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 مقدمه

مشعععارکتی در  صعععورتبههای علمی ترين عوامل توسععععه علمی انجام پژوهشيکی از مهم

ا برای ضافزايش تقا واسطهبههمکاری علمی با افزايش پیچیدگی دانش و  سطح جهان است.

ده اسعععت و به ای در پژوهش ايجاد شعععرشعععتههای بینتخصعععصعععی شعععدن بیشعععتر و مهارت

ا های مختلف علمی پژوهشی رهای رشتهها و توانايیدهد تا قابلیتپژوهشعگران فرصعت می  

پذير نیسعععت. امروزه انفرادی امکان صعععورتبعه بعا هم ترکیعب کننعد، امری کعه انجعام آن      

رک های علمی و تألیفات مشتهای همکاریسعنجی به بررسعی و ترسعیم شبکه   تحقیقات علم

يکی از مصعععاديی عینی همکاری علمی  عنوانبه نويسعععنعدگی  همين میعان،  پردازد. در امی

 با اسععتفاده از تحلیل الگوهای توانو در عمل می قرارگرفتهپژوهشععگران زيادی  موردتوجه

های و نیز با اسعععتفاده از تحلیل شعععبکه منتشعععرشعععدهدر بروندادهای علمی  نويسعععندگی هم

هايی ( ارتباط3330دگاه سعهیلی و عصاره ) . از ديبررسعی کرد اجتماعی، همکاری علمی را 

 همشععود، منجر به ايجاد شععبکه  که بین نويسععندگان مختلف در يک يا دند مقاله برقرار می

های مشترک يا ارتباطات ، نگاشتی از گرهنويسعندگی  همشعود. يک شعبکه   می نويسعندگی 

د هم پیوند دارندرون يک جامعه پژوهشی است. دو نويسنده همکار با  هاینويسعنده  همبین 

توان گفت آنان با هم ارتباط علمی دارند. مطالعه اند، میای را با هم نوشعععتهو اگر قبالً مقاله

 کند.هايی نگرشعععی را از درون سعععاجتار اجتماعی جوامش پژوهشعععی فراهم میدنین شعععبکه

رای اکند کدام نويسندگان همکار در فرايند ارتباطات در شبکه د، آشکار میديگرعبارتبه

های علمی، الگوهای در حوزه همکاری موردبحثنقش مرکزی هسععتند. از مسععائل عمده و 

های اند تا انواع همکارینظران مختلف تالش کرده. صاحباستدر همکاری  مورداسعتفاده 

در تحقیقی، الگوهای  (3307) فتاحی و رحیمی علمی را در قعالب الگوهايی تعريف کنند. 

ای، میان ای، درون منطقههای درون مؤسعععسعععه گروه همکاری علمی را در دهار همکعاری 

 اند. در سعععند نقشعععه جامش علمی کشعععور، کرده بندیطبقهالمللی ای و همکعاری بین منطقعه 

 عنوانبهالمللی، هعای علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین همکعاری در حوزه  گسعععترش

دنین يکی از اقدامات و هم شدهبیانيکی از موارد اهداف کالن نظام علم و فناوری کشعور  

نقشععه جامش علمیت تعامل فعال و اگرگذار در حوزه علم  3ملّی برای رسععیدن به راهبرد کالن 
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های کشععورهای منطقه و جهان اسععالم، ايجاد شععبکه   ويژهبهو فناوری با کشععورهای ديگر، 

ی متناسعععب با پژوهشعععی در داجعل و جار  از کشعععور برای انتشعععار و تبادل دانش و فناور  

 ،3303های جهانی اسعععت )نقشعععه جامش علمی،  گیری از فرصعععتهای ملّی و بهرهاولويعت 

سعععند  08دنین بند بنعابراين با نظر به سعععند نقشعععه جامش علمی کشعععور و هم   ت(96-97.ص

کلی نظام در امور فرهنگی  هایسیاستايران درباره جمهوری اسالمی  بلندمدت اندازدشعم 

دنین با کشععورهای دوسععت، منطقه و اسععالمی و هم  جانبههمههای ریتوسعععه همکا"که بر 

حاضر  پژوهش مسعلله ترين تأکید شعده اسعت، مهم   "المللی برای حفظ صعلح مشعارکت بین 

و تعیین ضععريب همکاری علمی کشععور جمهوری  نويسععندگی همشععبکه  بررسععی وضعععیت

الف علم و فناوری نقشه  های سطحيکی از اولويت عنوانبههوافضا  حوزهاسعالمی ايران در  

 .استجامش علمی 

 و جدادوسعععت زادهحسعععن پژوهشبه  توانمیقبلی در اين زمینه  هایپژوهش ازجملعه 

و جستجو در  3افزار مصعورسعازی سعايت اس ی    با اسعتفاده از نرم  آنان ( اشعاره کرد. 3333)

نی در حوزه االمللی پژوهشععگران ايربین نويسععندگی همپايگاه نمايه اسععتنادی علوم، شععبکه 

قرار دادند. نتايج اين  موردبررسی 0833تا  3333های در طی سال را دار نانو فناوریاولويت

