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علم سنجي: بررسي وضعيت تحقيقات اعضای هيئت علمي 
دانشگاه های آزاد اسالمي منطقة پنج و شناسايي مشكالت آنها 

در توليد اطالعات علمي
عاطفه زارعي1 
دكترسيدعلي اكبر فاميل روحاني2

چكيده
شناسايي  و  پنج  منطقة  علمي  هيئت  اعضای  علمي  توليدات  بررسي  تحقيق  اين  از  هدف 
مشكالت آنها در توليد علم است. روش تحقيق توصيفي و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، 
جامعة پژوهش 250 نفر از اعضای هيئت علمي تمام وقت دانشگاه های آزاد اسالمي منطقة پنج 
مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين سابقة كار آموزشي – پژوهشي و توليدات علمي رابطة 
معني داری وجود دارد، بيشترين توليدات علمي در حوزۀ علوم انساني ودر قالب مقاالت است 
كه قسمت اعظم مقاالت در نشريات داخلي منتشر مي شود و درصد كمي در مجالت خارجي 
منتشر شده است. مشكالت اعضای هيئت علمي در توليد علم عبارت اند از: مشكالت ارسال 
و تأييد مقاله در مجالت تخصصي، مشكالت تأييد و تصويب آثار پژوهشي، فقدان كتاب هاى 
نبود  اداری،  دست  وپاگير  مقررات  دانشگاه،  در  مطالعه  فرصت  نداشتن  موردنياز،  تخصصي 
و  مطالعه  جهت  كافي  امكانات  عدم  تخصصي،  مجله های  نبود  كتابخانه،   در  كتابشناسي ها 
پژوهش در دانشگاه (مكان مناسب...)، نبود مقاله نامه ها و  مجله های تخصصي التين، و موانع 
مشكالت  مي توان  مجموع  در  نمودند.  ذكر  را  پژوهشي  آيين نامة  و  بخشنامه ها  در  موجود 

اعضای هيئت علمي را در سه مقولة كلي دسته بندی نمود:
الف. مشكالت پژوهشي،    
ب. مشكالت آموزشي، و

ج. مشكالت منابع و تجهيزات كتابخانه.

كليدواژه ها
علم سنجي اطالعات، توليد اطالعات، اعضای هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي منطقة پنج.

Atefehzarei@gmail.com 1. عضو هيئت علمي گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
2. استاديار علوم كتابداری و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
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مقدمه
تحقيق جزء جدايي ناپذير و اساسي علم است. 
آموزشي-  مراكز  و  دانشگاه ها  بين  اين  در 
پژوهشي هر كشور نقش بسزايي برعهده دارند، 
زيرا يكي از شاخص ترين پشتوانه های علمي 
كشوری،  تعليمات  به طوركلي  و  دانشگاه ها 
آموزشي  كادر  تحقيقاتي  و  علمي  وضعيت 
هيئت  اعضای  از  امروزه،  است.  كشور  آن 
علمي دانشگاه ها انتظار مي رود كه به موازات 
واقع  در  دهند.  انجام  نيز  پژوهش  تدريس، 
رشد و توسعة دانشگاه ها منوط به تحقيقات 
و توليد اطالعات علمي اعضای هيئت علمي 
است. در حال حاضر، عوامل توسعه ساز متكي 
بر علوم و فناوری اند و از درون دانشگاه ها و 
ابعاد  تمام  و  مي جوشند  پژوهشي  مؤسسات 

توسعه را دربرمي گيرند.

بيان مسئله 
وضعيت   مي شود  تالش  پژوهش  اين  در 
موجود در توليد اطالعات و برخي زمينه های 
موضوعي، برآورد كّمي توليد اطالعات علمي 
آموزشي  گروه های  علمي  هيئت  اعضای 
و  پنج  منطقة  اسالمي  آزاد  دانشگاه های 
مشكالت آنها در توليد اطالعات علمي مورد 

بررسي قرار گيرند. 

اهداف تحقيق 
هدف از اجرای طرح پژوهشي بررسي روند 
علمي  هيئت  اعضای  علمي  اطالعات  توليد 
دانشگاه های آزاد اسالمي منطقة پنج با توجه 
و  آموزشي  كار  سابقة  تحصيلي،  مدرک  به 
قالب  نمودن  مشخص  همچنين  و  پژوهشي، 

نشر و شناسايي مشكالت آنان در توليد علم 
مي باشد.

پرسش های تحقيق
1.  آيا بين سابقة كار آموزشي و پژوهشي 
اعضای هيئت علمي و توليد اطالعات رابطه 

وجود دارد؟
2.  بيشترين توليد اطالعات علمي در كدام 

يك از حوزه های آموزشي مي باشد؟
توسط  شده  توليد  علمي  اطالعات   .3
اعضای هيئت علمي در قالب چه نوع مدركي 

است؟
4.  چند درصد از اطالعات توليد شده در 

نشريات خارجي منتشر شده است؟
5. چند درصد از اطالعات توليد شده در 

نشريات داخلي منتشر شده است؟
6.  مشكالت اعضای هيئت علمي جامعة 
علمي  اطالعات  توليد  در  پژوهش  مورد 

چيست؟
7. مشكالت اعضای هيئت علمي جامعة 
در  علمي  اطالعات  توليد  در  پژوهش  مورد 

چه مقوله هايي قرار مي گيرد؟

جامعة مورد تحقيق
جامعة پژوهش اعضای هيئت علمي تمام وقت 
و نيمه وقت (رسمي قطعي، رسمي آزمايشي، 
اسـالمي  آزاد  دانـشگاه هـای  قـراردادی)  و 
دانشگاه های  شامل  كه  است  پنج  منطقة 
محالت،  اراک،  آزاد  واحدهای  اسالمي  آزاد 
بروجرد،  تويسركان،  مالير،  همدان،  اليگورز، 
خمين، نراق، و خرم آباد مي باشد. تعداد 500 
پرسشنامه به دانشگاه های آزاد اسالمي مذكور 
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فرستاده شد و از اين تعداد 250 عدد  عودت 
داده شد، از اين رو، تجزيه و تحليل داده ها بر 
اساس 250 پرسشنامة عودت داده شده انجام 

شد.
با  كاربردی  نـوع  از  حـاضر  پـژوهش 
روش  به  و  تحليلي  توصيفي-  رويكردی 

پيمايشي انجام شده است.
برای دستيابي به پاسخ سؤال های پژوهش 
آمار  از  جنبي،  اطالعات  تهية  همچنين  و 
و  فراواني،  درصد  فراواني،  شامل  توصيفي 

ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود.

