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Abstract
Background and aim: This study aimed to examine co-authorship and
collaboration of scientific outputs in the field of agriculture. Moreover, it
investigated their visibility in Islamic World Science Citation Center (ISC) from
2007 to 2013.
Material and methods: This survey study was done using scientometric method
and population included the scientific outputs published in journals of agriculture
indexed in ISC from 2007 to 2013. Data were analyzed via descriptive and
inferential statistics using SPSS, Excel and Pajek softwares.
Findings: The results showed that there was an ascending trend in papers
published in the field of agriculture during 2007-2013. In addition, from 15128
papers indexed in ISC, 92.3% had coauthors and 7.7% had no co-authors. The
published papers had ascending trend from 2017 in the year of 2007 to 3250 titles
in 2013. Yearly rate of growth was %9.27 during 2007-2013.
Conclusion: There was a positive and significant relationship between
co-authorship papers and their visibility in the field of agriculture. The presence of
the co-author will influence on the number of citations to the article so that coauthorship will increase the citations.
Keywords: Co-authorship, Agriculture, Visibility, Citation, Islamic Word Science
Citation Center
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پذیرش مقاله96/12/2 :

سابقه و هدف :این پژوهش با هدف تعیین وضعیت همتألیفی نویسندگان بروندادهای علمی حوزه کشاورزی و رابطه

3

 .1گروه علم اطالعات و دانششناسی ،پردیس

آن با میزان رؤیتپذیری آنها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بین سالهای  1386تا  1391انجام شده است.

علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

مواد و روشها :پژوهش از نوع پیمایشی با رویکرد علمسنجی انجام شده است و جامعه پژوهش را آن دسته از

اهواز ،ایران.

تولیدات علمی منتشره در مجالت حوزهی کشاورزی تشکیل میدهند که در بازهی زمانی  1386تا  1391در پایگاه

 .2گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه

استنادی علوم جهان اسالم نمایه شدهاند .تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی

آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 .3گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه
شهید چمران ،اهواز ،ایران.

و با استفاده از نرمافزار  SPSSو اکسل و  Pajekصورت گرفته است.
یافتهها :تعداد عناوین منتشرشده حوزه کشاورزی در طول سالهای  1386تا  1391سیر صعودی داشته و از مجموع
 15128مقاله نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  %92/3دارای نویسنده همکار و  %7/7فاقد نویسنده

*نویسنده مسئول:
فریبا نظری

همکار بودهاند .آثار منتشرشده از  2017عنوان در سال  ،1386به  3250عنوان در سال  1391افزایش پیدا کرده و نرخ

اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده علوم

رشد ساالنه انتشارات برای سالهای  1386-1391عدد  %9/27را نشان میدهد.
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نتیجهگیری :بین مقاالت دارای همتالیفی و میزان رویتپذیری آنها در حوزهی کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .وجود نویسنده همکار بر روی میزان استناد به مقاله تأثیرگذار خواهد بود بهطوری که همتألیفی سبب
افزایش استناد به مقاالت خواهد شد.
واژگان کلیدی :همتألیفی ،کشاورزی ،رؤیتپذیری ،استناد ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

مقدمه
پژوهشی بسیار مهم است .همکاری علمی که یکی از نمودهای بارز آن
همنویسندگی یا همتألیفی است در سالهای اخیر مورد توجه
پژوهشگران زیادی قرار گرفته است .تألیف مشترک یا همکاری در
تألیف ،پدیدهای است که طی آن دو یا چند نویسنده برای خلق یک اثر
علمی با اتخاذ یکی از شیوههای همکاری ،منابع و استعدادهای خود را
به اشتراک میگذارند و با هم همکاری میکنند (.)2
مجامع علمی همواره به دنبال شاخصهای استانداردی برای سنجش
وضعیت پیشرفت علم و ارزیابی و مقایسهی بروندادهای علمی
پژوهشگران جوامع و موسسات علمی بودهاند ( .)3دنیای امروز برخالف
گذشته بیش از پیش نیازمند همکاری و همفکری است .به بیان دیگر
رابطه نزدیکی میان همکاری و تولید علم وجود دارد .اهمیت و مزایای
همکاری در تألیف یا آثار چند مؤلفی از آنجا نمایان میشود که اخیرا
مجالت معتبر ترجیح میدهند مقاالتی را چاپ کنند که حاصل تالش
مشترک دو یا چند نویسنده باشد ( .)4پدیده همنویسندگی یا همتألیفی
در تمامی حوزههای علوم روند رو به رشدی را طی میکند و تأکید
بسیاری از مجالت علمی در حال حاضر بر همکاری و همتألیفی است.

