسي وضعيت تعداد 6-4

ها نشان داد آوساينس است. يافته ، نمايانگر ميزان استناد در حوزه كشاورزي در پايگاه وب8  هاي جدول داده

 2ترين استناد به مقاالت اقتصاد كشاورزي (با  استناد) و كم 171ترين استناد به مقاالت صنايع غذايي (با  بيش

ي ، تكنولوژييغذا مواد هاي آموزشي بهداشت گروه ستنادي به مقاالتا استناد) شده بود. در ضمن، هيچ 

استناد) در رده  89/2نشده بود. از نظر ميانگين ميزان استناد، رشته زراعت (با  يوتكنولوژيو ب ياهيگ داتيتول

  اد) در رده پس از آن قرار گرفت. استن 63/2نخست و صنايع غذايي (با 
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  آوساينس ستناد در حوزه كشاورزي در پايگاه وب. توزيع فراواني تعداد ا8جدول
  نسبت استناد به تعداد مقاالت  تعداد استناد  تعداد كل توليدات علمي  گروه  حوزه تحصيلي

  كشاورزي

  94/0  126 134 يدام علوم
  16/1  102 88 يدرمانگاه علوم
  63/2  171  65 ييغذا عيصنا

  88/0  45 51 هيپا علوم
  89/2  127 44 زراعت

  22/2  82 37 يولوژياتوبپ
  5/0  14  28 يدامپرور

  77/0  10 13 يپزشك اهيگ
  17/2  26 12 آبي مهندس

  --   0 12 ييغذا مواد بهداشت
  5/0  5 10 يباغبان

  38/1  11 8 يكشاورز آالت نيماش
  14/1  8 7 يخاكشناس

  --   0 2 ياهيگ داتيتولي تكنولوژ
  2  2 1 يكشاورز اقتصاد

  --   0 1 يوتكنولوژيب
  42/1  729  513  مجموع  

گونه  ترسيم شد. همان 9سرانجام، وضعيت كلي استناد در چهار حوزه به طور كلي بررسي و نتايج در جدول 

%) و 12/62ترين ميزان استناد به توليدات علمي حوزه علوم پايه (با  شود، در بين چهار حوزه، بيش كه مشاهده مي

آوساينس %) در پايگاه وب94/4ات علمي حوزه ادبيات و علوم انساني (با ترين ميزان استناد به توليدكم

استناد)  07/7ترين ميانگين متعلق به حوزه ادبيات و علوم انساني (با اختصاص يافت. از نظر ميانگين استناد، بيش

تمام توليدات علمي استناد) بود. در ضمن ميانگين استناد با  42/1ترين ميزان مربوط به حوزه كشاورزي (با و كم

  استناد براي هر توليد علمي بود.  82/3دانشگاه فردوسي برابر با 
  آوساينس هاي تحصيلي در پايگاه وب . توزيع فراواني تعداد استناد مقاالت در هر كدام  از حوزه9جدول 

  الهميانگين استناد به هر مق  درصد از كل استنادها  تعداد استناد  تعداد كل توليدات علمي  حوزه

  95/3  12/62  3646  923  علوم پايه

  42/1  42/12  729  513  كشاورزي

  86/2 52/20  1204  421  فني و  مهندسي

  07/7  94/4  290  41  ادبيات و ع. ا.

  82/3  100  5869  1898  جمع

  

  آوساينس برپايه تعداد كل استناد پايگاه وبپراستناد  . بررسي وضعيت نويسندگان6-5
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ساينس، سياهه اسامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه  آو ترين نويسندگان در پايگاه وببراي اطالع از پراستناد

  ترين تعداد استناد مرتب شد.  ) در بازه زماني مورد نظر، بر اساس بيش10فردوسي (جدول 

ترين ميانگين استناد ترسيم شد. نتايج نشان سياهه اسامي اعضاي هيئت علمي داراي بيش 11چنين در جدول  هم

ترين ميانگين  كم 75/0زاده با  باالترين و رضا ولي 5/29داد كه مجيد علومي بايگي از گروه شيمي با ميانگين استناد 

