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چکیده
پژوهش حاضر با تحلیل همکاریهای علمی پژوهشگاههای علوم انسانی ،به مصورسازی همکاریهای
علمی بین آنها پرداخته است و هدف آن مشخص کردن سطوح همکاری درون سازمانی و برون سازمانی
اين مراکز بوده است .پژوهش حاضر از نوع اسنادی است و با مراجعه به پايگاههای کتابشناسی ملی،
نورمگز ،آی اس آی و اسکوپوس ،فهرست آثار علمی پژوهشگران مورد نظر ،استخراج شده است .جامعه
پژوهش شامل کلیه پژوهشگرانی است که طی سالهای  0086تا  0056دارای انتشارات علمی بوده و
وابستگی سازمانی آنها يکی از پژوهشگاههای مورد مطالعه بوده است .تعداد اين افراد  006نفر بوده است.
نتايج تحقیق نشان داد که در مجموع ،طی سالهای مورد مطالعه 979 ،اثر علمی توسط محققان وابسته به
پژوهشگاههای مورد مطالعه منتشر شده است که بیشترين سهم مربوط به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی با  007مقاله بوده است .طی سالهای مورد مطالعه 065 ،همکاری علمی بین پژوهشگاهها صورت
گرفته است .که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با  006مورد دارای بیشترين همکاری بوده
است .در مجموع ،طی سالهای مورد مطالعه 090 ،همکاری علمی داخلی و تنها يک مورد همکاری علمی
خارجی در قالب همتالیفی صورت گرفته است .ضريب همنويسندگی در مجموع سه پژوهشگاه  0.9است.
علیرغم همپوشانی موضوعی فراوانی که در پژوهشگاههای علوم انسانی و گروههای آنها وجود داشت ،هیچ

 .0استتتاديار و ع تتو هیتتیت علمتتی گتتروه علتتم اط عتتات و دانتتششناستتی ،دانشتتگاه شتتاهد سنويستتنده مستت ول
s.asadi@shahed.ac.ir
 .6کارشناستتتتی ارشتتتتد علتتتتم اط عتتتتات و دانتتتتش شناستتتتی ،دانشتتتتگاه آزاد استتتت می واحتتتتد تنکتتتتابن،
nferouni@rocketmail.com
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گونه همکاری علمی بین اين پژوهشگاهها وجود نداشت و اين مس له میتواند گسستگی فعالیتهای
پژوهشی علوم انسانی کشور را نشان دهد.

واژگان کلیدی :پژوهشگاههای علوم انسانی ،ضریب همکاری ،علوم انسانی ،مصورسازی،
نقشه علمی ،همنویسندگی

مقدمه
تصويرسازی به ادراک سريعتر و بهتر دانش کمتک متیکنتد ساستمال و گارفیلتد. 0589 ،0
نگاشت علم با استفاده از فنون مصورسازی ،به بازنمايی دو بعدی يا سه بعدی حوزه خاصتی
از علم میپردازد ساسدی . 99 :0050 ،در نقشههای علمی ،بخشهای مختلف با همديگر در
ارتباط هستند؛ به گونهای که موضوع هتای مختلتف يتک علتم کته بته صتورت مفهتومی بتا
يکديگر ارتباط بیشتری دارند در نقشه نزديکتر به هم قرار میگیرند سنويونز . 0555 ،6ايتن
نقشهها در سطوح مختلف ،حوزههای مکانی و زمانی متفاوت و بر اساس مستندات مختلتف
ترسیم میشوند سبتورنر ،چتن و بويتوک 6000 ،0و موجتب افتزايش آگتاهی و شتناخت از
دامنه علمی حوزهها و ساختار میشوند سحريری ،شکفته و ص حی يکتتا . 6006 ،9ارزيتابی
فعالیت های علمی پژوهشگران و مؤسسات پژوهشتی کتاری رايتج در حتوزه سیاستتگذاری
علمی-پژوهشی است سعمرانتی . 0086 ،همکتاری علمتی 9ويژگتی مهتم ستاختار پتژوهش
علمی معاصراست سب نکا 6005 ،6و بخش اعظمی از ايتن نتوع همکتاری شتامل ارتبتاط بتا
صنعت در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی است .يکی از شکلهتای همکتاریهتای علمتی،
هم نويسندگی است سحريرچی ،ملین و اعتمتاد6007 ،؛ نقتل در حريتری و نیکتزاد0050 ،
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که به عنوان رسمیترين جلوه همکاری فکری میان نويسندگان در تولید پژوهشهای علمی
است.
1. Small and Garfield
2. Noyons
3. Börner, Chen and Boyack
4. Hariri,N. Shekofteh, M. and Salahi Yekta, A.
5. research collaboration
6. Bellanca, L.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

