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بررس شب ۀ تألیفهای مشترک ریاض دانان ایران
هادی صفری

نوشتههای علم

چ یده:
بررس شب ۀ تألیفهای مشترک مقاﻻت علم روش برای سنجش

و تحلیل هم اریهای علم

میان پژوهش ران است .در این مقاله،

شب ۀ تألیفهای مشترک ریاض دانان ایران

براساس اطﻼعات

پای اه متساینت تحلیل شده است؛ همچنین ،عﻼوه بر مطالعۀ
ال وهای تألیف مشترک و موضوعات مورد عﻼقۀ این ریاض دانان
در طول زمان ،خوشههای هم اریهای علم

ریاض دانان ایران

در هم اریهای علم

نظر م رسد خوشههای اصل

بیشتر حول موضوعات تحقیقات

معرف

آنها و مؤثرترین
شده است .به

روابط هم اری ریاض دانان ایران
مشترک ‐و نه مؤسسات پژوهش

مشترک‐ ش ل گرفته است .هم اریهای بینالملل

ایران

١

نیز قابل توجه است.

ریاض دانان

مؤثر در ثبت و انتقال دانش داشتهاند.

از روشهای مرسوم انتشار مقاﻻت علم

ادواری است .اولین مجلۀ علم

انتشار در مجﻼت

ادواری منتشرشده در جهان را

»«Philosophical Transactions of the Royal Society

م دانند که اولینبار در سال  ١۶۶۶منتشر شده است ][١٠؛ با این
حساب انتشار مجﻼت علم

بیش از  ٣۵٠سال دارد .انتشار

قدمت

یافتهها ،بهخصوص در مجﻼت علم  ،ارتباط علم را مم ن م سازد

که از پیششرطهای پیشرفت دانش و نیز از مهمترین ارکان نهاد

اجتماع

علم است ].[٢١

مؤلفین در نگارش مقاﻻت علم

با ی دی ر هم اری م کنند.

این هم اری اشتراک منابع ،تجربیات و ام انات را بین آنها

ام انپذیر م سازد و پژوهشهای میانرشتهای را نیز تسهیل م کند

].[٢۴

تألیف مقاﻻت علم که تحت عنوان تألیف مشترک شناخته م شود
ی

از مسائل

تألیف مشترک در سالهای اخیر در سط

یافته است ] .[١٨برخ

٢

است که در قرن اخیر توجه پژوهش ران این حوزه را

به خود جلب کرده است.

شب ۀ متش ل از روابط تألیف مشترک میان نویسندگان نقطۀ

آغاز پژوهشهای بعدی است .این شب هها با روشهای رایج در
تحلیل شب ههای اجتماع و ابزارهای ریاضیات نظریۀ گراف تحلیل

م شوند و از نتایج این تحلیلها م توان در سیاستگذاری علم و
فناوری و ارزیابی محققان و مؤسسات و برنامههای پژوهش

کرد ] .[٢۵تعداد چنین تحقیقات

استفاده

در ایران اندک است که لزوم توجه

بیشتر به این حوزه را نشان م دهد ].[١٧

پای اه اینترنت متساینت  ٣متعلق به انجمن ریاض

بهعنوان ی

نقش

منحصر نم شوند .هم اریهای نویسندگان در

آمری ا که

از سال  ١٩۴٠فعالیت خود را آغاز کرده است در بین ریاض دانان

مقدمه

مقاﻻت علم
ی

∗

پدیدههای اجتماع

جهان

رواج

مانند تخصصگرایی و

جهان شدن نیز در سالهای اخیر باعث گسترش تألیفات مشترک شده

است ].[٢٨

بررس  ،سنجش ،و تحلیل نتایج منتشرشدۀ پژوهشهای علم

موضوع شاخهای از دانش به نام علمسنج
بسیاری از مواق بر مقاﻻت علم
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١

است .این تحقیقات

متمرکز بودهاند ،اما به این نوع از
6 Physics

5 Medline

پای اه مرج شناخته م شود ] .[١۶این پای اه عﻼوه بر
حوزۀ علوم ریاض  ،خدمات

نمایهسازی و ردهبندی نوشتههای علم

مانند محاسبۀ شاخص ضریب تأثیر  ۴ MCQرا نیز ارائه م دهد که ی

شاخص ضریب تأثیر براساس استنادات در مجﻼت حوزۀ علوم ریاض

است ] .[٢٩ ،١۶در اثر حاضر این پای اه بهعنوان مرج مقاﻻت علوم

ریاض نویسندگان ایران در نظر گرفته شده است و براساس آن روابط
تألیفهای مشترک نویسندگان بررس

٢

م شود.