علم سنجي
روش های  رايـج ترين  از  يـكي  عـلم سنجي 
روش  اين  است.  علمي  فعاليت های  ارزيابي 
در روسية شوروی پديد آمد و در كشورهای 
برای  مجارستان،  به ويژه  شرقي،  اروپای 
اندازه گيری علوم در سطوح ملي و بين المللي 
استفاده شد. اولين كساني كه واژۀ علم سنجي 
را ابداع كردند دوبروف و كارنوا3 بودند. آنها 
فرايند  اندازه گيری  به عنوان  را  علم سنجي 
از  انفورماتيك  كردند.  تعريف  انفورماتيك 
به  كه  است  علمي  اصولى  ميخائيلف4  نظر 
بررسي ساختار و ويژگي های اطالعات علمي 
مي پردازد و قوانين و فرايندهای اين ارتباطات 

را مورد بحث قرار مي دهد.
به دنبال مطرح شدن اين علم، دانشمندان 
برجستة ديگری از جمله كول5، ايلز6، و هولم7 

از مقاالت علمي به عنوان مالكي برای مقايسة 
توليد علمي كشورهای مختلف استفاده كردند. 
علمي كشورهای  توليدات  اين طريق  از  آنها 
مختلف را، از لحاظ كّمي و كيفي، با يكديگر 
مورد مقايسه قرار داده و وضعيت كشورهای 
مختلف را در توليد اطالعات علمي مشخص 
نمودند. انتشار مداوم شاخص های علم سنجي، 
اجتماعات  در  پژوهش  توصيف كنندۀ  كه 
مختلف علمي است، مي تواند عنصری مفيد و 
كارآمد برای مديريت تحقيق و سياستگذاری 
امكانات  و  بودجه  تخصيص  چگونگي  و 
در علوم باشد. در تأييد اين امر بك8 عقيده 
و  بودجه  توازن  به  مي تواند  علم سنجي  دارد 
هزينه های اقتصادی تا حدی كمك كند و از 

اين طريق كارآيي تحقيقات را افزايش دهد.
علم سنجي  موراوسيك9،  نظرية  طبق  بر 
حوزه ای ميان رشته ای است كه نه تنها با موضوع 
محدودی كه ميان دو مسئلة سنتي قرار مي گيرد 
در ارتباط است، بلكه به دليل گسترۀ دامنة خود، 
سنتي  موضوع های  از  بسياری  تعداد  درگير 
در  كه  موضوعي  فاحش  تفاوت های  است. 
علم سنجي وجود دارد، در نتيجة طيف بحث ها 
و جدل های برخاسته از آن سبب شده است كه 
علم سنجي مبحثي جالب، زنده، و پويا گردد. بر 
طبق عقيدۀ وينكلر10 علم سنجي علمي است كه 
با تمام جنبه های كمي علوم و تحقيقات علمي 
سروكار دارد. جديدترين تعريف سن گوتيا از 
كّمي  «ارزشيابي  از:  است  عبارت  علم سنجي 

3. Draun &  Karenoi 

4. Mikhilov

5. Cole

6. Eales

7. Holme

8. Beck

9. Moravesik

10. Vinkler
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مي شود  توسعه  و  باروری  به  منجر  كه  علوم 
و  مسئوالن  برای  بزرگي  كمك  مي تواند  و 
بيشترين  كمتر  هزينة  با  تا  نمايد  برنامه ريزان 
استفاده  را از منابع مالي و انساني برده و در 
± اجتماعي كشور  بهينه سازی ساختار اقتصادی
مؤثر باشند». علم سنجي عالوه بر آن، به دنبال 
جنبه های كّمي علوم و تحقيقات است و نسبت 
جنبه های  معيارهای  تعيين  و  اندازه گيری  به 
اقدام  نيز  علوم  سازماني  و  مديريتي  مختلف 

مي نمايد (سن گوتيا، 1372، ص 38).
در سطحي وسيع تر، علم سنجي را مي توان 
فعاليت های  مستمر  گردش  مؤثر  عوامل  از 
كه  دانست  علمي  زمينة  هر  در  تحقيقاتي 
سروكار  علم  كّمي  ارزشيابي  با  مستقيمًا 
دارد. اساس كار علم سنجي بر بررسي چهار 
متغير اساسي شامل مؤلفان، انتشارات علمي، 
مراجع، و ارجاعات استوار است و با تركيبي 
مناسب از شاخص های مبتني بر اين متغيرها 
نمايان  را  علمي  پژوهش  و  علم  خصايص 

مى سازد (براون، 1374، ص 71).

پيشينة پژوهش
كّمي  وضعيت  بررسي  به   ،(1377) انصافي 
هيئت  اعضای  توسط  علمي  اطالعات  توليد 
مرتع)  و  (جنگل  طبيعي  منابع  بخش  علمي 
پرداخته است. برای اين منظور، ميزان توليد 
انتشارات  انواع  قالب  در  كه  علمي  اطالعات 
ارائه شده اند طي سال های 1368 تا 1376، به 
مطالعه  مورد  آنها  زمينه های موضوعي  همراه 
قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه 59/9 
درصد از اعضای هيئت علمي دارای مدرک 
آنها  درصد  و 62/5  هستند  ارشد  كارشناسي 

همچنين  وی  دارند.  قرار  مربي  مرتبة  در 
در  درصد آنان   29/4 كه  ساخت  خاطرنشان 
مي گيرند.  بهره  اينترنت  از  خود  تحقيقات 
اولين اولويت  اطالعاتي CAB در  بانك  و 
استادان آن بخش است و در سال 75 توليد 
اطالعات علمي آنها به حداكثر رسيده است. 
بيشترين موضوعات نيز در زمينه جنگل  شناسي 

و اكولوژی مرتع مي باشد.
عصاره وآبام (1378)، در تحقيقي با عنوان 
«بررسي كّمي فعاليت های علمي اعضای هيئت 
علمي دانشگاه شهيد چمران طـي سـال های 
پيمايشي  روش  از  استفاده  با   «1363-1378
و به كارگيری پرسشنامه و استخراج اطالعات 
دانشگاه توليدات  پژوهشي  كارنامه های  از 
عـلمـي 431 عـضو هيئت عـلمـي دانشگاه 
شهيد چمران را در قالب 11 دانشكده مورد 
بررسي قرار دادند. يافته های آنها نشان داد كه 
اعضای  توسط  علمي  مدرک  مجموعًا 3453 
طول  در  چمران  شهيد  دانشگاه  علمي  هيئت 
سال های مورد مطالعه تهيه شده بودكه از اين 
درصد)   62/55) مقاله  عنوان   2160 تعداد 
 286 و  كتاب  عنوان  درصد)   6/78) و234 

و773   طرح پژوهش  عنوان  درصد)   8/28)
آنها  بود.  پايان نامه  عنوان  درصد)   (39/22
عنوان   3453 از مجموع  كه  كردند  يادآوری 
 51/90)  1792 شده  توليد  علمي  مدرک 
درصد) از سال 73 به بعد توليد شده و 1188 
شده  توليد  سال  آن  از  قبل  درصد)   10/48)
بر  ص113).   ،1378 آبام،  (عصاره؛  بودند 
اساس يافته های محققان دانشكدۀ كشاورزی 
با داشتن 63 نفر62/14)  درصد) عضو هيئت 
مدرک  درصد)   23/95)  827 توليد  و  علمي 
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قرار  دانشكده ها  بين  رتبه  در باالترين  علمي 
داشت. دانشكدۀ علوم تربيتي و روان شناسي 
و دانشكدۀ علوم در رتبه های دوم وسوم قرار 
عنوان   95 كتاب،   234 مجموع  از  داشتند. 
(6/40 درصد) به صورت تأليف و 129 عنوان 
بوده  ترجمه  به صورت  درصد)   55/13)
تعداد  مقاله،  مجموع 2160عنوان  از  و  است 
 118 و  تأليفي  درصد)   94/5) عنوان   2042
ترجمه ای  به صورت  درصد)   5/46) عنوان 