اهمیت تولید اطالعات علمی و نقش آن در توسعه پایدار موجب شده
است تا فعالیتهای علمی -پژوهشی که به تولید اطالعات علمی منجر
میشوند ،در چند دهه اخیر بیشتر مطالعه و بررسی شوند .ایجاد رشتهای
به نام علمسنجی در دهه هفتاد میالدی نیز مؤید همین نکته است (.)1
علمسنجی یکی از مهمترین و رایجترین روشهای سنجش کیفیت و
کمّیت تولید علم در جهان به شمار میآید .مطالعه همنویسندگی مقاالت
علمی و شبکههای استنادی که مبتنی بر پایگاههای انتشارات علمی
است ،راهی مؤثر برای بررسی همکاری بین دانشمندان است .این شبکه
ها برای مطالعه ارتباطات دانشمندان و همچنین شهرت ،محبوبیت و
تکامل فناوریها به کار برده میشوند ،این شبکهها نوعی شبکهی
اجتماعی به شمار میآیند .یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای از روابط
است که بین افراد ،گروهها یا سازمانها وجود دارد و جریان دادهها،
اطالعات ،دانش و سایر منابع را شکل میدهد.
در سالهای اخیر عوامل معینی از قبیل تخصصی شدن علوم و رشد
حوزههای بینرشتهای باعث شده است که پژوهشگران به همکاری
علمی روی بیاورند و اکنون مشارکت با همکاران در فعالیتهای
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شبکههای همتألیفی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سالهای
 2005- 2010پرداختند و با رویکرد علمسنجی آن دسته از تولیدات
علمی دانشگاه صنعتی شریف را که در وبگاه وبآوساینس در بازه زمانی
 2005-2010نمایه شدهاند مورد مطالعه قرار داده و چنین دریافتند که
همکاری مؤسسهای و همکاری بین مؤسسهای در باالترین سطح و در
مقابل ،همکاری بینالمللی از پایینترین سطح برخوردار بوده است .سهم
تولیدات با الگوی نویسندگی تکنویسنده درحال کاهش بوده و سهم
تولیدات با الگوی دو نویسنده و بیش از دو نویسنده ،پیوسته درحال
افزایش بوده است ( .)8در پژوهش دیگری سهیلی ،عصاره و فرجپهلو به
تحلیل ساختار شبکههای اجتماعی همنویسندگی پژوهشگران علم
اطالعات پرداخته و بیان میکنند که بین محدودیت ،کارآمدی ،اندازه
شبکه و بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل
واریانس چندمتغیری نشان داد که میان پژوهشگران زن و مرد از نظر
بهرهوری ،اندازه شبکه ،کارآمدی و محدودیت تفاوت وجود دارد (.)9
در ایران در حوزهی علمسنجی و تحلیل استنادی ،مطالعات متعدّدی
صورت گرفته است .در سال  ،1380عصاره به بررسی تطبیقی رشد
انتشارات ایران در نمایه استنادی علوم در سالهای  1985-1989و
 1990-1994پرداخته است .سهیلی و عصاره در تحقیقی با بررسی
میزان رؤیت و میزان همکاری وبسایتهای نانوفناوری ایران با استفاده
از روش وبسنجی میزان اثرگذاری و همکاری آنها را سنجیده و چنین
دریافتند که وبسـایتهـای نانوفناوری ایران دارای رؤیت ،اثرگذاری و
حجم صفحات پایینی در محیط وب میباشند (.)10
بهروزفر و داورپناه در پژوهشی میزان رؤیتپذیری بینالمللی مجلههای
علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه اطالعات علمی  ISIرا در فاصله
سالهای  2000-2006بررسی نمود .نتایج پژوهش نشان داد که بین
میزان رؤیتپذیری مقالههای چاپ شده در مجلههای علمی بینالمللی
ایرانی نمایه شده در  ISIو مقالههای ایرانی چاپ شده در مجلههای
خارجی نمایه شده در  ISIدر فاصله سالهای  2000تا  2006تفاوتی
معنادار وجود دارد .مقالههای ایرانی چاپ شده در مجلههای خارجی
نمایه شده در  ISIدر مقایسه با مقالههای مجلههای علمی بینالمللی
ایرانی نمایه شده در  ،ISIبیشتر مورد استناد قرار گرفته و رؤیتپذیرتر
هستند (.)11
در خارج از کشور  Garg & Padhiپژوهشی را با هدف تعیین ضریب
همکاری میان پژوهشگران رشته علوم و تکنولوژی لیزر در مجله
 JCLAبا استفاده از شاخص  ccانجام دادند .تحلیل بر روی 3174
مقاله نشان داد که فقط  401مقاله دارای یک نویسنده و بقیه ()2773
مقاالت دارای همتألیفی بودهاند (.)12
 Kretschmerدر پژوهشی با عنوان «تولید نویسنده و فاصله کوتاه در
شبکه همتألیفی و رویتپذیری علمسنجی» اظهار داشت پرتولیدترین
نویسندگان معموال در مؤلفهی اصلی شبکه قرار دارند .این نویسندگان
نسبت به نویسندگان کمتولیدتر ،به طور متوسط فاصلهی کمتری با
دیگر نویسندگان دارند .از طرفی بسیاری از جفتهای همکار به علت
نداشتن پیوند با بقیه شبکه ،از شبکه جدا افتادهاند .علت تشکیل برخی از

تعامل میان متخصصان حوزههای علمی مدتهاست که ضروری شده
است و در این فرایند فعالیتهای ارتباطی نسبتاٌ زیادی از قبیل گفتگوی
متخصصان با یکدیگر ،نوشتن و مطالعه مقاالت و نامهها صورت می
گیرد ( .)5مقالهی مشترکی که توسط دو یا چند نویسنده نوشته میشود
در واقع مدرکی برای اعالم همکاری میان آنهاست .این همکاریها
باعث ایجاد یک شبکه تألیف مشترک میان آنها میشود و با بررسی
چنین شبکههایی میتوان به خصوصیات افراد شرکت کننده در همکاری
و نیز شبکههای همکاری پی برد .در اینگونه مقاالت است که ایدههای
جدید افراد مختلف نه یک شخص به بحث گذاشته شده و گسترش
افقهای جدید در علوم مختلف را باعث میشود .دانشمندان با همکاری
علمی میتوانند دانش ،عقاید ،فرضیهها و تجهیزات خود را به اشتراک
بگذارند و برای غلبه بر مشکالت پژوهشی خود از کمک و راهنمایی
همتایان خود بهره بگیرند.
به نظر میرسد همه این عوامل در باال بردن کیفیت یک اثر علمی
تأثیرگذار باشند و نتیجه یک کار علمی مشارکتی از میزان نفوذ و تأثیر
بیشتری نسبت به آثار تکنویسنده برخوردار باشد .بحث رؤیتپذیری
مقاالت و تولیدات علمی از همین نکته آغاز میشود .در فرایند ارتباط
علمی عوامل متعددی بر میزان رویتپذیری و استناد به مقاالت مؤثر
است .تقویت چند نویسندگی و اولویتدهی به نشر در مجالتی که دارای
شاخصهای استنادی باالیی هستند ،برخی از راهبردهای افزایش
رویتپذیری نتایج تحقیقات یک کشور ،موسسه یا تیمهای تحقیقاتی
میباشد و سبب افزایش استناد به این مجالت میشود .به دیگر سخن
ارزش یک اثر علمی بر مبنای میزان تاثیری که در آثار علمی بعد می
گذارد اندازهگیری میشود (.)6
محققان میکوشند مقالهی خود را در معرض دید صاحبنظران و
عالقهمندان قرار دهند و ضمن آگاه ساختن آنها از نتایج به دست آمده و
ارتقای دانش عالقهمندان ،از انجام پژوهشهای تکراری جلوگیری به
عمل آورند .بدیهی است ،چنانچه محققی مقاله خود را منتشر سازد،
گسترهی مشاهدهکنندگان و استفادهکنندگان از اثر خود را افزایش خواهد
داد .ضمن آنکه هر محققی که بتواند مقالهاش را در گستره وسیعی
منتشر کند ،امکان بیشتری مییابد تا کشف صورت گرفته را به نام خود
و همکارانش ثبت نماید .بنابراین ،هر چه تعداد مجلههای علمی هر
کشوری با چنین ویژگیهایی بیشتر باشد ،احتمال آنکه مقالههای
محققان آن کشور رؤیتپذیری بیشتری داشته باشند ،افزایش خواهد
یافت .از مهمترین دالیل رشد سریع همکاری علمی میتوان به تبادل
مؤثر و مفید نظرات ،افزایش کیفیت مقاالت گروهی ،دریافت استنادهای
بیشتر و مانند آن اشاره کرد (.)7
تاکنون مطالعات زیادی در داخل کشور در زمینه تحلیل شبکههای
همتألیفی با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی انجام
شده که به تعدادی از آنها اشاره میشود.
اسدی و دیگران در پژوهشی با عنوان «همکاریهای علمی و
شبکههای همتألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در طول
سالهای  2005- 2010مبادرت به تعیین الگوهای همکاری و تحلیل
25
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میتواند به مسئوالن و برنامهریزان این حوزه کمک نماید تا با توجه به
اهداف پژوهشی به تدوین برنامهای پویا و فعال اقدام نمایند و با به
کارگیری روشهای مختلف علمی ،به تعیین مسیر و جهت حرکت آینده
بپردازند .بنابراین تعیین موضوعات و مقاالت مطرح و مؤسسات مهم و
زبان غالب نوشتههای علمی در این حوزه به همراه ترسیم ساختار علمی
به مسئولین در سیاستگذاریهای علمی برای این رشته کمک خواهد
کرد .از آنجایی که کشاورزی یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور
ما ایران میباشد ،از نتایج این پژوهش میتوان اولویتها ،تواناییها و
نقاط ضعف این رشته را شناسایی کرد و تسهیالت الزم را برای
هدفمندتر کردن فعالیتهای علمی این رشته فراهم آورد.
هدف کلی این پژوهش مطالعه وضعیت همتألیفی نویسندگان
بروندادهای علمی حوزه کشاورزی و رابطه آن با میزان رویتپذیری
آنها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بین سالهای  1386تا 1391
است.

