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پژوهشي- فصلنامه علمي

سياست علم و فنّاوري
1387، زمستان 4سال اول، شماره 

و رابطه آن با 2005تا 1989هاي در طول سالISIمجالت تأليفي در مقاالت ايراني هم

ميزان استناد به آن مقاالت 

3، عبدالرضا نوروزي چاكلي2، سولماز بقايي1*زادهمحمد حسن

دانشگاه تربيت مدرسگروه كتابداري، ت علمي أعضو هي-1

آموخته دانشگاه تربيت مدرسدانش-2

گاه شاهددانشگروه كتابداري، ت علمي أعضو هي-3

چكيده
از نظـر ميـزان همكـاري در تـأليف     2005تا1989هاي و در طول سالISIپژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مقاالت منتشر شده نويسندگان ايراني در مجالت 

شـناختي  استنادي و بـراي گـردآوري اطالعـات كتـاب    اي و تحليل در اين پژوهش از روش كتابخانه. مقاالت و تأثير آن بر ميزان استناد به اين مقاالت انجام شده است
هاي تحليل واريانس، آزمون تعقيبـي دانكـن و همبسـتگي اسـپيرمن اسـتفاده شـده       تحليل آماري از آزمونبراي و  Web of Scienceمقاالت نيز از پايگاه اطالعاتي 

الزم به ذكر است كه بين وجود نويسنده همكار و ميزان اسـتناد  . ر وجود داشته استدرصد مقاالت از نويسنده همكا2/88دهد كه در هاي پژوهش نشان مييافته. است
علـوم پايـه، پزشـكي،    (گانه موضوعي هاي پنجداري تفاوت بين ميزان استناد به مقاالت در حوزهها، معناتحليل يافته. دار وجود داردبه مقاالت، همبستگي مستقيم و معنا
. را نيز اثبات كرد) انيفني و مهندسي، كشاورزي و انس

.هاي موضوعيحوزه؛ISIمجالت ؛مقاالت ايراني؛ميزان استناد؛تأليفيهم: هاهكليد واژ

مقدمه -1

، ارتباط، پايه نظـر و عمـل در فعاليـت علمـي     1بنا به تعبير گاروي
گونه فعاليت علمي و پژوهشي، نيازمند انتشار و بـه  انجام هر. است

ها، توليدات و فرايندهاي تازه عات، نتايج، روشگذاري اطالاشتراك
گذاري و مبادله در سطح محلي، ملي و جهاني اين به اشتراك. است

]. 1[شود به صورت رسمي و غير رسمي انجام مي

hasanzadeh@modares.ac.ir: دار مكاتباتنويسنده عهده*

1. Garvey 

المللـي اسـت و   اي اجتماعي و بـين اين الزام كه علم پديده
نتايج و دستاوردهاي علمي متعلق به تمامي افراد بشري اسـت،  

كند كه دانشـمندان آزادانـه و بـه طـور ارادي نتـايج      ايجاب مي
ــل از     ــد و در مقاب ــال دهن ــران انتق ــه ديگ ــود را ب ــژوهش خ پ

]. 2[مند شوند دستاوردهاي آنان بهره
در حقيقت، يكي از وظايف اساسي دانشمندان اقدام نسبت به نشر آثـار  

ت يك فـرد  هر اثر علمي كه در نتيجه مطالعات و تحقيقا. علمي خود است
بود كـه  شود، تنها در صورتي مفيد خواهد يا گروهي از دانشمندان توليد مي

نويسندگان هر اثر است كه آن را در دسـترس  بر عهده . باشدمخاطباني داشته
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. هاي دسترسي را تا حد امكـان كـاهش دهنـد   دهند و محدوديتعموم قرار
تـايج علمـي، حفـظ    اشـاعه ن : كنـد انتشار آثار سه هدف اصلي را دنبال مـي 

]. 3[هاي فكري و كسب شهرت دارايي
از سوي ديگر براي توليد هر اثر علمي، مراجعه به آثار ديگران 

رسد كه ارتباط مـوثر ميـان   بنابراين به نظر مي. ناپذير استاجتناب
بـدون  . هاي علمي بسيار حايز اهميـت اسـت  دانشمندان در فعاليت

علم كه همان توليـد دانـش و   برقراري ارتباط علمي، رسالت توليد
افزودن آن به گنجينه علم بشري اسـت، بـه سـرانجام نخواهـد     

دانشمندان و اعضاي جامعه علمي براي برقراري ارتبـاط  . رسيد
مجـاري  .كنندعلمي از مجاري رسمي و غير رسمي استفاده مي