شده56/75)   توليد  مقاله  بوده اند.2160 
درصد) 1632 در نشريات و گردهمايي های 
داخلي و 528 (24/44 درصد) در نشريات و 

گرد همايي های خارجي منتشر شده بود.
حّری (1379)، در تحقيقي با عنوان «بررسي 
فعاليت های علمي و پژوهشي اعضای هيئت 
علمي رشته كتابداری و اطالع رساني ايران تا 
پايان سال 1378» با استفاده از روش پيمايشي 
جمع آوری  به  پرسشنامه  ابزار  به كارگيری  و 
اطالعات از اعضای هيئت علمي 14 درصد 
در  مشاور  و  راهنما  استادان  استادان به عنوان 
امر هدايت پايان نامه ها شركت داشتند و بقيه 
همچنين70  نداشتند.  نقشي  هيچ  امر  اين  در 
درصد در انجام طرح های پژوهشي مشاركت 
داشتند كه در اين ميان سهم كتابخانة  ملي و 
ساير  با  مقايسه  در  مشهد  دانشگاه فردوسي 
بيان  همچنين  بود.  بيشتر  همه  از  گروه ها 
كرده اند كه 37 درصد اعضا در همايش های 
داخلي و 28 درصد در همايش های خارجي 
شركت داشتند كه سهم كتابخانة  ملي و مركز 
اطالع رساني جهاد در مقايسه با ساير گروه ها 
و  داخلي  در همايش  های  شركت  نظر  از 

خارجي از همه بيشتر بود.

با  را  خود  پايان نامة   ،(1379) رضوی 
عنوان «بررسي وضعيت توليد اطالعات علمي 
انساني  علوم  دانشكده  علمي  هيئت  اعضای 
دانشگاه تربيت مدرس72-77» دفاع كرد وی 
با استفاده از روش پيمايشي و به كارگيری ابزار 
پرسشنامه از جامعة 75 نفری اعضای هيئت 
علمي دانشكدۀ علوم انساني دانشگاه تربيت 
پرداخت  جمع آوری اطالعات  به  مدرس 
انواع  ميزان  از  كه  داد  .يافته های  وی  نشان 
اطالعات علمي توليد شده در مقطع دكتری 
 4/68 تأليفي،  كتاب های  درصد)   12/23)
آنها  درصد  ترجمه ای،39/47   درصدكتاب 
مقاله  درصد   5/9 داخلي،  نشريات  در  مقاله 
در نشريات خارجي، 20/31 درصد مقاله در 
سمينار داخلي و 9/37 درصد مقاله در سمينار 
ارشد  كارشناسي  مقطع  در  مي باشد.  خارجي 
 4/16 تأليفي،  كتاب های  درصد آنها   25/6
آنها  درصد   45/83 ترجمه ای،  كتاب  درصد 
مقاله در نشريات داخلي، 20/8 درصد مقاله 
در نشريات خارجي، 33/33 درصد مقاله در 
سمينار داخلي، 8/33  درصد مقاله در سمينار 
ساخت  خاطرنشان  وی  است.  بوده  خارجي 
كه روند كلي اطالعات علمي توليد شده طي 
سال های 1372-1377 همواره سير صعودی 
از  علمي  توليدات   1376 سال  در  و  داشته 

رشد چشمگيری برخوردار بوده است.
مزيناني (1379)، از پايان نامة دكتری خود 
توليد  و  وضعيت مصرف  «بررسي  عنوان  با 
علمي  هيئت  اعضای  توسط  علمي  اطالعات 
آموزشي كشور» دفاع كرد. يافته های وی نشان 
درصد  و 57/7  استادان  درصد  كه 66/5  داد 
از دانشياران در طول سال هيچ كتابي تأليف 
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نمي كنند. متوسط تأليف مقاله در سال توسط 
استادياران 2/2 درصد و برای دانشياران 2/4 
كرد  يادآوری  همچنين  وی  درصد مي باشد. 
كه 80 درصد از استادياران و دانشياران هيچ 

مقاله  ای ترجمه نمي كنند.
علمي  اطالعات  توليد   ،(1380) مهراد 
اعضای هيئت علمي دانشگاه شيراز در فاصلة 
قرار  مطالعه  مورد   1378 تا   1369 سال های 
داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش 
آن  هدف  و  است  شده  انجام  علم سنجي 
شناسايي بيشترين و كمترين توليد اطالعات 
علمي برحسب دانشكده ها، سال های پژوهش، 
شناسايي زبان، و ميزان انتشارات در مجله های 
داخلي و خارجي و تعيين ميزان آثار تأليفي و 

ترجمه ای است.
زاهد زاهداني (1380)، از پايان نامة خود 
دانشگاه  هيئت علمي  «اعضای  عنوان  با 
شيراز، بررسي كّمي سال های 1378-1369 » 
دفاع  كرد. وی به منظور تعيين وضعيت كّمي 
علمي  هيئت  اعضای  علمي  اطالعات  توليد 
دانشگاه شيراز در 10 سال گذشته و به منظور 
پاسخگويي به سؤاالت زير، روش علم سنجي 
را در اين پايان نامه به كار گرفتند تا مشخص 

سازند كه:
1. در كدام زمينه های موضوعي كمترين و 
بيشترين توليد اطالعات علمي صورت گرفته 

است؟
كدام  به  بيشتر  علمي  هيئت  اعضای    .2

زبان آثار خود را منتشر مي كنند؟
3. چه ميزان از آثار اعضای هيئت علمي 
در مجله های داخلي و چه ميزان در مجله های 

خارجي به چاپ رسيده است؟

بيشترين  و  كمترين  سال هايي  چه  در   .4
توليد اطالعات علمي صورت گرفته است؟

5.  ميزان توليد اطالعات در كدام يك از 
فرم های انتشاراتي (كتاب، مقاله) بيشتر بوده 

است؟
يافته های وی نشان داد كه از 1595 عنوان 
مقاله توليد شده 925 عنوان (58 درصد) در 
نشريات داخلي و670 عنوان (42 درصد) در 
از  بود. و  رسيده  چاپ  به  خارجي  نشريات 
283 كتاب تأليفي 221 عنوان (92/51 درصد) 
تأليف و 62 عنوان (7/49 درصد) ترجمه  بوده 

است.
وضعيت  «بررسي  به   ،(1381) عباسپور 
هيئـت  اعضـای  توسـط  علمـي  توليـدات 
در  گيالن  پزشكي  علوم  دانشگاه های  علمي 
يك  در  وی  است  سال 1375-1379پرداخته 
از  پرسشنامه  از  استفاده  با  پيمايشي  تحقيق 
215 نفر از عضو هيئت علمي اطالعات مورد 
وی  يافته های  كرد.  جمع آوری  را  خود  نياز 
نشان داد كه در طول سال های تحقيق 75 - 
 592 مقدار  به  اطالعات  توليد  بيشترين   (79
و  هدايت  مربوط به  درصد)   38/24) عنوان 
راهنمايي پايان نامه و كمترين توليد اطالعات 
با 72 عنوان (4/65 درصد) به تأليف و ترجمة 
يافته های  به  توجه  با  و  داشت  تعلق  كتاب 
تعداد 1349 مورد  با  پزشكي  دانشكدۀ  وی 
پرستاری  دانشكدۀ  و  بيشترين  درصد)   87)
توليد  كمترين  درصد)   19) مورد   3 با  انزلي 
اطالعات را داشتند. استادياران با تعداد 1122 
مورد (72/48 درصد) بيشترين و استادان به 
تعداد 58 مورد (3/74 درصد) كمترين توليد 
گروه  گروه ها،   بين  در  داشتند.  را  اطالعات 
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آموزش باليني با 1130 مورد (72/99 درصد) 
تعداد  با  بهداشت  آموزش  گروه  و  بيشترين 
51 مورد (29/3 درصد) كمترين ميزان توليد 
وی،   پژوهش  يافته های  داشتند.  را  اطالعات 
مقـررات و قـوانيـن دسـت وپاگيـر اداری و 
كمبود وقت را از ديدگاه استادان آن دانشگاه 
از عـوامـل بازدارنـدۀ پژوهـش معرفـي كرده 

