
 

 

 

 

 

 

دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 1،  بهار  1399،  134-115

 
 

 محققان علمی بروندادهایعوامل موثر بر   تحلیل

   تالیفیهم  و ترسیم شبکه جانی آذربا  یمدن دیدانشگاه شه 

 (2019-1989) اسکوپوس پایگاه اطالعات بر اساس 

 
 رحیم شهبازی 1

 99/ 03/ 24تاریخ پذیرش:      98/ 20/09تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

  د ی دانشگاه شههای ریاضی، فیزیک و شیمی  بر تولید علم در رشته  تحلیل عوامل موثر  حاضر  پژوهش   هدف:  هدف

   .است بر اساس پایگاه اسکوپوس  جانیآذربا یمدن

  پژوهش،   آماری  جامعه  است.  شده   انجامسنجی  روش علم استفاده از    ا و ب  بوده   كاربردینوع    از   حاضرپژوهش  :  روش

محققان    (2019-  1989)  شده   نمایه   مدارک به  فیزیک    هایرشته مربوط  و  ریاضی    مدنی   شهید  دانشگاه شیمی، 

و برای پاسخ ویوور  سوُ  افزارهای علمی، از نرمبرای ترسیم نقشه   .استاسکوپوس  در پایگاه اطالعاتی    آذربایجان

ه  شد  استفاده تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  ، t  آماری  هایآزمون ی پژوهش از  هابه فرضیه 

   .است

 در مقایسه با محققان  المللی پژوهشگران ریاضیات دانشگاه های علمی بینمیزان همکاری،  هایافته  اساس   بر:  هایافته

، دارمعنیبر حسب مرتبه علمی و جنسیت   میانگین تولیدات علمیهمچنین،  شیمی و فیزیک بیشتر است.    هایرشته 

نامه و تولیدات علمی نمایه بین تعداد واحد پایاندار نیستند.  ولی بر حسب گروه آموزشی و محل اخذ مدرک معنی

 باالیی وجود دارد.  مثبت  همبستگی  و دارمعنیرابطه  اسکوپوس پایگاه  شده در

 ،پایگاه اسکوپوسدر  جان یآذربا یمدن د یدانشگاه شه محققان نمایه شده  تحلیل تولیدات علمی: اصالت اثر

 های پژوهش حاضر است. ر از نوآوری وویوس افزار وُتالیفی با نرم ترسیم شبکه هم  نیز و  عوامل موثر بر آن

 تحلیل رگرسیون ، نامه ر، پایان وس ویووُ،  نویسندگیسنجی، همعلم: های کلیدیواژه
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   مقدمه

  امروزه،   (.1385  ،اقدمعلیزاده   و  گدازگر)  است  یک كشور   تولید علم اساس دانایی و دانایی اساس توانایی

تولید شده توسط و تحلیل عل   رصد  شناسایی،  برای از روش    كشورهای مختلف  وم  استفاده   سنجی علم جهان 

 « اسکوپوس» هایی مثل  شده در پایگاه  نمایهبا تحلیل بروندادهای علمی  .(1397  ،چاكلینوروزی ) است   متداول 

 ، چاكلینوروزی )   ه توان اطالعات ارزشمندی از وضعیت تولیدات علمی به دست آوردمی  «ساینسآو وب »   و

 تالیفی را نیز ترسیم نمود.همشبکه   ( و1388

حاصل    كه   استپژوهشگر در تولید یک اثر    ین مشاركت و همکاری فکری دو یا چند  به مفهوم   تالیفیهم

 (.1392  ،پهلوو فرج  ،سهیلی، عصاره )  استبا كمیت و كیفیت باالتر نسبت به تولید و انتشار فردی    ومتولید عل  آن

ی و تالیف مشترک )پیوندها(، ایجاد نوعی شبکه  مهای علق همکاری ها( از طریحاصل اتصال نویسندگان )گره 

 و عالئق پژوهشی مشترک   علمی  ت ارتباطاتاین اتصاالهمچنین    . ( است1393  ، سهیلی و منصوریاجتماعی )

در   كه  (1394  ،منش و ارشدیعرفان)  استاجتماعی    ترین نوع شبکه تالیفی، رایجهم د.  ندهافراد را نیز نشان می

و    به تیم پژوهشی  (شناختی، تفکر تیمی و تقسیم كاراز جمله روش)هایی را  هر كدام از پژوهشگران مزیت  آن

شده  تولید  )می  آثار  منصوریافزایند  و  علمی  .(1393  ، سهیلی  تولیدات  تحلیل  با  میزان  توان  می  امروزه  به 

 استفاده نمود.   هااز آن   نیز  لگوهای همکاریبرای آشکارسازی ا  همکاری افراد، مراكز علمی و كشورها پی برد و 

ارائه    و اصالح امور  سیاستگذاری  برایتوان راهکارهایی  می  (نقاط قوت و ضعف)شناخت وضعیت موجود  با  

 (.  1397 ،چاكلینوروزی )  افزود نیز های علمیتولیدات و همکاری به رونق  و ه نمود

زمینه   در  متعددی  )  ارزیابیمطالعات  علمی  غالمپورفهیمیتولیدات  غالمپور    ،فر،  و  ؛  1397و  نریمانی 

محمدی    ؛1395،  نیا و همکارانفهیم  ؛1396  ،نیاسر و غفاری؛ عباسی1396  ،فیروز و ریاحی؛ یمین1396  ، رضوی

؛ عصاره و  1391  ،زاده و خدادوستحسنتالیفی )های هم ( و ترسیم شبکه 1390  ،منشعرفان؛  1393  ،و یوسفی

و    زاده مکی  ؛1396  ،؛ طهماسبی1395  ، خشنودفر و رفیعی؛ كرامت1392  ،؛ سهیلی و عصاره 1391  ،همکاران

بارتلت 1996،  2؛ اسادبه 1978،  1)بیور و روزن   ( در داخل و خارج از كشور 1396  ،همکاران ، 3؛ كورتلیک و 

لی 2001 كینگ 2003،  4؛  نیومن2004،  5؛  جمالی؛  2005،  6؛  هسلی 2008،  7مظفریان،  بارتول 2011،  8؛  ؛ 

ن است كه در آگویای    گرفته های انجام  مرور پژوهش   انجام گرفته است.(  2014،  10؛ كومبو 2014،  9وهمکاران 

های ریاضی، شهید مدنی آذربایجان در رشته   زمینه بررسی وضعیت برونداد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه 

ریاضی، فیزیک ی  هارشته   انجام نگرفته است.  یتحقیق  و عوامل موثر بر آن  در پایگاه اسکوپوس  فیزیک و شیمی

 
1Beaver & Rosen, 1978.  

2Osadebe, 1996.  
3& Bartlett, 2001 Kotrlik.  

4Lee, 2003.  
5King, 2004.  

6Newman, 2004.  
7Mozaffarian & Jamali, 2008.  

8Hesli, 2011.  
9Bartol et al., 2014.  

