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Abstract
This research using Document Study and Citation 
analysis methods aimed to investigate the situation 
of co-authorship among Iranian articles published 
in ISI journals (1989-2005). Web of Science 
(WoS) database have been used to collection data 
in use as well. To examine the hypothesis and 
address research questions, ANOVA, Duncan and 
Spearman tests was used. Findings showed. 88.2
percent of Iranian articles have enjoyed co-
authorship, there is correlation between co-
authorship and citation rate of articles and there is 
significant difference among five subject areas 
(Pure Sciences, Medical Sciences, engineering, 
agriculture and Humanities) respect to citation rate 
of the articles.
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Abstract
Near 3 decades, identifying and investigating the 
key issues of information systems management 
was a major concern of many countries. But there 
are a few researches about identifying major 
variables that affects the key issues in the IS 
management field. In the other side there are not 
any researches in the national level about variables 
affecting the key issues in Iran. Therefore in this 
paper, after identifying the key issues of IS 
management in the literature, based on expert
opinions the major variables that affect the key 
issues was identified. Finally the importance of the 
affecting variables was determined using post hoc 
Bonferroni test, and depicted in a schematic model.
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 دانشگاه تربيت مدرسگروه كتابداري، ت علمي أعضو هي -1
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 چکيده
از نظالر میالنان همرالار  در تال  ی       5002 تالا  7131هالا    و در طالول سالال   ISIپژوهش حاضر با هدف بررسي وضعیت مقاالت منتشر شده نویسندگان ایراني در مجالتت  

شالناتتي   اسالتناد  و بالرا  گالردآور  اطتعالات ختالا      ا  و تحلیال    مقاالت و ت ثیر آن بر مینان استناد به این مقاالت انجام شالده اسالتد در ایالن پالژوهش از روا ختاب اناله     

هالا  تحلیال  واریالانآ، آزمالون تعقیاالي دانرالن و هماسالتگي اسالتیرمن اسالت اده شالده            تحلی  آمار  از آزمالون برا  و   Web of Scienceمقاالت نین از پایگاه اطتعاتي 

ر وجود داشته استد الزم به ذخر است خاله بالین وجالود نویسالنده همرالار و میالنان اسالتناد        درصد مقاالت از نویسنده همرا 5/33دهد خه در  ها  پژوهش نشان مي استد یافته

گاناله موضالوعي لعلالوم پایاله، پنشالري،       هالا  پالن    دار  ت اوت بین مینان استناد به مقاالت در حوزه ها، معنا دار وجود داردد تحلی  یافته به مقاالت، هماستگي مستقیم و معنا

 اني( را نین اثاات خردد  فني و مهندسي، خشاورز  و انس

 

 ها  موضوعيد حوزه ؛ISIمجتت  ؛مقاالت ایراني ؛مینان استناد ؛ت  ی ي: همها هكليد واژ

 

 

 مقدمه   -1

، ارتااط، پایاله نظالر و عمال  در فعا یالت علمالي      7بنا به تعایر گارو 

گونه فعا یت علمي و پژوهشي، نیازمند انتشار و باله  استد انجام هر

ها، تو یدات و فرایندها  تازه عات، نتای ، رواگذار  اطتاشتراك

گذار  و مااد ه در سطح محلي، ملي و جهاني استد این به اشتراك

 [د  7شود ]به صورت رسمي و غیر رسمي انجام مي

ا مللالي اسالت و   ا  اجتمالاعي و بالین  این ا نام خاله علالم پدیالده   

نتای  و دستاوردها  علمي متعلق باله تمالامي افالراد بشالر  اسالت،      

                                                                 
 hasanzadeh@modares.ac.irدار مراتاات:  نویسنده عهده *
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خنالد خاله دانشالمندان آزاداناله و باله طالور اراد  نتالای         ایجالا  مالي  

پالالژوهش تالالود را بالاله دیگالالران انتقالالال دهنالالد و در مقابالال  از       

 [د  5مند شوند ]دستاوردها  آنان بهره

در حقیقت، یري از وظای  اساسي دانشمندان اقدام نسات به نشر آثار 

ت یك فرد علمي تود استد هر اثر علمي خه در نتیجه مطا عات و تحقیقا

بود خه  شود، تنها در صورتي م ید تواهد یا گروهي از دانشمندان تو ید مي

نویسندگان هر اثر است خه آن را در دسترس باشدد بر عهده م اطااني داشته

ها  دسترسي را تا حد امران خاهش دهندد  دهند و محدودیتعموم قرار

تای  علمي، ح ظ خند: اشاعه ن انتشار آثار سه هدف اصلي را دناال مي

 [د 8ها  فرر  و خسب شهرت ] دارایي

از سو  دیگر برا  تو ید هر اثر علمي، مراجعه به آثار دیگالران  



 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقاالت 2002تا  1191 هاي در طول سال ISIتأليفي در مقاالت ايراني مجالت  هم

