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همكاري علمي ،زمينهساز شبكه همنويسندگي :مطالعه موردي،
روابط همنويسندگي مجتبي شمسيپور در حوزه شيمي
1

حميد احمدي ،*2فريده عصاره ،1فرامرز سهيلي

 -1دانشجوي دكتراي علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -2استاد علم اطالعات و دانششناسي و مدير قطب علمي مديريت دانش ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -3استاديار علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه پيام نور كرمانشاه

چکيده

واژگان كليدي :هم ار علمى ،هامنويساندگى ،شاب ههاا

هدف از انجاام اياپ پاشوهش شاناخت میتااري از هم اار
علمى ،همنويسندگي و شب ه همنويسندگي به منظاور بررساي
نمونة كوچ ي از يک شب ه همنويسندگي با مركزيات مجتباي
شمسيپور در حوزه شايمي اياران اسات .در اياپ پاشوهش باا
استفاده از روش سند تاريیى به مرور میتااري از منااب و
متون مرتبط با موضوع پرداخته مىشود .نتايج نشان ماىدهاد
كاه مطالعاة هامنويساندگى مقالاههااي علماى و شاب ههاا
استناد كه مبتنى بر پايگاهها انتشارات علمى اسات ،راهاى
مؤثر برا بررسى هم ار بيپ دانشمندان است .ايپ شب ههاا
باارا مطالعااة ارتباطااات دانشاامندان و همچناايپ شااهرت،
محبوبيت و ت امل فناور ها به كار برده مىشوند ،ايپ شب هها
نوعى شب ة اجتماعى به شمار مىآيند .يک شاب ة اجتمااعى،
مجموعها از روابط است كه بيپ افراد ،گروهها ياا ساازمانهاا
وجود دارد و جريان دادهها ،اطالعات ،داناش و سااير منااب را
قااادر مااىسااازد .باار پايااه مباااني نظااري پااشوهش ،شااب ه
همنويسندگي حوزه شيمي ايران با مركزيت مجتبي شمسيپور
مورد بررسي قرار گرفت .يافتههاي ايپ بررسي نشان مايدهاد
در حااوزه شاايمي ايااران شااب ه اجتماااعي نويسااندگان بساايار
پيچيده است و ايشان داراي روابطي منسجم و مركزيتي قاوي
را در ايپ حوزه ايجااد كارده اسات .نگاشات شاب ه اجتمااعي
همنويسندگي شمسيپور ،نمونهاي از هم اري علمي در حاوزه
شيمي ايران است.

همنويسندگى ،مجتبي شمسيپور
 -2مقدمه و بيان مسئله
توسعه و گسترش علم ،فرايندي اجتماعي اسات كاه از طريا
شب هاي از پشوهشگران ش ل ميگيرد كه مجاام  1را تشا يل
ميدهند .پشوهشگران درون ياک جامعاة علماي خااب باراي
مشاركت در پايگاه دانش كلي آن جامعه با همديگر هم اري و
تعامل برقرار ميكنند .در واق شتاب پيشارفتهااي علماي در
چند دهه اخير به طور عمده منسوب به تأساي انجماپهااي
يادگيري و بهباود ارتباطاات مياان پشهشاگران معاسار اسات
(چانگ و هارينگتون .)2002 ،2رشد دانش از طري هم ااري-
هاي رسمي و ارتباطات غيررسامي باا اساتفاده از شاب ههااي
اجتماااعي 3درون ايااپ انجمااپهااا تسااهيل گرديااده اساات .در
پشوهشهاي علمي ،پشوهشگران نمايتوانناد بادون ارتبااا باا
متون جوام پشوهشي توليد نمايند .بناابرايپ در اياپ پاشوهش
«هم اري علمي ،همنويسندگي و شب ه هامنويساندگي ماورد
تبييپ قرار ميگيرد .در پايان روابط همنويساندگي تعادادي از
پشوهشگران پر توليد حوزه شيمي اياران باا مركزيات مجتباي

1. Communities
2. Chang & Harrington
 .3توجه به ايپ ن ته ضروري است كه در ايپ پشوهش منظاور از شاب ه اجتمااعي،
شب ههاي وب  2از جمله في بوک ،توئيتر و غيره نيست ،بل ه شاب ههاايي اسات
كه از مدت هاا قبال موجاود باوده و بار اسااط رواباط و تعامالهااي میتلفاي در
هم اريهاي علمي وجود داشته است.

