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  پژوهشگران در  ها و دو شاخص نوين براي سنجش همكاري انتشاراتي گروه
  مراكز آموزش عالي

  
  3علي صمدي كوچكسرائي، 2، محمد سليمي اصل1زاده حافظ محمدحسن

 

  چكيده
لم، ع ديتول شيافزا يها از راه يكي .است يپژوهش يها گروه زيكار پژوهشگران همكار و ن تيفياز ك يشياغلب نما ،يعلم يهمكار

ها  شدن آن يباعث منزو ،گريكديبا  ها هاي آموزشي دانشگاه گروه يكه عدم ارتباط علم چرا .استآن  يگذار تبادل دانش و به اشتراك
اند، ميزان همكاري را  گيري ميزان همكاري پيشنهاد شده هايي كه تا كنون جهت اندازه شاخص .شود مي» انقباض علم« ي دهيپدايجاد و 

با توجه به اين كه پژوهشگر زماني به . دهند ف اصلي پژوهشي گروه محل تحقيق پژوهشگر، مورد ارزيابي قرار نميهد ي در زمينه
شود كه داراي اهداف  رسد كه عضوي از يك گروه پژوهشي با هدف مشخص باشد؛ و گروه نيز زماني موفق مي حداكثر موفقيت مي

در اين مقاله، دو شاخص جديد . وند كه در جهت اهداف پژوهشي گروه باشندش هايي با اهميت تلقي مي تعريف شده باشد، همكاري
شوند و با در نظر گرفتن مفاهيم فوق، به ارزيابي ميزان  پيشنهاد مي »پژوهشگر همكار hشاخص «و  »يهمكار hشاخص « نيعناوتحت 

  .شود ها پرداخته مي هاي پژوهشي و پژوهشگران شاغل در اين گروه همكاري در گروه
  .مطالعات ارزيابي؛ رفتار مشاركتي؛ پرسنل پژوهشي :ي كليديها  اژهو

  كوتاه :نوع مقاله
  11/7/89 :پذيرش مقاله    8/6/89 :اصالح نهايي    5/7/88: مقاله دريافت
ها و  دو شاخص نوين براي سنجش همكاري انتشاراتي گروه. زاده حافظ، سليمي اصل محمد، صمدي كوچكسرائي علي محمدحسن :ارجاع

  .726-730 ):5( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .ژوهشگران در مراكز آموزش عاليپ
 

  مقدمه
اي،  امروزه مفاهيمي نظير تبادل دانش و روابط بين رشته
ترديد  موضوع مورد بحث محافل علمي است كه بي

هاي علمي پژوهشگران و مؤسسات تحقيقاتي با  همكاري
مكانات و مهارت موجود در يكديگر به منظور استفاده از دانش، ا

 .هاي عملي كردن اين مفاهيم باشد تواند يكي از راه يكديگر، مي

هاي  هاي متعددي جهت سنجش فعاليت تا كنون شاخص
علمي پژوهشگران و مؤسسات تحقيقاتي ارايه شده است كه 

. 1: بندي كرد كلي طبقه ي ها را به سه دسته توان آن مي
 ي توليدات علمي در يك دوره هايي كه مبتني بر ميزان شاخص

هايي كه مبتني بر  شاخص. 2زماني مشخص هستند، 
هايي كه  شاخص. 3استنادهاي دريافتي توليدات علمي هستند و 

  ).1(مبتني بر عامل تأثير محل انتشار اين توليدات هستند 
ها كه مبتني بر  يكي از پركاربردترين اين شاخص

با نام  2005در سال  Hirschاستنادهاي دريافتي است، توسط 
h-index  طبق تعريف، اگر در طول يك ). 2(معرفي شد

منتشر شده از يك  ي مقاله hزماني مشخص،  ي دوره
استناد باشد، شاخص آن پژوهشگر  hپژوهشگر، حداقل داراي 

اشكاالت مطرح شده در مورد اين ). 3(خواهد بود  hبرابر 
كار  گران تازهدر پژوهش hشاخص عبارت از كم بودن مقدار 

