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Abstract
Background and aim: Scientific collaborations increase citations and its results in
the others' research. This aim of this study was to determine the number of authors
in different majors of humanities, basic sciences and arts and the relationship
between the number of authors and number of citations on Iranian articles indexed
in the Web of Science.
Material and methods: The present study was conducted using descriptive and
analytical methods through scientometric methods. The research population was
all articles published by Iranian researchers on the topics of basic sciences,
humanities and art, indexed in the Web of Science in 2012, which were 17671
documents. The number of citations of articles has been recorded by May 2016.
The year of 2016 was selected for the articles in the various categories would have
enough time to get the citation. Data were collected via referring to articles in each
field, counting the number of authors in each article and the number of citations
received each article until May 2016. Bib Excel, Excel, and SPP softwares were
used to analyzed the data.
Findings: This research has shown that the largest share of research collaboration
in Iran is in a group of two to five people. Moreover, there was a relationship and
correlation between the number of authors and the number of citations in different
majors.
Conclusion: Among the examined categories, the field of medicine had the highest
correlation coefficient between the number of authors and the number of citations,
and archeology had the lowest correlation.
Keywords: Scientific collaboration, Co-authorship, Web of science, Number of
authors, Number of citations, Iran
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سابقه و هدف :همکاری های علمی ،احتمال ارجاع و استناد به مقاله و ظهور نتایج آن در آثار دیگران را افزایش

1

میدهد .این پژوهش با هدف مشخص کردن الگوی نویسندگی در رشتههای مختلف علوم پایه ،علوم انسانی و هنر و

 .1گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده

بررسی رابطه میان تعداد نویسندگان و میزان استناد به مقالههای ایرانی نمایه شده در وبگاه علم ،انجام شده است.

مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

مواد و روشها :پژوهش حاضر از روشهای توصیفی و تحلیلی با بهرهگیری از روشهای علمسنجی انجام شده و

 .2مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه

جامعه پژوهش کلیه مقالههای پژوهشگران ایرانی در موضوعهای علوم پایه ،علوم انسانی و هنر در وبگاه علم در سال

تهران ،تهران ،ایران.

 17671 ،2012سند است .تعداد استنادهای مقالهها تا ماه می  2016ثبت شده است .سال  2016از این نظر انتخاب
شد که مقالههای حوزههای مختلف ،زمان کافی برای دریافت استناد را داشته باشند .دادهها با مراجعه به مقالههای هر

*نویسنده مسئول:

رشته و شمارش تعداد نویسندگان هر مقاله و نیز تعداد استنادهایی که هر مقاله تا ماه می  2016دریافت کرده بود،

علی اکبر صبوری

جمعآوری گردید .در جمعآوری و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  Excel ،Bibexcelو  SPSSاستفاده شد.
تهران ،خیابان انقالب ،خیابان قدس ،مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک.

یافتهها :پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین الگوی مشارکت و همکاری پژوهشی در ایران گروههای دو تا پنج نفره
هستند .همچنین همبستگی و رابطه بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادها در رشتههای مختلف ،متفاوت است.

کدپستی141761433۵ :

نتیجهگیری :در بین موضوعهای مورد بررسی ،رشته پزشکی دارای باالترین ضریب همبستگی بین تعداد نویسندگان
Email:

saboury@ut.ac.ir

و تعداد استنادها و باستانشناسی دارای کمترین میزان همبستگی بود.
واژگان کلیدی :همکاری علمی ،همنویسندگی ،وبگاهعلم ،تعداد نویسندگان ،تعداد استنادها ،ایران

مقدمه
پیدایش و رشد همکاریهای علمی از سوی یک شیمیدان فرانسوی طی
سالهای  1800-1830مطرح و رواج پیدا کرد .کاربرد این پدیده در
متون تا جنگ جهانی اول رشد آرامی داشت و بعد از آن رشد سریعتری
پیدا کرد (.)4
اوج همکاریهای علمی را باید پس از جنگ جهانی دوم جستجو
کرد .پس از جنگ جهانی دوم ،توجه کشورهای جهان به علم و فناوری
دو چندان شد ،چنانکه پیشرفت در علم و فناوری از پیچیدگیهای
خاص خود برخوردار گشت .امور پژوهشی نیازمند بودجههای کالن،
منابع انسانی متخصص در حد وسیع و در رشتههای گوناگون ،تجهیزات
و وسایل پیچیده شد که در بسیاری از موارد تأمین آنها از عهده یک
کشور خارج بود .این موضوع سبب شد تا کشورها به همکاری در
زمینههای علوم و فناوری روی آورند و سازمانها و مراکز علمی
پژوهشی منطقهای و بینالمللی راهاندازی شوند .برای مثال ،میتوان از
فرهنگستان علوم جهان سوم و یا سازمان پژوهشهای هستهای اروپا
(سِرن) نام برد (.)1
در دنیای امروزی پرداختن به مسائل علمی نیاز به دانش و
تخصص در بیش از یک زمینه دارد .همکاریهای پژوهشگران نقش