* .نويسنده عهدهدار م اتباتhamid_ahmadi@razi.ac.ir :
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فرهنگستان علوم جهان سوم و يا سازمان پشوهش هاي هساتهاي
اروپا (سِرن) نام برد (نوروزي و واليتي ،13۱۱ ،ب .)10۱
هم اري علمي به پشوهشگران فرست مي دهد تا قابليتها
و تواناييهاي رشتههاي میتلف علمي را با هم تركياب كنناد،
امري كاه انجاام آن باه ساورت انفارادي ام اانپایير نيسات.
هم اري علمي با استفاده از تحليل الگوهاي همنويساندگي در
مقالههااي منتشار شاده و نياز باا اساتفاده از تحليال شاب ه
اجتماعي قابل بررسي اسات .هادف پشوهشاگران در هم ااري
علمي بررسي ،تفسير و بازبيني دانش جهااني اسات .هم ااري
علمي مم پ است براي توليد ،پيشنهاد مالي ،همنويسندگي در
خل يک اثر علمي و يا اشتراک انديشهها از طري بحا هااي
غير رسمي سورت گيرد .از هم اري علمي اغلب باراي اجاراي
پشوهشهاي بيپ رشتهاي استفاده ميشود .به عاالوه هم ااري
علمي به پشوهشگران فرست ميدهاد تاا باه منظاور غلباه بار
هزينههاي گزاف تجهيزات و آموزش متیااان مناب خاود را
با هم به اشتراک بگیارند (بالن ا.)2002، 1
امروزه پشوهشگران زيادي به ش لهاي میتلاف هم ااري
علمي را در حوزههاي میتلف خود بيان كردهاند .بررسايهااي
ايپ پشوهشگران را ميتوان با تحليل در سه سطح زير خالساه
كرد :در سطح خرد( 2افراد) ،سطح مياني(3مؤسسهها) يا ساطح
كالن (كشورها) (گلنزل ،2002، 2كرشامر  .)200 ،در واقا
ميتوان به بررسي هم اري علمي بيپ پشوهشگران باه ساورت
انفرادي يا هم اري علمي بيپ مؤسسههااي میتلاف پرداخات
كه بیش اعظمي از ايپ نوع هم اري شامل ارتباا باا سانعت
در دانشگاهها و مؤسساههااي پشوهشاي اسات .ياا باه بررساى
هم ااار باايپ كشااورها میتلااف پرداخاات كااه معمااوالً در
كشورها سنعتى بيشتر ماداق دارد ،و الگوهايي را اساتیرا
كرد كه در سطوح میتلف هم ار وجود دارند.
فعاليتهاي علمي به طور عماده نتيجاة كاار نويساندگان
متعدد هستند (آندرط  )2002 ،و همانطور كه پاوزنر ۱اشااره

شمسيپور مورد بررساي و شاب ه اجتمااعي آن ديادارساازي
ميشود.
 -1اهداف و روش پژوهش
هدف ايپ پشوهش تحليل میتااري از مبااني نظاري سااختار
هم اريهاي علمي ،روابط هامنويساندگي و شاب ه اجتمااعي
همنويسندگي است .هدف فرعي آن نيز بررسي روابط و نگاشت
علمي شب ه نويسندگان پر توليد حوزه شيمي ايران با مركزيت
مجتبي شمسيپور است .در ايپ پشوهش با استفاده از پيمايش
سند  ،به مطالعة مناب منتشر شده درباار هام نويساندگى و
ساختار شب هها هم نويسندگى پرداخته شده و خاستگاه ايپ
مفهوم مورد بررسى قرار گرفته است و در بیش دوم پشوهش با
استفاده از روشهاي علم سنجي ،بار اسااط دادههااي پايگااه
 ، Scopusبروندادهاي مجتبي شمسيپور اساتیرا و سا
مااورد تجزيااه و تحلياال قاارار گرفاات .بااراي آمااادهسااازي و
نرمالسازي دادهها از نرمافزارهاايي باا كااربرد در علامسانجي
استفاده به عمل آمد و از طري آنها شب ه همنويساندگي او باا
ساير هم ارانش تاويرسازي و روابط همنويسندگي آنان ماورد
تحليل قرار گرفت.
 -9پيشينه و مباني نظري
 -2-9همکاري علمي

