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نتیجهگیری :فر صت مطالعاتی خارجی باوجود بیتأثیر بودن بر تعداد مقاالت و ا ستنادات ،موجب
افزایش میزان همکاریهای علمی بینالمللی ،کاهش گروههای همنویسااندگی و بزر تر شاادن
آنها شده است.

 .3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران

یافتهها :یافتهها نشااان دادند بین فرصااتهای مطالعاتی خارجی اعضااای هیئت علمی و تعداد
مقاالت آنان همبسااتگی معناداری وجود ندارد اما بین فرصااتهای مطالعاتی و تعداد اسااتنادات
مقاالت و همنویسندگیهای بینالمللی بهترتیب همبستگی اندک منفی و همبستگی معنادار مثبت
وجود دارد .نگاشاااتهای همنویساااندگی نیز نشاااان دادند که الگوی همکاریهای علمی جامعۀ
پژوهش از گروههای همنویسااندگی بیشااتر و دارای اعضااای کمتر در دورۀ قبل از آغاز فرصاات
مطالعاتی به گروههای همنوی سندگی کمتر و دارای اع ضای بی شتر در دورۀ پس از آن تغییر کرده
است.

 .2استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

روششناسی :این پژوهش از نوع کاربردی علمسنجی است که با استفاده از روش کتابخانهای و
تحلیل ارزیابانه انجام شده ا ست .جامعۀ پژوهش شامل کل اع ضای هیئت علمیای از دان شگاه
تهران ا ست که در بازۀ  1393-1388د ستکم یک بار به فر صت مطالعاتی خارج از ک شور رفته
بودند .دادههای جمعیت شناختی و فرصتهای مطالعاتی از سامانۀ هوش سازمانی دانشگاه تهران
و دادههای مربوط به مقاالت از پایگاه وبآوساینس استخراج شد.

 .1کارشناسی ارشد علمسنجی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران

هدف :هدف پژوهش حا ضر برر سی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اع ضای هیئت علمی دان شگاه
تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها است.

دریافت000/00/00 :
پذیرش000/00/00 :

واژگان کلیدی :تحرک علمی بینالمللی ،عملکرد پژوهشی ،همکاریهای علمی ،همنویسندگی

1

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

مقدمه
تحرک یا جابهجایی 1علمی بینالمللی پژوهشگگگران از دهة  1960تاکنون یکی از سگگازوکارها قدرتمند در انتقال
دانش به شمار آمده که هم توجه پژوهشگران هم توجه سیاستگذاران را به خود مشغول داشته است (کانیبانو ،اتامند
و سگگگولی  .)2011 ،2از سگگگو دیگر ،شگگگبکهها ،همکار ها و تبادالت علمی پیوسگگگته در کانون توجه پژوهشها و
همایشها علمی بودهاند .دلیل اصگگلی توجه روزافزون به این مسگگا ل این فرض اسگگت که تبادالت و همکار ها
علمی به پیشرفت دانش کمک میکنند ،از این جهت که زمینة نوآور را فراهم میکنند و جریان گردش ایدهها ،مفاهیم
و نظریات را میان دانشگگمندان ،سگگازمانها و مؤسگگسگگات گوناگون امکانپذیر سگگاخته و موجب افزایش آن میشگگوند
( بارو فا لد و ال ندونی2012 ،3؛ بیو ندو2012 ،4؛ د

مار یا و الزارووا .)2012 ،5همچنین برخی پژوهش ها (ازجم له:

آبرامو ،آنجلو ،و سوالت سی )62012 ،با ا ستفاده از ابزار و فنون کتاب سنجی در صدد ن شان دادن این مطلب بودهاند که
پیشگگرفت علمی حاصگگل از این جریان از طریق مجموعها از تحقیقاتی که پژوهشها بنیاد را به تولید پتنت پیوند
میدهند به اقتصگگاد سگگود میرسگگانند .بهعالوه ،گسگگترش و افزایش همکار ها علمی نیز یکی از پیامدها احتمالی
تحرک علمی مابین کشگگورهاسگگت که در عین حال خودِ تحرک علمی نیز میتواند از آن ناشگگی شگگود (مو د و هالو ،7
.)2014
موضگگو بنیاد تحرک علمی در آغاز همان موضگگو محور گفتمان موسگگو به ’فرار مغزها/تحصگگیل مغزها ‘8در
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حوزهها اقت صاد ،علو اجتماعی و سیا سی بود که به مهاجرت دا می دان شمندان یک ک شور به ک شور دیگر ا شاره
دارد .بااینحال ،عد ایستایی در یک مکان ثابت و شبکها بودن که ویژگی شاخص علم و مشاغل علمی است ،برخی
از پژوهشگران را بر آن داشت تا به بازنگر در رهیافت فرار/تحصیل مغزها بپردازند و به جا اصطالح مزبور از تعبیر
’گردش مغزها ‘9سگگ ن به میان آورند .بااینحال ،تحرک یا مهاجرتی که در رهیافتها فرار/تحصگگیل مغزها ،گردش
مغزها ،شگگگکار مغزها و امثال آن مورد بررسگگگی قرار میگرفت مهاجرت دا می یا بلندمدت افراد از کشگگگور خود به
کشگگگورها دیگر بود .ره یافت ها

یادشگگگده مبتنی بر این اسگگگ تدالل هسگگگت ند که کشگگگورها با م هاجرت دا می

ن بگان/تح صیلکردگان خود به ک شورها دیگر–که ممکن ا ست به مقا صد گوناگون از جمله ادامة تح صیل ،شرایط
کار ،شرایط زندگی و غیره صورت گیرد– سرمایة ان سانی خود را برا همی شه از د ست میدهند .به تازگی ،رهیافت
دیگر نیز به مسگگئلة مهاجرت ظهور کرده که درصگگدد بوده اسگگت تا با اسگگتفاده از عبارت خنثی و فاقد ارزشگذار ِ
«تحرک» به برر سی و سنجش علل و آثار گوناگون پژوه شگران ک شورها مبدأ ،اعم از مثبت و منفی ،بر ک شورها
mobility
Cañibano, Otamendi, and Solís
3 Baruffaldi and Landoni
4 Biondo
5 Di Maria and Lazarova
6 Abrami, Angelo, and Solazzi
7 Moed and Halevi
8 brain drain/gain
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خود و کشورها میزبان یا مقصد بپردازد.
بنابر رهیافت تحرک ،گردش مغزها جریانی دوسویه است که در آن امکان برقرار ارتباطی دوجانبه بین دانشمندان
و مت صصان حرفها کشورها مبدأ و مقصد مهاجرت وجود دارد ،بهطور که پژوهشگران و دانشمندان ممکن است
با بازگشت به کشورشان موجب بازگشت سرمایة فکر انسانی و اجتماعی به آن شوند .در این رهیافت ،به تحرکها و
مهاجرت هایی پرداخته میشگگگود که دا می نیسگگگت اما بااین حال ،نقشگگگی مهم در انتقال دانش و ایجاد تبادالت و
همکار ها علمی بین ک شورها مبدأ و مق صد ایفا میکنند .این «تحرکها جدید» (اکرس )2010 ،1یا «تحرکها
کوتاهمدت مکرر» (اینزلت )2010 ،2شامل سفرها علمی یا سفرها مطالعاتی رفتوبرگ شتی کوتاهمدتی می شوند که
بهکرات رخ میدهند.
تحرک علمی بینالمللی آ ثار ،پ یا مد ها و ن تایج گو ناگون و گسگگگتردها

به همراه میآورد .تحرک علمی عالوه بر

تأثیرگذار بر نرخ کلی مهاجرت ،اقتصگگاد ،و فرهنگ کشگگورها مبدأ و مقصگگد آثار دیگر نیز به دنبال دارد .نتایج و
پیامدها بالقوۀ تحرک علمی عبارتند از :گسگگگترش همکار ها و تبادالت علمی بین کشگگگورها ،افزایش قدرت علمی
کشگگور مقصگگد ،انتقال ایدهها و رهیافتها جدید در حوزهها علمی م تلف و همچنین گسگگترش محصگگوالت و
فناور ها جدید (کانیبانو ،اُتامند و سگگگولی 2011 ،؛ مو د و هالو  .)2014 ،3در این میان ،گسگگگترش و افزایش
همکار ها علمی یکی از پیامدها احتمالی تحرک علمی مابین ک شورها ست که در عین حال خودِ تحرک علمی نیز

