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چڪیده 
هدف از اين پژوهش، بررسى توليدات علمى اعضاى هيئت علمى دانشگاه شرياز در سطوح 

ملى و بني املللى )آى.اس.آى.( در يک دورۀ 8 ساله،  از سال 1379- 1386 است. اين پژوهش 

از نوع پياميشى است. جامعۀ آمارى شامل 543 نفر عضو هيئت علمى دانشگاه شرياز  است. 

يافته هاى این پژوهش نشان داد که در طول مدت مطالعه 8507 مدرک در قالب هاى مختلف 

توليد شده  است که  از اين تعداد 4218 مورد مقاالت مجالت، 3308 مورد مقاالت کنفرانس، 515 

مورد طرح هاى پژوهشى، 376 مورد کتاب، و 90 مورد اخرتاعات و آثار بديع بوده  است. به نسبت 

تعداد اعضاى هيئت علمى، بيشرتين توليدات علمى توسط دانشڪدۀ ڪشاورزى و کمرتين ميزان 

توسط دانشکدة کشاورزى داراب صورت گرفته  است. اعضاى هيئت علمى مقاالت خود را بيشرت 

در مجالت خارجى به چاپ رسانده اند؛ با این حال، زبان غالب مدارک توليد شده زبان فارسى بوده 

 است. یافته ها نشان داد 87/90 درصد از آثار توليد شده به صورت تأليف و فقط 12/09درصد 

به صورت ترجمه بوده  است. توليدات علمى، در سال هاى مورد نظر، از رشد قابل توجهى برخوردار 

بوده اند و بيشرتين ميزان توليدات مربوط به سال 1386 می باشد. اعضاى هيئت علمى، در مجموع، 

1853 مدرک در پايگاه آى.اس.آى. به چاپ رسانده اند که بيشرتين سهم را دانشکدۀ علوم و کمرتين 

سهم را دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانى داشته  است. توليدات در اين پايگاه  از رشد قابل توجهى 

برخوردار بوده و بيشرتين توليدات در سال 1386 بوده  است. نتايج حاصل  از تحليل 39 مجله، که 

بيشرتين آثار اعضاى هيئت علمى دانشگاه شرياز را به چاپ رسانده اند، نشان داد که مقاالت جامعۀ 

پژوهش از اعتبار بني املللى و رضيب تأثري بااليى برخوردار مى باشد.

ڪلیدواژه ها 
توليدات علمے؛ اعضاى هيئت علمے؛ دانشگاه شرياز؛ پايگاه آى.اس.آى.؛ علم سنجی؛ فعالیت های پژوهشی

توليدات علمے اعضاى هيئت علمے دانشگاه شيراز در ســـــال هاى 1386-1379
| مهرزاد رحامنی سفیدویه 
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توليدات علمے اعضاى
 هيئت علمے دانشگاه شيراز 
در ســـــال هاى 1386-1379

1.استاد علوم ڪتابدارى و اطالع رسانے 
دانشگاه شهيد چمران اهواز 

fosareh@yahoo.com

2. استاديار علوم ڪتابدارى و اطالع رسانے

 مركز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى

 ghane@srlst.com

3. ڪارشناس ارشد ڪتابدارى و اطالع رسانے

مركز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى

 m_rahmani_s@yahoo.com

مقدمه
ايجاد تحوالت بنيادي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و نظير آن نياز 
به تحقيق، پژوهش، و ابتکار دارد تا بتوان در ساية  آن ارتباط صحيح ميان عناصر و ابعاد 
مختلف شکوفايي را در جامعه  ايجاد کرد. »اگر علم و تکنولوژي سهم عمده اي در تحقق 
توسعه دارند، فرايند نوآوري نيز سهم عمده اي در رشد بهينه علم و تکنولوژي و به تبع آن 

در تحقق توسعه دارد« )پايا، 1383(.
 به عبارت ديگر، خميرماية هر نوع توسعه اي در جامعة بشري ابتکار است. سير تکامل 
زندگي بشر از غارنشيني و زندگي ابتدايي تا مدنيت و گام نهادن به کرات ديگر و چيرگي 
بر نيروهاي طبيعت همگي ناشي از قوة  ابتکار است. مواجهة  انسان با مسائل و مشکالت 
چاره جويي او را برمي انگيزد و در اين فرايند با استفاده  از علم و تجربة ديگران و قوة  ابتکار 
خود به  ارائة راهکارهاي عملي براي حل مسائل پيرامون خويش مي پردازد که  اين فرايند 

نامش توليد علم است )شريعتمداري، 1385(.
توسعه يافتگی و پرداختن به توليد علم و فعاليت های پژوهشی طوری به هم گره خورده 
 است که نمی توان اين دو را جدا از هم تصور نمود. قابل تصور نيست که کشوری تمايل داشته 
باشد به پيشرفت های جهانی نايل آيد ولی به توسعة علمی خود نپردازد. حال که انسان ناگزير به 
پيمودن اين مسير است، ضروری است که تمام فعاليت های علمی و پژوهشی دست اندرکاران 
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اين حرکت مورد ارزيابی و بررسی قرار گيرد تا آثار ارزشمند از آثار کم اهميت تر مشخص 
شوند. به همين جهت، مسئلة اين پژوهش اين است که عملکرد پژوهشی اعضاي هيئت علمی 

دانشگاه شيراز در طول سال های 1379- 1386چگونه بوده است؟

اهمیت پژوهش
آموزش و پژوهش دو رسالت اصلي دانشگاه هاست، معتبرترين و پيشرفته ترين تحقيقات 
در جهان در دانشگاه ها صورت مي گيرد و نتايج به دست آمده  از تحقيقات دانشگاهي 
معتبرترين دستاوردهاي علمي هستند. دانشگاه ها، به عنوان متوليان اصلي آموزش و پژوهش 
در جامعه، در فرايند توسعه نقشي انکارناپذير دارند. بدون داشتن نيروهاي کارآزموده و 
متخصص در علوم مختلف نمي توان از تحقق توسعه سخن گفت و بدون پژوهش در 
زمينه هاي مختلف نمي توان ادعايي در جامعة شتابندة  امروز در عرصة جهاني داشت. 

آموزش و پژوهش به عنوان دو بال براي پرواز در اين عرصه هستند )وفايي، 1381(.
دانشگاه ها، به عنوان يکي از مراکز عمدة توليد علم و تربيت نيروي انساني متخصص 
مورد نياز جامعه، بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. امروزه، ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها 
اهميت يافته است و مراکز مهمي در سطوح ملي و بين المللي به اين مهم مي پردازند. با 
ارزيابي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي، روند رشد، کاهش، و يا توقف احتمالي آنها در توليد 
علم مشخص مي گردد. ارزيابي توليدات علمي، از طريق مطالعات علم سنجي، به عنوان 

يکي از مهم ترين مالک هاي رتبه بندي دانشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
با توجه به نقش سازندة دانشگاه ها در توليد علم و ارتقاي جايگاه کشور در سطح 
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه شيراز در  ميزان  اين پژوهش سعي مي شود  جهاني، در 
سطوح ملي و بين المللي مورد مطالعه قرار گيرد تا روشن شود عملکرد اعضاي هيئت 
علمي اين دانشگاه در سطح ملي و نيز در پايگاه آي.اس.آي. )سطح بين المللي(، طي 
سال هاي 1379- 1386 چگونه بوده  است. دانشگاه شيراز به عنوان يکي از دانشگاه هاي 
بزرگ ايران مطرح بوده و سابقه اي قابل توجه در تحقيقات و آموزش نيروي انساني مورد 
نياز کشور دارد.  دانشگاه شيراز، با کادري مجرب بالغ بر 543  عضو هيئت علمي و بيش 
از 14.000 دانشجو و 15 دانشکده جزء دانشگاه هاي تراز اول و تيپ 1 کشور مي باشد. 
علت انتخاب دانشگاه شيراز جهت انجام اين مطالعه، عالوه بر شاخص بودن آن به عنوان 
يکي از دانشگاه هاي برتر کشور به گواه نتايج تحقيقات پيشين )بينش و مقصودي، 1387؛ 
)عصاره و ويلسون، 1384(، شاغل بودن دو نفر از محققان در محيط دانشگاه شيراز و 
مطالعة دستاوردهای علمی و پژوهشی اين دانشگاه در سال های اخير و مقايسة نتايج آن با 

مطالعات قبلي مي باشد.