هم اري هاي علمي پشوهشي ريشه در قارن هفادهم مايالدي و
م اتبه هاي علماي مياان دانشامندان در كشاورهاي انگلساتان،
فرانسه ،و آلمان دارد .اما او هم اري هاي علمي را باياد پا از
جنگ جهاني دوم جستجو كرد .پ از جناگ جهااني دوم و باه
دنبال آن آغاز جنگ سارد ،توجاه كشاورهاي جهاان باه علام و
فناوري دوچندان شاد ،چنان اه پيشارفت در علام و فنااوري از
پيچيدگي هاي خاب خود برخوردار گشت .امور پشوهشي نيازمند
بودجه هاي كالن ،منااب انسااني متیاا در حاد وساي و در
رشته هااي گونااگون ،تجهيازات و وساايل پيچياده شاد كاه در
بسياري از موارد تأميپ آنها از عهده يک كشور خاار باود .اياپ
موضوع سبب شد تا كشورها به هم اري در زميناه هااي علاوم و
فناااوري روي آورنااد و سااازمانهااا و مراكااز علمااي و پشوهشااي
منطقه اي و بيپ المللي تأسي شاوند ،باراي مثاال ،مايتاوان از

1. Bellanca
2. Micro Level
3. Meso
4. Macro Level
5. Glanzel
6. Kretschmer
7. Anderas
8. Pozner
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هم ار علمى كه ي ى از نمودهاا باارز آن هامنويساندگى
است ،از سو يک شيميدان فرانسو طى سالهاا -–1۱30
 ،1۱00مطرح شد و روا پيدا كرد(عااره .)200 ،كاربرد اياپ
پديده در متون تا جنگ جهانى اول رشد آرامى داشت و بعد از
آن رشد سري تر پيدا كرد .مطالعات نشاان مايدهاد كاه در
سالها اخير ،هم ار علماى و باه وياشه هامنويساندگى در
ميان نويسندگان و پشوهشگران رشاد تاااعد داشاته اسات.
هم ار علمى را ماىتاوان بازتااب فعالياتهاا و روي ردهاا
جامعة علمى به شمار آورد .مطالعه و بررسى اياپ مقولاه ماى-
تواند به جامعهشناسى علم نيز كمک كند (رحيماى و فتااحى،
.)13۱
همنويسندگى به عنوان رسمىتريپ جلو هم ار ف ار
ميان نويسندگان در توليد پشوهشها علمى ،عباارت اسات از
مشاركت دو يا چند نويسنده در توليد يک اثار ،كاه باه تولياد
برونداد علمى با كميت و كيفيت باالتر نسبت باه تولياد و
انتشار فرد اثر ،منجر مىشاود (هادساون 122 ،2باه نقال از
سهيلي.)1320 ،