رسد خاله ارتاالاط مالوثر میالان     ناپذیر استد بنابراین به نظر مي اجتنا 

ها  علمي بسیار حالاین اهمیالت اسالتد بالدون     دانشمندان در فعا یت

علم خه همان تو یالد دانالش و    برقرار  ارتااط علمي، رسا ت تو ید

افنودن آن باله گنجیناله علالم بشالر  اسالت، باله سالرانجام ن واهالد         

رسیدد دانشمندان و اعضا  جامعاله علمالي بالرا  برقالرار  ارتاالاط      

مجالار    خننالدد علمي از مجار  رسمي و غیر رسالمي اسالت اده مالي   

د هالا  گونالاگون باشالد   تواند آثار منتشر شالده باله شالر    رسمي مي

هالا   ها  حضور  و یالا تمالاس  ین به متقاتمجار  غیر رسمي ن

[د عالتوه بالر اهمیالت    5تل ني یا ا رترونیري دانشمندان اشالاره دارد ] 

سالنایي   ا ن سه انتشار آثار علمي، همرار  علمي نین از اهمیت به في

تا ی ي اسالت خاله    برتوردار است یري از موارد همرار  علمي، هم

ان تو یالدات علمالي ایالران    دناال بررسي این م هوم در می این مقا ه به

 Web of Scienceساز  شده در پایگاه اطتعاتي  در مجتت نمایه

 ( استدISIمؤسسه اطتعات علمي ل

 

 مسئله پژوهش -2

-ا  مواجها  از ماهیت میان رشتهه دانشمندان همواره با مشرتت پیچید

وسالیله گروهالي از    هایي باله  ها نیازمند انجام پژوهش اند خه ح  آن

ها  ارتااطي ویژه ها، روابط، اطتعات و مهارتندان با ت صصدانشم

ها  اجتمالاعي بالر پیچیالدگي    است، اما با افنایش ابعاد و اندازه نظام

نظران علوم اجتماعي بر شودد بر این اساس صاحب مشرتت افنوده مي

جامعاله امالروز      رو این باورند خه مسائ  علمي و مشرتت پیش

شناسان و نظیر شناسان، روان یله اقتصاددانان، جامعهوس تواند صرفاً به نمي

ها به صورت من رد و خارامد ح  و رفع شود، بلره با داشتن سرشتي  آن

ا  تربیت  طلاد خه به گونها  افراد  را ميا ، پژوهش حرفهمیان رشته

[د عتوه بر 5شده باشند خه بتوانند چارچو  همرار  را درك خنند ]

تالوان  ا ، حتي در یك رشته علمي نین نمالي  شتهها  بین ر همرار 

همرار  را نادیده گرفتد با گسترا علوم و نین پیچیدگي هر یك از 

ها  علمي  توان با است اده از مشارخترسد ميها  علمي به نظر مي زمینه

ا  از فعا یت را به رو  پژوهشگران و دانشمندان باز اندازها  تازه چشم

مشارخت خه به هیچ رو  قاب  اغماض نیست،  ترین منیتبدیهي خردد

 گذار  منابع انساني، ما ي، تجهینات و نظیر آن استدبه اشتراك

ها  علمي و  نوم ت صص در یك رشالته بالرا     گسترا رشته

سالازدد بالدون   آشنایي با مااني آن، مراجعه به مراجع را ضرور  مالي 

ح  تمام راهها پژوهش خند و  تواند در تمام رشتهتردید یك ن ر نمي

طور ش صي پیدا خندد بنالابراین بایالد از    را به ها آن مسائ  مربوط به

[د همه موارد  را خه نق  5نظرات مراجع و مت صصان است اده خند ]

 ت  ی ي مشاهده خردد توان به صورت عیني در پدیده هم شده مي

خردن این مسئله اسالت   بنابراین پژوهش حاضر به دناال مش ص

هالا    و یدات علمي نویسندگان ایراني در فاصالله سالال  خه در بین ت

در پن  حوزه علمي هم ت  ی ي تا چاله انالدازه مالورد     5002تا  7131

ا  با میالنان اسالتناد باله     ت  ی ي چه رابطه توجه قرار گرفته است و هم

 مقاالت مذخور داشته استد  

    