عملکرد پژوه شی به عنوان یکی از شاخصها ارزیابی و سنجش قدرت و ظرفیت علمی پژوه شگران ،دان شگاهها و
سازمانها و مؤ س سات پژوه شی ا ست .برخی از تحقیقات انجا شده در خ صوص رابطة تحرک علمی با بهرهور
پژوه شی حاکی از این ا ست که شواهد اندکی دال بر تأثیر منفی تحرک علمی بر عملکرد و بهرهور پژوه شی وجود
دارد و نیز ن شاندهندۀ این مطلب ا ست که تحرک علمی یکی از خ صی صهها پژوه شگران پربازده و پرکار ا ست (وان
هرینگن و دیکوِل1987 ،4؛ الیسون و النگ.)1987 ،5
با وجود تأثیر بسزا تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاهها در بهرهور و عملکرد پژوهشی آنها
و همچنین گ سترش همکار ها علمی تاکنون در ایران چندان توجهی به این م سئله ن شان داده ن شده ا ست .ازاینرو
پژوهش حا ضر کو شیده ا ست تا یکی از انوا تحرک علمی بینالمللی (یعنی فر صتها مطالعاتی خارجی) اع ضا
هیئت علمی یکی از دانشگاهها برتر ایران از نظر شاخصها تولید علمی و بهرهور پژوهشی ،یعنی دانشگاه تهران،
مورد بررسی و تحلیل کمی قرار دهد.
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یکی از نمودها و شگگگاید مهمترین نمود مورد انتظار از تحرک علمی و همکار ها علمی پژوهشگگگگران ،ارتقا
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میتواند از آن ناشی شود (مو د و هالو )2014 ،
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بیان مسئله
تحرک یا جابهجایی علمی بینالمللی پژوهشگگگگران در حال حاضگگگر به گواهی پژوهشها ،اسگگگناد و گزارشها
انجا شگگده در این حوزه یکی از سگگازوکارها مهم و تأثیرگذار در انتقال دانش و فناور  ،و گسگگترش همکار ها و
تبادالت علمی بین المللی قلمداد شده ا ست که به ا شکال گوناگونی نظیر فرار مغزها ،تح صیل مغزها ،گردش مغزها و
غیره بر ابعاد م تلف جمعیتی ،فرهنگی ،سیا سی و اقت صاد ک شورها تأثیراتی ب سیار مهم میگذارد .لذا پژوهشها و
مطالعات بسیار از زوایا گوناگون و با رویکردها م تلف به این مسئله پرداختهاند.
ازسگگگویی ،تکنیک ها و فنون کتابسگگگنجی و علمسگگگنجی امکان پژوهش درخصگگگوص تحرک علمی بینالمللی
پژوهشگران و دانشمندان را آسانتر ساخته و مسیر تازه در پژوهشها مرتبط با این حوزه گشوده است ،بهطور که
برخی از مشگگکالت مربوط به گردآور دادهها و اطالعات معتبر الز که امکان سگگنجش ،و ارزیابی میزان ،ویژگیها و
تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر سایر پدیدهها را فراهم سازد با استفاده از پایگاهها کتاب سنجی و علم سنجی در کنار
پایگاهها اطالعاتی دیگر برطرف کرده است.
از مو ضوعات حا ز اهمیت که برخی از پژوهشها انجا شده در خارج با ا ستفاده از فنون و پایگاهها مزبور تا
حد به آن پرداختهاند ،عبارت ا ست از برر سی تأثیر ا شکال م تلف تحرک علمی بینالمللی پژوه شگران ک شورها
م تلف بر بهرهور علمی ،عملکرد پژوهشگگگی و همچنین بر میزان و الگو همکار ها علمی آن پژوهشگگگگران در
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ک شور خود و ک شور که به ق صد ارتقا تح صیلی ،شغلی و غیره به آن سفر یا مهاجرت میکنند .همچنین ،در برخی
پژوهشها و گزارشها سیاستی فرصتها مطالعاتی خارجی اعضا هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
یکی از ا شکال مهم تحرک علمی بینالمللی شناخته شده و بهعنوان عاملی مؤثر در عملکرد علمی و پژوه شی جامعة
مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.
با این وصف و با وجود ضرورت تحلیلها کمی یا کمیکیفی بهمنظور ارزیابی سیاستگذارانة این مسئلة تحرک
علمی بینالمللی در کشگگگورها ،این مسگگگئله در ایران عمدتا تنها با رهیافتی کیفی و کلنگرانه و در سگگگایةرویکرد فرار
مغزها/تح صیل مغزها مورد برر سی قرار گرفته و به جز مقالة کو شا و دیگران ( )1393و پژوهش صحبتیها ،ریاحی ،و
زار ( )1394پژوهش دیگر با استفاده از ابزار و تکنیکها علمسنجی به این مسئله نپرداخته است.
دانشگاه تهران یکی از برترین دانشگاهها و مراکز آموزشیپژوهشی کشور است و اع ضا هیئت علمی آن همواره
در زمرۀ پژوهشگگگران شگگاخص و تأثیرگذار در رشگگتهها و حوزهها علمی گوناگون به شگگمار آمدهاند .بااینحال ،هنوز
پژوه شی در خ صوص تأثیر تحرک علمی بینالمللی اع ضا هیئت علمی این دان شگاه بر عملکرد پژوه شی و سایر
شاخصها علمی آنها به انجا نرسیده است.
لذا مسگگئلة اصگگلی پژوهش حاضگگر این اسگگت که تحرک یا جابهجایی علمی بینالمللی موقت اعضگگا هیئت علمی
دانشگاه تهران در قالب فرصتها مطالعاتی به کشورها دیگر چه تأثیر بر عملکرد پژوهشی و همکار ها علمی
بینالمللی آنان داشته است.
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مبانی نظری
در طول چند دهة اخیر (عمدتا از دهة  1960به بعد) ،فرایندها و تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد در سطوح
جهانی ،منطقها و ملی موجب دگرگون شگگگدن الگوها جغرافیایی و ترکیب و سگگگاختار مهاجرتها بینالمللی و
انگیزهها و دالیل مهاجرت شگگده اسگگت .درنتیجه ،مفهو پرداز ها و تعاریف سگگنتی از مهاجرت بینالمللی و مهاجران
مورد تردید واقع شده و گونه شنا سیها و طبقهبند ها جدید از مهاجرت و مهاجران بینالمللی مطرح شده ا ست
(مسگ گی 1و دیگران2009 ،؛ به نقل از روسگگگتان و هوله .)2014 ،2درواقع ،همانطور که انوا م تلف مهاجرت با مدت
زمانها م تلف در حال گسترش بوده است ،انگیزهها و دالیل این مهاجرتها و ویژگیها مهاجران مربوط به آنها
نیز تغییر یافته اسگگت .عالوه بر انگیزهها و دالیل اقتصگگاد  ،سگگیاسگگی و خانوادگی ،آموزش بهویژه آموزش عالی (ادامة
تح صیل در مقاطع دان شگاهی) هم انگیزها برا مهاجرت بوده ا ست .از سو دیگر ،برر سی نو و میزان خروجی
فارغالتحصگگگیالن دانشگگگگاهها در کشگگگورها حاکی از آن اسگگگت که میزان خروجی افراد خارجی دارا مهارت باال و
تح صیلکردۀ جویا

شغل در بازار کار ک شورها غیر از زادگاه شان نیز افزایش یافته ا ست (اُ.ا  .سی.د  -سوپمی،3

.)2007
این تغییرات جدید منجر به از میان رفتن تق سیمها دوگانة سنتی حاکم در مطالعة مهاجرت بینالمللی و همچنین
نام ش ص شدن مرز تمایز بین مهاجرت و تحرک شده ا ست (کینگ .)2002 ،4محو شدن تق سیمها دوگانة دقیق و

و تضعیف رویکرد فرار مغزها در پژوهشها مربوط از یکسو و پیدایش انوا مهاجرتها و نقل مکانها (ازنظر طول
مدت ،انگیزهها و دالیل و غیره) بهویژه جابهجاییها و تحرکها علمی جدید نظیر مهاجرت دانشگگگجویان برا ادامه
تحصیل و سفرها پژوهشی و فرصتها مطالعاتی اساتید دانشگاهها و بهتبع آن پررنگ شدن رویکرد گردش مغزها
و تحرک در پژوهش ها مرتبط از سگگگو دیگر زمینه را برا درکی متنو تر از مهاجرت ها و تحرکها فراهم کرده و
وجود انوا گوناگونی از مهاجرتها و تحرکها و مهاجران و افراد دارا تحرک را مورد تأکید قرار داده است.
باوجوداین ،اکثر پژوهشها و اسناد و گزارشها مربوط به این حوزه ،درصدد بودهاند تا بهمنظور ایضاح مصداقی
این پدیده ها بین آن ها تمایز گذارند ،بهطور که ‘تحرک’ را معموال «نوعی نقل مکان و جابه جایی افراد ،با هر مدت
زمان ،شگگگکل و دلیل  ،...خواه ازطریق عبور از مرزها یک کشگگگور خواه در چارچوب مرزها یک کشگگگور« قلمداد
میکنند (آ  .اُ .اِ  .)2004 ،5زمانی که افراد از مرزها یک کشگگگور عبور میکنند ،تحرک بینالمللی رخ داده اسگگگت.

Massey
Rostan and Höhle
3 OECD-SOPEMI
4 King
)5 IOM (International Organisation for Migration
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مهاجرتها قانونی و غیرقانونی– درنتیجة تحوالت سیا سی ،علمی ،اقت صاد دههها اخیر و بهتبع آن کمرنگ شدن

پژوهشنامه علمسنجی

مشگگگ ص– نظیر مهاجرت ها داخلی و بینالمللی ،مهاجرت ها اختیار و اجبار  ،مهاجرت ها موقت و دا م،

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

ا صطالح ’مهاجرت بینالمللی‘ در ادبیات نظر معموال برا داللت بر «نقل مکان و جابهجایی افراد که ک شور زادگاه
یا کشور اقامت معمول آنها بهقصد اقامت موقت یا دا م در کشور دیگر» (آ  .اُ .اِ .)2004 ،
پیشینه پژوهش
کوشا و دیگران ( )1393در پژوهشی با عنوان «تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا»
به برر سی سهم م شارکت پژوه شگران ایرانی در انت شارات حوزۀ مهند سی ک شور کانادا و ارزیابی پی شینة تح صیلی و
وضعیت شغلی آنها در بازۀ زمانی  2011-2005پرداختند .یافتهها آنها نشان داد که تعداد مقاالت نویسندگان ایرانی
مزبور از  8درصد در سال  2005به حدود  16درصد در سال  2011رسیده است .همچنین نتایج این پژوهش حاکی از
آن بود که بیش از نیمی از افراد جامعة تحقیق تحصیالت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاهها
برتر مهندسی ایران گذرانده و بسیار از آنها پ

