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Abstract 

Background and aim: The aim of this study was to investigate the general patterns 

of scientific productions, impact factor and open access publishing of international 

researchers and compare them between males and females. 
Material and methods: This scientometric and webometric, from a variety of 

survey methods, investigated the status of male and female scientific productions 

and the status of open access and non-open access papers in the web in the field of 

nanosience and nanotechnology (N&N) using comparative approach. Research 

population consisted of all female and male international researchers in the field of 

N&N, contributing three or less than three papers from 2007 to 2009. 

Findings: The results showed that there was no significant difference between 

female and male international researchers in terms of the mean of the open access 

papers and impact factor. However, there was significant difference between the 

frequency of male and female researchers in favor of men. 

Conclusion: Gender has no effect on open access publishing, visibility, and 

increasing citation and impact factor. 
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مقایسه الگوی تولیدات علمی پژوهشگران زن و مرد از لحاظ مقاالت دسترسی آزاد در 

 رشته علوم و فناوری نانو
 

 70/8/59 پذیرش مقاله:     0/5/59دریافت مقاله: 

 چکیده
 نشر آزاد پژوهشگران  هدف از پژوهش حاضر، مقايسه الگوي كلي توليد علم، ضريب تاثير و نيز سابقه و هدف:

 است.المللي زن در مقايسه با مردان بين

هاي سنجي كمک گرفته است كه از انواع روشسنجي و وبپژوهش حاضر از دو روش علم ها:مواد و روش

گر در اين پژوهش با رويکرد تطبيقي به بررسي وضعيت توليدات علمي مردان و زنان پژوهش آيند.پيمايشي بشمار مي

پردازد. جامعه پژوهش كليه زنان و مردان رشته علوم و فناوري نانو و وضعيت مقاالت آزاد و غيرآزاد آنان در وب مي

 باشد.مي 7002-7002ي نانو در بازه زماني تر از سه مقاله در رشته علوم و فناورالمللي داراي سه يا كمپژوهشگر بين

المللي به لحاظ ميانگين مقاالت طور كلي بين زنان و مردان پژوهشگر بينكه به دادهاي پژوهش نشان يافتهها: یافته

آزاد و نيز ضريب تاثير اختالف معناداري وجود ندارد، ليکن بين فراواني محققان زن و مرد اختالف معناداري به نفع 

 دان وجود دارد.مر

 عامل جنسيت تاثيري بر رويکرد به نشر آزاد و نيز نماياني، افزاش استناد و ضريب تاثير ندارد.گیری: نتیجه

 تولید علم، ضریب تاثیر، پژوهشگران بین المللی، نشر آزاد، علوم و فناوری نانو واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
در قالب مقاالت توليد علم، يا به عبارتي انتشار نتايج پژوهشي 

و ديگر   (SCI)علمي نمايه شده در نمايه نامه استنادي علوم

آيد و شمار ميهاي پيشرفت بههاي علمي، يکي از شاخصپايگاه

هاي پيشرفت عنوان يکي از شاخصمشاركت زنان در توليد علم به

شود. در ساليان اخير سهم زنان در محافل اجتماعي محسوب مي

ها (. شواهد برآمده از پژوهش1زايش يافته است )علمي و اجتماعي اف

هاي جنسيتي در ميزان و نحوه نشان از آن دارد كه از ديرباز تفاوت

 & Coleهاي علمي وجود داشته است. در اين ارتباط فعاليت

Zockerman هاي جنسيتي در زمينه توليد علمي ، به مسئله تفاوت

(. رويکرد به 7) كردندوري اشاره عنوان جورچين بهرهمحققان به

عنوان يکي ديگر از هاي اطالعاتي از جمله وب نيز بهفناوري

شود، به نحوي كه شواهد هاي تفاوت محققان محسوب ميشاخص

تر باشند، گران به لحاظ علمي فعالدهد، هر چه پزوهشنشان مي

 هاي اطالعاتي از جمله وب دارند رويکرد بيشتري نيز به فناوري

به   Sotodeh and Khoshianپژوهشي كه توسط  در (.8-3)

منظور بررسي وضعيت حضور در وب زنان در رشته علم نانو در 

-مقايسه با زنان انجام شد، رويکرد زنان به وب باال ديده شده و هيچ

گونه تفاوت جنسيتي بين زنان و مردان به لحاظ ميزان حضور در 

رعت در حال تغيير از سوي ديگر اينترنت به س (.2) وب يافت نشد

دادن نشر علمي و محققانه است. همچنين به همان ميزان كه فنون 

 ها و موانع تحويل منابع الکترونيک تغيير پيدا كرده، محدوديت

 

