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 يعامل ها لیتحل). 1390(اسفندیاري مقدم، علیرضا، حسن زاده، محمد، و غیوري، زینب : استناد به این مقاله
  .134-109)، 1(1پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، . ي. اس. آياثرگذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آ

  
  1. اس. آيدر آي تولیدات علمی زنان ایرانی براثرگذار  عامل هايتحلیل 

  4يوریغ نبیز، 3دکتر محمد حسن زاده، 2دکتر علیرضا اسفندیاري مقدم
  18/4/1390، پذیرش: 1/3/1390دریافت: 

  چکیده
پایگاه بر تولیدات علمی زنان ایرانی در  اثرگذار عامل هاي، بررسی این پژوهشبنیانی هدف 
به روش پیمایشی به انجام رسید.  باشد. این پژوهش کاربردي می 2009تا  1993هاي  سالدر آي.اس.آي 

(وب آو  وبگاه علوم، گردآوري اطالعات از پایگاه ISIبراي شناسایی زنان داراي تولیدات علمی در 
بر  اثرگذار عامل هايدر پیوند با استفاده شد و براي گردآوري اطالعات  ISI به مؤسسهوابسته ساینس) 

پرسشنامه استفاده گردید. پس از بررسی روایی و پایایی،  پژوهشگر ساختهتولیدات علمی زنان از پرسشنامه 
اولویت، جامعه پژوهش از نظر هاي پژوهش،  یافتهپایه بر  .فرستاده شدنفر از نویسندگان زن  100به تعداد 

را بیش  پشتکار و توان اکتسابیو  هاي ذاتی توانمندي، باالتر دستیابی به موقعیت علمی گانه  سه عامل هاياثر 
دستیابی به  ،حس مفید بودن در جامعهعبارتند از  عامل هاترین اثرگذارآنها، در پی . دانستند عامل هایگر داز 

در راستاي توانمندسازي زنان براي تولید علم و در پایان،  .تشویق اطرافیان و خانواده ، وموقعیت شغلی برتر
  .اجرایی ارائه گردید هاي، برخی پیشنهاداثرگذار عامل هايتقویت 

  رانیا ،زنان ،موثر عامل هاي ،یمشارکت علم ،یعلم داتیتول ،یکتابسنج :ها کلیدواژه
 

  مسئلهمقدمه و بیان 
این توان  ظرفیت علمی بالفعل آن است. ارتقاءهاي رشد و توسعه هر کشور، توان و یکی از شاخص 

شکل گذاري به  هاي علمی و سرمایه به بهبود وضعیت تولید اطالعات علمی بستگی دارد که پژوهش
 هاي انجام شده بر بندي در بسیاري از رتبه). 1387(تصویري قمصري و جهان نما، گیري آن می انجامد 

 ه هايبا آن از جمله میزان استناد، مقالدر پیوند ، تولیدات علمی و معیارهاي گوناگونهاي  شاخص پایه
هاي تاثیرگذار حضور دارند. تولیدات  ن مؤلفهآن به عنوامانند داغ، نویسنده پرکار و  ه هايپراستناد، مقال

شود، بلکه  از یک پژوهش یا تالش یک پژوهشگر تلقی میبه دست آمده علمی تنها به عنوان یک برونداد 
. حضور مناسب یک کشور به شمار می آیدبه عنوان نماد یک فرایند تعریف شده و ساختار مدون علمی 

                                                 
در آي. اس. آي بین سالهاي این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت و عوامل موثر بر تولیدات علمی زنان ایرانی  1

  ج شده است.(با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان) استخرا 2009تا  1993
 ali.isfandyari@gmail.com ،واحد همدان یدانشگاه آزاد اسالم استادیار گروه کتابداري و اطالع رسانی 2
 hasanzadeh@modares.ac.ir مدرس، تیدانشگاه ترب یو اطال ع رسان يگروه کتابدار اریاستاد 3
 somayeghauri@yahoo.comمی کشور، هاي عمو دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس نهاد کتابخانه 4
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و توسعه  پژوهشتوجه روزافزون آن کشور به معناي ندادهاي علمی به و برو مقاله هاتولیدکنندگان میان در 
تولید علم نیز  قلمرو. بر این مبنا، حضور زنان در می باشدهاي مناسب سیاسی و اجرایی  دهی رویهو شکل

ر در ایجاد ، بلکه به معناي توجه نظام آموزشی و پژوهشی یک کشونیست آنهاتنها به معناي تالش فردي 
میزان مشارکت زنان در  .می باشدجنسیتی گوناگون هاي  هاي آن کشور از گروه ن توانمنديتعادل بی

شناسی است و منبع اطالعاتی مهمی براي  اي موضوع مهمی در جامعه تولید علم در سطح ملی و موسسه
 & Mozaffarian(به شمار می آید کار  بازار گیرندگان در آموزش عالی و گذاران و تصمیم سیاست

Jamali, 2008.(  ساز رفاه و  تواند زمینه هاي جامعه می است که استفاده مناسب از توانمندينا گفته پیدا
هاي  بندي سایش براي همه شهروندان از زن و مرد باشد. رفاه و آسایشی که جایگاه کشور را در رتبهآ

افزاید.  میوناگون گهاي  گیري دهد و بر تاثیرگذاري آن در تصمیم میبهبود المللی  بینگوناگون 
زندگی، به مطالعه فرایندهاي تولید دانش و  گوناگون زمینه هايدلیل افزایش اهمیت دانش در  امروزه، به
  شود. شناختی آن بیش از پیش توجه می هاي جامعه و چالش مانع ها، عامل ها

هاي اخیر رو به  الالمللی، تولید علمی پژوهشگران ایرانی در ساي ملی و بین هاي پایه بر اساس داده
افزایش تعداد (ن زن او متخصص پژوهشگرانآمار تعداد افزایش  با وجود ).1387(قانعی راد،  افزایش است

ت علمی دانشگاه، ئتحصیالت تکمیلی، افزایش تعداد زنان هیمقطع هاي زنان در آموزش عالی و در 
مانند ی موردهایدر  زنانحضور گسترده  ، و با توجه به)ها اختراع و ها طرحافزایش حضور زنان در ارائه 

به رشدي را از  اند که روند رو تاکنون موفق نشده ،ت علمیئالتحصیالن و حتی هی شدگان، فارغ پذیرفته
(حسینی  کمیت است تا کیفیتدر پیوند با این تغییر روند بیشتر  ،کمیت به کیفیت در پیش بگیرند. در واقع

. در مشارکت در تولید علم نبوده است آنها ارتقاءان در کمیت همپاي ). افزایش مشارکت زن1385لرگانی، 
هاي اخیر در مقایسه با گذشته رشد چشمگیري در  در سال علمی و پژوهشگر هیئتاگرچه که تعداد زنان 

 دهند نسبت علمی خبر می هیئتآن گونه که آمارها از نسبت تولید علم به تعداد ، داشته استایران جامعه 
علمی  مقاله هاي و با وجود افزایش تعدادباشد.  م توسط زنان و مردان پژوهشگر نیز یکسان نمیتولید عل
  اند. نشان نداده کیفیتافزایشی در  مقاله هاي چاپ شده، توسط زنان در مقایسه با گذشته منتشر شده

لمانی را در هاي پار از کرسی %1/4در ایران، زنان تنها  2004گزارش توسعه انسانی در سال پایه بر 
است. از سوي دیگر، درصد  %8/20و در پاکستان  %4/36که این میزان در نروژ  اختیار دارند؛ در حالی
و در نروژ به  %26و  %9اي و فنی در ایران به ترتیب  حرفهشغل هاي هاي مدیریتی و  حضور زنان در پست

هاي مجلس  یتی و همچنین کرسیمدیرشغل هاي باشد. پایین بودن سهم زنان در  می %49و  %28ترتیب 
مشی  هاي سیاسی و تعیین خط گیري دهنده این است که زنان در فرایند تصمیم شوراي اسالمی نشان

هاي مدیریت کالن و میانی کشور موجب  دولتی دخالت و نفوذ چندانی ندارند. عدم حضور زنان در رده
گیري دست  هاي تصمیم نتوانند به کرسیهاي اجرایی نیز زنان  مدیریتپسین هاي  شده است تا در رده
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جعفرنژاد و ( افزایش دهند %2 به بیش ازاجرایی کشور -هاي سیاسی گیري یابند و سهم خود را در تصمیم
  ).1384اسفیدانی، 

به چند نمونه کوتاه زیادي بستگی دارد که به صورت  عامل هايمشارکت اندك زنان در تولید علم به 
ود. برخی اندك بودن سهم زنان در علم و نهادهاي علمی و تخصصی نخبه را به ش پرداخته می مانع هااز 