همنويسندگى ي ى از ملموطتريپ و مساتندتريپ شا ل-
ها هم ار علمى است .اغلاب ،هار جنباها از شاب ههاا
هم ار علمى مىتواند به طور موثقى توساط تحليال شاب ه-
ها همنويسندگى با استفاده از روشها كتابسنجى رديابى
شود (گلنزل ،2002 ،ب.)1
همنويسندگى مانند شب ههاا اساتناد و هاماساتناد
است ،اما شب هها هم ار  ،گرهها اجتمااعى قاو تار را
شامل مىشوند .استنادها مم پ است بدون اين ه نويساندگان
همديگر را بشناسند ،سورت بگيرند و مم پ اسات طاى زماان
ادامه يابد .در حالى كه همنويسندگى مستلزم وجاود رابطاها
موقتى بيپ هم اران است و ايپ سبب ماىشاود تاا در دامناة
تحليل شب ههاا اجتمااعى قارار بگيرناد .باه عباارت ديگار،
همنويسندگى مستلزم پيوندها اجتماعى قو تر نسابت باه
استناد است .در همنويسندگى ،نويسندگان معاسر هم و با هام
آشنا هستند (ليو 3و ديگران .)2002 ،هامنويساندگى تأيياد
است بر پشوهشگران هم به لحاظ روابط شیاى و هم به جهت
روابط ف ار  ،و بناابرايپ فرساتى بارا شناساايى و سانجش
فعاليتها اجتمااعى و تأثيرگایار درون رشاتهاي خااب را
فراهم مىكند .ي ى از كاربردها تحليل شب ههاا اجتمااعى
در ارتباطااات علمااى ،تحلياال هاامنويسااندگى اساات .تحلياال
همنويسندگى بر ايپ اسل تأكيد دارد كه وقتاى دو ياا بايش از
دو پشوهشگر به ساورت مشاترک ياک مقالاه را ماىنويساند،
پيوندها ف ر و اجتماعى بيپ آنها به وجود مىآيد (اساتوک
و هارتلى  )12۱2 ،برخي از مزاياي همنويساندگي عبارتناد از:
كاهش هزينه هاي پشوهشي ،افزايش ضاريب تاأثير مقالاه هااي
تأليفي مشترک ،بهبود كيفيت كارها و توليدات علمي ،فازايش
ميزان بهرهوري علمي ،افزايش باازده و كاارايي اعضااي گاروه،
تقويات انگياازش و دلبساتگي پشوهشااگران باه گااروه ،كاااهش
تعارض و برخوردهاا مياان پشوهشاگران ،تقويات روح ابت اار و
حسپ مسؤوليت در هم اران ،ايجاد ام ان اساتفاده از تجاارب
عملي ،انديشه ها و نظرهاي همديگر ،افزايش مهارتها و داناش
پشوهشگران و هم افزايي و افزايش رضايت مندي كاربران نهاايي
محاوالت و توليدات ف ري(نوروزي و واليتي ،13۱۱ ،ب ۱ -
) ۱2

