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  165-173(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 یها هیمحققان دانشگاه سمنان در نما یسندگیشبکه هم نو میبرون دادها و ترس یبررس

نسیوب آوسا یاستناد
 

3کشاورز دی، حم2ی، روح اله خادم7*مقدم یمراد نیحس

، سمنان، ایراندانشگاه سمنان یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .7

، سمنان، ایراندانشگاه سمنان یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .2

 ی، تهران، ایرانبهشت دیدانشگاه شه ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .3
 

 اطالعات مقاله

 21/81/11 تاریخ پذیرش:   22/72/19 تاریخ دریافت:

 چکیده
 های کیفیهای کمی و شاخصبروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص یپژوهش حاضر با هدف بررس: هدف

از اهداف  گرید یکی نسیوب آو سا گاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا یسندگینوالگوها و نقشه هم یبررس نیانجام گرفته است. همچن
 پژوهش بوده است. نیا

 یاجتماع ایهشبکه لیتحل هایو با استفاده از شاخص سنجیعلم کردیبا رو ،یفیپژوهش به روش توص نیا شناسی:روش
رده و خود ذکر ک یسازمان یاست که دانشگاه سمنان را در وابستگ یمدارک یانجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمام

از نرم  با استفاده یسندگی. نقشه هم نواندشده هیمان یمورد بررس یبازه زمان یو ط نسیوب آو سا یاستناد هایهیدر نما
 شده است. لیو تحل مینت و نت دراو ترس یوسیکوآتور،  ،یافزارها

وده اند ب یدرصد(، موضوعات 71)حدود  یاضیدرصد( و ر 2/71)حدود  کیزیدرصد(، ف 31)حدود  یحوزه مهندس ها:یافته
مدرک  871،212 رانیمحققان ا ،یمورد بررس هایسال طی. اندداشته یعلم دیآن تول رامونیکه محققان دانشگاه سمنان پ

کشور  هایدانشگاه نیرا در ب 38 باًیتقر گاهیکه جا باشدیممدرک  2789سهم دانشگاه سمنان  نیب نای در که اندکرده دیتول
درصد است. محاسبه  8811/8 ،یعلم جهان در بازه مورد بررس دیانشگاه سمنان از تولبه خود اختصاص داده است. سهم د
بوده  است که روند رو   22/13  ریقرن اخ میمحققان دانشگاه سمنان در ن یعلم داتینرخ رشد نشان داد که، نرخ رشد تول

مورد عالقه محققان دانشگاه  هایحوزه نیشتریب ،یموضوع هایحوزه لحاظ بهشود.  یمحسوب م یخوب اریبه رشد بس
 بوده است. اتیاضیبه صورت مستقل، حوزه ر یانتشار مدارک علم یسمنان برا

 ریاخ محققان دانشگاه سمنان در چند سال نیدر ب یسندگنوی هم روند هرچند که داد نشان هاداده یبررس جینتا  گیری:نتیجه
 در و هداشت شیگرا یسندگیان دانشگاه سمنان به سمت هم نومحقق یدوره مورد بررس یدچار نوسان بوده است اما در ط

 بوده است. یسندگینوع هم نو نیشتریب سندهیسه نو یمدارک علم زنی مجموع

 یعلم سنج ؛یسندگیهم نو ینقشه شبکه اجتماع ؛یعلم یدانشگاه سمنان؛ بروندادها ها:کلیدواژه
 (: ایمیل)نویسنده مسئول *

 استناد به این مقاله: 

محققان دانشگاه  یسندگیشبکه هم نو میبرون دادها و ترس یبررس .(8931) اله، کشاورز، حمیدمقدم، حسین، خادمی، روحمرادی
 658-938(: 8)88 ،طالعاتمطالعات کتابداری و علم ا. نسیوب آوسا یاستناد یها هیسمنان در نما
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و بیان مسئله مقدمه

 یا بررسو ب میرمستقیبه روش غ یاز اطالعات علم یریگاشاعه و بهره د،یتول یهاوهیو ش یارتباطات علم ،یسنجدر علم

وش ر نیااند. کرده فیعلم تعر یریگرا دانش اندازه یسنجخاطر علم نیهم. بهشودیو سنجش م یابیها ارزمنابع و مآخذ آن
خطوط یو حت  نی را مع یقلمرو فکر کی یدستاوردها ،یبه روش کم   یعلم یک حوزهیو کشف نظام و ساختار  یبا بررس
 یحر  () کندیم ینیبشیرا پ یبعد یهاشرفتیپ یبرا یاحتمال

 از و دارند عهده بر را آن از یجزئ تیمسوول کی هر دانشمندان که است کل کیجهان علم "معتقد است  ()

 شبکه یهاگره ،یعلم یهاحوزه محققان واقع در. شود یم میستر یخیتار دوره هر در علم یکل یمایس اجزاء نیا بیترک
 هر که ییوندهایپ تعداد. دهند یم اختصاص خود به شبکه نیا در را یاژهیو گاهیجا و موضوع کیند که هر هست علم یجهان

 و یجهان شبکه هب او اتصال زانیم یتجل سازند، یم برقرار او با گرانید ای کند یم برقرار شبکه آن دانشمندان گرید با دانشمند
 . "است یجهان علم دیشارکت او در تولم گرید انیب به

)نیاست، کتز و مارت یعلم یمطالعات مربوط به همکار ،یسنجو مورد مطالعه در علم یپژوهش یهااز حوزه یکی 

 دیور تولبه منظ مشترک اهداف به یابیدست منظور هب محققان گریبه عنوان کارکردن با د را یعلم یهمکار (
 یسندگیهم نواست. یسندگینواز اشکال آن، هم یکی که دارد یمختلف یهاجنبه یهمکار نیا. کند یم فیتعر دیجد دانش
 .ابدییآن نمود م ریو نظ هاادداشتیاعم از مقاله،  یعلم داتیدر تول

است.داشتهینمائرشدپژوهشگرانوسندگانینو انیمدریسندگینوهمژهیبه وویعلمیهمکارریاخیهاسالدر   

یبرخکهدادنسبتدارند،آثارشانوسندگانینویبرایعلمیهایهمکارکهییایبه مزاراندهیفزارشدنیاعلتبتواندیشا
یاستنادهاافتیدرباشند،یم یعلمیمکارهحاصلکهیآثاریباالاعتباروتیفیکها،دهیااثربخشتبادلشاملراایمزا نیااز
 ()برشمرد آورند، یمدیپدحال رشددریکشورها یبراهایهمکارنیاکهیدیفواژهیبه ووشتریب

 ها،قادرند به دانش، مهارت یعلم یمتخصصان با همکار باشد؛ داشته بر در تواندیم را یمختلف یایمزا یعلم یهمکار
)ها با مشکل مواجه خواهند بود به آن یفرد یابیدست یبرا شکیکه ب ابندیدست  یمنابع و امکانات

 یار علمک کی جهیو در نت باشدیم رگذاریتأث یاثر علم کی تیفیدر باال بردن ک یسندگینو، هم(
 تی فیک یسندگینوهم. () باشدیبرخوردار م سندهینسبت به آثار تک نو یشتریب رینفوذ و تأث زانیاز م یمشارکت