  اند.   ادهاستناد را در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد به خود اختصاص د
  آوساينس برپايه تعداد كل استناد  دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه وبپراستناد  . نويسندگان10جدول

  تعداد استناد تعداد مقاله  گروه آموزشي نويسنده مقاله رديف
 391  34 فيزيك گروسي محمدرضا  1
 295 88 شيمي رحيمي زاده محمد  2
 223 53  رياضي محض صال مصلحيان محمد  3
 195 11 شيمي يانآبادعلي  منصور  4
 186 55 شيمي رونقي غالمحسين  5
 183 17 رمانگاهيدعلوم  انتظاري محمدحسن  6
 149 42 گري موادوريخته زبرجد مجتبي سيد  7
 149 11 علوم پايه جاويدان كورش  8
 148 50 شيمي كفشدارگوهرشادي الهه  9
 146 24 شيمي سرافرازيزدي علي  10

 كشور از خارج آموختگان دانش و كشور داخل آموختگان دانش علمي توليدات : بين1يه آزمون فرض

  . دارد وجود معناداري تفاوت
  آوساينس  . ميانگين استنادها به مقاالت اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه وب11جدول 

  ميانگين استناد به مقاالت اد مقالهتعد  تعداد استناد  گروه آموزشي حوزه تحصيلي نويسنده مقاله رديف
  5/29 2 59 مهندسي شيمي مهندسي علومي بايگي مجيد  1
 5/26 2 53 مهندسي كامپيوتر مهندسي ضيايي سيد علي  2
 86/20 7 146 شناسي روان تربيتي علوم صالحي فدردي جواد  3
 73/17 11 195 شيمي علوم  ديانآباي عل منصور  4
 54/13 11 149 علوم پايه دامپزشكي جاويدان كورش  5
 5/11 34 391 فيزيك  علوم گروسي محمدرضا  6
 76/10 17 183 رمانگاهيدعلوم  دامپزشكي يانتظار محمدحسن  7
 73/8 15 131 شيمي علوم  احمدي شادمهري محمدطاهر  8
 27/8 15 124 فيزيك  علوم عليزاده محمدحسن  9
 79/7 14 109 فيزيك علوم بري نجفيصا جعفر  10
 18/7 11 79 رياضي محض علوم رياضي عزيزي اراني مجيد  11
 08/6 24 146 شيمي علوم  سرافرازيزدي علي  12
 75/0 48 36 علوم دامي  كشاورزي ولي زاده رضا  13
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آزمون تي مستقل استفاده شد. نتايج اجراي آزمون تي مستقل و توصيفي از براي آزمون اين فرضيه از 

  ارائه شده است. 12هاي مركزي و پراكندگي حاصل از نتايج در جدول  شاخص
  آموخته داخل و خارج  . نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانش12جدول 

  ميانگين  نيفراوا ها گروه متغيير
آزمون لوين براي برابري 

  ها واريانس
 t p-value  درجه آزادي  انحراف معيار

محل اخذ 

  مدرك

  F Sig 43/9  97/6  154  داخل كشور
308  17/1-  24/0  

  09/13  14/0  2/2  48/8  156  خارج از كشور

انگين توليدات ها با ميانگين توليدات هر يك از دو گروه نشان داد كه مي هاي جدول مقايسه يافته

هاي حاصل از اجراي آزمون تي مستقل  نشان داد كه  تر بود. يافته آموختگان خارج از كشور كمي بيش دانش

وجود نداشت. هرچند در ظاهر بين ميانگين   05/0بين ميزان توليدات علمي دوگروه تفاوت معناداري در سطح 

  ي اين تفاوت معنادار نبود. شد، ولحاصل از توليدات علمي اين دو گروه تفاوت ديده 

 ساينس آو وب پايگاه در هيئت علمي اعضاي علمي توليدات ميزان و علمي مرتبه : بين2آزمون فرضيه 

  .دارد وجود معناداري تفاوت

براي اطالع از وجود هر گونه تفاوت معنادار بين مرتبه علمي و ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي، از 