کشعور همکاری علمی داشته است که به   99دهد که در اين زمینه ايران با بررسعی نشعان می  

د. انترتیب کشععورهای کانادا، آمريکا و انگلسععتان بیشععترين همکاری علمی را با ايران داشععته

های مختلف در تولید مدارک علمی در حوزه نانو فناوری به ترتیب مشعععارکت قاره ازلحاظ

های اروپا، آسععیا و آمريکا در صععدر قرار دارند. بیشععترين همکاری ايران با کشععورهای  قاره

 زنظرابه ترتیب با کشععورهای آبربايجان، روسععیه، پاکسععتان و ترکیه بوده اسععت.      جوارهم

ای جديد، کشععور ژاپن در صععدر کشععورهای همکاری کننده قرار دارد.  همطرح کردن ايده

 الزامی لمللیابرای پیشععرفت و توسعععه علمی بیشععتر کشععور، افزايش ارتباطات علمی و بین   

 .است

به بررسععی مقاالت بیسععت شععماره مجله  ( در پژوهشععی3330) فتحی و سععلیمیاحمدی، 

ارهای افزرداجته و با اسعععتفاده از نرمپژوهشعععی انجمن ايرانی زبعان و ادبیات عربی پ  -علمی

                                                      
1  . CiteSpace 
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 نويسندگی هم، نقشه علمی روابط 0و يو سعی آی نت  3پاژک ازجملهمختلف مصعورسعازی   

. نتايج بررسعی میزان همکاری علمی بین نويسععندگان  کردندرا ترسععیم  موردبررسعی مقاالت 

ک ت مقاالت حاکی از آن اسعععت که تألیفات گروهی در سعععطح پايینی قرار دارد و مقاالت 

 0/8و ضععريب همکاری گروهی نیز  ندبیشععترين میزان را به جود اجتصععاص داد اینويسععنده

شعععود. همکاری . در حوزه علوم انسعععانی، گرايش به تک نويسعععندگی زياد ديده میاسعععت

سععته بسععیار گسعع تألیفی همهای هم حلقه شععدهترسععیمهای . در نقشععهمشععاهده نشععد المللیبین

 حوزه نیاز به اهتمام بیشتری دارد. بودند. همکاری علمی در اين

جود به بررسعععی وضععععیت بروندادهای علمی ايران در   نعامه پعايعان  ( در 3330طعاهری ) 

های ای با اسععتفاده از دادهعلوم و فناوری نانو، زيسععت و انرژی هسععته  داراولويتهای حوزه

وهش نشان داد پرداجت. نتايج اين پژ 0833تا  0880های پايگاه اسعتنادی علوم در طی سعال  

از دو حوزه  یشععترب 77/8با  فناوریزيسععتدر حوزه  یگروه یهمکار يبضععر یانگینمکه 

بیشترين  .است 03/8نانو با  یاز حوزه فناور یشعتر ب 79/8با  ایهسعته  یو در حوزه انرژ يگرد

المللی کشعععور ايران در هر سعععه اولويععت علم و فنععاوری منتخععب بععا  همکععاری علمی بین

ن و میزا المللی. بین تولیععدات علمی بععا همکععاری علمی بیناسعععتآمريکععا  متحععدهايععاالت

رابطه معناداری وجود دارد و مدارک علمی با تعداد نويسعععندگان زياد  هاآناسعععتنعادات به  

 همشبکه  . در اين پژوهشاندکردهدريافت  اینويسندهاستناد بیشتری نسبت به مدارک تک 

زار ساين  افبا استفاده از نرم موردبررسیسه اولويت  برای بروندادهای علمی هر نويسندگی

 ترسیم شد و نويسندگان پر پیوند مشخص شدند. 3تو تول

الگوهای همکاری تولیدات علمی "ای با عنوان ( در مقعاله 0830)  9، دعانع ، و دن  للو

سعععنجی، الگوهای رويکرد کتاب کارگیریبهبا  "های تحقیقاتی گوناگونتعايوانی در زمینه 

یوتر، اطالعات و کام  آوریفنفناوری، اری مؤسععسععات مختلف تايوانی را در زيسععت همک

قرار دادند. نتايج نشعععان داد که میزان تولیدات  موردبررسعععیانرژی در آينده و فناوری نانو 

                                                      
1. Pajek 

2. UCINET 

3. Sci2tool 

4. Liu, Chang, & Chen 
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و از بین کشورهای  استهای مختلف المللی در زمینهبیشعتر از میزان تولیدات بین  ملّیعلمی 

ب )شععامل دین، ژاپن، کره جنوبی، سععنگاپور، ايالت متحده آمريکا و  همکاری کننده منتخ

 3نزديکی جغرافیايی و يا میزان تحقیی و توسععه  اسعاس  برکه  اروپا يهاتحاد عضعو  کشعور  06

 غیرازبهاند. (، کشععورهای آمريکا و دین باالترين میزان مشععارکت را داشععته اندشععدهانتخاب

ها بودت در ساير ها و بیمارستانی همکاری بین دانشگاهیشتر الگوهاکه ب فناوریزيسعت زمینه 

های تحقیقاتی بوده ها و مؤسسه، الگوهای همکاری بیشتر بین دانشگاهموردبررسیهای زمینه

، انتشععارات  موردبررسععیهای انتشععارات در زمینه فناوری نانو در سععاير زمینه  جزبهاسععت. 