. هـاي گونـاگون باشـد   تواند آثار منتشر شده به شكلرسمي مي
هـاي  هاي حضوري و يـا تمـاس  يز به مالقاتمجاري غير رسمي ن

عـالوه بـر اهميـت    ]. 2[تلفني يا الكترونيكي دانشمندان اشاره دارد 
سزايي النفسه انتشار آثار علمي، همكاري علمي نيز از اهميت بهفي

تاليفي است كـه  برخوردار است يكي از موارد همكاري علمي، هم
ان توليدات علمي ايـران  دنبال بررسي اين مفهوم در مياين مقاله به

Web of Scienceسازي شده در پايگاه اطالعاتي در مجالت نمايه

.است) ISI(مؤسسه اطالعات علمي 

مسئله پژوهش-2

- اي مواجـه اي از ماهيت ميان رشتههدانشمندان همواره با مشكالت پيچيد

وسـيله گروهـي از   هـايي بـه  هـا نيازمنـد انجـام پـژوهش    اند كه حـل آن 
هـاي ارتبـاطي ويـژه    ها، روابط، اطالعات و مهارتندان با تخصصدانشم

هـاي اجتمـاعي بـر پيچيـدگي     است، اما با افـزايش ابعـاد و انـدازه نظـام    
نظران علوم اجتماعي بـر  بر اين اساس صاحب. شودمشكالت افزوده مي

جامعـه امـروزي   يرواين باورند كـه مسـائل علمـي و مشـكالت پـيش     
شناسان و نظيـر  شناسان، روانيله اقتصاددانان، جامعهوستواند صرفاً بهنمي
ها به صورت منفرد و كارامد حل و رفع شود، بلكه با داشتن سرشـتي  آن

اي تربيـت  طلبد كه به گونـه اي افرادي را مياي، پژوهش حرفهميان رشته
عـالوه بـر   ]. 2[شده باشند كه بتوانند چارچوب همكـاري را درك كننـد   

تـوان  اي، حتـي در يـك رشـته علمـي نيـز نمـي      شتههاي بين رهمكاري
با گسترش علوم و نيز پيچيـدگي هـر يـك از    . همكاري را ناديده گرفت

هاي علمي توان با استفاده از مشاركترسد ميهاي علمي به نظر ميزمينه
اي از فعاليت را به روي پژوهشگران و دانشمندان بـاز  اندازهاي تازهچشم
مشاركت كه به هيچ روي قابل اغمـاض نيسـت،   ترين مزيتبديهي.كرد

.گذاري منابع انساني، مالي، تجهيزات و نظير آن استبه اشتراك

هاي علمي و لزوم تخصص در يـك رشـته بـراي    گسترش رشته
بـدون  . سـازد آشنايي با مباني آن، مراجعه به مراجع را ضـروري مـي  

حل تمـام  راهها پژوهش كند و تواند در تمام رشتهترديد يك نفر نمي
بنـابراين بايـد از   . طور شخصي پيدا كنـد را بههاآنمسائل مربوط به

همه مواردي را كه نقل ]. 2[نظرات مراجع و متخصصان استفاده كند 
. تأليفي مشاهده كردتوان به صورت عيني در پديده همشده مي

كردن اين مسئله اسـت  بنابراين پژوهش حاضر به دنبال مشخص
هـاي  وليدات علمي نويسـندگان ايرانـي در فاصـله سـال    كه در بين ت

در پنج حوزه علمي هم تأليفي تـا چـه انـدازه مـورد     2005تا 1989
اي بـا ميـزان اسـتناد بـه     تأليفي چه رابطهتوجه قرار گرفته است و هم
.  مقاالت مذكور داشته است

هاي اساسي پرسش-3

:زير پاسخ دهدهاي اساسياين پژوهش درصدد است تا به پرسش
تـا  1998هـاي  نويسندگان ايراني تا چه اندازه در طول سـال -1

مقاله  Web of Scienceدر مجالت نمايه شده در 2005
اند؟ داشته

حوزه موضوعي مقاالت منتشر شده در مجالت نمايه شده - 2
هـا در طـول   و ميـزان رشـد آن  Web of Scienceدر 
است؟ به چه صورت بوده2005تا1989هايسال

تأليفي در مقاالت منتشر شده در مجالت نمايـه شـده در   هم-3
Web of Science بـه  2005تـا 1989هايدر طول سال

چه صورت بوده است؟ 
هاي موضوعيميزان استناد به مقاالت با در نظر گرفتن حوزه-4

به چه صورت بوده است؟   هاآن
ان استناد به تأليفي در مقاالت چه تأثيري بر ميزاستفاده از هم-5