متعادل پژوهشگران فعال در  ي زبده، عدم امكان مقايسه
هاي زودبازده و پرتوليد؛ و  توليد با حوزه هاي ديربازده و كم حوزه

  ). 1(عمر براي توليدات مورد بررسي است  در نظر نگرفتن نيمه
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جهت رفع اشكاالت مطرح شده، با توجه به موضوع مورد 
اما اكثر اين . ميلي ديگري ابداع شدندهاي تك بررسي، شاخص

ها جهت ارزيابي پژوهشگر يا توليدات علمي او طراحي  شاخص
يكي از موضوعاتي كه در اين مقوله مورد توجه قرار . شدند
 ي گيري ميزان همكاري پژوهشگر و نيز مؤسسه ، اندازهگيرد مي

در اين . محل فعاليت او با ساير پژوهشگران و مؤسسات است
 »همكار h«، به معرفي دو شاخص جديد تحت عناوين مقاله

)hc-index ( و»h همكار پژوهشگر« )hrc-index(  پرداخته
گيري كمي  توانند با محاسباتي ساده، به اندازه شده است كه مي

  . دو خصوصيت مورد اشاره بپردازند
  

  شرح مقاله
  هاي همكاري مروري بر شاخص

Lawani  نويسندگان در ازاي ، ميانگين تعداد 1980در سال
انتشاراتي را به عنوان شاخص همكاري  ي هر ماده

)Collaboration index  ياCI ( مطرح كرد)كه ) 4
اشكال اين شاخص اين است . آن بسيار ساده است ي محاسبه

عدم  ي كه مقاالت داراي يك نويسنده، كه نشان دهنده
شاخص همكاري منظور  ي باشند، نيز در محاسبه همكاري مي

اين مشكل را با اصالح مدل  Kumarو  kumar. شوند مي
در كنار ). 5( ندبرطرف كرد 2008در سال  Lawaniهمكاري 

 ي فرمول درجه ي با ارايه Subramanyamاين شاخص، 
، كه عبارت )DCيا  Degree of collaboration(همكاري 

از نسبت مدارك داراي چند نويسنده بر مجموع كل مدارك 
، اظهار داشت كه براي به )6(بود ) چند نويسندهمدارك تك و (

زمان از  هم ي روشني از همكاري، استفاده ي دست آوردن ايده
البته همان طور كه ). 7(مناسب است  DCو  CIدو شاخص 

 - تفاوتي بين تعداد نويسندگان DCمشخص است، شاخص 
  . شود قايل نمي - زماني كه بيش از يك نويسنده داريم

و همكاران شاخصي تحت  Ajiferuke، 1988در سال 
يا  Collaborative coefficient(عنوان ضريب همكاري 

CC (اين شاخص، به هر  ي براي محاسبه. را ابداع كردند
تعلق  j/1نويسنده است، امتيازي معادل  jاي كه داراي  مقاله

مقاالت مورد  ي كسر ميانگين امتيازات مجموعه. گيرد مي
اين ). 7(خواهد بود  CCر شاخص بررسي از عدد يك، براب

كه  هنگاميشاخص، مزاياي هر دو شاخص فوق را دارد؛ 
به سمت صفر  آنمقدار  ،نويسنده اكثريت دارند مقاالت تك
سطوح مختلف چندنويسندگي را از يكديگر  و شود متمايل مي
  .دكن تفكيك مي

نويسندگي  ي، شاخص همهمكار يها از شاخص گريد يكي
)Co-authorship index  ياCAI ( است كه توسطGarg 

اين شاخص به ). 8- 9(مطرح شد  2001در سال  Pahdiو 
بيان ميزان همكاري موجود در يك زيرمجموعه نسبت به 

در اين روش، مقاالت منتشره توسط . پردازد كل مي ي مجموعه
بر ) به عنوان مثال چند كشور(اي از واحدهاي مكاني  مجموعه

شوند و نسبت مقاالت  مي بندي روهحسب تعداد نويسندگان، گ
سپس هر . شود ها مشخص مي در هر گروه به كل گروه