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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هدف پژوهش
هدف اين مقاله، بررسی عملکرد پژوهشی اعضاي هيئت علمی دانشگاه شيراز در يک 
دورة 8 ساله  از سال 1379- 1386 است؛ تا از اين طريق به مطالعة توليدات علمی اين 
دانشگاه  در سطوح ملی و بين المللی )آي.اس.آي.( پرداخته شود. همچنين، برای دستيابی 
به  اين هدف  توليدات علمی اين دانشگاه به لحاظ زبانی، وضعيت تأليف يا ترجمه، 

قالب های مختلف و توليدات در سال های مختلف بررسي می شود.

سؤاالت پژوهش
به منظور رسيدن به اهداف فوق سعی می شود به سؤاالت زير پاسخ داده شود:

1. روند رشد توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در سال هاي 1379-
1386 چگونه بوده  است؟

2. وضعيت توليدات علمي در دانشکده هاي مختلف در سال های 1379- 1386 چگونه 
بوده  است؟

3. توليدات علمي اعضاي هيئت علمی دانشگاه شيراز، در سال های مورد مطالعه، در 
قالب چه نوع مدارکي )کتاب، مقاالت مجالت، مقاالت کنفرانس، طرح هاي تحقيقاتي، 

اختراعات، و آثار بديع( بوده  است؟
4.اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز مقاالت خود را بيشتر در کدام مجالت به چاپ 

می رسانند )داخلی يا خارجی(؟ 
5. آثار و مدارک توليد شدة اعضاي هيئت علمی دانشگاه شيراز، در سال هاي پژوهش 

بيشتر به چه زبان هايي بوده  است؟
6. توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در طول سال هاي مورد تحقيق 

بيشتر به صورت تأليف بوده  است يا ترجمه؟
7. اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در طول سال هاي مورد تحقيق چه تعداد توليدات 

علمي بين المللي )آثار نمايه شده در پايگاه آي.اس.آي.( داشته اند؟

پيشينۀ پژوهش
براي احاطه و تسلط هرچه بيشتر به موضوع پژوهش الزم است، ساير فعاليت هاي صورت 

گرفته توسط محققان داخل و خارج از کشور مورد مطالعه قرار گيرد. 
بيگلو )1375(، پايان نامة خود با عنوان »مطالعه وضعيت کّمي توليد اطالعات علمي 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز )74-67(« 

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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را در دانشگاه تربيت مدرس ارائه نمود. اين تحقيق با استفاده  از توزيع پرسشنامه بين 364 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شد. يافته ها نشان مي دهد از 2166 
عنوان کل منابع اطالعاتي )کتاب، مقاله، و طرح تحقيقاتي( توليد شده توسط اعضاي هيئت 
علمي اين دانشگاه 7 درصد در قالب کتاب، 37 درصد در قالب طرح تحقيقاتي، و 56 
درصد در قالب مقاله  ارائه شده  است. بيشتر تحقيقات در طول اين مدت به صورت انفرادي 

صورت گرفته  است.
سازمان  پژوهشکده هاي  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات   ،)1378( اکبري 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران را در سال هاي 1371-1376 بررسي کرده  است. بر 
اساس نتايج اين تحقيق، از تعداد کل 785 عنوان مدرک توليد شده، کتاب 1 درصد، اختراع 
1 درصد، طرح هاي پژوهشي و نيمه  صنعتي 50 درصد، و مقاالت 48 درصد را به خود 
اختصاص داده اند. 81 درصد از آثار به صورت انفرادي و 19 درصد به صورت گروهي 
توليد شده  است. 68 درصد کل مدارک در مجالت داخلي و 32 درصد در مجالت 
خارجي به چاپ رسيده اند. توليد مدارک در قالب مقاله و طرح تحقيقاتي در سال هاي 

پژوهش از رشد چشمگيري برخوردار بوده  است. 
آبام )1379(، پايان نامة کارشناسي ارشد خود را در دانشگاه شهيد چمران اهواز با 
عنوان »بررسي وضعيت توليد اطالعات علمي توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد 
چمران طي سال هاي 1378- 1358« ارائه نمود. جامعة پژوهش وي 431 عضو هيئت 
به دليل  الي 1363،  بود. در سال هاي 1358  قالب 40 گروه و 11 دانشکده  علمي در 
همزماني با وقوع انقالب اسالمي و جنگ تحميلي توليد اطالعات کاهش يافته يا متوقف 
شده  است. در سال هاي 1363 الي 1378، در مجموع 3543 مدرک علمي توليد شده  است 
که شامل 2160 مقاله، 234 کتاب، 286 طرح پژوهشي، و 773 پايان نامه بوده  است. از 
مجموع 2384 مقاله و کتاب توليد شده، 10/36 درصد به صورت ترجمه و 89/64 درصد 
به صورت تأليف بوده  است. از مجموع 2160 مقالة  ارائه شده، 49/77 درصد مقاله در 
نشريات داخلي و خارجي؛ و50/23 درصد مقاله در گردهمايي هاي داخلي و خارجي ارائه 
شده  است. 33/65 درصد از مدارک علمي به صورت گروهي و 66/35 درصد به صورت 

انفرادي تهيه شده  است.
زاهد زاهداني )1379(، در تحقيقي با عنوان »اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز 
و توليد اطالعات علمي: بررسي کمي سالهاي 78- 1369« در قالب پايان نامة کارشناسي 
ارشد خود در دانشگاه شيراز به بررسي توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز 
در يک دورة 10 ساله پرداخته  است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بيشترين اطالعات 
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را دانشکده هاي کشاورزي و مهندسي به ترتيب با 21/20 و 20/14 درصد و کمترين 
اطالعات توليد شده را دانشکده صنعت الکترونيک با 3/18 درصد داشته اند. بيشترين توليد 
اطالعات در سال 1375 و کمترين توليد اطالعات در سال 1369 بوده  است. 70 درصد 
آثار به زبان فارسي و 30 درصد به زبان انگليسی بوده  است. 87 درصد  توليدات علمی 
را تأليف و 13 درصد را ترجمه به خود اختصاص داده  است. از مجموع 1595 مقالة 
توليد شده 57/99 درصد در مجالت داخلي و 42 درصد در مجالت خارجي به چاپ 
رسيده اند. مقاالت 61 درصد، پايان نامه ها 34 درصد، و کتاب 5 درصد از توليدات را به 