اين مقاالت داشته است ؟
گويي هاي اساسي كه اين پژوهش به دنبال پاسخبر مبناي پرسش

:هايي به شكل زير تدوين شدبوده است، فرضيههاآنبه
هـاي موضـوعي   بين ميزان اسـتناد بـه مقـاالت در حـوزه    . الف

. مختلف تفاوت معناداري وجود دارد
دارا بودن نويسنده همكار در بين ميزان استناد به مقاالت و.ب

. داري وجود داردهمبستگي مستقيم و معناهاآنتأليف

پيشينه پژوهش-4

تأليفي و همكاري علمي ويژه هممطالعات در حوزه توليدات علمي به
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ولي در داخـل كشـور چنـدان    ،وفور انجام شدهدر خارج از كشور به
اي مـرتبط در داخـل   هـ به دليل نبود پژوهش. مورد توجه نبوده است

هاي پژوهشي خارج از كشور، در اين قسمت از مقاله برخي از پيشينه
.   كشور در اين زمينه ارائه شده است

ــوان ] 8[1هــوليس ــا عن ــأليفي و توليــد علمــي هــم« در پژوهشــي ب ت
اقتصـاددان را  339هاي مربوط بـه آثـار علمـي    داده» اقتصاددانان دانشگاهي
. هـا بررسـي كـرد   تأليفي و خروجـي علمـي آن  يان همبراي ارزيابي رابطه م

تـر بـا   تـأليفي بـيش  نتايج بررسي نشان داد كه در مورد هر يك از افراد، هـم 
.ها همراه بوده استتر و فراواني باالتر مقاالت آنكيفيت باالتر، عمق بيش

ضـريب  «، در پژوهشي با عنـوان  ]7[4و د وور3، هاتزل 2فرنكن
و ميكروبيولوژي كـاربردي  فنّاوريبيو: هاي پژوهشيتاستناد مشارك
توليد علمي در اين حوزه را با تأكيـد بـر   »  )2002-1988(در اروپا 

هاي اين پـژوهش نشـان   يافته. نقش مشاركت پژوهشي تحليل كردند
ميزان استناد به آن مقاله ،داد كه تعداد بيشتري از مؤلفان در يك مقاله

هـاي مشـاركت كننـده در    يش تعداد سـازمان افزا. دهدرا افزايش مي
مشـاركت  . شـود تأليف مقاله نيز به افزايش ميـزان اسـتناد منجـر مـي    

هـاي داخلـي بيشـتر    المللي ميزان استناد را نسـبت بـه مشـاركت   بين
.دهدافزايش مي

آيا مشاركت علمي «، در پژوهشي با عنوان]9[6و ليمو5كوريچيوا 
تـأثيرات انـواع   » دهـد؟ افـزايش مـي  ميزان تأثير مقاالت اكولـوژي را  

مقالـه پژوهشـي   837مختلف همكاري علمي را بر ميزان اسـتناد بـه   
در . اندبررسي كرده2000تا 1998از شناسي بوممنتشر شده در رشته 

نتايج به دست آمده، مقاالتي بـا چنـد مؤلـف ميـزان اسـتناد سـاليانه       
نسبت به مقـاالتي  هاآنباالتري داشتند، اما ميزان خوداستنادي نيز در

اي بـين  هـاي بـين رشـته   مشاركت. بوده استتربيشبا يك نويسنده 
هـاي  كـه مشـاركت  مؤسسات ميزان استناد را افـزايش داده، درحـالي  

ها، مشاركت بينيبرخالف پيش. سازماني آن را كاهش داده استدرون
لـوژي  المللي تاثير چنداني بر افزايش ميزان استناد به مقـاالت اكو بين

هاي آمريكايي بيش از همكاران اروپـايي  نداشته است و اكولوژيست
. اندخود از مشاركت سود برده

همكـاري علمـي ده   « ، در پژوهشي بـا عنـوان   ]12[7شايكوويچ
همكاري علمي اين كشورها »  كشور اروپايي در رشته علوم اجتماعي

1. Hollis‚Aidan

2. Frenken, Koen

3. Hotzel, Werner
4. De Vor, Friso

5. Koricheva, Julia   
6. Leimo, Roosa

7. Shaikevich, Irina Marshakova

شان داد اين نتايج اين پژوهش ن. سنجي قرار دادرا مورد تحليل كتاب
انـد كـه   هاي علمي مشاركت داشـته كشور در پژوهش45كشورها با 
نقشـه مشـاركت بـين ايـن     . ترين سـهم را داشـته اسـت   آمريكا بيش

