
 

 یل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی تحل

 موردی حوزه علوم اجتماعی : مطالعه1ساینسآودر پایگاه وب

 2دارنجانی یمیپورکرزهره 

 3گلنسا گلینی مقدم

 4علی جاللی دیزجی
 شناسیمطالعات دانش

 12تا  35ص ، 95زمستان ، 9شماره ، سال سوم

 11/82/95تاريخ دريافت: 

 15/18/95تاريخ پذيرش:

 چکیده
حوزه علوم اجتماعی در پايگاه تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران ايرانی ، هدف از پژوهش حاضر

 و است. پژوهش با استفاده از فنون تحلیل استنادی بوده میالدی 3811ساينس از ابتدا تا پايان سال آووب
 تولیدات، انجام شده است. جامعه آماری اين پژوهش را سنجیعلمتحلیل سطح همکاری علمی از ابزارهای 

که از اولین تولید علمی نمايه شده در پايگاه وب  دادهعلمی پژوهشگران ايرانی حوزه علوم اجتماعی تشکیل 
ها از پايگاه وب داده .گرفتیبرممقاله( را در حوزه نامبرده در  9211)شامل  3811آو ساينس تا پايان سال 

شدند.  وتحلیلتجزيههیست سايت و بايب اکسل  ایافزارهنرمو سپس با استفاده از  شده استخراجآو ساينس 
های مختلف از سیر های حاصل همکاری در حوزه علوم اجتماعی در سالکه مقاله دادهای پژوهش نشان يافته

 ازنظر ،های پژوهش جايگاه ايران در بین کشورهای خاورمیانهصعودی برخوردار بوده است. بر اساس يافته
یشترين میزان . به قرار گرفتتبه سوم بعد از دو کشور رژيم صهیونیستی و ترکیمیزان تولیدات علمی در ر

درصد و  81/12 یسازماندرون. سطح همکاری بودبريتانیا و کانادا ، همکاری ايران با کشورهای آمريکا
میانگین ضريب مشارکت نويسندگان در  طورکلیبه. بوددرصد  33المللی درصد و بین 55/31 یسازمانبرون

درصد و از روند صعودی برخوردار بوده است. اين امر بیانگر افزايش تمايل نويسندگان  21 موردبررسیدوره 
و بیشترين مشارکت در تولید مدارک سه و دو نويسندگی  بودهبه تولید مدارک مشارکتی در طول اين دوره 

 صورتهبای اين پژوهش نشان از تمايل پژوهشگران برای تولید علم هيافته طورکلیبهبرآورد شده است. 
 .داشتمشارکتی 

 ،همکاری علمی، علوم اجتماعی، پایگاه وب آو ساینس، تولیدات علمی ایرانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 ،طلبد تا افرادکارهايی را میها و راهروش، گسترده و پیچیده بودن علم در دنیای امروز

ها و کشورها بتوانند بر اين گستردگی و پیچیدگی که به خصیصه بارز علم در عصر سازمان

لمی در راه پیشرفت و توسعه ع، فائق آيند و با شناخت عمیق دانش موجود شدهليتبدحاضر 

هاست در جامعه علمی متداول گرديده کارهايی که سالکشور خود گام بردارند. يکی از راه

ت و مشارک، های مختلف علوم قرار گرفتهدانشمندان و پژوهشگران حوزهو مورد استقبال 

رويکرد اساسی ، رونيازا(. 1211، منشاست )ديدگاه و عرفانپژوهش همکاری علمی در 

انديشی و مشارکت میان دانشمندان و هم، همکاری، ايجاد همدلی، همکاری علمی

برقرار شود  هاآنسالم و سازنده بین ، ارتباط علمی مستقیم، آن درنتیجهپژوهشگران است تا 

های انفرادی رو پژوهش، ایرشتهبا توسعه علوم میان، (. همچنین1212، )نوروزی و واليتی

خصص ت، موردپژوهشهای زيرا احتمال اينکه يک فرد در کلیه حوزه، است به کاهش رفته

، تواند تمام دانشمیتر و آگاهی الزم را داشته باشد بسیار کم شده است و پژوهشگر کم

در بیش از يک حوزه ، های نظری و عملیمهارت و زمان الزم برای مشارکت فعال در حیطه

 عنصری عنوانبه( تألیفیهمکاری علمی )هم  رونيازامحدود )از پژوهش( را داشته باشد. 

 های علمیشود. پژوهشگران در همکاریکلیدی در پیشرفت دانش در نظر گرفته می

، دين سببگذارند و بی خود را به اشتراک گذاشته و بر کیفیت کار يکديگر اثر میهاايده

برند و همین های تخصصی و هم از اشتراک مساعی در کار گروهی بهره میهم از مهارت

، و همکاران 1شود )استفانومسئله موجب گسترش کیفی و کمی بروندادهای پژوهشی می

های اخیر از رشد بااليی تولیدات علمی ايران در سال هددیمهای اولیه نشان (. بررسی3812

ر رود که ايران دگمان می، در پايگاه استنادی موسسه اطالعات علمی برخوردار بوده است

ها و ساير عوامل مرتبط با دانشگاه، مؤسسات، افراد نيترمهمهای آينده با شناسايی سال

مند ظامهمکاری ن، ساز برقراری ارتباطزمینههای علمی بتواند راهگشا و تولیدات و فعالیت

المللی های مختلف باشد و بتواند در تولیدات علمی بینعلمی و تبادل اطالعات در زمینه

                                                           

1. Stefano, Fuccella, Vitale, Zaccarin 
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در ، حالبااين .(1293، عصاره و فرج پهلو، )سهیلی کندرا کسب  یامالحظهقابلجايگاه 