که  ه شده استنشان داد یپژوهش هایدر  ولی،دهند.  می دپیونبا مردان  آنهازیست شناختی هاي  تفاوت
ها تواند تنمی که عامل بیولوژیکی بتواند عامل برجسته و برتر نشان داده شود، این عامل ن حتی با فرض این

اجتماعی  عامل هاياز گروهی ثیر اهاي جنسیتی باشد. از این رو فهم ت تفاوتپایه اي براي علت یا علت 
 هايکرده در مرکز ی دیگر بر این باور هستند که کم شدن میزان زنان تحصیلبرخ .مورد نیاز است

تر به  پایینهاي  مرحلهشود و هرچه از می از دوره متوسطه شروع به طور معمول آموزشی و دانشگاهی 
یابد. این  شدن تعداد زنان نسبت به مردان نیز افزایش می رود، شدت کممی باالتر تحصیل مرجله هاي 

 را نشان میزیادي بیشتري داشته و اختالف پدیداري هاي باالتر  علمی در پلهپیشرفت کاهش در نردبان 
 هايه ناپدید شدن هرچه بیشتر زنان در مرکزمردان که بتعداد زنان نسبت به تعداد دهد. فرایند کم شدن 

اي برتر داللت دارد به نظریه ریزش معروف شده  هاي علمی و حرفه علمی و عدم دستیابی آنها به موقعیت
ثیرگذار بر جایگاه زنان در محیط علمی و حرفه اي می تواند به اعامل تباور دارند دیگر گروهی . است

دانسته شایسته آن باشد. گرایش هایی که زنان را از مردان کمتر پایه بر  تصور قالبی مربوط به جنس و رفتار
 "1سقف شیشه اي"کند، زیر عنوان  هاي مردان ارزیابی می هاي زنان را کم ارزش تر از فعالیت و فعالیت

ی است که زنان اقدام هایسقف شیشه اي مجموعه اي از ایستارها و  ،دیگرسخنی به  شده است.نام گذاري 
دلیل به آن می دارد؛ باز ها  ها و تخصص ها از قدرتمندترین و معتبرترین موقعیت در بسیاري از سازمانرا 

  .رهبري نیستندشایسته که فرض می شود زنان 
بر جایگاه زنان در اثرگذار اجتماعی و فرهنگی  مانع هايشناختی، از جمله  در کل از دیدگاه جامعه

هاي مدیریتی  پستویژه اي  هاي علمی و حرفه اتوانی زنان در فعالیتتوان با تصور نمی درون فضاي علم 
از حضور جلوگیري (نگرش منفی به توانایی و شایستگی زنان)، تبعیض جنسیتی، اندك بودن تعداد زنان، 

مانع از  .علمی نام بردپیشرفت اي و مانع سازي در راه پیشرفت آنها در نردبان  آنها در محیط علمی و حرفه
هاي اجتماعی  توان به تصور جامعه از زن و انتظار نقشمی جتماعی و فرهنگی بیرون فضاي علم نیز ا هاي

اجتماعی شدن در خانواده اشاره کرد. برخی از چگونگی داري و مراقبت از فرزندان و  خانه ماننداز او ویژه 
شوند. از جمله می افت طور مشترك هم در درون و هم در بیرون فضاي علم یه اجتماعی نیز ب مانع هاي

و  "آوري است داري و نقش اصلی مردان نان که نقش اصلی زنان خانه تصور قالب جنسیتی مبنی بر این"
فرهنگی در هردو عنصرهاي . این گرداشاره  "روحیه و توان زنان با کارهاي مدیریتی همخوانی ندارد "

                                                 
1 Glass ceiling 
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توان می  ،تواند یافت شود. در واقعمی  یاجتماعی یعنی هم در درون و هم در بیرون فضاي علمقلمرو 
قلمروهاي در  پویااجتماعی و فرهنگی موجود و  مانع هايزنان در علم به گفت که سهم اندك حضور 

  ).1386(جانعلیزاده، گرددمی در یک فرایند تاریخی بر گوناگون اجتماعی 
در و اند به رسمیت شناخته نشده  ند توسعه هنوزیباید اشاره کرد در ایران نقش زنان در فراپایان، در 

قلمرو هاي بالقوه زنان در  کردن توانمديپویا . اکنون هستندزیادي روبرو  هاي با مشکلبیشتر موردها 
ها و زندگی اقتصادي ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی به  فعالیت

 .هاي کالن کشوري است گذاري ها و سیاست ریزي نامهتفکر حاکم بر نظام برکردن زنان و دگرگون 
هاي این نیروي  مایه هاي علمی از درون نیازمند دسترسی به اطالعات فراگیر و تحلیلچنین پدیده اي نیز 

  .)1378(صحرائیان،  جامعه استبزرگ 
هاي  یتبر وضعیت موجود فعال اثرگذار عامل هايبه دنبال تحلیل  مشکل هااین پژوهش با درك این 

قلمرو اندرکاران  تواند دست بر تولید علم زنان ایرانی می اثرگذار عامل هاياست. شناسایی دقیق  آنهاعلمی 
  هاي علمی یاري نماید.  پژوهش را در استفاده بهینه از تمام ظرفیت

   هاي پژوهشهدف 
در آي. ن ایرانی بر تولیدات علمی زنا اثرگذار عامل هاي بررسی، این پژوهش بنیانیهدف  هدف کلی:

  باشد. می 2009تا  1993هاي  سالدر  .اس. آي
  جزئیهدف هاي 

 ؛شناختی نویسندگان زن ایرانی توزیع جمعیتشناسایی  .1

  ؛ ایرانی مقاله هايمشارکت فعال زنان در تولید بر  اثرگذار عامل هايشناسایی  .2
 ایرانی؛ و ايمقاله هعال زنان در تولید مشارکت ف بر اثرگذار عامل هايبندي  اولویت .3

  .اثرگذار عامل هاي بارهدر گاندهند نظر پاسخمیان میزان تفاوت شناسایی  .4
 هاي پژوهش پرسش
 شناختی نویسندگان زن ایرانی چگونه است؟ توزیع جمعیت .1

 ؟چه هستندایرانی  مقاله هايمشارکت فعال زنان در تولید  بر اثرگذار عامل هاي .2

گونه چایرانی  مقاله هايفعال زنان در تولید  مشارکت بر اثرگذار عامل هايبندي  اولویت .3
 باشد؟ می

  ؟تفاوت وجود دارد اثرگذار عامل هاي بارهدر گاندهند پاسخ رنظمیان  آیا .4
  پژوهشمتغیرهاي تعریف عملیاتی 

از وب آو ساینس منظور از تولیدات علمی در این پژوهش مقاله هاي منتشر شده در پایگاه  :تولیدات علمی
مورد بررسی قرار  پژوهشاست. تولیدات علمی که یکی از نویسندگان آنها زن باشد در این  2009تا  1993سال 

   گرفت.
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ی است عامل های، اثرگذار عامل هايمنظور از  ،پژوهشاین در  :بر تولیدات علمی اثرگذار عامل هاي
 میبازي نقش  قاله هامبرانگیزاننده نگارش و انتشار  عامل هايکه از سوي زنان تولیدکننده علم به عنوان 

  کنند.
  پیشینه پژوهش

 ه هايمجل زنان دراثرهاي منتشر شده  تطبیقینامه خود به بررسی  )در پایان1378احمد آبادي (
نشان داد که در هر دو دهه میزان مشارکت مردان یافته ها   .پرداخت 77-68و  57-48دو دهه در کتابداري 

زن دانش آموختگان و این در حالی است که تعداد  بودشتر از زنان بی ه هادر نشریمقاله هاي خود در ارائه 
  . بوددر رشته کتابداري بیش از مردان 

 مدیریتی در دانشگاهسطح هاي زنان در  ارتقاء مانع هايبررسی ) در پژوهشی به 1380فاطمی صدر (
هاي تهران  دانشگاه مدیریتی در هاي زنان در سطح ارتقاء مانع هايهاي تهران پرداخت. در این پژوهش 

فردي به  مانع هاي. گردیدزنان شناسایی  ارتقاءدر عدم  اثرگذارفردي و محیطی  مانع هايبررسی شد و 
محیطی  مانع هايفردي و دانش و آگاهی زنان و هاي میان شخصیتی، رابط  عامل هايطور کلی شامل 

عامل هاي این پژوهش  یافتهپایه . بر دبوتاریخی پیشینه هاي فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و  عامل هايشامل 
 عامل هايفردي کمتر از  عامل هايزنان داشت و نقش  ارتقاءثیر را در عدم افرهنگی بیشترین ت هاي

پیشنهادهایی براي بهبود دیدگاه جامعه محیطی شناسایی شد. در پژوهش دیگري که در این زمینه انجام شد 
ام کار فرهنگی و ایجاد دانش و بینش انتقادي در جامعه از طریق انجبه زنان ارائه گردید. از این جمله، 