. كشورها و كشورهاي ديگر در اين پژوهش ارائه شده است
مشاركت و كيفيت مقاالت در « در پژوهشي با عنوان ]10[8هارت

تـأليفي و كيفيـت   ه مطالعه رابطه بين همب» منابع دانشگاهي كتابداري
مقالـه از  542در اين مقاله، . مقاالت در منابع كتابداري پرداخته است
و 9مجلـه كتابـداري دانشـگاهي   دو مجله معتبر در حـوزه كتابـداري   

اند و در يـك  در نظر گرفته شده10هاي دانشگاهي و پژوهشيكتابخانه
اد نويسندگان هر مقالـه و  ، تعد1993–1986ساله از 8دوره زماني 

در نتايج به دست آمده از . ميزان استناد به آن مقاله بررسي شده است
ها، دليل محكمي بر كيفيت باالتر مقاالت چنـد نويسـنده   بررسي داده

مقـاالت  مجلـه كتابـداري دانشـگاهي   در واقع مقاالت . دست نيامدبه
كه مقاالت در حالياي ميزان باالتري از استناد را داشتند،نويسندهتك

در صورت داشتن بـيش از  هاي دانشگاهي و پژوهشيمجله كتابخانه
. يك نويسنده، استناد باالتري را به خود اختصاص داده بودند

شناسي روش-5

در اين پژوهش، مقاالت نويسندگان ايراني منتشر شده در پايگـاه اطالعـاتي   
Web of Science؛)ISI (ـ 1989سـال از آغاز كـه  (2005ا پايـان سـال   ت

به اين دليل بـوده  2005انتخاب سال . بررسي شد) مقاله است23497شامل
است كه در مطالعات استنادي معموالً دو سال به عنوان فرجه كسب اسـتناد  

11هـا گزارش استنادي مجلهشود و در پايگاه براي تأليفات در نظر گرفته مي

شـود تـا   دو سال در نظر گرفتـه مـي  نيز براي استناد به مقاالت فاصله زماني
روش به كـار رفتـه در ايـن    . براي استناد به مقاله فرصتي وجود داشته باشد

مقـاالت  بـا اسـتفاده از    . اي و تحليل استنادي استپژوهش، روش كتابخانه
اسـتخراج   Web of Scienceگزينه جستجوي پيشرفته پايگـاه اطالعـاتي   

و Advanced searchدر بخـش  Countryبـا تعريـف فيلـد    . استشده 
23497، تعـداد  2005- 1989محدود كردن زمان انتشـار مقـاالت بـه سـال    

ها به نرم افـزار  شناختي آنبازيابي و اطالعات كتاب) مدرك اطالعاتي(مقاله 
هـا و  هاي پژوهش در قالب پاسخ به پرسـش يافته. منتقل شدSPSSآماري 

.عنوان شده استهاي پژوهش در ادامه مقالهآزمون فرضيه
تا 1989هاي نويسندگان ايراني تا چه اندازه در طول سال:1پرسش 

8. L. Hart, Richard  

9. Journal of Academic Librarianship (JAL)
10. College and Research Libraries (C&RL)

11. Journal Citation Report         
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اند؟  مقاله داشتهWeb of Scienceدر مجالت نمايه شده 2005
هـاي  دهـد كـه بـين سـال    نشان ميهاي گردآوري شدهداده
وسيله نويسندگان ايراني و عنوان به23497تعداد 2005تا 1989

Web of Scienceها در مجالت تحت پوشش نيا با همكاري آ

شـود،  مشاهده مـي 1گونه كه در جدول همان. منتشر شده است
انتشار مقاله از سوي نويسندگان ايراني در منابع تحت پوشـش  

Web of Science    از يك روند صعودي برخـوردار بـوده، بـه
بـه  1989مـورد در سـال   26كه مقاالت منتشـر شـده از   طوري
60بيش از .  افزايش پيدا كرده است2005د در سال مور5031

. هستند2005تا2002هاي ها، مربوط به سالدرصد عنوان

وسيله نويسندگان ايراني توزيع فراواني مقاالت منتشر شده به)1جدول 

2005-1989از سال هاآنو يا با همكاري

درصد فراواني سال مقاله

1/0 26 1989

8/0 186 1990

0/1 233 1991

1/1 253 1992

4/1 335 1993

6/1 386 1994

1/2 485 1995

6/2 609 1996

1/3 733 1997

4/4 1034 1998

0/5 1177 1999

2/6 1455 2000

7/7 1804 2001

4/10 2450 2002

9/13 3256 2003

2/17 4044 2004

4/21 5031 2005

0/100 23497 مجموع

جالت ـيع موضـوعي مقـاالت منتشـر شـده در مـ     توز: 2پرسش 
Web of Science تـا  1989هـاي  در طول سالهاآنو ميزان رشد