10Quimbo, 2014.  
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اموری مثل   به شمار آورد؛ چرا كه   یپركاربردمهم و  علوم    و   یک كشورتوسعه    اركان  جزوتوان  را می  و شیمی

این رشته  با  مرتبط  و كشاورزی همگی  دارویی  پتروشیمی،  نفت،  همین  ب  .ها هستندمهندسی،  و    رصد   دلیله 

ضروری   ریزی بهتر و توسعه پایدار آن برای برنامه  یک كشور  وهشیو مراكز پژ  هادانشگاه   تولیدات علمی  تحلیل

 د. نرسبه نظر می

ریاضی، فیزیک   هایتولید علم محققان رشته   روندنظر به موارد مذكور و فقدان اطالعات الزم و كافی از  

شهید مدنی آذربایجان   دانشگاه   علمی  تا بروندادهای  آن است  بر  حاضر  وهشپژو شیمی دانشکده علوم پایه،  

مورد تحلیل قرار   نیز  و عوامل موثر بر تولید علم را   داده قرار    مطالعه در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس را مورد  

در این   .كمک نمایدرفع موانع و سیاستگذاری عالمانه  برای ریزی منطقیتواند به برنامهمی . انجام این كاردهد

 راستا در پژوهش حاضر سئواالت و فرضیه های زیر مطرح هستند: 

( بر اساس 2019-1989دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )های ریاضی، فیزیک و شیمی رشته . روند تولید علم 1

 اطالعات پایگاه اسکوپوس چگونه است؟ 

های ریاضی، فیزیک و شیمی بر اساس اطالعات . پژوهشگران پرتولید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشته 2

 پایگاه اسکوپوس كدامند؟   

های ریاضی، در رشته   المللی پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهای علمی بینوضعیت همکاری  .3

   ات پایگاه اسکوپوس چگونه است؟ با دیگر كشورها بر اساس اطالع فیزیک و شیمی

های ریاضیات، فیزیک و شیمی تالیفی پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشته . وضعیت شبکه هم 4

 بر اساس اطالعات پایگاه اسکوپوس چگونه است؟   

    ت است.. میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی سه گروه آموزشی ریاضی، فیزیک و شیمی با هم متفاو5

های آموزشی ریاضی، فیزیک و شیمی بر اساس محل اخذ  میانگین تولیدات علمی اعضای هیئت علمی گروه .  6

 مدرک )داخل و خارج( آنان متفاوت است.   

های آموزشی ریاضی، فیزیک و شیمی بر حسب مرتبه  میانگین تولیدات علمی اعضای هیئت علمی گروه   .7

 علمی آنان متفاوت است.  

های آموزشی ریاضی، فیزیک و شیمی بر حسب جنسیت  انگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی گروه می .8

  متفاوت است.

 نامه آنها پیش بینی كرد.را می توان از روی تعداد واحد پایان تولیدات علمی اعضای هیات علمی .9

  داری وجود دارد.ی آنان رابطه معنینامه اساتید در هر ترم و میانگین تولیدات علم بین تعداد واحد پایان  .10
 

 شناسیروش

 ، سنجیعلم   روش  است. انجام شده  سنجی  علم   روشبا  هدف كاربردی و    نوع و   مطالعه حاضر به لحاظ 

مثال  )   متعددی   تحقیقات در  تاكنون   مکی1396  ،طهماسبیبرای  همکاران؛  و  فاضلی 1396  ،زاده  و  ؛  ورزنه 

استفاده  (  1397  ،همکاران گرفتهمورد  مدارک  آماری  جامعه  .است  قرار  تمامی  حاضر    شده   نمایه   پژوهش 
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  1989  هایسال   بین  ، فیزیک و ریاضیاتشیمی  هایرشته   دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در

مدنی    .است  اسکوپوس  پایگاه   در  2019  تا شهید  دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  در  كه  است  توضیح  به  الزم 

از    ركوردهاپایین    تعداد  شناسی به دلیل نوپا بودن ورشته دایر است و تولیدات علمی گروه زیست  4آذربایجان  

 .  گردیدجامعه آماری حذف 
2710 document results 

AF-ID ("Azarbaijan Shahid Madani University"   60022156) 

AND (EXCLUDE (PUBYEAR ,  2020 ) ) 
 

799 document results  

AF-ID ("Azarbaijan Shahid Madani University"   60022156) AND (EXCLUDE (PUBYEAR, 

2020) )  AND  (LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "PHYS" ) )   
 

710 document results 

AF-ID ("Azarbaijan Shahid Madani University"   60022156) 

AND (EXCLUDE (PUBYEAR,  2020 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "CHEM" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "CENG" ) ) 
 

601 document results  

AF-ID ("Azarbaijan Shahid Madani University"   60022156) AND 

(EXCLUDE (PUBYEAR,  2020 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,  "MATH" ) )   
 
 

مذكورجستجو  ی هااستراتژی  كمکبا   تعدادی  به    علمی  ركورد  2710  ،  مدنی  مربوط  شهید  دانشگاه 

ركورد   799و    601،  710  ،این تعداد. از  قرار گرفتند  و تحلیل  مورد بررسی  ،شناسایی  (2019تا    1989)  آذربایجان

  های پژوهش از فرضیه   برای آزمون  مورد نیاز  هایداده   .بودند  ، ریاضی و فیزیکشیمی  پژوهشگران   متعلق به 

-اداری"  انمعاون  هماهنگیو با    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  "سنجیعلم" و  "  اتوماسیون اداری"  های سامانه

اعضای    ( تعداد 1398ها )اواخر سال  آوری داده در زمان جمع  شدند.   استخراج  "پژوهش و فناوری"و    "مالی

و    23،  27به ترتیب    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  هیات علمی، سه گروه آموزشی شیمی، ریاضی و فیزیک

)مجموع    19 داده بودند  نفر(  69نفر  تحلیل  برای  نرم .  از  نقشه   «اسساِپیساِ»  افزارها  ترسیم  از  و  علمی  های 

شد  «ویوورسوُ» افزار  نرم فرضیه   .استفاده  به  پاسخ  پژوهش برای  واریانسtهای  آزمون   از  نیز  های  تحلیل   ،  ،

 . گردیداستفاده  و تحلیل رگرسیون همبستگی پیرسون
  

 ی پژوهشهایافته

یافته  اكتبر  تا   1989  هایسالطی  ،  (1جدول  )  هابر اساس  نام    مدرک  2710میالدی،    2019  سوم  تحت 

)جدول    استصعودی    دانشگاه نیز  و روند رشد  ه نمایه شداسکوپوس  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پایگاه  

شهید    دانشگاه   ریاضیات، شیمی و فیزیک دانشکده علوم پایههای  رشته   درنمایه شده    ركوردهای  همچنین، .  (  1

تولیدات   همچنین، روند رشد  .ركورد هستند 2110 مجموع در و 799و  710، 601به ترتیب  ،مدنی آذربایجان

 2017نسبت به سال  2018در سال  فقط های مورد بررسی عموماً صعودی بوده و در طی سال  هارشته  این یمعل

 .اتفاق افتاده است ریاضیات فیزیک و  هایرشته تولید علم در  مختصركاهش 
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ریاضیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پایگاه  های فیزیک، شیمی و . روند تولید علم رشته1جدول 

 2019تا  1989های اسکوپوس طی سال

 نام رشته    فیزیک شیمی ریاضیات

 

 سال

 ردیف 
 فراوانی  799% از  فراوانی  710% از  فراوانی  601% از 

9% 57 10% 73 11% 89 2019 1 

11% 67 13% 89 11% 86 2018 2 

12% 73 11% 78 11% 91 2017 3 

11% 69 9% 65 9% 74 2016 4 

10% 58 9% 65 9% 73 2015 5 

8% 51 7% 52 9% 72 2014 6 

8% 49 5% 39 7% 53 2013 7 

8% 46 7% 49 8% 66 2012 8 

18% 107 14% 104 15% 119 2008-2011 9 

5% 30 15% 96 10% 76 1989-2007 10 

 مجموع 799 100% 710 100% 601 100%

 

  ،مقاله در ریاضیات  تولیداول    هایرتبه ،  2019تا    1989های  طی سال   (2)جدول    هابر اساس یافته همچنین،  

  فرهاد دارابی ،  فیزیکو    ؛(%13مقاله )  67  با   زاده حسن ولی،  شیمی  ؛(%27مقاله )  153  با   االسالمیمحمود شیخ سید

  49) بهروز خیرفامركورد( و    85شهرام رضاپور )  ریاضیات   ی دوم و سوم هارتبه در    .هستند( %15مقاله )  109  با

مسعود اكبری فیزیک  ؛ و  ركورد(  51)  سردرودیبین  جابر جهان و  ركورد(    54)  حبیب رزمیشیمی    ؛ركورد(

     .حضور دارندركورد(  50)كاظم جمشیدی قلعه و ركورد(  95) مغانجوقی

  علمیِ  یهاهمکاری   میزان میالدی،    2019تا    1989  هایسال طی    وهش نشانگر آن است كهی پژهایافته

 بوده   شیمی و فیزیک بیشتر  هایهمتایان رشته در مقایسه با    شهید مدنی  دانشگاه ریاضیات  پژوهشگران    المللیبین 

ی اول  ها ( در رتبه %5.8( و عربستان سعودی )%6.8) آمریکا(، %12ریاضیات، كشورهای آلمان ) رشته در  .است

  ، های اولدر رتبه ( %1.6) تركیهو  (%1.8)  آلمان ،(%2.7کا )كشورهای آمری ،شیمی  رشتهدر تا سوم قرار دارند. 