)رندیگیمورد استناد قرار م شتریمعموالً ب سندهینو یشتریکه مقاالت با تعداد ب یطوربه کند،یم تیپژوهش را تقو
 دیاشد تولب شتریب یهر قدر همکار یعنیوجود دارد؛  یعلم یعلم و همکار دیتول نیب یمیو مستق کی. رابطه نزد(

 دهندیم حیمعتبر ترج یهامجله ریاخ یهادر سال()است شتریب زین علم
 نیکه ب یبحث و تبادل فکر ()باشد  سندهیچند نو ایرا چاپ کنند که حاصل تالش مشترک دو  ییهامقاله
باشد  یدر مقاله بعد یه و حتدر مقال یجهت بررس یارزشمند یهادهیمنشأ ارائه ا تواندیم د،یآیوجود مهمکار به سندگانینو
 یفیتال هم ای مشترک فیتال ()زارع، جعفر زاده و خداپناه  ()
 بکار یلمع یهمکار زانیم یریگ اندازه و سنجش یراستا در که دانند یم یشاخص نیرتریپذ دسترس و نیرتریپذ تیرو را

ساختار مشارکت  نییتع یبرا عیطور وسهستند و به 7یاجتماع یهاطبقه مهم از شبکه کی یسندگینوهم یهاشبکه.رود یم
 یمر موجب برترا نیا نیاشاره دارد؛ بنابرا یکیبر ارتباطات آکادم یسندگینو. همشدیوهشگران استفاده مپژ تیو موقع یعلم

.()شودیم یاجتماع یشبکه لیآن در قلمرو تحل
ژوهشگران پ نیب یاجتماع یوجود آمدن شبکهاست که باعث به یعلم یسنجش همکار یهااز شاخص یکی یفیتألهم   

 یفیتألبر چهار نوع است: هم ل،یو تحل هیشبکه از نظر واحد تجز نیا. () شودیم یفیتألشبکه هم یعنی

                                                           
1 



  1318بهار ، 1، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

717 

 

 یهاه پرسشب توانیم ییهاشبکه نیچن یشهرها است. با بررس یفیتألکشورها و هم یفیتألمؤسسات، هم یفیتألمؤلف، هم

(، دانش یالمللنیو ب یامنطقه ،ی)درون سازمان هایسطح همکار ،یافراد شرکت کننده در همکار اتیدر مورد خصوص یمتنوع
 یمشترک، تعداد افراد همکار، فاصله یهاتعداد مقاله لیاز قب یهمکار ی( و الگوها یعلم یهمکار یهانهان )ساختار شبکه

 یترتوج ه کم یاستناد یهاپاسخ داد ام ا اغلب نسبت به شبکه یهمکار یالگوها رییتغ یمتخصصان در شبکه و چگونگ انیم
 ()د کننیم افتیدر

 یلهیوسکه به یسندگانینو یرا با نگاشت گراف دربردارنده یاجتماع یاز شبکه هینمونه او ل کی ،یسندگینوهم یشبکه
شبکه از  نیا()دهدیاند را ارائه مهم مربوط شدهانتشارات مشترک به

. شودیم لیتشک دهد،یها را نشان مآن انیکه ارتباط م ییوندهایپ ایرئوس و خطوط  ایها گره ای سندگانیاز نو یامجموعه
که با  ییهاوندیبا تعداد پ سندگانیمشارکت نو زانیو م دهندیخود اختصاص مرا در شبکه به  یخاص گاهیها هر کدام جاگره
.کنندیبرقرار م گریکدی

 یژوهشپ مختلف یهاحوزه در هاعامل نیب یهمکار تیفیک سنجش یبرا یدیجد کردیرو به یاجتماع یشبکه لیتحل
 هاروش از یامجموعه عنوانبه را یاجتماع یشبکه کی میتوانیما م گفتهبه. است شده لیتبد
 دارند، وجود آن در یتعامل حال در یواحدها که یاجتماع طیمح مختلف یهابخش در یاجتماع یساختارها لیتحل یبرا

 لیتحل که است تیواقع نیا در یاجتماع لیتحل اشکال گرید و یاجتماع یشبکه لیتحل نیب یفاوت اصلت. میکن فیتوص

 تی اهم بر یاجتماع یهاشبکه لیتحل که یحال در کند،یم تمرکز یاجتماع یفرد یهاتیمنحصرًا بر موجود 7یاجتماع
 یهاگره یالگوها ریتفس و کشف یاجتماع یهشبک لیتحل یاصل هدف. دارد دیتأک تعامل حال در یواحدها نیب ارتباطات
 با ات دارد سروکار اتیاضیر با شتریب یاشبکه لیتحل ()باشدیم 2عامالن نیب یاجتماع
و ورود ثبت یبرا که نیا به است؛ هاسیو جبر ماتر 3هافگرا هینظر شامل روش نیا در اتیاضیر کاربرد. یآمار لیتحل و آمار

)شودیا ماستفاده گراف از ،یارتباط یالگوها به مربوط یهاداده و اطالعات شینما یو برا 1سیداده از ماتر

) 
 کی ،(2882)همکاران و ینو گفتهبه. میکن جادیا را شبکه کی ابتدا دیبا ما ،یاجتماع یشبکه لیتحل یبه منظور اجرا

 نیب خطوط از یامجموعه کی و رئوس از یامجموعه کی گرید عبارت به ای گراف کی عنوان به ساده صورتبه شبکه
 شانن را یاجتماع عامالن گراف، رئوس و هاگره. شودیم فیخطوط در گراف تعر ای و رئوس بر یاضاف اطالعات با رئوس،

 لیتحل. دینمایم متصل همبه دهند،یم نشان را یاجتماع تعامالت رفته هم یرو که هاگره جفت گراف، خطوط و دهندیم
 یمعان و الگوها که یطوربه دینمایم یبررس را هاعامل از نی مع یامجموعه نیب یوندهایپ از یخاص مجموعه یاجتماع یشبکه
 شود برده کاربه هستند ریدرگ که ییهاعامل یاجتماع رفتار ریتفس یبرا است ممکن کل کی عنوانبه هاگره نیا یضمن
() 

 یعلم شارکتم ساختار نییتع یبرا عیوس طوربه و هستند یاجتماع یهاشبکه از مهم طبقه کی یگسندینوهم یهاشبکه

 وقلمر در آن یموجب برتر نیبنابرا دارد؛ اشاره یکیارتباطات آکادمبر یسندگینود. هموشیم استفاده پژوهشگران تیموقع و
 () شودیم یاجتماع یشبکه لیتحل
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 یاستناد یهااهگیپا در آن مانند و کشورها ها،دانشگاه سندگان،ینو یفیک و یکم  یبررس ،یسنج علم یکاربردها گریاز د
-شاخص لحاظ به ار موجود گاهیجا و تیوضع بتوان گرفته صورت یابیارز با که است نسیسا آو وب مانند معتبر و یالملل نیب

-استیس ،یالملل نیب خصوص به مختلف یهااز آن بتوان جهت ارتقا در شاخص پس و کرد ییشناسا یالملل نیب و یاصل یها

 .شود انجام را الزم یعلم یگذار

دهد تاکنون پژوهش جامعی در زمینه وضعیت تولیدات علمی بین المللی پژوهشگران دانشگاه سمنانها نشان میبررسی
ن مدیران برای برنامه ریزی در مورد وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران انجام نگرفته است. بنابرای نیا یهمکار یو الگوها