 هاي اساسي  پرسش -3

 زیر پاسخ دهد: ها  اساسياین پژوهش درصدد است تا به پرسش

تالا   7113ها  نویسندگان ایراني تا چه اندازه در طول سال -7

مقا ه   Web of Scienceدر مجتت نمایه شده در  5002

 اند؟  داشته

حوزه موضوعي مقاالت منتشر شده در مجتت نمایه شده  -5

هالا در طالول    و میالنان رشالد آن    Web of Scienceدر 

 است؟  به چه صورت بوده5002 تا 7131 ها سال

ت  ی ي در مقاالت منتشر شده در مجتت نمایه شالده در  هم -8

Web of Science  باله   5002 تا 7131ها در طول سال

 چه صورت بوده است؟ 

 ها  موضوعيمینان استناد به مقاالت با در نظر گرفتن حوزه -4

 به چه صورت بوده است؟    ها آن

ان استناد به ت  ی ي در مقاالت چه ت ثیر  بر میناست اده از هم -2

 این مقاالت داشته است ؟

ها  اساسي خه ایالن پالژوهش باله دناالال      بر مانا  پرسش 

 هایي به شر  زیر تدوین شد: بوده است، فرضیه ها آن گویي به پاسخ

هالا  موضالوعي    د بین مینان استناد به مقالاالت در حالوزه  الف

 م تل  ت اوت معنادار  وجود داردد 

دارا بودن نویسنده همرار در  بین مینان استناد به مقاالت و . ب

 دار  وجود داردد  هماستگي مستقیم و معنا ها آن ت  ی 

 

 پيشينه پژوهش -4

ت  ی ي و همرار  علمي  ویژه هم مطا عات در حوزه تو یدات علمي به

و ي در دات  خشور چنالدان   ،وفور انجام شده در تارج از خشور به

ا  مرتاط در داتال   همورد توجه ناوده استد به د ی  ناود پژوهش

ها  پژوهشي تارج از  خشور، در این قسمت از مقا ه برتي از پیشینه

 خشور در این زمینه ارائه شده استد   



 1391، زمستان 4، فصلنامه سياست علم و فنّاوري، سال اول، شماره زاده، سولماز بقايي، عبدالرضا نوروزي چاكلي محمد حسن