1. Co-Authorship
2. Hudson

3. Liu
4. Astok & Hartli

مىكند ،آثار علمى دانشگاهيان بيش از پايش نتيجاة كارهاا
گروهى است ،و پيشرفت علم نتيجة فعاليتها جمعاى اسات
(پوزنر .) 2001 ،هم ار علمى فرايند است كه طاى آن دو
يااا چنااد نويساانده بااا هاادف خل ا اثاار مشااترک ،مناااب و
استعدادها خود را به اشتراک مىگیارند .هم اار علماى در
قالب پديد همنويسندگى تجلى مىيابد و ي اى از شا لهاا
هم ار علمى ،همنويسندگى است ،كه هم ار در توليد علم
اَعم از مقاله ،يا ساير قالبها آثار علمى را شامل مىشاود .در
سالها اخير نيز مجلهها معتبر ترجيح مىدهند مقالههايى
را چاپ كنند كه حاسل تالش مشترک چناد نويسانده باشاند
(حريرچى ،مليپ و اعتماد 200 ،؛ به نقل از حرير و ني زاد،
 .)1320دانشمنداني كه در شاب ه هم ااري قارار مايگيرناد،
ايدههايشان را باه اشاتراک مايگیارناد ،از فناون و روشهااي
مشابهي براي استیرا و تحليل دادهها استفاده مايكنناد .باه
عبارت ديگر بر كارهاي ي ديگر تأثير ميگیارند.
 -1-9همنويسندگي
1
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همانطوريكه در نمودار مشاهده ميشود ،شمسايپاور در
 232مقاله ،معادل  32درساد از مقالاههااي خاود باه عناوان
نويسنده اول 1 ،درسد به عنوان نويسنده دوم 1۱ ،درساد باه
عنوان نويسنده سوم ۱ ،درسد نويسنده چهاارم و درساد باه
عنوان نويسنده پنجم مشاركت علمي داشته است.
ش ل ( ،)1سطوح هم اري شمسيپور را باا سااير حاوزه-
هاي علمي مرتبط را نشان ميدهد .با توجه به رشته تیاااي
او كه شيمي با گرايش تجزيه است ،بيشاتريپ هم ااريهاا باا
نويسندگان ايپ رشته دانشگاهي بوده است اما ايشان در رشته-
هاي دانشگاهي ديگري همچون بيوشيمي و مهندسي شايمي،
داروشناسي ،مواد ،علوم محيطي و انرژي و غيرو داراي تعامل و
هم اري داشته است .نقشاه ( )1تااوير اياپ رواباط را نشاان
ميدهد.
روابط همنويسندگي شمسيپاور در دو ساطح ،دساتكام
يک و حداكثر  2نويسنده به تاوير در آمده اسات .اياپ نقشاه
علمااي حاساال تجزيااه و تحلياال ماتريسااي متشاا ل از 120
نويسنده هم تأليف شمسيپور است .نقشه علمي با نرمافزارهاي
گرافي اي ترسايم گشاته اسات و  30نويسانده كاه بيشاتريپ
هم اري علمي با شمسايپاور را داشاتهاناد داخال حلقاه اول
(وسط) و ساير نويسندگاني كه هم اري كمتري داشاتهاناد در
داخل حلقه دوم (حلقه بزرگتر) مشی شدهاند.در اياپ نقشاه
 120گره تش يل شده است و روابط گرهها با لبهها برقرار شده
است .ميزان ارتبااها در سطح باااليي اسات .در مجماوع اياپ
نقشه نشان ميدهد در حوزه شيمي ايران روابط همنويسندگي
در سطح پيچيده اي است و شمسيپور در مركز ايپ روابط قرار
دارد (نقشه .)1
به منظور تجزيه و تحليل بهتر دادهها و ارائه تاويري روشپتار
و با وضوح بيشتر سعي شده روابط همنويسندگي حوزه شايمي
با مركزيت شمسيپور با هم ارانش در سطح هم اري دستكم
 2هاامنويسااندگي در نقشااههاااي ديگااري ترساايم شااوند
(نقشه.)1،2
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مفهوم شب ه ،تأكيد بر حقيقتى است كه هر شیاى گرههاايى
با ساير افراد دارد ،كه هر كدام از آنها به نوباة خاود باه تعاداد
زياد يا معدود ديگر از افاراد گاره دارناد .پا ياک سااختار
اجتماعى مىتواند به عنوان الگوها يا قواعاد در رواباط مياان
آن بیشهايي بيان شود كه تعامل برقارار كاردهاناد (چناگ،1
 .)200يک شب ه همنويسندگي ،نگاشتي از گرههاي مشترک
يا ارتباطات بيپ همنويسندههاي درون ياک جامعاه پشوهشاي
است .دو نويسنده هم ار با هم پيوند دارند و اگر قبالً مقالاهاي
با هم نوشتهاند؛ ميتوان گفت آنان با هم ارتباا علماي دارناد.
مطالعه چنيپ شب ههايي نگرشي را از دورن ساختار اجتمااعي
جوام پشوهشاي فاراهم ماينماياد .باه عباارت ديگار ،آشا ار
ميسازد كدام نويسندگان هم ار در فرايند ارتباطات در شاب ه
داراي نقش مركزي هستند.
 -5روابط هم نويسندگي شمسيپور
در ايپ پشوهش بر اساط مطالعاههااي فاوق باه عناوان نموناه
روابط همنويسندگي و بيپرشتهاي شمسايپاور ماورد بررساي
قرار ميگيرد .وي طاي ساالهااي پشوهشاگري خاود باا 120
نويساانده و  13حااوزه علمااي غياار از حااوزه تیااااي خااود
هم اري علمي و همنويسندگي داشاته اسات .بيشاتريپ هام-
نويسندگي شمسيپور با دانشجويان دكتراي خود داشته است،
هر يک از دانشجويان ديروز وي ،امروز دانشمندان اياپ رشاته
هساتند ،بعضاي از دانشاجويان دياروز اساتاد كاه برجسااتگان
شاايمي امااروز ايااران هسااتند ،عبارتنااد از شاارقي ،موسااوي،
گنجعلي ،عليزاده و مقيمي كه در جدول با عالمت * مشای
شدهاند.
ج ادول ( )3اسااامي نويسااندگاني را نشااان ماايدهااد كااه
بيشتريپ روابط همنويسندگي را با ايشان داشتهاند .در جادول
( )3اسامي  20نويسنده اي كه دستكم  12تأليف با شمساي-
پور داشتهاند نشان داده شده است.
شمسي پور ،طي فعاليتهاي علمي خود در توليد مقالههاا
و مدارک به عنوان نويسنده مسئول (نويسنده اول) و نويسانده
دوم ،سوم و غيره مشاركت داشته است (نمودار ).
1.Chang
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جدول :9بيست نويسنده پر توليد هم نويسنده با شمسيپور
تعداد مقالههاي همتأليفي