های علمی دارند تا وضعیت فعلی دانشگاه از نظر تولیدات علمی مشخص بین المللی محققان دانشگاه نیاز به یک سری داده
اسایی مسیر سازمان و شنگردیده و بر اساس آن برای آینده دانشگاه برنامه ریزی نمایند. به نظر می رسد نبود و خالء نقشه علمی 

ای باشد تا بر مایهتواند درونهای این پژوهش میهای قبل و نیز مسیر آینده سازمان احساس می شود. دادهطی شده در سال
اساس آن شناسنامه علمی هر پژوهشگر مشخص باشد و بتوان از آن به عنوان ابزاری جهت تشویق پژوهشگران موفق براساس 

دام نمود. از طرف دیگر می توان بر اساس نقشه علمی سازمان به عنوان نقشه راه به اصالح مسیر طی شده و های علمی اقمعیار
نجی ) های علم سترسیم مسیر آینده علمی سازمان همت گماشت. بنابراین در این پژوهش برآن هستیم تا بر اساس شاخص

سطح بین المللی بپردازیم.کمی و کیفی( به بررسی روند تولیدات علمی دانشگاه سمنان در 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و رصد وضعیت تولیدات علمی بین المللی پژوهشگران دانشگاه سمنان بر اساس 
های کیفی ) و... ( و شاخص یسندگیهم نو تیو وضع یهمکار یهای کمی ) فرمت نشر، حوزه موضوعی، الگوشاخص

نویسندگان( جهت ترسیم وضعیت علمی دانشگاه در زمان  شاخص  وضعیت استنادی به هر یک از تولیدات علمی و 
 یسندگیم نوه ینقشه و الگو میو ترس یپژوهش، بررس نیا گریحال و برنامه ریزی آینده در بخش تولید علم می باشد. هدف د

مربوطه در  یهاتفاده از شاخصو جهان با اس رانیعلم ا دیسهم دانشگاه سمنان از تول نییتع زیپژوهشگران دانشگاه سمنان و ن
 است. 2872تا  7118 یهاسال یط نسیوب آو سا گاهیپا یاستناد یهاهینما

 پژوهش یهاپرسش
 است ریز یهاپاسخ به پرسش یهدف پژوهش در پ یپژوهش در راستا نیا
های مختلف از نظر کمی چگونه بوده است؟وضعیت نرخ رشد تولید علم دانشگاه سمنان در سال -7

های موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان چگونه بوده است؟ وزهح -2
چگونه بوده است؟ یالملل نیو ب یعلم در سطح مل دیسهم دانشگاه سمنان از تول -3
محققان دانشگاه سمنان چگونه است؟ نویسندگان داغ و پراستناد دانشگاه سمنان کدامند و وضعیت  شاخص  -1

وب  گاهیپا یاستناد یهاهیشده در نما هیپژوهشگران دانشگاه سمنان در مدارک نما یسندگیهم نو یعنقشه شبکه اجتما -2
 به چه شکل است؟ 2872تا  7118 یهاسال یط نسیآو سا

وب  گاهیپا یاستناد یهاهیپژوهشگران دانشگاه سمنان در نما یسندگینقشه شبکه هم نو تیمرکز یهاشاخص و یچگال -9

چگونه است؟  2872تا  7118 یاهسال یط  نسیآو سا
 یاداستن یهاهیپژوهشگران دانشگاه سمنان نما یعلم داتیدر تول یهمکار بیو ضر یدرجه همکار ،یشاخص همکار -1

چگونه است؟ 2872تا  7118 یهاسال یط نسیوب آو سا گاهیپا

پژوهش نهیشیپ
 به دارد. یدانشمندان، وجوه و اشکال مختلف محققان و انیم فیدر تأل یهمکار ای ،یسندگینوهم ای یعلم یهمکار   

 یهمکار یهاقالب نیو مستندتر نیترینیاز ع یکی یسندگینوهم ()گالنزل و شوبرت  ریتعب
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 7198 یمند از دههطور نظامکنند که بهیم یدر پژوهش تلق دهیچیپ یاجتماع یدهیپد کیرا  یعلم یاست، آنان همکار یعلم

.ردیگیار ممورد مطالعه قر یالدیم
 یسندگینوهم تیو مطالعه وضع یبه بررس ()و همکارانش  وچیاسکال  

 گاهیتحت پا یتماععلوم اج یاستناد هیعلوم و نما یاستناد هینما گاهیو فلسفه در دو پا خیعلم تار نهیدر زم ییایاسپان سندگانینو
ت حوزه بود و مقاال نیمحققان در ا انیکم م اریبس ینشان از همکار هاافتهیپرداختند.  2889تا  7112 یهادر سال نسیآوساوب

فلسفه  و خیتار یهمچنان در حوزه اند،نگونهیا یخصوص علوم انسانو به یه مقاالت علوم اجتماعهمان گونه ک سندهیتک نو
 یسندگینوبه هم یدانچن شیگرا ،یدر حوزه علم اجتماع زین ییایاسپان سندگانیها نشان داد که نوآن جینتا ن،یبود. بنابرا شتازیپ

 برآورد شد. 917/8خوشه شبکه  بیو ضر 8882/8درصد(.گره،  99/71ندارند )
 یحوزه یعلم یاشکال همکار یبه بررس یامطالعه یط ()وانگ و همکاران   

و محققان  مؤسسات ییپرداختند. پژوهش با هدف شناسا یاجتماع یشبکه لیتحل کردیبا استفاده از رو یمحاسبات اجتماع

محاسبات  یمقاله در حوزه 9213 یحوزه انجام شد و اطالعات کتابشناخت نیدر ا یهمکار یهاحوزه و طرح نیا یدیکل
 نیا محققان و مؤسسات نیدر ب یعلم یآن بود که همکار انگریب جیمورد مطالعه قرار گرفت. نتا 2877-7111از سال  یماعاجت

نسبتاً مؤثر بوده و همکاران فعال، اغلب انتقال دهندگان دانش  یعلم یوربهره یفرد ای یاحوزه رواج داشته و در سطح مؤسسه
ر مؤسسه و است که ه نیا یدهندهنشان نیبود و ا نییشبکه مؤسسات پا یآمده چگالدست به جیبر اساس نتا نیبودند. همچن

شبکه  نیشبکه انتخاب شدند. در ا لیتحل یبرتر برا سندهینو 2888اند. آن بر موضوعات خاص خود متمرکز شده یهارگروهیز
( بوده 8822/8) نییشبکه پا نیا یالچگ نیبود. همچن سندهینو 7892متشکل از  یاصل یگره جدا وجود داشت و خوشه 7931

 متمرکز شده بودند ،ییو وب معنا ،یسازشبکه ،یبر موضوعات فوکسونوم شتریب قیتحق یکار یهاو حوزه
 منظور به یسنج یعلم مطالعه به یدر پژوهش()دوان و همکاران 

 از و بوده 2872 تا 2889 سال به مربوط ها داده. اند پرداخته هند در انیهار یالتیا دانشگاه شش یورفنا و علم عملکرد یبررس