پیشینۀ پژوهش

تحلیل و بررس

روابط تألیفهای مشترک توجه تعدادی از محققین

علمسنج و کتابسنج را به خود جلب کرده بود؛ اما در عمل اجرای

چنین پژوهشهایی قبل از سال  ٢٠٠٠و پیدایش کتابشناس های

ال ترونی

جدید مم ن نشد ].[١١

نیومن در ] [١١به بررس

و مقایسۀ خواص شب ههای تألیفهای

مشترک مقاﻻت پای اه تحقیقات بیوپزش
ال ترونی

فیزی

مدلین  ،بای ان
۵

انتشار

دانش اه کرنل  ۶و پای اهدادههای مجلۀ متمتی ال

ریویوز  ٧پرداخت .مطابق مشاهدات او ،بزرگترین مؤلفۀ همبندی

این شب هها بین  ٨٢تا  ٩٢درصد نویسندگان را در بر گرفته است که

کمترین مقدار متعلق به متمتی ال ریویوز بوده است .در متمتی ال
ریویوز هر نویسنده بهطور میانگین  ۶٫٩مقاله و  ٣٫٩هم ار داشته

)Citation Quotient (MCQ
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شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

است .میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله نیز  ١٫۴۵بوده است .در
شب ۀ تألیفهای مشترک فاصلۀ میانگین گرهها  ٧٫۶و طوﻻن ترین
فاصلۀ میان دو گره  ٢٧بوده است .توزیع تعداد مقاﻻت علم

دانشمندان نیز توزیع

دمکلفت  ٨داشته است.

هنری سن در ] [۶با بررس

روابط همتألیف

پای اه وب آو

ساینس  ٩به این نتیجه رسیده است که تألیف مشترک در طول زمان
افزایش یافته است ،اما تمایل به تألیفهای مشترک در حوزههای

علم آزمایش اه و عمل بیشتر از حوزههای مجرد است .این گزاره
با مشاهدات نیومن ] [١١نیز سازگار است .گﻼنزل و شوبرت نیز در
حد آستانۀ خاص برای تعداد نویسندگان

] [۴معتقدند هر رشته ی

هم ار دارد که در آن بهرهوری بیشینه م شود.
برخ

پژوهشهای فارس

یا مرتبط با ایران بسیار کمتر بودهاند ].[١٧
و دی ران ] [۵به تألیفات

پژوهشها مانند پژوهش حریرچ

مشترک بینالملل دانشمندان ایران پرداختهاند .برخ

فرهنگ و دی ران ] [٢٧معطوف به ی
یا مانند اثر اسدی و ثقف

علم

مانند تحقیق

حوزۀ خاص و محدوده علم

] [١۴متمرکز بر مجموعهای از حوزههای

بودهاند .پژوهشهایی مانند اثر سهیل

یا چند مجلۀ خاص محدود بودهاند .تحقیقات

دی ران ] [١۵نیز به پژوهش ران ی

و عصاره ] [٢۴به ی

مانند مقالۀ اسدی و

دانش اه خاص پرداختهاند.

رضائ نور و دی ران در ] [١٩شب ۀ تألیفهای مشترک

نویسندگان ایران حوزۀ فناوری اطﻼعات را بررس کردهاند .بسیاری
از رابطههای تألیف مشترک در این شب ه از نوع استاد‐دانشجو بوده

است و تألیفهای مشترک دروندانش اه

تش یل م دادهاند.

مشاهدات اسدی و ثقف

در حوزۀ فن

داخل

و مهندس

 ۶٨درصد کل روابط را

] [١۴دربارۀ تألیفهای مشترک ایرانیان

نشان م دهد بیشتر تألیفهای مشترک

بودهاند و رایجترین نوع تألیف مشترک نیز در مقاﻻت

نویسنده بوده است.
ایران

با دو

روشن و دی ران در ] [٢٠شب ۀ تألیفهای مشترک پژوهش ران
حوزۀ سیاستگذاری علم و فناوری را بررس

کردهاند .در

این شب ه هر مقاله به طور میانگین  ٢٫۶۶نویسنده داشته است؛

اما بزرگترین مؤلفۀ همبندی فقط  ١٣درصد نویسندگان را در بر

م گرفته است .این مشاهده را م توان با جوان بودن شب ۀ مذکور

توجیه کرد.
پزش

در پژوهشهایی دی ر ،ستارزاده و دی ران ] [٢٣حوزۀ علوم پایۀ
 ،ضیائ

] [٢۶حوزۀ زمین گردش ری  ١٠و زنگیشه و دی ران

] [٢٢حوزۀ اسﻼم و علوم قرآن

را بررس

12 crawler

کردهاند.

ایران

١۵

پژوهشهای علمسنج خاص در حوزۀ ریاضیات چه در دنیا و چه

در ایران وجود داشته است .کوروار ] [٨ضمن ی
نتایج بررس های کتابشناخت

علوم ریاض
ی

انتقادی،

بررس

مقاﻻت را با نظرات خبرگان حوزۀ

همسو ارزیابی کرده است .اثر بهرنس و لوکش ][٢

بررس سط باﻻی جهان با برخ روشهای رایج در علمسنج

است .ژو و هم اران در ] [١٣پژوهش ران چین و کومار و پل در ]،[٩
پژوهش ران هندی را بررس
و امین

شاویس

ریاض دان ایران

کردهاند.

در ] [١٢گراف تألیفهای مشترک ٢٧۶

را در  ۶حوزۀ علم

بررس کردهاند .آنها معتقدند

گراف محققین حوزههای تحقیق در عملیات و ترکیبیات میانگین

درجات باﻻتر و گراف محققین جبر جابهجایی قطر طوﻻن تری دارد.
آنها همچنین ابزارهای گراف

پیشرفتهتری مانند عدد رنگ

و عدد

استقﻼل را برای تحلیل شب ههای تألیفهای مشترک مورد استفاده

قرار دادهاند .با توجه به روششناس متفاوت و نمونۀ بسیار محدودتر،

مقایسۀ مستقیم نتایج آنها با اثر حاضر ام انپذیر نیست.