ها با يكديگر مقايسه ها) استفاده شد و داده (به دليل عدم برابري واريانس 1كروسكال واليسآزمون ناپارامتري 

  ارائه شد.  13شد. نتايج آزمون درجدول 

هاي علمي  هاي به دست آمده از اجراي اين آزمون نشان داد كه بين ميزان توليدات علمي در مرتبه يافته

ها در آن جدول  ). همان گونه كه ميانگين رتبه13شت (جدول وجود دا 05/0مختلف تفاوت معناداري در سطح 

كه دقيقاً  براي اين هاي علمي بود. تر از ساير مرتبه دهد، ميانگين توليدات علمي مرتبه علمي استاد بيش نشان مي

هاي موضوعي است. از آزمون تعقيبي  مشخص شود كه تفاوت مشاهده شده مربوط به كدام يك از حوزه

هاي به دست آمده از اجراي اين آزمون نشان داد كه بين ميزان توليدات  ) استفاده شد. يافته2ترينتچندگانه (دا

  وجود داشت.  05/0هاي علمي با يكديگر تفاوت معناداري در سطح  علمي همه مرتبه

                                                 
1 . Kruskal-Wallis 
2 . DunnettsT3 
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  ختلفهاي علمي م ها و آزمون معناداري تفاوت بين ميزان توليدات علمي در مرتبه . ميانگين رتبه13جدول 

  توليدات علمي

 df p-value)( درجه آزادي  Chi-Square  ميانگين رتبه  فراواني  مرتبه علمي

  75/73  17  مربي

189/84  3  0001/0  
  10/123  134  استاديار
  38/194  114  دانشيار
  5/230  89  استاد
  - 355 جمع

 تفاوت ساينس آو وب پايگاه در ئت علميهي اعضاي علمي توليدات ميزان و جنسيت : بين3آزمون فرضيه 

  .دارد وجود معناداري

براي آزمون اين فرضيه مبني از آزمون تي مستقل استفاده شد. خروجي آزمون تي نشان داد كه بين ميزان 

  ). 14وجود نداشت (جدول  05/0توليدات علمي اساتيد زن و مرد تفاوت معناداري در سطح 
ل براي مقايسه ميانگين توليدات علمي اعضاي هيئت علمي زن و مرد در پايگاه . نتايج آزمون تي مستق14جدول 

 آوساينس وب

 t p-value  درجه آزادي  انحراف معيار  هاآزمون لوين براي برابري واريانس  ميانگين  فراواني  هاگروه  متغيير

  جنسيت
  F Sig 3/11  78/7  325  مرد

75  58/1  29/0  
  2/9  18/0  84/1  53/5  30  زن

  

  گيري نتيجه

هدف تحقيق حاضر ارائه تصويري عيني از توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد بود. 

عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي در محدوده زماني مورد  707هاي پژوهش نشان داد كه از مجموع  يافته

د. داليل اين امر ممكن است عدم آوساينس توليد علمي داشتن %) در وب50نفر (تقريباً  355پژوهش تعداد 

ها در امر آموزش، ساعات تدريس زياد، اشتغال اعضاي  آشنايي با دانش زبان انگليسي، فعاليت بيش از اندازه آن

ها، و نيز آشنا نبودن با  هاي مختلف اجرايي نظير رياست، معاونت و ساير مسؤوليت هيئت علمي به مسؤوليت

  مجالت علمي معتبر باشد. نويسي در  هاي خاص مقاله ه شيو

ترين توليدات علمي اعضاي هيأت علمي  توان گفت كه بيش هاي حاصل از پژوهش ميبراساس يافته

ترين آن در قالب مقاله  دانشگاه فردوسي در محدوده زماني مورد بررسي در پايگاه به صورت مقاله علمي و كم

)، اسماعيلي 1386زاده ( )؛ عصاره و قاضي1385(مروري تجلي يافته است. در اين زمينه نوري و همكاران 
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هاي  ) نيز در پژوهش1389) و عصاره و همكاران (1389)، عليان طرقبهي (1389)، طالچي و زارعي (1388(