است.
طرح   424 بررسي  با   ،(1382) دياني 
دانشگاه فردوسي  در  شده  انجام  تحقيقاتي 
يادآور   1380  -  1370 سال های  بين  مشهد 
طرح  تعداد  كمترين  با  سال 1373  كه  شدند 
طرح  بيشترين   1380 سال  و  شده  تصويب 
محدوده  بين  سال های  در  شده  تصويب 
پژوهش بوده اند. در بين دانشكده ها، دانشكدۀ 
طرح های  كل  از  درصد   25/7 با  كشاورزی 
تربيت  اول و دانشكدۀ  رتبة  در  شده  انجام 
دارد.  قرار  آخر  رتبة  در  درصد   0/70 بدني 
داده های وی نشان مي دهد كه از 424 طرح 
تحقيقي انجام شده، 318 طرح توسط افراد با 
توسط اعضای  تحقيق   105 و  دكتری  درجة 
هيئت علمي با سطح كارشناسي ارشد انجام 
شده اند. وی متوسط زمان اجرای هر طرح را 

14/5 ماه گزارش كرده  است.
عنوان  با  پژوهشي   ،(1382) سامانيان 
«وضعيت كمي توليدات علمي اعضای هيئت 
علمي دانشگاه آزاد اسالمي» انجام دادند وی 
با استفاده از روش كتابخانه ای به منظور تعيين 
وضعيت كّمي توليد اطالعات در ميان اعضای 
هيئت علمي دانشگاه های آزاد اسالمي سراسر 
كشـور درطـي سـال هـای 75-77 پـرداخت. 
سال های طي  كه  نشان داد  وی  يافته های 

75 - 77، 1031 عنوان مقاله توليد شده است 
كه از اين ميزان سال75، 267 عنوان (25/9) 
سال 77،   و  عنوان (29/2)  سال 76، 301  و 
463 عنوان (44/9) توليد شده است. كه ميزان 
توليدات در گروه های علوم انساني در مقايسه 
است. همچنين  بوده   گروه ها بيشتر  ساير  با 
به  طرح  عنوان   748  ،75-77 سال های  بين 
انجام رسيد كه سال 75، 187 عنوان (6/11) 
سال 77،  و  عنوان (22/9)  سال 222،76   و 
339 عنوان (45/3) به اتمام رسيده است. طي 
سال های 75 - 77، مجموعًا 403 عنوان كتاب 
منتشر شده است كه از اين تعداد 89 عنوان 
(22 درصد) مربوط به سال 75 و121 عنوان 
 (23) عنوان   93 و   76 سال  به  مربوط   (30)
است.  شده  گزارش   1377 سال  مربوط به 
وی نتيجه گيری مي كند كه روند توليد كتاب،  
مقاله، و طرح های پژوهشي در سال های مورد 
مطالعه سير صعودی داشته و از نظر موضوعي 
علوم  حوزۀ  به  تحقيقات مربوط  بيشترين 
انساني و در بين مناطق هشتگانة دانشگاه آزاد 

به منطقة 8 تعلق داشته است.
به  خود  پايان نامة  در   ،(1383) رامشك 
بررسى وضعيت كّمى توليدات علمى اعضای 
هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
سال هاى  در  كاشان  درمانى  و  بهداشتى 
 1374 -1379پرداختند. وى براى جمع آورى 
اطالعات مورد نياز خود پرسشنامه اى تنظيم و 
در بين120 نفر پخش كردند. 100 پرسشنامه 
(83 درصد) به محقق برگشت داده شدند كه 
كار تجزيه و تحليل  را بر روى آنها انجام داده 
دانشكدۀ  كه  مي دهد  نشان  وى  يافتة  است. 
دانشكدۀ  و  بيشترين  مقاله   231 پزشكى با 
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در  را  نقش  كمترين  مقاله   16 با  پيراپزشكى 
توليد  مقاالت چاپ شده داشتند. 93 درصد 
از مقاالت به صورت گروهى و تنها 7 درصد 
درصد   93 شده اند.  توليد  انفرادى  به صورت 
و  موردى  درصد   6/5 پژوهشى،  مقاالت  از 
شده  ارائه  ترجمه  به صورت  مقاله  يك  تنها 
تحقيقات   كه  بود  گرفته  نتيجه  محقق  بود. 
و  گرفته  صورت  گروهى  به صورت  بيشتر 
تحصيلي   مدرک  داراى  علمى  اعضای هيئت 
كارشناسى ارشد در توليد  اطالعات بيشترين  

نقش را داشتند.
گنجى و آزاد (1384)، در تحقيقي به بررسى 
علمى  اعضای هيئت  علمى  توليدات  كّمى 
دانشگاه فردوسى مشهد اعم از كتاب، مقاله، 
گزارش تحقيق، تأليف  يا ترجمه، سخنرانى 
آنها  پرداختند.  تصحيح   و  ويرايش  طرح،  و 
نفر از 650  بين240  در  و  تهيه  پرسشنامه اى 
مشهد  فردوسى  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو 
 90/41) مورد   217 كه  بودند  كرده  توزيع 
درصد) به پرسشنامه هاى توزيع  شده پاسخ 
بر  تحليل  و  تجزيه  كار  محققان  بودند.  داده 
روى اين تعداد براى پاسخ دادن به 5 سؤال 
آنها  كردند.  آغاز  فرضيه   7 وآزمودن  تحقيق 
دريافتند كه تأليف كتاب 3/01 درصد، ترجمة 
نشريات  در  مقاله  چاپ  درصد،  كتاب 5/63 
در  مقاله  چاپ  و  درصد،    27/64 اخلى  دا 
نشريات خارجى 9/59 درصد، ترجمة مقاله 
درصد،   24/03 سخنرانى  درصد،   5/14
درصد، و ويرايش و  طرح تحقيقاتي 11/15 
تصحيح 13/79 درصد از كل توليدات  علمى 
را به خود اختصاص داده بود. يافته های آنها 
دانشكدۀ  به  توليدات  بيشترين  كه  داد  نشان 

كشاورزى با توليد 20/5 درصد از آثار توليد 
شده و كمترين ميزان به دانشكده هنر نيشابور 
با توليد 0/4 درصد تعلق داشت. و از مجموع 
11384 مقاله (داخلى و خارجى) 7944 مورد 
داخلى و3440  مقاالت  به  درصد   69/78)
خارجى  مقاالت  به  درصد)   30/22) مورد 