گودرزی و هم اران در ] [٢٩برترین مقاﻻت و محققین ریاض

ایران را بر اساس شاخص استنادی  MCQو با استفاده از مقاﻻت
ثبتشده در پای اه متساینت در سالهای  ٢٠١۵تا  ٢٠١٨بررس

کردهاند.

اثر حاضر از روابط تألیفهای مشترک برای بررس

پژوهش ران استفاده م کند و بازۀ زمان
م گیرد.

گستردهتری را در بر

 ٣روششناس پژوهش
١‐٣

جم آوری دادهها

پای اه متساینت

ریاض دانان اهمیت

١١

وابسته به انجمن ریاض

باﻻ و مرجعیت

آمری ا در جامعۀ

نسبی دارد ][١۶؛ بنابراین در

پژوهش حاضر تمام مقاﻻت نمایه شده در این پای اه که حداقل ی

از نویسندگان آنها وابسته به مؤسسهای در ایران بود جم آوری

و بررس

شد.

برای جم آوری چنین مقاﻻت  ،همانند روش

مورد استفاده در ] ، [٢٩از کلمه جستجوی

ش ل  ١استفاده شد .ش ل  ٢اولین صفحۀ نتایج این جستوجو را
نشان م دهد .سپس با ی

خزندۀ  ١٢زبان پایتون ،اطﻼعات تمام

مقاﻻت جم آوری گردید .اطﻼعات همۀ مقاﻻت

که مشمول کلمه

جستجوی مذکور م شدند و تا پایان نیمۀ اول سال  ٢٠٢١در ی

از انواع ششگانۀ اقﻼم پای اه متساینت نمایه شده بودند در این

پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

وابستگ سازمان محققین بر اساس آخرین مقالۀ نمایهشدۀ آنها
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١۶

با وابستگ سازمان

ایران

محاسبه شد .همۀ واحدهای دانش اه آزاد

اسﻼم و همۀ واحدهای دانش اه پیام نور بهعنوان ی

در نظر گرفته شدند.

مؤسسۀ علم

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

تعیینکننده در نظر گرفته شد .برای نویسندگان

نوشتههای آنها ردهبندی نشده بود حوزۀ مطالعات
گرفته نشد.

دادههای سال  ٢٠٢١به دلیل کامل نبودن دادهها از تمام

که هیچی
اصل

از

در نظر

نمودارهای زمان کنار گذاشته شد .همچنین ،ریاض دانان خارج ای

که با ریاض دانان ایران

زیادی هم اری مشترک داشتهاند از تمام
کنار گذاشته شدند.

فهرستهای پرکارترین ریاض دانان ایران
 ٢‐٣تحلیل دادهها

محاسبات ،تحلیل و مصورسازیها با استفاده از ابزارهای زبان پایتون

و ابزار گف

انجام شد ] .[١بر اساس اطﻼعات جم آوریشده برخ

تحلیلهای آماری اولیه مانند میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله،

میانگین تعداد مقاﻻت هر نویسنده و روند تغییر تعداد نویسندگان
مقاﻻت در طول زمان انجام شد.

ش ل :١

٣‐٣

در پای اه متساینت
ش ل  :٢اولین صفحۀ نتایج در پای اه متساینت

حوزۀ مطالعات اصل هر نویسنده

به هر نویسنده بر اساس ردهبندی موضوع
مطالعات اصل

حوزۀ

مقاﻻتش ی

اختصاص داده شد .برای محاسبۀ این ویژگ  ،اولین

سط از ردۀ موضوع اصل هر مقاله مطابق ردهبندی متساینت
انتخاب شد؛ به این ترتیب ،موضوع هر مقاله با ی

١٣

کد دو رقم

مشخص گردید .در مرحلۀ بعد ،پربسامدترین ردۀ موضوع
شد .در شرایط

بسامد ی سان

که چند ردۀ موضوع

نویسنده

تعداد تألیفات مشترک نویسندگان متناظر رأسهای دو سرِ یال بود.

موضوع مطابق مندرجات متساینت از جدید به قدیم بهعنوان عامل
17 PageRank

تش یل گردید .برای هر نویسنده ی

رأس در نظر گرفته شد .در

مقاﻻت

داشتند ،زمان انتشار آخرین مقالۀ نویسنده در هر
16 betweenness

بر مبنای آنچه در باﻻ گفتیم شب ۀ تألیفهای مشترک نویسندگان
صورت که دو نویسنده تألیف مشترک داشتند ،میان رأسهای متناظر

