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 چكيده

 نخستين( 1379از سال  رستنيها نشريهمنتشر شده در ي ها مقالهتأليفي  و هم گروهي همكاري ضريببررسي با هدف اين پژوهش 

مشاركت در انتشار از لحاظ  ها يا مؤسسات سازمان، پرتوليدترين نگارندگانپرتوليدترين بر آن،  عالوه. است انجام شده، 1393پايان سال تا ) شماره

 نشريهه در شدهاي منتشر  شدن كشورهايي كه بيشترين مشاركت و همكاري را در توليد مقالهمشخص و همچنين ) تأليفي هم(گروهي  هاي همقال

عنوان  390سنجي انجام شده،  كه به روش علمرا حاضر پژوهش ماري آ جامعه .شود ، نيز از ديگر اهداف پژوهش حاضر محسوب ميدارند رستنيها

 %88مقاله منتشر شده عنوان  390از مجموع دهد كه  هاي پژوهش نشان مي يافته. دده تشكيل مي 1379- 93منتشر شده در دوره زماني مقاله 

 از ميان كشورهايي كه در. زن هستند% 39مرد و  ،ها اول مقاله نگارندگاندرصد از  شصت و يك. به زبان انگليسي است %12به زبان فارسي و 

ها مشاركت دارد، كشور آلمان، ژاپن و ارمنستان بيشترين همكاري را  مقاله% 95اند، پس از ايران كه در توليد حدود  ها فعاليت داشته انتشار مقاله

رد و دابيشترين مشاركت و همكاري علمي را ) %3/42(  مقاله 165كشور با  پزشكي گياهاز ميان مؤسسات و مراكز علمي، مؤسسه تحقيقات . دارند

 نگارندگاناغلب  .گيرند هاي بعدي قرار مي در رتبه  نگارنده 19با هر كدام و دانشگاه گيالن و دانشگاه آزاد اسالمي  20دانشگاه تهران با پس از آن 

و از ميان  شده تهيه اي نگارنده چند توسطها  مقاله% 4/75به نحوي كه  گرايش دارندتأليفي  به كار گروهي و توليد آثار علمي مشترك يا هم

بين ميزان  همبستگيتعيين فرضيه پژوهش مبني بر  ،دست آمدهه براساس نتايج ب. است  نگارنده سهها داراي  مقاله% 7/36تأليفي  هاي هم مقاله

  .تأييد شد% 774با  رستنيهانشريه در  نگارندگانتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقاله
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Summary 

In this study, coefficient group collaboration and co-authorship papers published in Rostaniha journal (Botanical Journal 

of Iran) from 2000 to 2014 has been done. In addition, identifying the most active authors, organizations or institutions are 

involved in publishing articles group (co-authorship) and the countries with the highest participation and cooperation in the 

production of articles are the other objectives of the present study. The present study is conducted by scientometrics method and 

the research population including 390 articles published during 2000–14. Research findings show that, from 390 published 

articles, 88% was in Persian and 12% in English language. Sixty-one percent of authors were males and remained 39% as 

females. From the contributed countries, except Iran by 95%, Germany, Japan and Armenia have had the most contribution. 

Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) by 165 articles (43.2%) was the most contributed institute followed by 

Tehran University with 20, and Gilan University and Islamic Azad University with 19 authors each. Most of the authors were 

tending to teamwork and co-produced of scientific works so that 75.4% of articles have been published through multi authorship 

cooperation while 36.7% have been written by three authors. The research hypothesis, "the existence of positive relation between 

published articles and co-authorship in Rostaniha journal" has been confirmed by 774%. 
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 مقدمه