قرار   بهتردر موقعیت    ( %1.3)  تركیهو    (%3.2آمریکا )  ،(%5.8فیزیک، كشورهای آلمان )  رشتهدر    و  ؛و سوم  دوم

بین نقشه همکاری نیز    3تا    1در تصاویر    . (3)جدول    ارند د پژوهشگران ریاضیهای علمی  فیزیک و  المللی   ،

 قابل مشاهده است. شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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 های فیزیک، شیمی و ریاضیاتآذربایجان در رشته. نویسندگان پرتولید دانشگاه شهید مدنی 2جدول 

 ( بر اساس پایگاه اسکوپوس2019تا  1989) 

  فیزیک شیمی ریاضیات

60
ز 1

% ا
 

ی 
وان

را
 نام پژوهشگر  ف

71
ز 0

% ا
 

ی 
وان

را
 نام پژوهشگر  ف

ز 
% ا

79
9

 

ی 
وان

را
 نام پژوهشگر  ف

ف
دی

ر
 

25.5% 153 Sheikholeslam
i, S.M. 

9.4% 67 Valizadeh, H. 13.6% 109 Darabi, F. 1 

14.2% 85 Rezapour, S. 7.6% 54 Razmi, H. 12.0% 95 Akbari-

Moghanjoughi, 

M. 

2 

8.2% 49 Kheirfam, B. 7.2% 51 Sardroodi, J.J. 6.3% 50 Jamshidi-

Ghaleh K 
3 

6.1% 36 Amjadi, J. 6.7% 48 Rezvani, Z. 4.9% 39 Mojaveri, B 4 

3.0% 18 Abedi, E 6.1% 43 Sadr, M 4.8% 38 Phirouznia, A. 5 

3.0% 18 Khoeilar, R. 6.2% 44 Mahkam, M. 4.8% 38 Rezaei-

Aghdam, A. 
6 

3.0% 18 Sedghi M 5.8% 41 Agbolaghi, S. 4.0% 32 Esfandyari-

Kalejahi, A. 
7 

2.3% 14 Izadi F 5.3% 38 Abdolmoham
mad-Zadeh, 

H. 

4.0% 22 Atazadeh, K. 8 

 
 

های فیزیک، شیمی و ریاضیات دانشگاه شهید مدنی  های همکار در تولید علم با رشته. کشور3جدول 

 (2019تا  1989آذربایجان بر اساس پایگاه اسکوپوس ) 

  فیزیک شیمی ریاضیات

ف
دی

ر
 

تعداد   %

 مقاله

تعداد   % نام كشور 

 مقاله

تعداد   % نام كشور 

 مقاله

 نام كشور 

 1 آلمان  46 %5.8 آمریکا  19 %2.7 آلمان  71 12.0%
 2 آمریکا  25 %3.2 آلمان  13 %1.8 آمریکا  41 6.8%
 3 تركیه  10 %1.3 تركیه  11 %1.6 عربستان  35 5.8%
 4 انگلیس 10 %1.3 مالزی  10 %1.4 رومانی 32 5.3%
 5 چین 9 %1.2 چین 9 %1.3 تركیه  29 4.8%
ال غپرت 7 %1.0 فرانسه 20 3.3%  6 كانادا  9 1.2% 
 7 ایتالیا  8 %1.1 كره جنوبی  7 %1.0 چین 13 2.2%
 8 مالزی  7 %1.0 انگلیس 6 %0.9 تایوان  9 1.5%

 
تالیفی پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حوزه موضوعی  ، نقشه چگالی شبکه هم 1تصویر  

دهنده وزن  های قرمز، زرد، سبز و آبی به ترتیب نشان ، طیف رنگهاییعموماً در چنین نقشه   .  استریاضیات  

ه  انسجام شبک  نشانگرهر چه وزن چگالی باال باشد  و    ( 1397فیروز و همکاران،  )یمین   بوده پایین    به چگالی باال  
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( است  اعضاء  بین  بیشتر  ارتباطات علمی  و همکاران،  و  هم اتحلیل خوشه (.  1395فالح  رشته    تألیفیی شبکۀ 

 . (1)تصویر    دادرا نشان  مقاله    2نویسنده( دارای حداقل    196از نویسندگان )  خوشه  22  گیریشکل  ،ریاضیات

استناد(،    545مقاله )  153به ترتیب با    امجدیجعفر    و  شهرام رضاپور،  االسالمیسیدمحمود شیخاساس،    این  بر

، 327تالیفی بیشتری )چگالی هم وزن    های نخست بوده ودر رتبه   استناد(  68مقاله )   36استناد( و    1217)مقاله    85

  در رشته ریاضیات  در ضمن  .دارنددیگر همکاران ریاضیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    نسبت به(  116،  132

 است. بوده   مقاله 85استناد و  1217یسنده، شهرام رضاپور با اثرگذارترین نو
 

 
 بر اساس اسکوپوس   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تالیفی پژوهشگران ریاضیات. نقشه چگالی هم1تصویر 

 

تالیفی پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حوزه موضوعی  ، نقشه چگالی شبکه هم 2تصویر  

. در این نقشه پژوهشگرانِ دارای قدرت تالیف بیشتر در مركز نقشه قرار دارند و همانطور دهدرا نشان میفیزیک  

بیان شد رنگ  نشان كه  ترتیب،  به  آبی  و  قرمز، زرد، سبز  باهای  پایین هستند.دهنده وزن چگالی  تا  تحلیل    ال 

مقاله را    2نویسنده( دارای حداقل    279از نویسندگان )  خوشه  34  گیریفیزیک، شکل  تألیفیی شبکۀ هم اخوشه 

مقاله    50با    قلعهكاظم جمشیدی ،  استناد(  705مقاله )  109با    فرهاد دارابیاساس،  این  بر    . (2صویر  )ت  نشان داد 

  آرش فیروزنیااستناد( و    153مقاله )  39با    بشیر مجاوری استناد(،    174مقاله )  38اقدم  استناد(، عادل رضایی   296)

( نسبت به دیگر  55،  55،  56،  73،  118تالیفی بیشتری )های نخست بوده و وزن چگالی هم( در رتبه 71مقاله )  38

  استناد اثرگذارترین نویسنده   705مقاله و    109با    فرهاد دارابیدارند. در ضمن در رشته فیزیک    فیزیکهمکاران  

 است.  بوده 
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 بر اساس اسکوپوس   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تالیفی پژوهشگران فیزیک. نقشه چگالی هم2تصویر 

 

)  خوشه  21  گیریشکل  در رشته شیمی،  تألیفیای شبکۀ همتحلیل خوشه  نویسنده(    273از نویسندگان 

(،  استناد  824)  مقاله  67با    زاده حسن ولی اساس،  این  . بر  (3داد )تصویر  را نشان    مقاله شیمی  2دارای حداقل  

  مقاله   48با    (، ذوالفقار رضوانی استناد  222)  مقاله   43صدر با  موید حسینی (،  استناد  65)  مقاله   41سمیرا آقبالغی با  

مهرداد (،  استناد   367)  مقاله   51با    بین سردرودی(، جابر جهان استناد  1118)  مقاله  54با    زمی(، حبیب راستناد  524)

،  92،  110)تالیفی بیشتری وزن چگالی هم ترتیب به   نخست بوده و  هایدر رتبه   ( استناد 597)  مقاله   44مهکام با  

استناد    1118مقاله و    54با    حبیب رزمیدر ضمن،  اند.  دیگر همکاران شیمی داشته   نسبت به   (59،  66،  70،  81  ،88

در رشته شیمی كه  گر آن است  نشان  3تا    1  بررسی تصاویر  است.  بوده   جزو اثرگذارترین نویسنده در حوزه شیمی

