
  
  

  1تاليفي هم مقاالت پذيري يافتگي كشورها بر رويت بررسي اثر ميزان توسعه

 

  3، رضا آدميان2محمدرضا داورپناهدكتر 

  7/12/1390 پذيرش:    20/10/1390دريافت:

  

  چكيده

  است.  ها آنان همكاري علمي ميبر ميزان   كشورها گييافت توسعهتاثير  در پي بررسي مقالهاين  هدف :

ي تاليف هممقاالت كليه جامعه آماري پژوهش شامل با استفاده از روش هاي علم سنجي صورت پذيرفته است.   : پژوهش روش
به همراه استنادهاي  2006و  2005ي ها در فاصله سال ISIنمايه شده در وبگاه علوم  ه و درحال توسعهيافت توسعهكشور  20
شده در دو سال  ي شناساييتاليف هممقاالت  پذيري ميزان رويت براي بررسي باشد. مي 2010تا  2005ي ها در طول سال ها آن
  .ندمورد بررسي قرار گرفت 2010تا  2005ساله  6طي يك دوره  انتخاب و متناسب اي حجم نمونهپايه 

، و متوسط استناد 29/11و درحال توسعه  د متوسط استناد به مقاالت مشترك بين كشورهاي توسعه يافتهانشان د ها يافته :ها يافته 
است. همچنين بين تعداد كشورهاي همكاري كننده در  18/5هم تاليفي غيرمشترك كشورهاي درحال توسعه به مقاالت 

د. ميزان همكاري علمي منطقه اي يا قاره اي اررابطه مثبت وجود د ها مقاالت حاصل از همكاري علمي و ميزان استناد به آن
اي توسعه يافته حدود سه برابر كشورهاي درحال توسعه و ميزان همكاري علمي درون قطبي در كشورهاي در كشوره

ي ملي و فرامنطقه اي در كشورهاي ها توسعه يافته حدود يازده برابر كشورهاي درحال توسعه است؛ اما بين ميزان همكاري
برابر  8/1 بيش از ستناد به مقاالت هم تاليفي بين الملليد. ميزان اشن مشاهدهتوسعه يافته و درحال توسعه تفاوت چنداني 

ميزان استناد به مقاالت هم تاليفي ملي است. ميانگين استناد به مقاالت هم تاليفي كشورهاي توسعه يافته حدود دو برابر 
وسعه با همكاري علمي كشورهاي در حال تحاصل از پژوهش حاكي از آن است كه كشورهاي درحال توسعه است. نتايج 

همكاري  ي بين الگوهايدار معنيفاوت تو  ؛دارد مثبت تاثير ها ي آنها كشورهاي توسعه يافته بر ميزان رويت پذيري مقاله
  . دوجود داري در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه علم

  .يتاليف هم، )ISI، موسسه اطالعات علمي( پذيري رويتگي، يافت توسعه: ها كليدواژه
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  مقدمه

ي مختلف و استفاده از دانش و تجربه يكديگر، براي گرفتن تصميمات صحيح و ها بادل افكار و ايدهت

گردد. اين امر در مورد جامعه علمي نيز  ميو بهتر  اشتباه، منجر به نتايجي مطلوب جلوگيري از رخداد

ستد فكري در  و آراء مختلف علمي از طريق داد و ها و انديشهسيمايي جهاني دارد  علمصادق است. 

). تركيب 1384يابند. در چنين فضايي خود اتكايي علمي مقدور نيست (قانعي راد،  ميسراسر جهان جريان 

ي الگوي انتقال و جريان ها ي علمي از منابع قومي، فرهنگي و تمدني متنوع يكي از ويژگيها آراء و نظريه

فت يا زمينه اجتماعي املي است كه در باعلم در عرصه تاريخ علم در جهان بوده است. همكاري علمي تع

و تسهيم ابزار و انجام وظايف را با توجه به يك هدف واالي مشترك تسهيل  گيرد ميبين دانشمندان شكل 

دانشمندان همكاري علمي را راهي براي استفاده بهينه از امكانات، منابع، داشتن بازدهي بيشتر و  سازد. مي

 اي مشكالت عديدهبا از طرفي دانشمندان همواره تكرار خطاها برگزيدند. و  ها كاري جلوگيري از دوباره

يي توسط گروهي از دانشمندان با ها  نيازمند انجام پژوهش ها آنكه حل  اند همواج اي رشته با ماهيت ميان

هاي ارتباطي ويژه است. كشف نقشه ژنوم انسان جز در سايه همكاري ميان  ، اطالعات و مهارتها تخصص

). مشكالت و مسائل امروزي نيازمند مشاركت 1386ي گوناگون حاصل نشد (داورپناه، ها  شمندان رشتهدان

گرايي  ي متفاوت است. گرايش متخصصان به سوي تخصصها ي مختلف در زمينهها دانشمندان با تخصص

ار و منابع مورد نياز در پژوهش را آشك ها  در علم، ضرورت همكاري براي اشتراك دانش، مهارت

ي ها رسد هر متخصصي به تنهايي توانايي ميسازد. با گسترش وسيع حوزه علم و دانش بشري، به نظر  مي

ي مختلف ها  ي علمي مربوط به حوزهها  الزم (اعم از دانشي و مهارتي) و زمان كافي براي انجام پژوهش

ابع و دانش، توليد پژوهشي را دارا نباشد. در واقع پژوهشگران اغلب از همكاري براي اشتراك من

 & Hara, Solomon, Kim) كنند ميمحصوالت جديد، حل مشكالت پژوهشي و يادگيري موثرتر استفاده 

Sonnenwald, 2003).  است. 4يتاليف هميكي از نمودهاي همكاري علمي، تاليف مشترك يا  

د نويسندگي و مقاالت موثر است. تقويت چن پذيري در فرآيند ارتباط علمي عوامل متعددي بر رويت

ي استنادي بااليي هستند، برخي از راهبردهاي افزايش ها  دهي به نشر در مجالتي كه داراي شاخص اولويت

. بعالوه )Van Raan, 1998(باشد  ميي تحقيقاتي ها  نتايج تحقيقات يك كشور، موسسه يا تيم پذيري رويت

 ,Larivière , 2004; Liu(شود  ميسوب از رشد علم مح اي لي مشخصهالمل بينمشاركت محققان در عرصه 

. همچنين به طور متوسط اعتبار كلي داده شده از سوي جامعه علمي به نويسندگان يك مقاله داراي )2003

                              
4 Co-authorship 
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 Katz(چند نويسنده، به مراتب بيشتر از اعتبار اختصاص داده شده به نويسنده يك مقاله تك نويسنده است 

& Martin, 1997( . ه ئلمسپرسش يا مقاالت موثرند؛ اما  پذيري همكاري علمي و رويتعوامل متعددي بر