اقتصادي در زمينه دسترسي به منابع نيز تغيير پيدا كرده است. اين 

 .(10اي به نام نشر آزاد شده است )امکانات جديد باعث ايجاد پديده

اين است كه خواننده يا (open access) منظور ازدسترسي آزاد 

همان كاربر نهايي بتواند مقاله علمي را از طريق اينترنت به راحتي، 

ترين محدوديت يا براي اهداف و مقاصد غير تجاري و بدون كوچک

اي بارگذاري، چاپ و يا حتي با ديگران به اشتراک بگذارد هزينه

گر، متن كامل آثار علمي، قابل مطالعه، فروگذاري، (. به بيان دي10)

نسخه برداري، توزيع و بهره برداري منصفانه بدون هيچگونه موانع 

(. مقايسه اين سه دسته شواهد برآمده از 11) مالي و فني باشد

سازد كه رويکرد زنان پيشينه پژوهش اين پرسش را مطرح مي

ردان چگونه است؟ آيا گر به دسترسي آزاد در مقايسه با مژوهشپ

هاي گر همانند الگوي فعاليتالگوي نشر آزاد زنان و مردان پژوهش

-علمي آنان با هم متفاوت است و يا اينکه به مانند الگوي فعاليت

هاي وبي آنان هيچگونه تفاوتي با هم ندارد. با ورود اينترنت و وب، 

صورت هاي خود را بهپژوهشگران هرچه بيشتر نتايج پژوهش

-به (Self-Archiving)آرشيوي دسترسي آزاد، به وسيله خود

صورت آنالين و به منظور افزايش نماياني، كاربرد و تاثير استنادي 

هايي كه ترين كانال(. سه نوع ازمهم17) سازندقابل دسترس مي

شوند عبارتند از مقاالت دسترسي آزاد از آن طريق قابل دسترس مي

هاي و موتورهاي جستجوي وبي، ژورنالدسترسي آزاد از طريق وب 

ادواري دسترسي آزاد و مخازن موضوعي خاص كه بهترين نمونه آن 
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(. همچنين بر پايه بسياري از شواهد 10) باشدمي (Arxiv) آرزيف