نتیجععه کلی اين پژوهش ارائععه پیشعععنهععاد برای بودنععد.  ملّیالمللی مؤگرتر از انتشعععارات بین

علم و فناوری کشعععور تايوان مبنی بر ايجاد يک محیط مسعععاعد، برای   گذارانسعععیعاسعععت  

ن کشور اي ملّیهای تحقیی و توسعه بیشتر برای تحقیقات های مالی و هزينهاجتصاص کمک

 در زمینه فناوری نانو بوده است. جصوصبه

ژوهشعی به ترسیم نقشه همکاری علمی حوزه موضوعی  ( در طی پ0833) 0کومار و جان

های نمايه اسععتنادی علوم اجتماعی وبگاه علوم مديريت و بازرگانی در مالزی بر اسععاس داده

دهد که الگوهای پرداجتند. نتايج اين پژوهش نشعععان می 0838تا  3308 هعای سعععالدر طی 

ای. هتا درون مؤسس استی ابرون مؤسسه صورتبههای مالزی بیشتر همکاری علمی مؤسسه

 های علمی، برترينبیشعععترين تولیعدات علمی بعا همکعاری    ازلحعاظ دانشعععگعاه برتر معالزی   

. کشور مالزی در حوزه مديريت و بازرگانی استمیزان استنادات دريافتی  ازنظرمؤسعسعات   

آمريکا،  متحدهاياالت ازجملهالمللی همکاری علمی بین يافتهتوسععععهبیشعععتر با کشعععورهای 

اسععترالیا، ژاپن، انگلسععتان و کانادا داشععته اسععت. میزان اسععتنادات دريافتی تولیدات علمی با   

 .استای همکاری علمی معموالً سه بار بیشتر از ساير مدارک تک نويسنده

 المللیبینهای علمی ( در طی پژوهشععی به بررسععی همکاری 0833ون  و همکارانش )

و مؤسسات و نويسندگان پرداجتند. در اين  هاهدانشگادین در سعه سطح کشورهای همکار،  

با  0838به بررسععی مدارک علمی دین در سععال  سععنجیکتابروش  کارگیریبهپژوهش با 

                                                      
1. R&D 

2. Kumar & Jan 
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های اسعععتفاده از پايگاه اسعععتنادی علوم پرداجتند. نتايج اين بررسعععی نشعععان داد که همکاری

ها با سه کشور یدرصد همکار 78با بیسعت کشعور صعورت گرفته که نزديک به     المللیبین

. در سعععطح اسعععت( %60/0( و انگلسعععتان )%33/3(، ژاپن )%0/90آمريکعا )  متحعده ايعاالت 

 3وینگسععو ت 0 ، پکین3دجیان  هایدانشععگاههای علمی با دانشععگاهی بیشععترين همکاری 

های علمی دهد که پژوهشگران مهاجر دینی نقش مهمی در همکاری. نتايج نشعان می اسعت 

 زبانانگلیسعععیهای علمی با کشعععورهای همکاری کهطوریبهکنند يفا میا هعا آنالمللی بین

 .استهای علمی با کشورهايی مثل ژاپن، فرانسه و... بیشتر از همکاری

ها، هر دند در برجی حوزه دهدمینشعععان  هاپیشعععینهکلی، بررسعععی  بندیجمشدر يک 

لمی پژوهشگران ايرانی در حوزه همکاری ع تاکنونمطالعات همکاری علمی انجام شده اما 

شبکه  اساس، تحقیی حاضر به تحلیل اين بر تحقیقی صورت نگرفته است. هوافضعا در حوزه 

پژوهش  هایپرسعععش. پردازدمیهم نويسعععنعدگی و ضعععريعب همکعاری علمی اين حوزه     

 از: اندعبارت

، یسازماندروندر سه سطح  هوافضعا  حوزهپژوهشعگران ايرانی   هم نويسعندگی شعبکه   -3

 دگونه است؟ المللیبینو  مانیسازبرون

در نمايه استنادی علوم از  هوافضا حوزهضعريب همکاری گروهی پژوهشعگران ايرانی    -0

 میالدی دگونه است؟ 0839زمان گبت اولین تولید علمی تا پايان سال 

دارند،  هوافضعععاها و مؤسعععسعععاتی که بیشعععترين همکاری علمی را در حوزه دانشعععگاه -3

 ؟اندکدم

 ؟اندکدمدارند،  هوافضا ترين همکاری علمی با ايران را در حوزهکشورهايی که بیش -9

پژوهشعععگرانی کععه بیشعععترين همکععاری علمی را در حوزه فنععاوری هوا فضعععا دارنععد    -0

 اند؟)پژوهشگران هسته(، کدام

                                                      
1. Zhejiang University 

2. Peking University 

3. Tsinghua University 
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 روش

 هم نويسعععندگیو از طريی تحلیل شعععبکه  اسعععتسعععنجی اين پژوهش از نوع تحقیقات علم

