
 93، پاییز و زمستان 57شماره                                                                                                                                        رهیافت

51 

 شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاري علمی در ایرانتیپ

 3اصغر ستارزاده، 2عصمت مومنی، *1گلنسا گلینی مقدم

 

 چکیده
هاي انجام در این مقاله شناسایی و معرفی پژوهش

شده در زمینه همکاري علمی در ایران به لحاظ 
شناسی نویسندگان و روش تحقیق به کار رفته تیپ

 است.
ها: انجام تحقیق و گردآوري داده روش

پژوهش حاضر با رویکرد فرا تحلیل انجام گرفته و 
در هاي گذشته و جستجو ها نیز از مرور پژوهشداده

پنج پایگاه اطالعاتی گردآوري شده است. نگاهی به 
ترین دهد که عمدهمقاله منتشر شده نشان می 40

درصد) در مطالعات همکاري علمی  80روش تحقیق (
تحقیقات در ایران از نوع علم سنجی و سپس 

درصد  60شناسی، پیمایشی است. به لحاظ تیپ
هاي منتشر شده تا کنون زیر نظر یک استاد  با مقاله

همراهی یک دانشجو یا کارشناس صورت گرفته است. 
نیز سیر  93تا  79ها از سال روند تولیدات مقاله
هاي اطالعاتی دهد. از میان پایگاهصعودي را نشان می

گیران (بانک اطالعات نشریات بررسی شده، پایگاه م
ها این موضوع را پوشش مقاله درصد 100کشور) 

داد و بیشترین جامعیت را نسبت به چهار پایگاه می
پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران (ایرانداك)، 
پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهی، پایگاه نورمگز 

 وکتابخانه ملی ایران داشت.
                                                           

 یئنشگاه عالمه طباطبااستادیار علم اطالعات و دانش شناسی و عضو هیأت علمی دا.  ١
*g_galyani@yahoo.com 

 یئاستادیار علم اطالعات و دانش شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبا.  ٢
 یئعلم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبا دانشجوي کارشناسی ارشد.  ٣

لمی، هم تألیفی،  هم همکاري عواژگان کلیدي: 
 شناسینویسندگی، روش تحقیق، تیپ

 
 مقدمه  -1

هاي وابسته مطالعات همکاري علمی، یکی از حوزه
هاي اخیر، توجه زیادي به علم سنجی است که در سال

را به خود جلب کرده است. اولین مطالعه همکاري 
در  "طالبی"توسط  1379علمی در ایران در سال 

ظاهر شد و از آن پس تا به امروز  "فصلنامه رهیافت"
 .]١[اینگونه مطالعات روبه افزایش بوده است 

که یکی از نمودهاي آن به  "همکاري علمی"    
است. هرچند  "تألیفیهم"یا  "نویسندگیهم"شکل 
رسد اما در واقع فعالیت اي جدید به نظر میواژه

هاست که در چارچوب سازمانی جدیدي نیست و مدت
هاي مدرن جاي گرفته است و با وجود تمام دانشگاه

اي موانع در هر زمانی انجام شده است. همکاري وسیله
الزم براي غلبه بر گرایش روزافزون به سوي 

گرایی و رویارویی با مشکالت و موانع سیاسی تخصص
دهد تا ماهیت مسئله یا است. همکاري امکان می

د و وموضوع پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته ش
فراتر از اصولی گسترش یابد که یک فرد واحد را 

 ]2محدود می کند. [
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) هدف پژوهشگران 1392از نظر سهیلی و عصاره (
در همکاري علمی بررسی، تفسیر و بازبینی دانش 

هاي همکاري جهانی است. نویسندگان زیادي شبکه
اند هاي گذشته مورد توجه قرار دادهعلمی را در دهه

 هاينویسندگان مقالهتعامالت بین همو به مطالعه 
اند، تا از هاي علمی پرداختهپژوهشی در انواع حوزه

ها در سطوح مختلف، این طریق انواع همکاري
نویسندگان و موسسات علمی کلیدي را براي تسهیل 

 چنین همکاري مؤثرتر میان آنها تعیین کنند. مطالعه
جوامع  اجتماعی ساختار درون از را نگرشی هاییشبکه

کند. به عبارت دیگر، آشکار پژوهشی فراهم می
کند کدام نویسندگان همکار در فرایند ارتباطات می