تال  ی ي و تو یالد علمالي    هم» [ در پژوهشي با عنوان 3] 7هو یآ

اقتصاددان را  881ها  مربوط به آثار علمي  داده« اقتصاددانان دانشگاهي

ها بررسي خردد  ت  ی ي و تروجي علمي آنیان همبرا  ارزیابي رابطه م

تر با  ت  ی ي بیش نتای  بررسي نشان داد خه در مورد هر یك از افراد، هم

 ها همراه بوده استد تر و فراواني باالتر مقاالت آن خی یت باالتر، عمق بیش

ضالریب  »، در پژوهشي با عنوان [1] 4و دُ وور8، هاتنل 5فرنرن      

و میرروبیو وژ  خاربرد   فنّاور ها  پژوهشي: بیوتاستناد مشارخ

تو ید علمي در این حوزه را با ت خید بالر  («  5005 -7133در اروپا ل

ها  این پژوهش نشان  نقش مشارخت پژوهشي تحلی  خردندد یافته

مینان استناد به آن مقا ه  ،داد خه تعداد بیشتر  از مؤ  ان در یك مقا ه

هالا  مشالارخت خننالده در     یش تعداد سازماندهدد افنارا افنایش مي

شالودد مشالارخت    ت  ی  مقا ه نین به افنایش مینان اسالتناد منجالر مالي   

هالا  داتلالي بیشالتر    ا مللي مینان استناد را نسالات باله مشالارخت    بین

 دهددافنایش مي

آیا مشارخت علمي »، در پژوهشي با عنوان[1] 6و  یمو2خوریچیوا 

تال ثیرات انالوا    « دهالد؟ افالنایش مالي  مینان ت ثیر مقاالت اخو وژ  را 

مقا اله پژوهشالي    381م تل  همرار  علمي را بر مینان استناد باله  

اندد در بررسي خرده 5000تا  7113از شناسي  بوممنتشر شده در رشته 

نتای  به دست آمده، مقاالتي با چنالد مؤ ال  میالنان اسالتناد سالا یانه      

نسات به مقاالتي  ها آن باالتر  داشتند، اما مینان توداستناد  نین در

ا  بالین  ها  بالین رشالته   بوده استد مشارخت تر بیشبا یك نویسنده 

هالا   خاله مشالارخت  مؤسسات مینان استناد را افنایش داده، درحالا ي 

ها، مشارخت  بیني سازماني آن را خاهش داده استد برتتف پیشدرون

 الوژ   ا مللي تاثیر چنداني بر افنایش مینان استناد به مقالاالت اخو بین

ها  آمریرایي بیش از همراران اروپایي نداشته است و اخو وژیست

 اندد تود از مشارخت سود برده

همرار  علمي » ، در پژوهشي با عنوان [75] 1شایروویچ 

همرالار  علمالي ایالن    «  ده خشور اروپایي در رشته علوم اجتماعي

سنجي قرار دادد نتالای  ایالن پالژوهش     خشورها را مورد تحلی  ختا 

ها  علمي مشارخت خشور در پژوهش 42شان داد این خشورها با ن

ترین سهم را داشته استد نقشه مشارخت بین اند خه آمریرا بیشداشته

 این خشورها و خشورها  دیگر در این پژوهش ارائه شده استد 

                                                                 
7
.
 Hollis‚Aidan  

5
.
 Frenken, Koen  

8
.
 Hotzel, Werner  

4
.
 De Vor, Friso  

2
.
 Koricheva, Julia     

6
.
 Leimo, Roosa  

1
.
 Shaikevich, Irina Marshakova  

مشارخت و خی یت مقاالت در » در پژوهشي با عنوان  [70] 3هارت

تال  ی ي و خی یالت   ه مطا عه رابطه بین همب« منابع دانشگاهي ختابدار 

مقا ه از  245مقاالت در منابع ختابدار  پرداتته استد در این مقا ه، 

و  1مجلاله ختابالدار  دانشالگاهي   دو مجله معتار در حوزه ختابدار  

اند و در یك در نظر گرفته شده70ها  دانشگاهي و پژوهشي ختاب انه

اد نویسندگان هر مقا اله و  ، تعد7118 – 7136سا ه از  3دوره زماني 

مینان استناد به آن مقا ه بررسي شده استد در نتای  به دست آمده از 

ها، د ی  محرمي بر خی یت باالتر مقاالت چند نویسالنده   بررسي داده

مقالاالت   مجله ختابدار  دانشالگاهي دست نیامدد در واقع مقاالت به

خه مقاالت در حا ي ا  مینان باالتر  از استناد را داشتند،نویسندهتك

در صورت داشتن بیش از  ها  دانشگاهي و پژوهشي مجله ختاب انه

 یك نویسنده، استناد باالتر  را به تود اتتصاص داده بودندد 

 

 شناسي  روش -5

در این پژوهش، مقاالتِ نویسندگان ایراني منتشر شده در پایگاه اطتعاتي 

Web of Scienceل ؛ISIلخه  5002ا پایان سال ت 7131 سال ( از آغاز

به این د ی  بوده  5002مقا ه است( بررسي شدد انت ا  سال  58411شام 

است خه در مطا عات استناد  معموالً دو سال به عنوان فرجه خسب استناد 

 77ها گنارا استناد  مجلهشود و در پایگاه  برا  ت  ی ات در نظر گرفته مي

شود تا دو سال در نظر گرفته مي نین برا  استناد به مقاالت فاصله زماني

برا  استناد به مقا ه فرصتي وجود داشته باشدد روا به خار رفته در این 

مقاالت  با است اده از ا  و تحلی  استناد  استد  پژوهش، روا ختاب انه

است راج   Web of Scienceگنینه جستجو  پیشرفته پایگاه اطتعاتي 

و  Advanced searchدر ب ش  Countryاستد با تعری  فیلد  شده 

 58411، تعداد 5002 -7131محدود خردن زمان انتشار مقاالت به سال

ها به نرم افنار  شناتتي آن مقا ه لمدرك اطتعاتي( بازیابي و اطتعات ختا 

ها و  ها  پژوهش در قا ب پاسخ به پرسش منتق  شدد یافته SPSSآمار  

 عنوان شده استد ها  پژوهش در ادامه مقا ه آزمون فرضیه

تا  7131ها  نویسندگان ایراني تا چه اندازه در طول سال  :7پرسش 

 اند؟   مقا ه داشته Web of Scienceدر مجتت نمایه شده  5002

هالا    دهالد خاله بالین سالال     نشالان مالي   ها  گردآور  شالده  داده

وسالیله نویسالندگان ایرانالي و    عنوان باله  58411تعداد  5002تا 7131

 Web of Scienceها در مجتت تحالت پوشالش    نیا با همرار  آ

                                                                 
3
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 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقاالت 2002تا  1191 هاي در طول سال ISIتأليفي در مقاالت ايراني مجالت  هم