خود اختصاص داده اند. 
عباسپور )1381(، در پايان نامة کارشناسي ارشد خود با عنوان »بررسي وضعيت توليد 
اطالعات توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي گيالن در سالهاي 79- 1375« 
توليدات علمي 215 عضو هيئت علمي را از طريق پرسشنامه گردآوري و مورد تجزيه و 
تحليل قرار داده  است. کل توليدات اين دانشگاه در دورة زماني مورد نظر 1548 مورد بوده 
 است. از اين تعداد بيشترين آمار )592  مورد( به هدايت و راهنمايي پايان نامه، و کمترين 
آمار به توليد کتاب )72 مورد( تعلق دارد. دانشکدة پزشکي با توليد 1439 مدرک داراي 
رتبة  اول و دانشکدة پرستاري انزلي با توليد 3 مدرک رتبة آخر را داشته  است. همچنين 
يافته هاي پژوهش نشان داد عامل اداري، مقررات دست و پاگير، و عامل شخصي کمبود 

وقت از عوامل اصلي بازدارندة فعاليت هاي علمي آنان بوده  است.
در سال 1384، عصاره و معرفت به بررسي مشارکت و حضور پژوهشگران ايراني در 
توليد علم جهاني، در پايگاه مدالين، در سال هاي 1976- 2003 پرداخته اند. در اين تحقيق، 
2695 مدرک از آثار ايرانيان که 9373 نويسنده در آنها نقش داشته اند مورد بررسي و تجزيه 
و تحليل قرار گرفته  است. همکاري گروهي براي هر مقاله به طور متوسط 3/4 نفر بوده 
 است. نتايج نشان مي دهد به ترتيب، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاه علوم پزشکي 
شيراز، و دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي داراي رتبه هاي اول تا سوم بوده اند. همچنين، 
محققان رشد چشمگيري را در توليدات علمي و موفقيت هاي بين المللي پژوهشگران 

ايراني در دهه هاي اخير شاهد بوده اند.
عليزاده )1387(، در پايان نامة کارشناسي ارشد خود توليدات علمي اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز را در يک دورة 8 ساله مورد بررسي قرار داده  است. بر 
حسب نتايج به دست آمده  از اين تحقيق، از مجموع 5655 مدرک توليد شده توسط اعضاي 
هيئت علمي اين دانشگاه، تعداد 4318 مورد مقاله، 738 مورد پايان نامه، 370 مورد طرح 
پژوهشي، و 229 مورد کتاب بوده  است. از مجموع مقاالت توليد شده، تعداد 3448 مورد 

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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مربوط به مجالت داخلي و 870 مورد مربوط به مجالت خارجي بوده  است. 1076 مورد 
از مدارک توليد شده به صورت انفرادي و 4579 مورد حاصل فعاليت گروهي بوده  است. 
حدود 73 درصد از توليدات به صورت تأليف و حدود 27درصد به صورت ترجمه بوده 
 است. تحليل مربوط به تفکيک مقاالت نيز نشان داد 3662 مورد مربوط به مقاالت مجالت 
و 656 مورد مربوط به مقاالت کنفرانس بوده  است. اعضاي هيئت علمی اين دانشگاه تعداد 

396 مقاله نمايه شده در پايگاه آي.اس.آي. دارند.
در خارج از کشور نيز تحقيقات بسياری در زمينة توليدات علمی اعضاي هيئت علمی 

دانشگاه ها صورت گرفته  است که در اينجا تعدادی از آنها به عنوان نمونه ذکر می گردد:
کراشفيلد4 )1986(، در دانشگاه نبراسکا5 پژوهشي با عنوان »کانون کنترل، اعتماد بين 
فردي و توليدات علمي اعضاي هيئت علمي پرستاري«6 انجام داده  است. محقق در بررسی 
خود تأثير ميزان اعتماد بين افراد و کنترل های سازمانی بر توليدات علمی را می سنجد و 
نتيجه می گيرد که  اعتماد بين افراد و دريافت پاداش و قدردانی از پژوهشگران موجب 

افزايش توليدات علمی آنها بوده  است.
ساتو7 )1992(، در دانشگاه يوتا8 در آمريکا، توليدات علمي اعضاي هيئت علمي 
دانشکدة پرستاري را در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد مورد ارزيابي قرار داده 
 است. اين نويسنده رابطة بين مدارج علمی و کنترل های خصوصی و عمومی با توليدات 
علمی را ارزيابی نموده  است. نتيجة پژوهش نشان داد، تعامل قابل توجهی ميان اين عوامل 

وجود دارد.
کارپر9 )2002(، در دانشگاه تنسي10 ، تحقيقي در مورد توليدات علمي اعضاي هيئت 
سال هاي  در  روان شناسي  دانشکدة  در  )اِي.پي.اِي.(  آمريکا  روا ن شناسي  انجمن  علمي 
1995- 1999 انجام داده  است. مقاالت توليد شده، پراکندگي موضوعي و مجالتي که  اين 

آثار را به چاپ رسانده اند مورد ارزيابي قرار گرفته اند. 
گارسيا11 و همکارانش )2005(، در پژوهشي به  ارزيابي توليدات علمي کشور اسپانيا 
در رشته هاي مامايي و پزشکي زنان در مجالت بين المللي بين سال هاي 1986- 2002 اقدام 
نموده اند. در اين پژوهش، 779 مدرک در اين دو رشته  از پايگاه EMBASE انتخاب شده  است. 
از قوانين مرسوم  علم سنجي مانند قانون رشد پرايس12 ، قانون پراکندگي بردفورد13، و قانون 

لوتکا14  براي مشارکت و همکاري علمي نويسندگان و ساير تحليل ها استفاده شده  است.
عصاره و مک کين15 )2008(، در پژوهشي ساختار پژوهش شيمي توسط ايرانيان در 
سال هاي 1990- 2006 را مورد بررسي قرار داده اند. در اين پژوهش آثار بين المللي 43 
شيميدان ايراني مورد بررسي قرار گرفته  است. استنادات در 7682 مقاله که حداقل يک 
نويسندة  ايراني داشته  است در نماية  استنادي علوم استخراج و مورد بررسي قرار مي گيرند. 

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه

4. Crutchfield
5. Nebraska
6. Locus of control, inter-
personal trust, and scholarly 
productivity )Nurse faculty( 
7. Sato
8. Utah university
9. Carper
10. Tenneessee university
11. Garcia
12. Price's law of increase
13. Bradfor's law of scattering
14. Lotka's law
15 . Mc Cain
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هفت فاکتور درون متني براي 78 درصد از متغيرها در ماتريس هم استنادي شناسايي شده 
 است. سه شاخة شيمي شامل ترکيبات کربني، ترکيبات حالل هاي آزاد در شيمي آلي، و 
اکسيداسيون در ترکيبات شيمي آلي از هم استنادي داخلي 0/3 يا بيشتر برخوردار بوده اند. 

هم استنادي مؤلفان در سطوح ملي و بين المللي در حوزة شيمي صورت گرفته  است.