از پایان تحصیالت اولیة دانشگاهی خود در ایران به کانادا مهاجرت

کردهاند و اغلب آنها نیز هماکنون در سازمانها یا دان شگاهها کانادا ا شتغال به کار دارند و تنها تعداد اندکی در ایران
شاغل هستند.
صگگحبتیها ،ریاحی ،و زار ( )1394مهاجرت علمی پژوهشگگگران ایرانی حوزۀ علو پزشگگکی را به دانشگگگاهها
ک شورها تو سعهیافته و صنعتی برح سب تعداد مقاالت آنها در پایگاه ا سکوپوس مورد برر سی قرار دادند .یافتهها
این پژوهش نشگگان داد که از میان کل مقاالت علمی تولیدشگگده توسگگط مهاجران موردبررسگگی تنها  8درصگگد قبل از
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مهاجرت آنها انتشگگار یافته و ب ش قابلتوجهی از مقاالت آنها (یعنی بیش از  92درصگگد) در خارج از کشگگور (یعنی
پ

از مهاجرت) منتشگگر شگگده اسگگت .بهعالوه ،سگگهم اندکی از برونداد علمی مهاجران ایرانی موردبررسگگی با همکار

پژوه شگران داخل و نزدیک به دو سو آن با همکار همکاران خارجی شان تهیه شده ا ست .همچنین مق صد بیش از
نیمی از این افراد کشورها ایاالت متحده امریکا و کانادا بوده است که نویسندگان پژوهش مزبور سیاستها تشویقی
و مالی بسیار مناسب این کشورها را از جملة مهمترین عوامل آن دانستند.
پیشینۀ پژوهش در خارج
لودل )2003( 1در مقالها با عنوان «مطالعة فرار مغزها :آیا روشها علم سنجی میتوانند کمکی کنند؟» به سنجش
توانایی ابزار و روشها کتاب سنجی و علم سنجی پرداخت .و به بیان این مطلب پرداخت که ا ستفاده از روشها
کتاب سنجی و پایگاهها علم سنجی برا مطالعة تحرک بینالمللی ن بگان منوط به حل سه م سئلة تو صیف ت صص
ن بگان ،شناسایی ن بگان مت صص و شناسایی تحرک و مهاجرت بینالمللی است .او سپ

توانایی ابزار و روشها

کتابسگگگنجی را در مورد مجموعها از مقاالت منت ب از پایگاه پاب مد 2مورد آزمون قرار داد .یافته ها پژوهش
آزمای شی لودل حاکی از آن بود که روشها و ابزار کتاب سنجی از قبیل ا ستفاده از پایگاهها ا ستناد بهرغم برخی از
محدودیتها ،نقا ص و چالشها در شنا سایی ابعاد سهگانة مطالعة تحرک علمی ن بگان ابزار

سودمند برا مطالعة

Laudel
Pubmed
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تحرک علمی و پدیدۀ فرار مغزهاسگگگت .در نتیجه در کنار سگگگایر روشها از جمله تحلیل پیشگگگینهنامة دانشگگگمندان در
وبسایت دانشگاهها و سازمانها ،میتواند ب ش قابل توجهی از اطالعات مورد نیاز در این زمینه را فراهم کند.
خونکرس و تی سِن ( )2008به بررسی همبستگی تحرک بینالمللی گروهی از پژوهشگران چینی به وطن بازگشته
در حوزۀ علو زیسگگتشگگناسگگی مولکولی گیاهی با بهرهور علمی و همکار ها همنویسگگندگی پرداختند .یافتهها
پژوهش مزبور وجود همبستگی مثبت میان متغیرها فوق را نشان داد و همچنین حاکی از آن بود که اگرچه کشورها
میزبانِ پژوهشگران چینی پ

از بازگشت این پژوهشگران به وطن خود ممکن است سرمایة انسانی خود را در نتیجه

پدیدۀ مو سو به «فرار مغزها بازگ شته به وطن» 1از د ست بدهند اما این امکان نیز وجود دارد که این ک شورها از نظر
تداو ارتباطات علمی پژوهشگگگگران مزبور با آنها پدیدۀ «تحصگگگیل مغزها» را تجربه کنند .یافتهها پژوهش همچنین
نشان داد که چین برنامهها بسیار را برا جذب پژوهشگران چینی فعال در خارج به داخل کشور اجرا کرده است.
فوروکاوا ،شگگیراکاوا ،و اُکووادا )2011( 2در پژوهش خود با عنوان «تحلیل کمی شگگبکهها همکار و تحرک» به
برر سی رابطة میان شبکهها تحرک گروهی از پژوه شگران /مؤلفان مقاله در ن شریها معتبر در حوزۀ بینایی رایانها

3

در بازۀ زمانی سگگالها  1997تا  2009و شگگبکهها همکار آنان پرداختند .یافتهها این پژوهش نشگگان داد که)1 :
تحرک بینالمللی موجب تسگگهیل همکار ها بیشگگتر پژوهشگگگران در آینده میشگگود؛  )2دامنة شگگبکهها تحرک
گستردهتر از شبکهها همکار است و این امر بیانگر روابط مؤسسها /سازمانی و بینالمللی است؛  )3ممکن است

ماهیت حقیقی روابط همکار پژوه شگران ،عالوه بر ردیابی پی شینة واب ستگی سازمانی مقاالت آنها بای ستی تحرک
آنها نیز بررسی شود.
آزوال  ،زیوین ،و سمپت )2012( 4در پژوهشی با عنوان «اشاعة دانش علمی در ظرف زمان و مکان  »...به بررسی
تأثیر تحرک نیرو کار گروهی مت شکل از  9483دان شمند ن به در حوزۀ علو زی ستی بر روندها ا ستناد واب سته به
هر یک از مقاالت منتشرشدۀ آنها (یا پتنتها/پروانهها ثبت اختراعات اعطاشده به آنها) پیش از رفتن به مؤسسها
جدید پرداختند .یافتهها پژوهش آنها ن شان داد که )1 :ا ستنادها مقاله-به-مقالة پژوه شگران موردبرر سی در محل
مبدأ تحرک چندان متأثر از عزیمت آنها به مؤ س سة جدید نی ست ،اما ا ستنادها مقاله-به-پتنت و بهویژه ا ستنادها
پتنت-به-پتنت پ

از عزیمت یک پژوهشگگگر کاهش مییابد ،و مطلب اخیر حاکی از آنسگگت که جریانها سگگرریز

دانش از دنیا آکادمیک به صنعت کامال مجزا از یکدیگر نی ستند؛  )2مقاالتی که یک پژوه شگر قبل از رفتن به محلی
return brain drain
منظور ،بازگشت مغزها گری ته از وطن به کشور خود است که موجب میشود کشورهایی که پیشتر مقصد مهاجرت این افراد بودند آنها را

1

از دست بدهند.
Furukawa, Shirakawa, and Okuwada
computer vision
4 Azoulay, Zivin, and Sampat
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میدهند به علت تأخیر زمانی در فرایند انتشگگار مقاالت همکار ها کاذب را نشگگان دهند ،و لذا بهمنظور شگگناسگگایی
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شگگبکهها همکار ا که دادهها کتابسگگنجی/علمسگگنجی (ازجمله دادهها مورداسگگتفاده در این پژوهش) گزارش

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

جدید منتشگگر میکند پ

از رفتن او به آن محل اسگگتنادها بیشگگتر نسگگبت به گذشگگته دریافت میکنند؛  )3افزایش

استنادها حاکی از تأثیر مثبت تحرک به محیط جدید است.
باروفالد و الندونی )2012( 1در پژوهش خود ،ازطریق تحلیل  497پژوهشگگگگر خارجی در ایتالیا و پرتغال ،تأثیر
روابط پژوهشگگگگران دارا تحرک با کشگگگور موطن (یا مبدأ تحرک) را بر انت اب آن ها به تحرک معکوس( 2تحرک
بازگشتی ،یا بازگشت به وطن) و بهرهور علمی ،بررسی کردند .یافتهها و نتایج پژوهش آنها نشان داد که )1 :احتمال
بازگشت پژوهشگرانی که در خارج از کشور همچنان روابطشان را با کشور اصلی یا وطن خود حفظ میکنند به وطن
خود ،بی شتر و بهرهور آن ها نیز در این صورت در ک شور مق صد تحرک بی شتر ا ست؛  )2تحرک علمی همواره نق شی
مثبت در هر دو ک شور مبدأ و مق صد تحرک ندارد ،بلکه ،برعک  ،حتی زمانی که اقامت پژوه شگر در ک شور مق صد به
لحاظ قصگگد و نیت موقتی اسگگت (ازجمله در موارد تحرک/جابهجایی بهعلت فقدان فرصگگتها شگگغلی) ،بسگگیار از
پژوهشگگگگران به وطن خود بازنمیگرد ند و احت مال کمتر برا

بازگشگگگت به وطن وجود دارد؛  )3وجود روابط

پژوه شگران با وطن خود در ک شور مق صد تحرک به هر دو ک شور مبدأ و مق صد م ستقیما منفعت میر ساند و همچنین
فایدۀ غیرمستقیم گسترش شبکهها علمی را برا آنها به همراه دارد.
خونکرس و کروس-کا سترو )2013( 3در پژوه شی با عنوان «پژوهش پ

از بازگ شت :تأثیر تحرک بینالمللی بر

روابط علمی ،تولیدات و تأثیرگذار علمی» به بررسی نحوۀ تأثیر تحرک علمی موقت گروهی از پژوهشگران آرژانتینی
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و روابط حرفها آنها در مدت اقامت در خارج از کشگگور بر الگوها همکار و بروندادها پژوهشگگی آنها پ

از

بازگشگگگت به وطن پرداختند .یافتهها و نتایج پژوهش مزبور نشگگگان داد که )1 :تجربة کار در خارج از کشگگگور احتمال
همانتشار (همنویسندگی) بینالمللی پژوهشگران را افزایش میدهد؛  )2پژوهشگران پ

