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  چكيده
 1383هاي وليدشده بين سالعضو هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران، ت 30در اين پژوهش توليدات علمي 

هاي مورد نياز، توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده در  براي گردآوري داده. ، بررسي شده است1389تا نيمة اول 
دليـل دسترسـي    هاي پژوهشي اعضا و در برخـي مـوارد نيـز بـه     هاي مورد پژوهش، از طريق گردآوري سوابق فعاليت سال

هـاي مجـزا    ليسـت  هاي اطالعاتي مختلف اسـتخراج و در چـك   جو در پايگاهو از طريق جست نداشتن به سوابق علمي فرد،
شده در پژوهش، مرتب و بـا   هاي طرح تناسب يكي از پرسش آمده هر بار به دست پس از آن مجموعه اطالعات به. ثبت شد

شده در نشريات داخلـي در هـر چهـار     مقاالت علمي چاپنتايج نشان داد كه . وتحليل شد افزار اكسل تجزيه استفاده از نرم
گـروه   ،كه در نشريات خارجي بـا توجـه بـه تعـداد اعضـاي هيـأت علمـي        گرايش از وضعيت مطلوبي برخوردارند، درحالي

هاي مديريت ورزشي و رفتار حركتـي   تري نسبت به گروه آموزشي طب ورزشي و گروه فيزيولوژي ورزشي وضعيت مطلوب
هاي داخلي و خارجي هر چهار گروه از وضعيت مطلـوبي برخوردارنـد و گـروه طـب      ت همايشاز لحاظ تعداد مقاال. دارند

بـا  . هاي آموزشي ديگر دارد تري نسبت به گروه المللي وضعيت مطلوب هاي بين ورزشي با دو عضو هيأت علمي در همايش
هـاي   علمي نسبت به ديگر گـروه نيز گروه طب ورزشي با دو عضو هيأت  ISIشده در نشريات  توجه به تعداد مقاالت چاپ
  . تري برخوردار است آموزشي از وضعيت مطلوب

  
  

  هاي كليدي  واژه
 .هيأت علمي، مقاالت علمي، دانشگاه تهران دانشكدة تربيت بدني، ،توليدات علمي
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   مقدمه
ي از در عصر كنوني توليد علم و تحرك علمي با رونق و پيشرفت فناوري كامالً مرتبط است و فن و فناور

در حقيقت توليد و بسط و گسترش علم تأثير بسيار عميقي . شود لوازم زيست انسان معاصر محسوب مي
عنوان  به بيان ديگر توليد و توسعة علمي به. هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد در تمام حوزه

قرن حاضر دانش و در . جانبه و پايدار كشورها نقش مهمي بر عهده دارد محرك اصلي توسعة همه
  . ترين عناصر حيات اجتماعي و قدرت سياسي و اقتصادي معرفي شده است فناوري برجسته

توليد علم و دانايي تنها از طريق . ترديد توليد علم اساس دانايي و دانايي اساس توانايي است بي  
اد مستقل و پويا گرايي موجب توسعة پايدار شده و در يك اقتص علم. شود تحقيق و پژوهش حاصل مي

ساز فناوري و در نتيجه اشتغال و  بنابراين توليد علم موجب افزايش دانايي شده و زمينه. شود دنبال مي
  ). 1(شود  ثروت شده و در نهايت سبب آسايش و توانايي و امنيت اجتماعي مي

جايگاهي شوند و  بندي مي هايي كه براساس آن كشورهاي مختلف از نظر علمي درجه يكي از شاخص
هاي دانشگاهي و ميزان مشاركت آنها در توليد  شود، وجود محيط براي آنها در توسعه در نظر گرفته مي

توان و ظرفيت علمي هر كشور نيز يكي از ). 8(هاي علمي است  علم و دانش و مستندسازي يافته
نه مستلزم بهبود وضعيت آيد و پيشرفت در اين زمي شمار مي يافتگي آن كشور به معيارهاي ارزيابي توسعه