همکاری علمی یا همکاری پژوهشی شامل فعالیتهای پژوهشی
است که توسط چند پژوهشگر با استفاده از یک روش کارآمد و
هماهنگ در جهت رسیدن به اهداف پژوهشی منطبق با اهداف پژوهشی
یا عالقه این افراد انجام میشود ( .)1به طور کلی همکاریهای علمی
یکی از پیامدهای توسعة آموزشعالی و افزایش مراکز پژوهشی است
(.)2
پژوهشهای مشارکتی و همکاریهای علمی ،واکنشی در برابر
پدیدهی حرفهای شدن علم است ،حرفهای شدن فرآیندی است که
گروهی از افراد را با مجموعهای از تخصصها و گرایشها سازمان
میدهد .ریشه پژوهشهای مشارکتی را باید در زمان انقالب علمی قرن
هفده میالدی و در سازمانهای ارتباطی انقالب علمی یعنی مجلههای
علمی و محتویات آنها ،که همان مقالههای علمی هستند ،جستجو
کرد .در پی این تحوالت ،پژوهشها نشان دادند که در نیمه اول قرن
نوزدهم دانشمندانی که با یکدیگر همکاری داشتند ،به طور متوسط توان
تولید یا بهرهوری پژوهشی باالتری نشان دادند .بنا به نظر Harrison
و  Zemonگرایش عمده در همکاری ،افزایش چندنویسندگی (یعنی
بیش از دو نویسنده) است (.)3
37
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توزیع لگاریتمی نرمال را دنبال میکند .طبق این الگو با افزایش تعداد
اعضای گروه حدود  2/7درصد متوسط کارایی گروه افزایش مییابد
( .)1۵در بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه در داخل
کشور ،شریف مقدم و دیگران در پژوهشی به بررسی الگوی نویسندگی
و میزان استناد به پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی بر اساس پایگاه
آی .اس .آی طی سالهای  1992تا  201۵پرداختند .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که رابطه مثبت اما ضعیفی بین تعداد نویسندگان و استنادهای
مقالهها وجود دارد ( .)۵پیرحقی و صبوری در مقالهای با عنوان اندازه
بحرانی گروههای پژوهشی و بررسی آن در ایران به بررسی مقالههای
ایرانی در مجالت معتبر بین المللی از  2010تا  2014پرداخته و به این
نتیجه دست یافتند که به طور متوسط  4/6نفر در گروههای علوم
زیستی و پزشکی ایران با یکدیگر همکاری علمی دارند (.)7
احمدی ،سالمی و فتحی در مقالهای با عنوان تحلیل استنادی و
روابط همنویسندگی مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات
عربی روابط همنویسندگی و تعداد استنادهای مقالهها را بررسی کردند،
نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که ضریب همکاری بین
نویسندگان این حوزه بسیار پایین است و  76درصد مقالهها به صورت
انفرادی نوشته شدهاند (.)16
در پژوهش دیگری که حریری و نیکزاد بر روی مقالههای ایرانی
رشتههای کتابداری و اطالع رسانی ،روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد در
پایگاه آی .اس .آی بین سالهای  2000تا  2009انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که در علوم انسانی گرایش به تک نویسندگی زیاد است و
بیشترین مشارکت ،دو و سه نویسندهای بوده است .در حوزه روانشناسی
گرایش بیشتری به چند نویسندگی وجود دارد و ضریب همکاری
کتابداری پایینتر از سه رشته دیگر است (.)17
نتایج پژوهش حسن زاده ،بقایی و نوروزی چاکلی ،در مقالهای با
عنوان همتألیفی در مقاالت ایرانی مجالت آی .اس .آی در طول
سالهای  1989تا  200۵و رابطه آن با میزان استناد به آن مقاالت،
نشان داد که در حوزههای علوم پایه و پزشکی تعداد مقالهها و میانگین
استنادها از سایر حوزههای مورد بررسی بیشتر است .حوزه کشاورزی و
پس از آن علوم پزشکی باالترین میزان همکاری را در بین رشتههای
مورد بررسی ،دارند و رشتههای علوم انسانی کمترین تعداد مقاله،
همکاری علمی و کمترین میانگین استناد را دارند .همچنین تحلیل
یافتههای پژوهش آنها نشان داد همبستگی مثبت بین تعداد
نویسندگان و میزان استنادهای مقالهها وجود دارد (.)18
برخالف تأکید فراوان بر همکاری و مشارکت علمی ،میزان این
مشارکت در میان پژوهشگران ایرانی و رابطه بین همکاریهای علمی و
تأثیرگذاری یک پژوهش ،مشخص نیست .از این رو این پرسشها
مطرح میشوند که آیا همکاریهای علمی بر کیفیت یافتههای پژوهش
تأثیر دارد؟ آیا مقالههایی که تعداد نویسندگان بیشتری دارند ،دارای
کیفیت باالتری هستند و بیشتر مورد استناد قرار میگیرند؟ آیا در
موضوعهای مختلف ،هرچه تعداد نویسندگان مقاله بیشتر میشود تعداد
استنادها هم بیشتر میشود؟ چه نوع رابطهای بین تعداد نویسندگان و