حوزه علتوم انستانی از ديتدگاه نقشته جتامع علمتی کشتور از حتوزههتای اولويتتدار و
راهبردی است که میتواند نقش مؤثری در پیشرفت و بهبود وضعیت علم و فنتاوری کشتور
داشته باشد .يکی از راهبردهای ک ن توسعه علم و فناوری ،متحولسازی و ارتقای کمتی و
کیفی علوم انسانی و هنتر مبتنتی بتر معتارف است می متیباشتد .همننتین ايتن حتوزه دارای
راهبردها و اقدامات ملی در نقشه جامع علمی کشور است که از آن جمله عبارتاند از:
 توسعه هدفمند علوم انسانی ،تقويت و تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظتور تولیتد علتومانسانی،
 گسترش گرايشهای میان رشتهای و بین رشتهای در درون حوزههای اين علوم، حمايت از تولید و کاربردی کردن علوم انسانی با جهت گیری اس می، توسعه پژوهش های بنیادی معرفتی در حوزه علوم انسانی و ارائه تولیتدات علمتی آنهتا بتهجهان سنقشه جامع علمی کشور :0050 ،فصل . 9
بنابراين با توجه به سند چشمانداز  0909هجری شمسی ،نقش پژوهشگاههای اين حتوزه
حائز اهمیت میباشد و همکاریهتای متقابتل ايتن پژوهشتگاهها متیتوانتد بته توستعه علتوم
انسانی کمک کند .با اين حال تصويری روشن از عملکرد علمی و بته ويتژه همکتاریهتای
علمی بین مراکز تحقیقاتی علوم انسانی کشور در دست نیست .با توجه به اين موارد ،مست له
مورد نظر اين پژوهش ،تحلیل و مصورستازی همکتاریهتای علمتی پژوهشتگاههتای علتوم
انسانی کشور است .برای اين منظور ،پرسشهای زير در اين تحقیق پاسخ داده خواهند شد:
 -0وضعیت تولید مقاالت علمی در پژوهشگاههتای علتوم انستانی متورد مطالعته در دوره
 -6وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه در دوره زمانی 0050-0086
چگونه است؟
 -0وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه به تفکیک پژوهشکدههتای
آن چگونه است؟
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زمانی  0050-0086چگونه است؟

 -9وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعته بته تفکیتک همکتاریهتای
علمی داخلی چگونه است؟
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 -9وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعته بته تفکیتک همکتاریهتای
علمی خارجی چگونه است؟
 -6ضريب هم نويستندگی پژوهشتگران در پژوهشتگاههتای علتوم انستانی متورد مطالعته
چگونه است؟
 -7نقشه هم نويسندگی درون سازمانی پژوهشگران پژوهشگاههای علتوم انستانی متورد
مطالعه به چه شکل است؟
 -8نقشه هم نويسندگی برون سازمانی پژوهشتگران پژوهشتگاههتای علتوم انستانی متورد
مطالعه به چه شکل است؟
 -5نقشه همکاریهای علمی بین سازمانی در پژوهشگاههای علوم انسانی مورد مطالعه بته
چه شکل است؟
-00

مهمترين خوشههای علمی بین ستازمانی در همکتاری علمتی در پژوهشتگاههتای

علوم انسانی کدام اند؟
پژوهشهای متنوعی در زمینه تولید علم توسط پژوهشگران و همکاریهتای علمتی بتین
افراد و موسسات علمی و نیز کشورها صورت گرفته است .صبوری س ، 0086فتاحی ،دانش
و سهیلی س 0050و عرفانمنش ،ابريزه و اصنافی س 0056نمونههتايی از ايتن دستت هستتند.
دانتش و همکتاران س 0088طتی پژوهشتتی بتا عنتوان «همبستتگی میتتان تولیتد علتم و میتتزان
همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابتداری و اطت عرستانی در جهتان» بته بررستی میتزان
همکا ری گروهی محققان مراکز تحقیقتاتی وابستته بته دانشتگاه علتوم پزشتکی اصتفهان در
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اجرای  008طترح تحقیقتاتی طتی ستالهای  0089-0080پرداختنتد .ايتن مطالعته توصتیفی-
مقطعی با استفاده از روش علمستنجی انجتام گرفتت و نتتايج مشتخص نمتود کته شناستايی
رشتهها و پژوهشگران پرکار میتوانتد راهنمتايی بترای ستاير محققتین و دانشتجويان باشتد.
حمدی پور و کوکبی س 0050طی پژوهشی به بررسی کمی و مصورسازی ساختار انتشارات
علمی در حوزه مديريت اط عات در پايگتاه وب آوستاين