شدن این  نهنهادی ،هاي اجتماعی ها و نهاد ها و گروه به خانوادهدرست ها و الگوهاي  هنجارها و ارزش
باال بردن سطح  ،هاي جنسیتی مثبت پیرامون زنان کلیشهگسترش پذیري و  ها از طریق جامعه آموزش

اولویت دادن به راه این پژوهش پیشنهاد کرد که  بود.به رعایت قانون ز توجه مدیران نیتحصیالت زنان و 
زنان و  هاي مشکلبیشتر هاي اقتصادي و سیاسی و حتی قانونی در مورد  حل فرهنگی در مقایسه با راه حل

  در مورد این مشکل ضروري است. ویژه به 
 1377تا  1358ایرانی در تولید کتاب از سال  به بررسی نقش زناننامه خود  در پایان) 1380( پارسا

پیش هاي  هاي تولید شده در ایران توسط زنان ایرانی در سال فهرست کتاب ،پرداخت. به همین منظور
 ویراستاري و تصویرگري در موضوع  گردآوري،  ترجمه،  لیف،اگردآوري و وضعیت زنان از نظر تگفته 
در داد که کتاب ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان  با در نظر گرفتن نوبت چاپگوناگون  هاي

هاي منتشر شده  از کل کتاب %54/12عنوان کتاب توسط زنان پدید آمده که این تعداد  18495جمع 
 است. 
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. او به هاي مدیریت دانشگاهی پرداخت پستگرفتن ثیر نقش جنسیتی در ا) به بررسی ت1382حدادي (
هاي مدیریت  تجربه و آموزش زنان و میزان دستیابی آنها به پستمیان معناداري  که رابطه این نتیجه رسید

  است.  اثرگذاراین پست بسیار گرفتن ولی نگرش جنسیتی به مدیریت در  وجود نداشتدانشگاهی 
اثر 15637) به بررسی نقش زنان در انجام پژوهش هاي هنري در تالیف و ترجمه 1380احمدزاده (
یافته پرداخت.  1379تا  1355هاي  از بانک اطالعاتی هنر در سالبازیابی شده نه هنر، منتشر شده در زمی

 990 ،از این تعدادبود که ) تالیفی %6/53عنوان ( 8379معرفی شده تعداد جمع اثرهاي که از داد نشان 
 ه هاسسعنوان توسط سازمان ها ومو 107) توسط مردان و %6/46( عنوان 7258 ،) توسط زنان%3/6( عنوان

اثرهاي ترجمه قلمرو در و هفت برابر سهم زنان نزدیک به تالیف سهم مردان قلمرو در . بود منتشر شد
  بود. هنري سهم مردان چهار برابر زنان 

بررسی نقش زنان در خلق آثار ادبیات کودك و نوجوان در دهه "نامه خود به  ) در پایان1380ارفعی (
تصویر، بازنویسی،   ترجمه،  لیف،ادن میزان فعالیت زنان از نظر (تنشان دا ،پرداخت. هدف ")79-70(70

نفر پدید آورنده  603اثر توسط 1515بیش از وجود آمده ه باثرهاي . بودنمایشنامه نویسی)  و ویراستاري
% بیشترین فعالیت 4/30برابر عنوان  461نویسندگان با او دریافت، د بود.   هاي سنی الف، ب، ج، براي گروه

 413با تعداد نوشته شده داستان هاي عامیانه  هاي بیشترین موضوع .در گروه پدیدآورندگان زن داشتند را
  سال براي زنان بود. نتری % فعال3/19اثر برابر عنوان  293با تعداد  1376سال  و %27/برابر عنوان 

ت علمی در ئهی روي زنان هاي پیش و چالش مانع ها باره) در پژوهش خود در1385حسینی لرگانی (
هاي  ولیتئمسمانند ی مانع هایمیان که  گرفت هاي مدیریت دانشگاهی نتیجه سمتدست یابی به 

هاي مدیریت  سمتدست یافتن به ت علمی با ئخانوادگی، فرهنگی و تمایل و عالقمندي زنان هی
باالتر، سن و توان  هاي علمی اقتصادي، مرتبه مانع هايمیان  ولی، .دانشگاهی رابطه معناداري وجود دارد

  .دیده نشدهاي مدیریت دانشگاهی رابطه معناداري  علمی با دستیابی به سمت هیئتمدیریتی زنان 
 با بهره "1مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدالین") به بررسی 1384عصاره(

لمی پژوهشگران علوم پایه و ع مقاله هايو اثرها سنجی به مطالعه رشد و توسعه  هاي علم گیري از روش
، نمایه شده انددر پایگاه مدالین که مدرك  2695 یعنی، 1976-2003هاي  رشته اي پزشکی در سالمیان 

گویاي رشد سریع سهم مدالین ) و پایگاه ISI(وب آو ساینس پایگاه که  نشان دادیافته ها پرداخت. 
  .در سال هاي مورد بررسی بوددانش  دانشمندان ایرانی در تولید علم جهانی و گسترش مرزهاي

مشارکت گروهی و موضوعات اصلی ") با عنوان 1385زارع فراشبندي و دیگران ( پژوهشیافته هاي 
نشان داد سهم مشارکت زنان در  "مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز مقاله هاي

                                                 
1 Medline 
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هاي  در سال آنهامشارکت  ولی،از مردان است،  مجله علمی پزشکی اهواز بسیار کمتر مقاله هايتألیف 
  شده که این مشارکت در آینده بیشتر شود.بینی  پیشداشته و فزاینده مورد بررسی رشد 

هاي  ریزي راهکارهاي اجرایی حضور زنان در برنامه"اي با عنوان  ) در مقاله1387البرزي و خیر (
راهکارهایی  گروه، یک ند.راهکار ارائه دادروه گدو  "کالن کشور از دیدگاه زنان توانمند دانشگاهی

خود باوري، "، از جمله رسیدن به بستگی داشتبودند که اجراي آنها به صورت فردي به خود زنان 
گروه از . دومین "اي کلیشه باورهاياز زنان دیگر به جاي رقابت با آنها، تالش زنان براي مقابله با پشتیبانی 
راهکارهایی از جمله  آن پیوند داشت.عام مفهوم ه جامعه زنان یا جامعه به ، به صورت جمعی بهاراهکار

ها آموزش مهارت و افزایش توانمنديبراي راهکارهاي اجرایی جمعی توسط زنان، برنامه ریزي بلند مدت 
راهکارهاي اجرایی جمعی توسط  از این گروه بودند. همچنین، ها و نهادهاي غیردولتیو تشکیل تشکل

فرهنگ سازي مناسب "بردهاي آن عبارت بوند از: که راهداشت قرار از راهکارها دوم گروه در جامعه 
و  "در قوانینبازنگري "، "هاي زنان ارزش دادن به توانمندي"، "تغییر نگرش مثبت نسبت به زنانبراي 

  . "ها ولیتئواگذاري تدریجی مس"
 "هاي علمی زنان ایران براي افزایش فعالیت زن و پژوهش: تالش"عنوان با اي  در مقاله )1377( بهشتی

توسط زنان انجام ، هاي پژوهشیها و مرکز  در دانشگاهپژوهشی هاي  از کل فعالیت %82/14داد که نشان 
هاي  هاي کارشناسی ارشد و دکتري، طرح نامه به صورت پایانپژوهش ها این دستاورد . شده است
تخصصی  ه هايفنی چاپ شده در نشری -علمی مقاله هايو نیز  ارائه شده در سمینارها مقاله هايپژوهشی، 
که این داد دولتی نشان پژوهشی مرکز  123بررسی میزان مشارکت بانوان در  ،. همچنینبوده است
اطالعات و آوري گرداز این یافته ها داشته است.  %43رشدي به میزان  1373تا  1355ها از سال  مشارکت
و هم اکنون به دست آمد ” مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران“نان توسط زپژوهشی هاي  آمار فعالیت

  .هزار رکورد قابل ارائه است 16شامل  یبه صورت بانک اطالعات
فصلنامه علوم و فناوري اطالعات: مطالعه " با عنواناي در مقاله  )1386( صالحی کرمی، علیجانی و

مجله علوم و فناوري اطالعات را در یک دوره  قاله هايمتمامی با استفاده از روش کتابسنجی،  "کتابسنجی
 5داد که در این دوره  هاي این پژوهش نشان  ) مورد تحلیل قرار دادند. یافته1384تا  1380ساله (از سال  5

ترجمه  11مورد گزارش به چاپ رسیده است که تعداد  7اي و  مقاله ترجمه 29لیفی، ات مقاله 67ساله 
) %75/63لیف (ات  51) و %57/68ترجمه ( 24) بوسیله زنان، و تعداد %25/36یف (لات 31) و 43/31%(
 این نشریه به چاپ رسیده است.  وسیله مردان در به