روش شناسے پژوهش
اين تحقيق مطالعه ای پيمايشي است. جامعة پژوهش شامل اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
شيراز با مرتبه هاي مربي، استاديار، دانشيار، و استاد با وضعيت استخدامي پيماني و رسمي از 
سال 1379 تا 1386 است که در 11 دانشکده و 51 گروه آموزشي مشغول خدمت بوده اند. 
دانشکدة تربيت دبير کازرون به دليل توليدات علمي پايين و در دسترس نبودن اطالعات 
مورد نياز و بُعد مسافت، از جامعة پژوهش حذف شده  است. آمار اشتغال اعضاي هيئت 
علمي در سال هاي پژوهش به ترتيب 514، 510، 530، 546، 530، 559، 547 ، و 543 
نفر بوده  است. برای گردآوری اطالعات از ابزارهايی همچون پرسشنامه، کارنامة پژوهشي، 
 Web of Science پروندة پژوهشي اعضاي هيئت علمي، وب سايت دانشگاه شيراز، و پايگاه
استفاده شده  است. جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار اس.پي. اس.اس. نسخة 

11/5 و مايکروسافت اکسل استفاده شده  است.
معاونت پژوهشی دانشگاه شيراز تا سال 1382 کارنامة پژوهشی دانشگاه را به چاپ 
رسانده  است و  از آن سال به بعد موفق به چاپ آن نشده  است. داده های به دست آمده  
از سال 1379- 1382 از کارنامة پژوهشی دانشگاه  استخراج شده است. برای گردآوری 
اطالعات مربوط به 4 سال دوم از پرسشنامه  استفاده شده است. اعضاي هيئت علمی در 
همة دانشکده ها همکاری رضايت بخشی در تکميل پرسشنامه نداشتند لذا برای تکميل 
اطالعات مورد نياز از ساير ابرازهای ذکر شده مانند پروندة پژوهشی اعضاي هيئت علمی 
موجود در معاونت های پژوهشی دانشکده ها و رزومة اعضاي هيئت علمی در وب سايت 
دانشگاه شيراز استفاده شده  است. جهت گردآوری اطالعات مربوط به تأليفات بين المللی 
)آي.اس .آي.( اعضاي هيئت علمی از پايگاه Web of Science استفاده شده  است. مقاالتی 
که دارای حداقل يک نويسنده  از دانشگاه شيراز بوده اند استخراج شده  است. آمار به دست 
آمده  از اين پايگاه به صورت تک به تک مورد بازبينی قرار گرفته اند تا اطالعات مورد تحليل 
کاماًل مربوط باشند. به عنوان مثال، پاره ای از تأليفات دانشگاه علوم پزشکی شيراز به دليل 
ارائة ناقص نام مؤسسه در آدرس نويسندگان جزء تأليفات دانشگاه شيراز ذکر می گردد 

که از آمار خام استخراج شده  از سايت حذف شده  است.

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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تجزيه و تحليل داده ها
سؤال اول: روند رشد توليدات علمے اعضاى هيئت علمے دانشگاه شرياز در سال هاى 1379-

1386 چگونه بوده  است؟

به منظور ترسيم روند رشد توليدات علمي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه در سال هاي 
پژوهش، ابتدا کل مدارک توليد شده در سال هاي 1379- 1386، که در مجموع 8507 عنوان 

مدرک مي باشد، به تفکيک سال انتشار و نرخ رشد ساالنه در جدول 1 آورده شده اند.

ارقام اين جدول، روند رشد منظمي را براي سال هاي پژوهش نشان نمي دهد و 
نوساناتي از سال اول پژوهش تا سال آخر ديده مي شود. کمترين ميزان توليدات علمي 
در سال 1380 مربوط به تعداد 751 )8/83 درصد( مدرک و بيشترين ميزان توليدات در 
سال 1386 مربوط به تعداد 1506 )17/7( بوده  است. روند رشد در بعضی سال ها روندی 
کاهشی را نشان می دهد چنانکه نرخ رشد در سال های 1380 و 1384 منفی بوده  است. 
متوسط رشد ساالنه توليدات علمی برابر با 6/2 بوده است. توليدات علمی در سال 1386 

نسبت به سال 1379، 1/53 برابر شده است.

سؤال دوم: وضعيت توليدات علمے در دانشکده هاى مختلف در سال های 1379-1386 چگونه 

بوده  است؟

در مقايسة دانشکده ها بر اساس تعداد توليدات علمي، مشاهده مي شود که دانشکدة علوم 
با 2240 مدرک و ميانگين 280 داراي رتبة  اول و مرکز جمعيت شناسي با توليد فقط 19 
مدرک و ميانگين 2/37 داراي رتبة آخر بوده  است. هرگاه مقايسة دانشکده ها بر اساس 

میزان افزایشدرصدتعدادسال

137997911/51-

13807518/83-23/29

138190610/6520/64

138297211/427/28

1383110512/9913/68

138496111/3-13/03

1385132715/638/08

1386150617/713/49

-8507100جمع

توليدات علمے اعضاى هيئت 
علمے دانشگاه شيراز از سال 
1386 -1379

جدول 1

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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نسبت تعداد اعضاي هيئت علمي به توليدات علمي آنان صورت پذيرد وضعيت کاماًل 
متفاوت شده و در آن حالت دانشکدة کشاورزي با توليد 1873 مدرک و ميانگين 234/12 
و درصد 16/7 داراي رتبة  اول و دانشکدة کشاورزي داراب با توليد 82  مدرک و ميانگين 
10/25 و درصد 4/2 در رتبة  آخر قرار مي گيرد. بديهي است مقايسة دانشکده ها با در نظر 
گرفتن نسبت تعداد اعضاي هيئت علمي گوياي واقعيت بيشتري بوده و شرايط حاکم را 

بهتر بازگو مي کند.  

* ميانگين توليدات علمي دانشگاه شيراز در طول 8 سال پژوهش
** ميانگين تعداد اعضاي هيئت علمي در 8 سال پژوهش

نسبت ميانگين توليدات علمي در 8 سال پژوهش به ميانگين تعداد اعضاي هيئت علمي در 8 سال پژوهش  ***
 

سؤال سوم: توليدات علمے اعضاى هيئت علمے دانشگاه شیراز، در سال های مورد مطالعه، 

در قالب چه نوع مدارکى )کتاب، مقاالت مجالت، مقاالت کنفرانس، طرح هاى تحقيقاتى، 

اخرتاعات، و آثار بدیع( بوده  است؟

جهت پاسخگويي به اين سؤال، توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در 
سال هاي 1379- 1386 در قالب هاي ذکر شده مورد تجزبه و تحليل قرار گرفته  است.

الف( توليد کتاب: 
در مجموع، در طول سال هاي پژوهش تعداد 376 کتاب توسط اعضاي هيئت علمي 

نسبت به درصدنسبت ***ميانگني **هيئت علمےميانگني *توليدات علمےدانشکده

192/371621/186/4مرکز جمعيت شناسى

55969/8737947/371/477/9علوم تربيتےو روان شناسى

2240280921115/122/4313/2علوم

806100/7536745/872/211/9دامپزشکى

8210/2510613/250/774/2کشاورزى داراب

1372171/577997/371/769/5مهندسى

19023/75144181/327/2هرن و معامرى

75394/1252565/621/437/7ادبيات و علوم انسانے

1873234/12608763/0816/7کشاورزى

38848/5280351/387/5علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

22528/1215719/621/437/7حقوق و علوم سياسے

18/45100-4282-8507جمع

جدول 2
 توليدات علمے اعضــاى هيئت 
 علمے دانشگاه شرياز به تفکيک
 دانشڪده ها و به نسبت تعداد

 اعضاى هيئت علمـے
 در سال هاى 1386-1379

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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دانشگاه شيراز به چاپ رسيده  است که 315  مورد آن )83/77 درصد( به صورت تأليف و 
61 مورد آن )16/22 درصد( به صورت ترجمه بوده  است. 

ميزان توليد کتاب در هر کدام از دانشکده هاي دانشگاه شيراز نيز مورد بررسي و تجزيه 
و تحليل قرار گرفته  است. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بعد از مرکز جمعيت شناسي که 
هيچ کتابي به چاپ نرسانده  است؛ دانشکدة هنر و معماري با چاپ 2 عنوان و درصد نسبي 
1/2 داراي کمترين ميزان توليد کتاب، و دانشکدة  ادبيات و علوم انساني با چاپ 144 عنوان و 

درصد نسبي 31 داراي بيشترين ميزان توليد کتاب بوده  است.