در ستال هتای  0588تتا 6005

پرداختند .نتايج نشان داد که ضريب همکاری نويسندگان از صفر در سال  0588به  0/00در
06

سال  6005رسیده و میانگین ضريب همکتاری بتین نويستندگان برابتر بتا  0/66بتوده استت.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

بهزادی و جوکار س 0050به مطالعه تولیدات علمی حتوزه علتوم کتابتداری واطت ع رستانی
کشتتورهای جهتتان است م در پايگتتاه وب آوستتاين

در ستتالهتتای  6005-0559پرداختنتتد.

يافته ها نشان داد که مقدار متوسط نرخ رشتد ستاالنه انتشتارات کشتورهای جهتان است م در
طول اين سالها عدد  00/78درصد بوده است .ع وه بتر آن مشتخص شتد کته سته کشتور
ايران ،بنگ دش و ترکیه بیشترين نرخ رشد را طتی  06ستال متورد بررستی نستبت بته ستاير
کشورها داشتند.
خورسندی طاسکوه و لیاقتدار س 0087به بررسی ارتباطات بین دانشگاهی و نقش آن در
گسترش همکاریهای فرامرزی پرداختند .تحلیل يافتههای مصاحبه نشتان داد کته مبتادالت
دانشگاهی در ابعتاد مختلتف علمتی ،آموزشتی و پژوهشتی نقتش مهمتی در بستط و تعمیتق
همکاری میان اع ای هییت علمی دارد.
کیم و جی 0س 6008برای ترسیم ساختار مطالعات آرشیوی از روش داده کاوی استتفاده
کردند و داده های خود را از  906مقاله در سال های  6000تتا  6009جمتع آوری نمودنتد.
آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی  90 ،خوشه تشکیل دادند .در نهايت مشخص شتد کته
پژوهشگران  90خوشه ،در  7گروه موضتوعی بته فعالیتت پژوهشتی اشتت ال دارنتد .گتومز،
فرناندز و مندز 6س 0559در مقاله ای تحت عنوان «الگوهای همکاری انتشارات علمی اسپانیا
در زمینههای موضوعی مختلف» سعی در يافتن چگونگی اين الگوها کردند .نتايج نشان داد
کتته از مجمتتوع  9096مقالتته استتپانیايی کتته در ستتال  0550تتتا  0550در اس.ستتی.آی و
اس.اس.سی.آی تحت پوشش قرار گرفته است ،مقالههای حاصل همکاریهای بتینالمللتی
در مجموع بررستی پیشتینههتا نشتان متی دهتد کته تحقیتق خاصتی بتر روی روابتط بتین
پژوهشکدههای علوم انسانی صورت نگرفته است .اين در حالی استت کته بته دلیتل اهمیتت
تحقیقات علوم انسانی ،نیاز به نگاشت و مصورسازی ارتباط بین پژوهشگران علوم انستانی و
نیز همکاریهای بین مراکز تحقیقاتی علوم انسانی احساس میشود.
1. Kim and Jae
2. Gomez, Fernandez and Mendez.
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روششناسی پژوهش
پژوهش توصیفی حاضر از نظر هتدف کتاربردی استت کته بتا روشتهای رايتج علتمستنجی
صورت گرفته است .اين تحقیق بر روی سه پژوهشگاه علوم انسانی کشور يعنتی پژوهشتگاه
فرهنگ و انديشه اس می ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعتات فرهنگتی و پژوهشتگاه علتوم
انستتانی و مطالعتتات اجتمتتاعی جهتتاد دانشتتگاهی انجتتام شتتده استتت و جامعتته اصتتلی آن،
پژوهشگرانی است که بین سالهای  0086تا  0056بتا وابستتگی ستازمانی يکتی از ايتن سته
مرکز انتشاراتی داشتهاند .تعداد اين پژوهشگران در دوره مذکور در مجمتوع  006نفتر بتود
که از نمونهگیری صرف نظر شد و تولیدات و همتالیفی همته آنهتا بته طريتق تمتام شتماری
استخراج و بررسی شتد .دادههتا از پايگاههتای علمتی و استتنادی داخلتی و ختارجی شتامل
کتابشناسی ملی ،نورمگز ،پايگاه استتنادی علتوم جهتان است م ،استکوپوس ،نمايته استتنادی
علوم سآی اس آی و نیز وبسايت موسسات مورد مطالعه و رزومه شخصی پژوهشگران به
دست آمد و برای ترسیم نقشه از نرم افزار پاژک 0استفاده شد .ضريب همکاری علمتی بتین
نويسندگان با فرمول زير به دست آمد.