م ک نسبتاًی مانند تعامل شود. مسائلعمل مشکالت زيادی بر سر همکاری علمی ديده می

زبان  عنوانهبضعف در استفاده از زبان انگلیسی ، پژوهشگران ايرانی با پژوهشگران خارجی

 ،عدم وجود اعتماد متقابل بین پژوهشگران در داخل کشور، ارتباطات علمی المللیبین

اری مکارتقا و ترفیع و عوامل متعدد ديگر بر سطوح مختلف ه هاینامهبخشو  نامهآيین

 رسیموردبربر همکاری علمی در اين مطالعه  تأثیرگذار. هرچند عوامل رگذارندیتأثعلمی 

ت وضعی تواندیم المللیبیناما بروندادهای علمی پژوهشگران در سطح  ردیگینمقرار 

بنابراين با توجه به عواملی از قبیل تخصصی شدن ؛ همکاری علمی را تا حدودی نشان دهد

و  نیاز به ترکیب انواع مختلف دانش، افزايش پیچیدگی ابزار دقیق علمی، فزاينده علوم

 السؤجای طرح اين ، ایرشتهبینهای تخصص برای حل مشکالت پیچیده و رشد حوزه

وجود دارد که وضعیت همکاری علمی بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی در ايران 

چقدر است. اين حوزه با توجه به نقش ها با ساير کشور هاآنچگونه است و میزان همکاری 

اين پژوهش درصدد  .انتخاب شده است، که بر علوم ديگر دارد تأثیریمحوری که در علم و 

ه به اين منظور ک ؛کندعلمی ارائه  مؤسساتها بین پژوهشگران و است تا از نحوه همکاری

های شويق همکاریهای پژوهشی در جهت رفع کمبودها و تسهیل و تاز نتايج آن در برنامه

های موجود در کشور استفاده شود. در اين علمی پژوهشگران با توجه به نیاز و اولويت

، المللی(و بین سازمانیبرون، سازمانیدرونهمچنین به تبیین سطوح همکاری علمی )، مطالعه

 متعیین نويسندگان پر تولید و الگوی ه، تعیین کشورهای همکار در تولیدات علمی ايران

 در تولیدات علمی و تعیین ضريب همکاری پژوهشگران ايرانی حوزه علوم اجتماعی تألیفی

های زيادی در داخل و خارج از ايران در دهد پژوهشها نشان مییبررس پرداخته شده است.

 شود.اشاره می هاآنحوزه همکاری علمی انجام شده که به برخی از 

( با عنوان بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه 1298ديدگاه و ديدگاه )پژوهش 

انجام شده  سنجیعلمسال اخیر با استفاده از روش  28در نمايه استنادی علوم اجتماعی طی 

اين کشورها سهم بسیار اندکی از تولیدات علمی  کهنشان داده است اين پژوهش نتايج  .است

کشورهای ترکیه و ايران و مصر به  ؛ واندی به خود اختصاص دادهجهان را در نمايه استناد
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کت مشار، در امر تولید علم، اند. اين کشورهاترتیب جايگاه اول تا سوم را به دست آورده

بیشتر تولید  اند وغربی داشته افتهيتوسعهکشورهای ، ويژهبهوسیعی با ساير کشورهای جهان 

و سالمت شغلی و محیطی منتشر  اقتصاد، مديريت، شناسینرواهای نیز در حوزه هاآنعلمی 

 شده است.

پژوهشگران  تألیفیمیزان هم »( با عنوان 1291در پژوهشی ديگر که توسط اسدی و ثقفی )

با هدف کشف الگوی نويسندگی  «3818-1998های ايرانی در حوزه فنی و مهندسی در سال

غالب در تولیدات علمی و میزان مشارکت و همکاری گروهی در میان اين گروه از 

تولیدات  ها نشان داد که سهميافته ،انجام گرفته است سنجیعلمپژوهشگران کشور و به روش 

ن آ با الگوی نويسندگی يک نويسنده پیوسته در حال کاهش و الگوی دو نويسنده و بیش از

های درصد تولیدات در سال 93ها يافته بر اساسپیوسته در حال افزايش بوده است. 

تولیدات انفرادی بوده  صورتبهدرصد  1تولیدات مشترک و فقط  صورتبه موردبررسی

 است.

( شبکه هم نويسندگی و ضريب همکاری علمی 1291گلینی مقدم و طاهری )

میالدی  3811مايه استنادی علوم از ابتدا تا پايان سال پژوهشگران ايرانی در حوزه هوافضا در ن

 های اين پژوهش نشان داده است که ازبررسی کردند. يافته سنجیعلمرا با استفاده از روش 

درصد با همکاری  31/1، درصد با همکاری در سطح ملی 15/27، مقاله نمايه شده 3581کل 

اند. برترين المللی تولید شدهطح بیندرصد با همکاری در س 55/23ای و در سطح منطقه

 وهشگاهپژ و تهران، شیراز، ها به ترتیب دانشگاه صنعتی شريفها و پژوهشگاهدانشگاه

ر آمريکا د متحدهاياالت، اند. از کشورهای همکاری کننده با ايرانهای بنیادی بودهدانش

شورهای به ترتیب ک، رتبه اول قرار دارد ولی با توجه به ضريب همکاری بین نويسندگان

ند. میانگین ضريب اآمريکا قرار گرفته متحدهاياالتآلمان و فرانسه باالتر از ، ايتالیا، انگلستان

درصد از  11درصد به دست آمد. بیش از  12، سال 11همکاری بین نويسندگان در طول 

 اند.داشتهدرصد(  29/12ای )درصد( و سه نويسنده 37/25ای )الگوی دو نويسنده، مقاالت
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های هم نويسندگی و الگوهای ای شبکهمقالهدر ( 3881و همکاران ) 1الکايدی -گونزالز