 طورکلی در شبکه داراي نقش مرکزي هستند. به
 که است حدي در نویسندگیهم هايشبکه اهمیت
دهنده ساختار ا را نشان این شبکه پژوهشگران، برخی

 توان گفت مطالعات حوزهتی میعبار دانند. به دانش م
سنجی و رویکردهاي موجود در آن سنجی و علمکتاب

به دنبال کشف روابط میان منابع و نویسندگان، 
تحلیل و تفسیر آنها و شناسایی منابع و افراد، مهم و 

تواند در بهبود روند تأثیرگذارند که این امر خود می
هاي علمی پژوهش و شناخت بهتر ماهیت حوزه

 ]3ختلف مؤثر باشد. [م
تحقیقی، ضرورت ایجاب  –در هر حوزه علمی

هاي خاص تحقیق متناسب با کند تا از روشمی
هاي خاص آن حوزه استفاده شود که انتخاب ویژگی

ی هاي قبلروش به موضوع تحقیق و تجربیات و یافته
اي سنجی به عنوان حوزهپژوهشگر بستگی دارد. علم

 متون کمی و آماري جدید از علم به تجزیه و تحلیل
هایی زد که از اهداف آن بنا نهادن نظامپرداعلمی می
کننده پژوهش در اجتماعات هاي توصیفاز شاخص

سنجی بر تجزیه و مختلف علمی است. اساس علم
تحلیل پارامترهاي اطالعاتی استوار است که این 

هاي ثبت اختراع، هاي علمی، پروانهپارامترها مقاله
ه ها و به طور کلی اطالعات علمی منتشر شدمجله

هستند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل، به تعیین 
ساختار جریان مدارك علمی و فرایندهاي استنادي 

سنجی، کند. براي نیل به اهداف علمآنها کمک می
هاي پویا استفاده شود تا بتوان بایستی از نمایه نامه
 ] 4هاي علمی را مشخص ساخت. [روند پیشرفت نظام
یق که در مطالعات همکاري هاي تحقاز انواع روش

سنجی اشاره کرد توان به اطالععلمی کاربرد دارد می
که در آن، اطالعات مضبوط، چگونگی به کارگیري و 

سنجی و همچنین کاربران این اطالعات در قالب کتاب
رابطه درونی عناصر اطالعاتی و نیز میان کاربران در 

وش گیرند. رسنجی مورد مطالعه قرار میقالب علم
ی ایجاد تألیفهاي همشبکه که به تحلیل شبکه تحلیل

پردازد و تحلیل استنادي از شده از همکاري علمی می
 شوند. سنجی محسوب میهاي نوع علمانواع روش

رسد امروزه درك بیشتري نسبت به به نظر می
ارزش و اهمیت همکاري علمی میان دانشمندان و 

ت و از طرفی تولیدکنندگان علم به وجود آمده اس
رسد. سوالی که تحقیقاتی در این حوزه به انجام می

مطرح است اینکه که چگونه اینگونه مطالعات انجام 
 سنجی به عنوانگیرند؟ با نظر به جدید بودن علممی

یک حوزه پژوهشی و از طرفی تازگی موضوع همکاري 
علمی در مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران 

سئه این مطالعه این است که ترین مایرانی، مهم
هاي تحقیق به کار رفته در اینگونه مطالعات روش

هاي کدامند؟ و تیپ همکاري نویسندگان مقاله
 همکاري علمی چگونه است؟

تر به مطالعات هدف از این مطالعه، نگاهی دقیق
 منتشر شده در ایران با موضوع همکاري علمی است.

شده در زمینه  هاي انجامبا توجه به اینکه پژوهش
همکاري در ایران در حال افزایش است، لذا انجام 
مطالعات فرا تحلیل و مروري که زمینه کاربست دقیق 

آورد، ضروري ها را در جامعه فراهم میو علمی یافته
رسد. همچنین، با بازنگري پیشینه به نظر می

توان به کشف روابط جدید هاي پژوهشی میموضوع
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هایی دست یافت که دي از پژوهشدر میان تعداد زیا
از قبل صورت گرفته است. با توجه به نکات مطرح 
شده، انجام مطالعات فراتحلیلی و مروري به 

دهد، با شناسایی و معرفی هاي آتی جهت میپژوهش
هاي کارآمد و مؤثر، باعث تسهیل و تسریع روش

 فرآیند تحقیق خواهد شد.