له و در مقا صورت  به اغلب هاي علمي، جديدترين يافته

اين هايي كه در  مقاله. شوند ي منتشر ميتخصصالت قالب مج

ها و  اهگديدترين  تازه هكنند شوند، منعكس منتشر مي مجالت

محسوب  نگارندگانو وردهاي علمي پژوهشگران آ دست آخرين

هاي  بررسي اجمالي مجالت تخصصي چاپي كه در سال .دشون مي

 هاي روند رو به رشد همكاري، حاكي از اند اخير منتشر شده

توسعه  .است نگارندگانگروهي هاي پژوهشي  فعاليتو  علمي

علمي و كسب نتايج و دستاوردهاي مهم پژوهشي در هر زمينه 

موضوعي، مستلزم مشاركت و همكاري دانشمندان، پژوهشگران و 

  كه پژوهشي و علمي هاي همكاري. متخصصان آن حوزه است

 هدف به دستيابي براي پژوهشگرانمشترك  كار عنوان  به

 يكي شود، مي تعريف علمي و اطالعات علم توليد يعني مشترك،

است و به موضوعي   جامعه هر علمي اصلي توسعه هاي شاخص از

  .است شده تبديل يمعل هاي گذاري اساسي در سياست

 هاي نظام و كشورها تمايل و هاي اخير عالقمندي در سال

 و علمي هاي همكاري با رابطه در هاآن علمي اطالعاتي و

 افزايش اي مالحظه قابل طور  به المللي بين در سطح پژوهشي

  المللي در بيشتر كشورها رو  هاي بين مشاركت اين .است يافته

 هاي علمي و پژوهشي كشورهاي در همكاري. به گسترش است

 و رشد موجب تواند مي پيشرفته با كشورهاي حال توسعه

 علمي هاي شبكه به اتصال و كشورها اين علميتوانايي  گسترش

 .(Riyahi & Nouroozi 2011)شود  جهان در سطح پژوهشي و

دهد كه پژوهشگران  شده در اين زمينه نشان مي  مطالعات انجام

هاي مشترك علمي و انجام كارهاي گروهي، بيشتر  به فعاليت

تواند منجر  انفرادي و اين نگرش مي هاي تمايل دارند تا فعاليت

  مطالعات و دستيابي به نتايج دقيق  كيفيبه ارتقاي سطح 

  در رابطه با گرايش  .(Danesh et al. 2009) شودعلمي 

  هاي گروهي، آبام به انجام كار مشترك و نوشتن مقاله نگارندگان

(Abam 2000) هاي ويژگي حوزه، هر معتقد است تحقيق در 

 دليل  رياضي به و تجربي علوم هاي حوزه در .دارد را خود خاص

 بيشتر از گروهي فعاليت كارگاه، و آزمايشگاه از ضرورت استفاده

  .است اجتماعي و انساني علوم هاي حوزه

با توجه به پتانسيلي كه سازمان تحقيقات، آموزش و 

از نظر تنوع موضوعات تخصصي، كثرت  ترويج كشاورزي

هاي تحقيقاتي، امكانات پژوهشي و بسترهاي  پژوهشگر، عرصه

هاي پژوهشي مانند مجالت تخصصي و  مناسب براي انتقال يافته

هاي  تواند شرايط مناسب و مساعدي را براي همكاري دارد مي... 

) تأليفي هم(علمي پژوهشگران و توليد دانش به شكل گروهي 

   ايندر  تحقيقاتي  طرح و پروژه يزياد ساالنه تعداد. نمايد فراهم

  