مهمی در اشتراک تخصصها ،منابع و تواناییها ،کاهش هزینهها ،تبادل
اطالعات ،ترکیب نتایج و کاربردی شدن یافتههای علمی دارد.
همنویسندگی رسمیترین جلوه همکاری علمی ،فکری و اجتماعی
نویسندگان در انجام و نگارش پژوهشهای علمی است ( .)3منطقی
است اگر انتظار داشته باشیم تولیدات علمی از جمله مقالههای علمی که
توسط چند نویسنده نوشته میشوند ،زیربناییتر و دارای کیفیت باالتری
نسبت به مقالههای تک نویسندهای باشند.
مشارکت در پژوهش ،شبکهای از ارتباطات علمی میان پژوهشگران
ایجاد میکند که این شبکه عالوه بر انتقال دانش و اطالعات در حداقل
زمان ،ارجاع و استناد به مقاله را افزایش داده و به این ترتیب ،احتمال
استناد به اثر و تأثیر نتایج آن بر آثار دیگر افزایش مییابد .استنادها،
یعنی ارجاعدهی در انتشارات علمی ،یکی از شاخصهای مهم برای
سنجش کیفیت پژوهش هستند که ضریب تأثیر تولیدات علمی فرد و
مجلهها نیز براساس آن سنجیده میشوند (.)۵
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هرگاه تعداد زیادی از
آثار به اثری استناد کنند ،باید آن را یک اثر حائز اهمیت به شمار آورد و
این استنادها را تا حد زیادی نشانه اعتبار ،نفوذ و تأثیر علمی آن اثر
دانست .به همین دلیل است که امروزه ارتباط یک اثر با آثار پیشین را از
طریق استناد آن به آثار پیشین سنجش و ارزیابی کرده و جایگاه اثر
تولید شده را در شبکه ارتباطات علمی مشخص میکنند (.)6
نویسندگان زیادی ازاین دیدگاه که کارایی و عملکرد گروههای
پژوهشی بستگی به اندازة گروه دارد حمایت میکنند .سؤال این است آیا
گروههای پژوهشی بزرگ بهتر از گروههای پژوهشی کوچک کار
میکنند؟ و آیا تولیدات علمی گروههای پژوهشی بزرگتر نسبت به
گروههای پژوهشی کوچکتر ،از کیفیت باالتری برخوردارند؟ (.)7
الگوهای همکاری به انتخاب افراد همکار مربوط میشود ،برخی
متخصصان ترجیح میدهند که به تنهایی کار کنند و برخی برحسب نیاز،
با افراد خاصی همکاری میکنند و برخی در اغلب کارهای خود با
دیگران همکاری میکنند ( .)3نکتهی قابل تأمل و مهم این است که
گروههای پژوهشی باید به عنوان سیستمهای اجتماعی پیچیده درنظر
گرفته شوند و کیفیت پژوهش ،حاصل جمع سادة ویژگیهای اعضای
تشکیل دهندة آن نیست بلکه تعامالت بین اعضا مدنظر و مهم میباشد
( .)8در حوزه علم سنجی و خارج از کشور ،مقالههای بسیاری درباره
همکاریهای علمی منتشر شده است .در بسیاری از آنها ارتباط بین
همکاری پژوهشی و تعداد استناد به مقالهها بررسی شده است .بسیاری
از مطالعات نشان میدهد که رابطه نزدیکی بین این دومتغیر وجود دارد.
با افزایش تعداد نویسندگان ،تعداد مؤسسهها و تعداد کشورهایی که در
تولیدات علمی مشارکت دارند ،تعداد استنادها افزایش مییابد (.)9-11
یکی از علل این امر رؤیتپذیری بیشتر مقالههاست که منجر به
باال رفتن ضریب تأثیر مجله نیز میشود ( .)12-13مطالعات تجربی
دیگر نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین کیفیت و کارایی گروه
پژوهشی با اندازه گروه وجود دارد ( .)14همچنین تعداد انتشارات هر
نویسنده در گروههای پژوهشی و تعداد ارجاعات به ازای هر مقاله ،یک
38
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سپس با انتخاب ایران در بخش کشورها و انتخاب مقالههای پژوهشی و
مقالههای مروری در قسمت نوع مدرک ،کلیه مقالههای مربوط به ایران
در سال  2012بازیابی شدند .بعد از آن ،با انتخاب موضوع مورد نظر در
قسمت حوزهی پژوهش ) ،(Research Areaاطالعات مقالههای آن
حوزه ،بازیابی و به صورت متنی ) (plain textذخیره شد.
در نهایت ،فایلهای ذخیره شده به تفکیک رشتهها را وارد نرمافزار
بیباکسل نموده و فرمت آنها را به صورت  outتبدیل کردیم .ویژگی
فایل مورد نظر این است که نام نویسندگان هر مقاله را تفکیک کرده و
نام هر نویسنده را در یک سطر نمایش میدهد که شمارش نام
نویسندگان را سادهتر مینماید .فایل خروجی با پسوند  outرا با نرمافزار
اکسل باز نموده و پس از شمارش تعداد نویسندگان هر مقاله ،عدد
مربوط به تعداد نویسندگان ،در یک ستون فایل اکسل و تعداد
استنادهایی که هر مقاله تا ماه می  2016دریافت کرده بود ،در ستون
دیگر درج شدند .به این ترتیب ،در هر سطر تعداد نویسندگان یک مقاله
و تعداد استنادهای همان مقاله در دو سلول کنار هم قرار گرفتند .برای
یافتن میانگین تعداد نویسندگان مقالههای هر حوزه برای ستون تعداد
نویسندگان ،از قسمت دادههای اکسل ،آمار توصیفی شامل میانه،
بیشترین فراوانی (مد) و میانگین محاسبه شد و برای بررسی رابطه و
همبستگی میان تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای موضوعهای
مختلف ،از همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSنسخه  18استفاده
گردید.