ده موجب افزايش كنن همكاريگي كشورهاي يافت توسعهاساسي در پژوهش حاضر اين است كه آيا ميزان 

شود؟ و به عبارت  ميمقاالت علمي و اثرگذاري آثار محققان در جامعه علمي جهاني  پذيري ميزان رويت

 پذيري ي، چه تاثيري بر ميزان رويتتاليف همده در كنن همكاريي و نوع كشور دقيق تر: الگوي همكار

  مقاالت علمي دارد؟
  

  ف پژوهشاهدا

در  ها  آن پذيري ي مقاالت علمي بر ميزان رويتتاليف همهدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير 

  همچنين: ه و در حال توسعه است. يافت توسعهكشورهاي 

  ؛ه و در حال توسعهيافت توسعهي علمي ميان كشورهاي بررسي وضعيت و جهت همكار .1

مقاالت  پذيري بر ميزان رويته يافت توسعهبررسي اثر همكاري كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي  .2

  آنان؛

  مقاالت؛ پذيري ده و ميزان رويتكنن همكاريرابطه بين تعداد كشورهاي بررسي  .3

ر آن بر ميزان ه و در حال توسعه و تاثييافت هتوسعشناسايي الگوي همكاري علمي در كشورهاي  .4

  ومقاالت؛  پذيري رويت

ي فرعي اين هاهدفه و درحال توسعه، از جمله يافت توسعهمقاالت كشورهاي  پذيري مقايسه ميزان رويت .5

  پژوهش است.
  

  مروري بر پيشينه پژوهش

و الگوهاي همكاري  در متون علمي خارج از كشور مطالعات متعددي در زمينه تاثير همكاري علمي

، نرين، )Smart & Bayer, 1986( اسمارت و بايراست. مقاالت صورت گرفته  پذيري علمي بر ميزان رويت

در  )Katz & Hicks, 1997(و كتز و هكس ) Narin, Stevens, & Whitlow, 1991( استيونس و ويتلو

 شوبرتگلنزل و  كنند. ميدريافت  بيشتري مطالعات خود دريافتند كه مقاالت حاصل از همكاري استنادات

)Glänzel & Schubert, 2001(  و گلنزل(Glänzel, 2001) ي ها پژوهش خود بر انتشارات رشته در

ميزان استناد  ،لي در انتشاراتالمل بيننمايه استنادي علوم دريافتند كه، به طور متوسط، همكاري  مختلف

الگوهاي خاصي در زمينه همكاري علمي، متاثر  ها آندهد.  ميبيشتري را نسبت به مقاالت صرفا بومي نتيجه 
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  كشورها يافتند. ميان از ارتباطات جغرافيايي، سياسي، تاريخي و ... 

 ,Frederiksen)؛ فردريكسن )Goldfinch, Dale, & Derouen, 2003(گولدفينچ، ديل و دراون 

ي ها ي خود دريافتند كه همكاريها  در پژوهش (Leimu & Koricheva, 2005)؛ اليمو و كوريچوا (2004

  كند. ميي بومي استناد بيشتري را جذب ها  لي در مقايسه با همكاريالمل بين

به بررسي ارتباط بين همكاري با استناد و كيفيت  )Schmoch & Schubert, 2008( شوبرتشومك و 

انتشارات بين  ها آنتند. لي در واحدهاي تحقيقاتي آلمان پرداخالمل بيندر انتشارات و مقاالت مشترك 

به بررسي  ند ودادمدنظر قرار  2003تا  1999را با بررسي استناد در محدوده زماني  2001تا  1999سالهاي 

تاثير همكاري با متخصصان آمريكايي پرداختند. در نتايج آماري در رشته فيزيك نجومي بين همكاري و 

كاري با نويسندگان آمريكايي و غير آمريكايي در رشته ميزان استناد رابطه مثبت مشاهده گرديد و بين هم

نيز ي مختلف ها  نتيجه گرفتند كه ميزان اين رابطه مثبت در رشته ها آناقتصاد تفاوت بارزي مشاهده شد. 

نتوانستند  يابد، ولي ميان آمريكايي افزايش متفاوت است و اين اثر مثبت در صورت همكاري با متخصص

  امل همكاري علمي و ميزان استناد براساس واحدهاي تحقيقاتي بدست آورند. قوي بين عو اي رابطه

ي تاليف همنيز در بررسي تاثير  )Inzelt, Schubert, & Schubert, 2008( اينزلت، شوبرت و شوبرت

 ي عاملي موثر درتاليف همهاي مجارستان دريافتند كه  لي بر ميزان استناد به انتشارات علمي دانشگاهالمل بين

  باشد. ميافزايش ميزان استنادات 

ميليون ارجاع  5/3با استفاده از  )Paraje, Sadana, & Salmela, 2009(پاراج، سادانا و سامال 

توليدات علمي  پذيري كتابشناختي در پايگاه استنادي علوم، به بررسي الگوهاي همكاري، ميزان رويت

درناحيه غربي اقيانوس آرام، براي  )(WHO جهانيبزرگترين توليد كنندگان وابسته به سازمان بهداشت 

ان پژوهشگرو است  بودهكم  اي دريافتند كه همكاري بين ناحيه ها آنپرداختند.  2001تا  1992دوره زماني 

همكاري  ،مناطق سايرتحقيقاتي مناطق بزرگ (مثل ژاپن، استراليا، چين و...) بيشتر با كشورهاي پردرآمد 

تحقيقات در  پذيري ودشان در آن ناحيه يا مولدان تحقيقاتي مناطق كوچكتر). رويتكردند (تا در بين خ مي

و تحقيقات داراي است زمينه سالمت در اين ناحيه حتي براي كشورهاي پردرآمد نسبتا كم بوده 

بيان  ها آن. استبا همكاري كشورهاي پردرآمد خارج از ناحيه صورت گرفته اغلب باال  پذيري رويت

 ،نتايج حاصل از همكاري بين كشورهاي كم درآمد و كشورهاي با درآمد متوسطاغلب داشتند كه 

  كمي دارد. پذيري رويت

 ,Iribarren-Maestro(ايريبارن ميسترو، لسكورين سانچز و سانز كاسادو  ققان متعدد ديگري مانندمح
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Lascurain-Sánchez, & Sanz-Casado, 2009( گراندا اُريو و ران همكا؛ د)De Granda-Orive et al., 

-Suárez( ؛ سوارز بالزيرو، گارسيازوريتا و سانز كاسادو)Sooryamoorthy, 2009( ؛ سوريا مورتي)2009

Balseiro, García-Zorita & Sanz-Casado, 2009(؛ داورپناه )Davarpanah, 2009( پرسن  و(Persson, 

لگوهاي همكاري علمي بر ميزان استناد در همكاري علمي و ااثر نيز در مطالعات خود به بررسي  (2010