اختصاص داشت.
فعاليت هاى   ،(1387) سهيلى  و  عصاره 
علمى و پژوهشى پژوهشگران بخش سازمان 
آب و برق خوزستان را در سال هاى 1377- 
1385 با استفاده از شاخص علم سنجى مورد 
بررسى قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه 
همكارى قوى ميان پژوهشگران اين سازمان 
در توليد اطالعات علمى وجود دارد تا جايى 
كه ضريب همكارى در اسناد و مدارک مورد 
است.  گرديده  محاسبه  درصد   45 مطالعه 
در  تحقيقاتى  طرح  به طوركلى 192  همچنين 
طى سال هاى مورد بررسى توسط پژوهشگران 
بخش آب سازمان آب و برق خوزستان اجرا 
طرح  مجموع 136  اين  از  كه  است،  گرديده 
پايه  تحقيقاتى  طرح  قالب  در  درصد   70/83
طرح هاى  قالب  در  طرح   27 كاربردى،  و 
تحقيقات كتابخانه اى يعنى 14/06 درصد، 17 
مهندسى  تحقيقاتى  طرح هاى  قالب  در  طرح 
ارزش يعنى 8/85 درصد و 12 طرح در قالب 
كتاب  ترجمة  و  تأليف  تحقيقاتى  طرح هاى 
نتايج  مى شود.  شامل  را  درصد   6/25 يعنى 
همچنين نشان داد كه بين تعداد پژوهشگران 
و ميزان توليدات علمى رابطةمعنادارى وجود 

ندارد.
اندازه گيری  به  زيادی  توجة  سال ها  طي 
زمينه های  در  شده  توليد  اطالعات  ميزان 
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كه  است  شده  بين المللي  سطح  در  مختلف 
اشاره  مربوطه  پيشينه های  به  قسمت  اين  در 

مي شود.
همكارانش(1987)،  و  الخرافي11  فيضا 
پژوهشي با عنوان «تحليل كتابسنجي اعضای 
آنها  دادند.  انجام  كويت»  در  علمي  هيئت 
در  شده  توليد  علمي  اطالعات  بررسي  به 
فاصله سال های 1980-1984 و مقايسة آن با 
دهه های بيش از 1970 پرداختند .آنها تحقيق 
خود را با اين سؤاالت آغاز كردند كه 1) در 
چه زمينه هايي بيشترين اطالعات توليد شده 
موضوع هايي  چه  زمينه  هر  2) در  است؟، 

بيشتر مورد تأكيد بوده است؟
يونان پژوهشيبا  (1991)، در  زاكاس12 
بخش  در  اطالعات  توليد  «بررسي  عنوان 
استفاده از  با  يونان  دانشگاه های  رياضي 
در  كه  دادند  انجام  كتابسنجي»  شاخص های 
توليد اطالعات بخش های رياضي در دانشگاه 
آيونينا و پاترا را از نظر نحوۀ انجام و ماهيت 
آنها در فاصله سال های 1984 -1975بررسي 

و مقايسه كردند.
بوردونس13و همكارانش(1992)، پژوهشي 
علمي  اطالعات  كتابسنجي  «تحليل  عنوان  با 
منتشر شده توسط فارماكولوژيست های اسپانيا 
دادند.  انجام   1989-1984 سال های  طي 
يافته ها نشان دادند كه توليد اطالعات علمي 
چشمگيری  افزايش  پژوهش  مدت  طول  در 
سال  از  مقاالت  تعداد  به طوری كه  داشت. 

1984 تا 1989 دو برابر شده بود.

در   ،(1999) همكـارانش  و  اوربيتـز14 
شده  انجام  تحقيقاتي  فعاليت  پژوهشي 
در  پورتريكو  كشور  دانشمندان  به وسيلة 
زمينة علم و تكنولوژی را در طول سال های 
داده ا ند.  قرار  بررسي  مورد   1998-1990
تجزيه  برای   (SCI) علوم  استنادی  نماية 
شد  به كارگرفته  علمي  توليدات  تحليل  و 
جغرافيايي،  مناطق  در  را  علمي  تحقيقات  تا 
زباني،  پوشش  مدرک،   نـوع  مؤسسه،  نـوع 
بيـن  همكـاری  و  موضوعـي  زمينه هـای 
بين المللي  و  محلي  مؤسسات  و  نويسندگان 
بررسي  در  مي دهد.  قرار  بررسي  مورد  را 
تأكيد  آكادميك  تحقيقات  روی  توليدات 
در  پورتيكو  علمي  توليدات  شد.  بيشتری 
كشورهای  همة  از  بيشتر  تحقيق  دورۀ  طول 
حوزۀ كارائيب و جزء ششمين كشور بزرگ 
در توليد اطالعات در منطقة آمريكای التين 
مجالت  در  عمدتًا  مقاالت  اين  شد.  شناخته 
و مجموعه مقاالت علمي كه به عنوان ابزاری 
برای ارتباط علمي به كار مي روند چاپ شده 
بودند. همكاری بين نويسندگان و مؤسسات 
زياد بود و زمينه های اصلي كه در آن تحقيق 
پزشكي،  از:  عبارت اند  بود  گرفته  انجام 

شيمي، علوم زيستي، و فيزيك.
يورتسـور و گولگوز15 (1999)، تحقيقي 
تركيه  در  انتشارات  ميزان  افزايش  عنوان  با 
شده  تالش  تحقيق  اين  در  داده اند.  انجام 
علمي  اطالعات  توليد  افزايش  ميزان  است 
گروه  سه  در  و  شيمي  استاد   231 بين  در 
11. Faiza Al - Kharafi 

12. Zachos

13. Bordons  

14. Orbitz 

15. Yurtsever & Gulgoz 
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ساله   10 دورۀ  يك  در   (A, B, C) مجالت 
مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل از اين 
گروه  برگزيدۀ  استادان  از:  عبارت اند  تحقيق 
مي  دهند  تشكيل  را  كل  درصد   40 كه  اول 
استادان  و  بوده اند  اطالعات  توليد  فاقد  كه 
دارای  مي باشند،  درصد   25 كه  دوم  گروه 
توليد پيوسته و متناوب بوده اند و 35 درصد 
يكبار  سال  سه  يا  سال  دو  هر  باقي مانده 
داشته اند.  اطالعات  توليد  متناوب  به طور 
بعد  به   1992 از  گروهي  نويسندگي  مسئلة 
دارای افزايش بوده است از بررسي سه گروه 
مجالت  (A, B, C) برای بررسي كيفي گروه 
تحقيقات  شورای  نظر  طبق  (كه   A مجالت
را  استنادات  كيفيت  و  اعتبار  بهترين  تركيه 
دارد) نتيجه گيری مي شود كه توليد انتشارات 
درصد   200 تاكنون   1992 از  پس  استادان 

افزايش يافته است.
مطالعة  به   (2005) ول هو16  و  آتكينسون 
ايمونولوژی  تحقيقاتي  گرو ه های  مقايسه ای 
در كلمبيا و برزيل در توليد علم پرداخته اند. 
تحقيقات  كه  مي دهد  نشان  تحقيق  نتايج  
گروه های  با  مقايسه  در  برزيلي،  گروه های 
درجة  كه  مجله هايي  در  كلمبيايي  تخصصي 
كمتری دارند منتشر مي شوند. همچنين تجزيه 
و تحليل كيفي نشان مي دهد كه بين عوامل و 
رسمي  همكاری های  با  اجتماعي  انگيزه های 
و غيررسمي در توليدات علمي  رابطه وجود 
برزيلي ها  تحقيقات  از  مهمي  سطح  و  دارد 
و  اصولي  تحقيقاتي  تالش های  مقايسه  در 

