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Abstract
Background and aim: Scientometrics is a modern field of library and information
science, which is used to measure the sciences quantitatively at national and
international levels in order to rank the publications, universities and countries.
The aim of this study was to determine the scientific outputs of faculty members in
Kashan University as a sample of Iranian universities from 2012 to 2016.
Material and methods: Data were collected from Scopus through scientometric
method. Scientific outputs of faculty members in Kashan University were
evaluated from 2012 to 2016. Data were analyzed using Excel and SPSS 20 via
ANOVA and T-student tests.
Findings: Results showed that the highest number of scientific outputs was
original articles (89.3%) of which 85.49% were written by male researchers.
Faculty members with degree of professor had the highest number of scientific
outputs (41.2%). There was no significant relationship among different educational
groups in terms of scientific outputs (P=0.31). Faculty members of the basic
sciences (59.55%) and engineering (36.59%) had the highest scientific outputs,
respectively.
Conclusion: The results indicated that scientific outputs of this University have
been had ascending trend during recent five years, which is an effective factor in
improving and promoting the scientific status of Kashan University among
national and international universities.
Keywords: Faculty Members of Kashan University, Scopus Citation Database,
Kashan University, Scientometrics
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بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای
5625-5629
پذیرش مقاله69/9/56 :

دریافت مقاله69/4/52 :

چکیده
2و*5

فاطمه عباسی نیاسر )(MA
5

سعید غفاری )(Ph.D

سابقه و هدف :علم سنجی حوزهای نوین در علوم کتابداری و اطالعرسانی است که جهت اندازهگیری کمّی علوم در
سطح ملی و بینالمللی به منظور رتبهبندی نشریات ،دانشگاهها و کشورها استفاده میشود .هدف از این پژوهش تعیین

 .0مسئول کتابخانه علوم پایه ،دانشگاه کاشان،

وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس از سال  2102لغایت 2102

کاشان ،ایران.

میباشد.

 .2گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه

مواد و روشها :پژوهش حاضر به روش علم سنجی و منبع گردآوری دادهها پایگاه اسکوپوس بوده است .تولیدات

پیام نور واحد قم ،قم ،ایران.

علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان طی سالهای  2102-2102مورد بررسی قرار گرفت .دادههای تحقیق پس
از استخراج با استفاده از نرمافزارهای آماری  Excelو  SPSSنسخه  21توصیف و تحلیل شدند و برای پاسخ به

*نویسنده مسئول:

فرضیههای پژوهش از آزمونهای  Anovaو  T-studentاستفاده شده است.

فاطمه عباسی نیاسر

یافتهها :نتایج نشان داد بیشترین میزان تالیفات ( )%98/3از نوع مقاله اصیل بوده که  %98/48آن توسط مردان تالیف

کاشان ،کیلومتر  2بلوار قطب راوندی ،دانشگاه
کاشان.

شده است .اعضای هیات علمی با مرتبه استادی ،باالترین نرخ تولیدات علمی ( )%40/2را به خود اختصاص دادند.
گروههای مختلف آموزشی تفاوت معنیداری ( )P=1/30از لحاظ تولید علمی با یکدیگر نداشتند؛ هر چند اعضای هیات
علمی گروه علوم پایه با  %88/88و گروه مهندسی با  %32/88بیشترین مدارک علمی را تولید کردهاند.

Email:
fatemehabbasi@staff.kashanu.ac.ir

نتیجهگیری :میزان تولیدات علمی دانشگاه کاشان در دوره مورد بررسی ،روندی صعودی داشته است که خود عاملی
موثر در بهبود و ارتقای جایگاه علمی این دانشگاه در میان دانشگاههای کشور و جهان میباشد.
واژگان کلیدی :تولیدات علمی ،هیات علمی ،پایگاه استنادی اسکوپوس ،دانشگاه کاشان