مؤلفههای کوچکتر در فصلنامه ،ناشی از محدود بودن همکاریها بین
پژوهشگران در یک برههی زمانی خاص است .بهعبارت دیگر ،این
همکاریها محدود به دوران دانشجویی یا فعالیت در یک پروژهی خاص
بوده و پس از آن پژوهشگران فرصت اندکی برای همکاری داشتهاند و
این منجر به شکلگیری مؤلفههای کوچک شده است (.)13
 Osca-Lluch & et alبه بررسی و مطالعه وضعیت همتألیفی
نویسندگان اسپانیایی در زمینه علم و تاریخ فلسفه در  2پایگاه  SCIو
 SSCIتحت پایگاه آی.اس.آی .در سالهای  1972تا  2006پرداختند.
یافتهها نشان از همکاری بسیار کم میان محققان در این حوزه بود و
مقاالت تکنویسنده همچنان در حوزه تاریخ و فلسفه پیشتاز بود .ایشان
چنین دریافتند که نویسندگان اسپانیایی نیز در حوزه علوم اجتماعی،
گرایش چندانی به همتألیفی ندارند (.)14
همچنین  Youn & Johanson ،woodsدر پژوهشی با عنوان
«مقاالت همنویسنده و چند نویسنده در برابر مقاالت تکنویسنده:
بررسی دیدگاهها و نظرات پژوهشگران دانشکده  »ICHRIEبه این
نتیجه دست یافتند که چند نویسندگی روند رو به رشدی را طی میکند
و دانشکده  ICHRIEاز این مقوله مستثنی نیست و تنها  35درصد از
مشارکتکنندگان در این پژوهش معتقد بودند که مقاالت تکنویسنده
اعتبار بیشتری دریافت میکنند ( Egghe .)15در پژوهشی با عنوان
سنجش مشارکت همتألیفی در رؤیتپذیری یک مقاله به این نتیجه
رسیدند که هر چه مقالهای شانس دیده شدن و رؤیتپذیری بیشتری
داشته باشد ،تعداد استنادات بیشتری دریافت مینماید (.)16
 Ale Ebrahim & et alدر پژوهشی با عنوان رؤیتپذیری و تأثیر
آن بر استناد که به زبان انگلیسی است رابطه میان رؤیتپذیری و تعداد
استناد به مقاالت را بررسی کرده و برخی استراتژیهایی که انتشارات را
برای تعداد مخاطبین زیادی رؤیتپذیر میسازد در پایان این پژوهش
ذکر کرده است (.)17
در پژوهش حاضر تالش شده است تا تولیدات علمی پژهشگران ایرانی
در حوزه کشاورزی در فاصله سالهای  1386تا  1391بررسی و به طور
خاص مشخص شود پدیده همتألیفی تا چه اندازه در تولید مقاالت
پژوهشگران این حوزه مورد توجه قرار گرفته است .لذا این پژوهش بر
آن است تا با بررسی مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم در حوزه کشاورزی ،الگوی نویسندگی غالب در تولیدات علمی
پژوهشگران در حوزه کشاورزی و نیز میزان مشارکت و همکاری گروهی
در میان این پژوهشگران را در خالل سالهای  86تا  91هجری شمسی
مورد مطالعه قرار دهد.
از آنجایی که عدم وجود اطالعات و یا نقص در اطالعرسانی آسیبهای
فراوانی به مخاطب به عنوان مصرفکننده این اطالعات وارد میآورد و
شناخت و ارزیابی وضعیت تولید علم و فعالیتهای پژوهشی امری
ضروری برای برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه علمی کشور است،
فایده این پژوهش و اهمیت آن در کشف الگوی نویسندگی غالب در
تولیدات علمی رشته کشاورزی و میزان مشارکت و همکاری گروهی در
میان این گروه از پژوهشگران در کشور است .همچنین پژوهش حاضر