رسانی ایران تولید علم متخصصان کتابداري و اطالع"اي با عنوان  در مقاله )1387( کرمی و علیجانی
سنجی به مطالعه وضعیت جاري، رشد تولیدات  ه کتابگیري از شیو با بهره "در پایگاه اطالعاتی امرالد

مرتبط در  ه هايرسانی از نخستین شماره مجل بداري و اطالعاعلوم کت قلمروعلمی متخصصان ایرانی در 
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در  %80برابر با نشان داد مردان مشارکتی یافته ها . ندپرداخت 2007پایگاه اطالعاتی امرالد، تا ژوئن سال 
  را به خود اختصاص دادند. % 20برابر با نان تنها سهمی تولید علم داشتند و ز

) نشان داد که فعالیت علمی مردان بیشتر از زنان بود و مردان بیشتر از Peskin, 1978پسکین ( پژوهش
  مردان بیشتر از زنان بود.  هايزنان تولید علمی و انتشارات علمی داشتند و استناد

ساز پیشرفت  ) مهمترین عامل آسانTharenou, Latimer & Conroy, 1999تارنو، التیمر و کانروي (
در  آنها. دانستندهاي آموزش و توسعه  به فرصت آنهایابی  دست را هاي مدیریتی ستپزنان به سوي 

 فراهمبیشتر هاي آموزشی براي مردان  ها، فرصت هاي خود دریافتند که در وضعیت کنونی سازمان بررسی
  است. 

 "1970-2000جنسیت و تولیدات علمی: "اي با عنوان  مقالهدر  2002سال در  )Stuck, 2002(استاك 
که برخالف بسیاري از علوم که بود . فرض بر این کردعلوم اجتماعی بررسی  قلمروتولیدات علمی را در 
تري را  هاي پژوهشی گسترده آنها دارند، زنان متخصص علوم اجتماعی شبکه تولید زنان سهم اندکی در

بود متخصص علوم اجتماعی در مقطع دکترا  110ها شامل یک نمونه تصادفی از  داده .باشند کردهایجاد 
در هایی از کتاب است که  و فصل مقاله ها ،. منظور از انتشاراتبودند شدهدانش آموخته  1970که در سال 

داد متغیره نشان  چندتحلیل رگرسیون یافته هاي به دست آمده از . باشند شدهمنتشر  2000تا  1970سالهاي 
) در Stuck, 2002استاك ( هاي کتاب منتشر شده بیشتر نیست. و فصل مقاله هاجنسیت، گویاي تعداد  که
به بررسی علوم نرم  2002در سال  "جنسیت و تولیدات علمی: عدالت کیفري"با عنوان  دیگر اي مقاله

درباره تولیدات علمی نشان داده است  ها پژوهشتاکید کرد که (عدالت کیفري) پرداخت. او در این مقاله 
 میدرصد تعدادي است که مردان منتشر  60تا  50کنند می ی که دانشمندان زن منتشر مقاله هایکه تعداد 

در این است که تمرکز آنها بر روي علوم سخت بوده و موقعیت  پژوهش هامحدودیت این  ولی،کنند. 
پیوند با ه همین دلیل، در این بررسی، او علوم نرم را در مکانی و شغلی نادیده گرفته شده است. ب

هاي عدالت  ها از اطالعات گروه . دادهمورد توجه قرار داد هاي دانشگاهی داشتند دانشمندانی که سمت
تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد یافته هاي دانشکده در مقطع فوق لیسانس گردآوري شد.  89کیفري 

  ها ارتباط معناداري وجود ندارد. و تاثیر (استنادهاي) پژوهش قاله هامبین جنسیت و تعداد 
سال  30نفر از دانشمندان باالي  4227ی که بر پژوهش) در Ding et al, 2006دینگ و همکارانش (

 ها در اختراع% 60و مردان  %40نزدیک به علمی،  هیئتبه این نتیجه رسیدند که زنان عضو  ندانجام داد
  است. مانده علمی باقی محیط هاي دهنده شکافی است که همچنان در  د و این نشانمشارکت داشتن
) به بررسی مشارکت زنان ایرانی در علم Mozaffarian & Jamali, 2008و جمالی ( انمظفری
بررسی شد.  2003آي در سال .اس.منتشر شده در پایگاه اطالعاتی آي مقاله هاي. بدین منظور ندپرداخت

 %96توسط زنان و  مقاله ها % از6کل  . دربودمقاله  2782، 2003تشره توسط ایرانیان در سال من مقاله هاي
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 ، یافته هاهمچنین تر از حد انتظار بود. توسط مردان منشر شده است. مشارکت زنان به طور معناداري پایین
در علوم زیستی و  ر،از سوي دیگو  ندمانند فیزیک و ریاضی مشارکت کمتري داشتنشان داد زنان در علوم 

  اند. پزشکی مشارکت بیشتري داشتند و زنان کمتر از مردان به همکاري با نویسندگان غیرایرانی پرداخته
رابطه به جمعیت استادان انجام گرفت، بر کانادا  1کبکهاي ایالت  که در دانشگاهپژوهش یک در 

رات پرداخته شد. از آنجا که سن یک عامل میزان انتشارات و تاثیر علمی انتشانیز و پژوهش جنس و میان 
سالگی  38نشان داد که پس از سن یافته ها می باشد نقش سن مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش مهم در 

و میزان انتشارات زنان پایین استفاده کردند دانشگاه پژوهشی زنان به طور متوسط کمتر از مردان از بودجه 
به شبکه هاي همکاري محدود می توان این امر دلیل هاي از جمله ند. ثیر علمی اندکی بوداتر و داراي ت

 .کرداشاره  آنهازنان، نقش مادري و فعالیت هاي کاري 

 قلمروکارایی دانشمندان زن و مرد برزیلی در سه  ،در برزیل انجام گرفتکه یک مطالعه موردي در 
مورد مطالعه  2001تا  1997هاي  در سال 2لومموضوعی از طریق ارزیابی انتشارات آنها در پایگاه استنادي ع

مورد بررسی یکسان و هر دو  قلمروزنان و مردان در سه  مقاله هاينشان داد که تعداد یافته ها  قرار گرفت.
دریافت هاي بین المللی یکسانی داشتند. با این وجود زنان کمتر از مردان کمک هزینه تحصیلی  همکاري
  کردند. 
هاي انجام گرفته، شکاف جنسیتی هنوز  پیشرفت با وجود دهد کهمی ها نشان  شینهمطالعه پی، جمع در

 عامل هايبوده از جمله: چندي  عامل هاياست و این شکاف ناشی از مانده علمی باقی محیط هاي در 
عامل جامعی که  پژوهشبر آن، افزون . مانند آنخانوادگی و  هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تعصب

بررسی کرده باشد به انجام نرسیده است.  افزایش مشارکت زنان در تولیدات علمی رابر  اراثرگذ هاي
تواند بسترهاي مناسبی را براي سیاستگذاري در می هاي پژوهش حاضر  رسد که یافتهمی بنابراین، به نظر 

  مشارکت زنان در تولید علم ارائه نماید.  ارتقاءزمینه 
  پژوهشطرح 

، ISI3دات علمی در . براي شناسایی زنان داراي تولیشده روش پیمایشی انجام این پژوهش کاربردي ب
می باشد انجام  4تامسون ساینتیفیک سسهومبه متعلق وب آو ساینس که  گردآوري اطالعات از پایگاه

از پرسشنامه نیز بر تولیدات علمی زنان  اثرگذار عامل هايدر پیوند با براي گردآوري اطالعات  گرفت.
نفر از  100، پس از بررسی روایی و پایایی، به پیش گفتهپرسشنامه ساخته استفاده گردید.  گرپژوهش

، پرسشنامه براي هشت 6(ساختاري) و محتوایی 5تامین روایی صوريبراي  .فرستاده شدنویسندگان 

                                                 
1 Quebec 
2 Science Citation Index (SCI) 
3 Institution of Scientific Association 
4 Thompson Scientific 
5  Face validity  
6  Content validity   
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 ژوهشگرپبا توجه به  ولی،. به کار گرفته شدپرسشنامه بازنگري آنها در دیدگاه هاي و فرستاده متخصص 
، با انجام یک آزمون بودبودن پرسشنامه که تاکنون در هیچ گونه پژوهشی مورد استفاده قرار نگرفته  هساخت

منظور،  ه اینبعلم، پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. تولید کننده نفر از زنان  32میان مقدماتی و توزیع 
و چون این به دست آمد  96/0آلفا برابر  استفاده گردید. از آنجا که ضریب 1از ضریب آلفاي کرونباخ

جامعه آماري این  .بودی قابل قبول مورد نظر داراي پایای  است، بنابراین، پرسشنامه 7/0مقدار بزرگتر از عدد 
هزار مقاله را شامل  69نزدیک به که  ISI  در پایگاه 2009تا  1993سال تولیدات علمی ایران از را پژوهش 

مقاله شناسایی  13550که امکان شناسایی جنسیت از روي نام نبود، ردهایی موشد. پس از حذف می 
نامه نگاري از که امکان نفر  100اي به تعداد  نمونهسپس،  گردید که زنان در نگارش آن مشارکت داشتند.

