
  وسیلۀ ّی تولید اطالعات علمی به بررسی وضعیت کم
اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در 

  13741ـ1379هاي  سال

  2محمدرضا رامشک

  چکیده
دهد که تولید اطالعات علمی توسط اعضاي هیئت علمـی ایـن دانـشگاه        نتایج این بررسی نشان می    

شده توسط اعضاي هیئت   عنوان کل منابع اطالعاتی تولید540هی انجام گرفته و از بیشتر به صورت گرو
، و کمترین تولیدات ) درصد6/36(علمی این دانشگاه بیشترین تولیدات در قالب مقاله در مجالت علمی       

 4شده در مجـالت علمـی خـارجی تنهـا       تعداد مقاالت چاپ  . اند  ارائه شده )  درصد 6/2(در قالب کتاب    
بیـشترین تولیـدات در موضـوع    .  درصد مقاالت در مجالت داخلی بـه چـاپ رسـیده      96 بوده و    درصد
  .بوده است)  درصد18/0(و کمترین آن در موضوع گوش و حلق و بینی )  درصد28(شناسی  انگل

  تولید اطالعات، اطالعات علمی، اعضاي هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان: ها کلیدواژه

  مقدمه
هایی نظیر قدرت نظامی،  کنند با شاخص ی که در حال حاضر فاصلۀ بین کشورها را تعیین می  های  شاخص

انـد؛ در حـال حاضـر     شـدند متفـاوت   بندي مـی  ها طبقه که در گذشته، کشورها براساس آن     ... ثروت، درآمد، و    
با توجه به . کنند یها را از هم تفکیک م ـ تحقیقاتی هستند که جایگاه کشورها را تعیین و آن   هاي علمی   شاخص
ناپذیر و اساسی علم اسـت، کـشورهایی کـه بیـشتر از دسـتاوردهاي دیگـر کـشورها            که تحقیق جزء جدایی     این

که علم را درونزا کنند و آن را به جزئی از خود آن کشور یا نظام تبدیل کنند نـاگزیر    کنند براي آن    استفاده می 
  3. دهندباید تحقیق و پژوهش را در دستور کار خود قرار

ـ پژوهشی هر کشور نقش بسزایی برعهده دارنـد، زیـرا یکـی از           ها و مراکز آموزشی     در این بین دانشگاه   
ها و بطور کلی تعلیمات کـشوري، وضـعیت علمـی و تحقیقـاتی کـادر           هاي علمی دانشگاه    ترین پشتوانه   شاخص

د که اعـضاي هیئـت علمـی بـه     رو  امروزه تدریس کردن کافی نیست، بلکه انتظار می       . آموزشی آن کشور است   
ها منوط به تحقیقات و تولید اطالعـات    درواقع رشد و توسعۀ دانشگاه    . موازات تدریس، پژوهش نیز انجام دهند     

                                                
ّي توليد اطالعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،  بررسي وضعيت كم«مشك، محمدرضا را: برگرفته از. ۱
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انـد و از درون   ساز، متکی بـه علـوم و فنـاوري    در حال حاضر عوامل توسعه . باشد  توسط اعضاي هیئت علمی می    
  .گیرند مام ابعاد توسعه را دربرمیجوشند و ت ها و موسسات پژوهشی می دانشگاه

شـده در   هاي متعددي وجود دارند، از جمله تعـداد مقـاالت چـاپ        براي سنجش تولیدات علمی شاخص    
. شـوند   المللی که گاهی مهمترین شاخص سنجش وضعیت تحقیقات در کشورها محسوب می       مجالت معتبر بین  

 مقاله بود، در حالی که این رقم 1200ی تقریباً بیش از  تعداد مقاالت ایرانی در مجالت معتبر جهان2000در سال 
تـر بودنـد،     و براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه کـه در گذشـته از مـا عقـب        10،000براي کشور ترکیه    

  4. بوده است5000کم  دست
ز که اعضاي هیئت علمی یکی از ارکان اصلی تولید اطالعـات در مراکـ   با توجه به موارد ذکرشده و این     

التحـصیل در   که دانشگاه علوم پزشکی کاشان ساالنه صـدها فـارغ   دانشگاهی و پژوهشی هستند و با توجه به این     
دارد، نقش ایـن اعـضا در     ) کارشناسی و کاردانی  (،  )دکتراي تخصصی، دکترا، پزشکی عمومی    (مقاطع مختلف   

در ایـن پـژوهش کوشـش    . رفته اسـت تولید اطالعات علمی و روند آن تا به حال مورد مطالعه و بررسی قرار نگ     
هـاي   ّی تولید اطالعات اعضاي هیئت علمی گـروه  هاي موضوعی و برآورد کم      شده خأل موجود در برخی زمینه     

