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چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسي میزان
همتألیفي نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی
علوم جهان اسالم بین سالهای  1381تا  1390ميباشد.
پژوهش حاضر از نوع علمسنجي و يک تحقیق
کاربردی ،و توصیفي غیرآزمايشي است .در اين
پژوهش ،در انتخاب نويسندگان دانشگاه تهران و
مقاالت آنها از نمونهگیری استفاده نشده ،و تمامي
موارد يک به يک مورد بررسي قرار گرفته است.
پژوهش حاضر ضمن اينکه نمايي از وضعیت
همکاریهای علمي نويسندگان دانشگاه تهران را ارائه
ميدهد؛ به تعیین ضريب مشارکت نويسندگان اين
دانشگاه در هر يک از هشت حوزه موضوعي و تعیین
نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران
بر اساس مولفه نويسنده /مؤسسه ميپردازد .نتايج
حاصل از پژوهش نشان داد که با وجود افزايش ساالنه
تولیدات علمي دانشگاه تهران؛ نرخ رشد مقاالت يک
نويسندهای در حال کاهش ميباشد و نرخ رشد مقاالت
چند نويسندهای افزايش مييابد و اين نويدی برای
افزايش مشارکت و همکاری علمي نويسندگان دانشگاه
تهران در تولیدات علمي ميباشد.
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Abstract: The purpose of the
present research is to investigate the
Co-authorship amount of Tehran
University Authors in Islamic
World Science Citation Center
Between 2002-2011. The present
research is a scientometric, applied,
descriptive and non-experimental
study. In this study, no sampling is
applied for selecting the authors of
Tehran University, their articles and
also all the cases are investigated
one by one. The present research
not only demonstrates scientific
cooperation of Tehran University
authors but also it determines
collaboration of indexing of these
authors in each of 8 subject fields,
and growth rate of collaboration
based on author/institute indicator.
The result of findings of the study
showed that in spite of increasing in
scientific productions of Tehran
University in each year, the growth
rate of single author articles is
decreasing while the growth rate of
multiple author articles is increasing
proves
the
collaboration
enhancement
and
scientific
cooperation
among
Tehran
University Authors.
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مقدمه

"همکاری علمي را که به عنوان کار مشترک محققان به منظور کسب هددف مشدترک،
يعني تولید دانش علمي تعريف ميشود ،ميتوان از شاخصهای اصلي توسدعة علمدي
هر جامعه به حساب آورد که به يک موضوع اصدلي در سیاسدتگدذاریهدای علمدي
تبديل شده است" (ادهمي ،اکملي و ورمزيار.)89 :1390 ،
پژوهشگران ،همکاری علمي را راهي برای استفاده بهینه از منابع و اشتراک عقايدد،
افکار و معلومات میان پژوهشگران مختلدف ،جلدوگیری از دوبدارهکداریهدا و تکدرار
اشتباهات برگزيدهاند؛ بر اين اساس ،از نظر افراد مختلف ،همکاری علمي بده صدورت
زير تعريف ميشود :از نظر هادسون ،همتألیفي عبارت است از مشدارکت دو يدا چندد
نويسنده در تولید يک اثر که به تولید بروندادی علمي با کیفیت باالتری در مقايسده بدا
زماني که يک فرد به تنهايي اثری را تولید و منتشر نمايد ،منجر مديشدود (هادسدون،1
.)157 :1996
"هم تألیفي بهطور مرسوم و سنتي از طريق مقالههدای چندد نويسدندهای و تولیددات
علمي مشترک اندازهگیری ميشود؛ هر چند تمام ظواهر و جنبههای همکاری را بدهطدور
کامل نشان نميدهد" (زوملزو و پرسدمنز ،)557 :2003،2از ايدن رو ،توجده بده جايگداه
همتألیفي در تولیدات علمي ،انگیزهای بهمنظور انتخاب موضوع اين پژوهش شد.
"همکاری علمي در ابتدا از سوی شدیميداندان فرانسدوی در اوايدل قدرن ندوزدهم
بهوجود آمد و تا جنگ جهاني اول بهآرامدي رشدد يافدت ،امدا بعدد از آن ،بدا سدرعت
بیشتری به رشد خود ادامده داده اسدت (عرداره ،2005 ،نقدل در داندش و همکداران،
 .)44 :1388برخي از داليل اين رشد سريع ممکن اسدت بده دلیدل مزايدای مشدارکت
علمي شامل :تبادل مؤثر و مفید نظدرات ،افدزايش کیفیدت مقداالت گروهدي ،دريافدت
استنادهای بیشتر ،استفاده از تخرص و مهدارت نويسدندگان همکدار ،افدزايش تعدداد
مقاالت اعضای هیأت علمي دانشگاههدا بده منظدور ارتقدای رتبده ،افدزايش انگیدزه در
محققان برای انجام فعالیتهای پژوهشي و ابزاری بهمنظدور مقابلده بدا اندزوای علمدي
باشد؛ عالوه بر اين ،سیستمهای ارتباطي کمهزينه ،همانند پست الکترونیکي ،دسترسدي