   

 

ب( مقاالت کنفرانس ها: 
در اين بخش مجموع مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي داخلي و خارجي مورد بررسي 
قرار گرفته  است و سهم نسبي هر کدام از دانشکده هاي مختلف به نسبت تعداد اعضاي 
هيئت علمي مشخص شده  است. بيشترين ميزان توليدات )24/1 درصد( مربوط به دانشکدة 
کشاورزي و کمترين ميزان توليدات مربوط به مرکز جمعيت شناسي بوده  است که هيچ 

مقاله ای نداشته است.

ميانگنيتعداد کتابدانشکده
 تعداد اعضاى

هيئت علمى
نسبتميانگني

 نسبت به

درصد

40537947/370/1112/6علوم تربيتى و روان شناسى

475/87921115/120/055/7علوم

1441852565/620/2731ادبيات و علوم انسانى

20/25144180/011/1هرن و معامرى

364/5280350/1314/9علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

192/3715719/620/1213/8حقوق و علوم سياسى

222/7577997/380/033/4مهندسى

425/25608760/078کشاورزى

222/7536745/870/066/9دامپزشکى

20/2510613/250/022/3کشاورزى داراب

0016200مرکز جمعيت شناسى

0/87100-4282-376جمع

ڪتاب هاى چاپ شده توسط 
اعضاى هيئت علمے دانشگاه 
شيراز به تفڪيک دانشکده ها

جدول 3

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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ج( طرح هاى پژوهشى:
 در اين بخش طرح هاي پژوهشي مورد تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز در طول 
سال هاي 1379- 1386 مورد بررسي قرار گرفته  است. از آنجا که  انجام بيشتر طرح هاي 
پژوهشي در زماني بيش از يک سال اتفاق افتاده  است، سال پايان هر طرح جهت شمارش 
و بررسي اعمال شده  است. سهم نسبي هر کدام از دانشکده ها به نسبت تعداد اعضاي 
هيئت علمي بررسي شده  است. بيشترين ميزان توليدات به مرکز جمعيت شناسي )35/6 
درصد( و کمترين ميزان توليدات به دانشکدة علوم تربيتي و روان شناسي )1/7 درصد( 

تعلق دارد.

دانشکده
 توليدات

علمے
ميانگني

 تعداد اعضاى

هيئت علمے
نسبتميانگني

 نسبت به

درصد

22728/3737947/370/599علوم تربيتى و روان شناسى

69186/37921115/120/7511/45علوم

18723/3752565/620/365/5ادبيات و علوم انسانى

556/87144180/385/8هرن و معامرى

12215/25280350/436/6علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

48615719/620/314/7حقوق و علوم سياسى

66282/7577997/380/8513مهندسى

959119/87608761/5824/1کشاورزى

32640/7536745/870/8913/6دامپزشکى

293/6210613/250/274/1کشاورزى داراب

20/251620/132مرکز جمعيت شناسى

6/55100-4282-3308جمع

جدول 4
 مقاالت ڪنفرانس ها، توليد
 شده توسط اعضاى هيئت

 علمے دانشگاه شرياز به تفکيک
دانشڪده در سال هاى

 1386-1379

جدول 5
 طرح هاى پژوهشى توليد شده 
 توسط اعــــضاى هيئت علمے

 دانشــگاه شرياز
  به تفکيک دانشڪـده

در سال هاى 1379- 1386

ميانگنيتعداد طرحدانشکده
 تعداد اعضاى

هيئت علمے
نسبتميانگني

 نسبت به

درصد

101/251620/6235/6مرکز جمعيت شناسى

121/537947/370/031/7علوم تربيتى و روان شناسى

13917/37921115/120/158/6علوم

718/8736745/870/1910/9دامپزشکى

111/3710613/250/105/7کشاورزى داراب

10112/6277997/380/137/5مهندسى

151/87144180/105/7هرن و معامرى

212/6252565/620/042/3ادبيات و علوم انسانى

729608760/126/9کشاورزى

486280350/179/8علوم اجتامعى، اقتصاد ....

151/8715719/620/095/2حقوق و علوم سياسى

1/74100-4282-515جمع

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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د( اخرتاعات و آثار بديع:
 تعداد معدودي از گروه هاي آموزشي داراي اختراعات و آثار بديع بوده اند. اختراعات 
بيشتر در گروه هاي علوم پايه و فني- مهندسي و آثار بديع در گروه هاي هنر و معماري 
ديده مي شود. دانشکدة مهندسي 9 مورد )10 درصد(، دانشکدة کشاورزي 18 مورد )20 
درصد(، و دانشکدة هنر و معماري 63 مورد )70 درصد( اختراعات و آثار بديع داشته اند. 
دامپزشکي،  علوم،  جمعيت شناسي،  مرکز  روان شناسي،  و  تربيتي  علوم  دانشکده هاي 
کشاورزي داراب، ادبيات و علوم انساني، علوم اجتماعي، اقتصاد، حسابداري و مديريت، و 

حقوق و علوم سياسي سهمي در اين بخش از توليدات علمي نداشته اند.

ر( مقاالت مجالت داخلى:
 در اين قسمت مجموع مقاالت به چاپ رسيده در مجالت علمي- پژوهشي و علمي- 
ترويجي داخل کشور توسط اعضاي هيئت علمي در دانشکده هاي مختلف طي سال  هاي 
1379- 1386 مورد بررسي قرار مي گيرد. رتبه بندي دانشکده ها بر اساس عملکرد پژوهشي 
نسبي در توليد مقاالت در مجالت داخلي به ترتيب دانشکده هاي حقوق و علوم سياسي، 
کشاورزي و علوم اجتماعي، اقتصاد، حسابداري و مديريت رتبه هاي اول تا سوم را کسب 

کرده اند. دانشکدة علوم در اين بخش آخرين رتبة نسبي را به خود اختصاص داده  است.

درصدتعداد اخرتاعات و آثار بديعدانشکده

910مهندسى

6370هرن و معامرى

1820کشاورزى

90100جمع

ميزان اختراعات و آثار بديع توليد 
شده توسط اعضاى هيئت علمے 
دانشگاه شيراز به تفکيک دانشکده 
 در سال هاى 1386-1379

جدول 6

 مقاالت توليد شده توسط اعضاى 
هيئت علمـــے دانشگاه شيراز در 
مجالت داخلى به تفکيک دانشکده  
در سال هاى 1379- 1386

جدول 7

ميانگنيتعداد مقاالتدانشکده
 تعداد اعضاى هيئت

نسبتميانگنيعلمے
 نسبت به

درصد

21727/1237947/370/5711/2علوم تربيتى و روان شناسى

8210/25921115/120/091/8علوم

32640/7552565/620/6212/2ادبيات و علوم انسانى

506/25144180/356/9هرن و معامرى

17121/37280350/6112علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

1361715719/620/8717/1حقوق و علوم سياسى

15619/577997/370/203/9مهندسى

39349/12608760/6512/8کشاورزى

15519/3736745/870/428/2دامپزشکى

293/6210613/250/275/3کشاورزى داراب

70/871620/448/6مرکز جمعيت شناسى

-5/09-4282-1722جمع

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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ز( مقاالت مجالت خارجى: 
در اين قسمت مجموع مقاالت به چاپ رسيده در مجالت خارجي توسط اعضاي هيئت 
علمي دانشکده هاي مختلف در سال هاي 1379- 1386 مورد بررسي قرار مي گيرند. آمار 
ارائه شده شامل مقاالت مجالت نمايه شده در پايگاه Web of Science و مقاالتي است که به 
زبان انگليسي در ساير مجالت به چاپ رسيده  است. مرکز جمعيت شناسي چاپ مقاله در 
نشريات خارجي نداشته  است و بعد از آن دانشکدة هنر و معماري با 0/9 درصد توليدات 
علمي به طور نسبي داراي کمترين توليدات و دانشکده علوم با رقم 37/3 درصد داراي 

بيشترين توليدات نسبت به تعداد اعضاي هيئت علمي بوده اند.