اند. علت اين امر شايد ناشي از فراهم بودن محيط انجام  خود منبع اطالعاتي غالب را مقاله علمي برشمرده

هاي متعدد)، اهميت ويژه مقاله هاي برتر مثل شيمي وجود آزمايشگاهه براي گروهپژوهش در دانشگاه (به ويژ

علمي پژوهشي و نيز ميزان امتياز آن براي اعضاي هيئت علمي باشد. البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه 

انساني در بخشي از توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي به ويژه در حوزه ادبيات و علوم 

رسند كه در اين  چنين بسياري از توليدات علمي در مجالتي به چاپ مي رسند، هم مجالت داخلي به چاپ مي

  شوند. لذا اين مقاالت نمايانگر تمام آثار علمي ايشان نيست.  ها نمايه نمي پايگاه

سال مورد  11طول  بررسي تعداد كل اعضاي هيأت علمي نشان داد كه دانشگاه فردوسي به طور متوسط در 

%) عضو هيأت علمي زن داشته است. 89/11( 84%) عضو هيأت علمي مرد و 11/88( 623بررسي حداكثر 

براي زنان بود. مطالعات  63/1براي مردان و  83/2ميانگين انتشار توليدات علمي در پايگاه وب آوساينس

-كي)، 1978( 1)، رسكين1385گران ()، زارع فراشبندي و دي1387)، كرمي و عليجاني (1378احمدآبادي (

) نشان داد كه فعاليت علمي و استنادهاي 2008مظفريان و جمالي () و 1998( 3) زاي و شومان1996( 2ويك

تر سازگار بوده و عدم  بيش مردانهايي كه با روحيه  وجود رشتهرسد تر از زنان بود. به نظر ميمردان بيش

داري،  ي تحصيلي، داشتن فرزند كوچك، مراقبت از فرزند، خانهها گرايش و عالقه زنان به برخي رشته

هاي شخصيتي، شرايط ساختاري و موقعيت شغلي اندك زنان از جمله داليلي  هاي موجود در ويژگي تفاوت

تر بودن تعداد و توليد علمي اعضاي هيئت علمي مرد نسبت به اعضاي  است كه به عنوان عوامل مؤثر بر بيش

   توان به آن اشاره كرد. هيئت علمي زن مي

هاي آموزشي، حوزه تحصيلي علوم پايه و كشاورزي و گروه آموزشي  هاي تحصيلي و گروه در ميان حوزه

ترين سهم را در توليد علم دانشگاه فردوسي داشتند و حوزه علوم انساني با توجه به حجم زياد تعداد  شيمي بيش

ها و  توان قدمت و ماهيت اين رشته تند. از نتايج گرفته شده ميترين ميزان توليد را داشاعضاي هيئت علمي كم

تر هاي زياد هر رشته اين حوزه، سابقه پذيرش و تعداد دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي، تعداد بيش گرايش

آوساينس،  اعضاي هيئت علمي با مرتبه علمي استاد و دانشيار، و وجود مجالت بسيار زياد نمايه شده در وب

                                                 
1 .Peskin 

2. Kyvik  

3. Xie & Shauman 
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تر اعضاي هيئت علمي اين حوزه به  هاي تجربي و آشنايي بيش هاي متعدد براي انجام پژوهش د آزمايشگاهوجو

هاي نوروزي و ديگران  ها دانست. در پژوهش زبان انگليسي را از عوامل افزايش توليدات علمي اين حوزه

  اليل اشاره شده است. ) به اين د1389) و عليان (1389زاده و وزيري ( )، تقي1388)، نياكان (1388(

ها در سال مقصد نسبت  در كل، روند توليدات علمي در پايگاه مورد نظر بيانگر اين است كه تعداد پژوهش

اند و رغبت  تر شده به سال مبدأ چندين برابر شده است و اين نمايانگر آن است كه اعضاي هيأت علمي فعال

)، برودونز و همكاران 1388اند. در اين راستا، اسماعيلي ( كرده المللي پيدا تري به نوشتن مقاله در سطح بين بيش

هاي  ) به نتيجه مشابه دست يافتند. پاداش2004) و اينگورسن و ژاكوب (2000)، عصاره و ويلسون (1992(

تشويقي ارائه شده از چندين سال پيش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي نوشتن مقاله در مجالت 

توان به عنوان عوامل مؤثر در اين زمينه  آوساينس و ايجاد رقابت در اين زمينه را مي در پايگاه وب نمايه شده

  برشمرد. 