1. Hudson
2. Zumelzu & Presmannes
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از راه دور به پايگاههای اطالعاتي پیوسته و تسهیالت موجود در وب جهانگستر ،نیدز
از داليل اين رشد سريع بهنظر ميرسد" (دانش و همکاران.)44 :1388 ،
"يکي از معیارهای ارزيابي هر دانشگاه ،تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاههای
استنادی است .هرچه تعداد مقاالت منتشر شدة هر دانشگاه بیشتر باشد ،آن دانشگاه
رتبه باالتری در رتبهبندی دانشگاهها به دست ميآورد .امروزه با استفاده از پايگاههای
اطالعاتي عظیمي که طراحي گرديده و نرمافزارهايي که قابلیت بررسي عملکرد
دانشگاهها ،مؤسسات ،اشخاص و ...در آن پايگاهها را تسهیل نموده ،انجام مطالعات
علمسنجي را تا حد زيادی دقیقتر ،منسجمتر و راحتتر ساختهاند" (سهیلي و
عراره 82 :1388 ،و .)83
"در اين راستا ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،يک نظام استنادی در سطح
کشورهای اسالمي است .در حقیقت ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،با استفاده از
اطالعات جمعآوری شده از انتشارات فارسي ،بهخروص مجالت علمي ،در تحلیل
محتوا ،ارزيابي مجالت و رتبهبندی مؤسسات علمي و نويسندگان در سطح ملي
موفقیتهايي کسب کرده است که از آن جمله ميتوان به معیارهای علمسنجي که بر
اساس قوانین علمي پايهگذاری شده است اشاره کرد( " .مهراد و مقرودی دريه،
.)1389
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،هر ساله به رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتي ايران ميپردازد .در رتبهبندی سال  ،1391دانشگاه تهران رتبه يک را به
دست آورده است (.)ur.isc.gov.ir
کتابداران در دنیای امروزی برای اداره امور حتماً بايد با يک مهندس کامپیوتر در
تعامل باشند؛ يا مهندس کامپیوتری که ميخواهد برنامهای برای کتابخانه بنويسد حتماً
بايد اصول و قواعد اولیه کتابداری را بداند .با توجه به گسترش زبان انگلیسي و
انگلیسي بودن متن بهترين مقاالت ،هر متخرري در کنار تخرص خود بايد زبان
انگلیسي را نیز فرا گیرد .پزشکان و داروسازان بايد با گیاهشناسان و ديگر متخرران
در تعامل باشند و باالجبار امروزه رشتهها از خاصیت میانرشتهای برخوردارند .امروزه
تعامل میان پژوهشگران ،امری الزم و اجتنابناپذير شده است ،و با توجه به اينکه
شبکههای همتألیفي ،نوعي ساختار دانش را نشان ميدهند ،مطالعات در اين زمینه در
بهبود پژوهش و افزايش همکاریهای علمي تأثیرگذارند .از آنجايي که دانشگاه تهران
در رتبهبندی دانشگاهها ،برترين دانشگاه کشور محسوب ميشود ،بررسي تولیدات
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علمي اين دانشگاه ،موجب تشويق پژوهشگران دانشگاه به همکاریهای علمي و
همتألیفي خواهد شد ،و از آنجايي که میزان همکاریهای علمي نويسندگان و
پژوهشگران در تولیدات علمي از شاخصهای مؤثر در تولیدات علمي دانشگاههاست؛
اين موضوع ميتواند باعث افزايش همکاریهای علمي ،و در نهايت ،موجب پويايي و
رشد هرچه بیشتر آن شود؛ در ضمن عالوه بر ارزيابي و کنترل پیشرفتهای بهوجود
آمده در فعالیتهای پژوهشي و همکاریهای علمي دانشگاه تهران ،کاستيها و
نواقص موجود و عوامل بازدارنده همکاریها را نیز ميتوان شناسايي کرد و در صدد
رفع آنها برآمد .مسئوالن و مديران دانشگاه تهران با مقايسة نتايج حاصل از بررسي
تولیدات علمي و همکاریهای گروهي اين دانشگاه با دانشگاههای برتر دنیا ،ميتوانند
در صدد فراهمآوری امکانات و تجهیزات اقدام کنند ،و با در اختیار قرار دادن اين
امکانات برای پژوهشگران و نويسندگان به بهتر شدن و پیشرفت دانشگاه ياری نمايند
و علل و عوامل فرهنگي ،اجتماعي و اقترادی مؤثر بر همکاریهای علمي دانشگاه را
بررسي کنند تا از اين طريق ،همکاریهای علمي را به سمت صحیح خود هدايت
نمايند؛ بنابراين ،لزوم توجه به تولیدات علمي هر دانشگاه و پژوهشگران آن دانشگاه
بهطور خاص ،ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمايان ميسازد.
مهمترين مسألهای که در اين پژوهش به آن پرداخته ميشود ،آن است که با بررسي
تولیدات علمي دانشگاه تهران ،که در رتبهبندی دانشگاههای کشور مقام اول را دارا
است ،میزان همتألیفي اين دانشگاه با ساير دانشگاههای کشور در تولیدات علمي نمايه
شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در بازة زماني  1390-1381بر اساس
نويسنده /مؤسسه ،که شامل  16957مقاله است ،سنجیده ميشود .پژوهش حاضر بر آن
شد تا با مطالعه الگوهای همکاری علمي نويسندگان دانشگاه تهران ،الگوهای
نويسندگي تولیدات علمي اين دانشگاه را بررسي نمايد تا بدين ترتیب ،وسعت
مشارکت و همکاری گروهي در میان اين نويسندگان در پايگاه استنادی علوم جهان
اسالم در فاصله سالهای  1381تا  1390مشخص شود .از جمله شاخصهای بررسي