های منتشر شده در مجالت هسته طی مقاله دمثلیتول یشناسستيزهمکاری سازمانی در 

اند. بررسی کرده هاآنرا با هدف مشخص کردن الگوی همکاری  ،3885-3882های سال

 صورت گرفته است. بر اساس سنجیکتاباطالعات با استفاده از روش  وتحلیلتجزيه

درصد  72/72ها با همکاری دو يا چند نويسنده منتشر شده است. درصد مقاله 75/92، هايافته

یشتر آمريکا و بريتانیا تعداد ب متحدهاياالتها حاصل همکاری بین سازمانی بوده است. مقاله

های توان نتیجه گرفت تنها برخی از سازمانها میيافته بر اساسد. انها را رهبری کردهمقاله

که تولید علمی ها دارند. برخی از کشورها با اينروابط همکاری با ساير سازمان دیپر تول

علمی  در انزوای ديگرعبارتبهالمللی کمی برخوردارند. ولی از همکاری بین، بااليی دارند

 برند.به سر می

( در پژوهشی به ترسیم نقشه همکاری علمی حوزه موضوعی 3812) 3کومار و جان

های نمايه استنادی علوم اجتماعی وبگاه علوم مديريت و بازرگانی در مالزی بر اساس داده

پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد که الگوهای همکاری  3818- 1918های در طی سال

 زلحاظاای است. دانشگاه برتر مالزی برون موسسه صورتبهعلمی موسسه مالزی بیشتر 

ادات میزان استن ازنظر مؤسساتهای علمی برترين بیشترين تولیدات علمی با همکاری

 متحدهاالتايدريافتی است. کشور مالزی در حوزه مديريت و بازرگانی بیشتر با کشورهای 

زان المللی داشته است. میینانگلستان و کانادا همکاری علمی ب، ژاپن، استرالیا، آمريکا

تک  سه بار بیشتر از ساير مدارک معموالًاستنادات دريافتی تولیدات علمی با همکاری علمی 

 نويسنده است.

توزيع و رشد ، ساختار شبکهبه بررسی ( 3811) 2پژوهش ديگری که توسط نیو و کیودر 

های ش تحلیل شبکهو رو سنجیکتابالمللی چین با استفاده از همکاری مطالعات بین

های ها بیشتر از رشد ساالنه همکارینتايج نشان داد نسبت رشد مقاله پرداخته اند،اجتماعی 

                                                           

1. Gonzalez-Alcaide 

2. Kumar & Jan 

3. Niu & Qiu 
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بیشترين درصد  (SAC) های همکاری با کشورهای پیشرفته علمیالمللی بوده است. مقالهبین

بیشترين تعداد مقاالت در زمینه فیزيک ، شود. در زمینه موضوعی( را شامل می%18مقاالت )

تار مولکولی و ژنتیک بوده است. در ساخ یشناسستيزترين رشد در زمینه موضوعی يعسرو 

 28ترين عضو شبکه همکاری و و مهم ترينبزرگآمريکا  متحدهاياالت، شبکه همکاری

ا است و ب المللی چین را به خود اختصاص دادهدرصد کل مقاالت همکاری مطالعات بین

 همکاری داشته است. بنا 1«ايی اس آی»در های ضروری علم شاخص رشته 33چین در تمام 

ج نشان نتاي، انجام شده سنجیعلمهای موجود و پژوهش حاضر که با روش بر پیشینه پژوهش

های های اخیر رشد چشمگیری داشته است و همکاریدهد که همکاری علمی در دههمی

 های صورت گرفته حاکی از آن است که بیشتردر پژوهش شدهیبررسالمللی و سازمانی بین

های صورت گرفته در کشور ايران در بخش سازمانی است و بیشتر نويسندگان بر همکاری

 .المللی کمتر توجه شده استاند و به همکاری بینکرده تأکیدهمکاری سازمانی 

 روش پژوهش

حلیل مانند ت سنجیعلمهای اربردی بوده که با استفاده از روشک، نوع ازنظرپژوهش حاضر 

عنوان مقاله  9211انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل  تحلیل سطح همکاری، یاستناد

که حداقل يک پژوهشگر ايرانی حوزه علوم اجتماعی در نگارش آن نقش داشته است.  بود

مطالعات ، حوزه علوم اجتماعی )مطالعات زنان یهادواژهیکل، هابرای به دست آوردن داده

علوم ، عملکرد اجتماعی، خدمات اجتماعی، مطالعات خانواده، یشناسجامعه، شهری

، یشناستیمعج، مطالعات فرهنگی، و کیفر شناسی یشناسجرم، ارتباطات، اجتماعی پزشکی

، وم اجتماعیهای رياضی در علروش، المللنیبروابط ، دولت و قانون، مطالعات قومی

در پايگاه وب آو  3811-1927و کار اجتماعی( با محدوديت زمانی  معضالت اجتماعی

تايی  588های گروه صورتبه موردنظرهای ساينس مورد جستجو قرار گرفته و داده

 افزاررمنمتن ساده بازيابی و استخراج و در يک فايل ذخیره شدند و برای اينکه وارد  صورتبه

                                                           

1. ESI 
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 ،ساينسآوشدند. علت استفاده از پايگاه وب 1وند تبديل به فرمت ديتا تکستهیست سايت ش

ساينس وآاز پايگاه وب آمدهدستبههای اعتبار و مقبولیت جهانی آن است. برای تحلیل داده

برای شناسايی و تفکیک نويسندگان همکار و ، 3سايتمختلفی مانند هیست افزارهاینرماز 

آی  افزاررمنالمللی( از بین سازمانی و بین، پژوهشگران )سازمانی تعیین سطح همکاری علمی