از بازگشت به وطن به میزان

بی شتر با پژوه شگران نظا پژوه شی ک شور که سابقا به آن سفر کرده بودند همکار (همانت شار ) میکنند؛ )3
پژوهشگران برخوردار از تجربة کار در خارج ،پ

از بازگشت به وطن ،نه مقاالت بیشتر نسبت به پژوهشگران فاقد

این تجربه منتشر میکنند و نه مقاالتشان استنادها بیشتر نسبت به گروه دو دریافت میکنند ،اما پژوهشگران گروه
اول (دارا تجربة تحرک) بیشگگتر مقاالت خود را در مجالت علمی دارا ضگگریب تأثیر باال (بهعنوان نویسگگندۀ اول یا
آخر) منتشگگگر میکنند .به عبارت دیگر ،تجربة کار در خارج تأثیر مثبت بر تمایل به انتشگگگار در مجالت علمی دارا
ضگگگریب تأثیر باال دارد؛  )4ب ش اعظم پژوهشهایی که پژوهشگگگگران در این گونه مجالت چای میکنند بدون هیچ
همنوی سندگی بینالمللی منت شر می شود ،و این بدان معنا ست که پژوه شگران آرژانتینی مزبور پ

از بازگ شت بهخوبی

قادرند که بدون هیچ همنویسندگی بینالمللی مقاالتی در مجالت دارا ضریب تأثیر باال منتشر کنند.
گیب سون و مکنز  )2014( 4در پژوهش خود با عنوان «تحرک علمی و شبکهها دانش در ک شورها دارا نرخ

Baruffaldi and Landoni
return mobility
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برونکوچی باال  »...به برر سی میزان تأثیر تحرک بینالمللی پژوه شگرانی که تح صیالت مقدماتی شان در سه ک شور
جزیرها کو چک در حوزۀ اق یانوس آرا بود بر بهرهور و تأثیر گذار علمی آن ها پرداخت ند .آن ها میزان بهرهور
علمی پژوهشگران موردبررسی را بر حسب تعداد مقاالت و پتنتها آنها و میزان تأثیرگذار این پژوهشگران را بر
حسب تعداد انتشارات ،تعداد کل استنادات دریافتی و اچایندک

آنها در سال  2010سنجیدند .یافتهها این پژوهش

حاکی از آن بود که )1 :پژوهشگگگرانی که در حال حاضگگر در خارج از وطن خود اقامت دارند پژوهشها بیشگگتر را
نسبت به مهاجران بازگشته به وطن و غیرمهاجرانی که به لحاظ مهارتی همتراز آنها هستند تولید میکنند؛  )2مهاجران
بازگشته به وطن تأثیرگذار پژوهشی بیشتر از افراد که هیچگاه مهاجرت نکردهاند ندارند اما گروه اول منبع اصلی
انتقال دانش بین پژوهشگگگران داخلی و بینالمللی هسگگتند؛  )3پژوهشگگگران مهاجرتکرده برونداد و تأثیر پژوهشگگی
بیشتر از پژوهشگران مقیم وطن (یا غیرمهاجر) دارند.
یاما شیتا و یو شیناگا )2014( 1تأثیر تحرک علمی بینالمللی پژوه شگران بر انت شار مقاالت پرا ستناد و بیا ستناد را
بررسگگگی کردند .بررسگگگی آنها معطوف به مقاالت پژوهشگگگگرانی بود که در بازۀ زمانی  2004تا  2006در زمینة «علم
کامپیوتر ،هوش مصگگنوعی »2در پایگاه وبآوسگگاین

نمایه شگگده بود .یافتهها پژوهش مزبور نشگگان داد که )1 :هم

پژوهشگران داخلی و هم پژوهشگرانی که به کشورهایی غیر از کشور خاستگاه تحصیلشان مهاجرت علمی کرده بودند
تقریبا به یک اندازه در تولید مقاالت پرا ستناد داخلی (یعنی در مجالت ک شورها خود شان) سهیم ه ستند .با اینحال،

مقاالت پراسگگتناد پژوهشگگگران کشگگور مانند هند در خارج از کشگگور انتشگگار یافته بود .به عقیدۀ نویسگگندگان ،این امر
احتماال ری شه در خطم شیها و سیا ست ها متفاوت این دو د سته از ک شورها درخ صوص ا ستفاده از پژوه شگران
برجستة خارجیا دارد که خاستگاه تحصیالتشان در این کشورها بوده است؛ درحالیکه چین سیاستها بسیار را
برا جذب و استفاده از پژوهشگران دارا تجربه پژوهشی در خارج اجرا کرده ،هند چندان رغبتی به این کار از خود
نشان نداده است.
فویگِلِرس و فنبووِل ( )2015به بررسگگگی تطبیقی آثار تحرک بینالمللی بر پژوهشگگگگران اروپاییتبارِ مهاجر در
قلمرو اتحادیة اروپا و پژوهشگگگگران اروپاییتبار مهاجر به آمریکا پرداختند .تحلیل آنها مبتنی بر دادهها مطالعها
پیمایشگی موسگو به «مور »3بود که راجع به پژوهشگگرانی اسگت که در اروپا به دنیا آمده یا در آن تحصگیل کرده و به
اختیار خود در داخل ارو پا یا به آمریکا مهاجرت علمی کردهاند .نتایج م طال عة آن ها حاکی از آن بود که که تحرک
بینالمللی ،بنا به روایت خود پژوهشگران موردبررسی ،آثار مثبتی بر بهرهور علمی و سایر زمینهها حرفها آنها از
جمله پیشرفت شغلی ،دستیابی به زیرساختها پژوهشی و فرصتها شغلی جدید نهاده است .یافتهها پژوهش
Yamashita and Yoshinaga
Computer Science, Artificial Intelligence
3 MORE
1
2
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برخوردار از مقاالت پراسگگتناد ازجمله چین در نشگگریات داخلی نیز مقاالت پراسگگتناد تولید میکردند ،درحالیکه اکثر

پژوهشنامه علمسنجی

در خصگگوص مقاالت کماسگگتناد ،پژوهشگگگران به نتایج معنادار دسگگت نیافتند؛  )2پژوهشگگگران برخی از کشگگورها

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

مزبور همچنین نشان داد که پژوهشگرانی که سابقة تحرک علمی به مقصد آمریکا داشتند پیوسته نسبت به پژوهشگرانی
که در داخل اروپا تحرک داشتند قا ل به آثار مثبت بیشتر هستند.
از مرور پیشینهها میتوان نتیجه گرفت که اغلب پژوهشها بهویژه پژوهشها قدیمیتر تحرک علمی پژوهشگران
را یا بهصورت مجزا بررسی کرده و یا عوامل تأثیرگذار بر آن را مورد بررسی قرار دادهاند و کمتر به بررسی آثار و نتایج
آن بر رو

شاخصها و عوامل تأثیرگذار در علم از قبیل عملکرد پژوه شی ،بهرهور پژوه شی و همکار ها علمی

پرداختهاند .یافتهها و نتایج اکثر پژوهشهایی که آثار و نتایج تحرک علمی را بر عملکرد پژوه شی ،بهرهور پژوه شی
و همکار ها علمی بررسگگی کردهاند (ازقبیل :خونکرس و تیسگگِن2008 ،؛ باروفالد و الندونی2012 ،؛ گیبسگگون و
مکنز 2014 ،؛ فویگِلِرس و فنبووِل )2015 ،حاکی از تأثیر مث بت تحرک علمی بر میزان تول یدات علمی اسگگگت و
یافته ها تقریبا همة این دسگگگته پژوهشها نشگگگاندهندۀ تأثیر تحرک علمی بر افزایش همکار ها علمی بینالمللی
پژوهشگگگران دارا تجربة تحرک اسگگت .بااینحال ،درخصگگوص تأثیر تحرک علمی بر افزایش اسگگتنادات علمی (یا به
تعبیر  ،میزان تأثیرگذار ) مقاالت پژوهشگران ،پژوهشها انجا شده یافتهها و داللتها متفاوتی را نشان میدهند،
بهطور که برخی پژوهشها (ازجمله :آزوال  ،زیوین ،و سگگگمپت2012 ،؛ گیبسگگگون و مکنز  )2014 ،حاکی از تأثیر
مثبت تحرک علمی بر میزان اسگگگتنادات مقاالت پژوهشگگگگران و برخی دیگر (ازجمله :خونکرس و کروس-کاسگگگترو،
 )2014قا ل به بیتأثیر بودن آن بر متغیر مزبور هستند.
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پژوهشنامه علمسنجی

اکثر پژوهش ها به تحرک علمی بینالمللی دانشگگگجویان (به دلیل فراوانی داده ها در این حوزه) پرداخته و به دلیل
کمبود دادهها من سجم و یکپارچه کمتر تحرک علمی ا ساتید و اع ضا هیئت علمی دان شگاهها را برر سی کردهاند .بر
این اساس ،تاکنون تقریبا هیچ پژوهشی در داخل و خارج کشور به طور ویژه به بررسی تأثیر تحرک بینالمللی اعضا
هیئت علمی دانشگگگاهها –که یکی از مهمترین ارکان انسگگانی پژوهش هر کشگگور محسگگوب میشگگوند– و تأثیر آن بر
عملکرد پژوهشگگی و همکار ها علمی آنها نپرداخته اسگگت .لذا این پژوهش درصگگدد اسگگت تا در قالب مطالعها
مورد (یعنی برر سی فر صتها مطالعاتی اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران در بازها