جهت پاسخگويي به سؤال سوم مي توان چنين گفت که: از مجموع 8507 مدرک 
توليد شده، چاپ مقاله در مجالت علمي به تعداد 4218 )49/6 درصد( داراي اولين رتبه، 
ارائة مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي به تعداد 3308 )38/8 درصد( داراي دومين 
رتبه، طرح هاي تحقيقاتي به تعداد 515 )6/1 درصد( داراي سومين رتبه، توليد کتاب به 
تعداد 376 )4/4 درصد( داراي چهارمين رتبه، و اختراعات و آثار بديع به تعداد 90 )1/1 

درصد( داراي آخرين رتبه بوده  است.

ميانگنيتعداد مقاالتدانشکده
 تعداد اعضاى

نسبتميانگنيهيئت علمے
 نسبت به

درصد

637/8737947/37/174/5علوم تربيتى و روان شناسى

1280160921115/121/3937/3علوم

739/1252565/620/143/7ادبيات و علوم انسانى

50/62144180/0340/9هرن و معامرى

111/37280350/0391/04علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

70/8715719/620/0441/18حقوق و علوم سياسى

42152/6277997/380/5414/5مهندسى

39249608760/647/15کشاورزى

23329/1236745/870/6316/9دامپزشکى

111/3710613/250/102/7کشاورزى داراب

0016200مرکز جمعيت شناسى

3/72100-4282-2496جمع

جدول 8
 مقاالت توليد شده توسط اعضاى

هيئت علمے دانشگاه شرياز
 در مجالت خارجى 

به تفکيک دانشڪده ها
در سال هاى 1379- 1386 

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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ميانگنيدرصدفراوانىنوع مدرک

421849/6527/7مقاالت مجالت

330838/8413/5مقاالت کنفرانس  ها

3764/447کتاب 

5156/164/37طرح  هاى پژوهشى

901/111/25اخرتاعات/آثار بديع

85071001063/9جمع

 توليدات علمے اعضاى هيئت 
علمے دانشگاه شيراز
 در قالب هاى مختلف

جدول 9

مــيزان چاپ مقاله در مجالت 
داخلى و خارجى توسط اعضاى 
هـــيئت علمے دانشگاه شيراز

جدول 10

سؤال چهارم: اعضاى هيئت علمے دانشگاه شرياز مقاالت خود را بيشرت در کدام مجالت به چاپ 
می رسانند )داخلی یا خارجی(؟ 

ميزان توليد مقاله در مجالت داخلي و خارجي در بخشي از تحليل مربوط به سؤال سوم 
در جدول هاي 7 و 8 آورده شده  است. 

بر حسب تحليل ارقام مندرج در جداول ذکر شده، از مجموع 4218 مقاله به چاپ 
رسيده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در سال هاي 1379- 1386، تعداد 1722 
)40/83 درصد( مقاله در مجالت داخلي و تعداد 2496 )59/17 درصد( مقاله در مجالت 
خارجي به چاپ رسيده  است. بنابر آمار مذکور، تعداد مقاالت به چاپ رسيده در مجالت 

خارجي نسبت به مقاالت به چاپ رسيده در مجالت داخلي برتري نشان می دهد.

سؤال پنجم: آثار و مدارک توليد شدۀ اعضاى هيئت علمے دانشگاه شیراز، در سال هاى پژوهش 
بيشرت به چه زبان هايى بوده  است؟

در اين بخش، مجموع مقاالت به چاپ رسيده در مجالت داخلي و خارجي، مقاالت 
کنفرانس هاي داخلي و خارجي و کتاب هاي توليد شده مورد بررسي و تجزيه و تحليل 

قرار گرفته اند.

درصدتعـــدادمجــــــله

172240/83داخــلى

249659/17خارجـى

4218100جمــع

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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توليد شده، 4856  کتاب  کنفرانس و  مقاالت  مقاالت مجالت،  از مجموع 7902 
)61/45 درصد( اثر به زبان فارسي و 3046 )38/54 درصد( اثر به زبان انگليسي توليد 

شده  است.
وضعيت زبان مدارک توليد شده توسط دانشکده هاي مختلف دانشگاه شيراز در 
سال هاي پژوهش نيز مورد بررسي قرار گرفته  است و سهم هر کدام از دانشکده ها مشخص 
شده  است. همانطور که در جدول ديده می شود دانشکده هاي علوم، دامپزشکي، مهندسي، و 
کشاورزي داراي بيشترين ميزان توليدات علمي به زبان انگليسي بوده اند. در بخش توليدات 
به زبان فارسي عالوه بر دانشکده هاي ياد شده، دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني و علوم 
تربيتي و روان شناسي نيز از آمار قابل توجهي برخوردار بوده اند. مرکز جمعيت شناسي در 

توليد مدارک به هر دو زبان از کمترين ميزان توليدات علمي برخوردار بوده  است.

درصدميانگنيفراوانىزبان مدرک

485660761/45فارسى

3046380/7538/54انگليسى

7902987/75100جمع

جدول 11
 تفکيک زبانى مدارک توليد شده

 توسط اعضاى هيئت علمے
 دانشگاه شرياز

در سال هاى 1379- 1386

جدول 12
 وضعيت زبانى مدارک توليد

 شده توسط اعضاى هيئت علمے
 دانشگاه شرياز به تفکيک دانشکده

دانشکده
زبان انگليسىزبان فارسى

درصدجمع
درصدفراوانىدرصدفراوانى

90/180090/11مرکز جمعيت شناسى

4679/68802/65506/9علوم تربيتى و روان شناسى

71514/9138845/56211326/74علوم

4298/930710/077309/23دامپزشکى

541/1170/5710/9کشاورزي داراب

66713/659419/5125615/8مهندسى

1022/1100/331121/4هرن و معامرى

62912/951013/37309/23ادبيات و علوم انسانى

126426/1751917179022/65کشاورزى

3196/48210/683364/2علوم اجتامعى، اقتصاد، ....

201490/22052/59حقوق و علوم سياسى

485610030461007902100جمع کل

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...
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سؤال ششم: توليدات علمے اعضاى هيئت علمے دانشگاه شرياز در طول سال هاى مورد تحقيق 
بيشرت به صورت تأليف بوده  است يا ترجمه؟

در اين بخش از پژوهش ميزان تأليف و ترجمه بودن آثار توليد شده توسط اعضاي هيئت 
علمي اين دانشگاه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته  است. بدين منظور، مدارک 
توليد شده به زبان فارسي اعم از کتاب و مقاالت مجالت مورد بررسي قرار گرفته اند؛ چرا 
که کار ترجمه به صورت جدي معموالً روي کتاب ها و مقاالت مجالت صورت مي گيرد 

و در مورد ساير قالب هاي بررسي شده چندان قابل بحث نيستند. 