ت و پس از تماس تلفنی اعالم همکاري با پژوهشگران کرده با آنها وجود داش طریق پست الکترونیکی
است که بسیار از یادآوري الزم به شد. فرستاده آنها نشانی پست الکترونیکی و پرسشنامه به تعیین  ،بودند

آمار توصیفی و پایه بر نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.  77از این میان، نویسندگان مایل به همکاري نبودند. 
  .شودمی ارائه  هاي پژوهش قسمت یافتهها در  تجزیه و تحلیل یافتهاستنباطی، 

  هاي پژوهش یافته
  شناختی نویسندگان زن ایرانی چگونه است؟توزیع جمعیت .1پرسش 

  دهند. دهندگان را نشان می جداول زیر اطالعات ترکیب جمعیتی پاسخ
 . توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک شغل1 جدول

 درصد فراوانی 

 5/45  35 علمی هیئت

 5/45  35 علمی هیئتغیر 

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل
  

و غیر  علمی  هیئتدهندگان به تفکیک  است، تعداد پاسخ  نشان داده شده 1همانگونه که در جدول 
بیشتر از تعداد پژوهشگران   علمی هیئتعضوهاي هر چند ممکن است تعداد  می باشد.علمی یکسان  هیئت

بوده   علمی هیئتپرسشنامه بیشتر از رسد که مشارکت پژوهشگران در تکمیل  به نظر می ولی،بوده باشد. 
  این پرسش ارائه نکردند.  است. هفت نفر نیز پاسخی به 

  
  
  

                                                 
1  Cronbach's alpha 
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 رشتهدهندگان به تفکیک  . توزیع پاسخ2 جدول

 درصد فراوانی 

 1/9 4 علوم انسانی

 5/54 42 علوم پزشکی

 1/9 7 مهندسی

 1/9 7 علوم پایه

  8/81  63 کل
 2/18 14 پاسخ بی

 100 77 کل

 
شود،  میدیده دهد. همانگونه که  هاي مختلف را نشان می دهندگان در رشته توزیع پاسخ 2دول ج

علوم  قلمرونیز در  مقاله هاتعداد هر چند  فعالیت می کردند.علوم پزشکی  بیشترین پاسخ دهندگان در رشته
این پرسش پاسخی ارائه   هدهندگان نیز ب نسبت زیادي از پاسخبه ها بود. تعداد  قلمرو دیگرپزشکی بیشتر از 

  نکردند. 
 کاري سابقهدهندگان به تفکیک  . توزیع پاسخ3 جدول

 درصد فراوانی 

 5/45 35 ده سال تا

 2/18 14 و باالتر ده سال

  6/63 49 کل
 4/36  28 پاسخ بی

  100 77 کل
  

براي  .ودندسابقه خود را وارد کرده بتعداد سال هاي ، افراد کار سابقهبراي گردآوري اطالعات 
گونه  شدند. همان بندي تقسیمده سال و باالتر  زیر ده سال ودسته در دو داده ها  ،تجزیه و تحلیلسادگی 

ها، زیر ده سال سابقه کاري داشتند. البته تعداد زیادي نیز  دهنده دهد، بیشتر پاسخ نشان می 3که جدول 
  این پرسش ندادند. پاسخی به 

 سنها به تفکیک  . توزیع پاسخ دهنده4 جدول

 درصد فراوانی 

 3/27 21 بیست و پنج تا سی

 2/18 14 سی تا سی و پنج

 1/9 7 سی و پنج تا چهل

 2/18 14 چهل تا چهل و پنج

 1/9 7 چهل و پنج تا پنجاه

 8/81 63 کل
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 2/18 14 پاسخ بی

 100 77 کل

 
بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده  30تا  25سنی  شود، گروه میدیده  4گونه که در جدول  همان

 سال قرار دارند.  45تا  40و  35تا  30هاي  و بعد از آن گروه
 المللی بین مقاله هايتعداد ها به تفکیک  دهنده . توزیع پاسخ5 جدول

 درصد فراوانی 

 3/27 21 یک تا پنج

 3/27 21 پنج تا ده

 1/9 7 ده تا پانزده

 1/9 7 یستپانزده تا ب

 2/18 14 بیست و پنج تا سی

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

 
 مقاله هايدهد. تعداد  المللی نشان می بین مقاله هايها را به تفکیک تعداد  دهنده توزیع پاسخ 5جدول 

و  5تا  1ط به شود، بیشترین تعداد مربو میدیده گونه که  بندي گردید. همان لی در پنج گروه مقولهلالم بین
  مقاله بود.  10تا  5

 محل تحصیلها به تفکیک  دهنده . توزیع پاسخ6 جدول

 درصد فراوانی 

 7/72 56 داخل

 2/18 14 خارج

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

 
شود،  میدیده دهد. همانگونه که  ها را به تفکیک محل تحصیل نشان می دهنده توزیع پاسخ 6جدول 

  .ندادنداین پرسش پاسخی  نفر نیز به 7اند. تعداد  تحصیل کردهکشور پاسخگوها در داخل بیشتر 
  عامل هاي اثرگذار بر مشارکت فعال زنان در تولید مقاله هاي ایرانی چه هستند؟ .2پرسش 

و مورد توجه قرار گرفت. شد شناسایی  انگیزش زنان به تولید علم عامل هايبه عنوان  عامل هابرخی از 
  دهند.  نشان می عامل هابودن این  اثرگذارمیزان  بارهها را در دهنده دیدگاه پاسخ 18تا  7اول جد
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 اندوزي کید بر علمات بارهدینی در هاي آموزه. 7 جدول

 درصد فراوانی 

  3/27 21 کم
 5/45 35 زیاد

 2/18 14 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

 
اندوزي و فرض بودن آن براي مرد  هاي دینی درباره علم نقش آموزه بارهه زنان دردیدگا 7در جدول 

شود، بیشتر  میدیده گونه که  است. همان  بندي و ارائه شده انگیزشی، جمع و زن به عنوان نخستین مقوله 
این پرسش   به نیز %10کید نمودند. ایید کرده و بر نقش آن تاها به مقدار زیاد، این مقوله را ت دهنده پاسخ

  پاسخی ندادند. 
 تشویق همکاران و مدیران ارشد. 8 جدول

 درصد فراوانی 

صالً  5/45 35 ا

 2/18 14 کم

 4/36 28 متوسط

 100 77 کل

زنان دیدگاه هاي هایی بود که  تشویق همکاران و مدیران ارشد در گرایش به تولید علم یکی از مقوله
این مقوله را رد  گاندهند پاسخبیشتر شود،  میدیده  8که در جدول گونه  . همانیده شدپرسآن مورد در 

این موضوع در قالب   . بنابراین، الزم است کهدر نظر نگرفتندکرده و نقش قابل توجهی براي آن 
معمول تشویق به طور آن مشخص شود. چرا که دلیل هاي هاي دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا  پژوهش

پروري در قشرهاي  اندوزي و علم روحیه علم ءدر ارتقابسیاري تواند نقش  می همکاران و مدیران ارشد
   از جمله زنان داشته باشد.  جامعهگوناگون 

 حس مفید بودن در جامعه. 9 جدول

 درصد فراوانی 

 2/18 14 متوسط

 2/18 14 زیاد

 5/54 42 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل
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هاي مثبتی است که موجب رشد و  در بین یک گروه، خانواده و جامعه یکی از حس حس مفید بودن
بودن این حس  اثرگذار بارهرا در گاندهند نظر پاسخ 9شود. جدول  ها می هاي انسان شکوفایی توانمندي

اد و زیبه میزان جامعه  %50شود، بیش از  میدر جدول باال دیده گونه که  دهد. همان در تولید علم نشان می
   یید کردند.امتوسط، نقش انگیزشی این عامل را تبه میزان نیز  %20بسیار زیاد و نزدیک به 

 ها تالش براي نشان دادن توانمندي. 10 جدول

 درصد فراوانی 

 3/27 21 متوسط

 1/9 7  زیاد

 5/45 42 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

 
هاي ارائه شده  ثیرگذار است که با توجه به دادهات عامل هايراد نیز یکی از هاي اف نشان دادن توانمندي

زیاد و بسیار زیاد با آن به میزان آنها  %50یید گروه مورد مطالعه قرار گرفت. بیش از امورد ت 10در جدول 
  ابراز نشد.   گونه مخالفتی با این مقوله موافق بودند و هیچ