ترتيب در حوزه علوم پايه،  ترين ميزان همكاري علمي به از نظر همكاري علمي و توليدات مشترك، بيش

ي بود. در اين زمينه، نتايج پژوهش ترين آن در حوزه ادبيات و علوم انسان كشاورزي و فني و مهندسي و كم

المللي در علوم طبيعي در مقايسه با علوم  ) حاكي از آن است كه ميزان همكاري علمي بين2000بوردن و گومز (

پزشكي و مهندسي باالتر است، از طرفي ايشان اعتقاد دارند كه وابستگي علوم انساني و اجتماعي به عوامل 

چنين  المللي در اين حوزه تأثير داشته باشد. هم ميزان پايين همكاري بينفرهنگي و زباني، ممكن است در 

) نيز به اين نتيجه رسيدند كه همكاري علمي و تأليف در حوزه علوم پايه بيش از 2003موريسن و همكاران (

ه، فني و ) نيز نشان داد كه در بين چهار حوزه علوم پاي1386ها است. نتايج پژوهش رحيمي و فتاحي ( ساير حوزه

ترين ميزان نسبت همكاري علمي در حوزه كشاورزي و مهندسي، كشاورزي و ادبيات و علوم انساني بيش

  ترين آن در حوزه ادبيات و علوم انساني است.  كم

هاي حوزه علوم پايه و كشاورزي، و ضرورت همكاري  رسد ماهيت آزمايشگاهي اغلب رشتهبه نظر مي

براي استفاده از امكانات يكديگر در اين محيط، و نيز روحيه همكاري خوب بين چندگانه و انجام كار مشترك 

) در 1386ها باشد. رحيمي و فتاحي (اعضاي هيأت علمي ايين حوزه از عوامل افزايش ميزان توليدات علمي آن

ا افزايش ) خاطر نشان ساختند كه ب2003پژوهش خود بر اين موضوع تأييد كردند. در اين زمينه بازمن و لي (
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 1) و جلمن و گيبلمن1389هاي اميري و همكاران (شود. اما در پژوهش تر مي همكاري علمي، توليد علم نيز بيش

و افزايش انتشارات جهت ارتقا و ترفيع  ترين داليل همكاري جامعه پژوهش، ارتقاي كيفيت اثر  ) مهم1999(

ده همكاري در علوم اجتماعي افزايش كمي برشمرده شد. ايشان در پژوهش خود نشان دادند كه دليل عم

ها يا نوشتن اسامي ديگران به عنوان انتشارات بود. اين امر حاكي از آن است كه شايد بخشي از همكاري

همكار، جنبه صوري، براي افزايش تعداد انتشارات اعضاي هيئت علمي داشته باشد كه اين خود ممكن است 

سازد. در اين خصوص اعتبار ار كم كند و گفته بازمن و لي را تا حدودي بيارزش عامل ياد شده را به عنوان معي

) اشاره كرد كه ادعا كردند تدوين مقاله به صورت مشترك همواره بر اثر 1996( 2توان به گفته ملين و پرسنمي

  همكاري پژوهشي نيست. 

آوساينس در  د در پايگاه وبهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشه وضعيت ميزان استناد به مقاله

و   بازه زماني مورد نظر در چهار حوزه تحصيلي نشان داد كه ميزان استناد در حوزه علوم پايه و حوزه فني

)، فتاحي و 1387)، بهروزفر (1389ترين سهم را داشت. اين نتايج با نتايج نوكاريزي و همكاران ( مهندسي بيش

و  هاي علوم پايه و فني  ) مشابه بود. شايد اين به خاطر ماهيت رشته1388) و سعادت و شعباني (1390همكاران (

مهندسي باشد كه در تمام دنيا يكسان و موضوعات آن نيز مشابه است. در حوزه علوم انساني مقاالت از ميزان 

ت. در نتيجه استناد نسبتاً پاييني برخوردار بود و اين متأثر از فرهنگ، جامعه، سياست و اقتصاد در هر كشور اس

مسائل مطرح در حوزه علوم انساني و اجتماعي ما در ايران ممكن است متفاوت با مسائل مطرح در يك كشور 

  اروپايي باشد. 