 شامل پژوهشجامعه آماری اين  ار هوافضا انجام شده است.دپژوهشعگران در حوزه اولويت 

لوم ع يافتهگسترشکه در نمايه استنادی  است 0ايران در حوزه هوافضاشعور  کاز 3مقاله 0083

اند. اولین مقاله سعازی شده میالدی نمايه 0839از ابتدا تا پايان سعال   3پايگاه وب آو سعاين  

اسععت که در اين پايگاه  3363سععال  مربوط به راناز اي دار هوافضععاعلمی در حوزه اولويت

 .نمايه شد

وارد  پیشرفته اين پايگاه ، عبارت جسعتجو در بخش جسعتجوی  هادادهاسعتخرا    منظوربه

گیری از عملگرهای بولین با بهره . سع   نتايج جستجوی به کشور ايران محدود شد. گرديد

(And, Or, Notکلیدواژه )بندی پايگاه وب آو سعععاين  تههايی که با اسعععتفاده از دسععع

آمد که شععامل کل مقاالت ايران  دسععت بهمدرک  0083تعداد  بدين ترتیب .انتخاب شعدند 

برای محاسععبه ضععريب همکاری علمی در طول   بود. 0839تا پايان سععال  هوافضععادر حوزه 

 سالرهابتدا تعداد نويسندگان در  سايت هیستافزار ، با استفاده از نرمموردبررسیهای سعال 

ی میانگین ضريب همکاربا توجه به فرمول مربوطه،  درنهايتمشخص شد و  هاآنو فراوانی 

افزار با اسعععتفاده از نرم هم نويسعععندگی هایشعععبکه آمد. دسعععت بهها علمی در طول سعععال

 ، ملّیسازمانیدرونسطح سه وی. او. اس، ويوور، يو سی آی نت و پاژک در  مصعورسازی 

برای ترسعیم شعبکه همکاری علمی در سطوح درون سازمانی، با    ند.المللی ترسعیم شعد  و بین

های علمیت و با انتخعاب دند دانشعععگاه و موسعععسعععه برتر از نظر میزان تولیدات و همکاری  

 های مورد نیاز برای ترسیم شبکهها به دانشعگاه و موسسات منتخب، داده پااليش کردن داده

 ستخرا  شدند.های متنی اهای علمی، در قالب دادههمکاری

                                                      
1. Article 

2. Astronomy 

3. Web of Science(Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)) 
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 هایافته

ايران در پايگاه استنادی علوم  ازمقاله  0083تعداد  0839تا  3363های در طول سال

 هاآندانشگاه و مؤسسه در تولید  3783نويسنده و  6368شده است که حدود  سازینمايه

و  با يک مقاله 3300مربوط به سال  تولیدشدهترين تعداد مقاالت اند. کمهمکاری داشته

. بیشترين تعداد مقاالت بودمقاله علمی در حوزه هوافضا  900با  0839بیشترين آن در سال 

ها دانشگاه 3جدول  درصد مقاله است. 60/33صنعتی شريف با متعلی به دانشگاه  تولیدشده

ايران در حوزه  هم نويسندگیشبکه  3 و شکل تعداد تولیدات علمی ازنظرو مؤسسات برتر 

  .دهدمین هوافضا را نشا

 

 ایران در حوزه هوافضا هم نویسندگی. شبکه 1 شکل
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برتر  هایدانشععگاهو  مؤسععسععات، سععازمانیدرونبرای بررسععی همکاری علمی در سععطح 

 هم نويسندگیشبکه  0. شکل شعود میاشعاره  دو مورد جداگانه بررسعی شعدند که به    طوربه

 .دهدمیان نش کنندهشارکتمبر اساس نويسندگان را پژوهشگران دانشگاه صنعتی شريف 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بر اساس نویسندگان  هم نویسندگیشبکه نمایش چگالی . 2 شکل

 کنندهمشارکت

بر اسععاس را پژوهشععگران دانشععگاه صععنعتی شععريف    هم نويسععندگیشععبکه  0شععکل 

وشععه ، نويسعندگان در پنج ج 0. با توجه به شععکل دهدمینشعان   کنندهمشعارکت نويسعندگان  

بار تکرار شده و  380مقاله نامش  33ای است که در نويسنده 3مختلف قرار دارند که کومار

المللی بیشععترين میزان همکاری را داشععته اسععت و با رن  قرمز نشععان داده های بیندر پروژه

ها به دلیل اينکه تعداد نويسندگانی که در يک سطح قرار دارند زياد شعده است. ساير جوشه 

 سازمانیدرونکه سطح همکاری  دهدمینیسعت. اين امر نشان   رؤيتقابل وضعوح هب اسعت، 

 پايین است. نسبتاًدر دانشگاه صنعتی شريف 

پژوهشععگران دانشععگاه شععیراز بر اسععاس نويسععندگان     هم نويسععندگیشععبکه  3شععکل 

 متفاوت از دانشگاه صنعتی شريف است. کامالًکه  دهدمیرا نشان  کنندهمشارکت

                                                      
1. Kumar 
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دانشگاه شیراز در حوزه هوافضا بر اساس نویسندگان  هم نویسندگینمایش چگالی شبکه . 3شکل 