بر حسب نتايج به دست آمده  از تحليل داده ها، از مجموع 2083 کتاب و مقالة توليد شده، 
1831 مورد)87/90 درصد( تأليف و 252 مورد )12/09 درصد( ترجمه بوده  است. بيشترين 
ميزان تأليفات متعلق به دانشکدة  ادبيات و علوم انساني به تعداد 428 مدرک )23/36 درصد( 
و کمترين ميزان تأليف متعلق به مرکز جمعيت شناسي به تعداد 7 مدرک )0/38 درصد( بوده  
است. در ترجمة آثار، بيشترين ميزان ترجمه به تعداد 47 )18/65درصد( متعلق به دانشکدة 

کشاورزي و کمترين آمار مربوط به مرکز جمعيت شناسي )صفر( بوده  است.

سؤال هفتم: اعضاى هيئت علمے دانشگاه شرياز در طول سال هاى مورد تحقيق چه تعداد 
توليدات علمے بني املللى )آثار منايه شده در پايگاه آى.اس.آى.( داشته اند؟

 در مجموع، در طول سال هاي پژوهش 1853 مقاله در اين مجالت به چاپ رسيده  است. 

سهم دانشڪده های
 دانشگاه شیراز در تألیف 
و ترجمه آثار تولید شده

منودار 1

فـريده عصاره، محمدرضا قانع
 مـهرزاد رحامنے سفيدويه
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توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در طول سال هاي پژوهش روند رشد 
کاماًل افزايشي قابل توجهي داشته  است و روند رشدي منظم را نشان مي دهد. توليدات 
علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در پايگاه آي.اس.آي. در طول سال هاي مورد 

نظر رشدي 2/24 برابري داشته  است. 

توليد مقاالت آي.اس.آي. در دانشکده هاي مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفته  است. 
سهم نسبي هرکدام از دانشکده هاي مختلف، به نسبت تعداد اعضاي هيئت علمي، مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفته  است. دانشکدة علوم با 1100 مقاله )47/2 درصد( داراي بيشترين 
توليد و دانشکدة  ادبيات و علوم انساني با 5  مقاله )0/36 درصد( داراي کمترين ميزان توليد 

بوده  است. 

میزان رشددرصدتعداد مقاالتسال

13791176/31-

13801276/858/55

138119110/3050/39

138221311/4911/52

138324813/3816/43

13842781512/10

138530016/197/91

138637920/4526/33

1853100جمع

جدول 13
روند رشد توليد مقاالت آى.اس.آى.

 در دانشگاه شرياز طى سال هاى
)2007-2000( 1386 -1379 

جدول 14
مقاالت توليد شده در پايگاه 

آى.اس.آى. توسط
 اعضــاى هيئت علمے

 دانشکده هاى دانشگاه شرياز 

دانشکده
 تعداد

مقاالت
ميانگني

 تعداد اعضاى

نسبتميانگنيهيئت علمے
 نسبت به

درصد

1100137/5921115/121/1947/2علوم

394/8737947/370/104علوم تربيتى و روان شناسى

23829/75608760/3915/5کشاورزى

32240/2577997/380/4116/3مهندسى

14618/2536745/870/4015/9دامپزشکى

50/6252565/620/0090/36ادبيات و علوم انسانى

30/37144180/020/8هرن و معامرى

2/52100-3723-1853جمع

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...



122
فصلنامه كتاب | شامره 83 

دانشکدة کشاورزي داراب، علوم اجتماعي، حقوق و علوم سياسي، و مرکز جمعيت شناسي که 
در اين جدول آورده نشده اند در اين پايگاه هيچ توليدي نداشته اند.

تعداد 39 مجله، که بيشترين ميزان مقاالت اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز را به 
چاپ رسانده  است، مشخص و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  است. به منظور اعتباريابي 
بيشتر اين مجالت، سعي شده  است عالوه بر تعداد مقاالت منتشر  شده، ميانگين استنادات 
5 ساله، و ضريب تأثير )آي.اف.(16 آنها نيز از پايگاه آي.اس.آي. اخذ و به جدول اضافه 
شود. هريک از اين مجالت بيش از 10 مورد مقاله  از جامعة پژوهش را به چاپ رسانده اند. 
گفتني است که مطالعات نشان داده  است که تقريباً 90 درصد توليدات علمي داراي ضريب 
تأثيري بين 0- 1 هستند. همانطور که در جدول 16 مشاهده مي شود، تعداد 39 مجله هر 
کدام دربردارندة 10- 74 مقاله مي باشند. از کل 39 مجلة موجود در جدول، 18 عنوان 
)46/2 درصد( ضريب تأثيري باالي عدد 1 و بين 1/036- 4/85 داشته اند که نشان دهندة 
مجالت معتبر و وزيني است که  اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز مقاالت خود را در 
آنها به چاپ رسانده اند. پس مي توان چنين نتيجه گرفت که نزديک به نيمي از مقاالت 
نمايه شده در پايگاه آي.اس.آي. )46/2 درصد( از ضريب تأثير بااليي برخوردار بوده اند. 
به عبارت ديگر، اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز مقاالت خود را در مجالت خيلي 
معتبر بين المللي به چاپ مي رسانند. جهت رعايت اختصار فقط تعداد 10 مجله در زير 

آورده شده  است.

رضيب تأثري 

)IF(

 ميانگني

استنادات

 5 سال

 تعداد

رديفنام مجلهمقاالت

0/0574/8074Iranian journal of science and technology1

2/39161/9037TALANTA2

2/47769/3336Tetrahedron letters3

1/47814/4033Fluid phase equilibria4

4/85252/2532Physical review D5

0/86025/3032Synthetic communications6

0/54617/2030
Phosphorus sulfur and silicon and the related 

elements7

2/76044/2029Analytica chimical acta8

0/1321/1026Journal of applied animal research9

0/2652/4025Iranian journal of science and technology transaction 
B- engineering10
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بحث و نتيجه گريى
توليدات علمي در اين دانشگاه، در بازه زماني مورد نظر، روند رشد منظمي را نداشته 
 است. بيشترين ميزان توليدات مربوط به سال 1386 با توليد 1506 مدرک، و کمترين ميزان 
توليدات مربوط به سال 1380 با توليد 751 مدرک بوده  است. در بررسي نوسانات مدارک 
توليد شده به تفکيک قالب هاي مختلف، مقاالت مجالت نسبت به ساير مدارک روند رشد 
منظم تري را داشته  است. به طورکلي، متوسط رشد ساالنة توليدات علمی برابر با 6/2 بوده 

است و توليدات علمی در سال 1386 نسبت به سال 1379، 1/53 برابر شده است.
از  نسبي هر کدام  دانشگاه شيراز، سهم  دانشکده هاي  توليدات علمي  بررسي  در 
دانشکده ها  به نسبت تعداد اعضاي هيئت علمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  است. 
با استفاده  از اين روش، بيشترين تعداد مدارک توليد شده مربوط به دانشکدة کشاورزي 
)16/75 درصد( و کمترين تعداد مدارک توليد شده مربوط به دانشکدة کشاورزي داراب 
)4/16 درصد( بوده است. بدون در نظر گرفتن نقش تعداد اعضاي هيئت علمي نتايج 
حاصل متفاوت خواهد بود و تنها آمار توليدات مالک برتري قرار مي گيرد. در صورتي 
که، تحليل مناسب و مرسومي نيست، چراکه مقايسة ميزان توليدات دو دانشکده با تعداد 
اعضاي هيئت علمي متفاوت منطقي به نظر نمي رسد. در اين نگاه بيشترين تعداد توليدات 
علمي مربوط به دانشکدة علوم با توليد 2240 مدرک و کمترين ميزان توليدات علمي 