     خاص پرداختند. اي موضوع، رشته يا منطقه

نامه خود به بررسي وضعيت همكاري و عوامل موثر بر آن در  ) در پايان1386رحيمي(در ايران نيز، 

 پرداخت. نتايج نشان داد بيشترين ميزان نسبت همكاري ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 ،الگوي همكاري علمي با دانشجويان .علمي در حوزه كشاورزي و كمترين آن در حوزه علوم انساني است

و همكاري  ها انالگوهاي همكاري علمي با سازم ،اي گروهي درون موسسه ي علمي درونالگوي همكار

 د. عه هستنبه ترتيب الگوهاي همكاري علمي در جامعه مورد مطال اي درون موسسه اي علمي برون رشته

به بررسي  اي در مقاله (Davarpanah & Behrouzfar, 2009)داورپناه و بهروزفر همچنين 

 (ISI)توسط موسسه اطالعات علمي  2006تا  2000ي ها مجالت علمي ايراني كه در بين سال پذيري رويت

ي مختلف ها در رشته مجالت ايراني پذيري پوشش داده شده بود، پرداختند. نتايج نشان داد كه ميزان رويت

  لي خود پايين است. المل بيندر مقايسه با همتاهاي متفاوت بوده و 

شود كه مطالعات متعددي در باب رابطه  ميكشور مشاهده  و داخل در خارج ها  با مرور پژوهش

ي علمي با ها  صورت پذيرفته است. در بررسي رابطه همكاري پذيري ي علمي با رويتها  همكاري

ي موضوعي، با استفاده ها  متغيرهايي نظير تعداد نويسندگان، الگوهاي همكاري علمي، حوزه ريپذي رويت

گي با يافت توسعهبه رابطه  ها از اين پژوهش مورد توجه قرارگرفته است، ولي در هيچ يك ISIاز پايگاه 

هشي و كاپوي پوشش اين خالء پژوپژوهش حاضر در تبنابراين، پرداخته نشده است.  پذيري رويت

   اطالعاتي صورت گرفته است.
  

   ي پژوهشها  فرضيه

مقاالت  پذيري ه بر ميزان رويتيافت توسعه. همكاري علمي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي 1

  آنان موثر است. 

مقاالت رابطه وجود  پذيري ي و ميزان رويتتاليف همده در مقاالت كنن همكاري. بين تعداد كشورهاي 2

  دارد.

  ه و در حال توسعه متفاوت است.يافت توسعهوهاي همكاري علمي در كشورهاي . الگ3
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  مقاالت تاثير متفاوتي دارد. پذيري لي يا ملي) بر ميزان رويتالمل بين. الگوي همكاري علمي (4

ه با كشورهاي در حال توسعه متفاوت يافت توسعهي در كشورهاي تاليف هممقاالت  پذيري . ميزان رويت5

  است.

  

  پژوهش، جامعه آماري و ابزار گردآوري اطالعاتروش 

نجي است. جامعه آماري اين پژوهش س علمپژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، 

و  2005ي ها در فاصله سال (WoS5)ي حوزه علوم نمايه شده در وبگاه علوم تاليف هممقاالت تمامي شامل 

براي رسيدن به اهداف پژوهش  باشد. مي 2010تا  2005ي ها در طول سال ها به همراه استنادهاي آن 2006

زمان توسعه و (سا OECD6 ستفهركشور از بين كشورهاي پيشرفته بر اساس  10ابتدا به صورت تصادفي 

ست انتخاب گرديد. سپس فهرست فهركشور در حال توسعه بر اساس همان  10همكاري اقتصادي) و 

، به صورت ساالنه از 2006و  2005ي ها مقاالت حوزه علوم هر يك از كشورهاي انتخاب شده، در سال

ي مورد مطالعه قرار تاليف هماز منظر  ها آنتفكيك و تمامي  يتاليف همتهيه و مقاالت  ISI موسسه وبگاه علوم

مورگان و متناسب با حجم مقاالت -كرجسي با استفاده از جدول پذيري گرفتند. براي بررسي رويت

و ميزان  ؛، نمونه گيري به عمل آمد2006و  2005ي ها كشورهاي انتخابي در سال هر يك ازي تاليف هم

مورد  2010تا  2005ساله  6يك دوره مقاالت نمونه گيري شده در دو سال پايه در طي  پذيري رويت

ارائه شده  1مونه مربوط در جدول شماره فهرست كشورهاي حاضر در نمونه و حجم ن بررسي قرار گرفت.

  است. 

  درحال توسعه ويافته  م نمونه كشورهاي توسعه. حج1جدول شماره

 يافته نام كشور توسعه حجم نمونه حال توسعه نام كشور در حجم نمونه

  آلمان 384 اناير 368

 آمريكا 384 پاكستان 327

 ايسلند 248 پرو 234

 جمهوري چك 367 تانزانيا 234

 زالندنو 367 تونس 327

 سوئيس 379 ليتواني 297

                              
5 Web of Science 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 فرانسه 384 مراكش 310

 كره جنوبي 380 مصر 354

 نروژ 370 نيجريه 302

 يونان 375 وستانهند 381

  جمع  3638  جمع  3134

  

 3134ركورد و براي كشورهاي درحال توسعه  3638ه يافت توسعهونه براي كشورهاي در مجموع حجم نم

. شدمنتقل  Endnoteو به پايگاه اطالعاتي  شد گيري منظم انتخاب ركورد بدست آمد كه به شيوه نمونه

ي الزم ها داده ،ها پيشينه يكايكو با مراجعه به  شد سياهه وارسي  براساس متغيرهاي پژوهش تهيه

  آوري گرديد. جمع

  

  ي پژوهش:ها يافته

ي در عرصه تاليف همي به غيرتاليف هم، ابتدا نسبت مقاالت ها در اين بخش پيش از آزمون فرضيه

ارائه شده است، تا تصويري هر چند اجمالي از  3و  2ه و درحال توسعه در جداول يافت توسعهكشورهاي 

  . ت آيدي در كشورهاي مورد مطالعه بدستاليف هموضعيت مقاالت 
  2006و  2005كشور درحال توسعه در سالهاي  10. تعداد مقاالت 2جدول شماره

تعداد كل  نام كشور رديف

 مقاالت

تعداد مقاالت 

 تك نويسنده

درصد تعداد مقاالت 

 تك نويسنده

تعداد مقاالت 

 هم تاليفي 

درصد تعداد 

مقاالت هم 

 تاليفي

  91,74 8،543   8,26 769 9،312 ايران 1

  94,68 2،193  5,32 123 2،316 ستانپاك 2

  98,09 565  1,91 11 576 پرو 3

  95,80 571  4,20 25 596 تانزانيا 4

  96,13 2،141  3,87 86 2،227 تونس 5

  89,75 1،262  10,24 144 1،406 ليتواني 6

  95,04 1،534  4,96 80 1،614 مراكش 7

  78,23 4،169  21,77 1،160 5،329 مصر 8

  87,22 1،379  12,78 202 1،581 نيجريه 9

  94,77 42،314  5,23 2،335 44،649 هندوستان 10

  92,89 64،671  7,11 4،935  69،426 جمع
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  2006و  2005كشور توسعه يافته در سالهاي  10. تعداد مقاالت 3جدول شماره