دهد كه  اند، نشان مي آوساينس داشته ترين باروري انتشاراتي را در پايگاه وب نگاهي به افرادي كه بيش

رسد با ترين استناد در پايگاه مورد نظر هستند. به نظر مي اراي بيشها همان افرادي هستند كه د تقريباً همه آن

تر افزايش ميزان انتشار مقاله توسط هر نويسنده به طور طبيعي احتمال اففزايش ميزان استناد به آثار ايشان بيش

انگين ميزان ) نيز به همين نكته اشاره كردند. از نظر مي1386) و عامل (1389گردد. نوكاريزي و همكاران ( مي

ها (مانند روانشناسي و اقتصاد) استناد، حوزه علوم انساني وضعيت نسبت خوبي دارد و حتي در برخي رشته

شود، ولي چون ميزان توليدات علمي اين حوزه در ها مشاهده ميها و رشتهباالترين ميانگين در بين تمام حوزه

                                                 
1 .Gelman and Gilbiman 
2. Melin & Persson  
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  به آثار اين حوزه پايين است. سطح پاييني قرار دارد، طبيعتاً تعداد كل استنادها 

آموختگان خارج از كشور  آموختگان داخل كشور با دانش ها نشان داد كه بين توليدات علمي دانشيافته

)، 1996ها در اين زمينه مغاير نتايج اين پژوهش است. پريپيك (تفاوت معنادار وجود نداشت. نتايج پژوهش

رابطه معناداري بين محل اخذ مدرك و ميزان توليدات علمي ) 1388) و اسماعيلي (1387زاده كمند ( حسن

-) بين اين دو متغير رابطه نيافت. در نهايت چنين به نظر مي1389اعضاي هيأت علمي يافتند. اما عليان طرقبهي (

توان به عنوان پيشگويي مناسب براي ميزان توليدات علمي در نظر رسد كه عامل محل اخذ مدرك را نمي

توان در اين خصوص خيلي  هاي انجام شده در اين زمينه، نمي ند با توجه به تعداد اندك پژوهشگرفت. هر چ

  تر در اين راستا روشنگر خواهد بود.  هاي بيش قاطع نظر داد و نتايج پژوهش

ها، ميانگين هاي علمي مختلف تفاوت معناداري وجود داشت. براساس يافته بين ميزان توليدات علمي مرتبه

با توجه به اين كه اولويت دانشگاه در هاي علمي بود. تر از ساير مرتبه ت علمي مرتبه علمي استاد بيشتوليدا

جذب اعضاي هيئت علمي با مدارك دكترا بوده و استادياران اين دانشگاه يا تازه استخدام بوده و يا هنوز 

تعداد زيادي از اعضاي هيئت علمي در اين  اند، امتيازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشياري را به دست نياورده

رسد داشتن توليد علمي به عنوان يكي از شرايط ارتقا، كسب اعتبار و شهرت به واسطه مرتبه هستند. به نظر مي

تر و تالش براي حفظ اين اعتبار و شهرت و برآوردن توقعات همكاران از جمله داليل فزوني  توليد علمي بيش

  نسبت به ديگران باشد.  توليد علمي اين افراد

هاي مطرح در  توان اظهار داشت از آن جا كه دانشگاه فردوسي مشهد يكي از دانشگاه به طور كلي، مي

حوزه  4دانشكده و  13رشته موضوعي فعال و بيش از  70آيد و با داشتن بيش از  توليد علم در كشور به شمار مي

ج علم و دانش دارد، داراي توان نهفته قوي و مهمي براي موضوعي، نقش مهم و تأثيرگذاري در توليد و روا