 = Jتعداد نويسندگان مشارکت کننده در تولید يک مدرک؛
 = Fjفروانی مدارک دارای  Jنويسنده؛
 = Nتعداد کل مدارک تولید شده در سال X؛
 =Kباالترين تعداد نويسندگان مشارکت کننده در تولید مدرک در سال X؛
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1. Pajek

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

تجزیه و تحلیل دادهها
پرسش  :1وضعیت تولید مقاالت علمی در پژوهشگاه های علتوم انستانی متورد مطالعته در
دوره  0050-0086چگونه بوده است؟
در پاسخ به اين پرسش ،کلیه تولیدات علمی سه پژوهشگاه طی ستالهای  0086تتا 0050
با مراجعه به منابع گوناگون استخراج شد که در جدول  0خ صه شدهاند .در مجمتوع ،طتی
سالهای مورد مطالعه 979 ،اثر علمی توسط کل پژوهشگاههتا منتشتر شتده استت کته ستهم
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ايتن میتان  007مقالته و بیشتترين تعتداد بتوده
است.
جدول  .1وضعیت تولیدات علمی کل پژوهشگاه مورد مطالعه طی سالهای  1831تا .1831
پژوهشگاه

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

فرهنگ و انديشه اس می

69

69

06

99

90

07

609

جهاد دانشگاهی

6

5

00

00

00

00

90

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

90

05

90

66

96

96

007

مجموع

70

76

59

060

009

000

979

پرسش  :2وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه در دوره زمتانی -0086
 0050چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش ،کلیه تولیدات علمی سه پژوهشگاه طی ستالهای  0086تتا 0050
که دارای بیش از يک نويسنده بودند مورد لحاظ قرار گرفتنتد تتا وضتعیت همکتاریهتا بته
جدول  .2وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه
پژوهشگاه

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

فرهنگ و انديشه اس می

0

0

0

0

6

6

00

جهاد دانشگاهی

0

6

8

8

00

00

90

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

00

09

08

68

60

09

008

مجموع

00

66

67

05

09

00

079
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چناننه در جدول فوق نشان داده شده است در مجموع ،طتی ستالهتای متورد مطالعته،
 079همکاری علمی بین پژوهشگاهها صورت گرفته است .که سهم پژوهشگاه علوم انستانی
و مطالعات فرهنگی با  008همکاری بیشترين همکاری بتوده استت و پژوهشتگاه فرهنتگ و
انديشه اس می با  00همکاری کمترين همکاری بوده است.
پرسششش  :3وضتتعیت همکتتاریهتتای علمتتی پژوهشتتگاههتتای متتورد مطالعتته بتته تفکیتتک
پژوهشکدههای آن چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش ،کلیه تولیدات علمی سه پژوهشگاه طی ستالهای  0086تتا 0050
که دارای بیش از يتک نويستنده بودنتد متورد لحتاظ قترار گرفتت امتا بتا توجته بته وجتود
گروههای مختلف پژوهشی در هر مرکز ،واحد سنجش به هر گروه تقلیل يافت .اين مست له
باعث مشخص شدن دقیقتر هستههای همکاری علمی در اين مراکز شد.
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی :بر اساس جدول  ،0طتی ستال هتای متورد مطالعته00 ،
همکاری علمی توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس می صورت گرفته است که همگتی
متعلق به پژوهشکده حکمت و دين پژوهی بودهاند.
جدول  .8وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

طی سالهای  1831تا .1831
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00

پژوهشکده

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

حکمت و دينپژوهی

0

0

0

6

0

6

00

نظامهای اس می

0

0

0

0

0

0

0

دانشنامه نگاری دينی

0

0

0

0

0

0

0

مجموع پژوهشگاه

0

0

0

6

0

6

00

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی :در مجموع ،طتی ستالهتای متورد مطالعته90 ،
همکاری توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهتاد دانشتگاهی انجتام شتده
است که سهم پژوهشکده علوم انسانی از اين میان  66همکاری و بیشترين تعداد بوده استت.
پژوهشکده علوم توسعه و اقتصاد با  9همکاری در مجموع سالهای مورد مطالعته ،کمتترين