مقدمه
شناسایی تولیدکنندگان اطالعات علمی و بررسی و تحلیل اطالعات
علمی تولید شده امری حیاتی است که کسب این اطالعات از طریق
مطالعات علمسنجی امکانپذیر است ( .)4دانشگاه کاشان با  43سال
فعالیت ،در موقعیتی حیاتی از تاریخ وجودی خود به سر میبرد و ساالنه
صدها فارغالتحصیل در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی دارد ولی
تاکنون نقش اعضای هیات علمی این دانشگاه در فرآیند تولید علم ،به
عنوان یک پژوهش مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است .لذا
با توجه به نقش سازنده دانشگاهها در تولید علم و ارتقای جایگاه کشور
در سطح جهانی ،در این پژوهش سعی شده است که وضعیت تولید
اطالعات علمی که روش "علمسنجی" است در پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس تا پایان سال  2102مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود
که اعضای هیات علمی دانشگاه چه سهمی از تولیدات علمی کشور را
در این پایگاه اطالعاتی دارا هستند و از این میان چه تعداد اعضا
تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه کردهاند.
پایگاه اسکوپوس برای جستجوی استنادها در سالهای اخیر بسیار
مفید واقع شده است .به دلیل اینکه پوشش اطالعاتی و استنادی آن در

علم سنجی حوزهای نوین در فناوری اطالعات است که از آن برای
اندازهگیری کمّی علوم در سطح ملی و بینالمللی جهت رتبهبندی
نشریات ،دانشگاهها و کشورها استفاده میشود .گذشته علمسنجی،
ابزاری مطمئن برای ارائه تصویری از گرایشهای موضوعی در
رشتههای مختلف و ترسیم ساختار دانش به شمار میآید (.)0
از نظر عصاره نتایج مطالعات علمسنجی جهت ارزشیابی و مقایسه
میان کشورها ،دانشگاهها ،دانشکدهها و دانشمندان به طور انفرادی و
براساس انتشارات علمی شان کاربرد دارد ( .)2امروزه علمسنجی زمینه
تازهای را در تحقیقات ارائه نموده است و در این روش از روشهای
آماری و اندازهگیری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و سطوح
گسترش آنان و تاثیر و تاثر آن در جوامع بشری استفاده میشود (.)3
دانشگاه نهاد تاثیرگذار در هر جامعهای است .دانشگاهها با تولید و
گسترش دانش و دانشافزایی در بخشهای مختلف جامعه میتوانند
نقش پشتیبانی و حمایت از برنامه ای توسعه اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،علمی و فناوری را به عهده بگیرند .بدین منظور ،در اختیار
داشتن اطالعات در زمینه عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاهها و
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مجالت 3319 ،مورد مقاالت کنفرانس 808 ،مورد طرحهای پژوهشی،
 372مورد کتاب و  81مورد اختراعات و آثار بدیع بوده است .تولیدات
علمی در سالهای مورد نظر از رشد قابل توجهی برخوردار بودهاند و
بیشترین میزان تولیدات مربوط به سال  0392میباشد .بیشترین سهم را
در تولیدات علمی دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم و کمترین سهم را
دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشتهاند .همچنین اظهار داشتند که به
طور کلی متوسط رشد ساالنه تولیدات علمی برابر با  %2/2بوده است و
تولیدات علمی در سال  0392نسبت به سال  0/83 ،0378برابر شده
است (.)9
در مطالعهای  Leeبه بررسی تولیدات علمی مؤسسهی مولکولی و
بیولوژی سلولی در سنگاپور پرداخت .هدف این مطالعه ارزیابی فعالیت
تحقیقاتی این مؤسسه طی ده سال از بدو تأسیس آن است .نتایج این
بررسی نشان داد که پژوهشگران این مؤسسه طی ده سال  38مقاله33 ،
فصل کتاب 24،مقاله در کنفرانس 4 ،تک نگاشت 42 ،فارغالتحصیل
(دکتری تخصصی) 04 ،فارغالتحصیل فوق لیسانس و  01اختراع
داشتهاند .از نظر ارزش جهانی ،مقاالت  %88/2از پژوهشگران این
موسسه در آی .اس.آی نمایه شده است (.)8
خادملو و همکاران در بررسی میزان تولیدات علمی جامعه پزشکی
نمایه شده در  ISIگزارش دادند که میزان تولیدات علمی در سال 2111
تا  2114در پایینترین حدّ خود بود و به تدریج تولیدات علمی افزایش
یافت به نحوی که در سال  2118در باالترین حد خود رسید .بیشترین
تولید علمی در این بازه زمانی مربوط به مقاالت ( 341مورد با درصد
فراوانی  )%98/92بوده است .همچنین پزشکی عمومی با  28مقاله
بیشترین میزان تولیدات علمی را به خود اختصاص داد (.)01
صیامیان و همکاران نیز در بررسی تولیدات علمی دانشگاههای
علوم پزشکی شمال ایران گزارش نمود که در فاصله سالهای
 2118-2101میالدی میزان تولیدات علمی این دانشگاه روند افزایشی
داشته است .بیشترین مقاالت به چاپ رسیده در حوزه داروسازی و
مربوط به دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران بوده است (.)00
یمین فیروز و همکاران با بررسی تولیدات علمی رشته علوم ورزشی
در ایران به این نتیجه رسیدند که میزان تولیدات علمی در این رشته
روندی رو به افزایش داشته است و بیشترین میزان تولیدات علمی در
رشته علوم ورزشی در ایران به تعداد  87مدرک در سال  2101به انتشار
رسیده است و کمترین میزان تولیدات علمی مربوط به سال  2118بوده
است (.)02
در بررسی دیگری یمین فیروز و همکاران در بررسی جایگاه
تولیدات علمی ایران در رشته تربیت بدنی در جهان ،آسیا و خاورمیانه
گزارش دادند که از سال  0882لغایت  2108ایران شاخص  723را در
پایگاه اسکوپوس نمایه کند که از این لحاظ در جایگاه  32در جهان،
هفتم در آسیا و سوم در خاورمیانه قرار میگیرد .از بین کلیه مقاالت ثبت
شده 2882 ،مورد استناد به مقاالت وجود داشته است که  822مورد آن،
خود استنادی بوده است (.)03