  

ف
ردي

 

تعداد كل  نام كشور

 مقاالت

تعداد مقاالت 

 تك نويسنده

د درصد تعدا

مقاالت تك 

 نويسنده

تعداد مقاالت 

 هم تاليفي 

درصد تعداد مقاالت 

 هم تاليفي

  93,30 100،887  6,70  7،236 108،123 آلمان 1

  90,10 178،682  9,9 9،626 198،308 آمريكا 2

  95,54 686  4,46 32 718 ايسلند 3

  93,26 7،974  6,74 576 8،550 جمهوري چك 4

  92,83 7،440  7,17 574 8،014 زالندنو 5

  95,57 24،471  4,43 1،134 25،605 سوئيس 6

  96,90 77،543  3,10 2،474 80،017 فرانسه 7

  95,40 37،463  4,60 1،805 39،268 كره جنوبي 8

  94,38 9،695  5,62 577 10،272 نروژ 9

  96,20 11،782  3,80 465 12،247 يونان 10

  94,84 450،623  5,16 24،499 475،122 جمع

  

در كشورهاي درحال  شود كه درصد كل تعداد مقاالت تك نويسنده ميمشاهده  3و  2 هاي در جدول

  ) است.5,16ه (يافت توسعهبيشتر از كشورهاي  )7,11توسعه (

مربوط به كشورهاي فرانسه  هيافت توسعهي در بين كشورهاي تاليف همبيشترين و كمترين درصد مقاالت  

ي در بين تاليف همباشد. بيشترين و كمترين درصد مقاالت  مي) درصد 90,10( آمريكا) و ددرص 96,90(

   باشد. مي) درصد 78,23) و مصر (درصد 98,09سعه مربوط به كشورهاي پرو (كشورهاي در حال تو

    

 پذيري ه بر ميزان رويتيافت توسعههمكاري علمي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي  .1فرضيه 

  مقاالت آنان موثر است. 

براي آزمون اين فرضيه، ميانگين استناد به ميزان استناد است.  پذيري منظور از رويتدر اين پژوهش 

ه و يافت توسعهحال توسعه انتخابي با كشورهاي  تاليفي هريك از كشورهاي در مقاالت، حاصل از هم

  .) 4 شماره جدول( آمديافته ا بدست  اي توسعهميانگين استناد به مقاالت غيرمشترك اين كشورها با كشوره
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  . متوسط استناد به مقاالت مشترك با كشورهاي توسعه يافته4جدول شماره 

  

 كشور

كشورهاي  با غيرمشترك مقاالت يافته كشورهاي توسعه با مشترك مقاالت مقاالت هم تاليفي

  يافته توسعه

 ميزان تعداد

 استناد

 متوسط

 به استناد

  مقاله هر

 ميزان دادتع

 استناد

درصد 

  استناد

 متوسط

 به استناد

 مقاله هر

ميزان   تعداد

  استناد

درصد 

  استناد

متوسط 

استناد به 

  هر مقاله

43/7 2734 368 ايران  100 753 54/27  53/7  268 1981 46/72  39/7  

84/5 1910 327 پاكستان  88 852 61/44  68/9  239 1058 39/55  43/4  

1/10 2364 234 پرو  193 2150 95/90  14/11  41 214 05/9  5/22 

28/13 3108 234 تانزانيا  199 2949 88/94  82/14  35 159 11/5  54/4  

4/5 1766 327 تونس  151 1104 51/62  31/7  176 662 48/37  76/3  

84/6 2031 297 ليتواني  121 1241 10/61  26/10  176 790 9/38  49/4  

36/6 1971 310 مراكش  182 1399 98/70  69/7  128 572 02/29  47/4  

17/6 2183 354 مصر  134 1109 8/50  28/8  220 1074 20/49  88/4  

05/5 1524 302 نيجريه  82 720 24/47  78/8  220 804 75/52  65/3  

75/12 4860 381 هندوستان  93 2893 53/59  11/31  288 1967 47/40  83/6  

8/7 24451 3134  جمع  1343 15170 04/62  29/11  1791  9281 96/37  18/5  

يافته در همه  تاليفي با كشورهاي توسعه ميانگين استناد به مقاالت حاصل از هم 4جدول براساس 

تاليفي است. در  كشورهاي درحال توسعه مورد مطالعه بيشتر از ميانگين استناد به كل مقاالت حاصل از هم

ه كمتر از متوسط استناد به كل افتي توسعهتمام موارد ميانگين استناد به مقاالت غير مشترك با كشورهاي 

ه بيشتر از ميانگين كل يافت توسعهباشد و در مقابل ميانگين استناد به مقاالت مشترك با كشورهاي  ميمقاالت 

ه و يافت توسعهمقاالت است. بيشترين اختالف بين ميانگين استناد به مقاالت غيرمشترك با كشورهاي 

در مقابل  11/31( هندوستانه، مربوط به كشور يافت توسعهكشورهاي ميانگين استناد به مقاالت مشترك با 

  باشد.  مي )39/7در مقابل  53/7( و كمترين ميزان مربوط به كشور ايران )83/6

تاليفي  ي حاصل از همها پذيري مقاله تفاوت معناداري را بين ميزان رويت مستقل tآزمون  نتايج

تاليفي غيرمشترك  ي همها ه و ميزان رويت پذيري مقالهيافت توسعهكشورهاي در حال توسعه با كشورهاي 

ي هم تاليفي ها از آنجا كه ميانگين ميزان استناد به مقاله). t=90/2؛ P=017/0اين كشورها، نشان داد (

ي هم تاليفي ها ) بيشتر از ميانگين ميزان استناد به مقاله29/11كشورهاي درحال توسعه با توسعه يافته (

) است، مي توان گفت همكاري علمي كشورهاي در حال توسعه با 18/5ين كشورها (غيرمشترك ا
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  افزايد. ميي هم تاليفي اين كشورها ها ه بر ميزان رويت پذيري مقالهيافت توسعهكشورهاي 

  

مقاالت  پذيري ي و ميزان رويتتاليف همده در مقاالت كنن همكاري. بين تعداد كشورهاي 2فرضيه 

  رابطه وجود دارد.