توليد علم يعني زادن و افزايش علم يا افزودن مطلب و نكتة جديدي بر . توليد اطالعات علمي است
علم توسط عالمان، پژوهشگران، دانشمندان و متخصصان هر رشتة علمي به جامعه ارائه . دانش بشري

عنوان يكي از مراكز توليدكنندة  ها به اهاز ميان مراكز علمي، سازماني و تحقيقاتي مختلف، دانشگ. شود مي
كنند و الزم است كه  اطالعات نقش مهمي در توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايفا مي

ها به چه اندازه است و چه   هاي پژوهشي آنها مطالعه و بررسي و مشخص شود ميزان اين پژوهش فعاليت
  . شود عواملي موجب افزايش و كاهش آنها مي

فعاليت پژوهشي و توليدات . ها رسالتي خاص و نقشي اساسي دارند ضاي هيأت علمي در دانشگاهاع
اي برخوردار است و عمالً شهرت و اعتبار هر دانشگاه به كارايي آنان بستگي  علمي آنها از اهميت ويژه

بيان  "ن يا مردنچاپ كرد"هاي آمريكا اين موضوع را با عبارت طنزآميز  دارد، به همين دليل در دانشگاه
  ). 11(كنند  مي
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صورت  يكي از پيامدها و محصوالت عملكرد اعضاي هيأت علمي توليد اطالعات علمي است كه به
گونه توليدات و  دليل وجود اين به. شود منابع اطالعاتي اعم از كتاب، مقاله، گزارش و استاندارد ارائه مي

شاخص . كند لمي در اين حوزه معنا پيدا ميروند مصرفي در سطح جامعة علمي، شاخص باروري ع
هاي علمي وضع  هايي است كه در چند دهة اخير براي سنجش فعاليت باروري علمي يكي از شاخص

توان  وسيلة آن مي گذاران علم واقع شده است و به نظران علمي و سياست شده و مورد توجه صاحب
گيري آن پرداخت و از اين طريق به تصويري  دازهوضعيت فعاليت علمي را به زبان كمي بيان كرد و به ان

هاي تعيين  يكي از روش. هاي خاص دست يافت هاي علمي در يك كشور يا در حوزه عيني از فعاليت
چنين شاخصي عبارت است از مراجعة مستقيم و بررسي توليدكنندگان اصلي علمي يعني اعضاي هيأت 

عي شده است ميزان توليد علم اعضاي هيأت علمي علمي، كه در اين پژوهش مدنظر قرار گرفته و س
  . چهار گرايش مختلف رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران بررسي شود

خصوص در چند دهة اخير  عبارتي توليد علم، از موضوعات مورد توجه به موضوع توليد اطالعات و به
مينة وضعيت توليد اطالعات يا توليدات هايي در ز در اين زمينه محققان بسياري، پژوهش. بوده است

  . اند اي انجام داده علمي، در سطح ملي يا منطقه
وضعيت توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم «در تحقيقي با عنوان ) 1384(فروغي 

وقت دانشگاه را بررسي كرد و به  نفر از اعضاي هيأت علمي تمام 210، توليدات علمي »پزشكي كرمانشاه
) درصد 82/42(نامه  صورت مشاركت در توليد پايان ين نتيجه رسيد كه بيشترين توليدات علمي اعضا بها

بوده است و در ) درصد 16/ 05( 1380هاي پژوهش متعلق به سال  و بيشترين درصد توليدات در سال
  ). 3(درصد، بيشترين توليدات علمي را داشته است  82/ 8مجموع دانشكدة پزشكي با 

به بررسي وضعيت توليدات علمي پژوهشگران پژوهشكدة مهندسي در ) 1385(ري قمصري تصوي
درصد در  3/86نتايج تحقيق وي نشان داد كه بيشتر توليدات علمي .  پرداخت 1370-1384هاي  سال

درصد مقاالت به نشريات و  70المللي ارائه شده است كه از بين آنها  هاي ملي و بين كنفرانس
درصد مقاالت با  1/58صورت تأليف و  درصد توليدات به 7/97داخلي اختصاص دارد؛ هاي  كنفرانس