 کنندهمشارکت

المللی نويسعععندگان دانشعععگاه شعععیراز دون در تألیف مقاالت بین ، 3با توجه به شعععکل 

 مشعععارکت داشعععتند و اين مقاالت هم دارای تعداد زيادی نويسعععنده از کشعععورهای مختلف

کل هم . در شععرسععدمیبه نظر بین پژوهشععگران باال  هم نويسععندگی بنابراين میزان ،هسععتند

د. اين ستنهالمللی همان نويسندگان مقاالت بین ،شدهدادهبخش میانی که با رن  قرمز نشان 

 یرند.گشود که در جوشه دوم نويسندگان برتر ايرانی جای میشعبکه در دو جوشعه ديده می  

اند ولی دون مقاله همکاری داشعععته 33ر تولید فقط د 0و جین 3نويسعععنعدگعانی مانند کومار  

 هاآنهای مختلف مقاالت تکرار شععده اسععت بنابراين میزان همکاری در بخش هاآناسععامی 

 صورتبه هاآنمقاله مشعارکت داشعته اسعت که نه مقاله از     09باال اسعت. دهقانی در تألیف  

 ای بوده است.تک نويسنده

                                                      
1. Kumar 

2. Jain 
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نويسنده يعنی نزديک  3376نويسنده ملّی،  3600لمی بین برای ترسعیم شبکه همکاری ع 

هم . شععبکه 9شععکل درصععد که تک نويسععنده بودند، کالً از شععبکه حذف شععدند.     73به 

 .دهدیمهای ملّی در حوزه هوافضا را نشان سازمان نويسندگی

 
 های ملّی در حوزه هوافضاسازمان هم نویسندگیبکه . ش4 شکل

درصععد نويسععندگان، بیشععترين تعداد مقاالت را تولید  38ک به نزدي دهدمینتايج نشععان 

ن برتر ت درا که بیشععتر اين نويسععندگانیسععتاند که اين به معنای همکاری علمی بیشععتر کرده

اند. با بسعععیار پايین و ضععععیف تولید کرده هم تألیفیای و با مذکور، مقاالت تک نويسعععنده

های افزار وی او اس ويوور، جوشععهممقاالت ملّی توسععط نر هم نويسععندگی مصععورسععازی 

. در مقايسععه با اسععت مشععخص شععد. برترين جوشععه به رن  قرمز   هم نويسععندگیمختلف 

هتر ب نسبتاً هوافضای حوزه ن، سطح همکاری ملی در پژوهشگران ايراسازمانیدرونهمکاری 

 است.

عداد ت دهدمیدر حوزه هوافضعا نشان   المللیبینتحقیی در جصعوص همکاری   هایيافته

به بعد، رشععد  0888مقاالت مشععترک ايران با کشععورهای جهان در حوزه هوافضععا از سععال   

. قبل بوده استدرصد  36/00صععودی بسعیار جوبی داشعته است و ضريب رشد متوسط آن    
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زيادی بوده است.  فرازوفرودتعداد مقاالت رشد دندانی نداشته است و دارای  0888از سال 

دهد که تعداد نويسعععندگان مقاالت المللی نشعععان میت بیننويسعععنده مقاال 0690بررسعععی 

امشان که بعضی از نويسندگان هم ن است المللی بسعیار زياد و از دو هزار نويسعنده بیشعتر   بین

 هم نويسععندگی. نمايش دگالی شععبکه 0شععکل  دندين بار در يک مقاله تکرار شععده اسععت.

های همکار در تألیف مقاالت در مانساز 7 المللی در حوزه هوافضا و شکلپژوهشگران بین

 .دهدمیالمللی را نشان سطح بین

 

 المللی در حوزه هوافضاپژوهشگران بین هم نویسندگی. نمایش چگالی شبکه 5 شکل

در هفت جوشعه اصععلی قرار   المللیبینکه نويسععندگان در سعطح   دهدمینشعان   0شعکل  

 ردجوشععه اول جای دارد و راهور هم در  هم نويسععندگیدارند که کومار با بیشععترين میزان 

 ا دارد.ر هم نويسندگیکه بیشترين میزان  هستندسوم قرار دارد که نويسنده ايرانی  جوشه
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 المللیهای همکار در تألیف مقاالت در سطح بین. سازمان6شکل  

 اند والمللی همکاری داشتههای زيادی در تولید مقاالت بین، سعازمان 7 شعکل با توجه به 

ا ر المللیبین درصد( بیشترين مشارکت در سطح 30/37دانشعگاه صعنعتی شعريف )    ،ايران از

 است.داشته 

مورد برسی در نمودار  هایسالوضععیت ضعريب همکاری پژوهشگرانی ايرانی در طول   

ضريب همکاری  3300و  3300دهد که در دو سال مینشان  هايافته. جالصعه شعده اسعت    3

اری بیشترين میزان ضريب همک .بودن مقاالت صعفر شده است  علمی به دلیل تک نويسعنده 

 .است 03/8با  3303علمی در سال 
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 2114تا  1793های . ضریب همکاری گروهی حوزه هوافضا در طول سال1نمودار 

ضريب همکاری گروهی در طول سال تغییرات زيادی داشته است  دهدمینشعان   هايافته

که نشان از رغبت پژوهشگران برای انجام  بودهصعودی  های اجیر دارای روندولی در سعال 

المللی در زمینه علم نجوم و هوافضا های بینهای اجیر پروژهدر سال تحقیقات گروهی دارد.