این سالهای اخیر بسیار جامع است .این پایگاه در اواخر سال 2114
میالدی ،توسط یکی از ناشران بزرگ بینالمللی یعنی الزویر ایجاد شد.
اسکوپوس با داشتن چکیده مقاالت موجود در این پایگاه ،امکان ردیابی
استنادی و دریافت اطالعات استنادی مجالت نمایه شده در این پایگاه
از سال  0822را فراهم آورده است .اسکوپوس دارای قالبهای متعددی
مانند مقاله مجله ،مقاله کنفرانس ،پروانه ثبت اختراع ،کتاب ،سرمقاله،
غلطنامهها ،نامه به سردبیر ،یادداشتها ،گزارشها ،نقدها ،خالصه
کنفرانسها و انتشارات تجاری است (.)3
خلیلی و دیگران در پژوهشی در سال  0384به بررسی تولیدات
علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پایگاه استنادی اسکوپوس با
شاخصهای کمّی ،کیفی و ترکیبی علمسنجی پرداختند ،نتایج نشان
دادند که در مجموع روند رو به رشد نشر مقاالت و تولیدات علمی در
سالهای اخیر مسیری رو به رشد داشته است .از سویی نزدیک به نیمی
از تولید علمـی ایـن دانشـگاه بدون دست کم یـک استناد بـوده و بـه
سـبب پـایین بـودن استنادات شاخصهای ترکیبی نیز از میزان
دلخواهی بهـرهمنـد نیستند (.)4
غفاری و سلحشور در پژوهش خود که با هدف بررسی تولیدات
علمی اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سالهای
 0391-0381انجام شده است ،نشان دادند که بین مرتبه علمی با میزان
تولیدات علمی اعضای هیات علمی رابطه معنیداری وجود دارد ،اما بین
سن ،جنسیت و آخرین مدرک تحصیلی با میزان تولیدات علمی اعضا
هیات علمی رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج حاصل از پژوهش ایشان
حاکی از آن است که بیشترین آثار تولیدات اعضا هیات علمی در قالب
مجالت چاپ شده در نشریات داخلی و ترجمه کتاب بوده است.
همچنین میزان تولیدات علمی در دهه  91-81سیر صعودی داشته و
بیشترین سهم از آن مربوط به سال  0381بوده است (.)8
ریاحینیا و امامی در پژوهشی به ارزیابی عملکرد اعضای هیات
علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقاالت منتشر شده در پایگاه
 Web of Scienceاز سال  2111تا  2101پرداختند .این پژوهش
نشان داد بیشترین میزان تولیدات علمی و استنادات دریافتی به اعضا
هیات علمی دانشکده شیمی اختصاص دارد .بین تولیدات علمی اعضا
هیات علمی و رتبه علمی آنها و همچنین ،بین تولیدات علمی اعضا
هیات علمی و استنادات دریافتیشان ،رابطه مثبت متوسطی وجود
داشت .میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی از
سال  2111تا  2101سیر صعودی داشته است (.)2
نوکاریزی و علیان گزارش دادند بیشترین تولیدات علمی اعضای
هیات علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس در قالب مقاله پژوهشی
و کمترین آن در قالب مقاله مروری بوده است .همچنین تولیدات علمی
اعضا هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال  2118نسبت به سال 2111
افزایش معنیداری داشت ( .)7عصاره و همکاران در مقالهای با عنوان
"تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در سالهای
 "0392-0378گزارش دادند که در این بازهی زمانی 9817 ،مدرک در
قالبهای مختلف تولید شده است که از این تعداد  4209مورد مقاالت
35
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هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات
علمی دانشگاه کاشان به عنوان نمونهای از جوامع دانشگاهی ایران در
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس تا پایان سال  2102میباشد .تا از این طریق
وضعیت انتشارات علمی اعضا هیات علمی دانشگاه کاشان و همچنین
روند تولید علم در این دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