پژوهشي دسترسي آزاد موجب افزايش نماياني، استناد و ضريب تاثير 

يگر از اگر چه در برخي د. (17-11شود )مقاالت پژوهشي مي

باشد كه ها عکس اين مطلب تاييد شده و مؤيد اين امر ميپژوهش

دسترسي آزاد شرط كافي براي افزايش استناد و ضريب تاثير نيست 

و در برخي موارد مقاالت غير آزاد ضريب تاثير باالتري را در مقايسه 

(. از سوي ديگر با توجه به اينکه تا كنون 11-70) با آزاد  دارند

ر خصوص ميزان مقاالت آزاد زنان در وب انجام نشده پژوهشي د

است، جاي طرح اين پرسش وجود خواهد داشت كه آيا الگوي 

-گر شباهتي به الگوي فعاليتدسترسي آزاد زنان و مردان پژوهش

صورت آيا الگوي نشر آزاد زنان و هاي وبي آنان دارد؟ در غير اين

ست؟ پرسش ديگر آن هاي علمي آنان امردان مانند الگوي فعاليت

است كه آيا دسترسي آزاد توانسته است بر ضريب تاثير توليدات 

گفته ويژه زنان موثر باشد؟ بر پايه شواهد پيشگران بهعلمي پژوهش

و مؤيد اين امر كه مقاالت دسترسي آزاد داراي ضريب تاثير و 

توان انتظار داشت كه ميانگين استنادي باالتري هستند، مي

ن با دارا بودن مقاالت آزاد در اين حوزه از ميانگين گراپژوهش

باشند. همچنين استنادي و ضريب تاثير باالتري نيز برخوردار شده 

زنان داراي مقاالت آزاد ضريب تاثير باالتري در رود كه انتظار مي

گويي گر داشته باشند. به منظور پاسخمقايسه با ديگر زنان پژوهش

اضر در نظر دارد تا به بررسي چگونگي ها، پژوهش حبه اين پرسش

گران زن ومرد در رابطه با مقاالت آزاد هاي جنسيتي پژوهشتفاوت

 وزه علوم و فناوري نانو بپردازد.در وب در ح

برنده سو، يکي از عوامل پيش بايد توجه داشت كه از يک

پيشرفت و توسعه هر كشور، اشاعه بهنگام نتايج پژوهشي به منظور 

ري از آنها در راستاي ارتقاي فرايند رشد و توسعه جامعه گيبهره

ميباشد كه دسترسي آزاد نيز مصداق اشاعه بهنگام و بدون 

محدوديت و مانع نتايج پژوهشي است و از سوي ديگر باور عمومي 

بر اين است كه علم و تکنولوژي پاسخگوي بسياري از مشکالت 

بشر بسيار حياتي  جهاني خواهد بود و نقش آن براي رفاه زندگي

است. در اين ميان نقش نيمي از جمعيت جهان، يعني زنان، در اين 

فرايند چندان روشن نيست. هر چند انتظار مي رود تکنولوژي ابزاري 

براي افزايش و تقويت مشاركت اجتماعي زنان باشد، ليکن در همه 

جاي جهان، زنان عموما، حضور قاطعي در عرصه هاي علم و 

دارند. از جمله داليل اين موضوع، اول ديدگاه خود زنان تکنولوژي ن

درباره نقش و عملکردشان در جامعه و دوم، انتظارات جامعه از 

لذا نقش زنان در كاربرد و پيشبرد علم و  .مشاركت آنان است

تکنولوژي مي تواند به بهبود وضعيت جامعه بيانجامد. همچنين علم 

رويکرد زنان  (.71ان اثر بگذارد )و تکنولوژي مي تواند بر موقعيت زن

تواند كمک شايان به دسترسي آزاد در وب نيز به نوبه خود مي

توجهي درهمين راستا براي كشور بنمايد. بررسي اين شاخص و 

هاي وبي از جمله هاي جنسيتي در نزد زنان به لحاظ  فعاليتتفاوت

امکان عدم  نشر آزاد و مقايسه آنها با همتايان مرد نه تنها به لحاظ

تواند باشد،  بلکه ميتوازن جنسيتي ناشي از آن حائز اهميت مي

ضمن روشن ساختن وضعيت توان علمي و فناورانه زنان، زمينه را 

گر و براي رفع موانع احتمالي بر سر راه توانمندسازي زنان پژوهش

 ارتقاي نقش آنان در عرصه دانش فراهم سازد.

گونه شاهدي در رابطه با وجود به دليل اينکه متاسفانه هيچ

هاي جنسيتي بين زنان و مردان به لحاظ داشتن مقاالت آزاد تفاوت

هايي كه در رابطه با نشر يافت نشد لذا تنها به ذكر ديگر پژوهش

 پردازيم. آزاد موجود بود مي

Sotodeh & Horriيابي كشورها ، در پژوهشي با هدف مکان

بررسي الگوهاي توزيع استنادي آنها  هاي نشر آزاد ودر نظام ژورنال

دارند كه نشر آزاد موجب افزايش به روش مروري، بيان مي

پذيري بروندادهاي علمي و نماياني و ميزان استناد به آنها دسترس

هاي تحليل استنادي حاكي از عدم تساوي شود. همچنين يافتهمي

-ام  ژورنالها ) هم درون نظهاي استنادي ژورنالدر رابطه با توزيع

هاي موضوعهاي دسترسي آزاد بطور كلي و هم درون رشته

باشد. پژوهش بر اين مطلب تاكيد دارد اختصاصي درون نظام ( مي

كه كشورهاي با عملکردهاي اجرايي عالي در اين زمينه اساسا از 

اند، هر چند كه تعدادي از كشورهاي كشورهاي پيشرفته تشکيل شده

ر نيز داراي عملکرد اجرايي بااليي در نظام تيافتگي كمبا توسعه

 (.77باشند )هاي دسترسي آزاد ميژورنال

Yuan & Hua  در پژوهشي با هدف بررسي تاثير پژوهشي ،

رساني كه اكثريت هاي آزاد در رشته علوم كتابداري و اطالعژورنال

شوند با استفاده از تعداد آوساينس نمايه نميآنها بوسيله پايگاه وب

هاي گوناگون سنجش وراي ستنادها و پيوندها و بررسي روشا

ژورنال آزاد كتابداري را انتخاب كرده و  22تحليل استنادي، تعداد 

تاثير آنها را بر اساس تعداد استنادها و پيوندها مورد بررسي قرار 

ساينس، پوشش موضوعي آنها آودادند. سپس تعداد استنادها در وب

ندهاي وبي، ضريب تاثير وبي و رتبه صفحه ، پيو) (LISAدر ليزا 

ها همگي بازيابي و محاسبه شده و ارتباط بين تعداد استنادها، ژورنال

پيوندهاي وبي، ضريب تاثير وبي، صفحات وبي و رتبه صفحات مورد 

هاي پژوهش نشان داد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته

رساني در حال بداري و اطالعهاي آزاد در رشته علوم كتاكه ژورنال

تبديل شدن به بخش معنادار و مهمي از نظام ارتباط محققانه 

 (.73هستند. )