و كمترين توليدات در 1383همكاري دو يا سه نويسنده نوشته شده و بيشترين توليدات در سال
  ).3(اند  منتشر شده 1372و  1371هاي  سال

ت علمي اعضاي هيأت علمي رشتة توليدا وضعيت«اي با عنوان  نامه در پايان) 1386(نژاد شيخي      
نشان داد كه با » )1380- 1384(پژوهشي دولتي ايران  ها و مراكز رساني در دانشگاه كتابداري و اطالع
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پژوهشي، بيشترين توليدات علمي در ميان  توجه به تعداد اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه يا مركز
هاي علوم  مدرس و چمران؛ در ميان دانشگاه فردوسي، تربيت هاي هاي غيرپزشكي، به دانشگاه دانشگاه

پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دانشگاه  پزشكي به دانشكدة
اسناد  پزشكي زاهدان؛ در ميان مراكز پژوهشي به مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي، سازمان علوم

). 7(يافته است  و پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي اختصاص و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران
 ترتيب از بيشترين به كمترين در نتايج پژوهش حاكي از آن است كه توليدات علمي به همچنين

 70/3(علمي مردان  سرانة توليدات. اند هاي مقاله مجله، مقاله مجموعه، كتاب و مقاله همايش بوده قالب
. زبان فارسي بوده است درصد آثار توليدشده به 90بيش از . بوده است) درصد 68/3(و زنان ) درصد

بيشترين ميزان توليدات  1384 و 1383، 1382، 1380هاي  دهد كه در سال همچنين نتايج نشان مي
مراكز پژوهشي  1381است و تنها در سال  هاي غيرپزشكي  علمي مربوط به اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  ).7(اند  توليد علم داشتهها  بيش از دانشگاه
علمي اعضاي هيأت علمي حوزة علوم انساني دانشگاه تبريز طي  بررسي توليدات) 1387(زاده حسن

هاي تأليفي  هاي وي نشان داد كه بيشترين درصد مقاله يافته. را بررسي كرد1381- 1386هاي  سال
المللي و  بين شده در مجامع ملي و ههاي تأليفي، آثار ارائ ، و بيشترين درصد كتاب1385سال  مربوط به

مورد كتاب  62توليدات علمي،  از نظر انواع. است 1386يافته مربوط به سال  هاي پژوهشي پايان طرح
مورد مقالة  17هاي داخلي،  در مجله مورد مقالة تأليفي 368اي؛  مورد كتاب ترجمه 28تأليفي، 
مورد آثار  291هاي خارجي؛  شده در مجله پمورد مقاله چا 25هاي داخلي و  شده در مجله ترجمه

هاي مورد پژوهش انجام گرفته  مورد طرح پژوهشي در سال 182المللي و  شده در مجامع ملي و بين ارائه
  ).5(است 

وضعيت توليد مقاالت علمي توسط اعضاي هيأت علمي «در تحقيق خود با عنوان ) 1388(سبحاني 
يگاه اطالعاتي معتبر شامل پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي، ، چهار پا»دانشگاه علوم پزشكي گيالن

عضو  334وجو و تعداد مقاالت  جست Scopusو  Web of Knowledge (WOK)ايران مدكس، 
را بررسي كرد و مشخص شد كه در پنج  1387هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن تا پايان سال 

منتشرشده توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه رشد چشمگيري  سال اخير تعداد مقاالت فارسي و التين
مقاله در  41ميالدي به  2003مقاله در سال  9اي كه در بخش مقاالت التين اين تعداد از  گونه داشته، به

  ).6(ميالدي رسيده است  2008سال 
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 بررسي وضعيت توليد اطالعات علمي توسط اعضاي هيأت«در پژوهشي با عنوان ) 1388(باوي 
هاي  به اين نتيجه رسيد كه در طول سال» 1382 – 1386هاي  علمي پژوهشگاه صنعت نفت در سال