 شناسی همکاري علمی تیپ -2
که در همکاري علمی و فرآیند  مسائلییکی از 

تحقیق، تاثیر زیادي دارد، انتخاب همکار و نقش 
همکار در اجراي پژوهش است. تیپ همکاري و 
انتخاب همکار بر اساس شرایط و مسائل مختلف به 

]. تحقیقات 5گیرد [هاي متفاوت انجام میصورت
شناسی مختلفی در انتخاب همکار تحقیق و تیپ

صورت گرفته است؛ که از این جمله  همکاري علمی
) اشاره 2004( 1توان به تحقیق بزمان و کورلیمی

تیپ همکاري و  6کرد. بر اساس این پژوهش آنها 
دانند. نوع اول بر اساس انتخاب همکار را ممکن می

. نوع دوم انتخاب 2قابلیت اطمینان و اخالق کاري است
ت همکار بر اساس همزبان یا هم ملیت بودن صور

. در نوع سوم همکاري براي حمایت و هدایت 3گیردمی
. نوع چهارم همکاري 4کار و دانشجو استپژوهشگر تازه

. در 5به علت اعتبار و شهرت زیاد یک پژوهشگر است
هاي قبلی نوع پنجم انتحاب همکار بر اساس همکاري

.  نوع ششم انتخاب 6گیردو سابقه همکاري صورت می
 ]6. [7است که فرد داردهایی بر اساس مهارت

) تیپ 1975( 8در تحقیقی دیگر پرایس و گورسی
همکاري نویسندگان را براساس الگوهاي انتشاراتی 

                                                           
1  . Bozeman and Corley 
2 .Taskmasters 
3 . Nationalists 
4 . Mentors 
5 . Followers 
6 . Buddies 
7 . Tacticians 
8 . Price and Gursey 
9 . Braun, Glanzel, and Schubert 

بندي کردند. بر اساس تحقیق براون، آنها تقسیم
) مشخص شد که  2001( 9گالنزل و شوبرت

بندي پرایس و گورسی را براي تحلیل انتشارات تقسیم
 10دارتألیفی ادامهر گرفتند. همحوزه علوم اعصاب به کا

هاي پرایس و به عنوان تیپ همکاري غالب از تقسیم
 ]. 8و7گورسی، است [

) نیز تیپ همکاري را در 2002، 2001( 11الودل
هاي بندي کرده است که بر اساس نقشنوع تقسیم 6

. توانند داشته باشندمختلفی که  همکاران تحقیق می
رکتی که همه که شامل نوع اول همکاري مشا

همکاران به تساوي در کارهاي تحقیق مشارکت 
. نوع دوم که درآن یک نفر کارهاي اجرایی را 12دارند

ر ریزي را بهاي برنامهبه عهده دارد و نفر دیگر فعالیت
. نوع سوم همکاري براي انتقال دانش 13گیردعهده می

چگونگی انجام کار است و پژوهشگر به کمک همکار 
نوع چهارم همکاري براي دستیابی به . 14نیاز دارد

امکانات تحقیق است. نوع پنجم همکاري براي تبادل 
. و نوع 15دانش و بدون تمرکز بر هدفی خاص است

ششم هنگامی که نقش همکار به عنوان منتقدي 
 ] 10و 9[ 16دلسوز و مطمئن در فرایند انتشار است

همکاري "توجه به این نکته ضروري است که واژه 
اي را تحت بسیار عام است و مفهوم گسترده 17"علمی

دهد، اما تألیف مشترك که یکی از پوشش قرار می
هاي بارز همکاري علمی است، اغلب به عنوان جنبه

شود. شاخصی براي سنجش آن در نظر گرفته می
شرکت «و » همکار بودن«همکاري در لغت به معناي 

ین، ]. بنابرا11است [» با دیگري در کاري و یا شغلی

10. Continuant co-authors 
11. Laudel 
12. Collaborations involving  a division of labour 
13. Service collaboration 
14. Transmission of know-how 
15. Mutual simulation 
16 . Trusted assessorship 
17. Scientific collaboration/scholarly 
collaboration 
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تألیف «یکی از مصادیق همکاري علمی، پدیده 
است. به این ترتیب،   2»نویسندگیهم«یا  1»مشترك

توان جدا از یکدیگر در نظر این دو مفهوم را نمی
گرفت. در واقع تألیف مشترك شاخصی جزئی از 
همکاري علمی است و تنها آن بخش از همکاري 