برای ترسیم ، استفاده شده است. همچنین 1توسط لیدسدورف شدهیطراح 2اس آی اگز

 اکسل استفاده شده است. افزارنرماز  وتحلیلتجزيهو  ازیموردنجداول و نمودارهای 

، میتعداد تولیدات عل، س اهداف پژوهشمقاالت بازيابی شده از پايگاه اطالعاتی بر اسا

سطح همکاری ، جايگاه ايران در میان کشورهای خاورمیانه، دیپر تولهای موسسه

، دیر تولپپژوهشگران ، کشورهای همکار با ايران، المللیو بین سازمانیبرون، سازمانیدرون

 اند.دهارائه شول ادر قالب جد وتحلیلتجزيهشدند. نتیجه  وتحلیلتجزيهضريب همکاری 

 های پژوهشیافته

شمايی کلی از وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ايرانی را در حوزه علوم  1جدول 

 دهد.اجتماعی نشان می

 . تعداد تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم 1جدول 

 2114از ابتدا تا پایان سال 

 لیالملبینمجموعه استنادات  مجموعه استنادات بومی اد مقاالتتعد سال انتشار رديف

1 1927-1999 111 55 1911 

3 3888 11 32 517 

2 3881 13 17 232 

1 3883 93 113 1325 

5 3882 117 111 1219 

2 3881 129 151 1129 

7 3885 311 171 3233 

                                                           

1. data txt 

2. Hist Cite 

3. ISI Exe 

4. Leydesdorf 
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 لیالملبینمجموعه استنادات  مجموعه استنادات بومی اد مقاالتتعد سال انتشار رديف

1 3882 315 125 3122 

9 3887 118 358 3173 

18 3881 529 311 2113 

11 3889 257 311 1858 

13 3818 191 319 1221 

12 3811 1282 328 1955 

11 3813 1152 351 2722 

15 3812 1583 151 3717 

12 3811 1158 11 1318 

های ها در سالنشان داده شده است به علت تولید کم مقاله 1که در جدول  طورهمان

ی های همکاردر نظر گرفته شده است. تولیدات مقاله طورکلیبه 1999-1927از سال ، اول

ال س غیرازبهعلمی پژوهشگران ايرانی در پايگاه وب آو ساينس در حوزه علوم اجتماعی 

های بعد روند صعودی داشته که شاهد کاهش تولید مقاله هستیم در سال 3811و سال  3881

در سال  مقاله 1583به  1927ال تعداد تولیدات علمی از يک مقاله در س کهطوریبهاست. 

درصدی تولیدات علمی را نشان  21/37نرخ رشد  1رسیده است. نمودار شماره  3812

 دهد.می

 
 در پایگاه استنادی علوم اجتماعی علوم حوزه ایرانی پژوهشگران علمی تولیدات رشد روند. 1 نمودار

 2114از ابتدا تا پایان سال  
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 حوزه علوم اجتماعی به شرح زير است: دیپر تولهای ها و موسسهسازمان ازجمله

 حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم  یدپر تولهای ها و موسسه. سازمان2جدول 

 2114از ابتدا تا پایان سال 

 نام سازمان رديف
تعداد همکاری 

 هامقالهدر 

درصد 

 تولید

 تعداد استناد

 محلی

 تعداد استناد

 جهانی

 3781 381 13/12 1351 دانشگاه آزاد اسالمی 1

 2711 128 21/18 921 دانشگاه علوم پزشکی تهران 3

 1171 372 28/9 127 دانشگاه تهران 2

 3112 311 75/5 522 دانشگاه صنعتی شريف 1

 1521 111 22/1 187 دانشگاه تربیت مدرس 5

 3291 392 11/2 211 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

 1852 12 82/2 312 دانشگاه تکنولوژی و فناوری ايران 7

 1213 128 12/3 321 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1

 3853 113 27/3 319 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9

 1187 183 12/3 328 دانشگاه شیراز 18

که  عنوان مقاله 1351دهد که دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد نشان می 3های جدول يافته

شود در رتبه اول قرار گرفته درصد از کل تولیدات اين حوزه را شامل می 13/12اين تعداد 

درصد از کل  21/18عنوان مقاله که اين تعداد  921و دانشگاه علوم پزشکی تهران با تعداد 

عنوان  127و سپس دانشگاه تهران با تعداد  شود در رتبه دومتولیدات اين حوزه را شامل می

، شود در رتبه سومدرصد از کل تولیدات اين حوزه را شامل می 28/9مقاله که از اين تعداد 

 اند.داشته هاباالترين میزان تولید را در بین موسسه

 دهد.جايگاه ايران را در میان کشورهای خاورمیانه نشان می 3نمودار 
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 . جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه2نمودار 

عنوان مقاله رتبه اول را در بین  38115رژيم صهیونیستی با تعداد  3با توجه به نمودار 

عنوان  17851کشور ترکیه با تعداد  ؛ وکشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده است

عنوان مقاله در رتبه سوم قرارگرفته  9211و سپس کشور ايران با تعداد  مقاله در رتبه دوم

عنوان مقاله در  3572عنوان مقاله و اردن با تعداد  2111ودی با تعداد است. عربستان صع

 اند.های بعد از کشور ايران قرار گرفتهرتبه

پژوهشگران ايرانی در حوزه علوم اجتماعی در  سازمانیدرونسطح همکاری  2جدول 

 دهد.را نشان می 3811پايگاه استنادی علوم از ابتدا تا پايان سال 

 پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی  سازمانیدرونهای همکاری د مقاله. تعدا3جدول 