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

سهم را در وضعیت همکاری علمتی پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات اجتمتاعی جهتاد
دانشگاهی داشته است.
جدول  .4وضعیت همکاری علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
طی سالهای  1831تا .1831
پژوهشکده

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

علوم انسانی

0

0

9

6

6

0

66

علوم اجتماعی

0

0

9

6

6

9

09

علوم توسعه و اقتصاد

0

0

0

0

0

6

9

مجموع پژوهشگاه

0

6

8

8

5

5

90

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :درسالهای مورد مطالعه 008 ،همکتاری علمتی
توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجتام شتده استت کته ستهم پژوهشتکده
حکمت معاصر  ، 00پژوهشکده زبان و ادبیات  69و پژوهشکده تتاريخ ايتران  07همکتاری
بوده است.
جدول  .5وضعیت همکاری علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
طی سالهای  1831تا .1831
زبان و ادبیات

0

8

9

5

0

6

69

زبان شناسی

0

0

0

9

6

6

00

مطالعات اجتماعی

0

0

0

6

6

6

00

تاريخ ايران

0

0

9

0

7

6

07

مطالعات تطبیقی اقتصاد و مديريت

0

0

0

0

0

0

5

غرب شناسی و علم پژوهشی

0

0

0

0

6

0

5

انديشه سیاسی ،انق ب و تمدن اس می

0

0

0

0

0

0

0

حکمت معاصر

5

9

9

8

0

9

00

نظريه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

0

0

0

0

0

0

0

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

0

0

0

0

6

0

0

مجموع پژوهشگاه

00

07

08

67

60

60

008
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پرسششش  :4وضتتعیت همکتتاریهتتای علمتتی پژوهشتتگاههتتای متتورد مطالعتته بتته تفکیتتک
همکاریهای علمی داخلی چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش ،کلیه تولیدات علمی سه پژوهشگاه طی ستالهای  0086تتا 0050
که دارای بیش از يک نويسنده بودند متورد بررستی قترار گرفتت امتا محاستبه ،محتدود بته
همکاری بتین پژوهشتگران ايتن مراکتز و ستاير موسستات علمتی و دانشتگاهی کشتور شتد
سجدول  . 6در مجموع ،طی سالهای مورد مطالعته 099 ،همکتاری علمتی داخلتی صتورت
گرفته است که در اين میان سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگتی  58همکتاری
بوده است و در رتبه بعد جهاد دانشگاهی با  06همکاری داخلی قرار داشته است.
جدول  .1وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه
به تفکیک همکاریهای علمی داخلی
پژوهشگاه

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

فرهنگ و انديشه اس می

0

0

0

6

6

9

5

جهاد دانشگاهی

0

9

6

8

6

00

06

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

00

09

09

60

07

08

58

مجموع

06

05

60

00

69

00

099

پرسششش  :5وضتتعیت همکتتاریهتتای علمتتی پژوهشتتگاههتتای متتورد مطالعتته بتته تفکیتتک
همکاریهای علمی خارجی چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش نیز کلیه تولیتدات علمتی سته پژوهشتگاه طتی ستالهای  0086تتا
 0050که دارای بیش از يک نويسنده بودند مورد لحاظ قرار گرفت اما محاسبه محتدود بته
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06

همکاری بین پژوهشگران ايتن مراکتز و پژوهشتگران موسستات علمتی و دانشتگاهی ستاير
کشورها شد سجدول  . 7در مجموع ،طی سالهای متورد مطالعته ،فقتط  0همکتاری علمتی
خارجی صورت گرفتته استت .کته ايتن همکتاری در پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات
اجتماعی جهاد دانشگاهی بوده است.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...
جدول .7وضعیت همکاریهای علمی پژوهشگاههای مورد مطالعه
به تفکیک همکاریهای علمی خارجی
پژوهشگاه