ی نظیر گیرد که در تولیدات علمعلمی را اندازه می
ها، و نظیر آن منعکس شده ها، پژوهشها، مقالهکتاب

باشد. پژوهش فراوانی در زمینه همکاري علمی انجام 
شده است، اما کمتر پژوهشی تعریف کامل، دقیق، و 

 مطمئنی از همکاري علمی ارائه داده است. 
نویسندگان و پژوهشگرانی که براي تولید یک اثر 

هاي توانند به شیوهیکنند، معلمی با هم کار می
متفاوتی همکاري کرده و فعالیت علمی داشته باشند 

 ها با انواع الگوي همکاري متفاوتکه این شیوه
هاي همکاري علمی، هستند. انتخاب هر کدام از شیوه

هاي علمی بستگی به شرایط علمی و میزان داشته
نویسندگان همکار و نوع توافق آنها بستگی دارد. این 

ها توسط پژوهشگران با عناوین مختلفی به شرح شیوه
 است:  زیر تقسیم بندي شده

: در این نوع همکاري علمی، هر 3همکاري محدود .1
فرد مسوول انجام بخش خاصی از فعالیت پژوهشی 

 است.
: در این نوع همکاري علمی تقسیم 4همکاري کامل .2

کار مشخصی وجود ندارد و همه مراحل پژوهش 
 شود. کنندگان انجام میبا همکاري مشارکت 

: در این نوع همکاري، دو یا چند 5همکاري همتراز .3
 کنند. نویسنده با موقعیت یکسان همکاري می

                                                           
1. Joint authorship 
2. Co-authorship 
3. Partial Collaboration 
4. Full Collaboration 
5. Peer Alliance Collaboration 
6. Junior/Senior Alliance Collaboration 

: در این نوع همکاري، 6همکاري سلسله مراتبی .4
نویسندگان همکار به لحاظ ارشدیت و جایگاه 

 علمی در موقعیت یکسانی نیستند. 
 : در این نوع همکاري، 7همکاري شورایی .5

نویسندگان همکار به طور مساوي تقسیم کار 
 کنند.کرده و با هم فعالیت می

: در این نوع همکاري، یک 8همکاري مشاوره اي .6
نویسنده ارشد پژوهش را هدایت و سایر همکاران 

 دهد. داراي مهارت کمتر را مشاوره می
: تألیف مشترك، مشارکت در 9همکاري رسمی .7

ها، نامهپایانهاي پژوهشی، هدایت انجام پروژه
 هاي پژوهشی. فعالیت در گروه

: تعامالت غیررسمی،  10همکاري غیررسمی .8
ها، دریافت نظرات و سمینارها و سخنرانی

پیشنهادها از سایر افراد، داوري آثار دیگران، 
 .11مشاوره دادن به سایر پژوهشگران، کالج نامرئی

   
معموال همکاري علمی به صورت غیررسمی آغاز  

در نهایت ممکن است که به همکاري  شود ومی
 رسمی نیز ختم شود.

هاي از مسائل عمده و مورد بحث در حوزه همکاري
علمی، الگوهاي مورد استفاده در همکاري است. 

اند تا انواع صاحبنظران مختلف تالش کرده
هاي علمی را در قالب الگوهایی تعریف کنند. همکاري

اي با عنوان هدر مقال 2005ونگ و همکاران در سال 
هاي به انواع همکاري "همکاري علمی در چین "

هاي مشترك با ممکن در میان نویسندگان مقاله
هاي مختلف در یک استان، همکاري افراد از مکان

هاي مشترك با همکاري افراد از مناطق گوناگون مقاله

7. Collegial Collaboration 
8. Mentoring Collaboration 
9. Formal Collaboration 
10. Informal Collaboration 
11. Invisible college 
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هاي مشترك با همکاري افراد از کشور چین و مقاله
توان، کردند. بنابراین می کشورهاي مختلف اشاره
تألیفی را به صورت: همکاري همکاري هاي علمی و هم

، 2اي، همکاري درون منطقه1ايدرون مؤسسه
بندي کرد دسته 4المللی، همکاري بین3ايمیان منطقه

]12.[ 
یکی از تحقیقاتی که به تازگی درباره همکاري 

طالعات گرایی بیش از حد معلمی انجام شده، از کمی
هاي علم سنجی همکاري علمی و استفاده زیاد از روش