 2114در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 

 سازمانیدرونهمکاری  سال رديف سازمانیدرونهمکاری  سال رديف

1 3888-1927 15 9 3881 283 

3 3881 11 18 3889 228 

2 3883 17 11 3818 111 

1 3882 55 13 3811 211 

5 3881 29 12 3813 782 

2 3885 19 11 3812 272 

7 3882 131 15 3811 117 

1 3887 321    

 1391 جمع

 81/12 هامقالهدرصد از کل 
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 صورتبهها به علت تولیدات کم مقاله3888 -1927 از سال، 2های جدول بر اساس داده

 بعد به تفکیک سال مشخص شده است. از سالهای کلی در نظر گرفته شده و سپس در دوره

است که اين تعداد  سازمانیدرونعنوان مقاله حاصل همکاری  1391تعداد ، 1927-3811

های تعداد همکاری، درمجموعشود. تولیدات اين حوزه را شامل می از کلدرصد  81/12

 سازمانیدروناز سیر صعودی برخوردار نبوده است و بیشترين همکاری  سازمانیدرون

 31نرخ رشدی معادل  3عنوان مقاله بوده است. نمودار  782با تولید  3813مربوط به سال 

 دهد.درصد را نشان می

 
 پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی  سازمانیدرون. نرخ رشد همکاری 3نمودار 

 2114در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 

)ملی( پژوهشگران ايرانی در حوزه علوم اجتماعی  سازمانیونبرسطح همکاری  1جدول 

 .دهدیمرا نشان  3811در پايگاه استنادی علوم از ابتدا تا پايان سال 
  

y = 7E-243e0.2803x

R² = 0.8815
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پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه  سازمانیبرونهای همکاری . تعداد مقاله4جدول 

 2114استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 

 سازمانیبرونهمکاری  سال رديف سازمانیبرونهمکاری  سال رديف

1 3888-1927 13 9 3881 72 

3 3881 5 18 3889 117 

2 3883 13 11 3818 312 

1 3882 19 13 3811 375 

5 3881 25 12 3813 112 

2 3885 15 11 3812 113 

7 3882 17 15 3811 512 

1 3887 21    

 3311 جمع

 55/31 هامقالهدرصد از کل 

عنوان مقاله حاصل  3311تعداد ، 3811-1927از سال  1های جدول شماره بر اساس داده

درصد از کل تولیدات اين حوزه را  55/31است که از اين تعداد  سازمانیبرونهمکاری 

از سیر صعودی برخوردار بوده  سازمانیبرونهای تعداد همکاری، درمجموعشود. شامل می

عنوان مقاله بوده  512با تولید  3811مربوط به سال  سازمانیبروناست و بیشترين همکاری 

 دهد.یم/. درصد را نشان 22نرخ رشدی معادل  1نمودار شماره  است.

 
استنادی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه  سازمانیبرون. نرخ رشد همکاری 4نمودار 

 2114علوم از ابتدا تا پایان سال 

نشان داده  5المللی پژوهشگران ايرانی حوزه علوم اجتماعی در جدول سطح همکاری بین

 شده است.

y = 2E-291e0.3357x
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المللی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه های همکاری بین. تعداد مقاله5جدول 

 2114استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 

 المللیهمکاری بین سال رديف المللیهمکاری بین سال رديف

1 3888-1927 52 9 3881 97 

3 3881 19 18 3889 131 

2 3883 19 11 3818 382 

1 3882 35 13 3811 313 

5 3881 22 12 3813 322 

2 3885 21 11 3812 211 

7 3882 21 15 3811 132 

1 3887 11    

 3811 جمع

 33 هامقالهدرصد از کل 

 3811تعداد ، عنوان مقاله 9211از ، 3811-1927از سال ، 5های جدول بر اساس داده

/. از کل تولیدات اين حوزه را 33المللی است که اين تعداد عنوان مقاله حاصل همکاری بین

المللی از سیر صعودی برخوردار بوده است های بینتعداد همکاری، درمجموعشود. شامل می

عنوان مقاله بوده است. با  132با تولید ، 3811المللی مربوط به سال بیشترين همکاری بینو 

های حاصل همکاری در تولید مقاله 35/8شاهد نرخ رشدی معادل  5توجه به نمودار 

 المللی در حوزه علوم اجتماعی هستیم.بین

 
علوم اجتماعی در پایگاه استنادی المللی پژوهشگران ایرانی حوزه . نرخ رشد همکاری بین5نمودار 

 2114علوم از ابتدا تا پایان سال 
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 کند.را در بازه مشخص شده ترسیم می موردنظرسطوح همکاری حوزه  2نمودار 

 
 . سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم 6نمودار 

 2114از ابتدا تا پایان سال 

همکار با ايران در حوزه علوم اجتماعی در پايگاه استنادی علوم از ابتدا تا  از کشورهای

 شرح داده شده است. 2در جدول  3811پايان سال 

 . کشورهای همکار با ایران در حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم 6جدول 

 2114از ابتدا تا پایان سال 

 درصد تولیدات کشورها رديف

 38 1152 اآمريک متحدهاياالت 1

 71/2 211 بريتانیا 3

 81/2 312 کانادا 2

 52/3 322 استرالیا 1

 77/1 125 سودان 5

 78/1 152 مالزی 2

 55/1 115 آلمان 7

 55/1 115 فرانسه 1

 82/1 92 ايتالیا 9

 /.97 91 نیوزلند 18
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علوم اجتماعی همکاری از میان کشورهايی که با ايران در حوزه ، 2بر اساس جدول 

 38تعداد عنوان مقاله است که اين  1152آمريکا با تولید  متحدهاياالتاند کشور علمی داشته

عنوان  211سپس کشور بريتانیا با تولید ، شودیمشامل  درصد از کل همکاری با ايران را

ید کانادا با تولشود در رتبه دوم و سپس کشور درصد را شامل می 71/2مقاله که از اين تعداد 

شود رتبه سوم را در همکاری با درصد را شامل می 81/2عنوان مقاله که از اين تعداد  312

 ايران را داشته است.