مواد و روشها
روش پژوهش از نوع پیمایشی با رویکرد علمسنجی است؛ همچنین از
رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی به منظور مصوّرسازی و تحلیل
شبکههای همنویسندگی استفاده شده است .قلمرو پژوهش از نظر
موضوعی نشریات فارسی زبان نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم در حوزه کشاورزی است که دادههای مورد نیاز این پژوهش ،از
نمایهی استنادی علوم جهان اسالم ( (ISCاستخراج شدهاند .علّت
انتخاب این پایگاه این بود که پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )(ISC
بعد از ایاالت متحده که  60سال در مطالعات استنادی تجربه دارد،
جمهوری اسالمی ایران پس از شرکتهای تامسون– رویترز و
اسکوپوس سومین نظام استنادی را در سطح بینالمللی
راهاندازی نموده است .در زمینه کشاورزی  143نشریه در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم نمایه شده است و حدود  15128مقاله در رشته
کشاورزی از این مجالت استخراج گردید .دادهها در تاریخ  5خرداد
 1393گردآوری شدند.
علّت انتخاب محدودهی  1386تا  1391برای پژوهش حاضر ،حجم
باالی بروندادهای این رشته در پایگاه مذکور میباشد .دادهها مرحله به
مرحله گردآوری ،طبقهبندی و تحلیل شدند .در مرحله اوّل به منظور
گردآوری دادهها ،پس از ورود به درگاه «پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم» از راهبرد جستجوی زیر استفاده شد:
 .1در بخش جستجوی پیشرفته این پایگاه با کلید واژه کشاورزی
و اعمال محدودیت زمانی  1386تا  1391جستجو صورت گرفت.
در مجموع  15128پیشینه استخراج و محاسبه گردید .تمامی
نمونههای مربوط به حالت متن ساده ( ،(Plain Textبازیابی و
ذخیره شد و به رایانه شخصی منتقل گردید.
 .2در مرحله دوّم ،دادهها وارد برنامه صفحهگسترده اکسل شدند.
 .3در مرحله سوّم ،با استفاده از نرمافزار اکسل شمارشها و
تنظیمات اولیّه صورت گرفته و آمادهی تحلیل نهایی شدند.
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برای تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو اکسل و از
نرمافزار  Pajekجهت تعیین همنویسندگی و تحلیل شبکههای
همتألیفی استفاده شد .در این شبکه افراد کلیدی بر اساس میزان
تولیدات علمی با دایرههایی ( )nodeنشان داده شدهاند .هرچه تعداد
مقاالت بیشتر باشد ،دایره آن نویسنده بزرگتر خواهد بود .خطوط بین
افراد نشاندهنده همکاری آنان در نگارش مقاالت میباشد .ایــن
نرمافزارها امــکان تولید بازنمونی از روابط همنویســندگی را
درمجموعهای از مدارک فراهم میآورند (.)18

روش استخراج دادهها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از این قرار
بود که پس از ورود به این پایگاه در بخش فهرست مندرجات فارسی و
دستیابی به نشریات ،حوزه کشاورزی را جستجو کرده و تمامی نشریات
نمایه شده در این حوزه به ترتیب الفبایی به دست آمدند .در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم  143نشریه حوزه کشاورزی نمایه شده است
و تمامی دورههای انتشار این نشریات بر حسب سال درج گردیدهاند.
بنابراین برای استخراج اطالعات مربوط به  143نشریه الزم بود هر
عنوان نشریه باز و مقاالت هر دوره آن در بازه زمانی  1386تا 1391
بررسی گردد.
در پژوهش حاضر ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مطابق با فرمول زیر محاسبه شده است:
رابطه)2
 k 1
Fj 
که در این فرمول:

cc  1  
 j
* N 
 =Fjتعداد مقاالت دارای  jنویسنده

 j 1 

 = jمقاالت ( 1نویسنده 2 ،نویسنده 3 ،نویسنده و)...
 =Nتعداد کل مقاالت
 =Kبیشترین تعداد نویسنده در یک مقاله
یافتهها
چنان که در نمودار  1مشاهده میکنیم روند تولید و انتشار مقاله از سال  1386تا سال  1391سیری صعودی داشته و این روند بین صفر تا  3500متغیر
است.



3250

2898

2465

2333

2165

2017

نمودار  .1فراوانی مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
فراوانی مقاالت نمایه شده در نمونه مجالت مورد بررسی به تفکیک سال

ایران ،روستا و توسعه ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی به ترتیب
بیشترین آمار انتشار مقاله را به خود اختصاص دادهاند.

چنانچه در جدول 1مشاهده میشود مجالت پژوهش و سازندگی،
علوم خاک و آب ،علوم و صنایع غذایی ،مجله علمی شیالت ایران ،علوم
گیاهان زراعی ایران ،مجله علوم کشاورزی ایران ،پژوهشهای زراعی

جدول  .1ده مجله اول دارای بیشترین تعداد مقاالت
تعداد

عنوان مجله

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

پژوهش و سازندگی
علوم خاک و آب
علوم و صنایع غذایی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مجله علمی شیالت ایران
علوم گیاهان زراعی ایران
مجله علوم کشاورزی ایران
پژوهشهای زراعی ایران
روستا و توسعه
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی

1386

1387

246
100
36
166
62
160
16
28
-

309
99
38
160
68
76
14
36
36

27

سال
1389 1388

96
36
122
58
80
16
38
40

87
40
62
80
96
36
44

1390

1391

64
42
68
84
44
42
42

88
36
60
82
40
38
44
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متون تحت پوشش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم منتشر شده است.
همانگونه که در نمودار  3مشاهده میشود ،تعداد انتشار عناوین در
منابع تحت پوشش پایگاه مذکور صعودی بوده است ،به طوری که آثار
منتشر شده از  2017عنوان در سال  1386به  3250عنوان در سال
 1391افزایش پیدا کرده است.