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد بررسی قرار گیرد تا دریـابیم وضـعیت تحقیقـات در ایـن دانـشگاه            
هـاي   انشگاه نظیر کتاب، مقاالت علمـی، پوسـترها و طـرح      بدون شک بررسی آثار پژوهشی این د      . چگونه است 
  .تواند جوابگوي پرسش ما باشد تحقیقاتی می

  سؤالهاي پژوهش
ــ درمـانی کاشـان       خصوصیات فردي اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی           . 1
  چیست؟
  هایی است؟ تولید اطالعات علمی در چه زمینه. 2
  شده بیشتر به چه شکل است؟اطالعات علمی تولید. 3
  چند درصد از اطالعات علمی تولیدشده در نشریات خارجی منتشر شده؟. 4
  چند درصد این اطالعات علمی در نشریات داخلی منتشر شده؟. 5
  هاي مورد پژوهش چگونه بوده است؟ روند تولید اطالعات علمی در طول سال. 6

  جامعۀ پژوهش
سـت از همـۀ اعـضاي هیئـت علمـی دانـشگاه پزشـکی و خـدمات         جامعۀ پژوهشی این تحقیـق عبـارت ا       

که با مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، با مدارج دانشگاهی مربی،       )  نفر 120(ـ درمانی کاشان      بهداشتی
یافتـه   التدریسی، انتقال استادیار و دانشیار در این دانشگاه به تدریس و پژوهش اشتغال دارند و شامل اعضاي حق      

  .شود  دانشگاه و مامور به این دانشگاه نمیاز این
در عنـوان  » و خـدمات بهداشـتی درمـانی   «هاي بعدي این مقاله براي اختصار از آوردن کلمات         در بخش 

  .شود دانشگاه خودداري می

  ابزار و روش گردآوري اطالعات
مورد استفاده قرار اي بود که در تحقیقات مشابه نیز         ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه      

                                                
  ۱۴، ص ۱۳۸۰توكل، . ۲



گرفته بود و پژوهشگر با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش، تغییراتی در آن ایجاد نمود که مورد تأیید اسـاتید     
سـن، جـنس،   (هاي فردي  بخش اول شامل ویژگی. این پرسشنامه شامل دو بخش بود    . راهنما و مشاور نیز قرار گرفت     

 4، و بخـش دوم شـامل   )ت، گروه آموزشی و دانـشکدة محـل خـدمت   مرتبۀ علمی، وضعیت استخدامی، میزان تحصیال   
هاي پژوهـشی اعـضا در تولیـد کتـاب، چـاپ مقالـه در مجـالت علمـی، مقـاالت و پوسـترهاي             عبارت که سابقۀ فعالیت   

  .گرفت هاي تحقیقاتی را دربر می ها و طرح شده در همایش چاپ
اشان دریافت، و پرسشنامه بـه تعـداد اعـضا    سیاهۀ کاملی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ک 

هـاي مختلـف از جملـه     از آنجا که پژوهشگر احتمال عدم همکاري در تکمیل پرسشنامه را بـه علـت  . تکثیر شد 
ــ   هـاي فـصلنامۀ علمـی    بر تشویق اعضا به تکمیل پرسـشنامه، تمـامی شـماره    دانست، افزون   کمبود وقت بعید نمی   

، تمـامی  )1379 تـا  1376از اولـین شـماره در سـال    (» فـیض «ان بـا عنـوان      پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی کاشـ      
هـاي   هاي مورد پژوهش، و نیز فهرست کـاملی از طـرح      هاي علمی برگزارشده در سال      مجموعه مقاالت همایش  

هاي مورد پژوهش را که تحویل کتابخانۀ مرکزي دانـشگاه شـده          یافته توسط اعضا در طول سال       تحقیقاتی پایان 
هـاي پژوهـشی اعـضاي هیئـت علمـی       از آنجا که در این بررسی مشاهده شد فعالیـت   . د بررسی قرار داد   بود مور 

بیشتر به صورت گروهی است و امکان تفکیـک تولیـدات بـراي هـر عـضو نـسیت، بـراي جلـوگیري از تکـرار              
 تولیدات گروهی در محاسبات، تولیدات علمی چـاپ شـده توسـط اعـضاي هیئـت علمـی دانـشگاه در دفتـري             

جداگانه ثبت شد و بعد از آن تولیدات انفرادي و گروهـی کـه هریـک از اعـضا در آن شـرکت داشـتند بطـور            
 120هـا بـصورت حـضوري در بـین تمـامی       سپس اقدام به توزیع پرسـشنامه   . ها آورده شد    جداگانه در پرسشنامه  

ي مرتب نسبت به تکمیـل  ها و پیگیر باوجود افزایش مهلت گردآوري پرسشنامه . عضو هیئت علمی دانشگاه شد    
 رفع نواقص اطالعاتی که مستلزم مراجعات مکـرر     پس از . آوري گردید   جمع)  درصد 83( پرسشنامه   100ها،    آن