کند. در این مقاله آمده است که استفاده زیاد انتقاد می
هاي کمی در سنجش همکاري باعث دادن از روش

 شود به اینگونه مطالعات کمی می اعتبار بیش از حد
هدف اصلی همکاري علمی که باعث افزایش دانش 

گیري استنادها قابل اندازهشود فقط با شمارش می
 ].13نیست و فراتر از آن باید مورد سنجش قرار گیرد [

 روش تحقیق و گردآوري داده ها -3
این تحقیق با رویکرد فراتحلیل انجام گرفته       

هاي گذشته و نمایه ها نیز از مرور پژوهشاست و داده
هاي اطالعاتی گرآوري شده است. براي شده در پایگاه

هاي پژوهشگاه اطالعات و ی تحقیقات از پایگاهبررس
، پایگاه اطالعات جهاد 5مدارك علمی ایران (ایرانداك)

، پایگاه 7، بانک اطالعات نشریات کشور6دانشگاهی
و کتابخانه ملی ایران استفاده شد. براي  8نورمگز

هاي همکاري علمی، مشارکت علمی، جستجو از واژه
 لیف مشترك استفادهنویسندگی، و تأتألیفی، همهم

شده است. در این تحقیق کلیه تحقیقات منتشر و 
در موضوع ذکر شده،  1392نمایه شده تا پایان سال 

هاي مروري و غیرتحقیقی از بررسی شدند. مقاله
 جامعه مطالعه حذف شدند.

                                                           
1. Intra-institutional Collaboration 
2. Intra-regional Collaboration 
3. Inter-regional Collaboration 
4. International Collaboration 

هاي انجام شده در زمینه همکاري بررسی پژوهش
 علمی در ایران

مقاله پژوهشی مورد  40در جستجوي اطالعات، 
) 1در زمینه همکاري علمی استخراج شد. جدول (

هاي همکاري علمی شناسی افرادي است که مقالهتیپ
 را منتشر کردند.

 مقاله  40شناسی نویسندگان : تیپ1جدول 

 علمی  همکاري

تعداد و درصد مقاالت منتشر  تیپ همکاري
 شده

 30 12 استاد ـ دانشجو
 30 12 استاد ـ کارشناس
 5/12 5 استاد ـ استاد

استاد ـ دانشجو ـ 
 کارشناس

4 10 

 10 4 دانشجو ـ کارشناس
 5/2 1 دانشجو ـ دانشجو

 5/2 1 کارشناس
 5/2 1 کارشناس ـ کارشناس

 100 40 جمع
 

درصد  30توان دریافت که با نگاهی به جدول می 
درصد رابطه  30دانشجو و  -نویسندگان رابطه استاد 

ه توان نتیجکارشناس داشتند. بنابراین می -استاد 
هاي منتشر شده تاکنون زیر درصد مقاله 60گرفت که 

نظر یک استاد و با همکاري یک دانشجو یا کارشناس 
یی که توسط دانشجویان هابوده است. همچنین مقاله

 5/2با همکاري دانشجویان دیگر نوشته شده، تنها 
دهند. چنین وضعیتی را تشکیل می درصد کل مقاله

5. IranDoc 
6. SID 
7. Magiran 
8. Noormags 
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هاي نوشته شده توسط کارشناسان نیز درباره مقاله
 وجود دارد که درصد پایینی است.

هاي تحقیق ذکر شده توسط روش  2جدول 
با مالحظه  ها را نشان می دهد.نویسندگان مقاله

ترین روش تحقیق توان دریافت که عمدهجدول می
سنجی و سپس روش تحلیل ذکر شده، از نوع علم
درصد  5/22هاي پیمایشی نیز در شبکه است. از روش

  تحقیقات استفاده شده است.
 