بندي شدند. تعداد  براساس تعداد كشورهاي همكاري كننده تقسيم ها ، مقالهبررسي اين فرضيهبراي 

اين  آمد. بهكشورها براساس وابستگي سازماني نويسندگان كه در قسمت آدرس نويسنده بيان شده، بدست 

در مقاالت ده كنن همكاريبررسي و تعداد كشورهاي  ها وابستگي سازماني تك تك نمونه بخش ،منظور

ميانگين استناد به مقاالت را براساس تعداد كشورهاي همكاري  5 شماره د. جدولاستخراج شي تاليف هم

  كننده نشان مي دهد. 
  ي هم تاليفي براساس تعداد كشورهاي همكاري كنندهها . ميانگين استناد به مقاله5شماره جدول

 دهكنن همكاريتعداد كشورهاي 
تعداد 

 مقاالت

 درصد تعداد

  مقاالت

ميزان 

 استناد

ميانگين استناد به هر 

 مقاله

2 2230 95/63 23647  6/10 

3 671 24/19 9458 09/14 

4 180 16/5 3686 48/20 

5 77 21/2 1798 35/23 

6 44 26/1 1285 2/29 

7 25 72/0 544 76/21 

8 22 63/0 639 04/29 

9 28 8/0  1182 21/42 

10 27 77/0 824 52/30 

11  22 63/0 882 09/40 

12 29 83/0 1427 21/49 

13 30 86/0 1639 63/54  

14 24 69/0 863 96/35 

15 6 17/0 71 83/11 

16 6 17/0 47 83/7 

17 10 29/0 77 7/7 
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18 5 14/0 55 11 

19 16 46/0 205 81/12 

20 10 29/0 248  8/24 

21 14 4/0 302 57/21 

22 8 23/0 1568 196 

24 1 03/0 3 3 

26 1 03/0 3 3 

34 1 03/0 1542 1542 

مقاله حاصل همكاري ميان دو كشور است و  2230بيشترين تعداد مقاالت به ميزان ، 5جدول براساس 

كشور است. الگوي غالب در همكاري علمي ميان  34و  26، 24كمترين ميزان مقاالت حاصل همكاري 

رصد د 19/83 درصد است. در مجموع 24/19درصد و سه كشور با  95/63كشورها، به ترتيب دو كشور با 

ي جدول ها ل حاصل تعامل دو يا سه كشور است. همچنان كه از دادهالمل بيني در عرصه تاليف هماز مقاالت 

 پذيري از نظر رويتكند.  مياست، با افزايش تعداد كشورها، تعداد مقاالت روندي نزولي پيدا مشخص  5

ا توجه به پايه دو كشور حاكي از آن است كه ب 5ي جدول ها كه مورد توجه فرضيه پژوهش است، داده

و  13ده تا سطح كنن همكاريبا افزايش تعداد كشورهاي استناد به هر مقاله،  6/10ده و ميانگين كنن همكاري

رشدي كامال صعودي ها  اختالفعليرغم برخي  6/10 اي ميانگين استناد با توجه به ميزان پايه ،كشور 14

  . بوده است يافته؛ ولي بعد از آن با افت و خيزهايي همراه

1

10

100

1000

10000

٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠١١١٢١٣١۴١۵١۶١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢۴٢۶٣۴         
  

  . نمودار روند تغييرات ميانگين استناد به مقاالت برحسب تعداد ميزان استناد كشورها1نمودار

 بين دو متغير تعداد كشورها و ميزان استناد رابطه وجود داردكه نشان داد آزمون همبستگي پيرسون 

 تعداد كشورها

ناد
ست
ن ا
يزا
م
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)007/0=P(. اد كشورهاي همكاري كننده در مقاالت هم تاليفي برميزان استنادهاي با افزايش تعد يعني

  افزوده مي شود.  ها آن

  

  ه و در حال توسعه متفاوت است.يافت توسعهالگوهاي همكاري علمي در كشورهاي  .3فرضيه 

 7اي) اي و فرامنطقه الگوهاي همكاري علمي به ملي و بين المللي (درون قطبي، منطقهدر اين پژوهش، 

فراواني مقاالت هر كشور براساس الگوهاي همكاري علمي مورد نظر  6شماره . در جدول شده استقسيم ت

  ه است.آمد

  الگوهاي همكاري علميي هم تاليفي هريك از كشورها براساس ها فراواني مقاله. 6شمارهجدول 

 كشور

  

تعداد 

كل 

   مقاالت

تعداد 

مقاالت 

ي تاليف هم

  ملي

درصد 

تعداد 

مقاالت 

ي يفتال هم

  ملي

 نمونه مقاالت هم  تاليفي بين المللي

كل
اد 
عد
ت

كل 
اد 
عد
د ت
رص
د

  

اي
قه 
نط
د م
دا
تع

قه 
نط
د م
دا
 تع
صد
در

 
اي   

اي
قه 
نط
رام
د ف
دا
تع

 

اد 
عد
د ت
رص
د

قه
نط
رام
ف

 
بي  اي
قط
ن 
رو
د د
دا
تع

ن  
رو
د د
دا
 تع
صد
در

بي
قط

  

68/35 137 384  آلمان  247 32/64  74 27/19  173 05/45  186 44/48  

62/65 252 384 آمريكا  132 37/34  9 34/2  123 03/32  104 08/27  

11/70 258 368 ايران  110 89/29  15 08/4  95 81/25  10 72/2  

05/31 77 248 ايسلند  171 95/68  97 11/39  74 84/29  162 32/65  

75/65 215 327 پاكستان  112 25/34  23 03/7  89 22/27  24 34/7  

55/8 20 234 پرو  214 45/91  19 12/8  195 33/83  21 97/8  

84/6 16 234 تانزانيا  218 16/93  13 55/5  205 61/87  19 12/8  

99/51 170 327 تونس  157 01/48  2 61/0  155 4/47  6 83/1  

جمهوري 

 چك
367 150 87/40  217 13/59  103 06/28  114 06/31  190 77/51  

6/43 160 367 زالندنو  207 4/56  38 35/10  169 05/46  187 95/50  

                              
: همكاري علمي المللي ي بينهمكار : همكاري علمي متخصصان يك كشور با متخصصان همان كشور است.همكاري ملي 7

اي و همكاري  متخصصان يك كشور با متخصصان ساير كشورها است كه شامل همكاري درون قطبي، همكاري منطقه

يافته با يكديگر يا همكاري علمي  : همكاري علمي متخصصان كشورهاي توسعههمكاري درون قطبياي است.  فرامنطقه

: همكاري علمي متخصصان يك قاره جغرافيايي با اي همكاري منطقهر است. متخصصان كشورهاي درحال توسعه با يكديگ

: همكاري علمي متخصصان يك منطقه جغرافيايي با متخصصان در ساير مناطق اي همكاري فرامنطقه متخصصان همان قاره است.