 1412عنوان مقاله،  1665اثر علمي توليد شده است كه از اين بين  3192مورد مطالعه در مجموع 
درصد  22. عنوان كتاب است 12شده و  نامه هدايت عنوان پايان 103يافته،   عنوان طرح تحقيقاتي خاتمه

بيشترين تعداد مدارك . هاي معتبر داخلي و خارجي منعكس شده است شده در نشريه هاي ارائه از مقاله
  ).2(علمي توليدشده در سه موضوع پتروشيمي، مهندسي شيمي و مخازن هيدروكربوري است 

ي طي به مطالعة توليدات علمي برزيل در زمينة علوم پزشكي و بهداشت) 1999(پي يرا و اسكودرا 
زيرگروه پزشكي را به تفكيك هر سال مورد  40آنها توليدات علمي . پرداختد 1981 – 1995هاي  سال

زيرگروه را به كل توليدات جهاني در همان  40مطالعه قرار دادند و نسبت توليدات علمي هر يك از اين 
هاي  نشان داد كه طي سال نتايج. ها و نيز به كل توليدات علمي برزيل سنجيدند ها و نيز گروه زيرگروه

ها به  درصد مقاله 4/42مقالة علمي در برزيل منتشر شده است كه از اين تعداد  56128مورد مطالعه 
زيرگروه مورد پژوهش، گروه  40همچنين از ميان . هاي علوم پزشكي و بهداشت اختصاص دارد رشته
مقاله كمترين  41وه بيهوشي با مقاله بيشترين و گر 4778شناسي تجربي و پزشكي با مجموع  زيست

  ). 17(اند  ميزان توليدات علمي را به خود اختصاص داده
اي به بررسي توليدات علمي مؤسسة مولكولي و بيولوژي سلولي در  در مطالعه) 2003(كيونگ لي 
هدف اين مطالعه ارزيابي فعاليت تحقيقاتي اين مؤسسه طي ده سال از بدو تأسيس . سنگاپور پرداخت

فصل كتاب،  33مقاله،  35نتايج اين بررسي نشان داد كه پژوهشگران اين مؤسسه طي ده سال . استآن 
التحصيل فوق  فارغ 14، )دكتري تخصصي(التحصيل  فارغ 46نگاشت،  تك 4مقاله در كنفرانس،  24

سه در درصد از پژوهشگران اين مؤس 6/95از نظر ارزش جهاني، مقاالت . اند اختراع داشته 10ليسانس و 
درصد آنها  6/11استناد شده و به  30تا  25ها بين  به هر يك از عنوان. آي نمايه شده است .اس.آي

بار استناد شده  200تا  100عنوان بين  18بار و به  200عنوان مقاله بيش از  4به . استنادي نشده است
  ).15(است 

كدة تربيت بدني دانشگاه در بررسي حاضر، كوشش شده است تا آنچه اعضاي هيأت علمي دانش
يا در ) كتاب، مقاله و طرح پژوهشي(صورت مكتوب  به 1389تا نيمة اول  1383تهران از سال 

اند، از نظر تعداد توليدات علمي، قالب توليدات علمي، زبان توليدات  ها ارائه كرده ها و گردهمايي كنفرانس
  .وزشي و رتبة دانشگاهي اعضا بررسي شودهاي آم علمي و مقايسة كمي توليدات علمي به تفكيك گروه
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 روش پژوهش 

عضو هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران، توليدشده  30در پژوهش حاضر توليدات علمي 
براي گردآوري . هاي آموزشي بررسي شده است ، به تفكيك گروه1389تا نيمة اول  1383هاي بين سال

هاي مورد پژوهش، از طريق  اعضاي هيأت علمي دانشكده در سالهاي مورد نياز، توليدات علمي  داده
دليل دسترسي نداشتن به سوابق  هاي پژوهشي اعضا و در برخي موارد نيز به گردآوري رزومة فعاليت