تعداد استنادها به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کیفیت
مقالهها ،برقرار است؟ مشارکت در کدام رشتهها بیشتر و در کدام رشتهها
کمتر است؟
با توجه به اینکه در ایران پژوهشهای جامعی که در یک مقطع
زمانی به بررسی و مقایسه اندازه گروههای پژوهشی ایران در رشتههای
مختلف و رابطه همکاریهای پژوهشی و میزان استناد به آنها صورت
نگرفتهاست ،پژوهش حاضر چند هدف اصلی را دنبال میکند که شامل:
 .1تعیین الگوی نویسندگی پژوهشگران ایرانی و اندازه گروههای
پژوهشی در  22حوزه مختلف؛  .2تشخیص درصد مقالههای انفرادی در
مقابل مقالههای مشارکتی در هر موضوع؛  .3تعیین بیشترین و کمترین
میزان مشارکت در رشتههای مورد بررسی؛ و  .4شناسایی رابطه میان
تعداد نویسندگان و میزان استناد به مقالههای ایرانی نمایه شده در وبگاه
علم ) (Web of Scienceدر سال  2012است.
مواد و روشها
این پژوهش با بهرهگیری از روشها و فنون علم سنجی انجام شده
است .جامعه پژوهش کلیه مقالههای پژوهشگران ایرانی در  22موضوع،
در حوزههای علوم پایه ،پزشکی و غیرپزشکی از وبگاه علم در سال
 2012بالغ بر  17671مقاله است .تعداد استنادهای مقالهها تا ماه می
 2016ثبت شده است .سال  2016از این نظر انتخاب شد که مقالههای
حوزههای مختلف ،زمان کافی برای دریافت استناد را داشته باشند،
برخی حوزهها مانند تاریخ ،فلسفه و یا باستانشناسی نسبت به رشتههایی
مانند پزشکی ،شیمی و علوم رایانه ،به زمان بیشتری برای دریافت
استناد نیاز دارند .روش کار به این صورت بود که با درج  2012در فیلد
جستجوی سال نشر ،در مجموعه هسته پایگاه )،(Core collection
کلیه مقالههای نمایه شده در وبگاه علم در سال  2012بازیابی شدند.

یافتهها
بخش نخست یافتههای پژوهش شامل آمار توصیفی در جدول 1
نشان داده شده است.