تصمیم گرفته شد که تمامی اعضای هیات علمی دانشکدهها و
گروههای مختلف دانشگاه کاشان مورد مطالعه قرار بگیرند .در این
پژوهش نمونهگیری انجام نشد و تمامی تولیدات علمی دانشگاه کاشان
با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  21و در
سطح احتمال آماری  %8تجزیه و تحلیل شدند.

مواد و روشها
مطالعه حاضر کاربردی و نوع مطالعه علمسنجی است که با
شاخصهای نوین علمسنجی ،به بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان
طی سالهای  2102-2102میپردازد .جامعه آماری شامل تمامی اسناد
منتشر شده در این محدوده زمانی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه
کاشان در پایگاه اسکوپوس بود .عبارتهای University of
 Kashanو  Kashan Universityدر جعبه جستجوی اسناد وارد
شد .پس از استخراج اسناد دانشگاه ،شاخصهای مورد نظر از صفحات
مربوط استخراج و ثبت گردید .برای اعتباربخشی بیشتر این پژوهش،

یافتهها
جدول  0نشان میدهد طی سالهای  2102لغایت  2102تعداد
 2292مدرک علمی در قالبهای مختلف در پایگاه اسکوپوس ثبت شده
است .همان طور که مشاهده میشود وضعیت تولیدات علمی در طی
این پنج سال روندی صعودی داشته است و بیشترین تعداد تولیدات
علمی در سال  2102با  284مورد (فراوانی نسبی  )%31/40بوده است.
که در این میان به  %24/12از تولیدات علمی استناد گردیده و %38/89
نیز بدون استناد بودهاند.

جدول  :2فراوانی و درصد تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان طی سالهای  5625-5629در پایگاه اسکوپوس
کل تالیفات

سال

فاقد استناد

دارای استناد

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

2102

302

03/98

222

00/49

84

2/37

2103

332

04/72

227

00/7

28

3/12

2104

477

21/80

372

02/47

010

4/42

2108

488

21/00

302

03/27

047

2/48

2102

284

31/40

244

01/7

481

08/72

مجموع

2292

011

0420

24/12

920

38/89

علمی در زمینه چاپ و نشر مقاله در مجالت ( )%98/48داشتهاند که از
این لحاظ بیشترین محتوای علمی تولید شده میباشد .کمترین میزان
مدرک علمی تولید شده توسط مردان  %1/18سرمقاله و %1/18
یادداشت بود.