هاي اطالعاتي مختلف مثل پايگاه اطالعتي اعضاي هيأت علمي  وجو در پايگاه علمي فرد، از طريق جست
هاي دانشگاه تهران، كتابشناسي ملي ايران، سايت  نامه ايگاه اطالعاتي پايان، پ)ساعد(دانشگاه تهران 

، و پايگاه اطالعات علمي جهاد )Magiran(پژوهشكدة تربيت بدني، بانك اطالعات نشريات كشور 
پس از آن مجموعة اطالعات . هاي مجزا ثبت شد ليست استخراج و در چك) SID(دانشگاهي 

افزار  شده در پژوهش مرتب، و با استفاده از نرم هاي طرح اسب يكي از پرسشتن آمده هر بار به دست به
  .وتحليل شد اكسل تجزيه

  

  هاي پژوهش نتايج و يافته
شناختي اعضاي هيأت علمي دانشكدة  هاي پژوهش، كلية اطالعات جمعيت داده تحليل و  تجزيهبا توجه به 

محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي و نوع استخدام هاي آموزشي، رتبة علمي،  تربيت بدني به تفكيك گروه
  . گردآوري شد 1در جدول 

دهد  بررسي مشخصات اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزش دانشگاه تهران نشان مي
نفر  12عضو هيأت علمي در چهار گرايش رشتة تربيت بدني مشغول فعاليت هستند؛  30كه در مجموع 

نفر در  2نفر گرايش مديريت ورزشي و  8نفر در گرايش فيزيولوژي ورزشي،  8 در گرايش رفتار حركتي،
 . گرايش طب ورزشي

تعداد توليدات  2جدول . شود در اين پژوهش توليدات علمي بر حسب قالب، به هفت گروه تقسيم مي
ساله از نامه و ر شود، پايان كه مشاهده مي گونه همان. دهد ها را نمايش مي علمي در هر يك از قالب

) درصد 25/26(شده در نشريات  و پس از آن مقاالت چاپ) درصد 21/37(بيشترين تعداد برخوردار بوده 
، طرح )درصد 03/7(ها  ، كتاب)درصد 97/20(ها  شده در همايش مقاالت ارائه. در درجة دوم قرار دارند

 .تيب از توليدات علمي اعضاي هيأت علمي هستندتر به) درصد 93/2( ISIو مقالة ) درصد 6/5(پژوهشي 
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  شناختي اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني مشخصات جمعيت. 1جدول 
 
 

 گرايش

راد
ل اف

د ك
عدا

ت
 

 نوع استخدام محل اخذ آخرين مدرك رتبة علمي

تاد
 اس

يار
نش
 دا

يار
تاد

 اس

بي
 مر

 داخلي

جي
خار

 

مي
رس

 

شي
ماي
 آز
مي

رس
 

ني
يما

 پ

 ته
گاه

نش
دا

ران
 

گاه
نش
دا

 
گر

 دي
اي

ه
 

 0 1 7 1 1 6 0 4 4 0 8 مديريت

 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2 طب

 3 1 4 0 2 6 0 6 1 1 8 فيزيولوژي

 3 1 8 0 0 12 1 9 2 0 12 رفتار

 6 4 20 3 4 23 1 19 9 1 30 جمع

   
 توزيع فراواني انواع توليدات علمي. 2جدول 

 درصد فراواني توليدات علمي

 25/26 582 شده در نشريات پمقاالت چا

 97/20 465 ها شده در همايش مقاالت ارائه

 03/7 156 )تأليف، ترجمه(كتاب 

 21/37 825 نامه، رساله پايان

 6/5 124 طرح پژوهشي

 ISI 65 93/2مقالة 

 100 2217 جمع كل

 

. رفته شده استدر بررسي توليدات علمي از بعد زبان، دو زبان فارسي و انگليسي در نظر گ      
درصد به زبان انگليسي  66/14در صد آثار به زبان فارسي و  34/85دهد كه  نشان مي 3نتايج جدول 