  ها) است. جهان (قاره
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94/36 140 379 ئيسسو  239 06/63  143 73/37  96 33/25  223 84/58  

27/44 170 384 فرانسه  214 73/55  85 13/22  129 59/33  166 23/43  

كره 

 جنوبي
380 195 31/51  185 68/48  56 74/14  129 95/33  155 79/40  

84/50 151 297 ليتواني  146 16/49  94 65/31  52 51/17  25 42/8  

68/39 123 310 مراكش  187 32/60  1 32/0  186 00/60  5 61/1  

95/53 191 354 مصر  163 04/46  1 28/0  162 76/45  29 19/8  

59/44 165 370 نروژ  205 4/55  104 11/28  101 30/27  190 35/51  

56/65 198 302 نيجريه  104 44/34  13 3/4  91 13/30  22 28/7  

75/73 281 381 هندوستان  100 25/26  11 89/2  89 36/23  7 84/1  

33/57 215 375 يونان  160 67/42  75 20 85 67/22  139 07/37  

49/48 3284 6772  جمع  3488 51/51  976 41/14  2512 09/37  1870 61/27  

  

درصد، بيشترين و كمترين ميزان  84/6درصد و كشور تانزانيا با  75/73با  هندوستان ،6 جدول براساس

لي مربوط به دو كشور المل بيني تاليف همارتي بيشترين و كمترين ميزان ؛ يا به عبندي ملي را دارتاليف هم

مربوط به دو كشور اروپايي ايسلند و سوئيس با  اي است. بيشترين ميزان مقاالت منطقه هندوستانتانزانيا و 

درصد و كمترين ميزان آن مربوط به كشورهاي آفريقايي  65/31درصد و كشور ليتواني با  73/37و  11/39

باشد. بيشترين ميزان همكاري درون قطبي مربوط  ميدرصد  61/0و  32/0، 28/0مصر، مراكش و تونس با 

درصد و كمترين ميزان  77/51و  84/58، 32/65به كشورهاي ايسلند، سوئيس و جمهوري چك با 

در سه باشد.  مي 72/2و  83/1، 61/1و ايران با  ،همكاري درون قطبي مربوط به كشورهاي مراكش، تونس

ي ملي بيش از مقاالت تاليف همو يونان) تعداد مقاالت حاصل از  ،، كره جنوبيآمريكاه (يافت توسعهكشور 

ه (آلمان، ايسلند، جمهوري چك، يافت توسعهلي اين كشورهاست و در بقيه كشورهاي المل بيني تاليف هم

ملي است، درحاليكه در كشورهاي در  لي بيش ازالمل بيني تاليف هم) ميزان زالندنوسوئيس، فرانسه، نروژ و 

كشور درحال توسعه (پرو، تانزانيا و مراكش) تعداد  3شود. در  ميحال توسعه وضعيت متفاوتي مشاهده 

كشور ديگر (ايران، پاكستان، تونس،  7لي بيش از ملي است و در المل بيني تاليف هممقاالت حاصل از 

لي است. نكته المل بيني ملي بيش از تاليف هماالت حاصل از ) تعداد مقهندوستانليتواني، مصر، نيجريه و 

لي كشورهايي مثل پرو و تانزانيا چندين برابر ميزان المل بيني تاليف همجالب توجه اين است كه ميزان 

ي نمونه براساس الگوهاي مشخص شده در ها فراواني نسبي مقاله ي ملي اين كشورهاست.ها يتاليف هم

  ست. ارائه شده ا  7 جدول
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  ه و در حال توسعهيافت توسعهبراساس الگوهاي همكاري علمي در كشورهاي  ها . فراواني نسبي مقاله7شمارهجدول 

 هاكشورگروه 
فراواني نسبي مقاالت 

 ي مليتاليف هم

 ي بين الملليتاليف همفراواني نسبي مقاالت 

 درون قطبي فرامنطقه اي منطقه اي

66/45 يافته كشورهاي توسعه  55/21  79/32  78/46  

79/51 كشورهاي درحال توسعه  13/6  09/42  5/36 

  

در كشورهاي درحال توسعه بيش از كشورهاي  اي ي ملي و فرامنطقهتاليف همميزان  ،7براساس جدول 

ه بيش از كشورهاي يافت توسعهو درون قطبي در كشورهاي  اي ي منطقهتاليف همميزان  ليه است؛ ويافت توسعه

 ،و در مقابل اند هه همكاري داشتيافت توسعهبا كشورهاي  بيشتراست. كشورهاي درحال توسعه درحال توسعه 

. ميزان همكاري كشورهاي درحال اند هه همكاري داشتيافت توسعهبا كشورهاي  بيشتره يافت توسعهكشورهاي 

عه از آزمون باشد. براي تعميم اين تفاوت به جام ميدرصد  36/5توسعه با يكديگر بسيار كم و در حد 

در كشورهاي  اي و فرامنطقه ي مليها بين فراواني همكارينتايج نشان داد  مجذور كا استفاده شد.

در مورد اما . )P=299/0و  P=544/0( ي وجود ندارددار معنيتفاوت ه و در حال توسعه، يافت توسعه

ه و در حال توسعه يافت عهتوسدر كشورهاي  ها بين فراواني همكاري و درون قطبي اي منطقه يها همكاري

ي ها ، همكاريي بدست آمدهها بر اساس داده .)P=000/0و  P=002/0( تفاوت معني دار وجود دارد

  ي بيشتر از كشورهاي درحال توسعه است. دار معنيه به طور يافت توسعهو درون قطبي در كشورهاي  اي منطقه

  

  مقاالت تاثير متفاوتي دارد. پذيري يزان رويتلي يا ملي) بر مالمل بينالگوي همكاري علمي ( .4فرضيه

ي مشترك بين المللي همه كشورهاي مورد بررسي بيشتر از ها ميانگين استناد به مقاله ،8 جدول براساس

بيشترين ميزان متوسط استناد به مقاالت مشترك ملي ست. ها آني مشترك ملي ها ميانگين استناد به مقاله

باشد و كمترين ميزان  مياستناد  83/11و  28/16، 72/16و فرانسه با  يكاآمرمتعلق به كشورهاي سوئيس، 

 03/4و  81/3، 74/3متوسط استناد به مقاالت مشترك ملي مربوط به كشورهاي نيجريه، تونس و ليتواني با 

، يونان و سوئيس هندوستانلي را، كشورهاي المل بيناست. بيشترين ميزان متوسط استناد به مقاالت مشترك 

استناد دارا هستند. كمترين ميزان متوسط استناد به مقاالت مشترك  97/21و  06/23، 62/29به ترتيب با 

   باشد. مياستناد  65/7و  53/7، 12/7لي نيز مربوط به كشورهاي تونس، نيجريه و ايران با المل بين
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 المللي ي ملي و بينها ي حاصل از همكاريها . ميانگين استناد به مقاله8 شماره جدول