Eysenbach در پژوهشي با هدف بررسي فايده نشر آزاد، و با ،

  7001در ماه آپريل   PLOS Biologyمجلهبررسي مقاالت 

ايسه با ماه ( پس از نشر دريافتند كه مقاالت آزاد در مق 71تا  12) 

مقاالت غير آزاد  بيشتر مورد استناد قرار گرفته و شکاف استنادي 

 (.11بين مقاالت آزاد و غيرآزاد رو به گسترش است )

 Eysenbach در پژوهشي با هدف بررسي فايده استنادي ،

مقاالت آزاد، مقاالت آزاد و غير آزاد منتشر شده و موجود در ژورنال 

 PNAS: Proceedings)  مليپناس خالصه مذاكرات آكادمي 

of the Natioanl Academy of Sciences) هاي را بين ماه
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هاي مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته 7002تا دسامبر  ژون

پژوهش وي حاكي از آن بود كه مقاالت آزاد دو برابر بيشتر در 

 (.72د استناد قرار گرفته بودند )مقايسه با مقاالت غيرآزاد مور

-نشان داد كه مقاالت آزاد در يک  Davisهاي پژوهش تهياف

هاي بيشتري را طور معناداري بارگذاريسال اول پس از نشر به

هاي بر دريافت كرده و ليکن در مقايسه با مقاالت غيرآزاد از ژورنال

پايه وجه اشتراک در سه سال اول پس از نشر ميزان استناد بيشتري 

 (.12دريافت نکرده بودند )

Koler-Povh, Južnič & Turk در پژوهشي در رابطه با ،

تاثير نشر آزاد بر تعداد استنادها در رشته مهندسي كشاورزي، مقاالت 

المللي داراي ضريب تاثير در ژورنال بين 12در  7002موجود در سال 

گزارش استنادي نشريات و در رده موضوعي مهندسي كشاورزي را 

اد بر تعداد استنادها را مورد بررسي قرار مطالعه كرده و تاثير نشر آز

دادند. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه نشر آزاد شرط كافي 

براي استناد نيست، اما به نوبه خودموجب افزايش تعداد استنادها به 

 (.70شود )هاي با ضريب تاثير باال ميمقاالت منتشر شده در ژورنال

آيد، آنها ميده از پژوهش برهاي برآمگونه كه از پيشينههمان

بيشتر به بررسي مواردي چون ميزان مقاالت آزاد، مزاياي دسترسي 

هاي ناشران هاي دسترسي آزاد، سياستآزاد، موانع و محدوديت

هاي نشر آزاد، يابي كشورها در نظام ژورنالدسترسي آزاد، مکان

 مجراهاي متعدد دسترسي آزاد مانند مخازن موضوعي، ديدگاه و

هاي مؤلفان نسبت به نشر آزاد، ، نشر آزاد درمنبعي غير از گرايش

هاي آزاد، فايده استنادي و منبع اصلي،  الگوهاي استنادي در ژورنال

ضريب تاثير مقاالت آزاد در مقايسه با غيرآزاد و نشر آزاد تاخيري 

اند. ليکن جاي خالي پژوهشي در خصوص رابطه بين پرداخته

ه دسترسي آزاد و سهم زنان در زمينه دارا بودن جنسيت و رويکرد ب

مقاالت آزاد و سنجش ضريب تاثير مقاالت آزاد در مقايسه با غيرآزاد 

 باشد.محور اصلي پژوهش حاضر مي

 