جدول  2نشاندهنده میزان و درصد فراوانی تولیدات علمی به
تفکیک جنسیت است .بر این اساس بیشترین میزان تولیدات علمی زنان
مقاالت ( )%3/90بوده و در حوزه نگارش فصلی از کتاب ،سرمقاله ،نامه
به سردبیر و یادداشت فعالیت علمی نداشتهاند .مردان نیز بیشترین تولید

جدول  .5توزیع فراوانی انواع تولیدات علمی به تفکیک جنسیت اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
انواع تولیدات علمی

مقاله اصیل
مقاله در دست چاپ
نامه به سردبیر
غلطنامه
سرمقاله
فصل کتاب
مقاله در کنفرانس
مقاله مروری
یادداشت
مجموع

جنسیت
فراوانی

زن
درصد فراوانی

فراوانی

97
3
1
1
1
1
2
0
1
87

()%3/90
()%1/03
()%1
()%1
()%1
()%1
()%1/22
()%1/18
()%1
()%4/07

0880
001
4
3
0
9
72
04
0
2098

33

مجموع
مرد
درصد فراوانی

()%98/48
()%4/82
()%1/09
()%1/04
()%1/18
()%1/38
()%3/87
()%1/2
()%1/18
()%88/93

فراوانی

درصد فراوانی

2139
003
4
3
0
9
88
08
0
2292

()%98/3
()%8/18
()%1/09
()%1/04
()%1/18
()%1/38
()%4/23
()%1/28
()%1/18
()%011
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طور معنیداری ( )P≤ 0/00تولیدات علمی بیشتری نسبت به زنان
داشتهاند.

با انجام آزمون  T-studentبرای بررسی رابطه بین جنسیت و
میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی ،میزان P-value
( )P =0/00محاسبه گردید که مقدار آن صفر است ،بنابراین آقایان به

جدول  .3آزمون  T-studentرابطه بین جنسیت و میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه کاشان
فاصله اطمینان %88
P-Value
درجه آزادی
T
کران پایین
کران باال
1/11
202
81/74
0/84
0/98

شده است .با توجه به  P-Value = 0000میتوان بیان نمود که بین
رتبه علمی و میزان تولیدات علمی آنها ارتباط معنیداری وجود دارد.

جهت بررسی رابطه بین مرتبه علمی افراد و تولیدات علمی آنها از
تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه

جدول  .4آزمون  - ANOVAرابطه مرتبه علمی و تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
P-Value

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0000

29/29

09077/08
233/91

3
218
202

84830/82
032423/82
092888/83

مقایسه میانگین گروههای مختلف نشان داد اساتید بیشترین
تولیدات علمی و مربیان کمترین تولیدات را داشتهاند .نتایج نشان
میدهد با افزایش رتبه علمی اعضای هیأت علمی ،میزان تولیدات علمی
به طور معنیداری افزایش یافته است .همچنین از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفاده گردید و نتایج نشان داد که ضریب همبستگی 1/423
و سطح معنیداری  %8است .پس میتوان نتیجه گرفت که بین تولیدات
علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و رتبه علمی آنان همبستگی
مثبت و متوسطی وجود دارد.
جدول  8نشانگر میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه
کاشان به تفکیک رتبه علمی آنها است .جدول فوق نشان میدهد که
بیشترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی به صورت مقاله منتشر
شده ( )%98/3است که از این میان اعضای هیأت علمی با مرتبه
استادی بیشترین سهم در تولید مقاله ( )%40/72داشته اند .مقاالت تولید
شده توسط اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری ( )%29/7بوده که از

منبع تغییرات

تیمار گروه
خطا
کل

این لحاظ در قیاس با مقاالت منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی با
مرتبه دانشیاری ( )%09/22به طور محسوسی بیشتر است .همچنین
بیشترین میزان مقاالت ارایه شده در همایشها و کنفرانسها مربوط به
مرتبه علمی استادیاری ( )%3/08میباشد .دانشیاران ( )%1/82و مرتبه
علمی استاد ( )%1/22در تولید مقاالت کنفرانسی نقش داشتهاند .در
مجموع بیشترین میزان مجموع تولیدات علمی ( )%44/47متعلق به
مرتبه علمی استادی است .اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری
( )%33/89و دانشیاری ( )%20/09در تولید مستندات علمی در مقامهای
بعدی قرار داشتند .کمترین میزان مجموع تولیدات علمی مربوط به رتبه
علمی مربی ( )%1/3بوده است .با توجه به اطالعات موجود مشخص
میگردد نقش اساتید در تولید علم به مراتب بیشتر از سایر مراتب علمی
بوده و استادیاران نیز نسبت به دانشیاران انگیزه بیشتری در جهت
افزایش فعالیتهای علمی خود و ارتقاء به مرتبه علمی باالتر داشتهاند.