المللي است. اگر  علمي داخلي و بين يها هاي توليد علم و به خصوص رواج همكاري گذاري در فعاليت سرمايه

ترديد به ساير افراد و به فرهنگ مشاركت در ميان اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه مورد توجه قرار گيرد، بي

هاي مرتبط با دانشگاه نيز سرايت نموده و به تدريج دانشگاه منشأ رواج فرهنگ  ها ساير سازماننپيروي از آ

تواند در سايه  هاي اجتماعي است، مي شك توليد علم كه يكي از پديدهمشاركت در جامعه خواهد بود. بي

براي عقب  عة امروز، فرهنگ قوي مشاركت از فوايد و مزاياي همكاري علمي بهره ببرد. از اين رو در جام

هاي ويژه براي  نماندن از جوامع علمي و پيشرفته به خصوص در عرصة توليد علم، نياز است تا تدابير و سياست
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ها و  رواج و گسترش فرهنگ مشاركت در ميان افراد جامعه به خصوص متخصصان و دانشمندان در دانشگاه

هايي هر چه  گيري از مزاياي كار گروهي قدم با بهرهتر و مراكز پژوهشي انديشيده شود تا با آگاهي بيش

  سودمندتر و بهتر به سوي پيشرفت و توسعة علمي كشور برداشته شود. 

  گردد:  هاي آتي به شرح ذيل ارائه ميبا توجه به نتايج حاصله، پيشنهادهاي اجرايي و نيز براي پژوهش

ها جهت افزايش  علمي در هر يك از حوزهمسؤوالن دانشگاه به داليل فزوني يا كاهش توليدات  توجه

در هاي مطالعاتي و شركت  توليدات علمي؛ تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي به منظور استفاده از فرصت

هاي داخل و خارج و داشتن ارتباطات علمي براي دستيابي به اطالعات روزآمد، ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان  كنفرانس

؛ ضروري تقدير و تشويق پژوهشگران المللي هاي علمي بين ارجي و توسعه روابط و همكاريمراكز دانشگاهي داخلي و خ

در ارتباط با نيازهاي اطالعاتي  ترين توليدات علمي؛ انجام پژوهشي تر به اعضاي هيأت علمي داراي بيش و توجه بيش

ات علمي؛ انجام پژوهشي در راه توليد اطالعهموار نمودن  به منظوراعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد 

هاي كشور در سطح ملي و مقايسه آن با توان علمي ديگر  كمي توليد اطالعات علمي دانشگاه وضعيتزمينه 

  كشورها. 
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  نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني. دانشگاه تهران.  . پايان1386-1381هاي طي سال

علمي محققان علوم پزشكي با استفاده  ). ترسيم نقشة1388دانش، فرشيد؛ سهيلي، فرامرز؛ و مصري نژاد، فائزه. (

  81-59)، 24( 3، شناسي اطالع: مورد پژوهي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. HistCiteافزار   از نرم

). بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر همكاري علمي از ديدگاه 1386رحيمي، ماريه؛ و فتاحي، رحمت اهللا. (

  .98-79): 1(12،رساني كتابداري و اطالعهد. اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مش

 مشاركت )،1385زاهديان، و ونوس فادراني( مريم باجي، فاطمه ي،كربالئ مجتبي سيد فراشبندي، فيروزه؛ زارع

 اهواز. شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه پزشكي علمي ي مجله مقاالت اصلي موضوعات و گروهي

  .24-11): 2( 3 سالمت اطالعات مديريت

 وب در شده نمايه هاي مجله هاي مقاله استناد ميزان مقايسه و بررسي )،1388شعباني( احمد و سعادت، رسول؛

 .2003-2008 هاي سال طول در آزاد دسترسي هاي مجله راهنماي در موجود هاي مجله به آي اس آي علوم
  .178-157): 2( 10 روانشناسي و تربيتي مطالعات فصلنامه

هاي اطالعاتي پزشكي منتخب  )، بررسي آلودگي اطالعات در پايگاه1389، ميترا. (طالچي، هما؛ زارعي

  .16-6)، 39( 13، مديريت سالمتدانشگاه علوم پزشكي مشهد از ديدگاه اعضاي هيئت علمي. 