 ي بين الملليتاليف هممقاالت  ي مليتاليف هممقاالت     
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5/10 1439 137 6004 384 آلمان  247 4565 48/18  74 1317 173 3248 186 4265 

28/16 4102 252 6708 384 آمريكا  132 2606 74/19  9 117 123 2489 104 2136 

33/7 1892 258 2734 368 ايران  110 842 65/7  15 124 95 718 10 89 

99/8 692 77 4359 248 ايسلند  171 3667 44/21  97 1454 74 2213 162 3632 

47/4 961 215 1910 327 پاكستان  112 949 47/8  23 94 89 855 24 97 

95/6 139 20 2364 234 پرو  214 2225 4/10  19 75 195 2150 21 75 

06/4 65 16 3108 234 تانزانيا  218 3043 96/13  13 64 205 2979 19 94 

81/3 648 170 1766 327 تونس  157 1118 12/7  2 4 155 1114 6 14 

2/7 1080 150 5549 367 جمهوري چك  217 4469 59/20  103 1313 114 3156 190 4342 

3/8 1328 160 4268 367 زالندنو  207 2940 2/14  38 367 169 2573 187 187 

72/16 2341 140 7593 379 سوئيس  239 5252 97/21  143 2582 96 2670 223 5143 

83/11 2011 170 5212 384 فرانسه  214 3201 96/14  85 1285 129 1916 166 2862 

55/8 1667 195 3840 380 كره جنوبي  185 2173 74/11  56 466 129 1707 155 1958 

03/4 608 151 2031 297 ليتواني  146 1423 75/9  94 999 52 424 25 182 

36/4 536 123 1971 310 مراكش  187 1435 67/7  1 18 186 1417 5 36 

75/4 908 191 2183 354 مصر  163 1275 82/7  1 4 162 1271 29 166 

94/9 1641 165 5024 370 نروژ  205 3383 5/16  104 1447 101 1936 190 3257 

74/3 741 198 1524 302 نيجريه  104 783 53/7  13 34 91 749 22 63 

75/6 1898 281 4860 381 هندوستان  100 2962 62/29  11 96 89 2866 7 69 

79/8 1890 215 5580 375 يونان  160 3690 06/23  75 791 85 2899 139 3511 

9/8 26587 3284 78588 6772 جمع  3488 52001 91/14  976 12651 2512 39350 1870 32178 

 
ي تاليف ي همها پذيري مقاله وجود اختالف معني دار بين رويت مستقل tاز آزمون  دهي بدست آمها يافته

جا كه ميانگين ميزان استناد به  همچنين از آن ).t=989/3؛ P=000/0( دكن ميالمللي را تاييد  ملي و بين
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ي است و اختالف معني تاليفي مل ي همها المللي بيش از ميانگين ميزان استناد به مقاله تاليفي بين ي همها مقاله

المللي بيش  تاليفي بين ي همها پذيري مقاله توان گفت كه ميزان رويت نيز تاييد شده است، مي ها آندار بين 

  تاليفي ملي است. ي همها پذيري مقاله از ميزان رويت

عه ه با كشورهاي در حال توسيافت توسعهي در كشورهاي تاليف هممقاالت  پذيري ميزان رويت .5فرضيه 

  متفاوت است.

را نشان  ها آنيافته، و ميانگين  ي كشورهاي درحال توسعه و توسعهها ميزان استناد به مقاله 9 جدول

تقريبا  )88/14( يافته ي كشورهاي توسعهها شود ميانگين استناد به مقاله گونه كه مشاهده مي دهد. همان مي

باشد. كمترين و بيشترين ميانگين  مي )8/7( توسعهي كشورهاي درحال ها دو برابر ميانگين استناد به مقاله

 )28/13( و كشور تانزانيا )05/5( استناد در بين كشورهاي درحال توسعه به ترتيب مربوط به كشور نيجريه

ه دارند، به يافت توسعهشود. كشورهايي نيز كه كمترين و بيشترين ميانگين استناد را در بين كشورهاي  مي

باشد. كشور ايران نيز با ميانگين استنادي كمتر از متوسط  مي )03/20( و سوئيس )1/10( ترتيب، كره جنوبي

  داراست. مورد بررسي ) رتبه چهارم را در بين كشورهاي درحال توسعه43/7ميانگين استناد (
   

  ي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته در نمونهها . ميانگين استناد به مقاله9 شماره جدول

رحال كشورهاي د

 توسعه
 تعداد 

ميزان 

 استناد

ميانگين 

  استناد 
كشورهاي 

يافته توسعه  
 تعداد 

ميزان 

 استناد

ميانگين 

  استناد

43/7 2734 368 ايران 63/15 6004 384 آلمان   

84/5 1910 327 پاكستان 47/17 6708 384 آمريكا   

1/10 2364 234 پرو 58/17 4359 248 ايسلند   

28/13 3108 234 تانزانيا مهوري چكج   367 5549 12/15  

4/5 1766 327 تونس 63/11 4268 367 زالندنو   

84/6 2031 297 ليتواني 03/20 7593 379 سوئيس   

36/6 1971 310 مراكش 57/13 5212 384 فرانسه   

17/6 2183 354 مصر 1/10 3840 380 كره جنوبي   

05/5 1524 302 نيجريه 58/13 5024 370 نروژ   

75/12 4860 381 هندوستان 88/14 5580 375 يونان   

8/7 24451 3134 جمع 88/14 54137 3638 جمع   
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ه و درحال توسعه را يافت توسعهبه خوبي اختالف بين ميزان متوسط استناد به مقاالت كشورهاي  2 نمودار

ه يافت توسعهي كشورهاي ها ( كه واجد حداقل و پرو تانزانيا ،هندوستان هايكشوردهد. به جز  مينشان 

كشورهاي در حال توسعه كمتر از ميزان استناد به مقاالت در ساير موارد ميزان متوسط استناد به است) 

  باشد.  ميه يافت توسعهمقاالت كشورهاي 

  
تاليفي در كشورهاي  ي همها پذيري مقاله مستقل وجود اختالف معني دار بين رويت tآزمون  انجام

از آنجا كه ميانگين ميزان  و )t=269/5؛ P=000/0ا نشان داد (با كشورهاي در حال توسعه ره يافت توسعه

يفي تال ي همها يافته بيش از ميانگين ميزان استناد به مقاله تاليفي در كشورهاي توسعه ي همها استناد به مقاله

المللي در  تاليفي بين ي همها پذيري مقاله توان گفت كه ميزان رويت ، ميدر كشورهاي در حال توسعه است

 تاليفي در كشورهاي درحال توسعه بيشتر است.  ي همها پذيري مقاله ه از ميزان رويتيافت توسعهكشورهاي 

  

  گيري نتيجه

يافته بر ميزان  همكاري علمي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعهنتايج نشان داد كه 

ي حاصل از همكاري ها الهتوان گفت، مق تاثيرگذار است. در مجموع مي ها ي آنها پذيري مقاله رويت
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تاليفي غير مشترك اين  ي همها يافته، نسبت به مقاله علمي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه

پاراج، سادانا و سامال پژوهش  جاينت. ه استودببرابر  دوشتر مورد استناد قرار گرفته و حدود كشورها بي

)Paraje, Sadana, & Salmela, 2009 (حوزه سالمت در ناحيه غربي  پذير رويتقيقات تح نشان داد

همچنين  ها آناقيانوس آرام، غالبا با كشورهاي با درآمد باالي خارج از اين ناحيه صورت گرفته است. 