شالود،  مشالاهده مالي   7گوناله خاله در جالدول    منتشر شده استد همان

انتشار مقا ه از سو  نویسالندگان ایرانالي در منالابع تحالت پوشالش      

Web of Science       از یالك رونالد صالعود  برتالوردار بالوده، بالاله

بالاله  7131مالالورد در سالال   56خالاله مقالاالت منتشالالر شالده از   طالور  

 60افالنایش پیالدا خالرده اسالتد  بالیش از       5002د در سال مور 2087

 هستندد   5002 تا 5005ها  ها، مربوط به سالدرصد عنوان
 

وسيله نويسندگان ايراني  توزيع فراواني مقاالت منتشر شده به  (1جدول 

 2005 - 1191از سال  ها آن و يا با همکاري

 سال مقاله فراواني درصد

7/0 56 7131 

3/0 736 7110 

0/7 588 7117 

7/7 528 7115 

4/7 882 7118 

6/7 836 7114 

7/5 432 7112 

6/5 601 7116 

7/8 188 7111 

4/4 7084 7113 

0/2 7711 7111 

5/6 7422 5000 

1/1 7304 5007 

4/70 5420 5005 

1/78 8526 5008 

5/71 4044 5004 

4/57 2087 5002 

 مجموع 58411 0/700
 

یالع موضالالوعي مقالاالت منتشالر شالالده در    : توز5پرسالش   

ها  در طول سال ها آن و مینان رشد  Web of Scienceجتت الم

 به چه صورت بوده است؟  5002تا  7131

ها   وسیله نویسندگان ایراني در طول سال شده بهمقاالت منتشر

پایه، فني و مهندسالي،  ، به شش حوزه موضوعي علوم5002تا  7131

بنالد    ا  تقسالیم  خشاورز  و علوم چندرشتهپنشري، علوم انساني، 

شود، حوزه علوم پایه،  مشاهده مي 5گونه خه در جدول اندد همان شده

ها   درصد از عناوین منتشر شده را به تود اتتصاص داده و حوزه 20

 ها  بعد  قرار دارندد فني و مهندسي، پنشري و علوم انساني در رتاه
 

 Webراني منتشر شده در مجالت (  توزيع موضوعي مقاالت اي2جدول 

of Science 

 موضوع مقاله فراواني درصد

 علوم پایه 77140 0/20

 فني و مهندسي 2013 1/57

 علوم پنشري 4367 6/50

 علوم انساني 110 8/8

 خشاورز  223 4/5

 ا علوم چند رشته 410 0/5

 مجموع 58411 0/700
 

ع موضالوعي  ، چگالونگي توزیال  5002تا 7131ها  در طول سال

و  8هالا  جالدول    گوناله خاله یافتاله   مقاالت مطا عه شده استد همان

چنان در حوزه علوم پایه تعداد مقالاالت  دهد، همنشان مي 7نمودار 

تر  برتوردار بوده و رشته علوم پنشالري و علالوم   از افنایش بیش

 اندد ها  بعد  قرار داشته فني و مهندسي در رتاه

منتشر شده مجتت  ت  ی ي در مقاالتهم :8 پرسش 

W eb of Science ا 7131ها  در طول سال به چه  5002 ت

وده است؟   صورت ب

مقا اله   58411شالود، از  مشاهده مي 4گونه خه در جدول  همان

درصد دارا  نویسالنده   5/33نویسندگان ایراني، وسیله  بهمنتشر شده 

نویسالنده همرالار بالوده و باله صالورت      بدون درصد  3/77همرار و 

 اندد نوشته شده ان راد 
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 2005تا  1191هاي چگونگي رشد توليد مقاالت بر اساس موضوع در طول سال  (3جدول 

 مجموع
 موضوع مقاالت منتشر شده

 سال
 ايعلوم چند رشته كشاورزي علوم انساني علوم پايه فني و مهندسي علوم پزشکي

2087 7015 7751 5201 756 747 84 5002 

4044 371 175 7140 552 17 11 5004 

8526 176 144 7214 32 68 14 5008 

5420 468 412 7535 31 21 65 5005 

7304 841 861 167 83 85 21 5007 

7422 541 858 123 22 88 81 5000 

7711 573 580 681 55 85 86 7111 

7084 524 507 202 56 73 80 7113 

188 747 715 841 76 87 56 7111 

601 754 776 804 57 50 54 7116 

432 784 15 584 1 71 7 7112 

836 31 33 711 70 71 8 7114 

882 15 18 710 77 3 7 7118 

528 21 20 757 50 4 7 7115 

588 82 21 752 6 1 7 7117 

736 27 47 35 1 8 0 7110 

56 4 6 75 4 0 0 7131 

 مجموع 410 223 110 77140 2013 4367 58411

 

 
 2005 تا 1191 چگونگي رشد تعداد مقاالت منتشر شده بر اساس موضوع در  (1نمودار 

1 

100 

10000 

2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 

انتشار مقاالت سال  

منتشر شده يمنابع اطتعات تعداد  

ريپنش سيو مهند يفن  هیپا علوم   
يانسان علوم ز خشاور  ايعلوم چندرشته   



 اد به آن مقاالتو رابطه آن با ميزان استن 2002تا  1191هاي  در طول سال ISIتأليفي در مقاالت ايراني مجالت  هم