 درصد 11/37 ،یمل یهمکار درصد 17/8 و داشتند درصد 1 حدود رشد یعلم داتیتول. اند شده استخراج اسکاپوس گاهیپا
 . اند داشته یالملل نیب یهمکار درصد 2/78 و یالتیا یهمکار
 2872 تا 7118 یهاسال یط را نقل و حمل حوزه قاتیتحق یسندگینو هم یشبکه اجتماع ()
 شبکه یهایژگیو. است شیافزا به رو حوزه نیا در یسندگینو هم به لیتما که داد نشان پژوهش نیا جینتا. اندکرده یبررس

 .است شده ارائه شبکه نیا تیمرکز یهاسنجه همراه به گرفته شکل
پژوهشگران دانشگاه  یعلم داتیتول یبه بررس یپژوهش یط () یلیدانش و سه ،یفتاح
 یساختار علم میو ترس یگروه یهمکار زانیم نییمنظور تعساله به 28دوره  کیدر  نسیآوساشده در وب هیمشهد نما یفردوس

ها نشان داد که در تهفایدانشگاه پرداختند.  نیمنتشر شده پژوهشگران ا یهامدرک یافتیدر یاستنادها زانیم هیدانشگاه بر پا نیا
 دانشگاه نیا سندگانیمشارکت نو یفراوان عی. توزانددهیگرد 2371دانشگاه موفق به انتشار  نیپژوهشگران ا ،یزمان یبازه نیا

درصد  31از نرخ متوسط رشد برابر با  یعلم جهان دیمشهد در تول یدانشگاه فردوس نی. همچنکندیم یرویلوتکا پ یاز قاعده
. دباشیدانشگاه م نیپژوهشگر ا نیدتریپرتول یزمان یبازه نیمدرک در ا 782با انتشار  یبکاول نیبرخوردار بوده است. همچن

مشارکت  زانیو م یافتیدر یبا تعداد استنادها سندگانیتعداد نو نینشان داد که ب یمورد بررس یهامدرک یاستنادها لیتحل
 منتشر شده توسط او رابطه مثبت وجود دارد. یهابا تعداد مدرک سندهینو کی

 دیهش دانشگاه پژوهشگران یعلم یدادهابرون یبررس به خود ارشد یکارشناس نامه انیدر پا()جعفرزاده 
 و ینجسعلم یهاشاخص پژوهش نیا در. است پرداخته 2877 تا 7118 یهاسال یط نسیسا آو وب گاهیچمران اهواز در پا

 نسیسا آو وب گاهیپا در مدرک 7791 یبررس مورد یدوره در که داد نشان جینتا. است شده یبررس یسندگینو هم شبکه
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 با یمیش یموضوع یحوزه. باشدیم 22/22 زین چمران دیشگاه شهدان پژوهشگران یعلم داتی. نرخ رشد تولاست شده هینما
 نیترشیب یمل  یهمکار نظر از. است شده کار دانشگاه نیا پژوهشگران توسط موضوعات ریسا از شیب مدرک 239 یفراوان
 و سیانگل یکشورها پژوهشگران با زانیم نیشتریب یالمللنیب یهمکار نظر از و یاسالم آزاد و تهران یهادانشگاه با یهمکار
 درصد 12/18 یاهسندینوهم یکه مدارک علم داد نشان پژوهشگران یعلم یهمکار روند یمطالعه. است شده انجام کایآمر

 تعداد نیانگیم ،11/8 پژوهشگران یهمکار بیضر. شوندیم شامل را هاآن درصد 22/1 یاسندهینو تک مدارک و انتشارات از
 یشبکه لیتحل و میترس. شد محاسبه 18/8 زین یاسندهینو تک مقاالت به یاسندهینومقاالت هم نسبت و 19/2 سندگانینو

 یسمهند و یمهندس -یفن ه،یپا علوم ،یدامپزشک یهادانشکده توسط یاصل یمولفه 1 از پژوهشگران یسندگیونهم یاجتماع
 و یتیربت علوم و وتریکامپ و یاضیر علوم ،یکشاورز یهادانشکده توسط زین یینوپا یهامولفه. است شده لیتشک آب

 و یچگال که باشدیم هاآن نیب وندِیپ 7111 و گره 22 شامل رحاض یشبکه که داد نشان هاافتهی. اندشده جادیا یشناسروان
 . است 12/3 و 13/8 با برابر بیترت به آن یبندخوشه بیضر

جان دانشگاه زن یعلم تأیه یعملکرد اعضا یسنجعلم یابیبه ارز یسنجبا استفاده از روش علم () ینبو   
حاصل از پژوهش با استفاده از  یها. دادهپردازدیم 2878تا  2887علوم از سال  یاستناد گاهیشده در پا هیبر اساس مدارک نما

حاصل از  جیقرار گرفتند. نتا لیمورد تحل نسیآوسااه وبگیموجود در پا یلیامکانات تحل نیو همچن تیسا ستیافزار هنرم

 219ه مورد مطالع یهاسال یدر ط نسیآوسادانشگاه زنجان در وب یعلم داتیاطالعات نشان داد که تعداد تول لیو تحل هیتجز
 9که از  یطوربهرو به رشد برخوردار بوده است  یاز روند ،یمورد بررس یهامدرک بوده است که تعداد آن در طول سال

صورت مقاله بوده و زبان به یعلم داتیشکل تول نیترت. عمدهاس دهیرس 2878مدرک در سال  733به  2889مدرک در سال 
 ریاز سا شیب یمهندس -یو فن کیزیو ف یمیش یموضوع ینهیدانشگاه بوده است. زم نیا یعلم داتیدر تول رهیزبان چ یسیانگل

 عداد استنادات از سالموجود، تا به امروز شاهد کاهش ت ادیرغم نوسانات زان بوده است. بهسندگیموضوعات مورد توج ه نو
خود  زانیبه بعد م 2881بوده است. از سال  2889استناد به مقاالت از سال  نیانگی،  م 2881، شاخص هرش از سال 2881
و  نیدتریعنوان پرتولبه یمیاز گروه ش یرمضان یعل  ز،ین یعلم أتیه یاعضا انیکرده است. از م دایپ شیافزا هایاستناد

 ر بود.پژوهشگ نیپراستنادتر
 یگسندینو هم شبکه میترس یبررس عنوان با یدر پژوهش() یمقدم و طاهر ینیگل

 جینتا. پرداختند یالدیم 2871 سال تا علوم یاستناد هینما در فضا هوا حوزه در یرانیا پژوهشگران یعلم یهمکار بیضر و
 13/8 ،(سال 17)  یبررس مورد یها سال طول در گانسندینو نیب یعلم یهمکار بیضر نیانگیم که داد نشان آنان قیتحق

( درصد 31/79) یا سندهینو سه و( درصد 21/32) یا سندهینو دو یالگو مقاالت، درصد 11 از شیدرصد به دست آمد. ب
 ن،یچهاردهم در شده ارائه مقاالت یسندگیشبکه هم نو () یمحمد و انیسجاد .اند داشته

 شده برگزار 13 تا 17 یهاسال یط هاشیهما نیا. اندکرده میترس و یبررس را ییایدر عیصنا شیهما نیشانزدهم و نیپانزدهم
ه ارتباط ان داد کنش پژوهش جینتا. است شده استفاده ال کسیودات نت، یوسی یافزارها نرم از هاداده لیتحل منظور به.  است