0086

0087

0088

0085

0050

0050

جمع

فرهنگ و انديشه اس می

0

0

0

0

0

0

0

جهاد دانشگاهی

0

0

0

0

0

0

0

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

0

0

0

0

0

0

0

مجموع

0

0

0

0

0

0

0

پرسش  :6ضريب هم نويسندگی پژوهشتگران پژوهشتگاههتای علتوم انستانی متورد مطالعته
چگونه است؟
برای پاسخ به اين پرسش ،از دادههای مربوط به تعداد مقاالت و تعتداد نويستندگان هتر
مرکز استفاده شد که نتايج در جدول  8آمده است .طی سالهای متورد مطالعته 979 ،مقالته
توسط سه پژوهشگاه نوشته شده که  759نويسنده در نوشتن اين مقاالت نقش داشتهانتد کته
ضتتريب هتتمنويستتندگی در مجمتتوع ستته پژوهشتتگاه  0.9متتیباشتتد .بتتاالترين ضتتريب هتتم-
نويسندگی مربوط به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی است کته
در مجمتوع ستالهتای متورد مطالعته  0.5متتیباشتد .پت

از آن پژوهشتگاه علتوم انستتانی و

مطالعات فرهنگی با ضريب همنويسندگی  0.9و پژوهشتگاه فرهنتگ و انديشته است می بتا
ضريب تاثیر  0.0قرار دارند.
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جدول .3ضریب هم نویسندگی پژوهشگران در پژوهشگاههای علوم انسانی مورد مطالعه
0086

0088

0087

0050

0085

جمع

0050

پژوهشگاه

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

تعداد مقاله

ضريب

کل نويسنده

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

تعداد مقاله

کل نويسنده

ضريب

انديشه اس می

69
فرهنگ و

69

0

69

69

0.0

06

00

0.0

99

95

0.6

90

90

0

07

99

0.6

609

665

0.0

دانشگاهی
مطالعات فرهنگی

مجموع

6
جهاد
90
علوم انسانی و
70

0
99
80

0.9
0.0
0.6

76

0.9

5
05

65

0.8

005

09

0.7

00
90
59

08
70
069

0.6
0.9
0.0

00
66
060

05
000
075

0.7
0.7
0.9

00
96
009

66
78
090

00
96

6.6
0.9

097

0.9

979

0.9

77

0.9

007

960
759

000

66

6.6

90

000

0.5
0.9
0.9

پرسش  :7نقشه هم نويسندگی درون سازمانی پژوهشگاههای علوم انستانی متورد مطالعته بته
چه شکل است؟
برای پاسخ به اين پرسش ،نقشه همکاریهای علمی بته تفکیتک هتر پژوهشتگاه ترستیم
شد .شکل  0مربوط به همنويسندگی درون سازمانی پژوهشتگاه فرهنتگ و انديشته است می
است .اين پژوهشگاه دارای  07ع و هیات علمی میباشتد کته از ايتن تعتداد تنهتا  6نفتر از
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66

اع ا هییت علمی به نامهای ابوالحسن غفاری و مهتدی عبتدالهی همکتاری درون ستازمانی
داشتهاند .به عبارتی تنها  9/9درصد از افراد هیات علمی همکاری درون سازمانی داشتهاند و
اين نقشه نشان دهنده اين است که با اين تعداد اع تای هیتات علمتی کتم کتاری در درون
سازمان مشاهده میگردد.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

شکل  .1نقشه هم نویسندگی درون سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

شتتکل  6مربتتوط بتته نقشتته هتتم نويستتندگی درون ستتازمانی پژوهشتتگاه علتتوم انستتانی و
مطالعات فرهنگی است که از بین  95نفر هییت علمی آن 60 ،نفر همکتاری درون ستازمانی
داشتهاند .الگوی همکاری درونسازمانی عمدتا در قالب گروههای دونفره بوده است.
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شکل  .2نقشه هم نویسندگی درون سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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شکل  0نقشه هم نويسندگی درون سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی را نشان میدهد .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جهتاد
دانشگاهی دارای  60نفر هیتات علمتی استت کته تنهتا  6نفتر از ايتن افتراد همکتاری دورن
سازمانی داشتهاند .و اين يعنی  00درصد از اع ا هیات علمی .خسرو قبادی و علتی قنبريتان
به دلیل ارتباط علمی که داشتهاند ،دوبار در داده ها تکرار شدند وزن می گیرند و طول يتال
سپیوند بیشتر از بقیه اع ا نشان داده شده است.