نويسندگان ايرانی حوزه علوم اجتماعی در پايگاه استنادی علوم از ابتدا  پر تولیدتريناز 

 .اندشدهنشان داده  7تا پايان سال در جدول 

 نویسندگان ایرانی در حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم  تولیدترینپر . 7جدول 

 2114از ابتدا تا پایان سال 

 تعداد استناد جهانی تعداد استناد محلی تولیدات نويسندگان رديف

 1119 322 182 عزيزی 1

 1817 22 29 منتظری 3

 1111 113 22 کلیشادی 2

 527 23 12 محمدی 1

 319 72 12 صالحی 5

 71 12 12 سربازی آزاد 2

 332 11 13 نصیری کناری 7

 155 5 29 الريجانی 1

 118 22 27 محمد 9

 91 22 22 عظمی 18

عنوان  182با تولید  درمجموعنشان داده شده است عزيزی  7که در جدول  طورهمان

رتبه اول را به خود اختصاص  1119و استناد جهانی  322مقاله و با امتیاز کل استناد محلی 

در  1817و استناد جهانی  22عنوان مقاله و استناد محلی  29منتظری با تولید  ؛ وداده است

در  1111جهانی و استناد  113عنوان مقاله و استناد محلی  22و کلیشادی با تولید  رتبه دوم

استناد جهانی  و استناد محلی ازنظررتبه سوم قرار گرفته است. الزم به ذکر است که کلیشادی 
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يرانی ضريب همکاری علمی پژوهشگران ابیشترين استناد را نسبت به منتظری داشته است. 

رح ش 1در جدول  3811 حوزه علوم اجتماعی در پايگاه استنادی علوم از ابتدا تا پايان سال

 داده شده است.

 . ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم8جدول 

 2114از ابتدا تا پایان سال  
الگوی 

 همکاری

يک 

 نويسنده

دو 

 نويسنده

سه 

 نويسنده

چهار 

 نويسنده

پنج 

 نويسنده

شش 

 نويسنده

هفت 

 نويسنده

هشت 

 نويسنده
 نه نويسنده

ده به 

 باال

 378 132 111 392 537 919 1291 3225 3171 293 تعداد

 8/2 25/1 82/3 38/2 78/5 8/18 28/11 28/35 58/32 58/7 درصد

الگوی نويسندگی غالب در طی دوره بازه ، دهدنشان می 1های جدول که يافته طورهمان

 و در رتبه دوم الگوی دو درصد( 28/35الگوی سه نويسندگی ) موردبررسیزمانی 

درصد( است.  28/11و در رتبه سوم الگوی چهار نويسندگی ) درصد( 58/32نويسندگی )

 58/7های حوزه علوم اجتماعی حاصل مشارکت گروهی و درصد مقاله 58/93 طورکلیبه

و ضريب مشارکت پژوهشگران ايرانی حوزه علوم  درصد حاصل تک نويسندگی است

درصد بوده است که اين امر  21 موردبررسیاجتماعی در پايگاه استنادی علوم در بازه زمانی 

 خوب پژوهشگران اين حوزه به تولید مدارک علمی مشترک است. نسبتاًتمايل  دهندهنشان

 گیرینتیجهبحث و 

پژوهشگران ايرانی در اين حوزه از رشد صعودی  تولیدات علمی، بر اساس نتايج اين پژوهش

تولیدات بیشتری  3811نسبت به سال  3812است که سال  ذکرقابلاما ، برخوردار بوده است

به علت  3811تصور کرد که کاهش تعداد مقاالت در سال  گونهاينداشته است و شايد بتوان 

نرخ رشد تولیدات علمی  است. در انتشار برخی از نشريات در موسسه اطالعات علمی ریتأخ

رين هايی که بیشت. از سازمانرسدیمدرصد بوده که رشد قابل قبولی به نظر  21/37معادل 

دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد ، اندمیزان تولید مقاالت را در بازه زمانی مشخص شده داشته

عنوان مقاله  921تعداد و سپس دانشگاه علوم پزشکی تهران با  عنوان مقاله در رتبه اول 1351
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عنوان مقاله در رتبه سوم قرار گرفته است. همچنین  127و دانشگاه تهران با تعداد  در رتبه دوم

الزم به ذکر است که تعداد تولیدات دانشگاه آزاد مجموع تعداد تولیدات تمام واحدهای 

 دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف است.

 توان نتیجه گرفت که کشورهای خاورمیانه میدر خصوص جايگاه ايران در میان کشور

ه کشور در اند. جايگاه اين سترکیه و ايران در رتبه اول تا سوم قرار گرفته، رژيم صهیونیستی

برتر بودن جايگاه اين سه کشور نسبت به ساير کشورهای منطقه  دهندهنشانرتبه اول تا سوم 

در حوزه تولید و انتشار علم در حوزه علوم اجتماعی است. توجه به تولید علم و وضعیت 

قرار گرفته و مشخص گرديد که  موردتوجهدر حوزه علوم اجتماعی  ويژهبهپژوهشی 

و ايران هم  رابر کشور ايران بوده استيباً دو بتقرتولیدات کشور رژيم صهیونیستی و ترکیه 

رود که تصور می .نسبت به ساير کشورهای منطقه تولیدات زيادی در اين حوزه داشته است

اجتماعی ، رهنگیف، اقتصادی، اين کشورها برای تحقق توسعه و پیشرفت به مشکالت سیاسی

ه گرفت که توان نتیجصور میاند. با اين تغلبه کرده هاآنو بر  توجه داشته غیرهو بهداشتی و 