نام نويسنده

رديف

تعداد مقالههاي همتأليفي

نام نويسنده

رديف

21
21
20
17
17
17

Poursaberi, T.
Shokrollahi, A.
Alizadeh, K.
Jalali, F.
Javanbakht, M.
Hosseini, M.

15
14
13
12

Chaichi, M.J.
Salavati-Niasari, M.
Karami, H.
Fakhari, A.R.

11
12
13
14
15
16
17

90
62
57
32
29
29

* Sharghi, H
*Mousavi, M.F
*Ganjali, M.R.
Hemmateenejad, B.
Yamini, Y
*Alizadeh, N.

1
2
3
4
5
6

25
25
24
23

*Moghimi, A.

7
8
9
10

18
19
20

Aghabozorg, H.
Akhond, M.
Lippolis, V.

%39

229

250
200

%18
%8

%4
%1

 7تا  12زیر یک درصد

102

70

49

150
93
100

%16

50
0

نويسنده
دوازدهم

نويسنده
يازدهم

نويسنده
دهم

نويسنده
نهم

نويسنده
هشتم

نويسنده
هفتم

نويسنده
ششم

نويسنده
پنجم

نويسنده
چهارم

نويسنده
سوم

نمودار  :7ميزان مشاركت مجتبي شمسي پور در تأليف مقاالت

شکل  :2روابط بيپ رشته اي شمسيپور
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شب هها بازيگران سينما ،گرهها بازيگران را نمايش مىدهناد
و بندها بيپ گرهها ،نشاندهند ايپ هستند كه بازيگرانى كه
به هم متال شدهاند ،دستكم در يک فيلم مشابه ايفا نقاش
مىكنند .به بيان ساده ،يک مادرک علماى اگار بايش از ياک
نويسنده داشته باشاد ،آن مادرک را هام نويسانده ماى نامناد
(سهيلي  ،1320،ب .)33-20مطالعة همنويسندگى مقالههااي
علمى ،راهى مؤثر برا بررسى هم ار بيپ دانشمندان اسات.
در شب هها همنويسندگى ،گرهها نويسندگان هساتند و اگار
دو نويسنده دست كم يک مقاله با هم نوشته باشند ،دو گره باه
وسيلة يک لبه به هم متال شدهاند .بر پايه طيف نظري ماورد
بررسي در اياپ پاشوهش نموناه كاوچ ي از ياک شاب ه هام-
نويسااندگي در حااوزه شاايمي ايااران بااا مركزياات مجتبااي
شمسيپور مورد تحليل قرار گرفت .يافتاههاا نشاان مايدهاد
شب ه اجتماعي هامنويساندگي نويساندگان شايمي در اياران
بسيار پيچيده است و در سطح فوقالعادهاي با هام هم ااري و
همف ري دارند .نگاشت ايپ شب ه به خوبي نشان ميدهد چاه
نويسنده و يا نويسندگاني در مركز ايپ شب ه قرار دارند و نقش
ارتباطي خوبي در فقدان انسجام شب ه ايفا ميكنناد .مجتباي
شمسيپور به عنوان پرتوليدتريپ نويسنده حوزه شايمي اياران
در ايپ شب ه با قطري بزر و با لبههاي فراوان انسجام شاب ه
را در دست دارد .در ايپ شب ه نويساندگاني از جملاه شارقي،
موساااوي ،گنجعلاااي و مقيماااي داراي بيشاااتريپ رواباااط
همنويسندگي با شمسيپور هستند .آنها خود با ارتباطي كه باا
ديگران دارند در مسير ديگري مركزيت ايجاد كردهاند .دوري و
نزدي ي گرههاا از طريا لباههاا هام نشاان دهناده اشاتراک
موضااوعي و بااه عبااارتي اشااتراک ف ااري و انديشااه علمااي
نويسندگان است به نحوي كه در ايپ نقشاه ،عليازاده بايش از
سايريپ باه شمسايپاور اشاتراک ف اري و موضاوعي دارد .در
مجموعه نگاشات علماي شاب ه اجتمااعي نويساندگان كاه از
طري هم اري علمي و به خاوب همنويسندگي شا ل ماي-
گيرد ،ابزاري براي تحليل روابط و اشاتراک داناش در ياک ياا
چند حوزه علمي است.