شکل  .8نقشه هم نویسندگی درون سازمانی پژوهشگاه جهاد دانشگاهی

پرسش  :8نقشه هم نويسندگی برون سازمانی پژوهشگران پژوهشگاههای علوم انسانی متورد
مطالعه به چه شکل است؟
شکل  9مربوط به نقشته هتم نويستندگی بترون ستازمانی پژوهشتگاه فرهنتگ وا نديشته
اس می است .دايرههای زرد اع ای هیات علمی هستند و دايرههای صتورتی همکتار بترون
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

سازمان میباشند .کل نفرات اع اء هیات علمی  07نفر بوده است از اين تعداد تنها  6نفر از
اع اء هیات علمی همکاری برون سازمانی داشتند .يعنی  06/6درصد از اع ا هیات علمتی
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه همکاری برون سازمانی داشتند .تعداد کل افترادی کته همکتار
برون سازمان بودهاند در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس می  95نفر بتوده استت 06 .نفتر از
افراد همکار ارتبتاط علمتیشتان صتفر بتوده استت ،بنتابراين  69/9درصتد همکتاری بترون
سازمانی با اع ا هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس می داشتهاند.
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تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

شکل  .4نقشه هم نویسندگی برون سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

شکل  9نیز نقشته هتمنويستندگی بترونستازمانی پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات
فرهنگی را نشان میدهد .دايرههای زرد اع ای هیات علمتی هستتند و دايترههتای صتورتی
همکاران برون سازمان میباشند .تعداد کل اع ا هیتات علمتی  95نفتر بتوده استت از ايتن
از اع ای هیات علمی همکاری برون سازمانی داشتهاند .تعداد کل افرادی که همکار بترون
سازمان بودهاند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 060نفر بوده است .که از اين
تعداد کل  060نفر به طور کامل با اع ا هیات علمتی پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات
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تعداد  06نفر از اع ای هیات عملی آن همکاری برون سازمانی داشتهاند .يعنتی  60درصتد

فرهنگی همکاری علمی داشتهاند 000 .درصد افرادی که نامشان به عنوان همکار آمده بوده
است فعالیت داشتهاند.
66

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

شکل  .5نقشه هم نویسندگی برون سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در شتکل  6هتمنويستندگی بترونستتازمانی پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات جهتتاد
دانشگاهی نشان داده شده است .دايرههای زرد اع ای هیتات علمتی و دايترههتای صتورتی
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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همکاران برون سازمانی میباشتند 05 .نفتر از پژوهشتگران ايتن پژوهشتگاه ،دارای تالیفتات
مشترک با پژوهشگرانی خارج از اين سازمان بودهاند.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

شکل  .1نقشه هم نویسندگی برون سازمانی پژوهشگاه جهاد دانشگاهی

پرسش  :9نقشه همکاریهای علمتی بتین ستازمانی در پژوهشتگاههتای علتوم انستانی متورد
مطالعه به چه شکل است؟
همکاریهای علمی بین سازمانی پژوهشگاههای مورد مطالعه در شکل  7نشان داده شده
است .در اين نقشه ،پژوهشگاههای مورد مطالعه از نظر رابطه با هم و با ساير مراکز مشتخص
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

شده اند.
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شکل  .7نقشه همکاریهای علمی بین سازمانی پژوهشگاههای مورد مطالعه.

پرسششش  :01مهتتمتتترين خوشتتههتتای علمتتی بتتین ستتازمانی در همکتتاریهتتای علمتتی در
پژوهشگاههای علوم انسانی کداماند؟
شکل  8مهمترين خوشه های علمی تشکیل شده از همکاریهای علمی پژوهشگاه هتای
علوم انسانی را نمايش می دهد .با توجه به  0روشتی کته در خوشتهبنتدی وجتود دارد .ايتن
خوشه از الگورتیم سلسله مراتبی س باال به پايین استفاده کرده استت .خوشته ای کته از همته
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

60

بزرگتر است نقش محوری دارد و خوشه های ديگر زير مجموعه آن هستند .شمارهای که
در باالترين سطح قرار دارد بیشتتر ين ارتباطتات را در ايتن خوشته داشتته استت و بته همتین
ترتیب هر چقدر سلسلسه مراتب به سطوح پائینتر برود ،سطح ارتباطتات کتم تتر متیشتود.
ترتیب اهمیت پژوهشگاه ها با توجه به خوشه رسم شده است.
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شماره خوشه 6

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی بتا شتماره
خوشه 0
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس می با شماره خوشه 0

بحث و نتیجهگیری
مطالعات مربوط به همکاری علمی روز به روز از ابعاد گستردهتر در علتم ستنجی بهتره منتد