جدول  .1فراوانی مقالهها و بزرگترین گروه پژوهشی هر رشته و سهم مقالههای انفرادی

موضوع

شیمی
پزشکی
زیست شناسی
فیزیک
ریاضی
علوم رایانه
کشاورزی
محیط زیست
زمین شناسی
علوم دامپزشکی
زنان و زایمان
علوم تربیتی
اقتصاد تجارت
بهداشت
پرستاری
جغرافیا
باستان شناسی
جامعه شناسی
معماری
هنر
فلسفه
تاریخ

تعداد مقالهها

3729
3218
2836
2209
1۵39
1007
882
637
626
344
230
106
10۵
6۵
۵8
34
16
10
8
7
3
2

بزرگترین گروه نویسندگان

14
3۵9
1268
2891
7
8
14
94
376
1۵
23
32
6
9
8
16
۵
12
4
2
2
2
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تعداد مقالههای انفرادی

148
۵4
93
207
204
67
62
23
36
29
1
8
6
3
3
۵
3
2
3
۵
2
1

درصد مقالههای انفرادی

%3.96
%1.67
%3.27
%9.37
%13.2۵
%6.6۵
%7.02
%3.61
%۵.7۵
%8.43
%0.43
%7.۵4
%۵.71
%4.61
%۵.17
%14.70
%18.7۵
%20.00
%37.۵0
%71.42
%66.66
%۵0.00
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با نگاهی کلی به درصد مقالههای انفرادی در جدول درمییابیم که
درصد مقالههای انفرادی در رشتههای علوم انسانی و هنر بیشتر از
مقالههای مشارکتی و در رشتههای پزشکی و علوم پایه درصد مقالههای
مشارکتی بیشتر از مقالههای انفرادی است( .جدول )1
مقدار میانگین تعداد نویسندگان حوزه فیزیک اختالف زیادی با
میانه و بیشترین فراوانی (مد) دارد و همچنین دارای انحراف معیار بسیار
بزرگی است .این امر به دلیل وجود گروههای پژوهشی بسیار بزرگ در
حوزه فیزیک است .در این حوزه  91مقاله وجود دارند که بین
 2100تا  2900نفر نویسنده دارند و این امر میانگین را به شدت تحت
تأثیر قرار داده است .به این دادهها در آمار ،دادههای پرت گفته میشود.
دادههای پرت به دادههایی گفته میشوند که در یک مجموعه داده
نسبت به سایر مقادیر موجود بزرگتر یا کوچکتر است و در فاصلهای
دورتر از سایر دادهها قرار میگیرد .حذف دادههای پرت از این نظر
اهمیت دارد که وجود آنها در مراحل دادهکاوی باعث نتایج نادرست و
غیرمنطقی خواهند شد .بنابراین برای رسیدن به نتایج واقعیتر باید این
دادهها در محاسبات کنار گذاشته شوند .در نتیجه ،برای محاسبه میانگین
از چارک اول تا سوم استفاده گردید .پس از انجام محاسبه میانگین به
این روش مقدار  3برای میانگین تعداد نویسندگان حوزه فیزیک
به دست آمد( .جدول )2

شیمی با  3729مقاله دارای بیشترین تعداد مقالههای ایرانی نمایه
شده در وبگاه علم ،در سال  2012بودهاست .پزشکی با  3218و زیست
شناسی با  ،2836فیزیک با  ،2209ریاضی با 1۵39و علوم رایانه با
 1007مقاله در رتبههای دوم تا ششم از نظر تعداد مقالهها قرار دارند .در
جدول ،هرچه به رشتههای علوم انسانی و هنر نزدیک میشویم از تعداد
مقالهها کم میشود.
از نظر اندازه گروههای پژوهشی یعنی تعداد نویسندگان ،مقالهای در
حوزه فیزیک با  2891نویسنده ،در بین کلیه رشتههای مورد بررسی
دارای باالترین تعداد نویسنده است .در حوزه زیست شناسی مقالهای با
 1268نویسنده ،در زمین شناسی مقالهای با  376نویسنده و در پزشکی
مقالهای با  3۵9نویسنده و در محیطزیست مقالهای با  94نویسنده و در
موضوع علوم تربیتی ،مقالهای با  32نویسنده دارای رتبههای دوم تا
ششم هستند .در این بخش نیز گروههای پژوهشی در رشتههای علوم
پایه و پزشکی بزرگتر از گروههای پژوهشی حوزه علوم انسانی و هنر
هستند .
در مقایسه رشتههای مختلف از نظر درصد مقالههای انفرادی ،حوزه
زنان و زایمان با  0/43درصد و پزشکی با  1/67درصد ،کمترین درصد
مقالههای انفرادی و حوزههای موضوعی هنر با  71/42درصد و فلسفه
با  66/66درصد بیشترین درصد مقالههای انفرادی را دارا هستند.