شده  ،ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در هر هشت حوزه موضوعي
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (علوم انساني ،فني و مهندسي ،کشاورزی ،علوم
پايه ،هنر و معماری ،علوم پزشکي ،منابع طبیعي و دامپزشکي) و محاسبة نرخ رشد
مقاالت يکنويسندهای و چندنويسندهای است تا مشخص شود که پديده همتألیفي،
تا چه اندازه در تولید مقاالت نويسندگان اين دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
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پیشینة پژوهش
دیدهگاه ( )1388در پاياننامهاش به مطالعة الگوهای مشارکت علمي پژوهشگران ايراني
در پژوهشهای بینالمللي (نماية استنادی علوم) 1طي سالهای  2007-1998پرداخت.
يافتههای اين پژوهش ،حاکي از آن است که روند رشد تولیدات با الگوی بیش از چهار
نويسندهای طي ده سال ،نسبت به ساير الگوها سريعتر بوده است .بررسي روند رشد
تولیدات تکنويسندهای ،حاکي از اين امر است که اين تولیدات طي ده سال ،روندی
نسبتاً ساکن و با تغییر بسیار کم را پیمودهاند .درصد کل تولیدات يک نويسندهای طي ده
سال ،کمترين میزان را در میان ساير الگوها به خود اختراص دادهاند .همچنین نتايج نشان
داد که حوزة زيستشناسي مولکولي و ژنتیک ،بیشترين میزان تولیدات مشارکتي را طي ده
سال داشته است .حوزة رياضیات ،در میان رشتههای علوم ،کمترين میزان تولیدات
مشارکتي را داراست؛ اگرچه نسبت تولیدات علمي درون سازماني تقريباً دو برابر تولیدات
بین سازماني است ،اما بررسي میزان رشد تولیدات با الگوهای درون سازماني و بین
سازماني حاکي از افزايش رشد تولیدات بین سازماني نسبت به تولیدات درون سازماني
طي سالهای بررسي شده است (ديدهگاه.)1 :1388 ،
«افشار» و همکاران )2011( 2پژوهشي انجام دادند که هدف آنها از اين تحقیق،
تعیین میزان همکاری نويسندگان در مقاالت نشرية ساينتومتريک 3برای سالهای
 2004تا  2008بود .آنها در اين تحقیق ،پرکارترين نويسندگان ،سازمانها و مراکز
تحقیقاتي را نیز مشخص کردند .يافتههای اين پژوهش نشان داد که  1435نويسنده در
 615مقاله با يکديگر همکاری داشتهاند که بهطور متوسط میانگین نويسندگان برای هر
مقاله  2/33ميشود ،و ضريب همکاری نويسندگان نیز  0/60است (افشار و همکاران،
.)47 :2011
اسدی و ثقفی ( )1391در پژوهشي میزان همتألیفي پژوهشگران ايراني در حوزه
فني و مهندسي در سالهای  2010- 1990را بررسي کردند .آنها در اين پژوهش به
اين نتیجه دست يافتند که سهم تولید مقاالت دونويسندگي و بیش از آن ،از سال
 1990تا  ،2010پیوسته در حال افزايش بوده است و  92درصد تولید مقاالت علمي
)1. Science Citation Index (SCI
2. Afshar & et al.
3. Scientometrics
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در سالهای بررسي شده به صورت تولیدات مشارکتي و  8درصد بقیه به صورت
تولیدات انفرادی بوده است (اسدی و ثقفي.)111 :1391 ،
عرفانمنش و همکاران ( )1392در پژوهشي با استفاده از روش علمسنجي ،به
بررسي مشارکت پژوهشگران حوزه روانشناسي و روانپزشکي کشور در تولیدات
علمي پايگاه وب علوم طي سال های  2010-2006میالدی پرداختند .آنها در اين
پژوهش  1172مدرک را بررسي کردند .و نتايج نشان داد که  83/278درصد از
تولیدات علمي بررسي شده ،به صورت مشارکت علمي نويسندگان تألیف شده که
نشان دهندة تعامل و همکاری علمي نويسندگان اين حوزه است .در دوره زماني مورد
بررسي نرخ رشد تولیدات علمي انفرادی بیشتر از تولیدات علمي گروهي بوده است،
و در نهايت ،نتايج پژوهش حاکي از آن بود که پژوهشگران اين حوزه ،تمايل بیشتری
به انجام مشارکت بین سازماني ( 52/46درصد) به نسبت مشارکت درون سازماني
( )47/54درصد) داشتهاند (عرفانمنش و همکاران.)137 :1392 ،
«مینیدِوی» و «لکشی» )2014( 1پژوهشي با هدف ارزيابي علمسنجي تولیدات
علمي مؤسسه تحقیقات و گیاهشناسي استوايي جواهر لعل نهرو 2انجام دادند .دادههای
اين تحقیق از گزارش ساالنه مؤسسه از سال  2001تا  2010جمعآوری گرديدند و
سپس مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .محققان اين مؤسسه ،بیشتر ترجیح دادهاند که
3
مقاالتشان در نشريات هندی چاپ شوند .نشريه گیاهشناسي تاکسونومي اقترادی
بیشترين تعداد مقاالت را ( 9/11درصد) شامل ميشود .بیشترين ضريب همکاری
نويسندگان در دوره مورد بررسي در سال  2007و برابر با  ./8079و کمترين آن در
سال  2002و برابر با  0/4842است (مینيدِوی و لکشي.)147 :2014 ،
عصاره و همکاران ( )1393در پژوهشي به بررسي شبکه همتألیفي پژوهشگران
ايران در حوزه داروشناسي و داروسازی در پايگاه وب آو ساينس 4از سال  2000تا
 2012پرداختند .پژوهش با استفاده از روشهای علمسنجي و اصول تحلیل شبکه
انجام شد .در اين پژوهش  3514مدرک حوزه داروشناسي و داروسازی در پايگاه وب