 لی برتردستیابی به موقعیت شغ. 11 جدول

 درصد فراوانی 

 1/9 7 کم

 1/9 7 متوسط

 5/45 35 زیاد

 3/27 21 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

      100 77 کل

گونه که  ی بود که مورد بررسی قرار گرفت. همانهایدستیابی به موقعیت شغلی برتر نیز از جمله مورد
در سطح زیاد و بسیار زیاد با آن موافقت کردند و  گانددهن پاسخ %56است،  نشان داده شده  11در جدول 

  ثیر آن را در حد کم ارزیابی نمودند. ا، ت%10تنها نزدیک به 
 باالتر  دستیابی به موقعیت علمی. 12 جدول

 درصد فراوانی 

 1/9 7 کم

 3/27 21 زیاد

 5/45 42 بسیار زیاد
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 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

  
شود، یکی  از آن در نظام دانشگاهی به ترفیع و ارتقاء تعبیر می باالتر که  موقعیت علمی  دستیابی به
شود، بیشتر  میدیده  12گونه که در جدول  مورد توجه قرار گرفت. همان اثرگذارهاي  دیگر از مؤلفه

   .یید کردنداانگیزشی، پذیرفته و ت آن را به عنوان یک مقوله  ،به طور طبیعی گاندهند پاسخ
 و توسعهپژوهش قوانین و مقررات . 13 جدول

 درصد فراوانی 

 2/18 14 کم

 2/18 14 متوسط

 2/18 14 زیاد

 4/36 28 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

میزان انگیزشی بودن قوانین و مقررات منعکس شده است.  بارهدر گاندهند پاسخنظر  13در جدول 
به  %60، پراکنده بود. نزدیک به بارهدر این  گاندهند پاسخدیدگاه هاي شود،  می دهدیگونه که  همان

، نقش آن را در حد متوسط برابرنیز به صورت  %40یید کردند و نزدیک به ازیاد و بسیار زیاد آن را تمیزان 
  و کم ارزیابی نمودند.

 تشویق اطرافیان و خانواده. 14 جدول

 درصد فراوانی 

 2/18 14 متوسط

 2/18 14 زیاد

 5/54 42 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل
  

یک عامل انگیزشی بر خالف تشویق به عنوان ، تشویق اطرافیان و خانواده 14جدول پایه داده هاي بر 
 رگذارعامل اثبه عنوان یک  یانپاسخگو %70تري گرفت و از نظر بیش از  مدیران و همکاران امتیاز مناسب

  اند.  درصد نیز در حد متوسط آن را تأیید کرده 20. نزدیک به به شمار آمد
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 هاي ذاتی توانمندي. 15 جدول

 درصد فراوانی 

 1/9 7 کم

 5/54 42 زیاد

 3/27 21 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

را به خود  گاندهند د علم، نظر پاسخهاي ذاتی به عنوان یک عامل انگیزشی زنان در تولی توانمندي
یید ااین مقوله را ت گاندهند پاسخ %60شود، بیش از  میدیده  15گونه که در جدول  جلب کرد. همان

 کردند. 
 پشتکار و توان اکتسابی. 16 جدول

 درصد فراوانی 

 5/45 35 زیاد

  5/45 28 بسیار زیاد
 8/81 63 کل

 2/18 14 پاسخ بی

 100 77 کل

ثیرگذار در تولید علم زنان مورد اپشتکار و توان اکتسابی را به عنوان یک عامل مثبت و ت 16جدول 
یید ااین مورد را ت گاندهند پاسخبیشتر است،  شده آورده گونه که در جدول  است. همان توجه قرار داده 

  کردند.
 هاي زبانی توانمندي. 17 جدول

 درصد فراوانی 

 4/36 28 متوسط

 3/27 21 زیاد

 3/27 21 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

ی است که در تولید علم و انتشار هایانگلیسی) یکی از مورد هاي زبان (زبان خارجی به ویژه،  توانمندي
شده  آورده 17آنچه که در جدول بر پایه نماید.  اي ایفا می کننده المللی نقش تعیین بین ه هايآن در مجل

این  آنها نقش متوسطی را به  %40با این مقوله موافق بودند. هر چند نزدیک به  گاندهند ت، بیشتر پاسخاس 
  . اختصاص دادند مقوله 
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 همکاراندیگران و همکاري با . 18 جدول

 درصد فراوانی 

 1/9 7 کم

 3/27 21 متوسط

 3/27 21 زیاد

 3/27 21 بسیار زیاد

 9/90 70 کل

 1/9 7 پاسخ بی

 100 77 کل

 
است.  ارائه شده  18همکاري با دیگران و همکاران به عنوان آخرین مقوله مورد بررسی در جدول 

 راندازه زیاد و بسیا ، همکاري با دیگران به گاندهند پاسخ %50شود، از نظر بیش از  میدیده گونه که  همان
متوسط به میزان نیز  %30ه باشد. نزدیک به و انتشار آن نقش مثبت داشت تولید علمی  ءتواند در ارتقا زیاد می

به  این عامل، نقش کمی  بودند که بر این باور  گاندهند از پاسخ %10آن را پذیرفتند. هر چند که نزدیک به 
  تواند داشته باشد. عنوان یک عامل انگیزشی می

چگونه ایرانی  يمقاله هابر مشارکت فعال زنان در تولید  اثرگذار عامل هايبندي  اولویت .3پرسش 
  باشد؟ می

جمع آمده  18تا  7هاي  در جدولکه براي پاسخگویی به این پرسش، درصدهاي بسیار زیاد و زیاد 
  طراحی گردید. 19گردیدند. بر این اساس، جدول 

  ایرانی مقاله هايبر مشارکت فعال زنان در تولید  اثرگذار عامل هايبندي  اولویت: 19جدول 
  درصد ذاراثرگ عامل هاي  اولویت

  %82 باالتر  دستیابی به موقعیت علمی  1
  %82  هاي ذاتی توانمندي  1
  %82  پشتکار و توان اکتسابی  1
  %73  حس مفید بودن در جامعه  2
  %73  دستیابی به موقعیت شغلی برتر  2
  %73  تشویق اطرافیان و خانواده  2
  %64  اندوزيدینی در خصوص تأکید بر علم هاي آموزه  3
  %64  ها راي نشان دادن توانمنديتالش ب  3
  %55  قوانین و مقررات تحقیق و توسعه  4
  %55 هاي زبانی توانمندي  4
  %55 همکاراندیگران و همکاري با   4
  0 تشویق همکاران و مدیران ارشد  5
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 گانه سه عامل هايتاثیر اولویت، جامعه پژوهش از نظر دهد، می نشان  19همانگونه که جدول 
دیگر را بیش از  "پشتکار و توان اکتسابی"و  "ذاتی هاي توانمندي"، "باالتر موقعیت علمی دستیابی به "

دستیابی به " ،"حس مفید بودن در جامعه"عبارتند از  عامل هاترین اثرگذارآنها، در پی . دانستند عامل ها
 توانمندي"، "عهو توسپژوهش قوانین و مقررات " ."تشویق اطرافیان و خانواده" و "موقعیت شغلی برتر

علم، تولید کننده اي بودند که زنان  گانه سه عامل هاي "و همکاران گرانیهمکاري با د"و  "هاي زبانی
به عنوان یک  "تشویق همکاران و مدیران ارشد"، عامل همچنین. در نظر گرفتندجایگاه کمتري براي آنها 

  دهندگان شناخته نشد. از دیدگاه پاسخ اثرگذارعامل 
  ؟آیا میان نظر پاسخ دهندگان درباره عامل هاي اثرگذار تفاوت وجود دارد .4 پرسش

دهندگان از  پاسخمیان  اثرگذار عامل هايباره در 1آزمون تحلیل واریانسیافته هاي  20جدول 
هر کدام از پذیرش رد یا  بارهدهد تا مشخص شود که آیا در را نشان میگوناگون هاي موضوعی  قلمرو
  است یا خیر.  دست بوده یک گاندهند سخها نظر پا مؤلفه

  
  اثرگذار عامل هايهاي مختلف در مورد  قلمرودهندگان در خصوص تفاوت بین دیدگاه پاسخ ANOVA. نتایج 20 جدول