 ییچندتا و یی: اکثر مولفه ها دوتااست قرار نیبد ییایدر پژوهشگران یسندگینو هم یاجتماع شبکه در موجود یهاهگر نیب
 هم رگبز یها مولفه در موجود یها گره نیب یمنسجم ارتباط. است شده لیتشک یکم یها گره از بزرگ مولفه و هستند

 نیب اطالعت انیجر و ابدی شیافزا پژوهشگران نیا نیب در موجود یتا قطر شبکه اجتماع شده سبب امر نیا و ندارد وجود
 یسندگینو هم یها کهشب نییپا نسبتا شیهما در شبکه تراکم شود یم باعث هم امر نیا که ردیبگ صورت یکند به شبکه یاعضا

بله لحاظ  برتر یها دانشگاه و سندگانیو نو یسندگینو هم نقشه نی. همچنهستند گسسته و تسس نسبتا شیهما نیا در موجود
 .اندشده یمعرف یبررس مورد یهاشاخص

 در یاجتماع بکهش لیتحل یهاسنجه از استفاده با بهداشت وزارت به وابسته یپزشک علوم یهادانشگاه یفیتأل هم یشبکه

 استفاده مورد گاهیپا. است گرفته قرار یمورد بررس () یریوز و انیمحمد توسط یپژوهش
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. است دهش استفاده لیتحل و میترس جهت نت یوسی و پاژک ور،یو وس اکسل، بیب یافزارها نرم از و بوده نسیسا آو وب

بوده است.  یمالز یایماال دانشگاه با یبهشت دیشه دانشگاه نیب یالملل نیب یهمکار نیشتریب که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا
 گاهیجا نیترمهم بیترت به رازیش و زیتبر اصفهان، ،یدبهشتیشه تهران، یپزشک علوم یهادانشگاه ت،یمرکز یهابه لحاظ سنج

 .اندداشته یپزشک علوم یهادانشگاه یفیتأل هم یهاشبکه در را
فن  یریکارگبه ژهیوو به  یسندگینوهم یالگوها یمهم بودن بررس یدهندهنشان یسندگینومربوط به هم یهانهیشیمرور پ

ا در داخل و خارج کشور ر یدر جوامع دانشگاه یسندگینوهم یبررس ی( براتیمرکز یها)سنجه یاجتماع یشبکه لیتحل
استفاده  یسندگینوهم یشبکه لیو تحل یمصو رساز یدارو براو نت نتیوسی یافزارهاها از نرم. در اکثر پژوهشدهدینشان م

 شده است
 یهانرخ رشد، شاخص لیاز قب یسنجعلم یهاپژوهشگران بر اساس شاخص یعلم داتیپژوهش ضمن سنجش تول نیا

 یبررس پژوهشگران و یسندگینوهم یشبکه یهامؤلفه لیها، به تحلپژوهشگران و شاخص هرش آن نیدتریپرتول ،یهمکار

از  تیزمرک یهاجمع محور و بر اساس سنجه یهاشبکه لیبا استفاده از تحل یسندگینوهم یهاموجود در شبکه یساختارها
ها و گره انیله مفاص ،یبندخوشهبیضر ،یچگال یهاسنجه نیپرداخته است. همچن یکیو نزد ژهیبردارو ،ینینابیدرجه، ب لیقب
 شده است. نییمحاسبه و تع زین هارگروهیز

 

 پژوهش یشناسروش
پژوهش شامل  نیجامعه ا باشد یم یشبکه اجتماع لیو تحل یبا استفاده از فنون علم سنج یفیروش پژوهش حاضر توص

 آن سندگانیاز نو یکیباشد که حداقل  یم نسیوب آو سا یاستناد هینما یهاگاهیشده در همه پا هینما یمدارک علم یتمام
 داتیمدرک به عنوان تول 2789در مجموع  ق،یطر نیخود، دانشگاه سمنان را ذکر کرده باشند که به ا یسازمان یدر وابستگ

بوده   نسیوب آو سا گاهیها، درگاه پاداده یابزار گردآور به دست آمد. 2872تا  7118 یهاسال یدانشگاه سمنان در ط یعلم

چند  نیمچن( و هیهنر و علوم انسان یاستناد هینما ،یعلوم اجتماع یاستناد هیعلوم، نما یاستناد هی)نما یاس آ یآ گاهیکه سه پا
 سمنان، انشگاهد یعلم داتیاستخراج تول . به منظوردهد یمرا ارائه مقاالت کنفرانس ها  هیاز جمله نما گریمعتبر د یاستناد هینما
 شده مشخص هااهدانشگ نسیسا آو وب گاهیپا لیتحل بخش از استفاده با سپس و شد استخرج رانیا یعلم داتیتول یتمام ابتدا
 و هم  که مربوط به دانشگاه سمنان که هم با نام  ییهاداده تنها جستجو از پس و

 یعلم سنج یهاها از فنون و شاخصداده لیو تحل هی. به منظور تجزشدند استخراج بودند، شده یساز هینما گاهیدر پا
اده ( استفتیمرکز یها)سنجه یاجتماع یهاشبکه لی( و تحلرهیو غ یهمکار بیضر ،یدرجه همکار ،یهمکار یها)شاخص

)نت  یوسیکوآتور،  ،یستفاده از نرم افزارهابا ا یسندگینقشه هم نو نی. همچندیگرد
. دیگرد لیو تحل میترس ()و نت دراو  (
رم افزار ها توسط نمنظور ابتدا داده نیمختلف استفاده شد. به ا یهانجهها از نرم افزارها و سداده لیو تحل هیبه منظور تجز

 متقارن سیاترم کی آمده دست به سیشد. ماتر لیتشک یسندگیهم نو سیقرار گرفته و ماتر لیو تحل هیکوآتور مورد تجز
ا فرمت نت وارد شد ت یوسیزار به نرم اف سیها مورب )قطر( برابر با صفر قرار داده شد. سپس آن ماتره سلولک بود 711*711
 میرسنت، جهت ت یوسیاز نرم افزار  هایاست فراهم شود. پس از به دست آمدن خروج ازین میترس یکه در نرم افزارها یمناسب

با  برای تمامی نویسندگان و محققان دانشگاه سمنان شاخص  نیاز نرم افزار نت دراو استفاده شد. همچن یسندگینقشه هم نو

 .دیگرد ییشناسا ندکسیاچ ا نیباالتر یدارا سندگانیمحاسبه و نو نسیاه وب آو ساگیده از پااستفا
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 پژوهش یهاافتهی
 یمورد بررس یهاعلم دانشگاه سمنان در سال دینرخ رشد تول تیوضع

ینشان م 2872تا  7118 یهاسال یط نسیوب آو سا یاستناد یهاهیمحققان دانشگاه سمنان در نما یعلم داتیتول یبررس
 111با  2872مربوط به سال  داتیتول نیشتریب نیب نیاند. در امدرک به ثبت رسانده 2789محققان در مجموع  نیدهد که ا