هر نویسنده بهعنوان حوزۀ مطالعات اصل آن نویسنده در نظر گرفته
در بین مقاﻻت ی

 ۴‐٣شب ۀ تألیفهای مشترک نویسندگان

15 degree

measures

آن دو نویسنده ی

یال وزندار بدون جهت رسم شد .وزن یالها برابر

پس از تش یل شب ه و محاسبۀ برخ

از سنجههای مرکزیت
14 centrality

١۴

درجه  ،١۵بینابین

ویژگ های ساختاری آن،
١۶

و رتبۀ صفحه

١٧

برای
13
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�موضوع اصل

Numerical analysis
Combinatorics
Operations research, mathematical programming
Operator theory
Group theory and generalizations
Statistics
Mechanics of deformable solids
Quantum theory
Commutative rings and algebras
Systems theory; control
Relativity and gravitational theory
Partial differential equations
Functional analysis
Ordinary differential equations
Associative rings and algebras
Fluid mechanics
Information and communication, circuits
Probability theory and stochastic processes
Difference and functional equations
Biology and other natural sciences
General topology
Differential geometry
Calculus of variations and optimal control; optimization
Computer science
Game theory, economics, social and behavioral sciences
Order, lattices, ordered algebraic structures
Linear and multilinear algebra; matrix theory
Mathematical logic and foundations
Dynamical systems and ergodic theory
Abstract harmonic analysis
Statistical mechanics, structure of matter
Harmonic analysis on Euclidean spaces
Functions of a complex variable
Mechanics of particles and systems
Nonassociative rings and algebras
Number theory
Real functions
Integral equations
Optics, electromagnetic theory
Topological groups, Lie groups
Approximations and expansions
Global analysis, analysis on manifolds
General algebraic systems
Category theory; homological algebra
Measure and integration
Classical thermodynamics, heat transfer
Special functions
Algebraic geometry
Algebraic topology
Manifolds and cell complexes
Geophysics
Several complex variables and analytic spaces
Integral transforms, operational calculus
Astronomy and astrophysics
History and biography
Geometry
Field theory and polynomials
Sequences, series, summability
Convex and discrete geometry
Potential theory
Mechanics of solids (until 1999)
General
K- theory
Set theory (until 1999)

تعداد مقاﻻت

١٧

ایران

مقاﻻت

مقاﻻت

(مقاﻻت در گذر زمان)ده موضوع پر بسامد

.نشان م دهد

خبرنامه انجمن ریاض

. نمایش داده شده است۵  در ش ل١٩ سط باﻻتر غیررسم

۴٠٠٠

 موضوع اصل:۴ ش ل

محققین شده

 موضوع اصل:۶ ش ل

 پربسامدترین موضوعات سالیانه را در بین موضوعات۶ ش ل

موضوعات سالهای اولیه به دلیل تعداد کم مقاﻻت نوسان زیادی

اصل مقاﻻت ریاض دانان ایران

 نظریۀ گروهها و تعمیم آنها و٢٠٠٣  تا سال١٩٩٠  از اواسط دهۀ.دارد

نیز نظریۀ کوانتوم پرطرفدارترین موضوعات میان ریاض دانان ایران

. م شود۴۴٧٧١  اعﻼم شده است؛ اما مجموع تعداد نوشتههای علم ذکرشده برای سالهای مختلف برابر۴۴٧٧٢  تعداد نوشتهها، در صفحۀ نتایج١٨
بر اساس١٩

دستهبندی

١۶٨ و١۶٧ شماره پیاپی

تشخیص اهمیت هر نویسنده در شب ۀ تألیفهای مشترک استفاده
 از تکرار آنها در اینجا چشمپوش،است و به دلیل رعایت اختصار

[ ذکر شده٢۵] مورد استفاده در

۳٠٠٠

.از روند عادی کمتر است

همهگیری ویروس کرونا در این دو سال و مجازی شدن فرایند آموزش

 به دلیل کامل نبودن دادهها در نمودارهای٢٠٢١  مقاﻻت سال.باشد
علم

 برای ارائۀ.بوده است

 جزئیات روشهای ریاضیات.شد

 برای چینش گرهها در مصورسازی شب هها نیز از ال وریتم.م کنیم
.[٧]  استفاده شد٢ فورس اطلس

۲٠٠٠

۱٠٠٠

یافتهها

 مم ن است.مقاﻻت این سالها در زمان جم آوری دادهها است

از کامل نبودن دادهها و ثبت نشدن کامل

( نیز کاهش یافته است که٢٠٢٠  و٢٠١٩) تعداد مقاﻻت دو سال اخیر
از این مسأله ناش

 و نظریۀ گروهها و تعمیم آنها پربسامدترین،نظریۀ عمل رها

 ی،از وضعیت مقاﻻت حوزههای مختلف

مقاﻻت ریاض دانان ایران

۴

 تا پایان نیمۀ١٩٨١  مقالۀ علم از سال١٨ ۴۴٧٧١در مجموع اطﻼعات

 مشخص٣  همانطور که در ش ل. جم آوری شد٢٠٢١ اول سال

 تعداد سالیانۀ مقاﻻت در گذر زمان رشدی تقریباً نمایی داشته،است
 اندک٢٠١۴  تعداد مقاﻻت در سال.است
بخش

و پژوهش دانش اهها نیز باعث کاهش بازده
.نشان داده نشده است

زمان

 دستهبندی سط باﻻتر موضوع اصل:۵ ش ل

 تعداد مقاﻻت در گذر زمان:٣ ش ل

 بسامد موضوعات مختلف را در بین موضوع اصل مقاﻻت۴ ش ل

.نشان م دهد

،  تحقیق در عملیات و برنامهریزی ریاض، ترکیبیات،آنالیز عددی

موضوعات اصل

نمایی کل

خبرنامه انجمن ریاض

١٨

بوده است .پس از سال  ٢٠٠٣آنالیز عددی به پرطرفدارترین موضوع

تبدیل م شود.