در نقشااه 1و 2روابااط هاامنويسااندگي شمساايپااور بااه
عنااوان مركزياات ايااپ روابااط بااا هم اااران خااود بااه تاااوير
درآمااده اساات .در ايااپ نقشااه روابااط شمساايپااور بااا 122
نويسنده كه بيشاتريپ هم ااري را باا او داشاتهاناد مشای
شااده اساات ،در ايااپ نقشااه هاار نويساانده يااگ گااره اساات و
گرههااي بازر تار نشااندهناده ارتبااا بيشاتر باا مركزيات
اساات و همچناايپ دوري و نزدي ااي گاارههااا نشااان دهنااده
نزدي ي موضاوع حاوزه كااري باا مركزيات اسات .باه عناوان
مثااال در ايااپ نقشااه شاارقي و موسااوي و گنجعلااي بيشااتريپ
هم اااري بااا شمساايپااور را دارنااد و علياازاده بيشااتر از
سايريپ باه موضاوع پشوهشاي شمسايپاور نزدياک اسات .در
مجمااوع ،قطاار و نزدي ااي گاارههاااي هاامنويسااندگي ميااان
نويسااندگان ايااپ شااب ه ،تعاماال و انسااجام آنهااا را هاام در
درون شب ه و هم با مركزيت شب ه نشان ميدهد.
نتيجهگيري

-4
توليد علم گروهي :فرايندي است كه يک گروه ،مركب از چناد
پديدآورنده طي مي كند تا يک اثر ف اري باه ساورت گروهاي
توليد شود و به ثمر برسد (حريرچاي .)13۱ ،در اياپ فرايناد
هر يک از اعضاي گروه در توليد آن اثر انجام وظيفه مي كنناد.
«هم اري علمي» جايگاه ويشه اي در فرايند توسعه علماي دارد.
توسعه علمي و كسب دستاوردهاي پشوهشي بزر باه تعااون،
مشاركت و هم اري هماه پشوهشاگران و دانشامندان نيازمناد
است .به ايپ سبب ،مشاركت و هم اري ي اي از ساازوكارهاي
توسعه علمي بهشمار ميرود و نقش كليدي در همه حوزههااي
علمي دارد و موجبات ش وفايي و بالندگي را فراهم ماي نماياد.
بهره گيري از شيوه هم اري علمي ،رضايت نهايي را باه هماراه
دارد.
طول تاريخ ،پديد هم اار در مياان ناوع بشار ،هماواره
موضوعى مهم در جامعهشناسى بوده است .ايپ هم ار هاا در
قالبها میتلفاى نشاان داده ماىشاوند كاه برخاى از آنهاا،
هم ار در مقياطها كوچک و برخى هام در مقيااطهاا
باال هستند .امروزه دو نوع از شب هها توسط پشوهشگران بارا
تحلياال تعاماالهااا در مقياااط باااال باايپ افااراد باار اساااط
هم ار هايشان به كار گرفته مىشاوند :شاب ههاا هم اار
بازيگران سينما و شب هها هم ار همنويسندگى علماى .در
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