مانند (هاي مشخصي  مكاني به زيرمجموعه ي مجموعه
تقسيم و محاسبات فوق در مورد هر ) كشورهاي مورد بررسي
از تقسيم عدد به دست آمده در مورد . شود زيرمجموعه تكرار مي

كل،  ي عدد مشابه از مجموعههر گروه از هر زيرمجموعه بر 
  . شود حاصل مي CAIشاخص 

  
  هاي جديد پيشنهاد شاخص

شود گروه آموزشي دانشگاهي  يكي از عواملي كه باعث مي
همگام با علم جهاني حركت كند، همكاري علمي و اشتراك 

. هاي آموزشي و مراكز تحقيقاتي است دانش با ديگر گروه
تا انقباض علم، تنها با  بين توليد علم ي تر شدن فاصله عميق

  .شود همكاري علمي ميسر مي
  

  hc-indexشاخص 
گيري كمي همكاري علمي يك گروه آموزشي يا  جهت اندازه

توان تعداد مقاالت منتشره و موارد ثبت  مركز تحقيقاتي، مي
ها و مراكز تحقيقاتي را در  اختراع مشترك آن با ديگر گروه
هر جا تعداد . بوط را ثبت كردقالب جدولي آورد و تعداد موارد مر
هاي آموزشي بيشتر يا مساوي  مقاالت مشترك با ديگر گروه
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» همكاري hشاخص «هاي آموزشي باشد،  تعداد گروه
)Collaboration h-index  ياhc-index (به . خواهد بود

همكاري گروه آموزشي  hزير شاخص  ي عنوان مثال در نمونه
  ).1جدول (باشد  مي 3مورد بررسي 

  
  همكاري hگيري شاخص  اندازه ي نحوه: 1جدول 

تعداد مقاالت و ثبت 
  اختراع مشترك

هاي همكار با گروهگروه
  آموزشي مورد نظر

 بيوتكنولوژي  40
 بيولوژي  30
 بيوشيمي  20
 داروشناسي  2

 3=همكاري hشاخص 
  

دهد كه يك گروه آموزشي با  اين شاخص به ما نشان مي
مراكز تحقيقاتي بيشترين همكاري را كدام گروه آموزشي يا 

هاي آموزشي هسته را كه با گروه آموزشي  دارد و در واقع گروه
  .كند اند، مشخص مي مورد نظر در ارتباط بوده

  
 hrc-indexشاخص 

گيري تعداد اعضايي كه در هر گروه آموزشي فعاالنه  جهت اندازه
كنند،  هاي آموزشي مي اقدام به برقراري همكاري با ساير گروه

توان نام اعضايي از گروه آموزشي مورد نظر را كه در تأليف  مي
اند و  ، شركت داشتهhcمقاالت يا ثبت اختراعات مشمول شاخص 

هر جا تعداد . تعداد مقاالت و ثبت اختراعات مربوط را ثبت كرد
پژوهشگر  hشاخص «بيشتر يا مساوي تعداد پژوهشگران باشد، 

  يا Researcher for collaboration h-index( »همكار
 hrc-index (گيري  براي نمونه، جهت اندازه. خواهد بود

، افرادي از 1در گروه آموزشي مورد بحث جدول  hrcشاخص 
مورد فهرست شده در سه  90گروه، كه در تأليف و ثبت اختراع 
فهرست  2اند، مطابق جدول  بند اول جدول مشاركت داشته

هر چه شاخص . خواهد بود 7برابر با  hrcشاخص . شوند مي
hrc گروه اين است كه در  ي تر باشد، نشان دهنده بزرگ

 آموزشي مورد بررسي، تعداد پژوهشگران بيشتري قادر به

-hrc بنابراين، افزايش. اند برقراري ارتباط مؤثر با سايرين شده

index  وhc-index پويايي گروه آموزشي و  ي دهنده نشان
افزايش رشد علمي در مسير علم جهاني  حركت آن جهت