 مقاله همکاري علمی 40هاي تحقیق در : روش2جدول 

 هاتعداد و درصد مقاله روش تحقیق

 سنجیاطالع

 35 14 علم سنجی

5/77 

 25 10 علم سنجی: تحلیل شبکه

 
 علم سنجی: تحلیل استنادي

 
4 10 

 
 )سنجیکتاب –ترکیبی(تحلیل شبکه 
 

2 5 

 
 کتاب سنجی

 
1 5/2 

 پیمایشی

 
 5/17 7 تحلیلی –توصیفی 

5/22 
 

 پیمایش سندي
2 5 

 100 40 جمع
 

توان استنباط کرد که بیشتر تحقیقات بر ها میاز یافته
خروجی تولیدات علمی و به صورت توصیفی و تحلیلی 
انجام شده است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از 

ها در بررسی همکاري علمی، هاي تحلیل شبکهروش
هاي پیمایشی و یا روشهاي تحقیق استفاده از روش

 ود.شتحقیق کیفی در این نوع مطالعات، کمتر مشاهد می

) الگوي نویسندگان را به لحاظ تعداد نشان 3جدول (
دهد. نگاهی به نویسندگان تحقیقات همکاري علمی می

درصد) به  5/52ها (دهد که بیش از نیمی از مقالهنشان می
درصد)  25صورت دو نویسنده و سپس سه نویسنده (

 5/2هاي تک نویسنده و پنج نویسنده هر کدام بودند. مقاله
دهند، در حالی که درصد کل نویسندگان را تشکیل می

 شوند.درصد را شامل می 5/17هایی با چهار نویسنده مقاله
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 مقاله همکاري علمی 40: مشارکت نویسندگان در 3جدول  

 

 

 

 

 

 

دهد که هایی را نشان می) عناوین مجله4جدول (
مطالعات همکاري علمی در آنها منتشر شده است. 

ها در درصد مقاله 20دهد که ها نشان مییافته
منتشر  "فصلنامه علوم و فناوري اطالعات"

اند که از سوي پژوهشگاه اطالعات و مدارك شده
فصلنامه "شود. پس از آن علمی ایران چاپ می

آستان قدس رضوي با  "رسانیبداري و اطالعکتا
اي است که مطالعات درصد دومین مجله 5/12

همکاري علمی را منتشر کرده است. مجله 
ها، مقام سوم را درصد مقاله 10رهیافت با انتشار 

 در این زمینه کسب کرده است.

 
 مقاله همکاري علمی 40: عناوین مجالت منتشر کننده 4جدول 

تعداد  عنوان مجله ردیف
هامقاله  درصد 

 20 8 فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 1

5/12 5 رسانیفصلنامه کتابداري و اطالع 2  

 10 4 رهیافت 3

5/7 3 شناسیاطالع 4  

5/7 3 مدیریت سالمت 5  

5/7 3 اطالعاتفصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی  6  

 5 2 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات 7

5% 2 راهبرد فرهنگ 8  

 درصد هاتعداد مقاله شیوه مشارکت

5/52 21 دو نویسنده  
 25 10 سه نویسنده
5/17 7 چهار نویسنده  

5/2 1 پنج نویسنده  

5/2 1 تک نویسنده  

 100 40 جمع
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تعداد  عنوان مجله ردیف
هامقاله  درصد 

5% 2 فصلنامه سیاست علم و فناوري 9  

5% 2 کتابداري 10  

5/2% 1 فصلنامه آموزش مهندسی ایران 11  

5/2% 1 فصلنامه پژوهش در پزشکی 12  

5/2% 1 هاي عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع 13  

5/2% 1 شناسی بالینی ایرانروانپزشکی و روان 14  

5/2% 1 مجله الجمعیه العلمیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها 15  

5/2% 1 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 16  

100% 40 جمع   

 

) نیز سال انتشار مطالعات همکاري علمی را 5جدول (
دهد مطالعات همکاري دهد. یافته ها نشان مینشان می

 45هاي اخیر روبه افزایش بوده و علمی در طی سال

اند منتشر شده 1392و  1391هاي ها در سالدرصد مقاله
که این روند حکایت از استقبال از اینگونه مطالعات در 

 ایران است.
 

 هاي همکاري علمی برحسب سال انتشار: مقاله5جدول 

 جمع 1379 1389 1388 1387 1390 1391 1392 سال انتشار
تعداد 
هامقاله  

10 8 6 6 5 4 1 40 

 درصد
 

25 20 15 15 5/12  10 5/2  100 

 

هاي دهنده مقالههاي پوشش) پایگاه6جدول (
ها، دهد. بر اساس یافتههمکاري در ایران نشان می

 100پایگاه مگیران (بانک اطالعات نشریات کشور) 
دهد که این نشان از ها را پوشش میدرصد مقاله