طـور کـه    همـان . ها استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت    به افراد جامعۀ مورد پژوهش بود، اطالعات از پرسشنامه        
کـه حقـی از کـسی تـضییع نـشود،       اشاره شد به علت کارهاي گروهی اعضاي هیئت علمی دانشگاه، بـراي ایـن             

 نفر انجام 3اند محاسبه شده؛ مثالً اگر یک مقاله توسط  دي که درآن شرکت کردهکارهاي گروهی به تعداد افرا 
.  بار محاسبه شـده اسـت  3شده، جزء تولیدات هر یک از افراد منظور شده و به این ترتیب در مجموع تولیدات             

 صورت  هو دیگري ب» بدون احتساب اشتراکات«صورت  دست آمده به دو صورت ـ یکی به   بنابراین اطالعات به
  .ـ گزارش خواهد شد» با احتساب اشتراکات«

  هاي پژوهش یافته
 43 درصد اعضاي هیئت علمی دانشگاه پزشکی کاشان داراي مـدرك تحـصیلی کارشناسـی ارشـد،       46

 درصـد داراي مـدرك تحـصیلی دکتـري     11، و )هـاي پزشـکی    تخصص در یکی از رشته    (درصد فوق دکتري    
  .باشند می

 درصـد دانـشیار   3 درصـد اسـتادیار و     51 درصد مربـی،     46لمی مورد مطالعه    از مجموع اعضاي هیئت ع    
 45 درصد در گروه سنی زیـر  90از لحاظ سن  . باشند   درصد زن می   25 درصد مرد و     75از لحاظ جنس،    . بودند

  . درصد مربوط به دانشکدة پزشکی است62از لحاظ توزیع پراکندگی، بیشترین تجمع با . سال قرار دارند
 درصـد  3/21 درصد مقاله، 6/36 اثر تولیدشده 540دهد که از   منعکس است نشان می1ا آنگونه که در جدول شماره    ه  یافته
  .درصد کتاب بوده6/2 درصد طرح تحقیقاتی و 16شده در همایش،  پوستر چاپ



دات مشترك و بدون احتساب توزیع فراوانی اطالعات تولیدشده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تفکیک با احتساب تولی. 1جدول 
  13745ـ1379هاي  تولیدات مشترك، در سال

  هاي تحقیقاتی طرح  مقاله در مجالت علمی  کتاب
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  لمی به تفکیک دانشکده و نوع مقالهدانشگاه علوم پزشکی کاشان، چاپ شده در مجالت عتولید مقاالت توزیع فراوانی . 2جدول 

  نوع مقاله  وضعیت اجرا

داد  دانشکده
تع

  

هی
گرو

دي  
فرا
ان

دي  
مور

ري  
مرو

شی  
ژوه
پ

  

جمه
تر

  

سی
گلی
ن ان
زبا

جی  
خار

ت 
جال
م

  

الت
مج

 
لی
داخ

 
  

  33  0  1  1  30  0  2  4  29  33  بهداشت
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198  184  14  13  0  184  1  12  8  190  

  96  4  6  5/0  93  0  5/6  7  93  100  درصد

 مقالـه بیـشترین و دانـشکده    231شود دانشکده پزشـکی بـا       مالحظه می  2همانگونه که در جدول شماره      
 درصـد از مقـاالت   93. اند شده در مجالت داشته  مقاله کمترین نقش را در تولید مقاالت چاپ       16پیراپزشکی با   

 درصـد از مقـاالت   93از نظـر نـوع مقـاالت    .  درصد به صورت انفرادي تولیـد شـده  7به صورت گروهی و تنها      
گونه مقاله مـروري   به صورت ترجمه ارائه شده و هیچ  )  درصد 5/0( مقاله   1 درصد موردي و تنها      5/6پژوهشی،  

                                                
گونـه   اند به خاطر وجود اعضاي هيئت علمي است كه در اجراي اين هاي تحقيقاتي كه به صورت انفرادي اجرا شده        طرح  اختالف بين جمع  . ۱

  .اند بلكه به عنوان همكار طرح، نقش داشتهها نه به عنوان مجري  طرح



  .ها ارائه نشده توسط دانشکده
 درصد از مقاالت به 6تنها . بیشترین نقش را در تولید مقاالت پژوهشی و موردي دانشکده پزشکی داشته

 کـه تمامـاً توسـط    انـد  از مقاالت در مجـالت خـارجی ارائـه شـده         )  درصد 4( مقاله   8زبان انگلیسی بوده و فقط      
  .دانشکده پزشکی بوده است

  تحلیل
ـ درمانی کاشان بیشتر بـه صـورت گروهـی بـه         اعضاي هیئت علمی دانشگاه پزشکی و خدمات بهداشتی       

هاي مورد پژوهش در این دانـشگاه سـیر    روند کلی تولید اطالعات علمی در سال     . اند  تحقیق و پژوهش پرداخته   
اعضاي هیئـت علمـی   . ها در تولید اطالعات علمی بوده   پربارترین سال  1379 و   1378هاي    صعودي داشته و سال   
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