سؤال اول پژوهش :برونداد انتشار بروندادهای علمی حوزه
کشاورزی بین سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم چقدر است؟

دادههای گردآوری شده نشان میدهد که بین سالهای  1386تا
 1391تعداد  15128عنوان اثر به وسیله پژوهشگران حوزه کشاورزی در

نمودار  .3روند انتشار مقاالت در بین سالهای  1386تا 1391
به منظور محاسبه روند رشد از فرمول زیر استفاده شد:

رابطه )1
به طوری که =G :نرخ رشد مقاالت  =Xtتعداد مقاالت در دوره  =Xt-t1تعداد مقاالت در دوره t
سؤال دوم پژوهش :نرخ رشد بروندادهای حوزه کشاورزی بین سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم چقدر است؟
برای سالهای  1386-1391عدد  9/27را نشان میدهد و همانطور که
به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد انتشارات در پایگاه استنادی
اشاره شد وقفههایی در رشد انتشارات در بعضی از سالها مشاهده
علوم جهان اسالم در طی سالهای مورد بررسی ،از میانگین هندسی
میشود.
استفاده شده است .محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات

نمودار  .4نرخ رشد انتشار مقاالت کشاورزی بین سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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که دارای میانگین  0/21برای هر مقاله میباشد .تعداد مقاالت منتشر
شده در سالهای  2017 ،1386عدد میباشد و این مقاالت تعداد 1635
استناد دریافت کردهاند که میانگین استناد به آنها  0/81میباشد و
چنانچه در جدول نیز نمودار است دراین سال مقاالت بیشترین استناد را
دریافت کردهاند.
در سال  1391نیز تعداد  3250مقاله منتشر گردیده و  121عدد
استناد داشتهاند که میانگین استناد برای هر مقاله  0/04میباشد که
کمترین میزان استناد به مقاالت در این سال رخ داده است .همانطور که
در جدول  2نیز قابل مشاهده است سال  1386دارای بیشترین تعداد
استناد و سال  1390دارای کمترین تعداد استناد میباشد.

نمودار  4حاکی از افتوخیزهایی در روند تولیدات علمی مقاالت
کشاورزی نمایهشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم میباشد .به
طوری که نرخ رشد انتشارات در فاصله سالهای  1386تا  1388دارای
روندی رو به رشد بوده اما در فاصله سالهای  1388تا  1389و نیز
 1390تا  1391کاهش نرخ رشد را نشان میدهد.
سؤال سوم پژوهش :میزان استناد به مقاالت نمایه شده در بین
سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
چقدر است؟

مقاالت منتشر شده توسط محققان حوزه کشاورزی در بین
سالهای  1386تا  1391در مجموع  3187استناد دریافت کرده است

جدول  .2میزان استناد به مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بین سالهای  1386تا 1391
سال

تعداد مقاله

مجموع استناد به مقاالت

میانگین استنادات

1386

2017

1635

0/81

1387

2165

645

0/30

1388

2333

322

0/14

1389

2465

363

0/15

1390

2898

100

0/03

1391

3250

121

0/04

مجموع

15128

3187

0/21

میباشد .تعداد مقاالت دارای دو نویسنده  3555مقاله و درصد فراوانی
آنها  23/5میباشد .بیشترین فراوانی مربوط به مقاالتی میباشد که
دارای سه نویسنده بودهاند .فراوانی مقاالت این گروه  4901و درصد
فراوانی آن  32/4درصد میباشد .مقاالت دارای چهار نویسنده 3646
عدد بوده که درصد فراوانی مربوط به آن  24/1درصد میباشد .فراوانی
مقاالت بیش از چهار نویسنده  1856عدد و درصد فراوانی آنها نیز 12/3
درصد میباشد.

سؤال چهارم پژوهش :میزان هم تألیفی نویسندگان مقاالت حوزه
کشاورزی در بین سالهای  1386تا  1391نمایه شده در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم چگونه است؟

همانگونه که در جدول  3و نمودار  5مشاهده میشود ،از مجموع
 15128مقاله نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم92/3 ،
درصد دارای نویسنده همکار و  7/7درصد فاقد نویسنده همکار بودهاند.
فراوانی مقاالت تک نویسنده  1170عدد و درصد فراوانی آن  7/7درصد

جدول  .3درصد میزان هم تألیفی نویسندگان مقاالت حوزه کشاورزی
در بین سالهای  1386تا  1391نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
وضعیت هم تألیفی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

یک نویسنده

1170

7/7

7/7

دو نویسنده

3555

23/5

31/2

سه نویسنده
چهار نویسنده
بیش از چهار نویسنده
مجموع

4901
3646
1856
15128

32/4
24/1
12/3
100

63/6
87/7
100
-

مربوط به سال  1391بودهاند .در نمودار  7میزان همتألیفی نویسندگان
به تفکیک سال نشان داده شده است .همچنین برای بررسی تفاوت
میزان همتألیفی پژوهشگران زن و مرد از آزمون مجذور خی استفاده
شده است که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده است.

چنانچه نمودار  5نشان میدهد از  13958مقالهای که دارای
نویسنده همکار بودند 1823 ،مقاله مربوط به سال  1968 ،1386مقاله
مربوط به سال  1976 ،1387مقاله مربوط به سال  2552 ،1388مقاله
مربوط به سال  2938 ،1389مقاله مربوط به سال  1390و  3375مقاله
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نمودار  .5میزان همتألیفی نویسندگان به تفکیک سال
جدول  :4نتایج آزمون مجذور خی ( ارتباط بین جنسیت و میزان همتألیفی)
معنی داری
درجه آزادی
مقدار
0/137
6
2/215
مجذور خی 2
0/073
6
3/22
نسبت احتمال
0/150
1
2/07
وابستگی خطی
375
تعداد نمونههای صحیح

مقاله منتشر شده 68/5 ،درصد نویسندگان مرد و  31/5درصد آن زن
بوده است .در سال  1387از  2165نویسنده 1641 ،نویسنده مرد و 524
عدد زن میباشد .در سال  1388از  2333نویسنده 72/3 ،درصد
نویسندگان مرد و تنها  27/7درصد نویسندگان زن بودهاند .در سال
 69/9 ،1389درصد نویسندگان مرد و  30/1درصد آنان زن بودهاند .این
رقم در سال  1390به  70/1درصد مرد و  29/9درصد زن رسیده است.
همچنین در سال  71/3 ،1391درصد نویسندگان مرد و  28/7درصد
آنان زن بودهاند.