وسيله بهوضعيت ميزان همکاري در مقاالت منتشر شده   (4جدول 

 نويسندگان ايراني

 درصد فراواني وضعيت همکاري

 5/33 50173 دارا  نویسنده همرار

 3/77 5111 ده همراربدون نویسن

 0/700 58411 مجموع
 

وضعیت همرار  علمي بر اساس موضو  و چگونگي رشد آن 

 5 و نمودار  2د جدول شد  گردآور  شده، مطا عه ها هدر مورد داد

ها  م تلال  نشالان   چگونگي وضعیت همرار  را در بین موضو 

ین میالنان همرالار    تالر  بیش ،شود طور خه مشاهده مي دهدد همان مي

  داستمورد دارا  همرار  70402مربوط به حوزه علوم پایه با 

 هاي حوزه در همكاري وضعيت  (5 جدول

 مختلف موضوعي

 مجموع
 دارابودن همکار

 موضوع
 خير بلي

 علوم پنشري 433 4818 4367

 فني و مهندسي 210 4203 2013

 علوم پایه 7882 70402 77140

 علوم انساني 584 288 110

 خشاورز  28 202 223

 ا علوم چند رشته 11 814 410

 مجموع 5111 50173 58411

 

 
 هاي موضوعي انتشار مقاالت داراي همکار و بدون همکار بر اساس حوزه  (2نمودار 

 

نسات مقاالت دارا  همرار به خال  مقالاالت در همالان حالوزه     

علالوم پایاله    ،درصد 1/31ي پنشر ،درصد 2/10ترتیب، خشاورز   به

 5/38ا   علوم چند رشته ،درصد 4/33فني و مهندسي  ،درصد 6/33

درصالد بالوده اسالتد احتمالاالً ماهیالت       4/61علالوم انسالاني    ،درصد

  غیر علوم انساني زمینه ها یشگاهي و نیاز به همرار  در حوزهآزما

  علوم انساني فالراهم  ها هبیشتر از حوز ت  ی را برا  همرار  در 

 د      شود مشاهده مينین  8ورده استد این نتای  در نمودار آ

مینان اسالتناد باله مقالاالت بالا در نظالر گالرفتن        :4پرسش  

 به چه صورت بوده است؟ ها آن   موضوعيها هحوز

دهد، مقاالت نشان مي 4و نمودار  6گونه خه جدول همان 

اد اسالتن  756118وسیله نویسندگان ایرانالي در مجمالو     منتشر شده به

استناد برا  هر مقا ه استد میانگین  40/2اند خه به معنا دریافت خرده

-دهد خه بالیش استناد به مقاالت بر اساس موضو  مقاالت نشان مي

تالرین میالانگین   ترین میانگین استناد مربوط به رشته علوم پایه و خالم 

 ا  اتتصاص داردد استناد به مقاالت علوم میان رشته

 

 ستناد به مقاالت بر اساس حوزه موضوعي ميانگين ا  (6جدول 

 موضوع ميانگين تعداد مجموع

 علوم پایه 36/6 77140 30257

 فني و مهندسي 04/4 2013 50606

 علوم پنشري 84/4 4367 57011

 علوم انساني 38/5 110 5711

 خشاورز  71/8 223 7163

 ا علوم چند رشته 88/7 410 654

 مجموع 40/2 58411 756118

  بر میالنان  ت ثیري در مقاالت چه ت  ی است اده از هم : 2پرسش 

 استناد به این مقاالت داشته است؟    

شود، مقاالت منتشر شده  مشاهده مي 1گونه خه در جدول همان

 اند استناد دریافت خرده 756118وسیله نویسندگان ایراني در مجمو   به

0 
2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 

پنشري علوم و فني   

 مهندسي

پایه علوم انساني علوم  چند علوم خشاورز    

ا  رشته  

مقاالت موضوع  

منتشر شده يمنابع اطتعات تعداد  

همرار  دارا  

همرار بدون  
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 نسبت مقاالت داراي همکار به كل مقاالت در هر حوزه موضوع  (3نمودار 

 

 
 ميانگين استناد به مقاالت بر اساس حوزه موضوعي  (4نمودار 
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3 

تر از مینان استناد به  ، بیش 62/2استناد برا  هر مقا ه استد در این میان، مینان استناد به مقاالت دارا  همرار با میانگین  40/2خه به معنا  