به چه صورت بوده است؟ 2005
هـاي  وسيله نويسندگان ايراني در طـول سـال  شده بهمقاالت منتشر

پايـه، فنـي و مهندسـي،    ، به شش حوزه موضوعي علوم2005تا 1989
بنـدي  اي تقسـيم كشـاورزي و علـوم چندرشـته   پزشكي، علوم انساني، 

شود، حوزه علـوم پايـه،   مشاهده مي2گونه كه در جدول همان. اندشده
هاي درصد از عناوين منتشر شده را به خود اختصاص داده و حوزه50

.هاي بعدي قرار دارندفني و مهندسي، پزشكي و علوم انساني در رتبه

 Webراني منتشر شده در مجالت توزيع موضوعي مقاالت اي)  2جدول 

of Science

درصد فراواني موضوع مقاله

0/50 11740 علوم پايه

7/21 5098 فني و مهندسي

6/20 4861 علوم پزشكي

3/3 770 علوم انساني

4/2 558 كشاورزي

0/2 470 ايعلوم چند رشته

0/100 23497 مجموع

ع موضـوعي  ، چگونگي توزيـ 2005تا 1989هاي در طول سال
و 3هـاي جـدول   گونـه كـه يافتـه   همان. مقاالت مطالعه شده است

چنان در حوزه علوم پايه تعداد مقـاالت  دهد، همنشان مي1نمودار 
تري برخوردار بوده و رشته علوم پزشـكي و علـوم   از افزايش بيش

.اندهاي بعدي قرار داشتهفني و مهندسي در رتبه
منتشـر شـده مجـالت    تـأليفي در مقـاالت  هـم :3پرسش

Web of Scienceبه چه 2005تا1989هاي در طول سال
صورت بوده است؟ 

مقالـه  23497شـود، از  مشـاهده مـي  4گونه كه در جدول  همان
درصـد داراي نويسـنده   2/88نويسندگان ايراني، وسيله بهمنتشر شده 
نويسـنده همكـار بـوده و بـه صـورت      بـدون  درصد 8/11همكار و 
.اندنوشته شدهانفرادي
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2005تا 1989هاي چگونگي رشد توليد مقاالت بر اساس موضوع در طول سال)3جدول 

مجموع
موضوع مقاالت منتشر شده

سال
علوم پزشكي فني و مهندسي علوم پايه علوم انساني كشاورزي ايعلوم چند رشته

5031 1092 1129 2509 126 141 34 2005

4044 817 912 1940 225 71 79 2004

3256 716 744 1574 85 63 74 2003

2450 463 495 1282 89 59 62 2002

1804 347 367 961 38 32 59 2001

1455 247 323 758 55 33 39 2000

1177 218 230 639 22 32 36 1999

1034 254 201 505 26 18 30 1998

733 141 172 347 16 31 26 1997

609 124 116 304 21 20 24 1996

485 134 92 234 7 17 1 1995

386 89 88 177 10 19 3 1994

335 72 73 170 11 8 1 1993

253 57 50 121 20 4 1 1992

233 35 59 125 6 7 1 1991

186 51 41 82 9 3 0 1990

26 4 6 12 4 0 0 1989

23497 4861 5098 11740 770 558 470 مجموع

2005تا1989چگونگي رشد تعداد مقاالت منتشر شده بر اساس موضوع در)1نمودار 

١

١٠٠

١٠٠٠٠

٢٠٠� ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩� ١٩٩٣ ١٩٩١ ١٩٨٩

انتشار مقاالتسال

منتشر شدهيمنابع اطالعاتتعداد

كيپزش سيو مهنديفن هيپاعلوم
يانسانعلوم زيكشاور ايعلوم چندرشته
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وسيله بهوضعيت ميزان همكاري در مقاالت منتشر شده )4جدول 

نويسندگان ايراني

درصدفراوانيوضعيت همكاري

207182/88داراي نويسنده همكار
27798/11ده همكاربدون نويسن

234970/100مجموع

وضعيت همكاري علمي بر اساس موضوع و چگونگي رشـد آن  
2و نمـودار  5جـدول  . شدي گردآوري شده، مطالعه هاهدر مورد داد