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

شکل  .3مهمترین خوشههای علمی تشکیل شده از تولیدات علمی پژوهشگاههای علوم انسانی

میشود و اين نوع همکاریها از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار میگیترد .در دورهای
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که بیش از پیش بر ضرورت ارتباط میان دانشگاه با صنعت تاکید میشود ،لزوم انجام چنتین
تحقیقاتی به طور روز افزون افزايش میيابد؛ چرا که نتیجه اين نتوع تحقیقتات متیتوانتد بته
نوعی ،پیوند میان علم و فناوری را تجزيته و تحلیتل و موشتکافی کنتد .در زمینته همکتاری
علمی سازمانهای علوم انسانی تحقیقات اندکی صورت گرفته است و تنها میتوان به تحقیق
استتدی ،آقتتام يی و ملکتتوتیختتواه س 0059اشتتاره کتترد کتته در آن همکتتاریهتتای علمتتی
دانشگاههای تهران و حوزه علمیه قم مورد بررسی قرار گرفته است .تحقیتق فتوق نشتان داد
که همکاری موثری بین حوزه علمیه به عنوان يک مرکتز علمتی تحقیقتاتی علتوم انستانی و
ساير دانشگاهها وجود ندارد .در تحقیق حاضر نیز مشخص شد که علیرغم نزديکی فاصتله و
قرارگیری هر سه پژوهشگاه علوم انسانی در شتهر تهتران و بتا وجتود همپوشتانی موضتوعی
فراوان بین فعالیت های اين مراکز ،همکاری علمی بین اين سه پژوهشگاه تقريبا قابل چشتم
پوشی است .از بین سازمان برونی همکار ،دانشگاه تربیت متدرس جتزو ستازمانهتايی بتوده
است که با هر سه پژوهشگاه همکتاری علمتی داشتته استت کته البتته بیشتترين همکتاری بتا
پژوهشگاه علوم انستانی و مطالعتات فرهنگتی و کمتترين آن بتا پژوهشتگاه علتوم انستانی و
مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی بود .دانشگاه تهران ،بیشترين همکتاری را بتا پژوهشتگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگتی و کمتترين همکتاری را بتا پژوهشتگاه فرهنتگ و انديشته
داشتتته استتت .دانشتتگاه ع متته طباطبتتايی و دانشتتگاه فردوستتی بیشتتترين همکتتاری مطلتتق بتتا
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را داشتهاند .دانشگاه پیام نور بیشتترين همکتاری
علمی را با پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات جهتاد دانشتگاهی ،دانشتگاه آزاد بیشتترين
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

همکاری علمی را با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهشگاه علوم انستانی و مطالعتات
اجتماعی جهاد دانشگاهی داشته است.
در زمینه همکاری به نظر میرسد رابطه مشخصی بین تولید علمی و همکتاری در ستطح
ملی وجود دارد .يعنی کشتورهايی کته مقتدار تولیتد علمتی بیشتتری را بته ختود اختصتا
دادهاند ،میزان همکاری بیشتری در سطح مؤسسات داخلتی داشتتهانتد .ايتن رابطته در زمینته
همکاری بین المللی معکوس است .يعنی کشورهايی که تولید علم بیشتری داشتهاند ،میتزان
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همکاری کمتری در سطح بین المللی دارند.

تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای...

پژوهش حاضر نشان داد که شتبکه هتای همکتاری علتوم انستانی کشتور از نظتر تعتداد
مشارکت کنندگان دارای محدوديت است .به عبارت ديگر ،شبکه های هم تالیفی کوچک
و جزيره ای در اين زمینه مشاهده میشود .اين در حالی است که تحقیقات مفیتد و عالمانته
عمدتا نیازمند مشارکت گروههای وسیعی از محققان هستند .بنابراين پیشتنهاد متیشتود اوال
همکاری جدی تر و موثرتری بتین سته پژوهشتگاه متورد مطالعته صتورت گیترد و در ثتانی
تحقیقات اشتراکی و دارای همکارانی از ستازمانهای گونتاگون متورد تشتويق قترار گیرنتد.
مشارکت بینالمللی در حوزه علوم انستانی نیتز متیتوانتد بته شتناخت و تاثیرگتذاری علتوم
انسانی کشور کمک کند و بنابراين پیشنهاد میشود سیاستهای تشويقی برای همکاری هتای
ملی و بینالمللی در حوزه علوم انسانی اعمال شود .نتايج اين پژوهش به مديريت ،کارکنتان
و گروههای پژوهشی پژوهشگاهها کمک میکنتد تتا برنامتهريتزی هتدفمنتدتر و ستازمان
يافته تری را به منظتور بتاالبردن ستطح کیفتی و کمتی در تولیتدات علمتی و همکتاریشتان
سداخلی  -خارجی صورت دهند.
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