اند و در پرتو پژوهش داشته مدنظراجتماعی و روانی را ، اين کشورها وضعیت فرهنگی

جامعه است  گريبان گیربرای مشکالتی که  حلیراهاند تا بتوانند ها را مشخص کردهکاستی

ت علمی ( با عنوان بررسی انتشارا1298را پیدا کنند. همچنین پژوهش ديدگاه و ديدگاه )

کشورهای خاورمیانه در نمايه استنادی علوم اجتماعی طی سی سال اخیر نشان داد که 

مشارکت وسیعی با ساير ، در امر تولید علم، ايران و عربستان، ترکیه، کشورهای مصر

 هاآنلمی اند و بیشتر تولیدات عغربی داشته افتهيتوسعهکشورهای ، ويژهبه، کشورهای جهان

و سالمت شغلی و محیطی منتشر شده است.  اقتصاد، مديريت، شناسیروانهای نیز در حوزه

 مطابقت دارد. ذکرشدهنتايج پژوهش حاضر با پژوهش 

توان می، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی سازمانیدروندر مورد سطح همکاری 

ودی صعهای اخیر از سیر در اين حوزه در سال سازمانیدروناستنباط کرد که رشد همکاری 

مللی الو بین سازمانیدروناز سطح همکاری  سازمانیبرونبرخوردار نبوده و سطح همکاری 

دوره اول ، به سه دوره به ترتیب 3811-3888بازه زمانی ، بیشتر است. بر اساس اين نتايج

( تقسیم شد. سپس 3811-3818( و دوره سوم )3889-3885( و دوره دوم )3888-3881)
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 1189دوره دوم ، عنوان مقاله 111دوره اول ، سه دوره مشخص گرديد تعداد تولیدات هر

عنوان مقاله داشته است. همچنین مشخص گرديد که دوره  3911عنوان مقاله و دوره سوم 

برابر شده است و دوره سوم نسبت به دوره  2دوم نسبت به دوره اول تعداد تولیدات علمی 

در  سازمانیدرونبر اساس اين نتايج همکاری برابر شده است.  58/3دوم تعداد تولیدات 

واهد نداشته است. بر اساس اين ش ایمالحظهقابلهای اخیر نسبت به دو دوره قبل افزايش سال

رود که با توجه به تخصصی شدن فزاينده علوم و نیاز به ترکیب انواع مختلف دانش تصور می

و به  هافتيکاهش سازمانیدرونکاری تمايل پژوهشگران به هم ایرشتهبینی هاحوزهو رشد 

يد ارتقا بر قوانین جد تأکیدالمللی گرايش يافته است. شايد هم و بین سازمانیبرونهمکاری 

 المللی دلیل اين امر باشد.و بین سازمانیبرونهای همکاری

در اين حوزه  دشدهیتولهای مقاله، در سطح ملی سازمانیبروندر مورد سطح همکاری 

وجود اين  هرچنداست  سازمانیبروناست که قريب به نصف در سطح همکاری  55/31

 است ولی بخشتيرضا)ملی( در حوزه علوم اجتماعی  سازمانیبرونمقدار سطح همکاری 

های رود سطح همکاریهای موجود در علوم اجتماعی انتظار میبا توجه به پیچیدگی

ائل پیچیده پیش روی بسیار بیشتر از اين مقدار باشد. رشد همکاری برای حل مس سازمانیبرون

درصدی همکاری  21در اين حوزه سیر صعودی داشته است و نرخ رشد  سازمانیبرون

جه نشانه مناسبی در زمینه تو سازمانیدرون)ملی( نسبت به نرخ رشد همکاری  سازمانیبرون

ه های آيندشود که در سالتصور می حالباايناست.  ایرشتهبینبه مطالعات گروهی و 

 برسد. ایمالحظهقابلبه نرخ رشد  سازمانیبرونهمکاری 

وان تمی، المللی پژوهشگران حوزه علوم اجتماعیدر مورد سطح همکاری بین، همچنین

المللی در اين حوزه سیر صعودی داشته و نرخ رشد اين سطح نتیجه گرفت رشد همکاری بین

 و سازمانیدروناين نرخ رشد نسبت به نرخ رشد همکاری  نکهيباادرصد بوده است  32

متخصصان  و مؤسسات)ملی( کمتر است ولی اين تفاوت به دلیل رابطه کمتر با  سازمانیبرون

 ش و نتايج پژوهش گلینی مقدم و طاهرینتايج اين پژوه اگرچهدور از انتظار نیست. ، خارجی

( با عنوان شبکه هم نويسندگی و ضريب همکاری علمی پژوهشگران ايرانی در حوزه 1291)

المللی را که همکاری در سطح بین 3811در نمايه استنادی علوم از ابتدا تا پايان سال  هوافضا
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ها ود اگر دانشگاهشدهد. تصور میدرصد نشان داد وضعیت بهتری را نشان می 55/23

ار دادن المللی تشويق کنند و با قردر سطح بین تألیفیپژوهشگران را به همکاری علمی و هم 

 ،امکانات و تجهیزات الزم زمینه اين کار را بیشتر فراهم کنند ونیز علل و عوامل فرهنگی

ج آن يهای علمی دانشگاه را بررسی و بر اساس نتابر همکاری مؤثراجتماعی و اقتصادی 

 های علمی در سطحريزی کنند اين امر موجب پويايی و رشد هر چه بیشتر همکاریبرنامه

 المللی خواهد شد.بین

 متحدهاياالتتوان گفت می، های همکار با ايران در حوزه علوم اجتماعیاز کشور

اند. همکاری استرالیا و سودان بیشترين همکاری را با ايران داشته، بريتانیا و کانادا، آمريکا