مم ن است دلیل رشد ناگهان

محبوبیت حوزۀ تحقیقات

عددی رواج بیشتر کامپیوترها و نیاز به روشهای محاسبات

آنالیز
در

حوزههای مهندس  ،یا فارغالتحصیل و جذب شدن تعداد زیادی

متخصص این حوزه باشد .بررس

تحقیقات میدان  ،مصاحبه و بررس

است.

دقیقتر علت این مسئله نیازمند

بیشتر مقاﻻت و سوابق پژوهش

محبوبترین زیر شاخههای آنالیز عددی در تحقیقات

ریاض دانان ایران  ،استفاده از روشهای طیف  ،هم م ان

روشهای مرتبط برای حل معادﻻت انتگرال

و سایر

)زیر شاخه (65R20با

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

به نظر م رسد تعداد مقاﻻت نویسندگان را نم توان با توزیع

قانون لوتکا

٢٠

بهخوبی مدلسازی کرد .بهترین توزیع یافتشده برای

توصیف تعداد نویسندگان با تعداد مقاﻻت مشخص )  Xتعداد مقاﻻت

هر نویسنده و  Yتعداد نویسندگان دارای  Xمقاله( با استفاده از قانون
لوتکا با رابطۀ  Y = ١١٠٧١٫٧۵١۴١٩ ∗ X −١٫٨۴٠٣۵٣قابل مدلسازی

است که در آزمون کولموگروف‐اسمیرنف با بازۀ اطمینان  ٩۵درصد

ش ست م خورد .بیشتر مقاﻻت دو نویسنده دارند .مقاﻻت

با سه

نویسنده و مقاﻻت تکنویسندهای بهترتیب در جای اههای بعدی قرار

دارند .ش ل  ٧توزیع مقاﻻت را بر اساس تعداد نویسندگان آنها نشان
م دهد.

 ٧۴٢مقاله و حل مسائل معادﻻت دیفرانسیل با مشتقات جزیی با
مقدار اولیه و شرایط مرزی وابسته به زمان )زیر شاخه (65M70با ۴٨٢
مقاله و روشهای اجزای محدود ،ریل ‐ریتز ،گلرکین و روشهای

همم ان

برای حل معادﻻت دیفرانسیل عادی )زیرشاخۀ  (65L60با

 ٢٩٧مقاله است .تعداد فراوان ردههای فرع

نزدی

حوزۀ آنالیز عددی و

فراوان این حوزه به بسیاری از ردههای دی ر علوم ریاض

ازجمله عوامل احتمال

تعداد فراوان مقاﻻت این حوزه است .در

بین مقاﻻت ریاض دانان ایران  ،آنالیز عددی بیش از همه همراه با
معادﻻت دیفرانسیل با مشتقات جزئ  ،معادﻻت انتگرال  ،معادﻻت

دیفرانسیل عادی و م انی

سیاﻻت استفاده شده است.

سیاستهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در الزام استادان به

نگارش مقاﻻت و تأکید بر نگارش مقاﻻت بینالملل

با هدف بهبود

جای اه کشور از نظر معیارهای رشد علم نیز از دی ر عوامل است که

ش ل  :٧تعداد نویسندگان مقاﻻت

مم ن است باعث افزایش تعداد مقاﻻت در همه شاخههای ریاض
شده باشد .شاویس

و امین

معتقدند آنالیز عددی در بین حوزههای

علم علوم ریاض رایج در ایران بزرگترین عدد استقﻼل و بیشترین

تنوع زمینههای پژوهش را دارد ] .[١٢آنالیز عددی در مقیاس جهان

و در کشورهای دی ر جزء موضوعات پرطرفدار بوده است اما معموﻻ

محبوبترین موضوع نیست ].[٣

بهطور میانگین ،هر مقاله  ٢٫٣٧نویسنده دارد و هر نویسنده ۴٫١٨

مقاله تألیف کرده است .میانگین تعداد نویسندگان مقاﻻت اندک

ش ل  ٨سهم ال وهای عددی تألیف مشترک را در گذر زمان

نشان م دهد .در سالهای اخیر تألیف مشترک در گروههایی با

بیش از دو عضو رایجتر شده است .از سال  ١٩٩۶تألیف مشترک

مقاﻻت
ایران

با دو نویسنده به ال وی رایج تألیف مقاﻻت ریاض دانان

تبدیل شده است که نشانگر قدمت تألیف مشترک در بین

بیش از مشاهدۀ نیومن در ] [١١دربارۀ متمتی ال ریویوز است .با

این گروه از پژوهش ران است.