  بوده استد  24/8مقاالت بدون همرار با میانگین 

هالا  موضالوعي م تلال  ت الاوت معنالادار  وجالود داردد بالا اسالت اده از          : بین مینان استناد به مقاالت در حوزه1آزمون فرضيه  

 موضوعي م تل  بررسي شدد  ها   ها  استناد به مقاالت حوزه ( اتتتف میان میانگین ANOVAآزمون تحلی  واریانآ ل 
 

 (  تعداد كل و ميانگين استنادات به مقاالت داراي همکار و بدون همکار7جدول  

 آيا نويسنده همکار دارد؟ ميانگين تعداد مجموع

 بلي 62/2 50173 776162

 تیر 24/8 5111 1353

 مجموع 40/2 58411 756118

 برونداد آزمون تحليل واريانس   (9جدول 

 
 مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين  

 مجذورات
 Pمقدار 

نتيجه 

 آزمون

 ها بین گروه

ها   لحوزه

 موضوعي(

264/22275 2 278/77705 00/0 
معنادار  

 ت اوت

تر استد بنابراین بین میانگین خوچك 02/0( از 00/0آزمون ل  Pمقدار خه این دهد خه با توجه بهنشان مي 3نتای  به دست آمده از جدول 

 دار  وجود داردد ااتتتف معن ،استنادها به مقاالت در شش حوزه موضوعي م تل 

  موضوعي م تل  از آزمون تعقیاي دانرن است اده شده استد نتای  این آزمون در جدول ها هبه منظور بررسي چگونگي ت اوت بین حوز     

د به مقاالت این دار  وجود ندارد، اما مینان استناعلوم انساني ت اوت معناشاورز  و دهد خه بین مینان استناد به مقاالت در حوزه خنشان مي 1

ناوده  معنادار  فني و مهندسي و علوم پنشري نین ت اوت ها هدار  دارندد همچنین بین مینان استناد رشتا  دیگر ت اوت معنها ها با حوزه حوزه

  دیگر ها هاستناد به مقاالت حوزه علوم پایه با میانگین استناد به مقاالت حوز قاب  مشاهده است، میانگین 1گونه خه در جدول است، اما همان

   داردد معنادارت اوت 
 

 برونداد آزمون تعقيبي دانکن   (1جدول 

 حوزه هاي موضوعي
 

1234 

41088/7ا علوم چند رشته
 

 11038/5علوم انساني

 201371/8 علوم خشاورز 

 04/4 223 فني و مهندسي

7714084/4علوم پنشري

36/6 4367علوم پایه
     

هماستگي مستقیمي وجالود داردد باله منظالور بررسالي      ها ت  ی  آننویسنده همرار در داشتن بین مینان استناد به مقاالت و :  2آزمون فرضيه 

 70گي استیرمن لناپارامتریك( است اده شدد نتای  آزمالون در جالدول   هماستگي میان مینان استناد و دارا بودن نویسنده همرار از آزمون هماست

 شده استدعنوان 
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 (  برونداد آزمون همبستگي اسپيرمن 10جدول 

 آلفا 
ضريب 

 همبستگي
 نتيجه آزمون

 وجود همرار   –مینان استناد 
07/0 

مثات بودن  772/0

 هماستگي
 

با  است( آمده 70خه در جدول لمقایسه نتیجه آزمون  

خه هماستگي مثاتي بالین دو متییالر   دهد  ميجدول استاندارد نشان 

 11وجود دارد و این رابطه به  حاظ آمالار  در سالطح اطمینالان    

استد به عاارت دیگر با حرخت به سالو  داشالتن    معناداردرصد 

مقاالت، مینان استناد به مقا ه نین افالنایش پیالدا    ت  ی همرار در 

 خرده استد 

 

 گيرينتيجه -6

دهد خه تعداد مقالاالت منتشالر     پژوهش حاضر نشان ميها هیافت

از رونالد  صالالعود     5002 تالا 7131هالالا  شالده در طالول سالال   

اهمیت تو یالد منالابع اطتعالاتي و    برتوردار بوده است، در واقع، 

پیالدا  ها  متماد  افالنایش  اشاعه دانش تو ید شده در طول سال

درصد  20یه خه علوم پادهد  ميهمچنین نشان  ها هاستد دادخرده 

منابع اطتعاتي تو ید شده را به تود اتتصاص داده استد نتالای   

 تا 7131ها  دهد خه در طول سالنشان مي 8و نمودار  8جدول 

تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه علوم پایه بسیار باالتر از  5002