1. Mini Devi&Lekshmi
2. JNTBGRI
3. Economic Taxonomic Botany
4. Web of Science
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آو ساينس از سال  2000تا  2012بررسي شد .دادههای مورد بررسي با نرمافزار پاژک
تحلیل شدند .ضريب همکاری اين انتشارات 0/7 ،و بیشترين همکاری بینالمللي ،با
پژوهشگران انگلستان ،آمريکا و کانادا بوده است (عراره و همکاران .)33 :1393

سؤاالت پژوهش
 -1ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مدارک نمايه شده در پايگاه
استنادی علوم جهان اسالم طي سالهای  1390-1381به تفکیک حوزههای موضوعي
چه میزان بوده است؟
 -2نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در فعالیتهای
پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،در طول
دهة مورد مطالعه به صورت يکنويسندهای چقدر بوده است؟
 -3نرخ رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهای ،تکمؤسسهای دانشگاه
تهران در فعالیت های پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم
جهان اسالم ،در طول دهة مورد مطالعه چقدر بوده است؟
 -4نرخ رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهای ،دومؤسسهای و
چندنويسندهای ،چندمؤسسهای دانشگاه تهران در فعالیتهای پژوهشي و تولیدات
علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،در طول دهة مورد مطالعه چقدر
بوده است؟
 -5در مقايسه ،وضعیت همکاری نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مقاالت
علمي با ساير دانشگاهها و مؤسسات در تولیدات علمي مندرج در پايگاه استنادی
علوم جهان اسالم ،بهطور کلي و به تفکیک هشت حوزه موضوعي چگونه بوده است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علدمسدنجي اسدت .در ايدن پدژوهش ،در انتخداب نويسدندگان
دانشگاه تهران و مقاالت آنها ،از نمونهگیری استفاده نشده ،و تمامي موارد يک به يدک
بررسي شده است .اين پژوهش ،يک پژوهش کمّي است .از بُعد هدف ،ايدن پدژوهش
کاربردی است؛ چرا که هدف آن ،بررسي میزان همتألیفي نويسدندگان دانشدگاه تهدران
در پايگاه اسدتنادی علدوم جهدان اسدالم طدي سدالهدای  1390-1381اسدت .از بعدد
1. PAJEk
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جمعآوری اطالعدات ،توصدیفي غیرآزمايشدي اسدت؛ چدرا کده محقدق حدق و امکدان
دستکاری اطالعات را ندارد و جامعة پژوهش شامل :کلیة مقاالت تولیدد شدده توسدط
نويسندگان دانشگاه تهران در بازة زمداني  1390-1381اسدت کده در نشدريات پايگداه
استنادی علوم جهان اسالم نمايه شده است .تعداد مقداالت نمايده شدده شدامل 16957
مقاله است و ابزار سنجش پژوهش ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم است و دادههای
مورد نیاز از نمايه استنادی علوم ،از طريق پايگاه استنادی علوم جهان اسدالم اسدتخراج
شده و با استفاده از نرمافزار اکسل و فرمولهای ضريب مشارکت و ندرخ رشدد مدورد
تجزيه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

یافتهها
سؤال اول پژوهش :ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مدارک نمايه
شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسدالم طدي سدالهدای  1390-1381بده تفکیدک
حوزههای موضوعي چه مقدار بوده است؟
برای محاسبه ضريب همکاری از فرمول زير استفاده ميشود:
 1 Fj 

..

  j . N 

CC = 1-

j=1

 =Jتعداد نويسندگان مشارکت کننده در تولید يک مدرک
 = Fjفراواني مدارک دارای Jنويسنده در سال X
 =Nتعداد کل مدرک تولید شده در سال X
 = Kباالترين تعداد نويسندگان مشارکت کننده در تولید مدرک در سال X
الزم به اشاره است که مقدار ضريب مشارکت بین صفر و يک در نوسان است ،و
هر چه به يک نزديکتر باشد ،بیانگر مشارکت باالتر است (فیروکي ،بارل و تگ،
.)173 :1386
جدول ( )1ضریب همکاری گروهی میان نویسندگان دانشگاه تهران در سال های -1381
1390
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علوم
انسانی

فنی و
کشاورزی
مهندسی
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علوم
پایه