  .ارائه شده است
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 توزيع فراواني زبان توليدات علمي. 3جدول 
 درصد فراواني زبان توليدات علمي

 34/85 1892 فارسي

 66/14 325 انگليسي

 100 2217 جمع كل

 

ات علمي و تعداد اعضاي هيأت علمي جامعة مورد پژوهش به تفكيك چهار گروه مورد تعداد توليد
نسبت توليدات علمي به اعضاي هيأت علمي در گروه طب ورزشي با . است ارائه شده 4بررسي در جدول 

هاي بعدي  و رتبه 85گروه مديريت ورزشي با نسبت  رتبة دوم. باالترين رتبه را دارد 184نسبت 
  .ندا گروه فيزيولوژي ورزشي و گروه رفتار حركتيترتيب  به

  
 نسبت توليدات علمي به تعداد اعضاي هيأت علمي هر گروه آموزشي. 4جدول 

 گروه آموزشي
تعداد توليدات   

 علمي
تعداد اعضاي هيأت 

 علمي
نسبت توليدات علمي به 

 اعضا
 مديريت ورزشي

 
680 8 85 

 طب ورزشي
 

368 2 184 

 فيزيولوژي
 

597 8 62/74 

 رفتار حركتي
 

572 12 7/47 

 جمع
 

2217 30 9/73 

 
. اند هاي مختلفي داشته هاي علمي متفاوت در توليدات علمي مشاركت اعضاي هيأت علمي با رتبه    

رتبة دوم متعلق به . باالترين سهم توليدات علمي مربوط به درجة استادي است 5هاي جدول  مطابق داده
  .ترتيب متعلق به استادياري و مربي هستند اي بعدي بهه درجة دانشياري و رتبه
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 توزيع فراواني توليدات علمي به تفكيك رتبة دانشگاهي اعضا. 5جدول 

 نسبت توليدات به اعضا تعداد توليدات علمي تعداد اعضاي هيأت علمي رتبة دانشگاهي

 202 202 1 استاد

 126 1134 9 دانشيار

 1/46 876 19 استاديار

 5 5 1 مربي

 - 2217 30 جمع

    

ارائه  6تمامي توليدات علمي اعضاي هيأت علمي براساس چهار مرتبة علمي دانشگاهي در جدول 
نتايج . براساس رتبة دانشگاهي مقايسه كرد توان در اين جدول كلية توليدات علمي را مي. شده است
الت علمي داخلي و بيشترين توليدات دهد كه بيشترين توليدات علمي استاد و استادياران، مقا نشان مي

 .هاست نامه  علمي دانشياران، راهنمايي پايان

 
توزيع فراواني انواع توليدات علمي به تفكيك رتبة دانشگاهي اعضاي هيأت علمي. 6جدول   

مي
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رتب
 م
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مقاالت 
 علمي

مقاالت 
ها همايش  

نامه پايان كتاب  رساله 
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ح پ
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 تر
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راه

 

اور
مش

 

نما
راه

 

اور
مش

 

 12 3 4 5 15 23 13 2 2 26 10 87 1 استاد

 30 67 36 33 119 284 14 39 114 127 27 232 9 دانشيار

 23 54 25 12 139 130 38 50 72 124 34 189 19 استاديار

 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 مربي

 65 124 65 50 273 437 65 91 188 277 71 511 30 جمع
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دهد كه بيشترين سهم توليدات علمي مربوط به مقاالت علمي  نشان مي 6هاي جدول  همچنين داده
كمترين سهم نيز . ارشد است نامة كارشناسي شده در نشريات داخلي و پس از آن راهنمايي پايان چاپ

  .مربوط به راهنمايي رسالة دكتري است
هاي مختلف در چهار گروه آموزشي را  تمامي توليدات علمي اعضاي هيأت علمي در قالب 7جدول 
  .توان مقايسه كرد در اين جدول كلية توليدات علمي چهار گروه آموزشي را با يكديگر مي. دهد نشان مي