جامعیت این پایگاه در موضوع مورد بررسی است. بعد 
درصد) از 5/32درصد زیادي ( "پایگاه نورمگز"از آن 

دهد. پژوهشگاه هاي همکاري را پوشش میمقاله 
درصد، کتابخانه  25اطالعات و مدارك علمی ایران 

اند و ها را پوشش دادهدرصد مقاله 20ملی ایران 
درصد در پایگاه جهاد  5/2ها با کمترین مقاله

 اند.دانشگاهی نمایه شده
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ها همکاري توسط : درصد پوشش مقاله6جدول 

 هاي اطالعاتی مورد نظرپایگاه

 
 نام پایگاه

هاتعداد مقاله  درصد 

بانک اطالعات 
 نشریات کشور

40  100 

مرکز تحقیقات  
کامپیوتري علوم 

  اسالمی
13  32,5  

پژوهشگاه اطالعات  
 و مدارك علمی ایران

10  25  

  20 8 کتابخانه ملی 

  2,5 1 جهاد دانشگاهی 
 

 گیري نتیجه -4

هاي دهد که در دههبررسی متون نشان می        
اخیر، پدیده تألیف مشترك توجه زیادي را در 
مطالعات علم سنجی  به خود جلب کرده است. در 

هاي اخیر رو به رشد ایران نیز اینگونه مطالعات در سال
نشان  مقاله منتشر شده 40بوده است. نگاهی به 

درصد) در  80ترین روش تحقیق (دهد که عمدهمی
مطالعات همکاري علمی از نوع علم سنجی و سپس 

رسد به نظر می تحقیقات پیمایشی بوده است.
تحقیقات انجام شده در ایران بیشتر به صورت کمی، 

 اند و تحقیقاتهم نویسندگی را مورد بررسی قرار داده
کیفیت همکاري  کیفی درباره همکاري علمی و نیز

علمی، چندان مورد توجه قرار نگرفته و این در حالی 
است که زمینه انجام انواع تحقیقات کیفی در حوزه 

 هاي علمی بسیار زیاد است.همکاري
درصد  20دهد که ها همچنین نشان مییافته

ر منتش "فصلنامه علوم و فناوري اطالعات"ها در مقاله
کتابداري و  فصلنامه"اند.  پس از آن شده
درصد  5/12آستان قدس رضوي با  "رسانیاطالع

اي است که مطالعات همکاري علمی را دومین مجله
منتشر کرده است. شاید دلیل این امر داشتن درجه 

ها پژوهشی و سابقه نسبتًا زیاد نشر این مجله –علمی
شناسی باشد. از لحاظ در رشته علم اطالعات و دانش

و  1391هاي ها در سالمقالهدرصد  45زمانی نیز 
اند که نشان از سیر صعودي منتشر شده 1392

 مطالعات همکاري علمی در ایران است. 
هاي منتشر درصد مقاله 60 شناسی،به لحاظ تیپ 

شده تاکنون زیر نظر یک استاد با همراهی یک 
دانشجو یا کارشناس صورت گرفته است. همچنین 

 25ت دو نویسنده و ها به صوردرصد از مقاله 5/52
 درصد به صورت سه نویسنده بودند. 

شاید بتوان این نتایج را اینگونه توجیه کرد که 
اي است که منجر به شرایط فعلی در ایران به گونه

چنین نتایجی خواهد شد. زیرا طبق قوانین اکثر 
هاي ایران، دانشجو موظف است که حداقل دانشگاه

اسی ارشد خود استخراج نامه کارشنیک مقاله از پایان
و به چاپ برساند. طبیعی است که با توجه به همکاري 

نامه، نام آنان نیز استاد راهنما و مشاور در جریان پایان
رسد به عنوان همکار در مقاله دیده شود. به نظر می

این نوع همکاري علمی حالت تکلیفی داشته باشد. با 
کر شده، هاي قبلی مقاله ذتوجه به آنچه در قسمت

هاي بررسی شده در ایران را تألیفی مقالهتوان هممی
دانست. سایر انواع   "مشارکت رسمی"از نوع 
ها، حتی اگر هم در ایران وجود داشته باشند، مشارکت

با روش فراتحلیل به سادگی قابل انجام نیستد و نیاز 
کدام از تري دارند. همچنین، هیچبه تحقیقات عمیق

انی، سهم خود در تألیف مشخص نکرده نویسندگان ایر
ها و عوامل مؤثر بودند. البته مطالعه حاضر، به انگیزه

تر، دالیل بر همکاري علمی و حتی به عبارت عینی
نویسندگی نپرداخته است و شاید تحقیقات آینده هم

در این زمینه نکات جدیدي را روشن کنند. در 
اري هاي همکهاي بررسی شده نیز، انگیزهپژوهش

علمی چندان مورد مطالعه قرار نگرفته و به طور عمده 
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نویسندگی هاي همکاري علمی مانند همبر خروجی
 کار شده است.