شش ساله) و با ا ستفاده از

روشها و ابزار علم سنجی در کنار سایر پایگاهها دادۀ تکمیلی (ازقبیل سامانة هوش سازمانی دانشگاه تهران و سامانة
مدیریت اطالعات پژوهش و فناور ) به این مهم اهتما ورزد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش برمبنا هدف از نو پژوهشها کاربرد علمسنجی بوده که با استفاده از روش کتاب انها و تحلیل
ارزیابانه انجا شده است .جامعة پژوهش حاضر شامل کل اعضا هیئت علمیا از دانشگاه تهران هستند که در بازۀ
زمانی  1388تا  1393به فرصت مطالعاتی در خارج از ایران رفته بودند و تعداد آنها  146نفر بود.
در مرحلة گردآور دادهها ،ن سگگت ،اطالعات جامعة آمار مورد بررسگگی شگگامل دادهها جمعیتشگگناختی و
داده ها مربوط به فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی مذکور از سامانة هوش سازمانی دانشگاه تهران شناسایی و در

10

طهورا ساجد ،حمزه علی نورمحمدی و سعید اسدی

قالب یک فایل اکسل است راج شد .اطالعات جمعیتشناختی شامل جنسیت ،سن ،مرتبة علمی ،حوزۀ موضوعی ،محل
اخذ مدرک دکتر  ،و اطالعات مربوط به فر صت مط العاتی شامل تعداد دفعات فر صت مطالعاتی ،سال آغاز فر صت
مطالعاتی ،مقصد فرصت مطالعاتی و طول دورۀ فرصت مطالعاتی بود.
سگگپ

نا یا نا ها التین مورد اسگگتفادۀ اعضگگا هیئت علمی مزبور در مقاالت انگلیسگگی و همچنین وابسگگتگی

سازمانی شامل نا پردی  ،دانشکده و یا گروه آموزشی آنها از فایل اکسل اخذشده از سامانة هوش سازمانی دانشگاه
تهران است راج شد .در مرحلة بعد ،دادهها مقاالت مربوط به این افراد بهصورت مجزا از پایگاه استناد وبآوساین
به صورتیکه در ذیل تو ضیح داده خواهد شد ا ست راج شد .دلیل انت اب پایگاه وبآو ساین

برا ا ست راج مقاالت

جامعة پژوهش این بوده است که آییننامة استفادۀ اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران از فرصت مطالعاتی به این پایگاه
اهمیت ویژه داده شگگده اسگگت بهطور که از ویراسگگت  1388آییننامة مزبور ،تمدید سگگهماهة سگگو و چهار فرصگگت
مطالعاتی اعضا هیئت علمی دانشگاه (در یک دورۀ فرصت مطالعاتی یک ساله) به پذیرش مقاله در مجالت نمایه شده
در پایگاه استناد مؤسسة اطالعات علمی 1یعنی وبآوساین

منوط شده است.

در مرحلة گردآور دادهها از پایگاه وبآو ساین  ،در ب سیار از موارد ،عواملی ازقبیل یک سان بودن ا شکال التین
برخی از نا ها و نا ها خانوادگی افراد موردجستجو یا عد یکدستی نا ها افراد در سامانة هوش سازمانی و پایگاه

هیئت علمیا مذکور در فایل اک سل گرفته شده از سامانة هوش سازمانی ا ست به رزومة ش صی آن فرد در سامانة
مدیریت اطالعات پژوهش و فناور دانشگگگاه تهران مراجعه شگگد و اطالعات مقاالت آن فرد در دو پایگاه با هم تطبیق
داده شد.
در مرحلة بعد ،دادهها بهدستآمده از مراحل پیشین با استفاده از فیلد نا و نا خانوادگی اعضا هیئت علمی در
ج ستجو پایة 2پایگاه وب آو ساین

ج ستجو شدند ،سپ

نتایج بازیابی شده به واب ستگی سازمانی دان شگاه تهران

محدود شگگدند و با تطبیق نا و نا خانوادگی ،و دانشگگکده و گروه آموزشگگی آنها مقاالت انت اب شگگدند .الز به ذکر
است که نا و/یا نا خانوادگی التین افراد و حتی نا دانشگاه در خود پایگاه وبآوساین

نیز به اشکال گوناگون ثبت

شگگده بود که بهمنظور بازیابی کامل مقاالت افراد ،نا ها التین آنها به اشگگکال گوناگونی که احتمال میرفت در پایگاه
ثبت شده باشند (ازجمله تلفیق سرنا ها نا و نا خانوادگی افراد ،یا دو شکل التین نا دانشگاه تهران) جستجو شد.
درنهایت ،دادهها پایگاه اسگگتناد وبآوسگگاین

بهصگگورت کامل و توأ با دادهها اسگگتناد در قالب فایلها متن

ساده 3است راج و ذخیره شد.
سپ

اطالعات مقاالت شامل تعداد مقاالت ،تعداد استنادات دریافتی مقاالت ،و همنویسندگی بینالمللی با استفاده
ISI
basic search
3 plain text
1
2
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جهت حصگول اطمینان از اینکه مقاالت بازیابیشگده منتسگب به هر فرد در پایگاه وبآوسگاین

متعلق به همان عضگو

پژوهشنامه علمسنجی

وبآوسایسن

با یکدیگر ،کار انتساب مقاالت به اعضا هیئت علمی مورد بررسی را دشوار ساخت .لذا در این موارد

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

از نر افزار بیباکسگگگل 1بهمنظور تجزیه و تحلیلها بعد پیشپردازش شگگگد .خروجیها گرفتهشگگگده در مرحلة
پیشپردازش ،با دادهها است راج شده از فایل اکسل سامانة هوش سازمانی دانشگاه تهران ادغا شد و با کدگذار و
آماده ساز مجدد وارد نر افزار آمار اسپیاساس شد تا در جهت پا سخگویی به سؤاالت پژوه شی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرند.
در تجزیه و تحلیل دادهها ،به فراخور هر یک از پر سشها پژوهش ،روشها آمار متفاوتی به کار رفته ا ست.
دادهها مربوط به سه متغیر تعداد مقاالت ،تعداد استنادات (در پژوهش حاضر ،معرف اثرگذار علمی اع ضا جامعة
پژوهش) ،و تعداد همنوی سندگیها بینالمللی (در پژوهش حا ضر ،معرف میزان همکار ها علمی بینالمللی جامعة
پژوهش) در دو بازۀ زمانی یک سان قبل و بعد از تاریخ آغاز دورۀ فر صت مطالعاتی گردآور

شد و مورد برر سی قرار

گرفتند .بهطور کلی ،تاریخ آغاز دورۀ فر صت مطالعاتی بهعنوان زمان تمایز دورۀ پیش و پ

از دورۀ فر صت مطالعاتی

در نظر گرفته شگگده اسگگت ،اما برا آنکه تأثیر فرصگگت مطالعاتی خارجی جامعة پژوهش بر تعداد مقاالت و اسگگتنادات
مقاالت و میزان همنویسندگیها بینالمللی اعضا جامعه بهدقت سنجیده شود تاریخ انتشار هر یک از مقاالتی که در
سگگال پ

از آغاز دورۀ فرصگگت مطالعاتی منتشگگر شگگده بود اما گمان میرفت که تاریخ ارسگگال و تحویلشگگان به مجلة

منت شرکنندۀ مقاله قبل از آغاز دورۀ مزبور بوده ا ست مورد برر سی دقیق قرار گرفت و این د سته از مقاالت و بهتبع آن
استنادات و سایر دادهها مربوط به آنها در گروه مقاالت متعلق به دورۀ قبل از آغاز فرصت مطالعاتی جا داده شد. .
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ازآنجاییکه دادهها تعداد مقاالت ،اسگگتنادات ،و همکار ها همنویسگگندگی بینالمللی اعضگگا هیئت علمی نرمال
نبودند برا سنجش تأثیر تحرک علمی بر متغیرها مزبور از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شد تا از طریق آن
تفاوت بین دو گروه مقاالت ،اسگگگتنادات و همنویسگگگندگی ها بینالمللی مورد آزمون قرار گیرد .سگگگطح معنیدار
آزمونها آمار  0/05در نظر گرفته شد.
بهمنظور تحلیل الگو همنوی سندگی در دو دورۀ قبل و بعد از دورۀ فر صت مطالعاتی ،ن ست دادهها مربوط به
همنویسندگی تکتک اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران در هر دورۀ قبل و بعد از آغاز فرصت مطالعاتی با استفاده از
نر افزار بیباک سل پیشپردازش و سپ

فایلها ا ست راج شده از این نر افزار که در قالب  plain textذخیره شده

بودند با استفاده از نر افزار تکستکلکتر 2که نر افزار م صوص ادغا فایلها متنی بهویژه از نو  txtاست در دو
فایل واحد در قالب ( txtیکی م صگوص دورۀ قبل از آغاز فرصگت مطالعاتی و دیگر م صگوص دورۀ پ

از آغاز

فرصت مطالعاتی) ادغا و ذخیره شدند .در مرحلة آخر ،با استفاده از نر افزار ترسیم نگاشت پاژک 3فایلها حاصل از
پردازش همنویسندگی اعضا جامعة پژوهش به نگاشتها همنویسندگی تبدیل شدند.