هنر و
معماری

علوم
پزشکی

منابع
طبیعی

دامپزشکی

0/221
0/213
0/273
0/305
0/316
0/375
0/342
0/328
0/310
0/325
0/301

0/000
0/071
0/065
0/111
0/050
0/188
0/185
0/175
0/236
0/253
0/124

0/096
0/160
0/162
0/186
0/170
0/229
0/216
0/126
0/227
0/230
0/180

0/407
0/470
0/412
0/363
0/397
0/441
0/435
0/469
0/483
0/413
0/429

0/492
0/396
0/465
0/483
0/442
0/442
0/427
0/383
0/357
0/364
0/425

سال
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
کل

0/069
0/054
0/108
0/117
0/158
0/181
0/199
0/243
0/253
0/253
0/164

0/314
0/329
0/406
0/382
0/395
0/397
0/399
0/407
0/369
0/334
0/373

0/315
0/296
0/333
0/373
0/424
0/378
0/420
0/462
0/440
0/457
0/390

با توجه به نتايج به دست آمده در جدول شمارة  1مشاهده ميگردد که بیشترين
ضريب همکاری در طول دهة مطالعه مربوط به حوزة منابع طبیعي و برابر با  ./429و
کمترين میزان ضريب همکاری مربوط به حوزة هنر و معماری است .همانگونه که
ذکر شد ،هرچه ضريب مشارکت به يک نزديکتر باشد نشاندهندة مشارکت بیشتر
نويسندگان ميباشد و با توجه به اعداد بهدست آمده در تمام حوزهها میزان ضريب
مشارکت کمتر از  0/50است.
سؤال دوم پژوهش :نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در
فعالیت های پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
در طول دهة مطالعه شده به صورت يکنويسندهای چگونه بوده است؟
بهمنظور محاسبة متوسط نرخ رشد انتشارات در طي سالهای بررسي شده ،از
فرمول زير استفاده شده است:
نرخ رشد ساالنه:

x

x 2 - x1
×100 =  2 -1 ×100
x1
 x1 

نرخ رشد دورهای (روش ساده):

= g2

 1 


  x t   n-1 
g t =  
-1 ×100
  x1 
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 :gنرخ رشد
 :nتعداد سالها
 :xمتغیر مفروض (تعداد مقاالت در هر سال)
جدول ( )2تعداد مقاالت یکنویسندهای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم بهتفکیک سال
سال
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

تعداد مقاالت
473
547
578
737
785
877
1028
1206
1302
1235

جدول ( )3نرخ رشد مقاالت یکنویسندهای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم در دوره 1390-1381
سال
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
دوره

نرخ رشد به درصد
15/64
5/67
27/51
6/51
11/72
17/22
17/32
7/96
-5/15
11/25

در جدول شمارة  2مشاهده ميشود که تعداد مقاالت يکنويسندهای نويسندگان
دانشگاه تهران تا سال  1389ساالنه افزايش داشته ،اما در سال  1390با وجود افزايش
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تعداد مقاالت ،ناگهان اين گروه از مقاالت کاهش يافته است و جدول  3نرخ رشد
مقاالت يکنويسنده ای نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
را در معرض نمايش قرار داده است .دادههای اين جدول نشان ميدهد که بیشترين
نرخ رشد مقاالت يکنويسندهای مربوط به سال  1384و کمترين نرخ رشد مربوط به
سال  1390است.
سؤال سوم پژوهش :نرخ رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهای،
تکمؤسسهای دانشگاه تهران در فعالیتهای پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در طول دهة مطالعه شده چگونه بوده است؟
جدول ( )4تعداد مقاالت چندنویسندهای ،تکمؤسسهای نویسندگان دانشگاه تهران در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به تفکیک سال
سال
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

چندنویسنده ای ،تکمؤسسهای
274
269
389
520
702
849
1015
1309
1391
1190

جدول ( )5نرخ رشد مقاالت چندنویسندهای ،تکمؤسسهای نویسندگان دانشگاه تهران در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دوره 1381-1390
سال
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

نرخ رشد چندنویسندهای ،تک مؤسسهای به درصد
-1/82
44/61
33/68
35
20/94
19/55
28/97
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6/26
-14/45
17/72

1389
1390
دوره

مقاالت چندنويسندهای به سه صورت تولید ميشوند .اين مقاالت ممکن است
فقط از سوی نويسندگان دانشگاه تهران (چندنويسندهای ،تکمؤسسهای) ،نويسندگان
دانشگاه تهران با يک سازمان يا دانشگاه ديگر (چندنويسندهای ،دومؤسسهای) و
نويسندگان دانشگاه تهران با دو يا چند سازمان يا دانشگاه ديگر (چندنويسندهای،
چندمؤسسهای) تألیف گردند .مقاالت چندنويسندهای ،تکمؤسسهای در اکثر سالها
کاهش رشد داشتهاند؛ به طوریکه در سال  1390با رشد  -14/45%از کمترين رشد
برخوردارند و سال  1383بیشترين رشد ( 44/61درصد) را داشتهاند .نرخ رشد کل
دوره  17/72%درصد است که نشاندهنده از رشد کم تولید اين گروه از مقاالت است.
سؤال چهارم پژوهش :نرخ رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهای،
دومؤسسهای و چندنويسندهای ،چندمؤسسهای دانشگاه تهران در فعالیتهای پژوهشي
و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در طول دهة مورد
مطالعه چگونه بوده است؟
جدول ( )6تعداد مقاالت چندنویسندهای ،دومؤسسهای و چندنویسندهای ،چندمؤسسهای
نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بهتفکیک سال
سال

نرخ رشد چندنویسندهای ،دو مؤسسهای

چندنویسندهای ،چند مؤسسهای

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

0
0
0
0
0
6
12
56
80
130

0
0
0
0
0
0
0
2
7
40
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جدول ( )7نرخ رشد مقاالت چندنویسندهای ،دومؤسسهای و چندنویسندهای،
چندمؤسسهای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دورة
1390-1381
سال نرخ رشد چندنویسندهای ،دومؤسسهای به درصد نرخ رشد چندنویسندهای ،چندمؤسسهای به درصد
1382
1383
1384
1385
1386
100
1387
366/67
1388
250
64/86
1389
471/43
62/50
1390
347/21
115/75
دوره