جدول  .2توزیع فراوانی انواع تولیدات علمی به تفکیک مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
انواع تولیدات علمی

مقاله
مقاله در دست چاپ
نامه به سردبیر
غلطنامه
سرمقاله
فصل کتاب
مقاله در کنفرانس
مقاله مروری
یادداشت
مجموع

فراوانی

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

مربی

2
()%1/22
1
()%1
1
()%1
1
()%1
1
()%1
1
()%1
1
()%1
0
()%1/18
1
()%1
7
()%1/3

استادیار

288
()%29/7
39
()%0/22
1
()%1
0
()%1/18
1
()%1
3
1/03
72
()%3/08
2
()%1/22
0
()%1/18
772
()%33/89
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مرتبه علمی

دانشیار

428
()%09/22
28
()%0/27
0
()%1/18
2
1/18
1
()%1
0
()%1/18
22
()%1/82
4
()%1/07
1
()%1
494
()%20/09

استاد

882
()%40/72
42
()%2/02
3
1/03
1
()%1
0
()%1/18
4
()%1/07
8
()%1/22
4
()%1/07
1
()%1
0108
()%44/47

مجموع

2139
()%98/3
003
()%8/18
4
1/09
3
1/04
0
()%1/18
9
()%1/38
88
()%4/23
08
()%1/28
0
()%1/18
2292
()%011
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اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه در بین سالهای 2101-2102
پرتولیدترین دانشکده دانشگاه کاشان ( )%88/88به شمار میآیند
(جدول  .)7پس از دانشکده علوم پایه ،دانشکده مهندسی دارای رتبه دوم
( )%32/88میباشد .دانشکدههای منابع طبیعی و پژوهشکده اسانس
( )%0/48و معماری و هنر ( )%0/18در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.

جهت بررسی رابطه بین سن اعضای هیأت علمی و تولیدات علمی آنها،
میزان  P-Valueبر حسب آزمون فیشر محاسبه گردید که مقدار آن
 P = 00000به دست آمد .از آنجا که  P-Value ≤ 1/10است،
میتوان نتیجه گرفت بین سن و میزان تولیدات علمی رابطه معنیداری
وجود دارد .با افزایش سن و تجربه اعضای هیأت علمی و افزایش میزان
طرحهای تحقیقاتیشان ،بر میزان تولید علمی آنها افزوده میشود
(جدول .)2

جدول  .9جدول  ANOVAبرای بررسی مدل رگرسیونی
مدل

درجه آزادی

مجموع مربعات

F

میانگین مربعات

رگرسیون

2242/88

0

2242/88

باقی مانده

091749/87

200

982/23

P-Value

1/117

7/82

202
092888/8
کل
جدول  .7تولیدات علمی منتشر شده ،گروههای آموزشی دانشگاه کاشان در پایگاه دادهای اسکوپوس
تعداد مقاالت

درصد فراوانی

دانشکده

29

()%0/23

0388

()%88/88

تربیت بدنی

2

()%1/18

کشاورزی و منابع طبیعی

34

()%0/48

معماری و هنر

24

()%0/18

مهندسی

938

()%32/88

مجموع

2292

()%011

انسانی
علوم پایه

جدول  .2آزمون  ANOVAمیزان تولیدات اعضای هیات علمی بر حسب گروههای آموزشی
P-Value

F

00.0

0/091

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0001/.9

0

01.0/90

تیمار گروه

000/00

100

00001./00

خطا

101

001990/0

کل

همانگونه که از دادههای فوق مشاهده میگردد مقدار P-Value

منبع تغییرات

نتایج جدول فوق نشان میدهد مقدار احتمال معنیدار بودن
 P-Value =1/22به دست آمد .از آنجا که P-Value >1/18است
لذا میتوان نتیجه گرفت وضعیت تاهل تاثیر معنیداری بر میزان تولید
علمی اعضای هیأت علمی نداشته است.