  .خواهد بود
  

  پژوهشگر همكار hگيري شاخص  اندازه ي نحوه: 2جدول 
 تعداد مقاالت و ثبت اختراع

هاي بيوتكنولوژي،  مشترك با گروه
  بيولوژي و بيوشيمي

نام عضو گروه 
  آموزشي

  محموديان  60
  صمدي  50
  سليمي  45
  پور گرجي  30
  زاده حسن  23
  يبرات  15
  پور قلي  8
  قرباني  3
  صدري  2

  7= پژوهشگر همكار  hشاخص 
  

  هاي پيشنهادي مزاياي شاخص
گروه  ي پژوهشگر را نه به طور منفرد، بلكه در زمينه. 1

در واقع، تحقيقات زماني . دهند پژوهشي او مورد ارزيابي قرار مي
شوند كه توسط گروه يا  منجر به توليد نتايجي تأثيرگذار مي

بنابراين . هايي با هدف مشخص و متمركز به انجام برسند گروه
رسد كه در  همكاري با سايرين زماني به حداكثر نتيجه مي

اين امر در هيچ يك . جهت هدف مشخص گروه پژوهشي باشد
 زانيم يريگ كه جهت اندازه ،نيشيپهاي پيشنهادي  از شاخص

  .مورد توجه قرار نگرفته است ،اند شده شنهاديپ يهمكار
 ي هايي را كه هسته گروه hcگيري شاخص  روش اندازه. 2

اين هسته، بر حول . كند اصلي همكاري هستند، مشخص مي
گيرد و منجر به توليد بيشترين  هدف اصلي پژوهشي شكل مي

اي در خارج از  اگر همكاري. شود داد علمي گروه مي ميزان برون
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ه اين آيد ك هدف اصلي گروه شكل بگيرد، زماني به حساب مي
اي براي گروه اهميت پيدا بكند كه در  هدف فرعي هم به اندازه

اين امر، زماني . گروه به عنوان دومين هدف اصلي شناخته شود
داد علمي ناشي از  گيرد كه ميزان برون صورت واقعيت به خود مي

از طرف ديگر، همكاري يك . آن، به ميزاني متناسب افزايش يابد
رساند كه  ني گروه را به حداكثر انتفاع ميپژوهشگر با سايرين، زما

كاري  در جهت هدف اصلي پژوهشي گروه باشد و از پراكنده
هاي پيشنهادي  اين مفاهيم به خوبي توسط شاخص. پرهيز شود

   .گيرند مطرح شده در اين مقاله مورد ارزيابي قرار مي
  

  بحث
توان گفت كه در اين مقاله به پيشنهاد دو  به طور كلي مي

شاخص «و » همكاري hشاخص «خص جديد تحت عناوين شا
h اين دو شاخص، امكان ارزيابي . پرداخته شد» پژوهشگر همكار

آموزشي دانشگاهي را در  هاي و پايش مراكز تحقيقاتي و گروه
ايجاد همكاري جهت نيل به هدف اصلي پژوهشي و نيز تعدد 

ين ا. كنند پژوهشگران فعال در ايجاد اين همكاري فراهم مي
هاي پژوهشي  هاي اصلي موفقيت در فعاليت مفاهيم، از پايه

  .اند هستند كه تا كنون به خوبي مورد ارزيابي قرار نگرفته
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Two New Indices for Measurement of Publishing Collaboration between 
Departments and Scientists in Higher Education Centers 

Hafez Mohammadhassanzadeh1; Mohammad Salimi-Asl2; Ali Samadikuchaksaraei, PhD3 

Abstract 
Scientific collaboration usually demonstrates the quality of activities performed by collaborating 
researchers and institutes. Sharing expertise and experience is one of the main methods of high 
quality science production. Lack of collaboration leads to institutional isolation and prevents 
science expansion. Indices proposed for collaboration measurement so far do not assess the level 
of cooperation in achieving the main goal of the research groups and their scientists. On the other 
hand, a scientist’s maximum achievement will be made when he works as part of a team with a 
defined goal and a team succeeds most when it focuses on a defined subject. Therefore, only 
collaborations that are formed for promotion of the goals of the team would be considered 
constructive. Here, we propose two new indices, entitled "collaboration h-index" and 
"collaborating researcher h-index", to measure the degree of collaborative activities among 
departments and researchers. 
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