مقاالت چندنويسندهای ،دو مؤسسهای که تا سال  1386مقدار آنها صفر بوده است
در چهار سال اخیر رشد نسبتاً خوبي داشتهاند .در سال  1388رشد اين مقاالت
 366/67درصد است و در نهايت رشد اين مقاالت در کل دوره برابر با 115/75
درصد است ميباشد و مقاالت چندنويسندهای ،چندمؤسسهای تا سال  1388هیچ
رشدی نداشتهاند و میزان اين نوع مقاالت صفر بوده است؛ اما در دو سال اخیر ،رشد
بسیار مناسبي داشتهاند؛ بهطوری که در سال  1390نرخ رشد اين نوع مقاالت برابر با
 471/43درصد بوده است.
سؤال پنجم پژوهش :در مقايسه ،وضعیت همکاری نويسندگان دانشگاه تهران در
تولید مقاالت علمي با ساير دانشگاهها و مؤسسات در تولیدات علمي مندرج در پايگاه
استنادی علوم جهان اسالم ،بهتفکیک هشت حوزه موضوعي چگونه بوده است؟
جدول شمارة  8ده مؤسسة اول همکار با دانشگاه تهران در تولید مقاالت علمي را
در معرض نمايش قرار داده است.
جدول ( )8نام ده مؤسسه اول همکار با دانشگاه تهران در تولید مقاالت به تفکیک
حوزههای موضوعی
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه شهید
بهشتي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال -سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني
کشور -پژوهشگاه بینالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله -دانشگاه آزاد اسالمي
علوم پايه
واحدالهیجان -دانشگاه فردوسي مشهد -دانشگاه صنعتي خواجه نریرالدين طوسي -پژوهشگاه
صنعت نفت
دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه الزهرا (س) -دانشگاه آزاد اسالمي
هنر و
واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی -دانشگاه علم و
معماری
صنعت ايران -دانشگاه اصفهان -دانشگاه هنر تهران -دانشگاه يزد -دانشگاه شاهد تهران
دانشگاه علوم پزشکي تهران -دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقیقات تهران -دانشگاه علوم پزشکي ايران -دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل (عج) -دانشگاه
علوم پزشکي
علوم پزشکي شهید بهشتي -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -دانشگاه شهید بهشتي-
دانشگاه شاهد تهران -پژوهشکده رويان
دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه عالمه طباطبايي -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه آزاداسالمي
علوم انساني واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه اصفهان -دانشگاه خوارزمي -دانشگاه الزهرا -دانشگاه
مازندران -دانشگاه فردوسي مشهد -دانشگاه تبريز
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
تهران -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان -پژوهشکده حفاظت خاک و
منابع طبیعي
آبخیزداری -مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه يزد-
دانشگاه مازندران -دانشگاه آزاد اسالمي کرج -دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه آزاد اسالمي واحدگرمسار-
دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشگاه شهرکرد -دانشگاه آزاد اسالمي
دامپزشکي
واحد تبريز -دانشگاه فردوسي مشهد -دانشگاه تبريز -دانشگاه آزاد اسالمي کرج -دانشگاه
ارومیه
دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران -مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر -دانشگاه فردوسي مشهد -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي
کشاورزی
گرگان -دانشگاه تبريز -دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج -مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور -مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور -سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه الزهرا (س) -دانشگاه آزاد اسالمي
فني و
واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی -دانشگاه علم وصنعت
مهندسي
ايران -دانشگاه اصفهان -دانشگاه هنر تهران -دانشگاه يزد -دانشگاه شاهد تهران