  
  هاي آموزشي توزيع فراواني انواع توليدات علمي به تفكيك گروه. 7جدول 

 

  

صورت  ، ميزان توليدات علمي در هر گروه آموزشي بر حسب قالب و به7هاي جدول  با توجه به داده
  : استقرار زير  نزولي به

هاي داخلي،  شدة داخلي، مقاالت همايش نامه، مقاالت چاپ راهنمايي پايان: گروه مديريت ورزشي 
المللي، ترجمة كتاب، مشاورة  هاي بين نامه، طرح پژوهشي، تأليف كتاب، مقاالت همايش مشاورة پايان

  .المللي و در انتها مقاالت بين ،ISIرساله، راهنمايي رساله، مقاالت 
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مديريت 
  ورزشي

 

8 120 8 107 30 33 26 166 88 21 25 44 12 

طب 
 ورزشي

2 44 16 71 78 8 0 81 40 0 0 18 12 

 25 33 18 15 73 98 26 15 18 57 31 188 8 يولوژفيزي

رفتار 
 يحركت

12 159 16 42 62 35 13 92 72 14 22 29 16 

 65 124 65 50 273 437 65 91 188 277 71 511 30 جمع
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هاي  المللي، مقاالت همايش هاي بين ، مقاالت همايشنامه پايان ييراهنما :ورزشي گروه طب
المللي، مقاالت  شدة بين نامه، طرح پژوهشي، مقاالت چاپ شدة داخلي، مشاورة پايان داخلي، مقاالت چاپ

ISI نگرفته در اين گروه توليدات به شكل ترجمة كتاب، راهنمايي و مشاورة رساله انجام . و تأليف كتاب
  .است

هاي  نامه، مقاالت همايش نامه، مشاورة پايان مقاالت داخلي، راهنمايي پايان :گروه فيزيولوژي
المللي  هاي بين توأماً مقاالت همايش ،ISIالمللي، ترجمة كتاب، مقالة  داخلي، طرح پژوهشي، مقاالت بين

  .هو مشاورة رساله، و در انتها توأماً تأليف كتاب با راهنمايي رسال
هاي  نامه، مقاالت همايش نامه، مشاورة پايان مقاالت داخلي، راهنمايي پايان :گروه رفتار حركتي

هاي داخلي، تأليف كتاب، طرح پژوهشي، مشاورة رساله، توأماً مقاالت  المللي، مقاالت همايش بين
  .راهنمايي رساله و در انتها ترجمة كتاب ،ISIالمللي و مقاالت  بين

نامه رتبة اول و در دو گروه فيزيولوژي و  يريت ورزشي و طب ورزشي، راهنمايي پاياندر دو گروه مد
  .شدة داخلي اولين رتبه در توليدات علمي اعضاي هيأت علمي را دارا هستند رفتار حركتي، مقاالت چاپ

  

 گيري بحث و نتيجه

ر ساليان اخير همواره در هاي كشور بوده و د هاي مهم دانشگاه در كشور ما توليد دانش يكي از فعاليت
كه شاخص مقاالت كشور در ساليان اخير از رشد خوبي  طوري كانون توجه مسئوالن بوده است، به

در اين ميان . برخوردار بوده و موجب ارتقاي جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و جهان شده است
ري و جهاني موجب شد تا با دانستن سهم دانشگاه تهران در ميزان توليدات علمي در عرصة كشو

هاي اطالعاتي معتبر داخلي و خارجي تعداد توليدات علمي منتشرشده توسط اعضاي  استفاده از بانك
  . هيأت علمي دانشكده را استخراج و بررسي كنيم

مورد توليد علمي اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت  2217آمده از مجموع  دست براساس نتايج به
ترتيب  دهد و پس از آن به تشكيل مي) درصد 21/37(نامه و رساله  وليد علمي را پايانبدني بيشترين ت