ن فیزیک و  های محققانسبت به خوشه تألیفی  هم های شبکه  تنیدگی و ارتباطات علمی محققان در خوشه همدر

بیشتر با همدیگر همکاری   ،، محققان رشته شیمی در تولید علمعبارت دیگربه    .است  بوده   شیمی بسیار بیشتر

دانشگاه   های علمی محققان رشته فیزیکها گویای آن است كه نسبت همکاری. در ضمن مقایسه یافته اندداشته 

 است.  تر بوده پایین  نسبت به محققان ریاضیات بهتر و در مقایسه با شیمی  شهید مدنی آذربایجان
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بر اساس پایگاه   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  تالیفی پژوهشگران شیمی. نقشه چگالی همکاری و هم3تصویر 

 اسکوپوس  

 

در    دانشگاه   فیزیکمحققان سه گروه شیمی، ریاضی و  میانگین تولید علم  ،  (4جدول  )  هایافته بر اساس  

بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون   . است  بوده   مقاله  26و    22،  32به ترتیب    های مورد بررسیطی سال

حاكی از عدم وجود تفاوت  آموزشی ریاضی فیزیک و شیمی    هایگروه تفاوت بین میانگین تولیدات علمی  

( است، به طوری كه میانگین تولیدات علمی اعضای هیات  Sig=536/0)در میانگین تولیدات علمی  دار  معنی

   .   استنزدیک به هم   علمی سه گروه آموزشی تقریباً
 

سه  . نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت بین میانگین تولیدات علمی بر حسب 4جدول 

 آموزشی ریاضی، فیزیک و شیمی گروه 

 Sig مجموع مربعات  آزادي   درجه  مربعات   میانگین  F  مقدار 

63 /0 24 /577 2 48 /1154 536 /0 

 

یافته همچنین   اساس  علمی  تعداد  ها،  بر  هیات  كشور دانش اعضای  داخل  و  خارج    هایگروه   آموخته 

، حاكی از  tبررسی نتایج آزمون  .  است  (%94)  نفر  65و    ( %6)  4به ترتیب    ریاضی، فیزیک و شیمیآموزشی  

معنی تفاوت  وجود  حسب  عدم  بر  علمی  تولیدات  میانگین  بین  دكتری  دار  مدرک  اخذ  است محل 

(799/0=Sig  به بیان دیگر بین میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مدرک تحصیلی خارج از .)

 (.  5یلی داخل كشور تفاوتی وجود ندارد )جدول كشور نسبت به اعضای هیات علمی دارای مدرک تحص 
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تفاوت میانگین تولیدات علمی   t. نتایج آزمون 5جدول 

 تحصیلی بر حسب محل اخذ مدرک

 t Sig مقدار آزادی   درجه 

67 25 /0 - 799 /0 

 

شهید    دانشگاه   ریاضی، فیزیک و شیمی  تعداد اعضای هیات علمی  نشانگر آن است كه  پژوهش  هایافته

  2و    (%45)  31  (،%26)  18،  (%26)  18های استاد، دانشیار، استادیار و مربی به ترتیب  در مرتبه مدنی آذربایجان  

نفر  3%) تولیدات علمی    و (  نتایج آزمون تحلیل واریانس  است.    مقاله   1و    31،  23،  59ها  آن میانگین  بررسی 

( است.  Sig=000/0دار )مرتبه علمی حاكی از تفاوت معنیپیرامون تفاوت بین میانگین تولیدات علمی بر حسب  

مرتبه  به  نسبت  استادی  مرتبه  با  اعضای هیات علمی  مربی، به طوری كه  و  استادیار  دانشیار،  یعنی  های دیگر 

 (.   6)جدول  اند كرده مقاالت بیشتری تولید 
 

 ر حسب مرتبه علمی . نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت بین میانگین تولیدات علمی ب6جدول 

 آزادي   درجه  مربعات   میانگین  F  مقدار 
مجموع 

 مربعات 
Sig 

94 /16 01 /9009 3 05 /27027 000 /0 

 

و میانگین تولیدات    (%80)  نفر  55و مرد   (%20)  نفر  14  ،تعداد اعضای هیات علمی زن،  7جدول  بر اساس  

دار میانگین تولیدات  ، حاكی از تفاوت معنیtبررسی نتایج آزمون  است.    مقاله   30و    13به ترتیب    نیز  ی آنها معل

( است  جنسیت  حسب  بر  علمی  Sig= 001/0علمی  هیات  اعضای  دیگر،  بیان  به  مدنی  مرد(.  شهید    دانشگاه 

 . اندداشته میانگین تولیدات علمی بیشتری  زننسبت به اعضای هیات علمی  آذربایجان
 

تفاوت میانگین تولیدات   t، میانگین تولیدات علمی و نتایج آزمون زن و مرد. فراوانی 7جدول 

 بر حسب جنسیت علمی 

 تعداد  تولیدات علمی میانگین
 Sig آزادی  درجه  tمقدار 

 مرد  زن مرد  زن

13 30 14 55 33/3 45/64 001/0 

 

امکان پیش  پایان برای بررسی  به متغیر میانگین واحد  با توجه  تولیدات علمی  نامه از آزمون تحلیل  بینی 

  توان است، می  05/0به دست آمد. از آنجا كه این مقدار كمتر از    000/0برابر با    Sigرگرسیون استفاده و مقدار  

انتظار  نتیجه گرفت كه با باال رفتن تعداد واحدهای پایان   طوراین كه بر تولیدات علمی و    رودمینامه اساتید 

درصد تغییرات   39دهد كه  نشان می   (2R=39/0)  (. مقدار ضریب تعیین9تعداد مقاالت آنان افزوده شود )جدول  

درصد به عوامل   61گردد و  می   بینییا پیش  نامه اعضای هیات علمی تبییندر تولیدات علمی به وسیله تعداد پایان

تولیدات  بیشتر  شدت رابطه بین  نشانگر  و    است   0/ 63  برابر با   (R)دیگر بستگی دارد. ضریب همبستگی چندگانه  

 . (8)جدول  استنامه  علمی و تعداد واحدهای پایان
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 . ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره تبیین تولیدات علمی8جدول  

 t Sig 2R Rمقدار  خطای استاندارد  Beta B متغیرها 

  در   نامه پایان   واحد 

 ترم   هر 

623 /0  27 /3  501 /0  78 /5  000 /0  39 /0  63 /0  

3/ 62 -  ثابت   مقدار   502 /4  805 .  424 /0   -  - 

 

انجام پیرسون   با  همبستگی  پایان بین    ،آزمون  واحد  در  و    نامهتعداد  شده  نمایه  علمی  تولیدات  تعداد 

بین  (.  =0r/ 63و  =N 69و  =Sig 000/0)  مشاهده شدهمبستگی    اسکوپوس پایان جهت رابطه  و    نامهتعداد واحد 

تعداد  كه    ها، اساتیدیبر اساس یافتهاست.    قویدست آمده   شدت همبستگی به  ومثبت    تعداد تولیدات علمی

است )جدول    بوده   برونداد علمی آنان نیز بیشتر  اندنامه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتری داشته واحد پایان 

9 .) 
 

. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین رابطه تولیدات علمی با متغیر 9جدول 

 تحصیلی  میانگین تعداد واحد پایان نامه در هر ترم

 Sig معتبر   تعداد    پیرسون   همبستگی   ضریب 

623 /0 69 001 /0 

 درصد   یک   از   کمتر   داری معنی   سطح   با 
 

 

   گیریبحث و نتیجه

تولیداتپژوهش حاضر  در   مدنی  دانشگاه شهید  های ریاضیات، شیمی و فیزیکمحققان رشته علمی    ، 

 مورد بررسی قرار گرفت.در پایگاه اسکوپوس    و نمایه شده   میالدی  2019تا    1989  هایسال طی  آذربایجان  

.  1بود  16  آن رتبه  ،  نیز  1396سال  و در    برتر ایراندانشگاه    29جزو    1397در سال    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

تا   1989  هایسال طی  پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  از  ركورد    2710تعداد    ها نشان داد كهیافته

 570بیش از  بازه زمانی،  در همین    ،در پایگاه اسکوپوساست.    شده نمایه  اسکوپوس  در پایگاه    میالدی  2019

همسو با  .  داردركورد در رتبه اول ایران قرار  53,429و دانشگاه تهران با  ركورد از كشور ایران نمایه شده  هزار

از دانشگاه تهران به عنوان پرتولیدترین دانشگاه كشور نام برده    نیز  های پیشیندر بسیاری از پژوهش این یافته،  

 (. 1390 ،منشعرفان؛ 1387 ،ابراهیمی و حیاتیشده است )

، 601  به ترتیب   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   شیمی و فیزیک  ریاضیات،  سهم محققان  ،هابر اساس یافته 

)مجموع    799و    710 تولیدات علمی   70،  در ضمن  . بودصعودی  و عموماً    ركورد(  2110ركورد  از  درصد 

  ( طی تحقیقی دریافت 1394)  جعفری  در این راستا،  بود.  مذكور  رشتهسه    دانشگاه حاصل زحمات پژوهشگران

در دانشگاه مازندران نیز  . "استمیالدی صعودی   2013تا   ایحوزه فیزیک هسته  روند تولید علم ایران در" كه

های  حوزه شیمی و فیزیک طی سال  دو  ( دریافتند كه تولیدات علمی این دانشگاه در1396نریمانی و صبوری )

 
1. https://ur.isc.gov.ir/Home/RankIranUniv 
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در    انتشار مقاالت  بیشترین  ،1391تا سال    در دانشگاه محقق اردبیلیهمچنین    .هستندصعودی    2016تا    2006

افتاده ریاضی    و   شیمی  هایرشته  نیز  1396یافته مومنی )بر اساس  (.  1391  ، آذر)  بود  اتفاق  دانشگاه ایالم  در  ( 

در دانشگاه زنجان همچنین،  بود.    گرفتهانجام  شیمی    آوساینس در حوزه بیشترین موضوعات كار شده در وب

  (.1391نبوی )  داشتند قرار  محققانموضوعی شیمی و فیزیک بیش از سایر موضوعات مورد توجه  هایزمینه

یافته  اساس  سال بر  و طی  برتر،  2019تا    1989های  ها  علم  نفرات  ریاضیات  تولید  موضوعی    در حوزه 

  40در فهرست    ها، در همین سال  . بودند  بهروز خیرفام شهرام رضاپور و    ،االسالمیسیدمحمود شیخ   ،دانشگاه 

پایگاه    ات ریاضی  اول نویسنده   در  آذربایجاناسکوپوسایران  مدنی  شهید  دانشگاه  از  نفر  دو  سیدمحمود )  ، 

(  ركورد  92)  چهلمو    ركورد(  167)  دهمی  هاو به ترتیب رتبه   دارند حضور    ( االسالمی و شهرام رضاپورشیخ 

كسی از دانشگاه شهید مدنی  بر اساس اطالعات پایگاه اسکوپوس،    رشته شیمی و   در  . انده كسب كرد  را   كشوری

ایران حضور    160در فهرست  آذربایجان   برتر  برتر  ها رتبه   ،نیز  در حوزه موضوعی فیزیک  ندارد.نویسنده  ی 

 فیزیک نویسنده برتر  25در فهرست  .بودندقلعه و كاظم جمشیدی  مسعود اكبری مغانجوقیفرهاد و  ، تولید علم

این است   پژوهشهای  یافته   نکته قابل توجه در  .ندارداز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان حضور  كسی    ،نیز  ایران

 (1996)  ، اُسادبهیافتهاین    همسو با.  ندارندحضور    زن اساتید    كشوری،  برترنخست نویسندگان    هایرتبه كه در  

ی پیشرفت هاتگزاس دارند و در برنامه   دانشگاهیدر مراكز    كمتریتولیدات    زن طی تحقیقی دریافت كه اساتید  

ها نوع فرهنگ حاكم بر جوامع و خانواده رسد علت این موضوع  به نظر می  .دارند  كمتریمشاركت    نیز  شغلی

باشد كه انتظارات عمده در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان، رسیدگی به امور داخلی منزل و مواردی نظیر آن را  

فرصت    تا شاید زنان شاغل در كسوت عضو هیأت علمی  اند  شده باعث    اموراین  نماید؛  معطوف به بانوان می

 های پژوهشی پیدا نکنند. فعالیت  مشاركت بیشتر دربرای   الزم را

علمی بیشتر    پیشرفتهر چه همکاری علمی میان محققان بیشتر باشد كیفیت كار آنان و در نتیجه میزان  

بیور    ؛ 1396  ،؛ رحیمی و فتاحی1393  ،؛ شهرابی و همکاران1392  ،مقدمو شریف  ،مردانی، نجفیخواهد بود )

دانشگاه شهید  المللی پژوهشگران ریاضیات  های علمی بین میزان همکاریها نشان داد كه  یافته (.  1978و روزن،  

(، %12بیشتر است. در ریاضیات، كشورهای آلمان )خود    شیمی و فیزیک  همتایاندر مقایسه با  مدنی آذربایجان  

. در شیمی، كشورهای آمریکا داشتندهای اول تا سوم قرار  ( در رتبه %5.8( و عربستان سعودی )%6.8آمریکا )

(، %5.8های اول، دوم و سوم؛ و در فیزیک، كشورهای آلمان )( در رتبه %1.6( و تركیه )%1.8(، آلمان )2.7%)

توان  یدر تحلیل چرایی همکاری با این كشورها م.  داشتند( در موقعیت بهتر قرار  %1.3و تركیه )(  %3.2آمریکا )

آمریکا و انگلیس    كشورهای پیشرفته از جملهدر    یایران  پژوهشگرانتحصیل    ،یکی از دالیل  شایدگفت كه  

  های رتبه   همچنین بوده باشد. علت دیگر شاید به برتری امکانات آزمایشگاهی و نیروی انسانی این كشورها و  

نظام    سایت خروجی  بر اساس    مربوط بوده باشد.  تولید علم آمریکا در    و   ، چین، انگلیسهای آلمانبرتر كشور

سایمگو،  رتبه  بازه  بندی  در  آمریکا  چین،  كشورهای  1996-2018طی  ترتیب  به  تركیه  و  انگلیس  آلمان،   ،

شانزدهم  دوم  اول،  هایرتبه  و  یکم  و  بیست  هفتم،  چهارم،  قرار    شیمی،  رشته  1دارند جهان  در   ریاضیات . 

، سوم، پنجم، بیست و سوم، و هیجدهم  اول، آلمان، انگلیس، تركیه و ایران در رتبه های  آمریکاكشورهای  

 
1.php?area=1600countryrankhttps://www.scimagojr.com/.  
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، سوم،  اول، آلمان، انگلیس، تركیه و ایران در رتبه های  آمریکانیز كشورهای    فیزیک. در رشته  هستندجهان  

، كشور آمریکا  (1996-2018نیز ) . همچنین در مجموعدارندهفتم، بیست و چهارم، و بیست و دوم جهان قرار 

  1های سوم تا چهارم علم جهانركورد در رتبه اول و كشورهای چین، انگلیس و آلمان در رتبه   میلیون   12با  

رسد كشور تركیه به نظر می  با همتایان  شهید مدنی  در خصوص همکاری علمی محققان دانشگاه   دارند.   قرار

   بانی اتفاق افتاده باشد.به خاطر نزدیکی جغرافیایی و قرابت ز بیشتر این موضوع

یمینموسوی   هایپژوهش در   ریاحیچلک،  و  نیز  (1397)  فیروز  و  )چلک  موسوی؛  ریاحی  ،  (1397و 

،  سرطان   تخصصی  در حوزه .  شده بودشناسایی    حوزه دیابت و    پرستاری  رشته علمی    شركای ترین  از مهم   مریکاآ

داشتند )خاصه،    همکاریآمریکا و كانادا    الخصوصعلیكشور جهان و    65  همتایان خود ازپژوهشگران ایران با  