بحث و نتیجهگیری
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همکاری علمي و همتألیفي ،يکي از مباحث مهم در حوزه علمسنجي محسوب
ميشود و تاکنون مطالعات بسیاری در اين زمینه انجام شده است .پژوهش حاضر به
بررسي میزان همتألیف ي نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
بین سالهای  1381تا  1390پرداخته است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که طي دورة
ده سالة بررسي شده ،در مجموع  16957مدرک ،که حداقل يکي از نويسندگان آن
دارای وابستگي سازماني دانشگاه تهران بوده ،در نماية استنادی علوم ايران نمايه شده
است .از مجموع  16957مدرک تولید و نمايهشده ،تعداد  8768مدرک بهصورت
انفرادی و  8189مدرک از طريق مشارکت علمي دو يا چند پژوهشگر ،که وابستگي
سازماني حداقل يکي از آنها دانشگاه تهران است ،تولید شده است.
يافتههای پژوهش مطابق با جدول شمارة  1نشان داد که ضريب مشارکت
نويسندگان دانشگاه تهران در هر هشت حوزه موضوعي ،پايین و کمتر از  0/5است ،و
اين نشان دهنده تمايل اندک نويسندگان دانشگاه تهران به همتألیفي و مشارکت علمي
است؛ اما در سالهای اخیر ،ضريب مشارکت نويسندگان در حال افزايش است که اين
مسأله حاکي از تمايل نويسندگان دانشگاه تهران به تولیدات علمي مشارکتي و نويدی
برای افزايش همکاری علمي بین نويسندگان اين دانشگاه است .در جدول شمارة 2
مشاهده نموديم که تعداد مقاالت يکنويسندهای نويسندگان دانشگاه تهران ،در سال
 1390کاهش يافته است ،و مطابق با جدول شمارة  3با وجود افزايش تعداد مقاالت
نويسندگان دانشگاه تهران ،نرخ رشد مقاالت يکنويسندهای در سال  1390منفي است
که نشاندهنده آگاهي نويسندگان از مشارکت علمي و تمايل آنها به تولید مقاالت
چندنويسندهای و همکاری علمي است .با مشاهده و مقايسة جداول شمارة  4و 6
مشاهده ميکنیم که مقاالت چندنويسندهای ،تکمؤسسهای به جز سال  ،1382تا سال
 1390هر ساله افزايش يافته و ناگهان در سال  1390رکود چشمگیری داشته است ،به
طوریکه مطابق با جدول شمارة  5نرخ رشد اين مقاالت در سال  1390برابر با
 -14/45است .در حالي که مقاالت چندنويسندهای ،چندمؤسسهای در سال 1390
رشد قابل مالحظهای داشتهاند که اين نکتة بیانگر آگاهي نويسندگان دانشگاه تهران از
همکاری علمي و افزايش تعامل آنها با ديگر دانشگاهها و مؤسسات است .مطابق با
جدول شمارة  6تا سال  1386نويسندگان دانشگاه تهران هیچ مقاله مشترکي با ديگر
مؤسسات نداشتهاند و میزان اين نوع مقاالت ،صفر بوده است؛ اما از سال  1386تا
 1390هر ساله تعداد اين مقاالت افزايش يافته است ،و در نهايت مشاهدات جدول
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شمارة  7نشاندهندة از رشد همکاری نويسندگان دانشگاه تهران با ديگر مؤسسات و
دانشگاهها است .طبق نتايج بهدست آمده در جدول شمارة  6مقاالت چندنويسندهای،
چندمؤسسهای تا سال  1388هیچ رشدی نداشته است؛ اما در دو سال اخیر ،رشد
بسیار مناسبي داشته است؛ بهطوری که در سال  1390رشد اين نوع مقاالت مطابق با
جدول شمارة  7برابر با  471/43%بوده است .افشار و همکاران ( )2011پژوهشي
انجام دادند که هدف آنها ،تعیین میزان همکاری نويسندگان در مقاالت نشرية
ساينتومتريک بود .يافتههای اين پژوهش نشان داد که بهطور متوسط ،ضريب همکاری
نويسندگان  0/60است  .همچنین نتايج پژوهش حاضر ،حاکي از آن است که کمترين
نرخ رشد مقاالت يکنويسندهای دانشگاه تهران مربوط به سال  1390است و در چند
سال اخیر بهطور کلي با کاهش رشد مواجه بودهايم؛ بهطوری که سال  1390نرخ رشد
مقاالت يکنويسندهای  -5/15است و اين نکته ،با نتايج پژوهش ديدهگاه همسو است.
دیدهگاه ( )1388در پاياننامهاش با عنوان مطالعه الگوهای مشارکت علمي
پژوهشگران ايراني در پژوهشهای بینالمللي (نمايه استنادی علوم) طي سالهای
 2007-1998بیان نمود که تولیدات تکنويسندهای طي ده سال ،روندی بسیار ساکن و
يا تغییر بسیار کم را پیموده و درصد کل تولیدات تکنويسندهای طي ده سال ،کمترين
میزان را در میان ساير الگوها به خود اختراص دادهاند .اسدی و ثقفی ( )1391در
پژوهشي با عنوان میزان همتألیفي پژوهشگران ايراني در حوزة فني و مهندسي در
سالهای  2010-1990به اين نتیجه دست يافتند که  92درصد تولیدات در سالهای
بررسي شده بهصورت تولیدات مشارکتي و فقط هشت درصد بهصورت تولیدات
انفرادی بوده است .نرخ رشد در مقاالت چندنويسندهای ،تکمؤسسهای در سه سال
اخیر طبق جدول  5بهطور مرتب کاهش يافته است .اما مقاالت چندنويسندهای،
چندمؤسسهای از سال  1389با نرخ رشد  250درصدی شروع به افزايش نموده،
بهطوری که در سال  1390رشد  471/43درصدی داشته است و اين موضوع نويدی
برای افزايش تعامل نويسندگان دانشگاه تهران با ديگر مؤسسات است .بهطور کلي
نويسندگان دانشگاه تهران فقط در چند سال اخیر به تولید مقاالتي با نويسندگان ديگر