ها  شده در همايش ، مقاالت ارائه)درصد 25/26(پژوهشي داخلي  -شده در نشريات علمي مقاالت چاپ
قرار ) درصد93/2( ISIو مقاله ) درصد 6/5(هاي پژوهشي  ، طرح)درصد 03/7(ها  ، كتاب)درصد 97/20(
  . رنددا
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در خصوص بررسي زبان توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران 
درصد به زبان  66/14درصد به زبان فارسي و  34/85توليد علمي،  2217مشاهده شد كه از مجموع 

يأت شود كه نسبت به حضور اعضاي ه آمده مشاهده مي دست با توجه به نتايج به. انگليسي بوده است
  . المللي تالش بيشتري بايد صورت گيرد علمي در مجامع بين

با توجه به بررسي نسبت توليدات علمي به تعداد اعضاي هيأت علمي هر گروه آموزشي مشاهده شد 
اثر مربوط به  597عضو،  8اثر مربوط به گروه مديريت ورزشي با  680توليد علمي،  2217كه از مجموع 

اثر مربوط  368عضو و  12اثر مربوط به گروه رفتار حركتي با  572عضو،  8ا گروه فيزيولوژي ورزشي ب
عضو  8بنابراين گروه فيزيولوژي نسبت به گروه مديريت ورزشي با . عضو است 2به گروه طب ورزشي با 

عضو از توليد علمي بسيار خوبي برخوردار  2از توليد علمي كمتري برخوردار بوده و گروه طب ورزشي با 
    .است

در خصوص توليدات علمي به تفكيك رتبة دانشگاهي اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني 
توليد علمي،  1134نفر با  9توليد علمي، رتبة دانشياري  202نفر با  1مشاهده شد كه رتبة استادي 

  . اند توليد علمي 5نفر با  1توليد علمي و رتبة مربي  876نفر با  19رتبة استادياري 
هاي آموزشي مشاهده شد كه در هر چهار گروه  بررسي توليدات علمي به تفكيك گروهضمن 

نامه، مقاالت داخلي، مقاالت همايش داخلي،  آموزشي، از دوازده قالب شكلي مورد بررسي، راهنمايي پايان
در دو گروه مديريت ورزشي و طب ورزشي، راهنمايي . اند نامه، شش قالب اول بوده و مشاورة پايان

نامه رتبة اول و در دو گروه فيزيولوژي و رفتار حركتي، مقاالت داخلي اولين رتبه در توليدات علمي  پايان
 .اعضاي هيأت علمي را دارا هستند

شده در نشريات داخلي در هر چهار گرايش از وضعيت  با توجه به تحقيق حاضر مقاالت علمي چاپ
ي با توجه به تعداد اعضاي هيأت علمي در گروه كه در نشريات خارج مطلوبي برخوردارند، درحالي

. هاي مديريت و رفتار حركتي است تر از گروه آموزشي طب ورزشي و فيزيولوژي ورزشي وضعيت مطلوب
هاي داخلي و خارجي هر چهار گروه از وضعيت مطلوبي برخوردارند؛ با توجه به  از لحاظ مقاالت همايش

تري  المللي وضعيت مطلوب هاي بين هيأت علمي، در همايشاينكه گروه طب ورزشي با نسبت دو عضو 
نيز گروه طب  ISIشده در نشريات  با توجه به مقاالت چاپ. هاي آموزشي ديگر دارد نسبت به گروه

تري برخوردار  هاي آموزشي از وضعيت مطلوب ورزشي با دو نفر عضو هيأت علمي نسبت به ديگر گروه
  . است
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ريزي الزم  شود كه برنامه مده براي افزايش توليد علمي پيشنهاد ميآ دست با توجه به نتايج به
، ISIمنظور چاپ مقاالت در نشريات  هاي علمي و پژوهشي به منظور افزايش امكانات براي فعاليت به

هاي داخل و خارج براي استفاده از تجربيات يكديگر،  فراهم كردن امكان تبادل علمي بين دانشگاه
  . هاي خارجي صورت گيرد هاي اطالعاتي علمي و افزايش آشنايي با زبان آشنايي با پايگاه
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