که کشععور ايران هم در اين  شععدهانجامبا مشععارکت تعداد زيادی از کشععورهای مختلف دنیا 

فزايش ضعععريب همکاری علمی بین هعا حضعععور فعال دارد و يکی از داليل اصعععلی ا  پروژه

 .استنويسندگان هم اين واقعیت 

همکاری در تولید مقاالت  دانشعگاه و مؤسعسه   0930، مؤسعسعات  و  هادانشعگاه به لحاظ 

و  تعداد مقاالت علمی ازنظرها و مؤسعسات علمی  برترين دانشعگاه  هاآناند که از بین داشعته 

 آمده است. 6در شکل  هاآنبکه و نمايش ش 3میزان ضريب همکاری گروهی در جدول 

 ها و مؤسسات ازنظر تعداد تولیدات و ضریب همکاری علمی. برترین دانشگاه1جدول 

 گروهی همکاری ضریب درصد نسبی از کل مقاالت تعداد دانشگاه نام

 0.65 13.72 343 شريف صنعتی

 0.55 9.56 239 شیراز

 0.51 9.52 238 تهران

 0.68 8.64 216 بنیادی هایدانش پژوهشگاه

 0.56 5.24 131 مشهد فردوسی

 0.58 5.2 130 امیرکبیر صنعتی

 0.69 4.8 120 اصفهان صنعتی

ی
لم

 ع
ی

ار
مک

 ه
ب

ری
ض

سال
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د. دههای علمی را نشان میمیزان همکاری ازنظرهای برتر جدول باال تعدادی از دانشگاه

ا يک بهايش در تمام کشور را دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل اينکه همه مؤسسات و دانشکده

مقاله تولید  009دانشععگاه آزاد اسععالمی در کل   .آورد بنابراين در نظر گرفته نشععدعنوان می

لمی میزان تولید مقاالت ع ازنظرکرده اسعت که بعد از دانشعگاه صنعتی شريف در رتبه دوم   

مرکز مختلف آن تألیف شده  778که اين تعداد مقاله با همکاری گیرد میقرار در اين زمینه 

 است.

 
 های مختلف برتر در حوزه هوافضاسازمان کاری. شبکه هم9شکل 

اند که جوشه اول و اصلی برتر در سه جوشه قرار گرفته هایسازمان، 6با توجه به شعکل  

باشعند. جوشعه دوم با نه و جوشعه سوم هم با هشت    برتر ايرانی می آن شعامل بیسعت سعازمان   

 .اندرا در مقاالت ايرانی داشته سندگیهم نويسازمان همکار برتر جارجی، بیشترين 

 کشعععور 36همکاری کننده به شعععرح زير اسعععت:  کشعععورهایتحقیی به لحاظ  هایيافته

، همکاری موردبررسععیسععال  93در تولید مقاالت ايران در حوزه هوافضععا در طول  مختلف

 با شش کشور زير صورت گرفته است. هاآندرصد  98علمی داشتند که نزديک 
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 سال موردبررسی 41کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه هوافضا در طول . 2جدول 

 کشور نام
 مقاالت تعداد

 مشترک
 گروهی همکاری ضریب درصد نسبی از کل

 0.81 10.116 253 آمريکا متحدهاياالت

 0.98 7.237 181 انگلستان

 0.9 5.998 150 آلمان

 0.91 5.438 136 ايتالیا

 0.89 4.958 124 فرانسه

 0.76 4.438 111 کانادا

 متحدهاياالتبیشعععترين میزان مقاالت مشعععترک تولیدی   ازنظربعا توجعه بعه جدول باال،    

گیرد ولی بعا توجعه بعه ضعععريعب همکعاری علمی، بعه ترتیععب       آمريکعا در رتبعه اول قرار می  

. گیرندمی رارآمريکا ق متحدهاياالتکشععورهای انگلسععتان، ايتالیا، آلمان و فرانسععه باالتر از  

( به لحاظ 3333( و عصاره، صراطی شیرازی و جادمی )3330با پژوهش طاهری ) هايافتهاين 

 کشورهای همکار همخوانی دارد.