جمع  
 هامجذور

 درجه
 آزادي 

میانگین 
 هامجذور

F 
 معنی
 داري

 هاي دینی در خصوص تأکید بر علم اندوزي آموزه

 000. 11.104 7.175 3 21.525 ها بین گروه

   646. 52 33.600 ها درون گروه
    55 55.125 کل

 حس مفید بودن در جامعه

 000. 7.429 2.800 3 8.400 ها بین گروه
   377. 52 19.600 ها درون گروه

    55 28.000 کل

 ها تالش براي نشان دادن توانمندي

 000. 66.625 7.175 3 21.525 ها بین گروه

   108. 52 5.600 ها گروهدرون 
    55 27.125 کل

 دستیابی به موقعیت شغلی برتر

 000. 25.226 9.508 3 28.525 ها بین گروه
   377. 52 19.600 ها درون گروه

    55 48.125 کل

 باالتر  دستیابی به موقعیت علمی

 053. 2.740 2.508 3 7.525 ها بین گروه

   915. 52 47.600 ها درون گروه
    55 55.125 کل

 قوانین و مقررات تحقیق و توسعه

 000. 37.607 14.175 3 42.525 ها بین گروه
   377. 52 19.600 ها درون گروه

    55 62.125 کل

 تشویق اطرافیان و خانواده
 008. 4.333 1.867 3 5.600 ها بین گروه

   431. 52 22.400 ها درون گروه

                                                 
1 ANOVA 
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    55 28.000 کل

 تشویق همکاران و مدیران ارشد

 000. 14.490 6.242 3 18.725 ها بین گروه
   431. 52 22.400 ها درون گروه

    55 41.125 کل

 هاي ذاتی توانمندي

 000. 7.493 4.842 3 14.525 ها بین گروه

   646. 52 33.600 ها درون گروه
    55 48.125 کل

 پشتکار و توان اکتسابی

 000. 19.286 2.250 3 6.750 ها هبین گرو
   117. 45 5.250 ها درون گروه

    48 12.000 کل

 هاي زبانی توانمندي

 000. 53.083 8.575 3 25.725 ها بین گروه

   162. 52 8.400 ها درون گروه
    55 34.125 کل

 همکاراندیگران و همکاري با 
 036. 3.059 2.800 3 8.400 ها بین گروه

   915. 52 47.600 ها رون گروهد
    55 56.000 کل 

 
که توضیح آنها در قسمت  ها است، در بیشتر مقوله شده آورده  20آنچه که در جدول شماره  پایهبر 
وجود گوناگون هاي موضوعی  از گروه گاندهند دیدگاه پاسخمیان داري  گذشت، تفاوت معنیپیشین 

هم  گاندهند ها، پاسخ مؤلفهپذیرش بیشتر توان گفت، در رد یا  می %95دیگر، با اطمینان سخنی به  دارد.
هاي  گروهاز  گاندهند پاسخمیان دیدگاه هاي  "باالتر دستیابی به موقعیت علمی "در مقوله نبودند. تنها راي 

  داري وجود نداشت. تفاوت معنیگوناگون موضوعی 
تحلیل واریانس براي مشخص کردن این آزمون یافته هاي است،   آورده شده 21 جدولکه در  آنچه

هاي  ثیر مؤلفهادر مورد میزان تگوناگون هاي سنی  دهندگان از گروه پاسخمیان آیا  واقعیت است که 
  داري وجود دارد یا خیر.  بر تولید علم زنان تفاوت معنی اثرگذار

  
 اثرگذار عامل هايدرباره گوناگون سنی  هاي پاسخدهندگان گروهمیان دیدگاه تفاوت  بارهدر ANOVAیافته هاي . 21 جدول

 
جمع 
 مجذورات

  درجه
 آزدي

میانگین 
 داري معنی F  مجذورات

کید بر علم ات بارههاي دینی در آموزه
 اندوزي

 000. 29.254 11.181 4 44.722 ها بین گروه

   382. 58 22.167 ها درون گروه
    62 66.889 کل

 حس مفید بودن در جامعه

 002. 4.833 1.847 4 7.389 ها بین گروه
   382. 58 22.167 ها درون گروه

    62 29.556 کل

 ها تالش براي نشان دادن توانمندي

 000. 8.056 3.889 4 15.556 ها بین گروه
   483. 58 28.000 ها درون گروه

    62 43.556 کل
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 دستیابی به موقعیت شغلی برتر

 096. 2.071 1.750 4 7.000 ها بین گروه
   845. 58 49.000 ها درون گروه

    62 56.000 کل

 باالتر  دستیابی به موقعیت علمی

 008. 3.842 3.014 4 12.056 ها بین گروه

   784. 58 45.500 ها درون گروه
    62 57.556 کل

 قوانین و مقررات تحقیق و توسعه

 000. 13.565 8.458 4 33.833 ها بین گروه
   624. 58 36.167 ها وهدرون گر

    62 70.000 کل

 تشویق اطرافیان و خانواده

 000. 8.458 2.722 4 10.889 ها بین گروه

   322. 58 18.667 ها درون گروه
    62 29.556 کل

 تشویق همکاران و مدیران ارشد

 000. 26.583 8.556 4 34.222 ها بین گروه

   322. 58 18.667 ها درون گروه
    62 52.889 کل

 هاي ذاتی توانمندي

 0.002 4.833 3.014 4 12.056 ها بین گروه

   624. 58 36.167 ها درون گروه
    62 48.222 کل

 پشتکار و توان اکتسابی

 0.000 9.107 1.458 4 5.833 ها بین گروه

   160. 51 8.167 ها درون گروه
    55 14.000 کل

 هاي زبانی توانمندي

 0.000 9.227 4.083 4 16.333 ها ین گروهب

   443. 58 25.667 ها درون گروه

    62 42.000 کل

 همکاراندیگران و همکاري با 

 0.000 28.463 10.306 4 41.222 ها بین گروه

   0.362 58 21.000 ها درون گروه
    62 62.222 کل

 

 پاسخمیان دیدگاه نیز  اثرگذار عامل هاير ثیاشود که در مورد ت مشخص می 21با توجه به جدول 
 هیئتعضوهاي دیگر، سخنی داري وجود دارد. به  ، تفاوت معنیگوناگونهاي سنی  دهندگان از گروه

 هاي گوناگونیها نظر بودن این مؤلفه اثرگذارنسبت به میزان گوناگون و پژوهشگران در سنین   علمی
 دارند. 

تا مشخص شود  ؛المللی آنها انجام شد بین مقاله هايتعداد پایه بر  گاندهند بندي پاسخ ، گروهادامهدر 
هاي  و مؤلفه عامل ها اثرگذارنقش  بارهدر مقاله هاتعداد پایه بر گوناگون هاي  گروهمیان اندازه،  که تا چه 
   هد.د آزمون تحلیل واریانس در این زمینه را نشان مییافته هاي  22وجود دارد. جدول هم رایی مورد نظر 
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  اثرگذار عامل هايدر مورد  مقاله هادهندگان با تعداد مختلف  دیدگاه پاسخمیان درباره تفاوت  ANOVAنتیجه . 22 جدول

 
جمع 
 اهمجذور

  درجه
 آزادي

میانگین 
 اهمجذور

F داري معنی 

هاي دینی در خصوص تأکید بر علم  آموزه
 اندوزي

 000. 20.139 9.722 4 38.889 ها بین گروه
   483. 58 28.000 ها ون گروهدر
    62 66.889 کل

 حس مفید بودن در جامعه

 081. 2.197 972. 4 3.889 ها بین گروه
   443. 58 25.667 ها درون گروه

    62 29.556 کل

 ها تالش براي نشان دادن توانمندي

 000. 120.833 9.722 4 38.889 ها بین گروه
   080. 58 4.667 ها درون گروه

    62 43.556 کل

 دستیابی به موقعیت شغلی برتر

 000. 31.900 9.625 4 38.500 ها بین گروه
   302. 58 17.500 ها درون گروه

    62 56.000 کل

 باالتر  دستیابی به موقعیت علمی

 008. 3.842 3.014 4 12.056 ها بین گروه
   784. 58 45.500 ها درون گروه

    62 57.556 کل

 قوانین و مقررات تحقیق و توسعه

 000. 109.786 15.458 4 61.833 ها بین گروه
   141. 58 8.167 ها درون گروه

    62 70.000 کل

 تشویق اطرافیان و خانواده

 000. 37.976 5.347 4 21.389 ها بین گروه
   141. 58 8.167 ها درون گروه

    62 29.556 کل

 دیران ارشدتشویق همکاران و م

 000. 149.833 12.056 4 48.222 ها بین گروه
   080. 58 4.667 ها درون گروه

    62 52.889 کل

 هاي ذاتی توانمندي

 021. 3.127 2.139 4 8.556 ها بین گروه
   684. 58 39.667 ها درون گروه

    62 48.222 کل

 پشتکار و توان اکتسابی

 000. 9.107 1.458 4 5.833 ها بین گروه
   160. 51 8.167 ها درون گروه

    55 14.000 کل

 هاي زبانی توانمندي

 000. 14.500 5.250 4 21.000 ها بین گروه
   362. 58 21.000 ها درون گروه

    62 42.000 کل

 همکاراندیگران و همکاري با 

 000. 26.202 10.014 4 40.056 ها بین گروه
   382. 58 22.167 ها درون گروه

    62 62.222 کل
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هاي  توانمندي"و  "حس مفید بودن"دو مؤلفه به جز شود،  می دیده 22گونه که در جدول  همان
با  .دارددار وجود  تفاوت معنیدرباره دیگر عامل ها ، گوناگونهاي  گان گروهدهند پاسخمیان ، "ذاتی