با توجه به اینکه مقدار  Pآزمون برابر  0/137و بیشتر از سطح معنی
داری  0/05میباشد ،در نتیجه رابطه معنیدار نبوده و جنسیت
نویسندگان بر روی میزان همتألیفی مقاالت تأثیرگذار نمیباشد .در ادامه
ضریب فی نیز محاسبه گردید و مقدار آن برابر با  0/03بدست آمد که از
مقدار قابل قبول  1/96کمتر است لذا همبستگی به دست آمده معنیدار
نیست.
در جدول  5و نمودار  7توزیع فراوانی نویسندگان بر حسب جنسیت
آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود در سال  1386از 2017

جدول  :5توزیع فراوانی نویسندگان برحسب جنسیت
سال

1386
1387
1388
1389
1390
1391
مجموع

مرد

مجموع

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1382
1641
1687
1723
2031
2317
10781

68/5
75/8
72/3
69/9
70/1
71/3
71/4

635
524
646
742
867
933
4347

31/5
24/2
27/7
30/1
29/9
28/7
28/6

2017
2165
2333
2465
2898
3250
15128

100
100
100
100
100
100
100

سؤال پنجم :رابطه میزان مقاالت دارای همتألیفی ومیزان رویتپذیری آنها در حوزه کشاورزی طی سالهای  1386تا  1391چگونه
است؟
جدول  6نتایج آزمون مجذور خی  2بین میزان مقاالت دارای هم تألیفی و میزان رویت پذیری آنها
مجذورخی 2
نسبت احتمال
وابستگی خطی
تعداد نمونههای صحیحی

مقدار

درجه آزادی

معنی داری

31/14
14/50
18/43

6
6
1

0/000
0/025
0/000
375
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تأثیر گذار خواهد بود .به طوری که هم تألیفی سبب افزایش اسـتناد بـه
مقاالت خواهد شد.

چنانکه از جدول  6بر میآید با توجه به اینکه مقدار  Pآزمون برابـر
 0/00و کمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد ،در نتیجه رابطه معنی
دار شناخته شده و وجود نویسنده همکار برروی میزان اسـتناد بـه مقالـه

سؤال ششم پژوهش :رابطه میزان هم تألیفی نویسندگان مجالت با ضریب تأثیر مجالت در حوزه کشاورزی طی سالهای  1386تا
 1391چگونه است؟

ضریب تأثیر هر مجله از سایت نمایه استنادی علوم جهان اسالم استفاده
شده است.

برای آزمون رابطه بین دو متغیر میزان هم تـألیفی و ضـریب تـأثیر
(ضریب تأثیر یعنی ارزش یک مقاله به میزان تأثیر آن بر مقاالت بعدی).
مجالت از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .جهت تعیـین

جدول  .7نتیجه آزمون ضریب همبستگی (ارتباط بین میزان همتألیفی و ضریب تأثیر مجالت)
متغیرها

میزان همتألیفی نویسندگان و
ضریب تأثیر مجالت

تعداد

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

16

0/083

0/759

همانطور که در جـدول  7نشـان داده شـده اسـت میـزان ضـریب
همبستگی  0/083بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیرها میباشد.
مقدار  sigآزمون برابر  0/759میباشد و چون بیشتر از  0/05مـیباشـد
میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  %95رابطه معنی داری بـین
دو متغیر وجود ندارد .به عبارت دیگر باال بودن میزان هم تألیفی تاثیری
بر افزایش ضریب تأثیر مجالت نداشته است.

سؤال هشتم پژوهش :ماهیت و ساختار شبکههای هم تألیفی در
مجالت علوم کشاورزی چگونه است؟

پیوندها در شبکه های هم تألیفی بر حقیقتی استوار است که دونویسنده
مرتبط در یک یا بیش از دو مقاله همکاری داشتهاند .این شبکه ها
شامل اطالعات بسیار مهمی درباره نویسندگان ،الگوهای همکاری و
وضعیت آنها درساختار شبکه است .به عبارتی شبکه هم تألیفی
ساختاری است که از گره یا نقطه هایی )عموما فردی یا سازمانی و یا
منطقهای( تشکیل شده است و توسط یک یا چند خط که نوع خاصی از
وابستگی را نشان می دهد ،به هم متصل هستند .منظور از وابستگی
همان مقاالت همتألیف است و این مفاهیم غالبا در یک نمودار شبکه
ای نشان داده می شوند .به منظور پاسخ به این پرسش ،هریک از
موضوعات با استفاده از نرمافزار  Pajekسنجیده شده است.
درشکل  1که مربوط به شبکه همتألیفی مجالت علوم کشاورزی است،
یک هسته بزرگ و سه هسته نسبتا بزرگ ایجاد شد .هسته کوچکتر
نشاندهنده آن است که نویسندگان درگروههای کوچکتری )اغلب  2یا
 3نفری( به همتألیفی پرداختهاند .پرمه ،سالجقه ،سلیمانی و شفاعی
بیشترین تولیدات هم تألیفی را داشته اند .همچنین چون تعداد خطوط
بیشتر از تعداد رأسها است ،ساختار شبکه هم تألیفی از نوع انبوه می
باشد .ازطرفی سلیمانی نیز یکی دیگر از خوشههای همکاری گسترده را
نشان می دهدکه درسمت چپ خوشه نقشه شکل گرفته .درگوشه سمت
چپ باالی نقشه شفاعی یکی دیگر از خوشههایی را که بیشترین تعداد
هم تألیفی را نشان میدهند ،تشکیل داده است .به طور کلی پرمه در
زمینه اقتصاد کشاورزی ،سالجقه و سلیمانی در زمینه آبخیزداری و منابع
طبیعی و شفاعی بجستان در زمینه مهندسی آب بیشترین تولیدات هم
تألیفی را داشتهاند.
اهمیت جایگاه این نویسندگان از آنجاست که این افراد باعث ارتباط و
اتصال زیرخوشه ها به خوشه های اصلی شده اند که در صورت حذف
این افراد از نقشه ،این ارتباط از بین خواهد رفت.