جدول  .2میانگین ،میانه و بیشترین فراوانی نویسندگان مقالهها و انحراف معیار
موضوع

میانگین

میانه

بیشترین فراوانی(مد)

انحراف معیار از میانگین

شیمی
پزشکی
زیست شناسی
فیزیک
ریاضی
علوم رایانه
کشاورزی
محیط زیست
زمین شناسی
علوم دامپزشکی
زنان و زایمان
علوم تربیتی
اقتصاد تجارت
بهداشت
پرستاری
جغرافیا
باستان شناسی

3/۵0
۵/7۵
4/94
94/7۵
2/49
2/86
3/64
3/92
4/03
3/90
4/84
4/30
2/82
4/01
3/۵6
3/94
2/۵6

3
۵
4
3
2
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3

3
4
4
3
2
3
3
3
3
3
4
2
2
3
3
3
3

1/۵۵
12/0۵
23/9۵
442/76
0/99
1/06
1/67
3/98
14/99
1/93
2/22
3/48
1/00
1/93
1/32
3/34
1/09

زایمان یک مقاله با  23نویسنده ،میانگین دادهها را تحت تأثیر قرار
دادهاند .همچنانکه به سمت پایین جدول حرکت میکنیم ،میزان
انحراف از میانگین دادهها کمتر میشود .در انتهای جدول رشتههای
ریاضی ،اقتصاد تجارت و علوم رایانه دارای کمترین انحراف معیار از
میانگین هستند و این نشان میدهد که در این رشتهها تمایل برای
تشکیل گروههای بزرگ پژوهشی از رشتههای دیگر کمتر است .البته
ماهیت برخی رشتهها نیز به گونهای است که تشکیل گروههای بزرگ
پژوهشی در آن میسر نیست.

بیشترین پراکندگی دادهها مربوط به حوزه فیزیک است و این به
دلیل وجود مقالههایی است که نویسندگان باالی  2000نفر دارند .در
موضوع زیست شناسی ،یک مقاله با  1268نویسنده ،مقدار میانگین را
تحت تأثیر قرارداده است .همچنین در موضوع زمین شناسی مقالهای با
 376نویسنده و در پزشکی شش مقاله 3۵۵ ،302 ،217 ،207 ،127و
 3۵9نویسندهای میانگین را تحت تأثیر قرار دادهاند .در موضوع محیط
زیست یک مقاله با  94نویسنده ،در موضوع علوم تربیتی یک مقاله با
 32نویسنده و در جغرافی دومقاله با  14و  16نویسنده و موضوع زنان و
40
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پزشکی با میانگین  4/84نویسنده (تقریبا  ۵نفر) است .کمترین مشارکت
در رشتههای هنر ،فلسفه و تاریخ است( .جدول )3

یافتهها نشان میدهند که الگوی مشارکتهای پژوهشی در ایران
گروههای دو تا چهارنفری است .بیشترین مشارکت مربوط به رشته

جدول  .3مقدار انحراف معیار رشتههای مختلف
موضوع یا رشته علمی

انحراف معیار از میانگین

میانگین تعداد نویسندگان
پس از حذف دادههای پرت

442/76
23/9۵
14/99
12/0۵
3/98
3/48
3/34
2/22
1/93
1/93
1/67
1/۵۵
1/32
1/09
1/06
1/00
0/99

3
4/03
3/20
4/84
3/6۵
3/۵8
3/0۵
4/48
3/90
4/01
3/64
3/۵0
3/۵6
2/۵6
2/86
2/82
2/49

فیزیک
زیست شناسی
زمین شناسی
پزشکی
محیط زیست
علوم تربیتی
جغرافی
زنان و زایمان
علوم دامپزشکی
بهداشت
کشاورزی
شیمی
پرستاری
باستان شناسی
علوم رایانه
اقتصاد تجارت
ریاضی

معکوس بین دو متغیر را نشان میدهد .رابطه معکوس یا منفی ،نشان
میدهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر دیگر کاهش مییابد و
برعکس .ضریب همبستگی صفر نشان میدهد که بین دو متغیر رابطه
خطی وجود ندارد .الزم به ذکر است به دلیل کم بودن تعداد مقالههای
رشتههای جامعهشناسی ،معماری ،هنر ،فلسفه و تاریخ از چرخه بررسی
حذف شدند( .جدول )4