 هامواد و روش

سنجي كمک سنجي و وبپژوهش حاضر از دو روش علم

آيند. اين هاي پيمايشي بشمار ميگرفته است كه از انواع روش

هش با رويکرد تطبيقي به بررسي وضعيت توليدات علمي مردان پژو

 & Nanoscience)گر در رشته علوم و فناوري نانوو زنان پژوهش

Nanotechnology)  و وضعيت مقاالت آزاد و غيرآزاد آنان در وب

-گران بينجامعه پژوهش حاضر عبارت است از پژوهش پردازد.مي

هاي مختلف در رشته علوم و المللي )اعم از زن و مرد( از كشور

. اين بازه 7002-7002ساله فناوري نانو در يک بازه زماني سه 

ها به لحاظ بررسي زماني از آن رو انتخاب شد كه جديدترين سال

آيند. زيرا، مقاالت منتشر شده در اين بازه زماني شمار مياستنادي به

در برخي  چهاند. گرسال فرصت دريافت استناد داشته 1دست كم 

حال به اين شود، باساله نيز انتخاب ميها بازه استنادي سهپژوهش

ساله منظور شناسايي دقيق الگوهاي اثرگذاري، بازه استنادي پنج

ويژه آنکه بررسي حاضر بر دو گروه مرد و تواند عمل كند، بهبهتر مي

 تر بيم آنزن متمركز شده است و با انتخاب يک بازه استنادي كوتاه

رود كه تصوير دقيق از وضعيت زنان متمركز نشود . با توجه به مي

انجام  Sotodeh & Khoshianآنکه در پژوهش قبل كه توسط 

گرفت، بيان گرديد كه چون، حوزه علوم و فناوري نانو، يک حوزه 

اي است، احتمال بسيار داشت كه مقاالتي از پژوهشگراني ميان رشته

ت اين حوزه راه يافته باشند كه لزوما هاي ديگر، به مجالاز حوزه

طور تصادفي در اين تخصص آنها علوم و فناوري نانو نباشد، بلکه به

باشند. از اين رو، براي كم كردن تاثير اين  حوزه دست به انتشار زده

نوع مقاالت و پژوهشگران، تالش شد كه تحقيق به پرتوليدترين و 

جامعه  گردد، بدين منظور، ترين نويسندگان اين حوزه، محدودفعال

تحقيق تنها به نويسندگان نخست، محدود شد و در عين حال، از 

ميان نويسندگان نخست نيز پرتوليدترين آنها انتخاب گرديد تا بدين 

تر فعال و در نتيجه نويسندگاني با ترتيب از ورود نويسندگان كم

ه ي نانو پيشگيري شود، لذا جامعتر مرتبط به رشتهتخصص كم

پژوهش )سه و بيشتر از سه( نويسنده انتخاب گرديد، و نويسندگان 

، و نيز با (71)توليد اين حوزه از جامعه پژوهش قبل حذف شدند كم

توجه به قانون لوتکا كه يکي از قوانين علم سنجي است و طبق آن 

بين فراواني پژوهشگران و تعداد مقاالت آنها رابطه معکوس وجود 

تعداد اندكي از نويسندگان، بخش اعظمي از  هدارد بدين معنا ك

كنند و اينکه قانون لوتکا، توليد را مي توليدات علمي را منتشر مي

لذا تعداد انتشارات، ضرورتا ابزاري كافي  .سنجد نه محتواي تاثير را

 Norooziيا مفيد براي اندازه گيري توليد علمي نيست. همچنين

Chacoli وان آشنايي با علم سنجي ، نيز در كتاب خود تحت عن

دارد كه نويسندگان كم ها( بيان مي)مباني، مفاهيم، روابط و ريشه

(. لذا در اين پژوهش بر آن شديم 72) توليد بازوي پرتوليدها هستند

 )يعني سه و كم كه جامعه پژوهش را به كم توليد ترين نويسندگان

در مورد اين تر از سه نويسنده( محدود كنيم تا  محتواي تاثير را 

نويسندگان نيز بسنجيم و ببينيم كه آيا كم توليد بودن اين 

نويسندگان تاثيري در ضريب تاثير مقاالت آزاد آنها دارد يا خير. 

-7002همچنين به دليل آنکه داده هاي ما مربوط به بازه زماني 

بودند و پنجره استنادي ما كوچک بود و نيز همانگونه كه در  7002

ش هم  پيشتر ذكر آن رفت مقاالت آزاد موجب افزايش پيشينه پژوه

شوند و ممکن بود كه به نماياني، استناد در نتيجه ضريب تاثير مي

مقاالت اين بازه  در سالهاي بعد نيز استناد تعلق گرفته باشد به 

و نيمه اول سال  1323منظور دادن فرصت استنادي بيشتر، در سال 

مقاالت از طريق كليدواژه عنوان در نيز مجددا استنادهاي اين  1322

به منظور  بررسي و تعيين گرديدند. پايگاه آي اس آي جستجو،

شناسايي توليدات علمي در حوزه علوم و فناوري نانو از مقوله 

 (JCR)علوم و فناوري نانو در گزارش استنادي مجالت  موضوعي

بندي عنوان مجله در اين مقوله موضوعي رده 18استفاده شد. تعداد 

در  (OR)شده بودند. پس از آن جستجويي مركب با پيوند انفصالي 

 نامه استنادي علوم صورت گرفت. بدين منظور از برچسب فيلدنمايه
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(SO)  هاي مربوط به اين رشته داده استفاده شد. پس از بارگذاري