تخصصي كلمبيايي ها ميان رشته ای مي باشد.
ما و گان17 در سال 2005 ،  يك مطالعة 

علمى  همكارى هاى  زمينة  در  كتابسنجى 
چينى  انتشارات  در  مولكولى  زيست شناسى 
انتشارات   6536 مجموع،  در  دادند.  انجام 
چين،  در  مولكولى،  زيست شناسى  زمينة  در 
طى سال هاى 1999-2003، كه از پايگاه داده 
مورد  و  گردآورى  وب،  تحت  اس.سي.آی. 
نشان  نتايج  گرفت.  قرار  تحليل  و  تجزيه 
را  انتشارات  عمدۀ  سهم  دانشمند   3 كه  داد 
داشته اند و الگوهاى همكارى بين آنها عبارت 
است از: 1/58 درصد مقاله هاى غيرمشترک، 
42/43 درصد مقاله هاى محلى، 34/37 درصد 
چاپ  داخل  مجله هاى  در  كه  مقاله هايى 
شده اند، و 21/62 درصد مقاله های  بين المللى 

هستند.

يافته های پژوهش
برای سؤال اول پژوهش،كه رابطة بين سابقة 
كار آموزشي و پژوهشي اعضای هيئت علمي 
و توليد اطالعات علمي  را مورد بررسي قرار 
همبستگي  ضريب  آماری  روش  از  مي دهد، 
توزيع   1 جدول  گرديد.  استفاده  پيرسون 
و  سال  تفكيك  به  پژوهش  جامعة  فراواني 
توليدات علمي، و جدول 2 برونداد اس.پى.
همبستگي  ضريب  محاسبة  برای  اس.اس. 

پيرسون را نشان مي دهد.
در جدول 2 مقدار P آزمون انجام شده، 
0/724 است كه  در سطح 0/01 معني دار است. 
پس مي توان با توجه به داده  های به دست آمده 
توليدات  و  كار  سابقة  بين  كه  گرفت  نتيجه 
علمي اعضای هيئت علمي رابطة معني داری 
وجود دارد در واقع ضريب همبستگي 0/724 
16.  Atkinson & Velho 17. Ma & Guan 
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جدول 1.  توزيع فراواني جامعة پژوهش به تفكيك سال و توليدات علمي

سال های آموزشي
(مدت اشتغال)

توليدات علميسابقة كار

فراوانيفراواني

3 -195110

7-463175

11-83966

15-1230150

19-1621162
25-20228
250695جمع

جدول 2. برونداد اس.پى.اس.اس.  برای محاسبة ضريب همبستگي پيرسون بين توليدات علمي و سابقة كار

سابقة كارتوليدات علمي

توليدات علمي
10/724همبستگي پيرسون
Sig. (2-tailed).0/000

695250جمع

سابقة كار
0/7241همبستگي پيرسون
Sig. (2-tailed)000.

250250جمع

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار است  

جدول 3.  توزيع فراواني جامعة پژوهش به تفكيك رشته های تحصيلي

رشته های تحصيلي
توليدات علمياعضای هيئت علمي

سهم  هيئت علمي در توليد علمفراوانيدرصد فراوانيفراواني

14357/22752/2علوم انساني
7128/41982/79علوم پايه

30121585/26فني و مهندسي
62/4254/1پيراپزشكي
-250100695جمع
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دو  اين  بين  قوی  و  مستقيم  ارتباط  نمايانگر 
متغير است.

نمودن   مشخص  تحقيق،  دوم:  سؤال 
از  يكي  در  علمي  توليدات  بيشترين 

حوزه های علوم  است.
با توجه به داده های به دست آمده در جدول 
3 درمى يابيم بيشترين توليدات علمي در حوزۀ 
علوم انساني مي باشد. البته بايد درنظر گرفت 
كه بيشترين سهم اعضاى هيئت علمي در توليد 

علمي در حوزۀ فني و مهندسي است.
به  خود  پژوهش  در   ،(1382) سامانيان 
اين نتيجه رسيد كه ميزان توليدات علمي در 
ساير  با  مقايسه  در  انساني،  علوم  گروه های 

گروه ها، بيشتر بوده است.

سؤال سوم: قالب و فرم اطالعات علمي 
علمي   هيئت  اعضای  توسط  شده  توليد 

مطرح شده است.

جدول 4. توزيع فرواني توليدات علمي  اعضای هيئت 
علمي به تفكيك

توليدات علمي اعضای هيئت 
علمي

درصد فراواني
فراواني

2710/8آثار ويرايش شده
4116/4آثار ترجمه ای

15060مقاالت علمي– عمومي و ترويجي
8734/8مقاالت علمي– پژوهشي
2610/4مقاالت مجالت خارجي
11947/6مقاالت همايش های داخلي
2710/8مقاالت همايش های خارجي

4718/8پوستر
5421/6طرح های پژوهشي انفرادی
11445/6طرح های پژوهشي گروهي

نتايج به دست آمده از جدول 4  نشان مى دهد 
بيشترين اطالعات علمي توليد شده در قالب 
مقاالت و بيشتر در مجله های علمي-  عمومي، 

علمي-  ترويجي، و علمي- پژوهشي مي باشد.
زاهداني  زاهد   ،(1378) آبام  و  عصاره 
آزاد  و  گنجي   ،(1383) رامشك   ،(1380)
(1384)، و مهری (1386) نيز به نتايج مشابهي 

دست يافتند.

سؤال چهارم: چند درصد از اطالعات توليد 
شده در نشريات خارجي منتشر شده است؟ 

همانطور كه در جدول 4 ارائه شده است 
پژوهش،  جامعة  از  (10/4درصد)  نفر   26
خارجي  مجالت  در  را  خود  علمي  توليدات 
منتشر كرده اند و مي توان به اين مطلب اشاره 
نمود كه درصد كمي از جامعة پژوهش مقاالت 

منتشر شده در مجالت خارجي دارند.

از  درصدی  چه  پژوهش،  پنجم  سؤال 
علمي  هيئت  اعضای  شده  توليد  اطالعات 

در نشريات داخلي است؟
در  شده  توليد  اطالعات   4 جدول  در   
نشريات داخلي به تفكيك بيان شده است كه 
علمي مقاالت  دارای  درصد)   34/8) نفر   87

- پژوهشي، 150 نفر (60 درصد) مقاالت علمي- 
(17/6درصد)  نفر   44 و  ترويجي،  و  عمومي 

مقاالت  خود را در جرايد منتشر كرده اند.