تعداد سالیانۀ مقاﻻت و رایجتر شدن تألیف مشترک ،چنین اتفاق دور

سال  ٢٠٠٧تعداد مقاﻻت دارای سه نویسنده از تعداد مقاﻻت

گذشت بیش از پانزده سال از مقالۀ نیومن و با توجه به روند صعودی
از انتظار نبود .تعداد مقاﻻت هر نویسنده نیز حدود سه مقاله کمتر از

مشاهدۀ نیومن در ] [١١دربارۀ متمتی ال ریویوز است که مم ن است

نتیجۀ ورود تعداد زیادی محقق تازهکار به جرگۀ پژوهش ران باشد.

از سال  ٢٠٠۴با کاهش

تکنویسندهای پیش
مقاﻻت

تعداد مقاﻻت تکنویسندهای

قابلتوجه

روبهرو بوده است و در

گرفته است .در حال حاضر و با وجود رشد

که حاصل هم اری سه نویسنده یا بیشتر هستند ،ال وی

رایج نگارش مقاﻻت همچنان تألیف مشترک دو نویسنده است.
law

20 Lotka’s

خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

ایران

١٩

تعداد مقاﻻت با  ۵۶۶مقاله به ی

عضو هیئت علم دانش اه صنعت

امیرکبیر اختصاص دارد .دو عضو هیئت علم دانش اه یزد و دانش اه
سمنان ،بهترتیب با  ۵٠١و  ٣٢۶مقاله ،در جای اههای بعدی قرار

دارند .ش ل  ١٠وابستگ
فردوس

 ٢۵٣۵٨رأس

)نویسنده( و  ۵۵۴۶٠یال وزندار بدون جهت دارد .هر نویسنده

بهطور میانگین  ۴٫٣٧هم ار دارد .میانگین فاصلۀ رأسهای درون

ی

مؤلفۀ همبندی در گراف برابر  ۶٫٧۶و بیشترین فاصلۀ دو گره

درون ی

مؤلفۀ همبندی )قطر گراف( برابر  ١٨است .این اعداد

اندک از مشاهدات نیومن در ] [١١دربارۀ متمتی ال ریویوز متفاوتاند
و شب های متراکمتر را نشان م دهد )میانگین درجات بیشتر و فواصل

کوتاهتر( که با توجه به محدودتر بودن شب ۀ مورد بررس
بودن آن دور از انتظار نبوده است.

و بال تر

بزرگترین مؤلفۀ همبندی شب ۀ مذکور  ٢١٧٣٠رأس و ۵١۶٣۵

یال دارد که  ٨۵٫۶٩درصد رأسها )نویسندگان( و  ٩٣٫١٠درصد
یالهای شب ه را در بر م گیرد .نسبت نویسندگان که در بزرگترین

مؤلفۀ همبندی قرار م گیرند به مشاهدۀ نیومن در ] [١١دربارۀ
متمتی ال ریویوز بسیار نزدی

این افراد و حوزۀ مطالعات

آنها را نشان م دهد .دانش اههای آزاد اسﻼم  ،صنعت

ش ل  :٨تعداد نویسندگان مقاﻻت در گذر زمان

شب ۀ تألیفهای مشترک ریاض دانان ایران

سازمان

است.

اصل

امیرکبیر و

مشهد بیشترین تعداد محققین پرکار وابسته را دارند .ذکر

این نکته ﻻزم است که همۀ شعبههای دانش اه آزاد اسﻼم

مؤسسۀ پژوهش

ی

ی تا در نظر گرفته شده است .همچنین ،آنالیز

عددی حوزۀ تحقیقات اصل بیشترین تعداد ریاض دانان پرکار ایران

است .پژوهشهای گودرزی و دی ران نیز تفاوت جای اه دانش اههای

مختلف در حوزههای مختلف را نشان م داده است ].[٢٩

جدول  ١پرکارترین ریاض دانان ایران

را براساس سنجههای

مرکزیت درجه )بدون وزن( ،رتبۀ صفحه و بینابین

در شب ۀ تألیفات

مشترک در بر دارد .مرکزیت درجه تعداد هم اران هر ریاض دان را

نشان م دهد .مرکزیت رتبۀ صفحه هم اری با سایر ریاض دانان

مهم را نیز در محاسبات وارد م کند .مرکزیت بینابین

موقعیت

راهبردی هر ریاض دان را در شب ه و نقش او را در مرتبط کردن
گروههای مختلف ریاض دانان نشان م دهد .بیشترین مرکزیت

درجه و رتبۀ صفحه متعلق به دانش اه یزد و بیشترین مرکزیت بینابین

متعلق به دانش اه بینالملل

امام خمین )ره( قزوین است .محققین

از حوزههای نظریۀ گروهها و تعمیم آنها ،ترکیبیات ،آنالیز تابع ،

م انی

سیاﻻت ،تفاضل محدود و معادﻻت تابع  ،آنالیز عددی،

تحقیق در عملیات و برنامهریزی ریاض  ،سیستمهای دینامی

نظریۀ ارگودی

و

 ،نظریۀ عمل رها و نظریۀ کوانتوم در بین پرکارترین

نویسندگان با معیارهای مرکزی مختلف قرار دارند.