مشاركت پژوهشگران و مجريان . شود سازمان تصويب و اجرا مي

در توليدات علمي مشترك  هاي تحقيقاتي سازمان  ها و پروژه طرح

مطالعات و دستيابي به  كيفيتواند ارتقاي سطح  ، مي)تأليفي هم(

و با توجه به اهميت . نتايج دقيق علمي را در پي داشته باشد

مطالعات و دستيابي به نتايج  كيفيارتقاي سطح  ضرورت موضوع

ن پژوهشي والئمسمديران و يافتن  آگاهي لزومو  دقيق علمي

تأليفي  صورت هم  روند توليدات علمي مشترك كه بهاز سازمان 

، شود كشاورزي نمايان ميحوزه  هاي علمي هدر انتشار مقال

هاي منتشر شده  سعي دارد از طريق بررسي مقالهحاضر پژوهش 

 "رستنيها"سازمان با عنوان پژوهشي -مجالت علمييكي از در 

ضريب همكاري گروهي و  1393تا  1379هاي  طي سال

 .را مورد مطالعه قرار دهدنشريه اين  نگارندگان تأليفي هم

 تأليفي و هم گروهي همكاري ضريب ،پژوهشن اير د

از سال  رستنيهانشريه منتشر شده در ي ها مقاله نگارندگان

له اصلي ئمسعنوان   هب 1393تا ) شماره نخستين( 1379

پرتوليدترين بر آن،  عالوه. پژوهش، مورد بررسي قرار گرفته است

مشاركت از لحاظ  ها يا مؤسسات سازمان، پرتوليدترين نگارندگان

مشخص و همچنين ) تأليفي هم(گروهي  هاي همقالدر انتشار 

شدن كشورهايي كه بيشترين مشاركت و همكاري را در توليد 

، از ديگر مباحثي دارند رستنيها نشريهه در شدهاي منتشر  مقاله

در اين مطالعه، تمامي . ه استاست كه مورد بررسي قرار گرفت

هايي كه  و همچنين مقالهكوتاه هاي  مقالهبلند و  هاي همقال

عنوان مقاله اصلي در نظر  به، اند شكل ضميمه منتشر شده به

هاي  اهميت و ضرورت انجام فعاليتبا توجه به  .گرفته شده است

بين آيا فرضيه پژوهش اين است كه  گروهي، صورت   پژوهشي به

نشريه در  نگارندگانتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقالهميزان 

داري وجود  معني  ، رابطه1393الي  1379هاي  در سال رستنيها

  دارد؟

همكاري علمي و فعاليت گروهي در پژوهش و انعكاس 

تأليفي از آن  هاي آن كه امروزه بيشتر با عبارت هم نتايج و يافته

سوابق مكتوب و مستند  واي ديرينه دارد  شود، سابقه ياد مي

هاي  دانيدي و همكاري شيمميال 19آن به اوايل قرن مربوط به 

هاي  در سال .(Heydari & Safavi 2012) گردد فرانسوي برمي

اخير، در كشورهاي مختلف و از جمله در ايران مطالعات زيادي 

تأليفي  البته در ارتباط با هم. تأليفي انجام شده است در حوزه هم

در مجالت تحت پوشش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 

اي انجام نشده است و پژوهش  گونه مطالعه تاكنون هيچكشاورزي 

 -بار به بررسي يكي از مجالت علمي نخستينحاضر براي 

تأليفي  هاي هم چند نمونه از پژوهش. پردازد پژوهشي سازمان مي
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اند  هاي اخير در ايران و ساير كشورها انجام شده كه در سال