برای بررسی رابطه بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای مقالهها
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد .ضریب
همبستگی پیرسون بین  1و  -1تغییر میکند .ضریب همبستگی مثبت
بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است .رابطه مستقیم یا مثبت به این
معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد ،دیگری نیز
افزایش (کاهش) مییابد .ضریب همبستگی منفی نیز وجود یک رابطه

جدول  .4همبستگی بین تعداد نویسندگان و استنادها
ضریب همبستگی

موضوع

ضریب همبستگی

پزشکی

0/761

پرستاری

0/119

موضوع

اقتصاد تجارت

0/446

ریاضی

0/091

جغرافیا

0/432

علوم رایانه

0/090

علوم تربیتی

0/32۵

محیط زیست

0/072

زنان و زایمان

0/30۵

زیست شناسی

0/040

علوم دامپزشکی

0/2۵1

زمین شناسی

0/007

فیزیک

0/208

کشاورزی

-0/007

بهداشت

0/180

باستان شناسی

-0/0۵0

شیمی

0/131

بحث و نتیجهگیری
یافتهها درباره گروههای پژوهشی ایران نشان داد ،عالوه بر اینکه
گروههای پژوهشی در رشتههای علوم پایه و پزشکی بزرگتر از
گروههای پژوهشی حوزه علوم انسانی و هنر هستند ،تعداد مقالههای
رشتههای علوم پایه و پزشکی نسبت به رشتههای علوم انسانی و هنر

بسیار بیشتر است .در رشتههای علوم انسانی و هنر درصد مقالههای
انفرادی بیشتر از مقالههای مشارکتی است و در رشتههای پزشکی و
علوم پایه درصد مقالههای مشارکتی بیشتر است .تمامی این موارد با
یافتههای حسنزاده ،بقایی و نوروزی چاکلی ( )18مطابقت داشته و
41
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نویسندگان و تعداد استنادهای مقالههاست .میتوان گفت که در این
حوزه تقریبا رابطهای بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
در حوزه کشاورزی هم ارتباطی بین متغیرها مشاهده نمیشود .با
توجه به اهمیت و نقش کشاورزی در دنیای کنونی از لحاظ تأمین درآمد،
اشتغال زایی ،ارزآوری ،تأمین غذا و امنیت غذایی و  ،...الزم است
مسئوالن امر توجه ویژهای به پژوهشهای کشاورزی به عنوان نیروی
محرکه رشد اقتصادی و توسعه داشته باشند .الزمه شکوفایی اقتصاد
کشاورزی ،به وجود آمدن گروههای پژوهشی است که فعاالنه با یکدیگر
در تعامل هستند و نتایج فعالیتهای آنها باعث بهرهوری و کارایی
بیشتر یافتههای علمی در کشاورزی میشود .همچنین در رشتههای
زمین شناسی ،زیست شناسی و محیط زیست هم ضریب همبستگی
بسیار کم است .با توجه به اهمیتی که علم زیست شناسی در تمدن
بشری و به ویژه در حوزه ژنتیک و تحوالت ژنتیکی دارد و همچنین
مطالعات زیست محیطی و توجه جهانیان به محیط زیست و مظلومیت
کرهزمین در دنیای کنونی ،ارتباط مستقیم این علوم با پیکر موجودات
زنده است که حیات را بر روی کره زمین تشکیل دادهاند .مسالهی
حیات ،ارزش تعمق و برنامهریزی و سرمایهگذاری برای ایجاد گروههای
فعال پژوهشی و تالش برای رفع موانع موجود را دارد .از طرفی ماهیت
این رشتهها و ارتباط مستقیم آنها با موجودات زنده مستلزم
مسئولیتپذیری باالتر پژوهشگران این حوزهها نسبت به نتایج حاصل از
پژوهشها میباشد .از این رو استفاده از همکاری علمی در این حوزهها
میتواند به بهبود کیفیت آثار علمی تولید شده در مقایسه با آثار تک
نویسندهای منتهی شود .بخشی از یافتههای پژوهش نشان دادند که
رشتههای علومانسانی از نظر گروههای پژوهشی و تولیدات علمی ،بسیار
ضعیف هستند .با توجه به اهمیت علومانسانی که از ریشهایترین مبانی
و مقدمات فکری و فلسفی آغاز شده و تا مصداقیترین و کاربردیترین
دانشهای مورد نیاز بشر ادامه مییابند ،اهمیت به علوم انسانی منجر به
فضای فکری فعال در این حوزه و نظریات بومی و کاربردی در فضای
مدیریتی جامعه خواهد شد.
در نهایت ،با توجه به نتایج این پژوهش ،مدیران ،مسئوالن و
سیاستگذران عرصه علم ،ضمن توجه بیشتر به فعالیتهای پژوهشی ،با
تأمین بودجه و حمایتهای مالی ،توسعه تکنولوژیهای جدید ،حمایت از
بخشهای خصوصی برای سرمایهگذاری در امور پژوهشی ،همکاری و
ارتباط با دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی ،تسهیل ارتباط و
همکاریهای علمی پژوهشگران و استفاده از فرصتهای پژوهشی در
سطح ملی و بین المللی میتوانند تا حد زیادی زمینههای الزم را برای
ارتقای کمی و کیفی تولیدات علمی مهیا سازند .از طرفی آگاهی دادن،
ایجاد انگیزه و نگرش مثبت به پژوهشگران و دانشجویان در زمینه انجام
پژوهشهای گروهی و ایجاد روحیه تیمی و تشکیل تیمهای پژوهشی،
اقدام مهمی در این عرصه خواهد بود.