استخراج شد.  (AU))علوم و فناوري نانو(، نام پژوهشگران از فيلد 

و نيز وضعيت آزاد يا غير آزاد بودن مقاالت، بر تشخيص جنسيت 

اسکالر صورت پايه جستجوي در وب و موتور كاوش گوگل و گوگل

-شد كه احتمال ميگرفت. در صورتي كه چندين ركورد يافت مي

رفت به چندين نويسنده متفاوت اما همنام مربوط باشند، بخشي از 

به عبارت جستجو افزوده عنوان مقاله، نشاني رايانامه يا نام دانشگاه 

تر شود. اين اطالعات به ترتيب، از تر و دقيقشد تا جستجو خاص

بدست آمد.  (C1)يا  (RP)و دو فيلد  (Email) ،(Title)فيلد 

سايت پژوهشگر مورد صفحات بازيابي شده به منظور شناسايي وب

-هاي موجود در وببررسي قرار گرفتند. كوشش شد بر اساس داده

سيت فرد شناسايي شود. سپس بر اساس جستجوي عنوان سايت، جن

كامل مقاله وضعيت مقاله از نظر آزاد و يا غيرآزاد بودن بررسي شد. 

شد، وضعيت آن با عالمت وقتي كه متن كامل مقاله بازيابي مي

(OA) گرديد. ) الزم به ذكر است كه برخي از مقاالت مشخص مي

واسطه رت مستقيم و بياف بصوديداراي متن كامل در قالب پي

-هاي اجتماعي مانند ريسرچبوده و ليکن برخي ديگر از طريق شبکه

و يا مخازن موضوعي مانند آرزيف قابل (Researchgate) گيت 

بازيابي بودند كه در اين صورت يا با يک كليک متن كامل مقاله 

گيت ازطريق اشتراک شد مانند آرزيف و يا به مانند ريسرچبازيابي مي

شد نام و دادن درخواست متن كامل مقاله بازيابي ميرايگان و با ثبت

(. همچنين زماني كه متن كامل مقاله قابل دسترس نبود وضعيت 

شد ) كه در اين صورت يا مشخص مي (NOA)مقاله با عالمت 

دسترسي به متن كامل مقاله تنها با پرداخت هزينه ميسر بود  مانند 

و يا اينکه كال متن كامل مقاله (IOP Science) پي ساينس اوآي

قابل بازيابي نبوده و تنها چکيده و يا اطالعات كتابشناختي آن قابل 

منظور در اين پژوهش از گزارش استنادي مجالت به  .بازيابي بود

شناسايي توليدات علمي حوزه علوم و فناوري نانو استفاده شد. سپس 

هاي ، داده"وب علوم"وم در درگاه نامه استنادي علبا استفاده از نمايه

توليدات علمي اين مجالت استخراج شد. آنگاه، از موتور كاوش 

گوگل به منظور تعيين وضعيت مقاله به لحاظ آزاد يا غيرآزاد بودن و 

نيز جنسيت محققان استفاده گرديد. تجزيه و تحليل اطالعات با 

 (SPSS) اساسپيو اس (Excel)استفاده از نرم افزارهاي اكسل 

هاي آماري توصيفي و استنباطي، صورت گرفت. و با كمک روش

 خي دو  آماريآزمون راي پاسخ به فرضيه هاي تحقيق از ب

(Chi-Square)  تست مستقلآزمون تيو 

 (Independent-T Test) .استفاده گرديد 

 

 هایافته
دو  آيد، آزمون خيبر مي 1ي جدول همانگونه كه از داده ها

بين فراواني زنان و مردان پژوهشگر  وجود اختالف معنادار حاكي از

 به نفع مردان است.

 ; P < 0/000; df = 1) 9/165X2=)  و فراواني مردان

 است. (122( بسيار بيشتر از فراواني زنان پژوهشگر )277پژوهشگر )

 
  : نتایج آزمون مجذور خی دو برای مقایسه فراوانی مردان و زنان پژوهشگر6جدول 

 فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده گروه ها

 1/132 277 مردان

 1/132 122 زنان

; P  < 0/000 ; df = 1 )  9/165= 2 X ) 

 

سوال كه آيا تعداد مقاالت مردان بيشتر از براي پاسخ به اين 

از آزمون تي تست مستقل استفاده شد. بر اساس نتايج  زنان است

آيد، با توجه به مقدار بر مي 7 هاي جدولداده اين آزمون چنانکه از

كه از  021/0( و سطح معناداري بدست آمده يعني 122/1آماره تي )

بزرگتر است فرض صفر تاييد شده و  01/0مقدار بحراني آن يعني 

گردد. بنابراين با رد مي فرض خالف يا همان فرضيه پژوهش

د مقاالت آزاد زنان توان گفت بين تعداد يا درصاطمينان مي 021/0

كه ميانگين  و مردان اختالف معناداري وجود نداشته است. به نحوي

براي  و ميانگين نمره بدست آمده 12/0نمره بدست آمده براي زنان 

 باشد كه از نظر آماري معنادار نيست.مي 23/0مردان 

 

 مرد و زن : نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان تولید علم پژوهشگران7جدول 

 

 )سطح معناداری( t Pمقدار آماره  انحراف معیار میانگین گروه ها

 021/0 122/1 23/0 12/0 مردان

 11/0 23/0 زنان

سوال كه آيا ميانگين به منظور پاسخگويي به اين همچنين 

از آزمون تي ضريب تاثير مقاالت آزاد زنان بيشتر از مردان است 

بر اساس نتايج اين آزمون كه در جدول تست مستقل استفاده گرديد. 