بزرگتر از  1/18بوده و نتایج نشانگر آن هستند که اختالف آماری
معنیداری بین گروههای آموزشی از لحاظ تولیدات علمی وجود ندارد.
با استفاده از آزمون  T-studentرابطه تاهل بر میزان تولیدات
علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  .6نتایج آزمون  T-studentبرای بررسی رابطه تاهل و میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
فاصله اطمینان %62
t

درجه آزادی

1/229

202

P-Value
کران باال

-01/89

1/22

بحث و نتیجهگیری
طی سالهای  2102لغایت  2102تعداد  2292مورد تولید علمی در
قالب مقاالت چاپی ،در دست چاپ ،نامه به سردبیر ،مقاالت ارائه شده در
کنفرانسها ،سرمقاله ،یادداشت ،غلطنامه و فصلی از کتاب در پایگاه

کران پایین

04/44

اسکوپوس ثبت شده است .نتایج نشان داد وضعیت تولیدات علمی در
طی این پنج سال روندی صعودی داشته است و بیشترین تعداد تولیدات
علمی در سال  2102با  284مورد (فراوانی نسبی  )%31/40بوده است.
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با  %88/88و گروه مهندسی با  %32/88بیشترین میزان تولیدات علمی
را به خود اختصاص دادهاند .کمترین میزان تولید علمی نیز با  %1/18به
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی تعلق دارد .دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی با تنها  %1/18از تولیدات علمی ،در میان سایر دانشکدهها
پایینترین میزان نرخ تولید علمی را به خود اختصاص داده است .به نظر
میرسد ماهیت تحقیقات در برخی از گروههای آزمایشی و قابلیت تبدیل
سریع نتایج آنها به مقاله و کوتاه بودن زمان انجام تحقیقات در این
حوزهها و همچنین وجود تعداد دانشجوی بیشتر در برخی از گروههای
آموزشی به خصوص علوم پایه مهمترین عامل به وجود آوردن این
اختالف باشد .نوکاریزی و علیان نیز به معنیدار بودن اختالف تولیدات
علمی گروههای مختلف آموزشی اشاره نمودند ( .)7همچنین وضعیت
تاهل تاثیر معنیداری بر میزان تولیدات علمی اعضا نداشته است.
بررسی آماری رابطه بین میزان تولیدات علمی و سن اعضای هیأت
علمی نشان داد بیشترین میزان تولیدات علمی مربوط به اعضای هیأت
علمی در گروه سنی  80-88سال ( )%27/78و  42-81سال()%22/21
بوده و رابطه معنیداری نیز بین سن افراد و میزان تولیدات علمی آنها
وجود دارد.
در مجموع با توجه به نتایج حاصله اینگونه میتوان جمعبندی نمود
که روند تولید علم در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان رو به
افزایش بوده که این عامل خود در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه در
بین دانشگاههای داخل و خارج از کشور ،نقش به سزایی را بر عهده
دارد .بیشترین میزان تولیدات علمی مربوط به دانشکده علوم پایه و
باالخص گروه شیمی بوده که به دلیل حضور اساتید مجرب تولیدات این
گروه در معتبرترین مجالت بینالمللی به چاپ رسیدهاند.
جهت ارتقای بیشتر سطح دانشگاه در پایگاه تولیدات علمی
اسکوپوس اعضای هیأت علمی این دانشگاه میتوان از راهبردهای
مختلفی استفاده کرد .از این رو ،برگزاری دورههای آموزشی ،مانند
شیوههای نگارش مقاالت علمی ،روش تحقیق ،آشنایی با پایگاههای
اطالعاتی پیشنهاد میشود .همچنین ،افزایش همکاریهای علمی و
استفاده از تجربیات دانشگاههای برتر ایران و جهان ،افزایش بودجههای
پژوهشی ،تعیین اولویتهای پژوهشی و تخصیص بودجههای مناسب در
حوزههایی که مقاالت کمتری نسبت به حوزههای دیگر دارند ،استفاده از
وابستگی سازمانی یکسان ،شناساندن نویسندگان برتر به پژوهشگران
تازهکار ،رعایت یک دستی در نوشتن نام نویسندگان از جمله
پیشنهادهایی است که میتواند جهت ارتقای علمی این دانشگاهها ارایه
شود.