یافتههای آنها را تأیید میکند .البته در میان رشتههای علوم انسانی،
رشته علوم تربیتی وضعیت بسیار بهتری نسبت به سایر رشتههای این
حوزه دارد و در این رشته تمایل برای همکاری علمی و پژوهشی از سایر
رشتههای علوم انسانی بسیار بیشتر است و تنها  7/۵4درصد مقالههای
این رشته به صورت انفرادی نوشته شدهاند.
در رشتههای علوم پایه مانند فیزیک ،زیستشناسی ،زمینشناسی و
همچنین رشتههای پزشکی گروههای بزرگ پژوهشی به وجود آمدهاند،
ولی در رشتههای علوم انسانی گروه پژوهشی بزرگی به وجود نیامده
است .در رشتههایی مانند اقتصاد تجارت ،ریاضیات و رایانه ،با اینکه
تعداد مقالهها نسبتاً زیاد است؛ اما در این رشتهها هم ،گروههای
پژوهشی بزرگ شکل نگرفتهاند و پژوهشگران در این رشتهها به صورت
گروههای کوچک و حداکثر  7 ،6و  8نفری ،با یکدیگر همکاری
میکنند .بزرگترین گروه پژوهشی مربوط به مقالهای از فیزیک ،با
 2891نویسنده و کوچکترین گروههای پژوهشی در رشتههای هنر،
فلسفه و تاریخ است که اغلب در گروههای یک یا دو نفری کار میکنند.
این یافته پژوهش ،بخشی از نتایج پژوهش حریری و نیکزاد ( )17را
تأیید میکند.
به طور کلی میتوان گفت که بیشترین الگوی مشارکت و همکاری
پژوهشی در ایران گروههای دو تا پنج نفره هستند .بیشترین میزان
مشارکت در رشتههای پزشکی با میانگین  4/84نویسنده (به طور
تقریبی  ۵نفر) است که با یافتههای پیرحقی و صبوری ( )7نیز مطابقت
دارد و کمترین مشارکت در رشتههای هنر ،فلسفه و تاریخ است.
بخش دیگری از یافتهها نشان داد که همبستگی و رابطه بین تعداد
نویسندگان و تعداد استنادهای مقالهها در رشتههای مختلف متفاوت
میباشد .حوزه پزشکی عالوه بر دارا بودن باالترین میانگین تعداد
نویسندگان ،دارای باالترین ضریب همبستگی ()0/761است و این نشان
میدهد که هرچه تعداد نویسندگان در مقالههای پزشکی بیشتر میشود
تعداد استنادهای دریافتی مقاله هم بیشتر میشود .میتوان گفت که این
ضریب باال به خاطر تعامل خوب اعضای گروه پژوهشی است و اینکه
مشارکت در پژوهش باعث باالرفتن کیفیت و کارایی مقاله و انعکاس
یافتههای پژوهشهای پزشکی در آثار دیگران شده است .این نتایج با
یافتههای پژوهش حسنزاده ،بقایی و نوروزی چاکلی ( )18مطابقت دارد.
باال بودن ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش در موضوع اقتصاد
تجارت (اقتصاد کسب و کار) ،بعد از پزشکی نشان از اهمیت این موضوع
در جهان کنونی دارد و مؤید این امر است که در میان تمام مسائل یک
جامعه ،اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی مطرح است و
ایران نیز از این امر مستثنی نیست.
موضوع باستان شناسی در جدول همبستگی ،بین تعداد نویسندگان
و استنادها ،با ضریب همبستگی  -0/0۵0دارای کمترین مقدار است.
این مقدار نشان دهنده ارتباطی بسیار ضعیف و غیرمستقیم بین تعداد
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