ا قابل هنکته دیگري که در مورد تیپ شناسی مقاله
بررسی   هايذکر است اینکه بیش از نیمی از مقاله

شده در این مطالعه، تنها دو نویسنده داشته است. هر 
درصد  5/2هاي تک نویسنده حدود داد مقالهچند تع

هد دشناسی مطالعات انجام شده نشان میبود اما تیپ
هاي مشترك ها به صورت تیمی و یا پروژهکه همکاري
هاي داخل یا خارج از کشور نبوده است. بین دانشگاه

تر المللی، بیششناسی بیندر حالی که مطالعات تیپ
المللی بین ك بینهاي مشتردر ارتباط با پروژه

هاي آموزشی و پژوهشی بوده ها یا مؤسسهدانشگاه
ها و چگونگی است و تحقیقات زیادي بر انگیزه

گیري همکاري علمی انجام شده است. در شکل
هاي مطالعه حاضر، حتی یک مقاله درباره همکاري

شود که حاصل یک المللی مشاهده نمیبین ـ علمی
دلیل این موضوع، کم بودن پروژه مشترك باشد. شاید 

هاي خارج المللی با دانشگاههاي علمی ـ بینهمکاري
همکاري علمی وجود داشته، از کشور باشد و شاید هم

ولی حاصل کار  به صورت مقاله مشترك، نمود پیدا 
 نکرده است. 

از سوي دیگر، به نظر می رسد همکاري علمی 
وهشی هاي پژها و مؤسسهمیان پژوهشگران دانشگاه

داخل کشور نیز وضعیت چندان مناسبی نداشته باشد. 
هاي منتشر شده به طور عمده بر تولیدات یک مقاله

اند دانشگاه، یک مؤسسه و یا یک مرکز تمرکز داشته
و نویسندگان از نظر جغرافیایی از نزدیک با هم در 

همکاري داشتند و بیشتر تحقیقات از  "یک مؤسسه"
دهد که . این امر نشان مینوع دانشجویی بوده است
هاي هاي مشترك بین دانشگاهحتی مسیر انجام پروژه

داخل ایران هم چندان هموار نیست. در حال حاضر، 
 اي تدوینها به گونهبرخی از قوانین فعلی دانشگاه

هاي مشترك در سطح اند که انجام پروژهشده
هاي داخل کشور را به لحاظ اجرایی و اداري دانشگاه

کنند. هرچند باید به این نکته توجه کرد ل میمشک
که عوامل بسیاري بر همکاري علمی تأثیرگذارند و 
باید موانع بسیاري از پیش پاي محققان برداشته شود 

گذاران باید تالش کنند کم مسئوالن و قانوناما دست
تا شرایط همکاري را نخست در داخل کشور تسهیل 

زمینه آغاز شده است  هایی در اینکنند. البته تالش
هاي داخل ها بین دانشگاهنامهمانند امضاي تفاهم

ها نامهبینی کرد که این تفاهمکشور. شاید بتوان پیش
هاي مشترك در راه را براي همکاري علمی و پروژه

داخل کشور هموارتر کنند. در صورت تحقق و اجراي 
تفاهم نامه هاي داخلی، شرایط همکاري علمی در 

هاي ایران تغییر خواهد کرد کشور و در دانشگاهداخل 
هایی براي بهبود توان انتظار داشت که قدمو می

المللی و تسهیل این امر وضعیت همکاري علمی ـ بین
ریزي الزم، اقدامات نیز صورت پذیرد و با برنامه

مناسبی در این زمینه انجام گیرد. هر چند یکی از 
یقات و فناوري شعارهاي اخیر وزارت علوم، تحق

است اما بدون  "هاي ایرانالمللی کردن دانشگاهبین"
هاي علمی در داخل کشور، چنین گسترش همکاري

 رسد.امري دور از انتظار به نظر می
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