سؤال هفتم پژوهش :ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان در
نگارش مقاالت تألیفی به تفکیک سالهای مورد بررسی چگونه
است؟

در جدول  8ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاالت به تفکیک
سالهای مورد بررسی نشان داده شده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه
ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان عددی بین صفر و یک اسـت.
این عدد هرچه از  0/5بیشـتر باشـد ،حـاکی از آن اسـت کـه همکـاری
گروهی بین نویسندگان در سطح مطلوبتری قرار دارد و هرچه به عـدد
صفر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده ضعیف بودن میزان همکـاری گروهـی
بین نویسندگان است.
جدول  :8ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاالت به تفکیک
سالهای مورد بررسی

سال

ضریب همکاری گروهی نویسندگان

1386
1387
1388
1389

0/65
0/71
0/72
0/76

1390
1391

0/79
0/79

میانگین

0/74
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شکل  :1ماهیت و ساختار شبکههای هم تألیفی در مجالت علوم کشاورزی

جهان اسالم چقدر بوده است؟" نشان میدهد که متوسط نرخ رشد
رشته کشاورزی در سالهای مورد بررسی از شیب مناسبی برخوردار
است و اگر چه تا سال  88از رشد خوبی برخوردار بوده اما در سالهای
بعد با نوسان و کاهش نرخ رشد در سال  91مواجه میگردیم ،چنانکه از
سال  88تا  89مجددا این رشد کاهش داشته و از سال  89تا  90با رشد
چشمگیری روبروست ،اما همچنان که به سمت سال  91پیش میرویم
با کاهش رشد روبرو میگردیم .بی شک این امر برای جامعهی علمی
کشور تهدیدی بشمار میآید و نیازمند بررسی و چارهجویی است .البته
این ضریب رشد امیدوارکنندهای نیست و باید علت این کاهش را در
سالهای  88تا  89و همچنین  90تا  91مورد بررسی قرار داد و نیز
دلیل رشد تولید مقاله در بین سالهای  89تا  90نیز جستجو کرد.
نکته مهمی که در این تحقیق قابل تأمل است این است که تعداد
مجالت در یک سال یا یک موضوع نمیتواند تعیینکننده میزان استناد
به آن حوزه یا موضوع باشد .به طور مثال هر چه تعداد مقاله در سالی
بیشتر باشد میزان استناد در آن سال بیشتر است .یافتههای این تحقیق
با تحقیقات اسدی و دیگران ( )8و فتاحی و دیگران ( )20همخوانی دارد.
متوسط نرخ رشد رشته کشاورزی در سالهای مورد بررسی از شیب
مناسبی برخوردار است و اگر چه تا سال  88از رشد خوبی برخوردار بوده
اما در سالهای بعد با نوسان و کاهش نرخ رشد در سال  91مواجه
میگردیم ،چنانکه از سال  88تا  89مجددا این رشد کاهش داشته و از
سال  89تا  90با رشد چشمگیری روبروست ،اما همچنان که به سمت
سال  91پیش میرویم با کاهش رشد روبرو میگردیم .بی شک این امر
برای جامعهی علمی کشور تهدیدی بشمار میآید و نیازمند بررسی و
چارهجویی است.
نگاه جزئیتر به نتایج پرسش سوم یعنی میزان استناد به مقاالت
نمایه شده در بین سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم

بحث و نتیجهگیری
رابطه نزدیکی میان همکاری و تولید علم وجود دارد .یکی از
مصادیق همکاری علمی پدیده تالیف مشترک یا همکاری در تالیف یا
همان همتالیفی است .در محیطهای پژوهشی و بحث پیرامون
همکاریهای علمی ،همتالیفی رویتپذیرترین و دسترسپذیرترین
شاخصی است که در راستای سنجش و اندازه گیری میزان
همکاریهای علمی به کار میرود .به نظر میرسد همه این عوامل در
باال بردن کیفیت یک اثر علمی تاثیرگذار باشند و نتیجه یک کار علمی
مشارکتی از میزان نفوذ و تاثیر بیشتری نسبت به آثار تکنویسنده
برخوردار باشد (.)2
نتایج نشان داد که نرخ رشد همتألیفی در حوزه کشاورزی رو به
افزایش است .گرچه این میزان رشد به یک عامل بستگی ندارد اما چنین
میزان رشدی را میتوان بخشی از ماهیت علم دانست .عالوه بر این
روند رو به رشد تولید برونداد علمی نشاندهنده تمایل پژوهشگران به
تولید علم بیشتر در این حوزه بوده است .یافتههای تحقیق با تحقیقات
داورپناه و بهروزفر ( ،)11اسدی و دیگران ( )8و  )19( Hartهمسو بوده
است .در تحقیقات اسدی و دیگران یافتهها حاکی از آن بود که تعداد
انتشار عناوین در منابع تحت پوشش پایگاه وب آوساینس صعودی بوده
است ،به طوریکه آثار منتشر شده از  403عنوان در سال  2005به
 1048عنوان در سال  2010افزایش پیدا کرده است .نرخ رشد همتالیفی
در حوزه کشاورزی رو به افزایش است .گرچه این میزان رشد به یک
عامل بستگی ندارد اما چنین میزان رشدی را میتوان بخشی از ماهیت
علم دانست .عالوه بر این روند رو به رشد تولید برونداد علمی
نشاندهنده تمایل پژوهشگران به تولید علم بیشتر در این حوزه بوده
است .یافتههای تحقیق در پاسخ به پرسش دوم "نرخ رشد بروندادهای
حوزه کشاورزی بین سالهای  1386تا  1391در پایگاه استنادی علوم
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علمی بر افزایش ضریب تأثیر نشریه بررسی و تحلیل گردد .ضریب تاثیر
یعنی ارزش یک مقاله به میزان تاثیر آن بر مقاالت بعدی .در این
پژوهش همتالیفی بهعنوان شاخصی جهت افزایش ضریب تاثیر مجالت
سنجیده شد که نتایج حاکی از عدم ارتباط همتالیفی با افزایش ضریب
تاثیر مجله است .بنابراین باید علت این امر و عدم تاثیر همکاری علمی
بر افزایش ضریب تاثیر نشریه بررسی و تحلیل گردد.
یافتههای تحقیق در پاسخ به پرسش هفتم "ضریب همکاری
گروهی بین نویسندگان در نگارش مقاالت تألیفی به تفکیک سالهای
مورد بررسی چگونه است؟" نشان میدهد که افزایش ضریب همکاری
در طی سالهای مورد بررسی حاکی از روند مثبت و مناسب رشد
تولیدات علمی حاصل از همکاری گروهی در میان پژوهشگران رشته
کشاورزی است .لذا با توجه به اینکه مشارکت جمعی منجر به افزایش
کیفیت مقاالت پژوهشی میشود ،انتظار میرود اقدامات الزم توسط
مسئولین امور پژوهشی جهت افزایش میزان همکاری محققین در
فعالیتهای پژوهشی انجام گیرد .یافتههای این تحقیق با نتایج تحقیق
عصاره و معرفت ( )10در خصوص ضریب همکاری همخوانی دارد.
افزایش ضریب همکاری در طی سالهای مورد بررسی حاکی از روند
مثبت و مناسب رشد تولیدات علمی حاصل از همکاری گروهی در میان
پژوهشگران رشته کشاورزی است .لذا با توجه به اینکه مشارکت جمعی
منجر به افزایش کیفیت مقاالت پژوهشی میشود ،انتظار میرود
اقدامات الزم توسط مسئولین امور پژوهشی جهت افزایش میزان
همکاری محققین در فعالیتهای پژوهشی انجام گیرد.
در پاسخ به پرسش هشتم "ماهیت و ساختار شبکههای همتـألیفی
در مجالت علوم کشاورزی چگونه است؟" باید به این نکته اشـاره کـرد
که هر چند در این پژوهش تراکم شـبکه هـمنویسـندگی پـایین اسـت،
تعیین میزان همکاری در تألیف و توجه به همتالیفی در رشته کشاورزی
در خالل سالهای مورد بررسی افزایش یافتـه زیـرا همکـاری علمـی و
همتألیفی نقش بسزایی در ارتقای کمّی و کیفی تولیدات علمی ایفا مـی
کند و با توجه به اهمیت بـاالی کشـاورزی در رشـد اقتصـادی کشـور،
سیاستگذاران این رشته باید توجه و زمینههای الزم را بـرای ایـن نـوع
مشارکتها فراهم کنند .این پژوهش با پـژوهش عصـاره و سـهیلی ()9
تطابق دارد زیرا در پژوهش مذکور در حوزه مجالت علم اطالعـات نیـز
محققان به این نتیجه دست یافتنـد کـه تـراکم شـبکه هـمنویسـندگی
مجالت علم اطالعات بسیار پایین است .هر چند در این پژوهش تراکم
شبکه همنویسندگی پایین است .تعیین میزان همکاری در تالیف و توجه
به همتالیفی در رشته کشاورزی در خالل سالهای مورد بررسی افزایش
یافته زیرا همکاری علمی و همتالیفی نقش بسزایی در ارتقـای کمّـی و
کیفی تولیدات علمی ایفا میکند و با توجه به اهمیت بـاالی کشـاورزی
در رشد اقتصادی کشور ،سیاستگذاران این رشته باید توجه و زمینههـای
الزم را برای این نوع مشارکتها فراهم کنند.
در پایان میتوان گفت که با گذشت سـالهـا تمایـل بـه تولیـد و
انتشار مقاله بیشتر شده است و هرچه پیشتر میرویم این روند افـزایش
چشمگیری مییابد.