  مالزی، محققان با نیز   ءدانشگاه الزهرا المللی اساتیدبین -همکاری علمی  رتبه نخست .(1397 ،و سهیلی ،ذكیانی

  2006های  طی سال "( نیز دریافتند كه  1397فر و دیگران )فهیمی  (.1393  ،بود )محمدی و یوسفیو چین    آمریکا

كانادا   و  كشورهای آمریکا همتایانپژوهشگران ایرانی بیشترین همکاری را با   ،در حوزه علوم ورزشی 2016تا 

خود بیشترین همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با همتایان  (،  1394بر اساس یافته جعفری )  همچنین،  ."اندداشته 

   بود.رهای بریتانیا و آمریکا كشو از

تالیفی، پژوهشگرانی كه ارتباطات علمی كمتری با یکدیگر دارند در فاصله دورتری  در نقشه چگالی هم 

شود  های مجاور تعیین میو اهمیت گروه  او چگالی هر پژوهشگر بر اساس تعداد    و   گیرندنسبت به هم قرار می 

ها  یافتهگیرند.  تالیفی قرار میدر مركز شبکه هم  تراهمیت   با وهشگرانِ  پژ  ،(. در این نقشه1395  ،فالح و همکاران)

شیخ  ریاضیات، سیدمحمود  رشته  در  كه  داد  وزن  نشان  ترتیب  به  امجدی  و جعفر  شهرام رضاپور  االسالمی، 

به دیگر همکاران 116،  132،  327تالیفی بیشتری )چگالی هم نسبت  نویسنده   خود  (  ،  نیز  دارند. اثرگذارترین 

تالیفی مربوط به  در رشته ریاضیات بزرگترین چگالی خوشه هم   . استمقاله    85استناد و    1217شهرام رضاپور با  

و جالب این كه نویسندگان    در آنها عضویت داشتند االسالمی و شهرام رضاپور  محمود شیخ هایی بود كه  خوشه 

تالیفی های هم تر، تعداد باالی خوشه نکته جالبعلمی با یکدیگر نداشتند.    این دو خوشه، هیچ گونه همکاری

هم   ایو جزیره   منفصل شبکه  بود.در  ریاضیات  رشته  بهتربه    تالیفی  علمی ،  تعبیر  ارتباطات  و  تنیدگی  درهم 

ای به صورت جزیره   در هنگام نگارش مقاالت   اندكرده   سعیها  خوشه و    استها در رشته ریاضیات پایین  خوشه 

   .نمایندعمل 

  بشیر مجاوری اقدم،  قلعه، عادل رضایی كاظم جمشیدی ،  ها نشان داد كه در رشته فیزیک، فرهاد دارابییافته

بیشتری )و آرش فیروزنیا وزن چگالی هم  به دیگر همکاران دارند. در  55،  55،  56،  73،  118تالیفی  نسبت   )

های شبکه  همچنین، بررسی خوشه .  استاستناد اثرگذارترین نویسنده    705مقاله و    109با    ارابیضمن فرهاد د

و محققان این رشته در مقایسه با محققان    بوده زیاد  كه ارتباطات علمی    دهدمی نشان    رشته فیزیک  تالیفیهم

     .اندكرده ای عمل ، كمتر به صورت جزیره ریاضیات
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صدر، ذوالفقار رضوانی،  زاده، سمیرا آقبالغی، موید حسینی ، حسن ولیهابر اساس یافته   در رشته شیمی نیز 

رزمی، جابر جهان  رتبه حبیب  در  مهکام  مهرداد  نخست  بین سردرودی،  وزن چگالی   بودندهای  ترتیب  به  و 

مقاله    54با    نیز  ی. حبیب رزمند( نسبت به دیگر همکاران داشت59،  66،  70،  81،  88،  92،  110تالیفی بیشتری )هم

تنیدگی   كه درهم   دهدمی نشان   هایافته ارزیابی  . بوداستناد جزو اثرگذارترین نویسنده در حوزه شیمی    1118و  

های محققان فیزیک و شیمی نسبت به خوشه   در شیمی  تألیفیهمهای شبکه  و ارتباطات علمی محققان در خوشه 

. در ضمن  دارندبیشتر با همدیگر همکاری    ،، محققان رشته شیمی در تولید علمعبارت بهتربسیار بیشتر است. به  

شیمی   محققان  نسبت بهو    بیشترمحققان ریاضیات    در مقایسه باهای علمی محققان رشته فیزیک  همکاری  میزان

  .ر استكمت

های علمی در رشته  )عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی(، چرایی كم بودن همکاری   1االسالمی شیخ 

احتمال دارد  البته  .  داندمرتبط می  "اساتیدهای همکاری مشترک  رشته و پایین بودن زمینه   ماهیت "  ریاضیات را با

روحیه  "، و نیز  "ت آزمایشگاهیتجهیزا  بودن   مالک"،  "افراد  موقعیت شغلی و مسئولیت اداری "  مواردی از قبیل 

در مقاالت مختلف و در نتیجه افزایش چگالی   برخی افرادداشتن نام    در حضور  "و مهارت ارتباطی باال  همکاری

گفته  "  نویسدمی( در كتابش  1390ندوشن )كار تیمی ایرانیان، اسالمی  روحیه  در خصوص   .است  بوده   موثرآنان  

شود. از این رو كار  تنهایی فردی است قادر، ولی در همکاری با جمع لنگ میشود ایرانی تکروست. در  می

ناموفق بوده است. توانایی تركیب ایرانی ضعیف است و این به سبب پراكندگی اندیشه    دسته جمعی معموالً

 اسدی و همکاران پژوهش حاضر،    های یافته   همسو با .  "است كه خود از زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد

بوده  حال افزایش    دانشگاه صنعتی شریف در  محققان  تالیفیهم   مقاالت  میزان( طی تحقیقی دریافتند كه  1392)

نکته دیگر   .اتفاق افتاده است  ریاضیاتو    های شیمی، فیزیکدر رشته علمی نویسندگان    یشترین همکاری ب  و

  تالیفی های شبکه همخوشه در    زن نسبت به اساتید    مرد اساتید    موثر   حضور  وهش حاضر،پژ  هایمرتبط با یافته 

( طی تحقیقی دریافت كه اساتید مرد 1996همسو با این یافته، اُسادبه )بود.  سه رشته فیزیک، شیمی و ریاضی  

   ها و پیشرفت شغلی مراكز آموزش عالی تگزاس مشاركت بیشتری دارند.در همکاری

واریانس   تحلیل  آزمون  نتایج  گروه بررسی  علمی  تولیدات  میانگین  بین  تفاوت  آموزشی   هایپیرامون 

،  بود( Sig=536/0)میانگین تولیدات علمی  در دارفیزیک و شیمی حاكی از عدم وجود تفاوت معنی ،ریاضی

همسو    .بودندیباً نزدیک به هم  به طوری كه میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی سه گروه آموزشی تقر

یافته،  این  و   با  )علیزاده   گدازگر  بر حسب رشته   طی تحقیقی دریافتند كه   ( 1385اقدم  تولید علم    بین میانگین 

های علوم انسانی، كشاورزی های علوم پایه نسبت به رشته رشته محققان    و  وجود دارد(  001/0داری )تفاوت معنی

  های یافتهبا    مغایر  (1387)  سلیمانی و شکویینتایج پژوهش  البته،    .اندتولید كرده مهندسی علم بیشتری  -و فنی

ریاضی، فیزیک و شیمی در علت عدم تفاوت میانگین تولید علم سه رشته  به طور كلی،  . استحاضر    پژوهش

، سابقه تاسیس همزمان، امکانات  آنها  اعضای هیات علمی  مساویتعداد تقریباً    توان دررا میحاضر    پژوهش

جستجو    علوم پایه   دانشکده ذیل    هر سه   آموزشی نزدیک به هم و نیز مشابه هم بودن مرتبه علمی و نیز قرار داشتن 

   كرد.
 