( و سطح 183/1ارائه گرديده است، با توجه به مقدار آماره تي ) 3
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كه از مقدار بحراني آن يعني 023/0معناداري بدست آمده يعني 

بزرگتر است فرض صفر تاييد شده و فرض خالف يا همان  01/0

توان اطمينان مي 021/0 گردد. بنابراين باپژوهش رد مي فرضيه

گفت بين ضريب تاثير مقاالت آزاد مردان و زنان پژوهشگر اختالف 

 يکه ميانگين نمره بدست آمدهمعناداري وجود نداشته است. به نحو

 27/11و ميانگين نمره بدست آمده براي مردان  77/2براي زنان 

 باشد كه از نظر آماري معنادار نيست.مي

 : نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ضریب تاثیر پژوهشگران مرد و زن3جدول 

 

 )سطح معناداری( t Pمقدار آماره  انحراف معیار میانگین گروه ها

 023/0 183/1 70/22 27/11 مردان

 11/11 77/2 زنان

 

 بحث و نتیجه گیری
شگر بين دو گروه زنان و مردان پژوه ،نتيجه آزمون مجذور خي دو

نشان داد كه بين اين دو گروه به لحاظ فراواني اختالف معناداري به نفع 

(. بنابراين، فرضيه وجود اختالف معنادار بين 1مردان وجود دارد )جدول 

گيرد. فراواني مردان و زنان پژوهشگر در حوزه نانو مورد تاييد قرار مي

حضور كمتر هاي پيشين كه هاي پژوهشاين يافته در مقايسه با يافته

ي فني و مهندسي را گزارش ويژه در رشته هادر عرصه علم به زنان

گونه كه (. بدين ترتيب، همان37، 78-30،71باشد )كنند همسو ميمي

ي علوم و فناوري نانو نيز مانند بسياري از ديگر رود، در حوزهانتظار مي

 تر از مردان است.ها، شمار زنان پژوهشگر كمحوزه

ون تي تست، بين ميانگين مقاالت آزاد مردان و زنان نتيجه آزم

 نشان داد كه بين اين دو گروه اختالف معناداري وجود ندارد. 

(. بدين ترتيب فرضيه وجود تفاوت معنادار بين تعداد يا ميانگين 7)جدول 

شود. و ليکن همانگونه كه مقاالت آزاد مردان و زنان در حوزه نانو رد مي

هم آمد در اين رابطه با جستجو در متون و وب و در پيشينه پژوهش 

اي كه در رابطه با ميانگين پايگاه هاي مختلف وبي هيچگونه پيشينه

مقاالت آزاد زنان و مردان و مقايسه آنها با يکديگر يافت نشد كه بتوانيم 

تواند بدليل نو بودن مبحث نشر آزاد گزارش كنيم كه اين امر خود مي

ليل روي داده دتواند به سه اين امر ميژوهشگران اما از نظر پباشد. 

پژوهش بر اين امر موثر بوده هاي جامعه باشد. نخست آنکه ويژگي

المللي سه و ، بدين معنا كه چون جامعه پژوهش ما پژوهشگران بينباشد

شود يعني كم توليدترين نويسندگان، كمتر از سه نويسنده را شامل مي

وري علمي مشابهي را نشان داده باشند. بهرهطبعا زنان و مردان الگوي 

تواند آن باشد كه اساسا در اين حوزه سطح توليد نسبت به دليل ديگر مي

هاي پيشين مورد بررسي هاي علمي كه در پژوهشديگر جوامع و رشته

ي موضوعي با تر باشد. در نتيجه، در اين حوزهاند پايينقرار گرفته

روبرو هستيم. به منظور بررسي اين كاهش سطح توليد علم مردان 

هاي احتمال، ميانگين توليد علم مردان در مقايسه با زنان در رشته

مختلف علمي در پيشينه پژوهش بررسي شد. نتايج نشان داد كه به طور 

ها باالتر از مردان در رشته علوم كلي سطح فعاليت مردان در ديگر رشته

هاي علوم مواد، علوم اجتماعي، شتهو فناوري نانو است. براي نمونه در ر

 شيمي، علوم طبيعي و علوم پزشکي ميانگين توليد علم زنان به ترتيب 

 