ذکر است  انیمدرک بوده است. شا کیهرکدام با  7111و  7111 یهاآن مربوط به سال نیدرصد از کل( و کمتر 27مدرک )
 باشدیصفر م داتیثبت نشده و تعداد تول یمدرک 7111تا  7118 یهاسال یکه ط

های مورد بررسی از میانگین هندسی به صورت حوزه در طی سال نیا یعلم داتیبه منظور محاسبه متوسط نرخ رشد تول
های مورد مطالعه بوده که مقدار آن نیز ، نرخ رشد در طی هر یک از سال( استفاده شده است. در این رابطه مقدار7رابطه )

 باشد. ( قابل محاسبه می2ا توجه به رابطه )ب
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های مورد بررسی منفی باشد نکته قابل توجه در میانگین هندسی این است که اگر میزان نرخ رشد در طی هریک از سال
 عصاره و یلیباشد )سهتعدد مقاالت در هر سال میه می گردد که در روابط فوق مقدار( محاسب3به صورت رابطه )مقدار

،7311) 
مشخص است  7به دست آمد که همانطور که از نمودار شماره  22/13پس از محاسبه نرخ رشد بر اساس فرمول باال، عدد

 2881 یهارشد مربوط به سال نیشتریشود. بیهده ممحققان دانشگاه سمنان مشا یعلم داتیدر تول یخوب اریروند رو به رشد بس
 میروبه رو هست یدوبرابر باًیمدرک است که با رشد تقر 713با  2881و  98با 

 

 

 نمودار شماره 7 روند رشد تولید علم دانشگاه سمنان در سالهای 7112 تا 2872
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علم محققان دانشگاه سمنان، همانطور که در جدول  دیتول یموضوع یپاسخ به سوال دوم پژوهش در مورد حوزه ها در
درصد( و  2/71مدرک )حدود  171با  کیزیدرصد(، ف 31مدرک )حدود  171با  ی،  نشان داده شده، حوزه مهندس7شماره 

 نداداشته یعلم دیآن تول رامونیند که محققان دانشگاه سمنان پبود یدرصد(، موضوعات 71مدرک )حدود  211با  یاضیر
 

2872 تا 7118 یهاسال یط نسیسا آو وب یاستناد یهاگاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا یپژوهش یهاحوزه .7جدول 
 

درصدتعداد مدارکیحوزه موضوعفیرد

7 
2
3
1
2
9
1
1
1 
78

  یالملل نیب و یمل سطح در علم دیتول از سمنان دانشگاه سهم
 که اندکرده دیتول  مدرک212871 رانیا محققان یبررس مورد یهاسال یط و هاگاهیپا در که دهدیم نشان هاداده یبررس

 اختصاص خود به کشور یهادانشگاه نیب در را 38 باًیتقر گاهیجا که باشدیم مدرک 2789 سمنان دانشگاه سهم نیب نیا در
 یمختلف یامها با اساند، دانشگاهندگان در مقاالت ذکر کردهسینو که یسازمان یوابستگ به توجه با که ییجا)از آن است داده
 یبررس با سپس و شده یابیباز رانیا یعلم داتیتول یتمام یساز کدستی منظور به اند شده هینما نسیسا آو وب گاهیپا در
 دات،یتول از عدادت نیا با. (است آمده دست به یبیتقر یبند رتبه نیا خاص دانشگاه کی نام هر یعلم داتیتول و مختلف یاسام
 .است شده داده نشان 2 شماره نمودار در که است رانیا داتیتول کل از درصد 11/8 حدود سمنان دانشگاه سهم
 

 
 

نسیها وب آو ساگاهیدر پا 2872تا  7118 یهاسال یط یعلم در سطح مل دیسهم دانشگاه سمنان از تول. 2شماره نمودار

 
 

دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی 

269913؛ دیگر

؛ دانشگاه سمنان
2106
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مدرک بوده است. که با  12312711برابر با  2872تا  7118 یهاسال یط ایدن داتیها نشان داد که کل تولداده یبررس

 ا،یعلم دن دیتوان گفت که سهم دانشگاه سمنان در تولیمدرک بوده م 2789منان که برابر با دانشگاه س داتیتوجه به تول

 .باشد یدرصد م 8811/8

 محققان دانشگاه سمنان  نیو پراستنادتر نیدتریپرتول

 یمدرک و اروج 772 یمدرک، امجد 711با  ،یگرجباال  دیدهد که به لحاظ تولیاستخراج شده نشان م یهاداده یبررس

و پر  دیپرتول سندهینو 28اند. بوده نسیوب آو سا یاستناد یهاگاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا نیدتریمدرک پرتول 778با 

نشان داده شده  ، 2شماره در جدول  2872تا  7118 یهاسال یط نسیوب آو سا یاستناد یهاگاهیدانشگاه سمنان در پااستناد 

 است.

 2872تا  7118 یهاسال یط نسیوب آو سا یاستناد یهاگاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا نیپر استناد ترو  نیتر دی. پرتول2جدول 
 

تعداد مقاالتسندهینورتبه
علم دیتول کل از سندهیسهم نو

تعداد استنادسندهینو

 

 وضعیت شاخص اچ ایندکس محققان دانشگاه سمنان 
 ندکسیبا اچ ا ینشان داده شده است. امجد ، 3شماره پرسش در جدول  نیبه ا ییپاسخگو یاها برداده یبررس جهینت

اند. ده شاخص را به خود اختصاص داده نیعدد ا نیهستندکه باالتر یمحققان 72 ندکسیبا اچ ا یو اروج 23با  ی، گرج22
 نشان داده شده است. 3در جدول شماره  ندکسیاچ ا نیشتریب یمحقق دارا

 

2872تا  7118 یهاسال ینس طیوب آو سا یاستناد یهاگاهیدر پا ندکسین اچ ایشتریب یت محققان دانشگاه سمنان دارای. وضع3 جدول

 
فیرد ندکسیاچ اسندهینو 
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  5102تا  0991های های وب آو ساینس طی ساله در پایگاهنقشه شبکه هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه سمنان در مدارک نمایه شد

ر نشان داده شده است. همانطور که یدر شکل ز یمورد بررس یهاسال یمحققان دانشگاه سمنان ط یسندگیشبکه هم نو
ز ا ن خوشهیل شده است. بزرگتریزوله تشکیسنده اینو 1و  یاصل( خوشه) یمولفه 9ن شبکه از ین شکل مشخص است، ایدر ا
ل شده اند.یسنده تشکیها هر کدام از دو نوگر خوشهیسنده و دینو 1سنده شکل گرفته است.  کوچکتر از ینو 717

 
 نسیگاه وب آو سایدر پا 2872تا  7118 یهاسال یمحققان دانشگاه سمنان ط یدات علمیحاصل از تول یسندگیشبکه هم نو، 7شکل شماره 

 
 یهاسال ینس طیوب آو سا یهاگاهیپژوهشگران دانشگاه سمنان در پا یسندگیت نقشه هم نویمرکز یهاشاخص و یچگال

  5102تا  0991

ست. ین ییباال یدهد که چگالیرا نشان م 773/8محققان دانشگاه سمنان عدد  یسندگیم نونقشه ه یشاخص چگال یبررس

وم اول تا س یهاگاهیب در جایبه ترت یدون و اصغری، فریدهد گرجیت نشان میمرکز یهاشاخص درجه از شاخص یبررس