 مصاحبه، سوم آبان ماه.  .اه شهید مدنی آذربایجاندانشگ گروه ریاضی  . عضو هیات علمی(1398االسالمی، سیدمحمود ). شیخ1
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دار بین میانگین تولیدات علمی بر حسب محل  ، حاكی از عدم وجود تفاوت معنیtبررسی نتایج آزمون  

بین میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای    ،(. به بیان دیگرSig=799/0)  بود اخذ مدرک دكتری  

مدرک تحصیلی خارج از كشور نسبت به اعضای هیات علمی دارای مدرک تحصیلی داخل كشور تفاوتی  

  همسو با نتایج پژوهش   (1393رخشانی و شمس )  ،(1391نوكاریزی و زینلی )  هاینتایج پژوهش .  تنداشوجود  

)هستند  حاضر همکاران  و  بیگدلی  تحقیقنیز  (  1391.  پژوهشی   یطی  مقاالت  تعداد  بین  كه  دریافتند 

معندانش  تفاوت  اخذ مدرک دكتری،  از  بعد  و  قبل   داری وجودی آموختگان دكتری داخل و خارج كشور 

البته   موکپژوهش    هاییافته ندارد.  و  همکارانفهیم ؛  (2011)  مسلی  و  همکاران؛  (1395)  نیا  و   رضادوست 

دارای  اعضای هیات علمی  آنان    های بر اساس یافته؛ چرا كه  مغایر هستندهای پژوهش حاضر  با یافته   (1396)

  وی   ( 1396رضادوست و همکاران )برای مثال،  .  دارندعلمی بیشتری    برونداد خارج از كشور    مدرک دكتری

  مشابه   یعلم  ات تولید  اروپا   آمریکا،  قاره   داخل كشور و   علمی دارای مدرک دكتری  هیأت   كه اعضای   دریافتند

 .  اندداشته بیشتری   یعلم اتتولید  (اقیانوسیه)قاره استرالیا   از  تحصیلی دارای مدرکافرادی  تنها و  دارند  هم

نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون تفاوت بین میانگین تولیدات علمی بر حسب مرتبه بررسی همچنین 

های  های پژوهشی توسط پژوهش . تاثیر مرتبه علمی بر فعالیت بود(  Sig=000/0دار )علمی حاكی از تفاوت معنی

( و شکویی  عباسی1387سلیمانی   ،)( غفاری  و  )1396نیاسر  و سلحشور  غفاری  ریاحی1393(،  امامی  (،  و  نیا 

(، 1386محمدی )،  (1388)  گودرزی ،  (1396(، رضادوست و همکاران )1391، نوكاریزی و زینلی )(1391)

)(، ریاحی1393)  غفاری و سلحشور(،  1395)  نیا و همکارانفهیم امامی    اقدم علیزاده   گدازگر و  ؛(1391نیا و 

تجربه و مهارت باال، ارتباط  مواردی از قبیل  وی (1395)نیا و همکاران فهیمبه اعتقاد تایید شده است. ( 1385)

نشریه  برای  بیشتر  شهرت  و  پرستیژ  غیردانشگاهی،  و  پایان  هایدانشگاهی  بیشتر  هدایت  و  نامه  پژوهشی، 

 .  دهند، شانس تولید علم توسط افراد با مرتبه علمی باالتر را افزایش میدانشجویان

آزمون   نتایج  معنی  ، tبررسی  تفاوت  از  جنسیت  حاكی  حسب  بر  علمی  تولیدات  میانگین    بود دار 

(001/0=Sig)    به اعضای هیات علمی    مرداعضای هیات علمی  و بیشتری   زننسبت  تولیدات علمی  میانگین 

رضادوست    ؛1387  ،؛ سلیمانی و شکویی1396  ، نیاسر و غفاریعباسیی )های پژوهشهابا یافته   این یافته د.  نداشت

  . علت پایین بودن همخوانی دارد  (2008مظفریان و جمالی )   ؛1385  ،اقدمعلیزاده   گدازگر و ؛  1396  ، و همکاران

ن و داشتن  ی ترییت و حمایت از فرزنداها مسئولیت   باتوان  می   تولیدات علمی زنان نسبت به مردان را  میانگین

(، 1388)  گودرزی(،  1391نوكاریزی و زینلی )  هایالبته در پژوهش   تحقیق مرتبط دانست.زمان كمتر جهت  

 2005،  1؛ بالند و همکاران(1393)  غفاری و سلحشور(،  1395)  نیا و همکارانفهیم (،  1388) حجازی و بهروان

 .  مشاهده نشده است داریتفاوت معنی بین متغیرهای جنسیت با میزان تولیدات علمی

ب امکان پیش برای  پایان ررسی  به متغیر میانگین واحد  با توجه  تولیدات علمی  نامه از آزمون تحلیل  بینی 

استفاده شد و مقدار   با    Sigرگرسیون  بیان دیگر،به دست آمد.    000/0برابر  باال رفتن تعداد واحدهای    به  با 

 
1. Bland et al., 2005 
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انتظار  نامه اساتید میپایان مقدار ضریب   .كه بر تولیدات علمی و تعداد مقاالت آنان افزوده شود  داشتتوان 

پایان نامه اعضای    واحد   درصد تغییرات در تولیدات علمی به وسیله تعداد   39كه    داد ( نشان  R2=39/0)تعیین  

  پژوهش همسو با نتایج این  (  2011)  همکاران  و  ترلیکوك   تحقیق  نتایج  .گرددبینی میهیات علمی تبیین یا پیش 

متغیر  پژوهش بود.   كه  داد  نشان  دانشجویان   آنان  تکمیلی    تعداد  واریانس  50تحصیالت  از  تولیدات    درصد 

 كنند.می را تبیین  پژوهشی

در   نمایه شده  علمی  تولیدات  تعداد  و  نامه  پایان  واحد  تعداد  بین  پیرسون،  آزمون همبستگی  اساس  بر 

دست آمده  شدت همبستگی بهو   (=0.623rو =N 69 و =Sig 000/0) داشتوجود  مثبت اسکوپوس همبستگی 

این  .  بودقوی   با  )یافتههمسو  آزاد  و  گنجی  كه  1384،  دریافتند  تحقیقی  طی  دارای    اعضای (  علمی  هیات 

  های یافته   همسو با ( نیز  1391)  ثانی و كرامتیجعفریتولید علم بیشتری دارند.    تحصیالت تکمیلیدانشجویان  

اعضای هیات    و نیز تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی   ساعات پژوهش با افزایش    دریافتند كه پژوهش حاضر  

تعداد  ر  متغیبین  نیز  (  1385)  اقدمعلیزاده   و  گدازگر  هایطبق یافته   شود.  میافزوده    آنان  تولیدات علمی  بر  علمی

 . داشتوجود داری یدانشجویان تحصیالت تکمیلی با متغیّر تولید علم رابطه معن

محققان شیمی، ریاضی و فیزیک دانشگاه   نمایه شده   در جهت تحلیل تولیدات علمی  یپژوهش حاضر گام

آذربایجان مدنی  اسکوپوس  شهید  پایگاه  به.  بود  در  توجه  و  با  پژوهش  آمده   این  دست  به  نتایج  مجموع 

 گردد:پیشنهادهای زیر ارائه می

افزایش تولید علم اعضاء هیات علمی،  1 اساسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  نقش  با  با توجه  و  . 

تقویت  با شود مسئولین دانشگاه پیشنهاد میهای تحصیالت تکمیلی در برخی گروه های آموزشی، فقدان دوره 

گروه های  توانمندی  گسترش  مجوز  اخذ  همچنین  و  آموزشیموجود  و  برنامه،  های  منطقی  تصمیمات ریزی 

 . معقولی را متناسب با امکانات دانشگاه داشته باشند

شود طی تحقیقی رابطه بین تولیدات علمی با سایر متغیرها از جمله تسلط به زبان انگلیسی،  . پیشنهاد می 2

ساعات تدریس در هفته، میزان گرنت پژوهشی افراد، رضایت شغلی، رضایت  آشنایی با روش تحقیق، متوسط 

 از سیستم مدیریت دانشگاه، و رضایت از امکانات رفاهی بررسی گردد.