Bibexcel
TXTcollector
3 Pajek
1
2
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یافتههای پژوهش
پرسششش  .1آیا تحرک علمی بینالمللی اعضششای هیئت علمی دانششش گاه تهران تأثیری بر ت عداد
مقاالت علمی بینالمللی آنان دارد؟
برا آزمون تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضگگا هیئت علمی یا به عبارت دقیقتر وجود فرصگگت مطالعاتی خارج
از ک شور این افراد بر تعداد مقاالت آنان در پایگاه وبآو ساین  ،دو گروه مقاالت آنها در یک فا صلة زمانی برابر قبل
و بعد از آغاز دورۀ فرصت مطالعاتی با هم مقایسه شده است .ازآنجاییکه دادهها تعداد مقاالت اع ضا هیئت علمی
نرمال نبودند از آزمون ناپارامتریک ویلکاک سون برا آزمون تفاوت بین این دو گروه مقاالت ا ستفاده میکنیم .جدول 1
نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون ویلکاکسون برای تأثیر فرصت مطالعاتی خارجی بر تعداد مقاالت علمی
رتبههای آزمون ویلکاکسون
آزمون

تعداد

رتبهها

آزمون ویلکاکسون

میانگین رتبهها

رتبههای منفی

43a

49.42

مقاالت قبل از دوره –

رتبههای مثبت

54b

48.67

مقاالت بعد از دوره

رتبههای مساوی

49c

کل

146

مجموع رتبهها

آمارۀ آزمون

معیار تصمیم

2125.00
2628.00

-0.908

0.364

 aتعداد مقاالت قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد مقاالت بعد از دوره بیشتر بوده است

علمی آنان تأثیر ندارد یعنی اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران بعد از آغاز فر صت مطالعاتی تعداد مقاالت بی شتر
نسبت به قبل تولید نکردهاند که از نظر آمار معنادار باشد.
جدول  2نتایج آزمون ویلکاکسون برا تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر تعداد مقاالت در سطح پردی ها دانشگاه
تهران را ن شان میدهد .در این جدول ا سامی پردی هایی آمده ا ست که بیش از  15ع ضو هیئت علمی آن از فر صت
مطالعاتی اسگگتفاده کرده بودند .پردی ها دامپزشگگکی ،هنرها زیبا و محیط زیسگگت به دلیل تعداد کم اعضگگا هیئت
علمی کنار گذاشته شدند.
جدول  .2نتایج آزمون ویلکاکسون برای تأثیر فرصت مطالعاتی بر تعداد مقاالت (به تفکیک پردیسها)
رتبههای آزمون ویلکاکسون
پردیسها

آزمون ویلکاکسون

رتبهها

تعداد

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

رتبههای منفی

7a

6.21

43.50

آمارۀ آزمون

-0.356b

فنی
رتبههای مثبت

5b

6.90

13

34.50

معیار تصمیم

0.722
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یافتهها آزمون فوق نشگگان میدهد تحرک علمی بینالمللی اعضگگا هیئت علمی دانشگگگاه تهران بر تعداد مقاالت

پژوهشنامه علمسنجی

 cتعداد مقاالت قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

رتبههای مساوی

11c

کل

23

رتبههای منفی

7a

6.86

48

رتبههای مثبت

6b

7.17

43
-0.175b

علوم پایه
رتبههای مساوی

4c

کل

17

رتبههای منفی

10a

11.30

113

رتبههای مثبت

9b

8.56

77
-0.727b
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ادبیات و علوم انسانی
رتبههای مساوی

9c

کل

28

رتبههای منفی

12a

10.25

123

رتبههای مثبت

10b

13

130
-0.114c

علوم اجتماعی و رفتاری
رتبههای مساوی

9c

کل

31

رتبههای منفی

13a

10.65

138.50

رتبههای مثبت

7b

10.21

71.50
-1.254b

کشاورزی و منابع طبیعی
رتبههای مساوی

12c

کل

32

0.861

0.467

0.909

0.210

 aتعداد مقاالت قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد مقاالت بعد از دوره بیشتر بوده است
 cتعداد مقاالت قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

همانطور که جدول باال نشگگان میدهد ،در سگگطح پردی ها دانشگگگاه تهران نیز تحرک علمی بینالمللی اعضگگا
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هیئت علمی دانشگاه تهران تأثیر بر تعداد مقاالت آنها نداشته است.
پرسششش  .2آ یا تحرک علمی بینالمللی اعضششای هی ئت علمی دانششش گاه تهران تأثیری بر میزان
اثرگذاری علمی آنان دارد؟
در این پژوهش ،میزان اثرگذار علمی جامعة پژوهش بر ح سب مقای سة تعداد ا ستنادات دریافتی مقاالت آنان در
دو بازۀ زمانی یکسان قبل و بعد از آغاز دورۀ فرصت مطالعاتی آنها سنجیده شد .جدول  3نتایج آزمون ویلکاکسون را
برا سؤال دو نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون برای تأثیر فرصت مطالعاتی خارجی بر تعداد استنادات
رتبههای آزمون ویلکاکسون
آزمون
استنادات قبل از
دوره – استنادات
بعد از دوره

تعداد

رتبهها

آزمون ویلکاکسون

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

رتبههای منفی

69a

48.30

3332.50

رتبههای مثبت

21b

36.31

762.50

رتبههای مساوی

54c

کل

144

آمارۀ آزمون

-5.172

معیار تصمیم

0.000

 aتعداد مقاالت قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد مقاالت بعد از دوره بیشتر بوده است
 cتعداد مقاالت قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

طبق نتایج جدول باال ،تحرک علمی بینالمللی اعضگگا هیئت علمی دانشگگگاه تهران بر میزان اثرگذار علمی آنان

جدول  4نتایج آزمون ویلکاکسگگگون برا تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر تعداد اسگگگتنادات اعضگگگا هیئت علمی
دان شگاه تهران را در سطح پردی ها آن ن شان میدهد .در این جدول ا سامی پردی هایی آمده ا ست که بیش از 15
عضو هیئت علمی آن از فرصت مطالعاتی استفاده کرده بودند .پردی ها دامپزشکی ،هنرها زیبا و محیط زیست به
دلیل تعداد کم اعضا هیئت علمی کنار گذاشته شدند.
جدول  .4نتایج آزمون ویلکاکسون به تفکیک پردیسها
رتبههای آزمون ویلکاکسون
پردیسها

فنی

علوم پایه

آزمون ویلکاکسون
میانگین

رتبهها

تعداد

رتبههای منفی

5a

40.5

رتبههای مثبت

8b

8

رتبههای مساوی

10c

کل

23

رتبهها

مجموع رتبهها
27
64

2a

5.2

5

رتبههای مثبت

12b

33.8

100

رتبههای مساوی

3c

کل

17

رتبههای منفی

15

آمارۀ آزمون

معیار تصمیم

-1.293b

-2.989b

0.196

0.003

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند

قبل بوده است.

پژوهشنامه علمسنجی

تأثیر دارد ،یعنی ا ستنادات مقاالت اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران بعد از بازگ شت فر صت مطالعاتی کمتر از دورۀ

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها
رتبههای منفی

3a

33.3

10

ادبیات و علوم

رتبههای مثبت

15b

73.10

161

انسانی

رتبههای مساوی

10c

کل

28

رتبههای منفی

3a

83.3

5.11

علوم اجتماعی و

رتبههای مثبت

16b

16.11

5.178

رفتاری

رتبههای مساوی

11c

کل

30

رتبههای منفی

5a

30.12

5.61

کشاورزی و منابع

رتبههای مثبت

12b

63.7

5.91

طبیعی

رتبههای مساوی

14c

کل

31

-3.288b

0.001

-3.363b

0.001

-0.711b

0.477

 aتعداد استنادات قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد استنادات بعد از دوره بیشتر بوده است
 cتعداد استنادات قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

همانطور که مشاهده می شود تعداد استنادات در دو پردی

فنی و کشاورز و منابع طبیعی در دورۀ قبل و بعد از

فرصت مطالعاتی تفاوت معنادار ندارد ولی در پردی ها علو پایه ،ادبیات و علو انسانی ،علو اجتماعی و رفتار
نسبت به دورۀ قبل کاهش یافته است.
پرسششش  .3آیا تحرک علمی بینالمللی اعضششای هیئت علمی دانشششگاه تهران تأثیری بر میزان
همکاریهای همنویسندگی بینالمللی آنان دارد؟

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

تأثیرگذار تحرک علمی بینالمللی بر میزان همکار ها بینالمللی در پژوهش حاضگگر ،بر حسگگب مقایسگگة تعداد
نوی سندگان خارجی همکار موجود در مقاالت اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران در دو بازۀ زمانی یک سان قبل و بعد
از آغاز دورۀ فرصت مطالعاتی آنها سنجیده شد .جدول  5نتایج آزمون ویلکاکسون را برا سؤال شش نشان میدهد.
جدول  .5نتایج آزمون ویلکاکسون برای تأثیر فرصت مطالعاتی بر میزان همنویسندگیهای بینالمللی
رتبههای آزمون ویلکاکسون
آزمون

همکار قبل از
دوره – همکار
بعد از دوره

آزمون ویلکاکسون

رتبهها

تعداد

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

رتبههای منفی

16a

33.06

529

رتبههای مثبت

47b

31.64

1487

رتبههای مساوی

81c

کل

144

آمارۀ آزمون

-3.289

معیار تصمیم

0.001

 aتعداد هم نویسندگی بین المللی قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد هم نویسندگی بین المللی بعد از دوره بیشتر بوده است
 cتعداد هم نویسندگی بین المللی قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