مربوط به مرکز جمعيت شناسي معادل توليد 19 مدرک بوده  است.
 با توجه به نتايج به دست آمده، مجموع مدارک توليد شده )8507 مورد( در دانشگاه 
شيراز در محدودة سال هاي پژوهش  در مقايسه با نتايج به دست آمده  از ساير پژوهش ها 
از کميت قابل توجهي برخوردار بوده  است. هرچند ساير تحقيقات در زمان ها، محدودة 
توان نتايجي  زماني، و با جامعة پژوهشي متفاوت صورت گرفته  است؛ در مقام مقايسه مي 
را به دست آورد. بيگلو )1375(، در بررسي دانشگاه علوم پزشکي تبريز در يک دورة 8 
ساله و تعداد 364 عضو هيئت علمي، کل توليدات علمي آن دانشگاه را 2166 عنوان 
گزارش کرده اند و آبام )1379(، در بررسي دانشگاه شهيد چمران اهواز در يک دورة 20 
ساله و تعداد 431 عضو هيئت علمي، کل توليدات اين دانشگاه را 3543 مورد نوشته است. 
عليزاده )1387( نيز در بررسي توليدات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در يک دورة 
8 ساله و تعداد 573 عضو هيئت علمي، کل توليدات علمي اين دوره را 5655 عنوان ذکر 
کرده است. مقايسة ميزان توليدات دانشگاه در اين پژوهش با نتايج پژوهش هاي ياد شده 
و نتايج به دست آمده  از پژوهش زاهد زاهداني )1379( در بررسي توليدات علمي اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه شيراز در يک دورة 10 ساله )1369- 1378(، اين واقعيت را آشکار 
مي کند که فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه شيراز در سال هاي 1379- 1386 از کميت قابل 
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توجهي برخوردار بوده  است. يادآوري اين نکته نيز الزم است که اغلب پژوهش هاي مشابه 
هدايت و راهنمايي پايان نامه ها را نيز به عنوان يکي از قالب هاي توليدات علمي در آمار خود 
لحاظ کرده اند که مي تواند افزايش قابل توجهي در کميت توليدات علمي دانشگاه ها داشته 
باشد، ليکن در پژوهش حاضر، به دليل عدم دسترسي به آمار کاملي از اين نوع مدرک، اين 

قالب لحاظ نگرديده  است.
در مورد قالب هاي استفاده شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز، برتري 
استفاده  از قالب مقاالت مجالت )49/6( نسبت به ساير قالب ها به  اثبات رسيده  است. 
ساير قالب ها شامل مقاالت کنفرانس ها )38/8(، طرح هاي پژوهشي)6/1(، کتاب )4/4(، و 
اختراعات و آثار بديع )1/1( به ترتيب در مراتب بعدي قرار داشته اند. ميزان اختالف در 
استفاده  از دو قالب اول با قالب هاي بعدي قابل توجه بوده  است. يکي از داليل اين امر 
مي تواند اين باشد که، محققان و دانشمندان نتايج پژوهش هاي خود را در درجة  اول در 
مجالت علمي و کنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي ارائه مي کنند. همچنين، محققان 
براي به دست آوردن نتايج آخرين و جديدترين تحقيقات به جست وجو در بانک هاي 

اطالعاتي حاصل شده  از مقاالت مجالت علمي مي پردازند.
نتايج به دست آمده  از اين پژوهش، در مورد برتری قالب مقاالت مجالت نسبت 
به ساير قالب ها، با نتايج تحقيقات بيگلو )1375(، اکبري )1378(، آبام )1379( رضوي 
)1379(، زاهد زاهداني )1379(، و عليزاده )1387( همخواني داشته و با نتايج به دست آمده 
 از تحقيقات عباسپور )1381( همخواني ندارد. اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز بيشتر 
آثار خود را در مجالت خارجي )59/17 درصد( و تعداد کمتري )40/83 درصد( را در 
مجالت داخلي به چاپ رسانده اند. فعاليت و نقش دانشکده هاي خاصي در اين بخش از 
توليدات علمي منجر به  اين نتيجه شده است. نتايج به دست آمده در اين بخش از پژوهش 
با نتايج دريافتي از تحقيقات اکبري )1378(، رضوي )1379(، زاهد زاهداني )1379(، و 
عليزاده )1387( همسويي نداشته  است؛ زيرا در تمامي اين تحقيقات استقبال از مجالت 

داخلي بيش از مجالت خارجي بوده  است. 
بررسي اختراعات و آثار بديع به ثبت رسيده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
شيراز نشان مي دهد آمار اين نوع فعاليت در تحليل نوع مدارک داراي آخرين رتبه بوده 
 است، اما اهميت قابل مالحظه آن در فعاليت هاي علمي بعضي از گروه هاي آموزشي نياز 
به توجه جدي دارد. آنچه که مي تواند در اين قالب معرفي گردد فعاليتي غالب در ميان 
تمام رشته هاي علوم نيست، بلکه موضوعات و علوم خاصي را شامل مي شود. به عنوان 
مثال، گروه هاي حقوق، علوم انساني، علوم اجتماعي، و روان شناسي از اين قالب کمتر 



125
فصلنامه كتاب | شامره 83 

توليدات علمے اعضاى هيئت
علمے دانشگاه شرياز...

استفاده مي کنند اما گروه هاي هنر و معماري و فني- مهندسي مي توانند و بايد از اين 
قالب براي پاره اي از پژوهش ها و خالقيت هاي خود استفاده کنند. خلق يک اثر هنري و 
تجسم آن در اشکال مادي و قابل رؤيت مانند يک تابلو نقاشي، يک مجسمه، و يا يک 
ساختمان نمي تواند در قالب کلمات بر صفحة کاغذ جاري شود، پس الزم است خالقيت و 
تراوشات ذهني يک هنرمند در قالبي که  ارائه شده  است به عنوان فعاليت علمي و هنري وي 
به حساب آيد و مورد بررسي و سنجش قرار گيرد که متأسفانه در پژوهش هاي سابق کمتر 
ديده مي شود. صرف نظر کردن از محاسبة  اين نوع فعاليت در سنجش و بررسي توليدات 
علمي موجب کاهش در آمار توليدات بعضي از گروه هاي آموزشي مي گردد. چنانکه 
بخش قابل توجهي از اين نوع فعاليت در اين پژوهش به دانشکدة هنر و معماري دارد. 
يکي از خصوصيات بارز اين تحقيق پرداختن به  اين نوع از فعاليت هاي علمي محققان 
مي باشد. بررسي پژوهش هاي گذشته حاکي از آن است که، به جز اکبري )1378( هيچ کدام 

از تحقيقات صورت گرفته به  اين مقوله نپرداخته اند. 
توليد مقاالت آي.اس.آي. بخش قابل توجهي از توليدات علمي دانشگاه شيراز را 
شامل مي شود. از مجموع 8507 مدرک توليد شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
مقاالتي  به  مربوط  تعداد  1853 مدرک )21/78 درصد(  پژوهش،  شيراز در سال هاي 
است که در پايگاه Web of science نمايه شده اند. نتايج به دست آمده  از بررسي مقاالت 
بين المللي دانشگاه شيراز، در مقايسه با ساير دانشگاه ها، گوياي فعاليت قابل توجه  اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه شيراز در اينگونه توليدات علمي است. عليزاده )1387(، در بررسي 
8 سالة توليدات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، تعداد 396 مقالة بين المللي را براي 
اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه ذکر کرده  است که مقايسة  اين آمار با ميزان توليدات 

دانشگاه شيراز در يک دورة 8 ساله مؤيد گفته هاي فوق است.
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