بر این اساس بیشترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه
کاشان به صورت مقاله ( )%98/3بوده است.
سبحانی و همکاران نیز با بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن نتایج مشابهی را در جهت رشد
تولیدات علمی از سال  2113تا  2119گزارش دادند به طوری که
تولیدات علمی از  8عدد در سال  2113به  40عدد در سال 2119
افزایش یافته بود ( .)04در پژوهشهای دیگر غفاری و سلحشوری ( )8و
خلیلی و دیگران ( ،)4خادملو و دیگران ( ،)01سیمائیان و همکاران ()00
و یمین فیروز و همکاران ( )02نیز سیر صعودی تولیدات علمی را در
موسسات مختلف گزارش کردند.
بررسی تاثیر جنسیت بر میزان تولیدات علمی نشان داد جنسیت بر
میزان تولیدات علمی اعضا تاثیرگذار بوده و آقایان به طور معنیداری
تولیدات علمی بیشتری نسبت به زنان داشته و مردان نقش پررنگتری
در خلق تولیدات علمی داشتهاند .نتیجه مشابهی از تحقیق سلیمانی و
شکویی به دست آمد (.)08
هر چند نوکاریزی و زینلی در پژوهشی گزارش دادند که بین میزان
تولیدات علمی اساتید زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)7همچنین مظفریان و جمالی نشان دادند که
فعالیت علمی و استنادهای مردان بیشتر از زنان بوده است .نتایج نقش
کمرنگتر زنان در تولیدات علمی را میتوان به مسئولیتهای ناشی از
تاهل و اداره منزل ،عدم برخورداری از امکانات پژوهشی مناسب و کافی
و یکسان با مردان در زمینه پژوهش و امکان چاپ نتایج و انتشار یافته-
های آن دانست ( .)02به نظر میرسد وجود رشتههایی که با روحیه
مردان سازگارتر بوده و عدم گرایش و عالقه زنان به برخی از رشتههای
تحصیلی از عوامل موثر بر بیشتر بودن تعداد و تولید علمی اعضای
هیأت علمی مرد نسبت به اعضای هیأت علمی زن باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش بین میزان تولیدات علمی اعضای
هیأت علمی و رتبه علمی آنها رابطه معنیداری وجود داشت به طوری
که اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی تولیدات علمی بیشتری نسبت
به سایر همکاران خود داشتهاند ( %44/47تولیدات) استادیاران نیز نسبت
به دانشیاران انگیزه بیشتری در جهت افزایش فعالیتهای علمی خود و
ارتقاء به مرتبه علمی باالتر داشتهاند .نتایج نشان داد که ضریب
همبستگی  1/423و سطح معنیداری  %8است .پس میتوان نتیجه
گرفت که بین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و
رتبه علمی آنان همبستگی مثبت و متوسطی وجود دارد .از آنجا که یکی
از اساسیترین شرایط جهت ارتقاء مرتبه علمی داشتن فعالیتهای
پژوهشی است لذا باال بودن حجم تولیدات علمی استادیاران نسبت به
دانشیاران و مربیان کامالً طبیعی است .تاثیر مرتبه علمی بر فعالیتهای
پژوهشی توسط ریاحینیا و امامی ( ،)2غفاری و سلحشور ( )8و سلیمانی
و شکویی ( )08تایید شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش بین
میزان تولیدات اعضای هیأت علمی و گروههای مختلف آزمایشی تفاوت
معنیداری وجود نداشت .هر چند اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از همکاری و مساعدت های سرکار خانم معصومه
یزدی کارشناس پژوهشی و جناب آقای محسن خاکی کارشناس گروه
آمار و اطالعات دانشگاه کاشان صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
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