مقاله و نيز ميانگين توليد علم مردان  2/2، 38/8، 82/11، 1/2، 28/12

 8/12، 10/10، 22/70، 2/13، 18/71گفته به ترتيب هاي پيشدر رشته

هاي قبلي با سه اين ارقام پژوهش(. مقاي31، 78، 2مقاله بوده است )

ميانگين توليد علم زنان و مردان در حوزه علوم و فناوري نانو نشان از 

توان نتيجه گرفت كه عدم تفاوت سطح بسيار زياد دارد. بنابراين، نمي

وجود تفاوت معناداري بين ميانگين توليدات علمي زنان و مردان در 

يت زنان است، بلکه اين سطح حوزه نانو ، ناشي از بهبود سطح فعال

تر است. به هر حال، آنچه از فعاليت مردان است كه به طور نسبي پايين

وري علمي در اين حوزه آيد نشان از كم بودن نسبي بهرهاين يافته برمي

هاي سرشتي دارد. شايد بتوان اين پايين بودن سطح توليد را به ويژگي

اعم از تعداد پژوهشگران، حوزه يعني كوچک بودن اندازه جامعه )

هاي علوم مجالت، و جوامع( يا نوپايي نسبي آن در مقايسه با ديگر رشته

نسبت داد. دليل سوم نيز اين است كه شايد بتوان پايين بودن توليد علم 

و عدم وجود اختالف معنادار بين زنان و مردان را به نوپايي مبحث نشر 

نان و مردان به نشر آزاد مقاالت آزاد نسبت داد بدين معنا كه رويکرد ز

چندان باال نبوده است و در نتيجه منجر به عدم وجود تفاوت معنادار 

 شده است.

نتيجه آزمون تي تست بين ضريب تاثير مقاالت آزاد زنان و مردان 

نشان داد كه بين اين دو گروه به لحاظ ضريب تاثير اختالف معناداري 

فرضيه وجود اختالف معنادار بين  (. بدين ترتيب3وجود ندارد )جدول 

زنان و مردان در جامعه نانو به لحاظ ضريب تاثير مقاالت آزاد رد مي 

بيات هيچگونه پيشينه اي شود. در اين مورد نيز با جستجو در متون و اد

 . به هر حال آنچه كه پژوهش حاضر به دانش پيشين يافت نشد

اد در رشته علوم و افزايد آن است كه زنان به لحاط مقاالت آزمي

تري نسبت به مردان برخوردار نيستند. در فناوري نانو از اثرگذاري پايين

اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد: يا سطح اثرگذاري مردان در حوزه 

نشر آزاد در رشته علوم نانو نسبت به سطح اثرگذاري مردان در ديگر 

اند قرار گرفتههاي پيشين مورد بررسي جوامع علمي كه در پژوهش

تر بوده است و در نتيجه به كاهش فاصله زنان با آنان منجر شده پايين

است. يا اين كه زنان در اين حوزه از ميانگين ضريب تاثير باالتري 

اند. با هاي علمي برخوردار شدهجنسان خود در ديگر رشتهنسبت به هم
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رسد به نظر ميوري علمي در اين حوزه، توجه به پايين بودن سطح بهره

كه احتمال نخست بيشتر به واقعيت نزديک باشد، يعني توليد علمي كم 

در نزد زنان و مردان در حوزه نشر آزاد در اين رشته، به ميانگين 

تر منجر شده است و باعث شده است كه اثرگذاري آنان استنادي پايين

تر ها پايينويژه در ميان زنان در مقايسه با ديگر حوزهطور كلي و بهبه

هاي باشد. با اين حال، قضاوت قطعي در اين باره نياز به پژوهش

بيشتري دارد. احتمال سوم نيز جديد بودن مبحث نشر آزاد است كه به 

نوبه خود حاكي از آن است كه رويکرد پايين زنان و مردان به نشر 

ور طتر مقاالت آنها شده است. بهمقاالت آزاد منجر به اثرگذاري پايين

هاي جامعه انتخاب شده )نشر آزاد و كم رسد كه ويژگيكلي به نظر مي

توليد بودن( بر اين امر موثر بوده باشد، بدين معنا كه چون جامعه ما به 

وري علمي تر بودن بهرهحدود شده است، لذا پايينتوليد منويسندگان كم

يزان به لحاظ رويکرد به نشر مقاالت آزاد منجر به پايين تر شدن م

 استناد و در نتيجه ضريب تاثير شده است.
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