دريافتند كه نتايج حاصل از همكاري بين كشورهاي كم درآمد و كشورهاي با درآمد متوسط اغلب 

نشان  نيز) Narin, Stevens, & Whitlow, 1991ونس و ويتلو (نرين، استي تحقيق .كمي دارند پذيري رويت

لي دو كشور وابسته به اتحاديه اروپا نسبت به مقاالت حاصل از المل بينداد كه مقاالت حاصل از همكاري 

همكاري بين يك كشور وابسته به اتحاديه اروپا و يك كشور غير وابسته يا همكاري بين دو كشور غير 

در تحقيقات ) Schmoch & Schubert, 2008(كند. شومك و شوبرت  مييشتري جذب وابسته، استناد ب

 خود دريافتند كه بين همكاري با نويسندگان آمريكايي و ميزان استناد رابطه مثبت وجود دارد. 

پذيري  يا همان رويت ها بر ميزان استناد به آن ،تاليفي با افزايش تعداد كشورهاي شركت كننده در هم

نيز نشان  )Goldfinch, Dale, & Derouen, 2003(گولدفينچ، ديل و دراون پژوهش شود.  ميافزوده 

ميزان  ،كننده در انتشارات حاصل از همكاري زيادتر بودن تعداد كشورها و موسسات شركتدهد كه  مي

  . دهد مياستناد مورد انتظار را افزايش 

وجود  دار معنيافته و درحال توسعه تفاوت همكاري علمي در كشورهاي توسعه يغالب بين الگوهاي 

يافته حدود سه برابر همكاري علمي  اي در كشورهاي توسعه اي يا قاره ميزان همكاري علمي منطقه .دارد

يافته  اي در كشورهاي درحال توسعه است و ميزان همكاري علمي درون قطبي در كشورهاي توسعه منطقه

محققان براي همكاري  فراواننشان از تمايل  خود، ه است كهحدود يازده برابر كشورهاي درحال توسع

 . استعلمي با همكاران خود در كشورهاي توسعه يافته 

تاليفي ملي  ي همها ميزان استناد به مقاله برابر 8/1بيش از المللي  تاليفي بين ي همها ميزان استناد به مقاله

و  اي قطبي، منطقه (شامل درون ليالمل بيني ملي و فتالي همي ها بين ميزان استناد به مقالهاختالف  .است

دهد كه الگوهاي همكاري  مينشان يافته و در كشورهاي درحال توسعه  در كشورهاي توسعه )اي فرامنطقه

تاثير كشورهاي درحال توسعه  ويافته  ي هم تاليفي در كشورهاي توسعهها ي بر ميزان استناد به مقالهعلم

تاليفي كشورهاي توسعه يافته حدود دو برابر ميزان استناد به  همي ها استناد به مقالهميانگين . متفاوتي دارد

 ,Narin, Stevens(نرين، استيونس و ويتلو پژوهش تاليفي در كشورهاي درحال توسعه است.  همي ها مقاله

& Whitlow, 1991(  مقاالتيالمل بيننشان داد ميزان استناد به مقاالت حاصل از همكاري) كه به وسيله  لي
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متخصصان وابسته به موسساتي در بيش از يك كشور اروپايي نگاشته شده است) دو برابر مقاالتي است كه 

ي ديگر ها كنند. پژوهش ميبه وسيله متخصصاني نگاشته شده كه تنها در يك موسسه در يك كشور كار 

، گولدفينچ، ديل و (Glänzel, 2001)، گلنزل )Glänzel & Schubert, 2001(نظير گلنزل و اسكوبرت 

، داورپناه (Frederiksen, 2004))، فردريكسن Goldfinch, Dale, & Derouen, 2003دراون (

)Davarpanah, 2009 پرسن ،((Persson, 2010)  در لي المل بينهمكاري ميزان استناد در نيز نشان دادند كه

  . دياب ميهمكاري بومي بيشتر افزايش  مقايسه با

 پذيري كشورهاي درحال توسعه براي افزايش رويتبهتر است  توان گفت، ميپژوهش نتايج بر پايه 

يي مناسب ها ه را گسترش دهند. لذا تدوين سياستيافت توسعهي خود با كشورهاي ها همكاري ،مقاالت خود

ط بين ه و ايجاد ارتبايافت توسعهكشورهاي  پژوهشگرانداخلي با پژوهشگران همكاري از حمايت  به منظور

تواند راهكاري مناسب در جهت افزايش  مياين كشورها  پژوهشيداخلي با مراكز  پژوهشيمراكز 

با ايجاد  در سطح جهاني باشد. ايرانباال بردن جايگاه علمي  در نتيجهو  مانمقاالت كشور پذيري رويت

توان جامعه  ميعلمي و موسسات  ها ي مالي و تشويق دانشگاهها بسترهاي مناسب سياسي، ارتباطي و حمايت

و از فوايد آن بهره  هدايت كرده يافت توسعهكشورهاي  پژوهشگرانبا بيشتر علمي را به برقراري ارتباط 

  كافي  برد.

معتقدند، تمدن اسالمي يك تمدن باز، تركيبي و  )1361( و شريعتي )1359( همچنان كه مطهري

شكستن حصارها و گشايش جويبارهاي علمي، نظام  ي باز و درهمها جهاني است. از نظر آنان ايجاد دروازه

ي علمي و تبادل و تفاهم ها ي فكري و جريانها كند. اما كنار كشيدن از مسير جنبش ميعلم را تغذيه 

  انجامد.   ميفرهنگ به ركود و انحطاط علمي 
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  كتابنامه

ر بر آن در ميان اعضاي بررسي وضعيت همكاري در توليد آثار علمي و عوامل موث). 1386رحيمي، ماريه (
 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي، مشهد.هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 ). تهران: انتشارات الهام.27. مجموعه آثار (ايراني-بازشناسي هويت اسالمي). 1361شريعتي، علي (

مركز  :تهران. )دوره اسالمي(جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران ). 1384قانعي راد، محمد امين (

 .تحقيقات سياست علمي كشور

 . تهران: صدرا.رانيا وخدمات متقابل اسالم ). 1359( يمرتض ،يمطهر
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