در سؤال ششم پژوهش مشكالت اعضای 
توليد  در  پژوهش  مورد  جامعة  علمي  هيئت 

اطالعات علمي در جدول 5 ارائه شده است.
هيئت  اعضای  مشكالت   5 جدول  در 
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جدول 5. توزيع فراواني مشكالت اعضای  هيئت علمي در توليدات علمي 

درصد فراوانيتوزيع فراوانيعدم  آشنايي با منابع اطالعاتي چاپي مرتبطرديف

6124/4عدم  آشنايي با كتابشناسي ها1
6124/4عدم آشنايي با نمايه نامه ها2
8132/4عدم آشنايي با فهرست ها3
5421/6عدم آشنايي با فهرستگان  ها4
6325/2عدم آشنايي با مجله های تخصصي5
5421/6عدم آشنايي با شيوۀ جست وجو در منابع اطالعاتي6
6827/2نداشتن منابع اطالعاتي مورد نياز در كتابخانه7

17570مجله های تخصصي فارسي1-7
14256/8مجله های تخصصي التين2-7
18272/8كتاب های تخصصي مورد نياز3-7
17670/4كتابشناسي ها4-7
16264/8مقاله نامه ها5-7
13554/4نمايه نامه ها6-7
12951/6فهرستگان ها7-7

14959/6نداشتن فرصت  مطالعه8
18359/6نداشتن  فرصت مطالعه در دانشگاه9

16967/6عدم امكانات كافي جهت مطالعه و پژوهش در دانشگاه (مكان مناسب)10
18373/2مشكالت تأييد و تصويب  طرح های پژوهشي11
10843/2عدم آشنايي با منابع الكترونيكي12
10240/8عدم آشنايي با نحوۀ جست وجو در منابع الكترونيكي13
12851/2عدم دسترسي به  بانك های اطالعاتي به صورت سي دی14
9437/6عدم آشنايي با كتابخانة ديجيتالي دانشگاه آزاد اسالمي15
12148/4. عدم دسترسي با كتابخانة ديجيتالي دانشگاه آزاد اسالمي16
8734/8عدم آشنايي با شيوۀ جست وجو در كتابخانة ديجيتالي17
5823/2نداشتن اطالعات كافي در مورد شيوۀ  مقاله نويسي18
17670/4مقررات دست و پاگير اداری19
12851/2داشتن مسئوليت های اجرايي20
13554موانع موجود در بخشنامه ها و آيين نامه های پژوهشي21
6827/2عدم برگزاری كالس های بازآموزی (روزآمد كردن اطالعات)22
10140/4مؤثر نبودن كالس های باز آموزی (روزآمد كردن اطالعات)23
19678/4مشكالت ارسال و تأييد مقاله در مجالت تخصصي24
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است.  شده  آورده  علمي  توليدات  در  علمي 
علمي  هيئت  اعضای  مشكالت  عمده ترين 
دانشگاه های آزاد اسالمي منطقة پنج در توليد 
نفر   196 است:  بدين شرح  علمي  اطالعات 
(78/4 درصد) مشكالت ارسال و تأييد مقاله 
در مجالت تخصصي، 183 نفر (73/2درصد) 
پژوهشي،  آثـار  تصـويب  و  تأييد  مشكالت 
تخصصي  درصد)كتاب هاى   72/8) نفر   182
نداشتن  درصد)   72/4) نفر   181 نياز،  مورد 
نفر (70/4  دانشگاه، 176  در  مطالعه  فرصت 
درصد) مقررات دست وپاگير اداری، 176 نفر 
(70/4 درصد) نبود كتابشناسي ها در كتابخانه، 
175نفر (70 درصد) عدم مجله های تخصصي، 
كافي  امكانات  عدم  درصد)  نفر (67/6   169
(مكان  دانشگاه  در  پژوهش  و  مطالعه  جهت 
نبود  درصد)   64/8) نفر   162 مناسب)، 
فقدان  درصد)   56/8) نفر   142 مقاله نامه ها، 
 59/6) نفر   149 التين،  تخصصي  مجله های 
نفر   135 و  مطالعه،  فرصت  نداشتن  درصد) 
و  بخشنامه ها  در  موجود  موانع  درصد)   54)

آيين نامة پژوهشي را ذكر نمودند.
دست وپاگير  مقررات   (1381) عباسپور 
 (1386) مهری  و  وقت؛  كمبود  و  اداری 
طوالني بودن مراحل تصويب طرح ها و نبود 
شده  ارائه  ترجمه های  و  تأليفي  كتاب هاى 
در  بازدارنده  عوامل  از  را  چاپ  مرحلة  تا 

توليدات علمي ذكر كردند.

اعضای  مشكالت  پژوهش  هفتم  سؤال 
توليد  در  پژوهش  جامعة  علمي  هيئت 

اطالعات علمي در مقوله های زير دسته بندی 
مي شود كه عبارت اند از:

نفر(78/4   196 پژوهشي:  مشكالت   .1
در  مقاله  تأييد  و  ارسال  مشكالت  درصد) 
درصد)   73/2) نفر   183 تخصصي،  مجالت 
مشكالت تأييد و تصويب آثار پژوهشي، 176 
گير  پا  و  دست  مقررات  درصد)   70/4 نفر( 
نبودن  مؤثر  درصد)   40/4) نفر   101 اداری، 
 68 و  خدمت،  ضمن  آموزشي  كالس های 
كالس های  برگزاری  عدم  (27/2درصد)  نفر 

آموزشي ضمن خدمت بيان كردند.
2. مشكالت آموزشي: منظور از مشكالت 
آموزشي همان مشكل سواد اطالعاتي جامعة 
اطالعاتي  سواد  از  منظور  است،  پژوهش 
مفهوم سازی،  براى  الزم  ابزارهای  شناسايي 
اطالعات  مديريت  و  ارزيابي،  بازيابي، 
مطالب  به  توجه  با   .(2000 (آشور18،  است 
عبارت اند  شده  مطرح  مشكالت  شده  ارائه 
با  آشنايي  عدم  درصد)   43/2) نفر   108 از: 
درصد)   40/8) نفر   102 الكترونيكي،  منابع 
منابع  در  جست وجو  نحوۀ  با  آشنايي  عدم 
عدم  درصد)   37/6) نفر   94 الكترونيكي، 
دانشگاه  ديجيتالي  كتابخانة  با  دقيق  آشنايي 
عدم  درصد)   34/8) نفر   87 اسالمي،  آزاد 
كتابخانة  در  جست وجو  شيوۀ  با  آشنايي 
نداشتن  درصد)   32/2) نفر   58 ديجيتالي، 

اطالعات كافي در مورد مقاله نويسي.
3. مشكالت منابع و تجهيزات كتابخانه ای: 
168 نفر(67/2 درصد) نداشتن منابع اطالعاتي 
 72/8) نفر   182 كتابخانه ها؛  در  نياز  مورد 
18. Ashoor 
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درصد) عدم كتاب هاى تخصصي مورد نياز؛ 
176 نفر (70/4 درصد) نبود كتابشناسي ها و 
مجله های تخصصي فارسي؛ 142 نفر (56/8 
التين،  تخصصي  مجله های  فقدان  درصد) 
فهرستگان ها؛  و  نمايه نامه ها،  مقاله نامه ها، 
به  دسترسي  عدم  درصد)   48/4) نفر   121
و  اسالمي؛  آزاد  دانشگاه  ديجيتالي  كتابخانة 
كافي  امكانات  عدم  درصد)  نفر (67/9   169
(مكان  دانشگاه  در  پژوهش  و  مطالعه  جهت 
ذكر  اصلى  مشكالت  به عنوان  را  مناسب...) 

كرده اند.