ن شاخص درجه یترشیسنده با بیاند. ده نوشتهرا دا یسندگینون همیشترین افراد بیدهد که این شاخص نشان میاند. اقرار گرفته

داده شده است.،  نشان 1شماره در جدول
-سال یط نسیوب آو سا یاستناد یهاگاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا یسندگین شاخص درجه در نقشه هم نویشتریب یسنده دارایده نو. 1جدول 

2872تا  7118 یها

 
رتبهشاخص سندهینورتبه
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ن یشتریب یسنده دارایه نواند. درا داشته ینینابین بیشتریب یین و رضای، سعدالدیدی، نشان داد که رشینینابیشاخص ب یبررس

 نشان داده شده است.  2شماره در جدول  ینینابیب

-س طی سالهای استنادی وب آو ساینمحققان دانشگاه سمنان در پایگاهقشه هم نویسندگی شاخص بینابینی در ن نیشتریب یسنده دارایده نو . 2دول ج

2872تا  7118های 

 
شاخص بینابینی نویسندهرتبه

 

 

سست بین ها گدهد که عدم حضور آناند نشان میین شاخص افرادی را که بیشترین نقش به عنوان پل ارتباطی را داشتها

ن این شاخص نشان دهنده کوتاهتریهای مرکزیت، شاخص نزدیکی است.از دیگر شاخص شود.ارتباطات محققان را باعث می

سعدالدین بیشترین عدد این شاخص را به  . (7313)عصاره، بابایی، دمسیر یک گره با سایر گره های موجود در شبکه می باش

این بدان معنی است که این نویسندگان دارای اند. های بعدی قرار گرفتهخود اختصاص داده است و رضایی و نادری در رتبه

ندگان در شبکه تر این نویسنشان دهنده قدرت و نفوذ بیش بطور کلیکمترین فاصله با سایر گره های موجود در شبکه هستند. 

دهد.ده نویسنده دارای بیشترین شاخص نزدیکی را نشان می، 9شماره  در جدول .می باشد

وب آو  های استنادیمحققان دانشگاه سمنان در پایگاهنویسندگان دارای بیشترین شاخص نزدیکی در نقشه هم نویسندگی . 9شماره جدول 

2872تا  7118های ساینس طی سال

 
شاخص نزدیکینویسندهرتبه
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آو ساینس  های وبشاخص همکاری، درجه همکاری و ضریب همکاری در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان در پایگاه

  5102تا  0991های طی سال

های مذکور باید تعداد تک نویسندگی یا چند نویسندگی مقاالت در هر سال مشخص اسبه شاخصبه منظور استخراج و مح 

دهد که هرچند روند هم نویسندگی های این جدول نشان مینشان داده شده است. داده ، 3شماره ها در نمودار شود. این داده

محققان دانشگاه سمنان به سمت هم نویسندگی های مورد بررسی در چند سال دچار نوسان بوده است اما در کل در سال

مدرک با سه نویسنده( در  721نویسندگی بوده است ) 3به صورت  2872اند. بیشترین هم نویسندگی در سال گرایش داشته

نشان داده شده است.  3شماره مجموع نیز مدارک علمی سه نویسنده بیشترین نوع هم نویسندگی بوده است که در نمودار 

 

 
فکیک آوساینس به تتوزیع فراوانی و روند همکاری گروهی پژوهشگران دانشگاه سمنان در تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه وب. 3نمودار شماره 

 های مورد بررسیسال

، سه شاخص هم نویسندگی، شامل شاخص های مختلفویسندگی مدارک طی سالپس از به دست آمدن تعداد هم ن

شان داده شده است. شاخص همکاری طی ، 1شماره  همکاری، درجه همکاری و ضریب همکاری به دست آمد که در جدول

ایش داشته است، همچنین در دو شاخص درجه همکاری و ضریب همکاری با وجود های مورد بررسی روند کامالً افزسال

ه ترتیب، های مورد بررسی بچند نوسان در چند سال به طور کلی روند افزایشی بوده است. میانگین این سه شاخص در کل سال

 باشد.می 28/8و  11/8، 22/2
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های استنادی وب آو ساینس همکاری محققان دانشگاه سمنان در پایگاهتوزیع شاخص همکاری، درجه همکاری و ضریب  ،1شماره  جدول
2872تا  7118های طی سال

 
سال

 

شاخص همکاری

 

درجه همکاری

 

ضریب همکاری

 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 گیرینتیجهبحث و 

بوده  است که   22/13قرن اخیر   ربعمحاسبه نرخ رشد نشان داد که، نرخ رشد تولیدات علمی محققان دانشگاه سمنان در 

درصد را برای  31رشد  () سهیلیو  دانش، نتایج فتاحی، روند رو به رشد بسیار خوبی محسوب می شود

نیز رشد قابل قبولی را برای تولیدات علمی دانشگاه زنجان بیان کرده  ()نبوی  .دهدوسی نشان میدانشگاه فرد

های ایالتی در هند را گزارش درصدی تولیدات علمی دانشگاه 1هم رشد  ()دوان و همکاران  است.

ورد سنجی انجام شده در مهای علمبررسی نتایج تقریباً تمامی پژوهش که کمتر از نتایج این پژوهش بوده است.اند کرده

دهد که همسو با نتایج این پژوهش، همگی روندی افزایش ی موضوعی خاص نشان میها، نویسندگان و یا یک حوزهدانشگاه

داشته باشند اما در کل روندی رو به رشد و افزایشی بوده است.  های مختلف نوساناتیاند هرچند ممکن است طی سالداشته

 713)با  2881مدرک(  و  98) با  2881های الزم به ذکر است که بیشترین رشد  تولیدات علمی دانشگاه سمنان مربوط به سال

 2881ی هادهد که سالمیها نشان مدرک( است که با رشد بیش از دوبرابری مواجه هستیم که جای بحث دارد.  نتایج پژوهش

درصد و برای سال  12،  2881شود. نرخ رشد علم ایران در سال های طالیی رشد علم ایران محسوب میسال 2881 و2881و 

های بنابراین طبیعی است که در سال. ()درصد بوده است 21،  2881

زیاد  کز دانشگاهی بزرگ در شمال شرق کشور نیزطالیی تولید علم ایران، شتاب تولید علم در دانشگاه سمنان بعنوان یک مر

و امتیاز  نامه تشویق مقاالتباشد. در مورد علل این رشد نیز می توان به تصویب و توجه خاص وزارت علوم و تحقیقات به آیین

، اجتماعی سی، اقتصادیها اشاره نمود. در اسناد باال دستی مثل برنامه پنج ساله توسعه سیادر این آیین نامه خاص به مقاالت 

نیز توجه خاصی به تولید دانش و اقتصاد دانش محور شده است که می تواند بر رشد  7181و فرهنگی و نیز برنامه چشم انداز 

 علم موثر باشد.
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محققانی هستندکه  72و اروجی با اچ ایندکس  23گرجی با اسحاقی ، 22نتایج یافته ها نشان داد که امجدی با اچ ایندکس 

اند. محققان دارای اچ ایندکس باال دارای استنادهای بیشتری نسبت به االترین عدد این شاخص را به خود اختصاص دادهب

ترز در طبق گزارش موسسه تامسون روی. دهمکاران خود در دانشگاه بوده اند و نشان از کیفیت باالتر تولید علمی آنان می باش

دکتر مجید اسحاقی گرجی و دکتر نیما امجدی در زمره یک انشگاه سمنان بنام های دو نفر از اعضای هیات علمی د 2872سال 

و به اصطالح پر استناد ترین دانشمندان  . و جزء لیست قرار گرفته اند  جهان درصد برتر دانشمندان

اگر دنبال معیاری  اچ ایندکس باالیی باشندبنابراین طبیعی است که داری  جهان از کشور جمهوری اسالمی ایران بوده اند، 

دانشگاه  شوداد میپیشنه برای انتخاب پژوهشگران برتر باشیم شاید معیار مناسبی برای شناسایی و تجلیل از این افراد باشد.