هـاي مختلـف نشـان    چگونگي وضعيت همكاري را در بين موضوع
ين ميـزان همكـاري   تـر بـيش ،شودطور كه مشاهده ميهمان. دهدمي

.استمورد داراي همكار 10405مربوط به حوزه علوم پايه با 

مختلفموضوعيهايحوزهدرهمكاريوضعيت)5جدول

مجموع
دارابودن همكار

موضوع
بلي خير

4861 4373 488 علوم پزشكي

5098 4508 590 فني و مهندسي

11740 10405 1335 علوم پايه

770 533 234 علوم انساني

558 505 53 كشاورزي

470 394 79 ايعلوم چند رشته

23497 20718 2779 مجموع

هاي موضوعيانتشار مقاالت داراي همكار و بدون همكار بر اساس حوزه)2نمودار 

نسبت مقاالت داراي همكـار بـه كـل مقـاالت در همـان حـوزه       
علـوم پايـه   ،درصد9/89ي پزشك،درصد5/90ترتيب، كشاورزي به
2/83اي علوم چند رشته،درصد4/88فني و مهندسي ،درصد6/88

احتمــاالً ماهيــت . درصــد بــوده اســت4/69علــوم انســاني ،درصــد
ي غير علوم انساني زمينه هايشگاهي و نياز به همكاري در حوزهآزما

ي علـوم انسـاني فـراهم    هاهبيشتر از حوزتأليفرا براي همكاري در 
.      شودمشاهده مينيز 3اين نتايج در نمودار . ورده استآ

ي هـا هميزان استناد به مقاالت با در نظر گـرفتن حـوز  :4پرسش 
به چه صورت بوده است؟هاآنموضوعي
دهد، مقاالت منتشـر  نشان مي4و نمودار 6گونه كه جدول همان
اد دريافـت  استن126793وسيله نويسندگان ايراني در مجموع شده به
ميانگين استناد به . استناد براي هر مقاله است40/5اند كه به معنا كرده

ترين ميانگين دهد كه بيشمقاالت بر اساس موضوع مقاالت نشان مي
ترين ميانگين استناد به مقاالت استناد مربوط به رشته علوم پايه و كم

. اي اختصاص داردعلوم ميان رشته

ستناد به مقاالت بر اساس حوزه موضوعي ميانگين ا)6جدول 

مجموع تعداد ميانگين موضوع

80521 11740 86/6 علوم پايه

20606 5098 04/4 فني و مهندسي

21097 4861 34/4 علوم پزشكي

2177 770 83/2 علوم انساني

1768 558 17/3 كشاورزي

624 470 33/1 ايعلوم چند رشته

126793 23497 40/5 مجموع

ي بـر ميـزان   تأثيري در مقاالت چه تأليفاستفاده از هم: 5پرسش 
استناد به اين مقاالت داشته است؟    

شود، مقـاالت منتشـر شـده    مشاهده مي7گونه كه در جدول همان
انداستناد دريافت كرده126793وسيله نويسندگان ايراني در مجموع به

٠

٢٠٠٠


٠٠٠

�٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

پزشكيعلوم وفني

مهندسي

پايهعلوم انسانيعلوم كشاورزي چندعلوم

ايرشته

مقاالتوضوعم

منتشر شدهيمنابع اطالعاتتعداد

همكاريدارا

همكاربدون
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نسبت مقاالت داراي همكار به كل مقاالت در هر حوزه موضوع)3نمودار 

ميانگين استناد به مقاالت بر اساس حوزه موضوعي)4نمودار 

در اين ميان، ميـزان  . استناد براي هر مقاله است40/5كه به معناي 
تر از ميزان استناد ، بيش65/5استناد به مقاالت داراي همكار با ميانگين 

. بوده است54/3به مقاالت بدون همكار با ميانگين 
هـاي  بين ميزان استناد به مقاالت در حـوزه : 1آزمون فرضيه 

بـا اسـتفاده از   . موضوعي مختلف تفاوت معنـاداري وجـود دارد  
هاي اختالف ميان ميانگين) ANOVA( آزمون تحليل واريانس 
. موضوعي مختلف بررسي شدهاي استناد به مقاالت حوزه

تعداد كل و ميانگين استنادات به مقاالت داراي همكار و )  7جدول 

بدون همكار

مجموع تعداد ميانگين آيا نويسنده همكار 

دارد؟

116965 20718 65/5 بلي

9828 2779 54/3 خير

126793 23497 40/5 مجموع

برونداد آزمون تحليل واريانس )8جدول 

مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادي

ميانگين  

مجذورات
Pمقدار 

نتيجه 

آزمون

هابين گروه
هاي حوزه(

)موضوعي
564/555125513/1110200/0

معناداري 
تفاوت

-ايندهد كه با توجه بهنشان مي8نتايج به دست آمده از جدول 

بنـابراين بـين   . تر اسـت كوچك05/0از ) 00/0(آزمون  Pمقدار كه 
،استنادها بـه مقـاالت در شـش حـوزه موضـوعي مختلـف      ميانگين 