جهان اسالم نشان میدهد که در سالهای اخیر اقبال جامعه پژوهشگر
و متخصص به مشارکت و همکاری گروهی در تألیف مقاالت بیشتر
شده است به طوری که در سال  1391با بیشترین متوسط تعداد
نویسندگان در سالهای مورد بررسی (یعنی  )%92/3روبرو هستیم.
یافتهها با تحقیق سعادت و همکاران ( )21همخوانی دارد .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که لزوما تولید مقالهی بیشتر ،سبب ایجاد استناد بیشتر
نمیگردد .نکته مهمی که در این تحقیق قابل تامل است این است که
تعداد مجالت در یک سال یا یک موضوع نمی تواند تعیینکننده میزان
استناد به آن حوزه یا موضوع باشد به طور مثال هر چه تعداد مقاله در
سالی بیشتر باشد میزان استناد در آن سال بیشتر است.
یافتههای تحقیق در پاسخ به پرسش چهارم "میزان همتألیفی
نویسندگان مقاالت حوزهی کشاورزی در بین سالهای  1386تا 1391
نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم چگونه است؟" نشان
میدهد که مقالههای دارای همکاری علمی نسبت به مقالههای غیر
همتالیف بیشتر مورد استناد قرار میگیرد .این بدان معناست که مقاالت
چندمولفی از کیفیت علمی باالتری برخوردارند ،زیرا در این مقاالت است
که ایدههای جدید زیادی به بحث گذاشته میشود و گسترش افقهای
جدید در علوم مختلف را باعث میشود .لذا بهتر است برای بررسی
مشکالت و شیوههای همکاری در تألیف بین نویسندگان در ایران
پژوهشهایی انجام شود .نتایج تحقیق حاضر با نتایج سهیلی و عصاره
( )9مطابقت ندارد زیرا در این پژوهش نتایج نشان داد که شبکه هم
نویسندگی مجالت علمی اطالعات تراکم نسبتا پایینی دارند.
یافتههای تحقیق در پاسخ به پرسش پنجم "رابطه میزان مقاالت
دارای همتالیفی و میزان رویتپذیری آنها در حوزهی کشاورزی طی
سالهای  1386تا  1391چگونه است؟" نشان میدهد که میان میزان
مقاالت دارای همتالیفی و میزان رویتپذیری آنها در حوزهی
کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .وجود نویسنده همکار بر
روی میزان استناد به مقاله تأثیرگذار خواهد بود به طوری که همتألیفی
سبب افزایش استناد به مقاالت خواهد شد.
نتایج این بخش با نتایج پژوهش ، )21( suarez & Balserio
 )16( Egghe Lو )17( Alebrahimدر زمینه دریافت استناد بیشتر در
صورت همتالیفی ،همخوانی دارد .یافتهها در این پرسش حاکی از آن
است که مقالههای دارای همکاری علمی نسبت به مقالههای غیر
همتالیف بیشتر مورد استناد قرار میگیرد .این بدان معناست که مقاالت
چندمولفی از کیفیت علمی باالتری برخوردارند ،زیرا در این مقاالت است
که ایدههای جدید زیادی به بحث گذاشته میشود و گسترش افقهای
جدید در علوم مختلف را باعث میشود .لذا بهتر است برای بررسی
مشکالت و شیوههای همکاری در تالیف بین نویسندگان در ایران
پژوهشهایی انجام شود.
یافتههای تحقیق در پاسخ به پرسش ششم "رابطه میزان همتألیفی
نویسندگان مجالت با ضریب تأثیر مجالت در حوزهی کشاورزی طی
سالهای  1386تا  "1391نشاندهنده عدم ارتباط همتألیفی با افزایش
ضریب تأثیر مجله است .بنابراین باید علت این امر و عدم تأثیر همکاری
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