ی معتبر مو همچنین در انتخاب مدیران بعنوان یک معیار علبا اچ ایندکس باال تجلیل نماید  سمنان هر ساله از پژوهشگران

 استفاده نماید. 

های موضوعی مهندسی، فیزیک و ریاضی بیشترین مقاالت دانشگاه سمنان را به خود دهد که حوزهبررسی نتایج نشان می

ی شیمی را به عنوان بیشترین موضوع مورد پژوهش محققان حوزه () اند. پژوهش جعفرزادهاختصاص داده

را در صدر  نیز شیمی، فیزیک و فنی مهندسی ()نتایج پژوهش نبوی  دهد.دانشگاه شهیدچمران اهواز نشان می

هندسی هایی غیر از مبا توجه به این نتیجه، محققان حوزه دهد.موضوعات پرداخته شده توسط محققان دانشگاه زنجان نشان می

باید سعی در تقویت و افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی خود داشته باشند  )مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی( و علوم پایه

 هایی ارتقا بخشند.را در چنین شاخص تا بتوانند رتبه خود

)مؤلفه( خوشه  9د که این شبکه از داهای مورد بررسی نشان نویسندگی محققان دانشگاه سمنان طی سالشبکه همبررسی 

 )مؤلفه(  است. خوشه تشکیل شدهنویسنده  717از  )مؤلفه(  نویسنده ایزوله تشکیل شده است. بزرگترین خوشه 1اصلی و 

 اند.هر کدام از دو نویسنده تشکیل شده)مؤلفه( ها نویسنده و دیگر خوشه 1 از، کوچکتر

دهد که چگالی باالیی نیست. را نشان می 773/8بررسی شاخص چگالی نقشه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان عدد 

( را در شبکه هم نویسندگی مورد مطالعه نشان 2288/8نیز چگالی پایین ) ()پژوهش وانگ و همکاران

 است که جعفرزاده حاضر پژوهشاز نتایج  باالتربود که چگالی  13/8غیر همسو با نتایج این پژوهش، چگالی  تقریباً دهد. امامی

چگالی  ایندلیل  از بررسی شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه شهیدچمران اهواز به دست آورده است. ()

ای علوم هققان کل دانشگاه انجام شده است و ممکن است بین حوزهتواند باشد که این پژوهش بر روی محاین امر میپایین 

ررسی ب نویسندگی زیادی وجود نداشته باشد.ها مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی امکان همپایه و فنی مهندسی با برخی حوزه

های اول تا سوم قرار دهد گرجی، فریدون و اصغری به ترتیب در جایگاههای مرکزیت نشان میصشاخص درجه از شاخ

 اند.نویسندگی را داشتهدهد که این افراد بیشترین هماند. این شاخص نشان میگرفته

 کل دوره مورد ها نشان داد که هرچند روند هم نویسندگی در چند سال دچار نوسان بوده است اما درنتایج بررسی داده

 3به صورت  2872اند. بیشترین هم نویسندگی در سال بررسی محققان دانشگاه سمنان به سمت هم نویسندگی گرایش داشته

مدرک با سه نویسنده( در مجموع نیز مدارک علمی سه نویسنده بیشترین نوع هم نویسندگی بوده  721نویسندگی بوده است )

 است.

رد بررسی روند کامالً افزایش داشته است، همچنین در دو شاخص درجه همکاری و های موشاخص همکاری طی سال

ضریب همکاری با وجود چند نوسان به طور کلی روند افزایشی بوده است. میانگین کل شاخص همکاری، درجه همکاری،  

 2در کل حدود  اشد.بمی 28/8و  11/8، 22/2( به ترتیب، 7118-2872های مورد بررسی)و ضریب همکاری  در کل سال

درصد به صورت هم نویسندگی بوده است. نتایج جعفرزاده  12درصد تولیدات علمی به صورت تک نویسندگی و 
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درصد تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو  17دهد که حدود ان مینیز نش ()

بوده  11/8ضریب همکاری پژوهش وی،  درصد به صورت تک نویسندگی. 1نویسندگی بوده و حدود ساینس به صورت هم

)لینی مقدم و طاهری اری این پزوهش است. نتایج پژوهش گکه نزدیک به ضریب همک

 ست.احاضر دهد که به نسبت کمتر از نتایج پژوهش درصد را در بین محققان هوافضا نشان می 13/8ضریب همکاری  (

 پیشنهادهای برگرفته از پژوهش

 درصدی دارد که رشد  13نشان از رشد  2872تا  7118های سال روند رشد تولیدات علمی در دانشگاه سمنان  طی

ه امر های مربوط بریزی ها و سیاست گذارینظر می رسد سیاست های تشویقی و برنامه شود. بهباالیی محسوب می

شویق های تسیاست ها وتولید علم در دانشگاه سمنان از دالیل این رشد محسوب می گردد پیشنهاد می گردد حمایت

گاه سمنان باشیم.اللملی دانشمقاالت در دانشگاه ادامه یافته تا شاهد رشد بیش از پیش تولید علم بین

  درصد(، فیزیک )حدود  31نتایج بررسی تولیدات علمی در دانشگاه سمنان نشان داد که حوزه های مهندسی )حدود

حوزه های موضوعی پرتحرک و پرتولید علمی در دانشگاه محسوب  ءدرصد(، جز 71درصد( و ریاضی )حدود  2/71

ی موضوعی بررسی گردد تا بعنوان الگویی برای رشد متوازن وهم هاشود دالیل رشد این حوزهشوند. پیشنهاد میمی

ر های اخیر دهای موضوعی تولید علم دانشگاه سمنان مورد تحلیل و استفاده قرار گیرد. در سالجانبه در همه حوزه

م جهت الزهای ریزیهای علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشتر شده است و نیاز است برنامهداخل کشور توجه به حوزه

محض و در حوزه های علوم های غیر از مهندسی و علوم افزایش تولیدات هم به لحاظ کمی و هم کیفی در حوزه

نیز انجام شود.انسانی و اجتاعی 

 اند سمنان داشته المللی دانشگاهدر راستای تکریم مقام اساتید محترمی که بیشترین سهم را در تولید علم بین و در نهایت

حترم م اند این است که از طرف هیات ممیزهاند، یا بیشترین استناد را دریافت کردهاچ ایندکس باالیی بوده و دارای

 پایه تشویقی به این پژوهشگران برجسته اعطا گردد.دانشگاه 

 

 منافعتعارض 

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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