نتایج آزمون ویلکاکسگگگون نشگگگان میدهد تحرک علمی بینالمللی اعضگگگا هیئت علمی دانشگگگگاه تهران بر میزان
همکار ها همنویسگگگندگی بین المللی آنان تأثیرگذار اسگگگت؛ یعنی فرصگگگت مطالعاتی موجب همکار ها علمی
بینالمللی بیشتر اعضا هیئت علمی نسبت به دورۀ قبل از آن شدهاست.
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جدول  6نتایج آزمون ویلکاکسگگون برا تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر همنویسگگندگی بینالمللی اعضگگا هیئت
علمی دانشگاه تهران را در سطح پردی ها آن نشان میدهد .در این جدول اسامی پردی هایی آمده است که بیش از
 15عضو هیئت علمی آن از فرصت مطالعاتی استفاده کرده بودند .پردی ها دامپزشکی ،هنرها زیبا و محیط زیست
به دلیل تعداد کم اعضا هیئت علمی کنار گذاشته شدند.
جدول  .6نتایج آزمون ویلکاکسون برای تأثیر فرصت مطالعاتی بر میزان همنویسندگیهای بینالمللی
(به تفکیک پردیسها)
رتبههای آزمون ویلکاکسون
میانگین رتبه-

مجموع رتبهها
5.43

رتبههای منفی

3a

21.6

رتبههای مثبت

7b

83.3

رتبههای مساوی

13c

ها

فنی

علوم پایه

آزمون
5.11

کل

23

رتبههای منفی

2a

50.3

21

رتبههای مثبت

6b

50.7

15

رتبههای مساوی

9c

کل

17
3a

44.7

67

ادبیات و علوم

رتبههای مثبت

9b

67.3

11

انسانی

رتبههای مساوی

16c

کل

28

رتبههای منفی

رتبههای منفی

5a

90.6

69

علوم اجتماعی و

رتبههای مثبت

10b

20.10

51

رفتاری

رتبههای مساوی

15c

کل

30

رتبههای منفی

1a

91.6

کشاورزی و منابع

رتبههای مثبت

11b

2

طبیعی

رتبههای مساوی

19c

کل

31

1.634b

0.422b

2.203b

0.515b

0.102

0.673

0.028

0.607

76
2

2.919b

0.004

 aتعداد هم نویسندگی بین المللی قبل از دوره بیشتر بوده است
 bتعداد هم نویسندگی بین المللی بعد از دوره بیشتر بوده است
 cتعداد هم نویسندگی بین المللی قبل و بعد از دوره یکسان بوده است

اطالعات جدول  6ن شان میدهد تحرک علمی بینالمللی اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران در دو پردی

ادبیات

و علو انسگگانی و کشگگاورز و منابع طبیعی بر همنویسگگندگی بینالمللی آنها تأثیر دارد و در سگگایر پردی ها تأثیر
ندارد.
پرسششش  .4آیا تحرک علمی بینالمللی اعضششای هی ئت علمی دانششش گاه تهران تأثیری بر الگوی
همکاریهای علمی آنها دارد؟
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رتبهها

تعداد

آمارۀ

معیار تصمیم

پژوهشنامه علمسنجی

آزمون

آزمون ویلکاکسون

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

این سؤال با ا ستفاده از نر افزار  Pajekنگا شتها همنوی سندگی اع ضا هیئت علمی مورد برر سی در دو بازۀ
زمانی قبل از آغاز فرصگگت مطالعاتی و بعد از آغاز فرصگگت مطالعاتی ترسگگیم شگگد .اشگگکال 1و  2بهترتیب شگگبکهها
همنوی سندگی اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران در دو بازۀ زمانی پیش و پ

از آغاز فر صت مطالعاتی را در قالب

شبکه ن شان میدهد .الز به ذکر ا ست که هر شبکه از مجموعة گرهها (یا ر وس) و خطوطی که ارتباط میان آنها را
ن شان میدهد (یالها) ت شکیل شدهاند .هر کدا از گرهها و خطوط نزدیک به هم در این نگا شتها معرف یک مؤلفه
ه ستند .نگا شتها زیر بر ا ساس همنوی سندگیها اع ضا هیئت علمی دان شگاه تهران تر سیم شده ا ست .در این
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نگاشتها ،هر مؤلفه نشانگر یک گروه از افراد همنویسنده است که مقاله یا مقاالتی را با همکار هم منتشر کردهاند.

شکل  .1نگاشت هم نویسندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در بازۀ زمانی پیش از آغاز فرصت مطالعاتی

شکل  .2نگاشت همنویسندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در بازۀ زمانی پس از آغاز فرصت مطالعاتی

18

طهورا ساجد ،حمزه علی نورمحمدی و سعید اسدی

بحث و نتیجهگیری
به طور کلی ،با توجه به یافتهها پژوهش میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .1نتایج آزمون ویلکاکسون در رابطه با سؤال اول نشان داد که تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه
تهران بر تعداد مقاالت علمی بینالمللی آنان تأثیر ندارد؛ یعنی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران بعد از آغاز فرصت
مطالعاتی تعداد مقاالت بیشتر نسبت به قبل تولید نکردهاند که از نظر آمار معنادار باشد .همچنین اطالعات جدول 2
حاکی از آن است که در سطح پردی ها دانشگاه تهران (یا به عبارت دیگر ،در رشتهها م تلف این دانشگاه) نیز
تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران تأثیر بر تعداد مقاالت آنها نداشته است.
این یافته با یافتهها اکثر پژوهشهایی به تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر تولیدات علمی پرداختهاند و حاکی از تأثیر
مثبت تحرک و مهاجرت علمی بر تولیدات علمی بودهاند هم وانی ندارد .از جمله :پژوهش خونکرس و تیسِن ()2008
همبستگی مثبتی بین متغیر سوابق تحرک علمی با بهرهور علمی اعضا هیئت علمی را نشان داد؛ روستان و هوله
( )2014همبستگی مثبتی بین تحرک علمی بینالمللی اساتید با تولیدات علمی آنها را گزارش میکنند؛ همچنین
فویگِلِرس و فنبووِل ( )2015گزارش میدهند که تحرک بینالمللی ،آثار مثبتی بر بهرهور علمی و سایر زمینهها
حرفها آنها از جمله پیشرفت شغلی ،دستیابی به زیرساختها پژوهشی و فرصتها شغلی جدید نهاده است.
دلیل این یافته از پژوهش یعنی عد تأثیر تحرک اعضا هیئت علمی بر تولیدات علمی آنها را نمیتوان با تکیه بر

پژوهشها حاصل از فرصتها مطالعاتی ممکن است بیشتر کاربرد باشند تا نظر  ،اما ازآنجاکه منطقا و به دلیل
وجود یافتهها اکثر پژوهشها حوزۀ تحرک علمی بینالمللی این یافته موردانتظار نبود و با توجه به اینکه یکی از
اهداف فرصتها مطالعاتی که در آییننامة استفادۀ اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران از فرصتها مطالعاتی به آن
اشاره شده اعتال جایگاه دانشگاه در سطح بینالمللی است و بیتردید یکی از راهها مهم تحقق این هدف افزایش
تولیدات علمی بهویژه مقاالت علمی اعضا است لذا معاونت بینالملل دانشگاه تهران بایستی با همکار گروهها
آموزشی و پژوهشی پردی ها/دانشکدهها تمهیداتی را اندیشیده و اقداماتی را انجا دهد تا یا انگیزۀ اعضا هیئت علمی
دانشگاه برا انتشار تولیدات علمی بیشتر در رابطه با موضو فرصت/ها مطالعاتی افزایش یابد یا بهنوعی ملز به
تحقق این هدف شوند.
 .2نتایج آزمون ویلکاکسون (جدول  )3نشان داد که تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران بر میزان
اثرگذار علمی آنان تأثیر دارد .البته این تأثیر منفی بوده ،یعنی استنادات مقاالت اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران بعد
از فرصت مطالعاتی بهطور کلی کمتر از دورۀ قبل بوده است .همچنین نتایج آزمون ویلکاکسون برا تأثیر تحرک علمی
بینالمللی بر تعداد استنادات اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران در سطح پردی ها آن (جدول  )4نمایانگر آن بود که
تعداد استنادات در دو پردی

فنی و کشاورز و منابع طبیعی در دورۀ قبل و بعد از فرصت مطالعاتی تفاوت معنادار
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در رابطه با انگیزهها و دالیل این امر نظرسنجی کرد .بااینحال ،یکی از دالیل احتمالی این امر میتواند این باشد که

پژوهشنامه علمسنجی

دادهها و اطالعات موجود در این پژوهش تبیین کرد و برا این منظور بایستی از خود اعضا هیئت علمی مورد بررسی

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

ندارد ولی در پردی ها علو پایه ،ادبیات و علو انسانی ،علو اجتماعی و رفتار نسبت به دورۀ قبل کاهش یافته
است.
این یافتة پژوهش تقریبا با یافتة پژوهش خونکرس و کروس-کاسترو ( )2013هم وانی دارد چراکه آنها نشان دادند
از بازگشت به وطن ،استنادها بیشتر دریافت نمیکنند.