با توجه به خوشههای مختلف شب ۀ تألیفهای مشترک )ش ل (٩

و افراد در این شب ه به نظر م رسد شب ههای هم اری ریاض دانان
ایران

نه براساس وابستگ

سازمان  ،بل ه براساس حوزۀ پژوهش

ش ل گرفته است .آنالیز عددی )خوشۀ صورت مرکز شب ه( ،تحقیق
در عملیات و برنامهریزی ریاض

باﻻی شب ه( ،م انی

)دو خوشه به رنگ سبز روشن در

جامدات تغییرش لپذیر )گروههای آبی روشن

در باﻻ ـ چپ شب ه( ،ترکیبیات )خوشۀ سیاه پایین شب ه( ،آمار )خوشۀ

نارنج در باﻻ ـ راست شب ه( ،نظریۀ سیستمها و کنترل )خوشۀ قرمز
ش ل  :٩بزرگترین مؤلفۀ همبندی شب ۀ تألیفات مشترک رنگ گره متناظر
هر نویسنده بیانگر حوزۀ مطالعات اصل او است.

ش ل٩ی

مصورسازی از بزرگترین مؤلفۀ همبندی شب ۀ

تألیفهای مشترک ریاض دانان ایران

را نشان م دهد .بیشترین

در باﻻ ـ چپ شب ه( و م انی
چپ شب ه( برخ

سیاﻻت )خوشۀ سبز تیره در سمت

از بزرگترین این خوشهها هستند .در مرکز شب ه

خوشهای دی ر شامل چند ریاض دان پرکار در حوزههای نزدی
هم تفاضل محدود و معادﻻت تابع  ،آنالیز تابع

خاکستری دیده م شود.

به

و غیره ،به رنگ

خبرنامه انجمن ریاض

٢٠
وابستگ

جدول  :١وابستگ
سازمان

دانش اه یزد

دانش اه صنعت شریف

دانش اه فردوس

دانش اه صنعت

دانش اه سمنان

دانش اه بینالملل

امام خمین

دانش اه آزاد اسﻼم

پرکارترین نویسندگان براساس مرکزیت درجه )بدون وزن( ،رتبۀ صفحه )وزندار( و بینابین

مرکزیت درجه

وابستگ

٢٠١

دانش اه صنعت

٢۴٠

مشهد

نوشیروان

سازمان

)ره( قزوین

دانش اه صنعت

امیرکبیر

١۴٩

دانش اه صنعت

امیرکبیر

١٣١

دانش اه تهران

دانش اه صنعت

امیرکبیر

دانش اه فردوس

دانش اه کاشان

دانش اه آزاد اسﻼم

دانش اه صنعت

نوشیروان

)راست( و حوزۀ مطالعات

ریاض دانان ایران

وابستگ

دانش اه صنعت

اصل

دانش اه صنعت

٠٫٠٠١۴۶٩

امیرکبیر
امیرکبیر

دانش اه یزد

دانش اه مازندران

٠٫٠٠١۴٢١
٠٫٠٠١۴٠٢

دانش اه آزاد اسﻼم

٠٫٠٠١٣۵۴

دانش اه صنعت

٠٫٠٠١١٩۵

نوشیروان

دانش اه آزاد اسﻼم

)چپ( پنجاه ریاض دان پرکار ایران

مرکزیت بینابین

٢٠٧٩١١٧٨٫١٢
١٢۴١۶٨٩٨٫٣۴
٩٩١٧٨١١٫۵۵
٩٣٩۶٣٧٣٫٢۶
٩٣۶۴۶٩٨٫٢١
٨۶٩۶٠٧٣٫٨٣

دانش اه آزاد اسﻼم

٠٫٠٠١٢٢۵

بابل

)ره( قزوین
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براساس تعداد مقاﻻت

ارتباط  ،افزایش تعداد محققین و خصوصاً دانشجویان دکتری ،تغییر

 ۵بحث ،نتیجهگیری و تحقیقات آینده
جدول  ١تعداد مقاﻻت علم
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شریف

دانش اه بینالملل امام خمین

١۴٠

ش ل  :١٠وابستگ سازمان
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بهار و تابستان ١۴٠٠

از سال  ١٩٨٠تا

امروز رشدی نمایی و نسبتاً پایدار داشته است .ریاض دانان ایران

از

سالهای دور و پیش از همهگیر شدن تألیف مشترک در دانش اههای

سرتاسر جهان به تألیف مشترک مقاﻻت علم روی آوردند و بهسرعت
مقاﻻت دونفره به ال وی رایج نگارش مقاﻻت علم

آنها تبدیل

شد؛ اما برغم آنکه مقاﻻت دارای سه نویسنده نیز بسیار رایج شدهاند،

تألیف مشترک در گروههای بزرگتر از دو نویسنده هنوز به ال وی

غالب تبدیل نشده است .نظام پاداش مؤسسات علم

مبتن

بر

تعداد مقاﻻت ،ام انپذیر کردن تحقیقات وسیعتر ،توسعۀ فناوریهای

عرف جوام

علم

بهخصوص دربارۀ ذکر نام استادان راهنما در

مقاﻻت مستخرج از پایاننامهها ] [۶و عوامل اجتماع

مانند تخصص شدن علوم و جهان شدن ] [٢٨برخ
بر رشد تألیفات مشترکند.