خالصه و نتيجه گيری 
با بررسي و بحث دربارۀ نتايج به دست آمده 
در اين پژوهش، مشخص شد كه بين توليدات 
كار  سابقة  و  علمي  هيئت  اعضای  علمي 
آموزشي و پژوهشي رابطة معني داری وجود 
حوزۀ   در  علمي  توليدات  بيشترين  و  دارد 
در  مقاالت  قالب  در   كه  است  انساني  علوم 
مجله های علمي- عمومي، علمي- ترويجي، 
و علمي - پژوهشي است و بيشترين مقاالت 
كه  همانطور  مي باشد.  مذكور  مجله های  در 
پژوهشگر در تجزيه و تحليل نتايج تحقيق به 
آن دست يافته است مشكالت جامعة پژوهش 
در توليدات علمي شامل مشكالت ارسال و 
مشكالت  تخصصي،  مجالت  در  مقاله  تأييد 
تأييد و تصويب آثار پژوهشي، عدم كتاب هاى 
مطالعه  فرصت  نداشتن  موردنياز،  تخصصي 
اداری،  دست وپاگير  مقررات  دانشگاه،  در 
نبود كتابشناسي ها، مجله  های تخصصي، عدم 
در  پژوهش  و  مطالعه  جهت  كافي  امكانات 

و  بخشنامه ها  در  موجود  موانع  و  دانشگاه 
آيين نامه های پژوهشي مى باشد.

پيشنهادهای پژوهش
اين  در  آمده  به دست  نتايج  اساس  بر   
توليدات  مشكالت  رفع  به منظور  پژوهش، 
علمي اعضای هيئت علمي دانشگاه های آزاد 

اسالمي، كوشش های زير پيشنهاد مي شود:
مكاني  و  زماني  فاصلة  بردن  بين  1. از 
مراحل تصويب طرح ها، كتاب هاى تأليفي و 

ترجمه های ارائه شده تا مرحلة چاپ.
كه  اداری  دست وپاگير  مقررات  2. رفع 
علمي  توليدات  به  بخشيدن  سرعت  مانع 

اعضای هيئت علمي مي شود.
3. اختصاص مكان مناسب جهت تحقيق 

و پژوهش اعضای هيئت علمي در دانشگاه.
و  تحقيق  واحدهای  دادن  4. اختصاص 
برونداد  و  علمي  هيئت  اعضای  برای  مطالعه 
به صورت  تحصيلي  نيمسال  هر  پايان  در  آن 

انواع توليدات علمي.
فرصت های  برای  استادان  5. اعزام 
مطالعاتي جهت تحقيق و پژوهش با توجه به 

سابقة تدريس اعضای هيئت علمي.
تحقيق  روش  كالس های  6. برگزاری 
يا  آموزشي  مختلف  گروه های  تفكيك  به 

حوزه های مختلف علوم. 
7. برگزاری كالس شيوه های مقاله نويسي 
انواع  تفكيك  به  كاربردی  عملي-  به صورت 

مقاله ها (مروری، انتقادی، پژوهشي).
دانشگاهي  كتابخانه های  منابع  8. تكميل 
كتاب ها  به ويژه  علوم  مختلف  حوزه های  در 
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و مجله های تخصصي به فارسي و التين.
به  كامل  آشنايي  و  تسلط  كه  آنجا  9. از 
بين المللي)  زبان های  (به ويژه  خارجي  زبان 
برای وارد شدن به دنيای علم ضروری است 
لذا پيشنهاد مي گردد كالس های آموزش زبان 
و اخذ مدرک تحصيلي و تأثير آن در ارتقاى 

اعضای هيئت علمي درنظر گرفته شود.
تسهيالتي برای  امكان چاپ و انتشار    .10

مقاالت  از طريق  مكاتبه با مجامع علمي.

منابع 
توليد  وضعيت  «مطالعه  سكينه.  انصافي،   .1
طبيعي  منابع  بخش  علمي  هيئت  اعضای  اطالعات 
(جنگل و مرتع) در ايران طي سال های 1376-1368». 
پايان نامة كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني، 
دانشكدۀ علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه تهران، 

.1377
شوبرت،  ولنگانگ؛  گالنزل،  تيبور؛  براون   .2
آندرتاس. «شاخص های علم سنجي، ارزيابي تطبيقي 
 32 ارجاعات  تأثيرگذاری  و  انتشاراتي  فعاليت های 
 8 رهيافت،  رياحي.  محمداسماعيل  ترجمة  كشور». 

. 80-70 :(1374)
علمي  فعاليت های  «بررسي  عباس.  حری،   .3
و  كتابداری  رشته  علمي  هيأت  اعضای  پژوهشي  و 
فصلنامة   .«1378 سال  پايان  تا  ايران  اطالع رساني 

كتاب، دورۀ يازدهم، 2 (تابستان 1379): 9- 36.
در  پژوهش  سال  «ده  محمدحسين.  دياني،   .4
دانشگاه فردوسي مشهد». كتابداری و اطالع رساني، 

دورۀ ششم، 1 (بهار 1382): 45-33.
كمي  وضعيت  «بررسي  محمدرضا.  رامشك،   .5
علمي  هيأت  اعضاء  بوسيله  علمي  اطالعات  توليد 

درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
و  كتابداری   .«1379-1374 سالهای  بين  كاشان 

اطالع رساني، دورۀ هفتم، 1 (بهار 1383): 80-73 .
توليد  وضعيت  «بررسي  علي اصغر.  رضوی،   .6
علوم  دانشكده  علمي  هيأت  اعضاء  علمي  اطالعات 
پايان نامة   .«77-72 مدرس  تربيت  دانشگاه  انساني 
كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني، دانشكدۀ 
مدرس،  تربيت  دانشگاه  انساني،  علوم  و  ادبيات 

.1379
علمي  هيأت  «اعضاء  مريم.  زاهداني،  زاهد   .7
كّمي  بررسي  علمي،  توليدات  و  شيراز  دانشگاه 
ارشد  كارشناسي  پايان نامة   .«1378-1362 سالهای 

كتابداری و اطالع رساني، دانشگاه شيراز، 1380.
توليدات  كّمي  «وضعيت  مصيب.  سامانيان،   .8
اسالمي».  آزاد  دانشگاه  علمي  هيأت  اعضاء  علمي 
 :(1382 (پاييز   3 چهاردهم،  دورۀ  كتاب،  فصلنامة 

.72 -55
كتاب سنجي،  بر  «مروری  ان.  آی.  سن گوتيا،   .9
ترجمة  كتابخانه سنجي».  و  علم سنجي  اطال ع سنجي، 
دورۀ  اطالع  رساني،  وزيرپوركشميری.  مهردخت 

دهم، 2 و 3 (تابستان و پاييز 1372): 58-38.
وضعيت  «بررسي  حسن.  عباسپور،   .10
علمي  هيات  اعضای  توسط  اطالعات  توليدات 
 .«1379-1375 سالهای  در  پزشكي  علوم  دانشگاه 
پايان نامة كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني، 
دانشگاه  پزشكي،  اطالع رساني  و  مديريت  دانشكدۀ 

علوم پزشكي ايران، 1381.
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فعاليتهای علمي اعضای هيات علمي دانشگاه شهيد 
علوم  مجله   .«1378-1363 سالهای  طي  چمران 
و  (پاييز   3 ششم،  دورۀ  روان شناسي،  و  تربيتي 
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