 گیرینتیجهبحث و 

در نمايه  0839تا  3363های در طول سعععال ايراناز مقاله  0083 تععداد در حوزه هوافضعععا، 

نويسنده و  33098شعده اسعت که حدود    سعازی نمايهاسعتنادی علوم پايگاه وب آو سعاين    

های اند. در اين حوزه پروژههمکاری داشعععته هاآندانشعععگعاه و مؤسعععسعععه در تولید    3977

یزان مآن که نتیجه  شععودمیجهان انجام  مختلف مشععارکت کشععورهای  با المللی زيادیبین

درصد  00/30وزه ايران در اين ح المللیبیناست. همکاری  المللیبین هم نويسعندگی باالی 

ه و جدادوست زادبا نتايج تحقیی حسن هايافتهنی قرار دارد. اين یپاي نسبتاًاسعت که در سطح  

دهند المللی را در سعطح نسبتا پايینی نشان می ( همخوانی دارد که هر دو همکاری بین3333)

 المللی نسبت داد.توان به تعامل و ارتباط ضعیف در سطح بینکه علت آن را می

، همکاری در سعععطح ملی از المللیبینپعايین بودن همکعاری علمی در سعععطح    بعاوجود 

وضعععیت بهتری برجوردار اسععت. تعداد مقاالت کشععور ايران در حوزه هوافضععا با همکاری  

مقاله را شعععامل  0083درصعععد از کل  90/76مقعاله اسعععت که   3760پژوهشعععگران داجلی 
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های ملّی در سطح مطلوبی قرار کاری سعازمان تعداد مقاالت تولیدی با هم درواقششعوند.  می

نشعععان دادند که  که ( مطابقت دارد0830) 3، دان ، و دنللواين نتعايج بعا پژوهش   دارد. 

ای مختلف هالمللی در زمینهبیشعععتر از میزان تولیدات بین ملّی تعايوان میزان تولیعدات علمی  

نیز  یسازماندرونسطح  بررسی شبکه هم نويسندگی نشان داد که همکاری علمی در اسعت. 

شعععکل  ايرانی مؤسعععسعععاتدندان وضععععیت مناسعععبی ندارد و ارتباط علمی کافی در درون 

آن اسعت که همکاری علمی بیشعتر با پژوهشگران جارجی    هايافته. نکته جالب در گیردنمی

صعورت گرفته اسعت. دانشعگاه صعنعتی شريف، شیراز و پژوهشگاه      للومانند کومار، جین و 

قوی  جیلی هم نويسعععندگیاز شعععبکه  المللی،همکاری علمی بین باوجودبنیادی های دانش

اضر با نتايج تحقیی ح باشعند. نويسعندگان جارجی می  هاآنها در برجوردار نیسعتند و برترين 

 هم نويسندگیهمخوانی دارد که در تحلیل شبکه  (3330) فتحی و سلیمیاحمدی، پژوهش 

بسیار  فیتألی همهای ای مشابه رسیده بودند که حلقهیجهجود به نت موردبررسیمقاالت مجله 

ده( نام برده ش ی)در حوزه ها يراندر ا یفیهم تال یدرا حلقه ها ينکها یلدل .گسعسعته بودند  

 دارد. یشترب یو بررس ییبه تحق یازگسسته است، ن

 06/30ای با دهد که الگوی دو نويسعععندهمقاالت علمی، نشعععان می 0083بررسعععی کل 

درصد(، تک  03/07ای )با به ترتیب سه نويسنده بعدازآن، بیشترين میزان را داشته و درصعد 

درصعد( بیشتر از ساير الگوهای   09/38ای )درصعد( و دهار نويسعنده   33/37ای )با نويسعنده 

دانشگاه  و برترين نويسعندگان ايرانی دانشعگاه تهران، دانشعگاه فردوسعی مشهد     .ديگر بودند

 و اسالمی بودند. ه ترتیب سجادی، قنبریصنعتی امیرکبیر، ب

 93/8سععال دوره تحقیی،  93میانگین ضععريب همکاری علمی بین نويسععندگان در طول  

که دون به نیم که متوسط و میانگین همکاری گروهی بین نويسندگان هست، نزديک  است

ر د .قرار دارددر حد متوسعععط توان گفت همکاری علمی بین نويسعععندگان ، پ  میاسعععت

در جصوص ضريب همکاری علمی بايد گفت که اين  شعده انجامايسعه با سعاير تحقیقات   مق

ری طاه مثالًقرار دارد  تریپايینو نانو در سعععطح  فناوریزيسعععتبه حوزه  ضعععريب نسعععبت

                                                      
1. Liu, Chang, & Chen 
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را  نانو یحوزه فناور در 03/8و  فناوریزيسعععتحوزه  در 77/8( ضعععريب همکاری 3330)

 ا است.که باالتر از حوزه هوافض گزارش کرده

در  ی،جارج يسععندگان نو یشععتردهد که ب ینشععان م يجهسععته، نتا يسععندگانبه لحاظ نو

 یو ل نیمانند کومار، ج يسندگاناز نو یحضعور فعال دارند و نام بعضع   المللیینب هایپروژه

با  یللالم-ینمقاالت ب یدر برج یمشععاهده شععده اسععتت  و حت  يادیز یالملل ینب یفاتدر تال

ن را به آ یلبتوان دل يدشععود که شععا یبار نامشععان تکرار م ين، دنديسععندهنواز دو هزار  یشب

 يرانیا يسعععندگاندر هر مقاله نسعععبت داد. از نو يسعععندگاننو ينبار نام ا يکاز  یشتکرار ب

اجتصاص  یو س نگ یدهقان یخی،مانند راهور، سعتاره، شع   يسعندگانی به نو یهمکار یشعترين ب

 دارد.