دانشگاهها و مؤسسات پرداختهاند و در سالهای قبل تمام نويسندگان مقاالت ،فقط از
دانشگاه تهران بودهاند و هیچ تعاملي با دانشگاهها و سازمانهای ديگر نداشتهاند.
دیدهگاه ( )1388در پاياننامهاش به مطالعة الگوهای مشارکت علمي پژوهشگران
ايراني در پژوهشهای بینالمللي (نماية استنادی علوم) طي سالهای 2007-1998
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پر داخت و به اين نتیجه دست يافت که اگرچه نسبت تولیدات علمي درون سازماني
تقريباً دو برابر تولیدات بین سازماني است ،اما بررسي میزان رشد تولیدات با الگوهای
درون سازماني و بین سازماني ،حاکي از افزايش رشد تولیدات بین سازماني نسبت به
تولیدات درون سازماني طي سالهای بررسي شده؛ و اين موضوع نیز با نتايج بهدست
آمده از پژوهش حاضر همخواني دارد .عرفانمنش و همکاران ( )1392به بررسي
مشارکت پژوهشگران روانشناسي و روانپزشکي کشور در تولیدات علمي پايگاه وب
طي سالهای  2010-2006پرداختند .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که 83/278
در صد از تولیدات علمي مورد بررسي از طريق مشارکت علمي پژوهشگران تألیف
شده که بیانگر گرايش پژوهشگران اين حوزه به همکاری علمي است .همچنین نتايج
پژوهش نشان مي دهد که پژوهشگران اين حوزه تمايل بیشتری به انجام مشارکت بین
سازماني ( 52/46درصد) به نسبت مشارکت درون سازماني ( )47/54درصد) داشتهاند.
در حالي که در پژوهش حاضر ،نويسندگان دانشگاه تهران به همتألیفي و مشارکت
علمي تمايل اندکي دارند که با نتايج پژوهش عرفانمنش و همکاران همخواني ندارد
و تولید مقاالت چندمؤسسهای از سال  1389شروع شده و تا قبل از اين ،نويسندگان
دانشگاه تهران تمايلي به انجام و تولید مقاالت مشارکتي نداشتهاند .مینیدِوی و
لکشی )2014( 1نیز پژوهشي با هدف ارزيابي علمسنجي تولیدات علمي مؤسسه
تحقیقات و گیاهشناسي استوايي جواهر لعل نهرو 2انجام دادند .دادههای اين تحقیق
نشان داد که بیشترين ضريب همکاری نويسندگان در دورة بررسي شده در سال 2007
و برابر با  ./8079و کمترين آن در سال  2002و برابر با  0/4842است؛ در صورتي که
در پژوهش حاضر ،بیشترين ضريب همکاری در طول دهة مطالعه شده مربوط به
حوزة منابع طبیعي و برابر با  ./ 429و کمترين میزان ضريب همکاری مربوط به حوزة
هنر و معماری برابر با صفر است و اين موضوع نشان دهندة پايین بودن میزان
همکاری و تعامل علمي نويسندگان دانشگاه تهران است.
در پژوهش حاضر ،بیشترين میزان همکاری علمي نويسندگان دانشگاه تهران،
بهترتیب ،در حوزه منابع طبیعي ،دامپزشکي ،کشاورزی و فني و مهندسي ،علوم پايه
است .به طور کلي نتايج حاکي از آن است که نويسندگان دانشگاه تهران در سالهای
1. Mini Devi&Lekshmi
2. JNTBGRI
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اخیر مبادرت به تولید مقاالت با ديگر دانشگاهها نمودهاند و مقاالت تولید شده
مشترک با ديگر دانشگاهها و سازمانها در حال رشد است .همچنانکه در جدول
شمارة  1مشاهده شد ،ضريب مشارکت در رشتههای هنر و معماری ،علوم پزشکي و
علوم انساني بسیار پايین و کمتر از  0/2است .بهطور کلي ميتوان گفت در حوزههای
کاربردی ،که برای انجام پژوهش به بودجه تحقیقاتي ،ابزار ،مواد و امکانات
آزمايشگاهي بیشتری نیاز است ،همکاری علمي در سطحي گستردهتر است ،و تعداد
بیشتری از پژوهشگران و محققان در تولید مقاالت علمي اين حوزهها مشارکت دارند.
همچنین يکي از داليل اين امر ميتواند تمايل و گرايش اندک پژوهشگران اين
حوزهها به تولیدات علمي مشارکتي و پژوهشهای گروهي باشد .در اين راستا ،با
تشويق و ترغیب پژوهشگران به گرفتن امتیاز بیشتر در قبال انجام کارهای گروهي و
تیمي ،ميتوان انگیزة بیشتر کارهای مشارکتي و گروهي را در آنها ايجاد کرد و فوايد
مشارکت و همکاری علمي را به آنها متذکر شد .از مهمترين نتايج اين پژوهش ،که
ميتواند نقش عمدهای در سیاستگذاریهای علمي دانشگاه تهران ايفا کند رشد
صعودی مشارکت و همکاری گروهي دانشگاه تهران طي دهة مطالعه شده ،بهويژه در
سالهای اخیر ،است که امید است با ايجاد و بهبود شرايط همکاری گروهي و
مشارکتي ،گرايش پژوهشگران به تولید مقاالت علمي گروهي افزايش يافته و گامهای
مفید و مؤثری در اين زمینه برداشته شود .جدول شمارة  ،8ده مؤسسه اول همکار با
دانشگاه تهران را به ترتیب به نمايش درآورده است .طبق اين جدول ،بیشترين
همکاری علمي پژوهشگران دانشگاه تهران با دانشگاهها و مؤسسات همجوار بوده
است که به نظر ميرسد مسئوالن بايد در جهت ايجاد انگیزه و تشويق پژوهشگران با
دانشگاههای شهرها و استانهای ديگر نیز بکوشند .امروزه ،با وجود اينترنت و
گسترش وسايل ارتباط جمعي و از بین رفتن بعد مسافت بین پژوهشگران ،بايد در
جهت تعامل و ارتباط پژوهشگران تالش کرد تا باعث تبادل ايدهها و نظرها و
پیشرفت تولیدات علمي مشارکتي و گروهي شود.
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