ولی  است درکقابل هاآنبیشتر با چهار کشور رتبه اول تا چهارم به دلیل جايگاه علمی 

حضور کشور سودان در رتبه پنجم همکاری و قرار گرفتن آن کشور در رتبه باالتر همکاری 

مشترک  های مطالعاتیاست و الزم است که حوزه تأملقابلنسبت به ساير کشورهای اروپايی 

بیشتر علمی صورت گیرد و همکاری علمی با ساير  یگذارهيسرماناسايی نمود تا را ش

 ،رود که همکاری علمی ايران با چنین کشورهايیکشورهای جهان نیز تقويت شود. تصور می

نشانگر قدرت و توانايی علمی و همچنین شرايط و امکانات الزم و کافی ايرانیان برای 

 است. هاآنهای پژوهشی ها و موسسهعلمی دانشگاهپژوهش و اعتبار و ارزش باالی 

نويسندگان ايرانی حوزه علوم اجتماعی که بیشترين همکاری علمی را  پر تولیدتريناز 

 عنوانبه 1119و استناد جهانی  322عنوان مقاله و با استناد محلی  182عزيزی با تولید  اندداشته

اشته د در بین نويسندگان حوزه علوم اجتماعی بیشترين همکاری را پر استنادنويسنده فعال و 

در  1817و استناد جهانی  22عنوان مقاله و با استناد محلی  29سپس منتظری با تولید ، است

و استناد جهانی  113عنوان مقاله و با استناد محلی  22رتبه دوم و سپس کلیشادی با تولید 

ری داشته سبت به منتظری تولید کمتکلیشادی ن اگرچهدر رتبه سوم قرار گرفته است.  1111

ر کلیشادی استناد بیشتری دريافت کرده است. ب یاستناد جهاناستناد محلی و  ازنظراست اما 

مقاله و ساير  تصوربهرود که تولیدات علمی کلیشادی بیشتر تصور می، اساس نتايج پژوهش

ا شايد واقع شده است و ي های اطالعاتی منتشر شده و به همین دلیل بیشتر مورد استنادقالب

ای که در هيعنی اثر اولی، يکی ديگر از داليل آن زمان تولید اثر منتشر شده توسط فرد باشد
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دهد نشان می هاوهشپژشود شانس بیشتری برای استناد بیشتر دارد. نتايج يک زمینه منتشر می

های اهبه پايگشود کمتر امکان ورود کتاب منتشر می صورتبهکه تولیدات علمی که 

 شود.استناد می هاآناستنادی را دارند به همین دلیل کمتر به 

 ،مشخص گرديد که الگوی غالب بین نويسندگان، در مورد ضريب همکاری علمی

از  های حاصلمقاله، هارود که بیشتر مقالهالگوی سه نويسندگی بوده است. تصور می

استاد راهنما و استاد مشاور نگاشته شده است. در نامه پژوهشگرانی بوده که با همکاری پايان

ها حاصل مشارکت گروهی درصد مقاله 58/93 طورکلیبهاين پژوهش مشخص گرديد که 

 تمايل زياد پژوهشگران اين دهندهنشاندرصد حاصل تک نويسندگی است که اين  58/7و 

درصد  21ی با يکديگر است. ضريب همکاری علم تألیفیحوزه به همکاری علمی و هم 

 های بیشتر در آينده و تشويقرود که با پژوهشبوده که قابل رضايت است و انتظار می

تايج پژوهش ن، پژوهشگران به همکاری با يکديگر اين مقدار افزايش يابد. نتايج اين پژوهش

پژوهشگران ايرانی در حوزه فنی و مهندسی  تألیفی( با عنوان میزان هم 1291اسدی و ثقفی )

درصد  1مشترک و فقط  صورتبهدرصد تولیدات  93نشان داد که  3818-1998های الدر س

های فنی رود که در حوزهکند. تصور میرا تصديق می انفرادی بوده است صورتبهتولیدات 

و مهندسی پژوهشگران جهت پژوهش و بررسی نیاز بیشتری به همکاری با يکديگر دارند. 

های ديگری که همسو با پژوهش حاضر است تمايل در پژوهش حاضر و ساير پژوهش

نويسندگان به تک نويسندگی کاهش يافته و به سمت چند نويسندگی گرايش يافته است که 

علمی  یهالحراهعالقه پژوهشگران به همکاری با يکديگر برای دستیابی به  دهندهنشاناين 

مختلف  هایینه از تخصصاستفاده به منظوربه ایرشتهبینمفیدتر و گسترش همکاری 

 در موضوعات پیچیده حوزه علوم اجتماعی و انسانی است. ازیموردن

ای ههای تحقیقاتی پژوهشگران با امکان همکاریحمايت از طرح، پیشنهاد اين پژوهش

اين امر از  ،های ايرانی است. به تصور پژوهشگرانالمللی توسط دانشگاهو بین سازمانیبرون

ا با هجه مربوط به پژوهش و ايجاد تسهیالت ويژه برای اجرای پژوهشطريق افزايش بود

رش زمینه الزم برای گست، شود. همچنینمی پژوهشگرالمللی رويکرد جهانی و همکاری بین

 وردتوجهمهای معتبر داخل و خارج از کشور المللی بین دانشگاهو بین سازمانیبرونروابط 
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های علمی داخلی و ها و کنفرانساين امر با برگزاری همايش رسدیمقرار گیرد. به نظر 

خارجی و افزايش سهولت ارتباط بین پژوهشگران در سطح جهانی تا حدودی قابل تحقق 

شود مطالعه مشابهی در همین حوزه در به پژوهشگران و دانشجويان توصیه می خواهد بود.

رار داده و نتايج را مورد مقايسه و تحلیل ق اسکوپوس انجام ازجملهالمللی های بینساير پايگاه

دقیق  یموردبررسدهند و يا داليل همکاری علمی را به شکل کیفی برای پژوهشگران ايرانی 

 و موشکافانه قرار دهند.
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