مقاالت با در نظر گرفتن  ت  ی   دیگر بوده استد اما در ها هحوز

مقاالت تو ید شده در هالر رشالته، حالوزه خشالاورز       تعداد خلي

بالاالترین میالنان   %( 1/31%( و پآ از آن علالوم پنشالري ل  2/10ل

با توجه به تیییر و تحالوالت سالریعي خاله در    همرار  را دارندد 

گیرد و ماهیالت ایالن      پنشري و خشاورز  صورت ميها هحوز

ن با موجالودات زنالده، ممرال    ها آن از نظر ارتااط مستقیم ها هرشت

پذیر   یتمسئو شود به  ها حاص  مياست نتایجي خه از پژوهش

داشته باشدد از این  نیاز ها ه  سایر حوزها هباالتر  نسات به یافت

  هالا  همقاالتي در حالوز  ت  ی رو است اده از همرار  علمي در 

تواند به تو ید بیشتر منالابع اطتعالاتي و    خشاورز  و پنشري مي

مالؤ  ي   تالك   ید شده در مقایسه با آثاربهاود خی یت آثار علمي تو

  دمنتهي شود

در مورد میانگین استناد به مقاالت براسالاس موضالو     

ترین میانگین استناد مربوط دهد خه بیشنشان مي ها همقاالت، یافت

ترین میانگین استناد به مقاالت علوم میان به رشته علوم پایه و خم

مقاالت حالوزه علالوم    ا  اتتصاص داردد همچنین استناد بهرشته

  دیگر دارد و به نحالو  ها ه  با مقاالت حوزمعنادارپایه ت اوت 

 چشمگیر  باالترین مقدار را به تود اتتصاص داده استد 
در زمینه مینان استناد باله مقالاالتي خاله بالا اسالت اده از       

هالا نشالان    انالد، یافتاله  ت  ی ي منتشالر شالده  همرار  علمي و یا هم

ت  ی ي در یك مقا اله، میالنان   ده از همدهد خه درصورت است ا مي

خنالدد  مراجعه یا همالان اسالتناد باله مقا اله نیالن افالنایش پیالدا مالي        

وسالیله چنالد نویسالنده تال  ی  شالود،       ا  باله درصورتي خه مقا اله 

توان باله امرالان   منایا  قاب  توجهي وجود تواهد داشت خه مي

گیالر   ها  افراد م تلال ، بهالره   ها و ت صصاست اده از مهارت

هالا  ارزشالالمند   بع مالا ي و اطتعالالاتي متعالدد، ارائاله ایالالده   از منالا 

وسیله نویسندگان همرار و در نتیجاله ارتقالا  خی یالت مقا اله      به

اشاره خردد مینان استناد به یك اثالر علمالي بالا خی یالت آن مالرتاط      

هالا  ارتقالا  خی یالت    ت  ی ي به عنوان یري از شاتصبوده و هم

-لمالي ت ثیرگالذار مالي   آثار ت  ی  شده بر مینان استناد باله آثالار ع  

 باشدد  

 

 پيشنهادهاي اجرايي  6-1

ي در مقاالت نویسندگان ایرانالي  ت  ی به منظور بهاود وضعیت هم

 شود: راهرارها  ذی  پیشنهاد مي

-توجه به اهمیت است اده از مشارخت پژوهشي و هالم  -7

آن بر مینان استناد به مقاالت منتشر شده  ت ثیري و ت  ی 

 تال  ی  از همرار علمالي در  خه باعث ترغیب است اده 

 ؛شود مقاالت مي

  ارتقالا  شالیلي اعضالا     ها هجا خه یري از رااز آن -5

 ISIچاپ مقا اله در مجالتت    ها ههیات علمي دانشگا

تواند به تو یالد  باشد، است اده از مشارخت علمي مي مي



 و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقاالت 2002تا  1191هاي  در طول سال ISIتأليفي در مقاالت ايراني مجالت  هم
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 ها آن علمي بیشتر این گروه از جامعه علمي و ارتقا 

  خمك خند؛

به دناال خسب نام و اعتاالار در  هایي خه  یري از گروه -8

ا تحصیتن هستندد این گالروه  ، فارغاستجامعه علمي 

تر گرفتن از یك همرار پژوهشي قو  توانند با بهرهمي

ها  پژوهشي تود را ارتقا ب شیده و از تود، مهارت

 امران پذیرا و انتشار مقاالت را افنایش دهند؛  

لي در افنایش مینان ا ملبا توجه به اثاات ت ثیر همرار  بین -4

-استناد به مقاالت، است اده از همراران تارج از خشور مي

 تواند در بهاود خی یت مقاالت ت  ی  شده مؤثر باشد؛

آگاهي دادن به دانشجویان و پژوهشگران در زمینه است اده  -2

ها  پژوهشي و ت ثیر آن در افنایش تو ید از مشارخت

شده، امر  ضرور   منابع و خی یت منابع اطتعاتي تو ید

 استد
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