ایران

سط باﻻتری

از عوامل مؤثر

بسیاری از ویژگ های شب ۀ تألیفهای مشترک ریاض دانان
مشابه مشاهدات پژوهش ران از شب ههای تألیف مشترک

ریاض دانان سرتاسر جهان است و ویژگ های رایج شب ههای
اجتماع  ،ازجمله قانون شش درجۀ جدایی ،دربارۀ این شب ه نیز صدق

م کند؛ هرچند به نظر م رسد تعداد مقاﻻت نویسندگان از توزیع

قانون لوتکا پیروی نم کند.
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در بین اسام

که حداقل ی

نویسنده با وابستگ

داشتهاند )مقاﻻت موضوع پژوهش حاضر( به چشم

ریاض دانان حذف شدند؛ اما مشخصات برخ
ایران

مطالعات

دانشمندان

362.
–[2] Behrens, H. and P. Luksch (2011). Mathematics 1868
2008: a bibliometric analysis. Scientometrics Scientometrics 86(1), 179 – 194.
Quantitatively speak-

[3] Figueroa-O’Farrill, J. (2010).

ing, which subject area in mathematics is currently the
most research active? MathOverflow. Available online
[Last access:

حوزۀ تحقیقات

یا دورههای پسادکتری ،نزدی

دی ر قرار گیرد.

و غیره(

قرن بیستم نظریۀ گروهها و محاسبات

پر بسامدترین موضوعات پژوهش

محبوب ریاض دانان

بودهاند .از سال  ٢٠٠۴آنالیز عددی با اختﻼف قابلتوجه به

محبوبترین موضوع پژوهش

در ایران بدل م شود .با وجود اشاره

به چند عامل احتمال  ،علت دقیق این مسئله نیازمند تحقیقات بیشتر

[4] Glänzel, W. and A. Schubert (2004). Analysing scientific networks through co-authorship. In Handbook of
– quantitative science and technology research, pp. 257
276. Springer.
[5] Harirchi, G., G. Melin, and S. Etemad (2007, Jul). An
exploratory study of the feature of Iranian co-authorships
in biology, chemistry and physics. Scientometrics 72(1),
11–24.
[6] Henriksen, D. (2016, May). The rise in co-authorship in
the social sciences (1980 – 2013). Scientometrics 107(2),
455–476.

از سوی متخصصین این حوزه است.

[7] Jacomy, M., T. Venturini, S. Heymann, and M. Bastian

تش ر و قدردان

(2014, Jun). ForceAtlas2, a continuous graph layout al-

نگارنده ﻻزم م داند مراتب تش ر خود را از کتابخانۀ مرکزی و مرکز
اسناد دانش اه تهران اعﻼم کند که تسهیﻼت ﻻزم را برای استفادۀ

نگارنده از پای اه متساینت و جم آوری اطﻼعات اولیۀ مورد نیاز

برای نگارش اثر حاضر فراهم آورد .نگارنده مراتب قدردان

خود را از

سعیده زارع ،دانشجوی ریاض دانش اه تحصیﻼت تکمیل علوم پایۀ
زنجان ،اعﻼم م دارد که در تحلیل برخ

نگارنده ارائه داد.

at
2021-06-29].

و دﻻیل آنها )روابط استاد‐دانشجو ،آشنایی در فرصت

در سالهای پایان

ایران

از آنها در قسمت

پژوهش ذکر شد .هم اریهای بینالملل

م تواند موضوع پژوهش
کوانتوم

پرکارترین

این دانشمندان از فهرستهای مربوط به پرکارترین

روش شناس

–ference on Web and Social Media, Volume 3, pp. 361

سازمان  ،بل ه براساس حوزۀ

کاری ریاض دانان تش یل شده است .بر این اساس ،م توان این

وابستگ سازمان

ایران

٢١

gorithm for handy network visualization designed for the
gephi software. PloS one 9(6), e98679–e98679.
[8] Korevaar, J. (1996). Validation of bibliometric indicators
–in the field of mathematics. Scientometrics 37(1), 117
130.

یافتهها راهنماییهایی به

مراج

[9] Kumar, P. and J. K. Pal (2017). Scientometric evaluation of sankhyá–the indian journal of statistics. Malaysian
Journal of Library & Information Science 17(2), 83–100.

[1] Bastian, M., S. Heymann, and M. Jacomy (2009). Gephi:

350 years of scientific jour-

An open source software for exploring and manipulating

Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and

networks. In Proceedings of the International AAAI Con-

[10] Mack, C. (2015, 02).
nals.

MOEMS 14, 010101.

خبرنامه انجمن ریاض

٢٢

[11] Newman, M. E. J. (2004, Apr). Coauthorship networks
and patterns of scientific collaboration. Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of
America 101 Suppl 1(Suppl 1), 5200–5205.
[12] Shaveisi, F. and M. Amini (1399). The analysis of the
co-authorship graph of iranian researchers in mathematics by graph parameters. Scientometrics Research Journal 6(11), 237–260.
[13] Zhou, P. and L. Leydesdorff (2007). The citation impacts and citation environments of chinese journals in
mathematics. Scientometrics 72(2), 185–200.
] [١۴اسدی ،مریم و سامان ثقف
پژوهش ران ایران

در حوزۀ فن

 .١٩٩٠آموزش مهندس

) .(١٣٩١بررس
و مهندس

میزان همتألیف
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