اسکوپوس  پایگاه  درصد از علوم نمایه شده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در    70. نظر به این كه حدود  3

دالیل این موضوع مورد كار كارشناسی   شود، پیشنهاد می شده بودتالیف    دانشکده علوم پایهمحققان    توسط

 .مناسبی اتخاذ گردد تدابیر موجود در دانشگاه  دیگرهای رشته برای تقویت بیشتر  و گرفتهقرار 

می .  4 دانشگاه  شود  پیشنهاد  پرتولید  آذربایجان  نویسندگان  مدنی  رشته شهید  جمله   های در  از    مختلف 

 دیگر محققان نیز تشویق به انجام این امر شوند. های مختلف تقدیر گردند تا  به مناسبت  فیزیک، ریاضی و شیمی

تالیفی اختصاص  های هم در شبکه   تاثیرگذاربرای افراد    ایویژه   شود كه امتیازات تشویقی. پیشنهاد می5

 نه فقط نگارش مقاله افزایش یابد.  و  برای اثرگذاری  محققانداده شود تا رقابت میان 

  ها پژوهش   بیشتر نتایج   گرفتن   قرار  دسترس  و در   علمی  كمی و كیفی تولیدات   ارتقاء   طور كلی، جهت   به 

  را  پژوهشی  هایزیرساخت  شهید مدنی آذربایجان،  شود متولیان دانشگاه الملی، پیشنهاد مینشریات معتبر بین   در

  و  انتشارات به  بودجه، دسترسی )مثل پژوهشی هایبدون تردید، تقویت زیرساخت. نمایند بیش از پیش تقویت 
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موثر بوده و افزایش بیش از پیش    علم بسیار  در بهبود تولید  های مادی و معنوی،منابع علمی و غیره( و مشوق 

   ها و اقتدار علمی، اقتصادی و سیاسی كشور را در پی خواهد داشت. كمیت و كیفیت علمی دانشگاه 
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بهره.  (1395)  موسی   ،بامیر  ؛عبدالرضا  ،چاكلی نوروزی  ؛فاطمه  ،نیافهیم بر  سازمانی،  و  فردی  عوامل  تأثیر  وری  بررسی 

 .   26-15 ،(4)2 ،ی سنج نامه علمپژوهشن. علمی دانشگاه تهرا پژوهشی اعضای هیئت 

تألیفی پژوهشگران ررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکۀ هم . ب(1397)  سجاد  ،غالمپور  ؛بهزاد  ،پورغالم   ؛سپیده  ،فرفهیمی 

تربیت حوزة  در  وب -ایران  استنادی  پایگاه  در  ورزشی  علوم  و  سال آفبدنی  طی  .  2006-2016های  ساینس 

 . 58-37 ،(49)10 ،مدیریت ورزشی  مطالعات

رویا.  (1395)  همحدث  ،خشنودرفیعی   ؛عبدالصمد  ،فركرامت پژوهشگاه  علمی  بروندادهای  علم ن.  ارزیابی  سنجی مجله 
    . 44-36 ،(1) 3 ،كاسپین

.  هااعضاء هیأت علمی دانشگاهمطالعه عوامل مؤثّر بر تولید علم در بین . (1385) محمدباقر ،اقدمعلیزاده ؛حسین ،گدازگر

 . 148-123 ،(2)3 ،ی فصلنامه علوم اجتماع دو 

  . مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد .  (1384)  اسداهللآزاد،    ؛علیرضا  ،گنجی 

 . 63-33 ،(1)8 ،فصلنامه كتابداری و اطالع رسانی 

 های پیام نور؛ارتباط بین رضایت شغلی و تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بررسی  .  ( 1388)  ، سعیدگودرزی

   .111-103 ،(8)2 ،آموزش عالی  نامهنشریه . مطالعه موردی استان همدان 

 . 75-52 ،(1)8 ایران شناسی  جامعه مجلهدانش.  تولید بر علمی  ارتباطات . تأثیر(1386) اكرم محمدی،

شناسی براساس میزان استناد، ی میکروب ارزیابی تولیدات علمی ایران در حوزه.  (1393)  احمد  ،یوسفی   ؛محمد  ،محمدی

 .  21-14 ،(2) 1 ،سنجی كاسپینمجله علمفوریت. خوداستنادی و شاخص 

بررسی ضریب مشاركت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی .  (1392)  هادی  ،مقدمشریف  ؛علی   ،نجفی   ؛مردانی، امیرحسین

 .  29-19 ،(51) 16 ،فصلنامه مدیریت سالمتالمللی.  انتشارات بینتهران در 

بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار   .(1396)  سهیلی   ؛فرامرز  ؛فاطمه  ،رزمجو  ؛افسانه  ،حاضری  ؛فاطمه  ،زادهمکی 

 .  65-51 ،(65)27 ،رهیافتن. تألیفی در حوزه نانو فناوری ایراشبکه هم

نمایه  .(1397)عارف  ،  ریاحی   ؛موسی   ،فیروزیمین  ؛افشین  ،چلکموسوی  علمی  تولیدات  كیفی  و  كمّی  شده  ارزیابی 

 . 71-61،( 4) 12 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم .جمهوری اسالمی ایران در اسکوپوس

تعیین ی دیابت و  ارزیابی تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزه .  (1397)  عارف  ،ریاحی   ؛افشین  ،چلکموسوی 

 .  224-214 ،(5) 17 ،دیابت و متابولیسم ایران. المللی آنای و بینجایگاه منطقه

نامه . پایانسنجی المللی با رویکرد علمهای پژوهشگران دانشگاه ایالم در عرصه بین تحلیل پژوهش .  ( 1396)  مومنی، شکوه

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ،كارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان كرمانشاه

سنجی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان بر اساس مدارک نمایه شده  ارزیابی علم.  (1391)  النقی سیدعلی   ،نبوی

دانشکده روانشناسی    ،خوارزمی دانشگاه  نامه كارشناسی ارشد.  . پایان2010تا    2001در پایگاه استنادی علوم از سال  

  .و علوم تربیتی 

ی اسکوپوس ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه مازندران در پایگاه اطالعات.  (1396)  اصغرسیدعلی   ،رضوی  ؛حسین  ،نریمانی 

 .  13- 7 ،(4)2 ،نسنجی كاسپیمجله علم. 2016تا  2006از سال 

طباطبایی در پایگاه بررسی تولیدات علمی دانشگاه عالمه (. 1394) سیدرضا ،قدرت ؛رضا ،واعظی  ؛حسینعلی  ،نورافروز

 . 152-127 ،(5)2 ،شناسی فصلنامه مطالعات دانش. استنادی اسکوپوس



 

 1399 بهار ،54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع
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دو فصلنامه پژوهش .  سنجی های كتابسنجی در مطالعات علمها و شاخص كاربرد روش.  (1388)  چاكلی، عبدالرضانوروزی
 .  72-49 ،(22)14 ،و نگارش كتب دانشگاهی 

 . تهران: سمت. آشنایی با علم سنجی: )مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها.  1397. عبدالرضا، نوروزی چاكلی 

.  بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد .  1391.  اكرم زینلی ، محسن، و  نوكاریزی

 .  81-73 ،(2)2 ،های نظری و كاربردی در علم اطالعاتنشریه پژوهش

فعالیتتحلیل و مصور.  (1397)  سارا  ،امیری  ؛خدیجه  ،ی طهماسب  ؛موسی   ، فیروزمینی ایران در حوزه سازی  های علمی 

 . 67-53 ،(1) 5 ،سنجی كاسپینمجله علم   .1397. بیماری تاالسمی 

حرفه .  (1396)  عارف  ،ریاحی   ؛موسی   ،فیروزیمین و  كار  بهداشت  حوزه  علمی  تولیدات  جایگاه ارزیابی  تعیین  و  ای 

سالالمللی  بین طی  اسکوپوس  اطالعاتی  پایگاه  در  ایران  اسالمی  علمی .  2016تا    2000  هایجمهوری  نشریه 
 .  76-66 ،(1) 7  ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز
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