االت مربوط مق یشتردهد که ب یها نشان م يافته ید،ت پرتولبه لحاظ دانشعگاه ها و موسسا 

ارند. قرار د يیدر سطح باال يراندر ا یاسعت که از نظر رتبه علم  مؤسعسعاتی   و هابه دانشعگاه 

مشهد و  یفردوس یادی،بن های¬تهران، پژوهشگاه دانش یراز،ش يف،شر یصنعت هایدانشگاه

 يجنتا اين. دان¬کرده یدحوزه را تول ينط به ااز مقاالت مربو یمیاز ن بیش یرکبیرام یصعععنعت

 یداتدر تول ینقش مهم يران،بزرگ ا یمهم در شعععهرها یدهد که دانشعععگاه ها ینشعععان م

 یقاتحقنوع ت ينتمرکز امکانات مربوط به ا یبه معن يحاحوزه هوا فضعععا دارند که تلو یعلم

 ست.امکانات در سطح کشور ا ناسبم يشو عدم توز يرانمهم ا یدر شهرها

کشعععور مختلف جهان در تولید مقاالت علمی حوزه  36بعه لحاظ کشعععورهای همکار،  

 30/38آمريکا ) متحدهاياالتکشورهای  هاآنهوافضعا با ايران مشعارکت داشعتند که از بین    

 37/9درصد(، فرانسه ) 99/0درصعد(، ايتالیا )  7درصعد(، آلمان )  09/6درصعد(، انگلسعتان )  

د( دارای بیشعترين همکاری در تألیف مقاالت با ايران هستند.  درصع  99/9درصعد( و کانادا ) 

و ضعععريب همکاری گروهی به ترتیب کشعععورهای   هم نويسعععندگیبیشعععترين میزان  ازنظر

اری به های همکآمريکا و کانادا با ضععريب متحدهاياالتانگلسععتان، ايتالیا، آلمان، فرانسععه،  

 هم نويسعععنععدگیبیشعععترين میزان  دارای 67/8و  03/8، 03/8، 3/8، 33/8، 30/8ترتیععب 

شعععود که در بیشعععتر موارد همکاری علمی با کشعععورهای گیری میباشعععند. در کل نتیجهمی
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 یا کشععورهاب یالملل ینب یعلم یدرا همکار ينکها یلدل صععورت گرفته اسععت. يافتهتوسعععه

 دارد. یشترب یبه بررس یازفوق انجام شده، ن

  یشنهاداتپ

 ارائه کرد: يربه شرح ز یشنهاداتیپ توانیهش، مپژو ينا يجتوجه به نتا با

 یفیألتو هم یتر و به دنبال آن  و همکار یقو یعلم یمت یدارا المللیینب یعلم یهاپروژه.3

 یررکت دشمگش یآنها برا یماد يتو حما يرانیپژوهشگران ا یبترغ ينهستند، بنابرا یشترب

 یجهان يرییرپذو تأگ یرگذاریتأگ یزانم يشفزادر ا تواندیها، مپروژه يندر ا یشععترو هر ده ب

 کمک کند. اآنه

 یالملل نیبا همکاران ب يرانیدوجانبه پژوهشگران ا یارتباط علم یلتسه یامکانات الزم برا.0

 .يدبه وجود آ یعلم یتا امکان همکار يدفراهم آ

در اسناد باال هوافضا  داريتدر حوزه اولو یها و مؤسعسعات داجل  از دانشعگاه  یتعداد اندک.3

 نيمقاالت و اجتراعات در ا یداز آنها در تول يکمشععارکت هر  یزاندارند و م یتفعال یدسعت 

ها و بودجه و امکانات و مجهز نمودن دانشععگاه یصتخصعع يناسععتت بنابرا يیننسععبتاً پا ینهزم

 یبه نظر م یحوزه الزام ينکشور درا یعلم و فناور یشرفتپ یبرا یانبندانش اتمؤسس يرسا

 رسد.

 يرانیا ها و مؤسساتنقش دانشگاه  يسندگی،نوهم یهانقشه یمکه در ترسع  يلیاز دال يکی.9

ها، شگاهاغلب دان ینوشتن نام و اسام یوهنبودن و استاندارد نبودن ش يکسانکم رن  اسعت،  

همه  يسعععتبا یم يناسعععتت بنابرا یالملل ینب یعلم یداتدر تول يسعععندگانمؤسعععسعععات و نو

 نمايند.جود، تنظیم واجرا نام نگارش يکسان سازی  یرا برا اینامهیوهها، شسازمان

ها و سعععازمان ینب یعلم یهمکار یزانالگو و م یدر رابطعه با بررسععع  يیهعا انجعام پژوهش .0

 فیتیو ک یتکمّ یزانشععناجت بهتر آنها از نظر م یبرا یو جارج یمؤسععسععات مختلف داجل

 ترينیفیتو باک يترينبا قو یشعععترمشعععارکت ب یبرا يزیرمشعععترک و برنامه یعلم یداتتول

 .  یو جارج یمؤسسات داجل

 یععاندر سعععطوح مختلف در م یعلم یهععا و علععل همکععار یزهانجععام پژوهش دربععاره انگ.7

 مختلف یحوزه ها يرانیپژوهشگران ا
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