. داري وجود داردااختالف معن
ي موضـوعي  هـا هبه منظور بررسي چگونگي تفـاوت بـين حـوز   
نتايج اين آزمـون  . مختلف از آزمون تعقيبي دانكن استفاده شده است

دهد كه بين ميزان استناد به مقـاالت در حـوزه   نشان مي9در جدول 
داري وجود نـدارد، امـا ميـزان    علوم انساني تفاوت معناشاورزي و ك

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

علوم
يپزشك

وفنيعلوم
مهندسي

پايهعلوم علوم انساني كشاورزي چندعلوم
ايرشته

مقاالتموضوع

استناد به مقاالتنميانگي

استنادميانگين

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

يكشاورز علوم
يپزشك

هيپاعلوم ويفن
يمهندس

چندعلوم
يارشته

علوم
يانسان

مقاالتموضوع

همكار به كل مقاالتيمقاالت دارادرصد

همكاريمقاالت دارانسبت
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داري اي ديگـر تفـاوت معنـ   هاها با حوزهد به مقاالت اين حوزهاستنا
ي فنـي و مهندسـي و علـوم    هاههمچنين بين ميزان استناد رشت. دارند

9گونه كه در جدول نبوده است، اما همانمعنادارپزشكي نيز تفاوت 
استناد به مقـاالت حـوزه علـوم پايـه بـا      قابل مشاهده است، ميانگين

. ي داردمعناداري ديگر تفاوت هاهميانگين استناد به مقاالت حوز

برونداد آزمون تعقيبي دانكن )9جدول 

1234حوزه هاي موضوعي

47033/1ايعلوم چند رشته
77083/2علوم انساني
509817/3علوم كشاورزي
55804/4فني و مهندسي
1174034/4علوم پزشكي
486186/6علوم پايه

نويسـنده  داشـتن  بين ميزان استناد بـه مقـاالت و   :  2آزمون فرضيه 
بـه منظـور   . همبستگي مسـتقيمي وجـود دارد  هاتأليف آنهمكار در 

بررسي همبستگي ميان ميزان استناد و دارا بودن نويسـنده همكـار از   
نتايج آزمون در . استفاده شد) ناپارامتريك(گي اسپيرمن آزمون همبست

.شده استعنوان 10جدول 

برونداد آزمون همبستگي اسپيرمن )  10جدول 

آلفا
ضريب 

همبستگي
نتيجه آزمون

وجود همكاري –ميزان استناد 
01/0

مثبت بودن 115/0
همبستگي

جـدول  بـا  )اسـت آمـده 10كه در جدول (مقايسه نتيجه آزمون 
كه همبستگي مثبتي بين دو متغير وجـود دارد  دهد مياستاندارد نشان 

معنـادار درصـد  99و اين رابطه به لحاظ آمـاري در سـطح اطمينـان    
تـأليف به عبارت ديگر با حركت به سوي داشـتن همكـار در   . است

. مقاالت، ميزان استناد به مقاله نيز افزايش پيدا كرده است

گيرينتيجه-6

دهد كه تعداد مقاالت منتشر شـده  ي پژوهش حاضر نشان ميهاهيافت
از روندي صعودي  برخوردار بـوده  2005تا1989هاي در طول سال

اهميت توليد منابع اطالعاتي و اشـاعه دانـش توليـد    است، در واقع، 
هـا هداد. اسـت پيـدا كـرده   هـاي متمـادي افـزايش    شده در طول سال
درصد منابع اطالعاتي توليـد  50يه كه علوم پادهد ميهمچنين نشان 

3و نمـودار  3نتـايج جـدول   . شده را به خود اختصـاص داده اسـت  
تعـداد مقـاالت   2005تـا 1989هـاي  دهد كه در طول سالنشان مي

ي ديگـر بـوده   هاهمنتشر شده در حوزه علوم پايه بسيار باالتر از حوز
مقاالت توليد مقاالت با در نظر گرفتن تعداد كليتأليفاما در . است

و پـس از آن علـوم   %) 5/90(شده در هـر رشـته، حـوزه كشـاورزي     
با توجه به تغييـر  . باالترين ميزان همكاري را دارند%) 9/89(پزشكي 