 نيايرا پژوهشگران مقايسه و( علوم استنادي نامه نمايه پايگاه در خوداستنادي رفتار بررسي ).1386فرزانه. ( عامل،

رساني. دانشكده علوم  تربيتي و روانشناسي، ، پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع)غيرايراني و

 مشهد.  فردوسي دانشگاه
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). بررسي روند رشد توليدات علمي دانشمندان علوم اجتماعي ايران 1386عصاره، فريده؛ قاضي زاده، حميد. (

هاي ارائه شده.  . مجموعه مقاالت و سخنرانيweb of scienceدر پايگاه  1995-2005طي فاصله زماني 

  تهران: كتابخانه ملي ايران.

وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت ). 1389عصاره، فريده، قانع، محمدرضا و رحماني سفيدويه، مهرزاد (
  .127-104)، 3(21، فصلنامه كتاب. 1386-1379علمي دانشگاه شيراز در سالهاي 

. 1999- 1985). انتشارات علمي ايرانيان: مشاركت، رشد و توسعه از 1384لسون، ك.اس. (عصاره، فريده؛ وي

  .144-131): 2( 14، فصلنامه كتابترجمة آتوسا كوچك. 

هاي اطالعاتي اسكوپوس و  )، وضعيت توليدات علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه1389عليان طرقبهي، مريم (

رساني.  نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع ي علمي آنها. پايانآوساينس با تأكيد بر ميزان همكار وب

  دانشگاه بيرجند.

)، بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه 1390اهللا، دانش، فرشيد و سهيلي، فرامرز ( فتاحي، رحمت

ين با هدف ترسيم نقشه علم ا web of scienceدر وبگاه علوم  2010-1990هاي  فردوسي مشهد در سال

  .196-175) : 1( 1رساني،  دانشگاه. پژوهشنامه كتابداري و اطالع

)، وضعيت توليد اطالعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم 1384اهللا، خرازي، هادي ( فروغي، فيض

  . 187-181): 2( 5، مجله ايراني آموزش در پزشكيپزشكي كرمانشاه. 

رساني ايران در پايگاه  ليد علم متخصصان كتابداري و اطالع)، تو1387كرمي، نوراله؛ و عليجاني، رحيم. (

 .35-19)، 3(23، فصلنامه علوم و فناوري اطالعاتاطالعاتي امرالد، 

)، پانزده سال 1388(فرد، علي.  علي؛ اعتمادي زاده، محمد؛ نورمحمدي، حمزه نوروزي چاكلي، عبدالرضا؛ حسن

  . 200 -175)، 1(20، فصلنامه كتاب، 2007-1993عات علمي هاي موسسه اطال پايگاه توليد علم ايران در

ميزان توليدات علمي اعضاي  ، عوامل موثر بر)1389(پاپي احمد كريميان جهانگير، دانش فرشيد، نوري رسول،

. 17 ارتباط علمي، الكترونيكي ماهنامه . اطالعاتي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در پايگاه

    .http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.phpاز نشاني  02/4/90پذير در  دسترس
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 پزشكي علوم دانشگاه پژوهشگران علمي ). توليدات1385نوري، رسول، نوروزي، عليرضا، ميرزايي، عباس (
 سالمت، اطالعات مديريت .2006 سال پايان تا 1976 سال از Web of Science اطالعاتي پايگاه در اصفهان

2 )2( :73-82.   

). بررسي توليدات علمي و ترسيم ساختار علم 1389نوكاريزي، محسن، سهيلي، فرامرز، و دانش، فرشيد (

. (طرح پژوهشي، معاونت 2009-1992هاي  آوساينس طي سال محققان دانشگاه بيرجند در پايگاه وب

  ).1389نشگاه بيرجند، پژوهش و فناوري، دا

: 84 فصلنامه كتاب). 2007 -1998ي (الملل نيدر سطح ب انيرانيده ساله ا يعلم داتيتول)، 1388نياكان، شهرزاد. (
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