پایه  پاسخ دهنده ها (به جز در سه مولفه) بر نظرمی توان گفت که  )22و  21( توجه به این دو جدول
   متفاوت بود. مقاله هاموضوع و تعداد 

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي زیر به مقدار زیاد به عنوان عامل موردهاي تولید علم، به طور خالصه،  اثرگذار عامل هايمیان در 
 :انتخاب شدندانگیزشی 

 ؛هاي دینی آموزه .1

 ؛حس مفید بودن در جامعه .2

 ؛ها دادن توانمندينشان  .3

 ؛دستیابی به موقعیت شغلی برتر .4

 ؛دستیابی به موقعیت علمی باالتر .5

 ؛تشویق اطرافیان و خانواده .6

 ؛پشتکار و توان اکتسابی .7

 ؛توانمندي زبان خارجی .8

 .همکاري با همکاران .9

 توان گفت: هاي آماري می آزمون هبا توجه به نتیج

داري  ، تفاوت معنی اثرگذارهاي  مقولهدیگر در  "دستیابی به موقعیت شغلی باالتر"به جز مؤلفه  .1
 موضوعی وجود داشت.گوناگون هاي  از گروه گاندهند دیدگاه پاسخمیان 

گوناگون هاي سنی  دهندگان از گروه پاسخمیان دیدگاه هاي  اثرگذار عامل هايثیر ادر مورد ت .2
 دار وجود داشت. تفاوت معنی

هاي  گروه دهندگان پاسخمیان  "هاي ذاتی نديتوانم"و  "حس مفید بودن"دو مؤلفه به جز  .3
 دار وجود داشت. تفاوت معنی "مقاله هاتعداد "پایه بر گوناگون 

، دیدگاه متفاوت اثرگذارهاي  ثیر اکثر مؤلفهامیزان ت بارهدهندگان با سابقه کاري مختلف در پاسخ .4
 داري داشتند. معنی

هم علمی  هیئت ان غیرپژوهشگرعلمی و  هیئتمیان عضوهاي  اثرگذارهاي بیشتر مؤلفه بارهدر .5
 شده مشاهده نگردید. امتیازهاي دادهمیان داري  وجود داشت و تفاوت معنیرایی 
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لیف آن مشارکت ادر بازه زمانی مورد مطالعه، افزایش تعداد تولیدات علمی که به نوعی زنان در ت
اند و آهنگ رشد  تولید علم نقش داشتهدهنده این است که زنان ایرانی پایاپاي مردان در  اند، نشان داشته

هزار تولید علمی از  69نزدیک به حتی بیش از آقایان بوده است. در بازه زمانی مورد مطالعه،  آنهامشارکت 
ها نشان داد، از این گونه که یافته المللی منتشر شده است. همان بین ه هايان ایرانی در مجلپژوهشگرسوي 
دهد. البته در  را تشکیل می مقاله هاکل  %20اند که مقاله علمی سهیم بوده 13550زنان در انتشار میان، 

هاي اخیر تعداد زنان در آموزش عالی به سرعت رشد کرده  نباید فراموش کرد که در سالپدیده تفسیر این 
د هاي چند سال اخیر به دوره بازدهی خود خواهن هاي آینده که ورودي رود که در سال است و انتظار می

و پژوهش هاي  دیگر، در آینده برنامهسخنی . به داشته باشدرسید، سهم زنان از تولید علمی نیز افزایش 
تواند نقش  گیري است که می توسعه جمهوري اسالمی ایران، یک نیروي بالقوه جدیدي در حال شکل

 عامل هاير بررسی د هاي درازمدت علمی و فناوري ایفا نماید. و برنامههدف ها در دستیابی به زیادي 
هاي دینی، حس مفید بودن در جامعه،  ی مانند آموزهعامل هایتولید علم نیز مشخص گردید که  اثرگذار
. دارندآنها از دیدگاه زنان نقش انگیزشی باالیی مانند علمی و شغلی، تشویق اطرافیان و خانواده و  ءارتقا

هاي  و استفاده منطقی از توانمندي مانع هابر ره شدن چیتواند به زنان در  می اثرگذارهاي  تقویت این جنبه
  . نمایدخود در راستاي تولید علم کمک شایانی 

یید آنها ا، نظر زنان را به خود جلب کرده و مورد تاثرگذار عاملیمهمی که به عنوان موردهاي یکی از 
. بررسی داردفه نقش باالیی که این مؤل ند. آنها اعالم داشتدیگران می باشدقرار گرفته بود، همکاري با 

تولیدات علمی نیز، گویاي درستی این نظر بود. بیشترین تولیدات علمی که زنان در آن مشارکت داشتند، 
منتشرشده  مقاله هاينویسنده داشتند. بیشترین  20بیش از  مقاله هابرخی  ،داراي چند نویسنده بود. حتی

معمول به عنوان نویسنده دوم، اول، سوم به طور ندگی نیز زنان رتبه نویساز نظر داراي چهار نویسنده بودند. 
  و چهارم بودند. 

هاي موضوعی،  مختلف از جمله گروه عامل هايپایه  دیدگاه زنان برمیان ها،  در بیشتر مؤلفه ،البته
ها قسمت یافتهدار وجود داشت. الگوي تفاوت در  ، تفاوت معنیمقاله هاسن، سابقه فعالیت و تعداد 

 وري از توانمندي افزایش بهره تواند سیاستگذاري در زمینه توجه به آنها می .ارائه گردید پرسش چهارم)(
  . باشد گر هاي زنان در تولید علم تسهیل
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  اجرایی هايپیشنهاد
  شود: هاي پژوهش پیشنهاد می با توجه به یافته

سازي مناسب براي تثبیت  رهنگف ،در راستاي توانمندسازي زنان براي تولید علم، در سطح کالن .1
اندرکاران قرار  والن و دستئجایگاه زنان به عنوان بخشی از قشر دانشگاهی مورد توجه مس

  گیرد.
دهی، تشویق و  هاي مناسب مانند پاداش ، با تدوین مکانیزماثرگذار عامل هايدر راستاي تقویت  .2

 گردد. فراهم نونی آن براي زنان بسترهاي الزم براي ادامه روند رو به رشد کجز 

بود که مورد ي اثرگذارعامل هاي شغلی و موقعیت علمی از جمله  ءحس مفید بودن و میل به ارتقا .3
 اقدام هايها،  وري بهینه از این مؤلفه قرار گرفت. در راستاي بهرهبیشتر پاسخ دهندگان یید ات

 ام پذیرد. انج پژوهشگربه ویژه زنان  هاعملیاتی براي انتقال این حس به همه قشر

  
  هاي آتی براي پژوهش هاییپیشنهاد

د بود ، مناسب خواهشکل گرفتجام آن از انپس هایی که  با توجه به محدوده این پژوهش و ایده
  :انجام گیردهاي زیر قلمروآتی در پژوهش هاي 

  ؛علمی در داخل کشور مقاله هايبررسی میزان مشارکت زنان در انتشار  .1
 ؛ر تولید علم زنان از دیدگاه زنان غیر تولیدکننده علمب اثرگذار عامل هايبررسی  .2

 ؛هاي احتمالی زنان و مردان و چالشمیان هاي علمی  بررسی نوع همکاري .3

  .هاي قانونی و ناهمواري مانع هازدون و توسعه با هدف پژوهش هاي  بررسی سیاست .4

  
  
 

  

  کتابنامه
. 77-68و  58-48 هاي سال ت کتابداري بینآثار زنان در مجال تطبیقی بررسی ).1378(، لیال احمدآبادي

، علوم وتحقیقات اسالمی، واحد آزاددانشگاه  ،کتابداري و اطالع رسانیارشد کارشناسی نامه  پایان(
1378(. 
 .119-107، )2(14 ،فصلنامه کتابهاي هنري.  ). نقش زنان در انجام پژوهش1382( سعادت  احمدزاده،

 .)1370 -79( 70زنان در خلق آثار ادبیات کودك و نوجوان در دهه  بررسی نقش). 1380( ارفعی، فاطمه
، علوم و تحقیقات اسالمی، واحد دانشگاه آزاد ،ارشد کتابداري و اطالع رسانیکارشناسی نامه  پایان(

1380(. 
هاي کالن کشور از  ریزي ). راهکارهاي اجرایی حضور زنان در برنامه1387و خیر، محمد ( ،البرزي، شهال

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 133     . ..اثرگذار بر تولیدات علمی زنان يعامل ها لیتحل 
 

  .27-7 ،)1(6 پژوهش زنان، .گاه زنان توانمند دانشگاهیدید
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