که مقاالت پژوهشگران برخوردار از تجربة کار در خارج ،پ

بااینحال ،این یافته با این یافتة آزوال  ،زیوین ،و سمپت )2012( 1همراستا نیست که قا ل به آنست که مقاالتی که
پژوهشگران قبل از رفتن به محلی جدید منتشر میکنند پ

از رفتن آنها به آن محل استنادها بیشتر نسبت به گذشته

دریافت میکنند.
علت بروز یافتة اول یعنی عد تأثیر فرصتها مطالعاتی خارجی بر تعداد استنادات مقاالت اعضا جامعة پژوهش،
بازۀ زمانی محدود مورد بررسی در این پژوهش است که از محدودیتها این پژوهش محسوب میشود که البته این
محدودیت اجتنابپذیر بوده و از عد وجود داده درخصوص فرصتها مطالعاتی در دورۀ قبل از سال  1388ناشی
از انتشار و نمایه شدن آنها در

شده است .به عبارت دقیقتر ،ازآنجاکه متوسط استنادگیر تولیدات علمی سه سال پ

پایگاهها استناد است لذا اگر بازۀ زمانی بررسی بیشتر بود مقاالت اعضا جامعة پژوهش (بهویژه مقاالتی که فاصله-
شان تا سال  2015میالد که دادهها تولیدات علمی اعضا از پایگاه وبآوساین

تا آن است راج شد) هم فرصت

بیشتر برا دریافت استناد داشتند و احتماال استنادات بیشتر میگرفتند .یافتة دو یعنی عد مشاهدۀ تفاوت معنادار
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بین تعداد استنادات اعضا هیئت علمی دو پردی

دانشکدهها فنی و کشاورز و منابع طبیعی) و مشاهدات مورد

پژوهشگر درخصوص افزایش استنادات برخی از اعضا هیئت علمی این پردی ها بیانگر آنست که در صورت افزایش
بازۀ زمانی مورد بررسی ممکن است مقاالت اعضا هیئت علمی این پردی ها استنادات بیشتر دریافت کند و روند
اثرگذار علمی آنها افزایشی معنادار یابد.
 .3نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران بر میزان همکار ها
همنویسندگی بینالمللی آنان تأثیرگذار است؛ یعنی فرصت مطالعاتی خارجی موجب همنویسندگیها بیشتر اعضا
هیئت علمی نسبت به دورۀ قبل از آن شده است .همچنین نتایج آزمون ویلکاکسون برا تأثیر تحرک علمی بینالمللی
بر همنویسندگی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران در سطح پردی ها آن (جدول  )6حکایت از آن داشت
که فرصت مطالعاتی خارجی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران در دو پردی

ادبیات و علو انسانی و کشاورز و

منابع طبیعی بر همنویسندگی بینالمللی آنها تأثیر دارد و در سایر پردی ها تأثیر ندارد.
در تبیین اولین یافتة فوق میتوان گفت که فرصت مطالعاتی خارجی اعضا هیئت علمی منجر به آشنایی و درنتیجه
همنویسندگی بیشتر آنها با همتایان خارجی خود شده است اما بااینحال با توجه به یافتهها مربوط به سؤال اول
پژوهش ،افزایش همنویسندگی بینالمللی اعضا منجر به تولید مقاالت بیشتر نشده است.

Azoulay, Zivin, and Sampat
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یکی از دالیل بروز یافتة دو یعنی افزایش همنویسندگی بینالمللی در اعضا پردی
میتوان کیفی بودن روش پژوهشها مرتبط با رشتهها این پردی

ادبیات و علو انسانی را

و دشوار انجا آنها به تنهایی دانست .لذا آن

دسته از اعضایی که مقاله یا مقاالتی در این حوزه منتشر کردهاند کوشیدهاند با همکار با نویسنده/نویسندگان پژوهشگر
مت صص در این حوزه تا حد قابلتوجهی از این دشوار کاسته و ازطریق همفکر و تقسیم کار بر کیفیت مقاله/مقاالت
خود بیفزایند .تبیین دلیل تأثیر فرصت مطالعاتی بر همنویسندگی اعضا هیئت علمی پردی

کشاورز و منابع طبیعی

و عد تأثیر این عامل در سایر پردی ها/دانشکدهها مستلز بهرهگیر از اطالعات تکمیلی نظیر اطالعات حاصل از
مصاحبه با خود اعضا هیئت علمی آن پردی ها/دانشکدهها دارد.
اکثر پژوهشها همراستا با یافتة مرتبط با سؤال فوق هستند ازجمله :خونکرس و تیسِن ( )2008همبستگی مثبتی
بین متغیر سوابق تحرک علمی آنها با همکار ها همنویسندگیشان گزارش میکنند؛ خونکرس و کروس-کاسترو
( )2013نشان دادند که تجربة کار در خارج از کشور احتمال همنویسندگی بینالمللی پژوهشگران را افزایش میدهد و
پژوهشگران پ

از بازگشت به وطن به میزان بیشتر با پژوهشگران نظا پژوهشی کشور که سابقا به آن سفر کرده

بودند همکار (همانتشار ) میکنند؛ مو د ،آیستی و پلو ( )2013نشان دادند تحرک علمی بیشتر بین کشورهایی
صورت میگیرد که بهنحو اعم همکار ها و با توجه به این پژوهش بهطور اخص همنویسندگیها بیشتر میان
پژوهشگران آن کشورها وجود دارد؛ همچنین روستان و هوله ( )2014از وجود همبستگی مثبت بین تحرک علمی

آغاز فرصت مطالعاتی نشان دادند که شبکة همنویسندگی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران در بازۀ زمانی قبل از فرصت
مطالعاتی شبکها پراکنده و متشکل از گروهها متعدد همنویسندگان و جدا از هم بوده است (نک .شکل  )1پ

از

آغاز فرصت مطالعاتی (نک .شکل  )2این شبکه به شبکها یکپارچهتر و متشکل از گروهها بزرگتر از همنویسندگان
و دارا اعضا بیشتر بدل شده است .این امر گویا آن است که تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی مزبور بر
الگو همکار ها علمی آنها تأثیر گذاشته است و آنها را به گروهها بزرگتر و با اعضا بیشتر تبدیل کرده است.
این امر از یکسو مؤید همان نکتة مذکور در تحلیل یافته ها مرتبط با سؤال ششم است که اگرچه فرصت مطالعاتی
خارجی موجب افزایش همکار ها از نو همنویسندگی اعضا شده اما از سو دیگر نشاندهندۀ کاهش گروهها
همنویسندگی و بزرگتر شدن و یکپارچهتر شدن آنهاست .درواقع ،به نظر میرسد که اعضا هیئت علمی در نتیجة
آشنایی با همکاران پژوهشی جدید در طی دورهها فرصت مطالعاتی و جذب در گروهها همنویسندگی راهی برا
کاستن از دشوار تولید مقاالت بهصورت انفراد مییابند اما ازآنجاکه انتشار پژوهشها گروهی در سالها ن ست
همکار گروهها پژوهشی با یکدیگر گاها زمان بیشتر نسبت به زمان موردنیاز برا انتشار مقاالت منفرد میبرد یکی
از پیامدها این امر کاهش تعداد مقاالت اعضا با وجود افزایش میزان همنویسندگیهاست.
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 .4نگاشتها همنویسندگی اعضا هیئت علمی مورد بررسی در دو بازۀ زمانی قبل از آغاز فرصت مطالعاتی و بعد از

پژوهشنامه علمسنجی

بینالمللی اساتید دانشگاهها و همکار پژوهشی آنها خبر دادند.

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاریهای علمی آنها

لذا توصیه میشود که معاونت بینالملل دانشگاه تهران این مسئله را مد نظر قرار داده و از طریق مشوقها مالی و
غیرمالی و برگزار دورهها توجیهی برا اعضا هیئت علمی آنها را به ادامة روند انتشار مقاالت و فعالتر بودن در
این زمینه ترغیب کند.
پیشنهادات
با توجه به موضو و یافتهها پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی علمی برا پژوهشها آینده و پیشنهادهایی اجرایی ارا ه
میشود:
پیشنهادهای اجرایی
-

ساماندهی و هدایت سازوکار اعطا فرصتها مطالعاتی خارجی به نحو که متقاضیان استفاده از
آن ها کشورها مقصد فرصت مطالعاتی خود را صرفا به دالیلی ازجمله سهولت تحقیق در همان کشور
محل اخذ مدرک دکتر

خود یا صرفا بهمنظور افزایش رؤیتپذیر

خود انت اب نکنند و

کشورها/دانشگاههایی را برگزینند که در زمان فرصت مطالعاتی تجارب آنها در رشتة ت صصیشان را
ارتقا دهد و برایش پربازده باشد؛
-

لحاظ کردن تفاوتها بینرشتها در بازنگر آییننامة فرصتها مطالعاتی خارجی دانشگاه تهران و
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در نظر گرفتن مشوقهایی برا اعضا هیئت علمی دارا عملکرد پژوهشی بهتر؛
-

ایجاد ،توسعه و بهروزرسانی مداو پایگاهی الکترونیکی م صوص فرصتها

مطالعاتی داخلی و

خارجی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران توسط معاونت بینالملل دانشگاه تهران بهمنظور تسهیل ارا ة
گزارشات ،ارزیابیها و پایشها مستمر فرصتها مطالعاتی و همچنین تسهیل انجا مطالعات کاربرد
در این زمینه.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
-

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی بر عملکرد پژوهشی و همکار ها علمی اعضا هیئت علمی؛

-

بررسی تأثیر تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی بر میزان و الگو تحول موضوعات رشتهها
م تلف دانشگاهی؛

-

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحرک علمی بینالمللی اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران یا سایر
دانشگاهها؛

-

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار در تحرک علمی بینالمللیِ معکوس پژوهشگران یا دانشگاهیان کشور؛

-

بررسی تأثیر روابط پژوهشگران دارا تحرک با کشور موطن خود بر بهرهور علمی و همکار ها
علمی آنها؛
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-

بررسی تطبیقی پژوهشگران دارا تجربة تحرک علمی بینالمللیِ معکوس با پژوهشگران مهاجر از نظر
بهرهور علمی و همکار ها علمی؛

-

بررسی تطبیقی پژوهشگران دارا تجربة تحرک علمی بینالمللی با پژوهشگران فاقد این تجربه از نظر
بهرهور علمی؛

-

بررسی تطبیقی پژوهشگران دارا تجربة تحرک علمی بینالمللی و دارا مقاالت پراستناد داخلی یا
خارجی با پژوهشگران متحرک فاقد مقاالت پراستناد داخلی یا خارجی؛

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند

پژوهشنامه علمسنجی

-

بررسی تأثیر تحرک علمی بینارشتها اعضا هیئت علمی بر بهرهور علمی آنها.
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