ي پزشـكي و كشـاورزي صـورت    هاهو تحوالت سريعي كه در حوز
بـا  هـا آناز نظـر ارتبـاط مسـتقيم   هـا هگيرد و ماهيـت ايـن رشـت   مي

شود ها حاصل مين است نتايجي كه از پژوهشموجودات زنده، ممك
نيـاز هـا هي سـاير حـوز  هاهپذيري باالتري نسبت به يافتيتمسئولبه 

مقـاالتي  تـأليف از اين رو استفاده از همكاري علمي در . داشته باشد
توانـد بـه توليـد بيشـتر منـابع      ي كشاورزي و پزشكي ميهاهدر حوز

ليد شـده در مقايسـه بـا آثـار    اطالعاتي و بهبود كيفيت آثار علمي تو
.منتهي شودمؤلفي تك

در مورد ميانگين استناد به مقـاالت براسـاس موضـوع مقـاالت،     
ترين ميانگين استناد مربـوط بـه رشـته    دهد كه بيشنشان ميهاهيافت

اي ترين ميانگين استناد به مقاالت علـوم ميـان رشـته   علوم پايه و كم
مقاالت حوزه علـوم پايـه تفـاوت    همچنين استناد به. اختصاص دارد

ي ديگـر دارد و بـه نحـو چشـمگيري     هـا هي با مقاالت حـوز معنادار
. باالترين مقدار را به خود اختصاص داده است

در زمينه ميزان استناد به مقاالتي كه بـا اسـتفاده از همكـاري    
دهـد كـه   ها نشـان مـي  اند، يافتهتأليفي منتشر شدهعلمي و يا هم
تأليفي در يك مقاله، ميـزان مراجعـه يـا    ده از همدرصورت استفا

- درصورتي كه مقاله. كندهمان استناد به مقاله نيز افزايش پيدا مي

وسيله چند نويسنده تأليف شود، مزاياي قابل توجهي وجود اي به
هـا و  تـوان بـه امكـان اسـتفاده از مهـارت     خواهد داشت كـه مـي  

بع مالي و اطالعـاتي  گيري از مناهاي افراد مختلف، بهرهتخصص
وسيله نويسندگان همكـار و در  هاي ارزشمند بهمتعدد، ارائه ايده

ميزان اسـتناد بـه يـك اثـر     . نتيجه ارتقاي كيفيت مقاله اشاره كرد
تـأليفي بـه عنـوان يكـي از     علمي با كيفيت آن مرتبط بوده و هـم 

هاي ارتقاي كيفيت آثار تأليف شده بر ميزان استناد به آثار شاخص
. باشدلمي تأثيرگذار ميع

پيشنهادهاي اجرايي6-1

ي در مقـاالت نويسـندگان ايرانـي    تـأليف به منظور بهبود وضعيت هـم 
:شودراهكارهاي ذيل پيشنهاد مي

ي تأليفتوجه به اهميت استفاده از مشاركت پژوهشي و هم-1
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آن بر ميزان استناد به مقاالت منتشر شده كه باعث تأثيرو 
؛شودمقاالت ميتأليفاز همكار علمي در ترغيب استفاده 

ي ارتقاي شغلي اعضـاي هيـات   هاهجا كه يكي از رااز آن-2
باشـد،  مـي ISIچاپ مقالـه در مجـالت   هاهعلمي دانشگا

تواند به توليد علمـي بيشـتر   استفاده از مشاركت علمي مي
كمك كند؛هاآناين گروه از جامعه علمي و ارتقاي

به دنبـال كسـب نـام و اعتبـار در     هايي كه يكي از گروه- 3
ايـن گـروه   . التحصيالن هسـتند ، فارغاستجامعه علمي 

تر از گرفتن از يك همكار پژوهشي قويتوانند با بهرهمي
هـاي پژوهشـي خـود را ارتقـا بخشـيده و      خود، مهارت

امكان پذيرش و انتشار مقاالت را افزايش دهند؛ 
لـي در افـزايش ميـزان    الملبا توجه به اثبات تأثير همكاري بـين - 4

توانـد  استناد به مقاالت، استفاده از همكاران خارج از كشور مـي 
در بهبود كيفيت مقاالت تأليف شده مؤثر باشد؛

آگاهي دادن به دانشجويان و پژوهشگران در زمينه اسـتفاده از  - 5
هاي پژوهشي و تأثير آن در افـزايش توليـد منـابع و    مشاركت

.شده، امري ضروري استكيفيت منابع اطالعاتي توليد
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