  :عبارتند از

  پيشينه پژوهش در داخل كشور -

و همكاران  يزارع فراشبندتوسط  كهپژوهشي در 

با عنوان مشاركت گروهي و موضوعات اصلي مقاالت  )2006(

شاپور اهواز  مجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي

 420سنجي تعداد  ها با استفاده از روش علم آن، فتگرانجام 

مجله علمي پزشكي اهواز كه در فاصله  47تا  1 هاي مقاله شماره

. اند را مورد مطالعه قرار دادند منتشر شده 1364-84 هاي سال

ها از طريق مراجعه به اصل مدرك صورت گرفته  آوري داده جمع

هاي پژوهش نشان داد كه سهم مشاركت زنان در  يافته. است

توليد مقاالت اين مجله كمتر از سهم مردان است و همكاري بين 

  در مجموع تمايل . بيشتر به صورت دو نفري است نگارندگان

هاي مورد بررسي  اين مجله در سال نگارندگانبه همكاري بين 

روندي رو به رشد داشته و تمايل به همكاري گروهي در آنان 

ضريب همكاري گروهي بين . بيشتر از كار انفرادي است

است كه گوياي همكاري گروهي % 4اين مجله  نگارندگان

موضوعات  ترتيب  ، بهاز نظر پراكندگي موضوع. متوسطي است

. كودكان، فيزيولوژي و داروسازي بيشتر مورد توجه بوده است

ضريب "اي با عنوان  در مطالعه) 2012(حيدري و صفوي 

هاي مجله پژوهش در  در مقاله نگارندگانهمكاري گروهي 

 1390تا  1386هاي  مقاله كه در سال 250، تعداد "پزشكي

نتايج . نگارش شده بود را بررسي كردند  نگارنده 1020توسط 

  طي دوره مورد مطالعه به نگارندگانتحقيق نشان داد كه گرايش 

تأليفي  بيشتر به هم نگارندگانكاهش يافته و  گارندگين تك

) نگارش شده است  نگارنده چهارهاي با  بيشترين تعداد مقاله(

در % 64از  نگارندگانطوري كه ضريب همكاري   به ،تمايل دارند

افزايش يافت كه نشان  1390در سال % 76به  1386سال 

هاي اين نشريه بيشتر تمايل به توليد  مقاله نگارندگاندهد  مي

در پژوهشي ديگر، معرفت و همكاران . آثار مشترك دارند

(Marefat et al. 2013) ، به بررسي وضعيت همكاري گروهي

نپزشكي و روانشناسي هاي تأليفي در مجله روا مقاله نگارندگان

  اين پژوهش . ندپرداخت 1381- 89 هاي باليني ايران طي سال

 393سنجي انجام شده است و جامعه آماري آن را  شيوه علم  به

شده با استفاده   هاي گردآوري داده. دهد مقاله تأليفي تشكيل مي

از طريق آمار . بندي شد افزار اكسل ورود اطالعات و دسته از نرم

. توزيع فراواني، درصد فراواني و ميانگين تعيين شدتوصيفي، 

هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين ضريب همكاري گروهي  يافته

. بود% 61شده در دوره مورد بررسي  هاي منتشر مقاله نگارندگان

ترتيب با   پزشكي تهران به  پزشكي ايران و علوم  هاي علوم دانشگاه

مقاله بيشترين همكاري گروهي را در تدوين مقاله  167و  236

مجله  نگارندگانميزان همكاري گروهي ميان   نتيجهدر . اند داشته

 شده در روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران طي دوره ياد

  .سطح مناسبي قرار دارد

  پيشينه پژوهش در خارج -

 (.Wang et alونگ و همكاران كه توسط در پژوهشي

علمي را در سطح كشور چين  هاي همكاري ،انجام شد 2005)

هاي تأليف مشترك  بررسي مقاله اب ها آن. مورد بررسي قرار دادند

از چهار ديدگاه همكاري  ،در ميان پژوهشگران چيني

اي و  اي، همكاري منطقه منطقه سازماني، همكاري درون درون

هاي اين  داده. ندها را بررسي كرد مقالهالمللي  همكاري بين

آوري چين  ها و استنادات علمي و فن پژوهش از پايگاه مقاله

نتايج بررسي وانگ و همكاران نشان داد كه هر . آوري شد جمع

چهار نوع همكاري در چين روند رو به رشد دارد و مناطق 

مختلف داراي الگوهاي همكاري متفاوتي منطبق بر سطوح 

در واقع تمام مناطق بر . توسعه اقتصادي، فني و علمي بودند

هاي  يافته. سازماني تأكيد كرده بودند ارجحيت همكاري درون

فاصله جغرافيايي هنوز يكي از موانع اصلي پژوهش نشان داد كه 

 ،(Ibanez et al. 2013) استهاي علمي و فني  در همكاري

و تعداد استنادات  ها ارتباط ميان همكاري پژوهشي، تعداد مقاله

استادان دانشگاهي اسپانيا در رشته علوم رايانه در  توليدات علمي

نتايج . را مورد بررسي قرار دادند 2009تا  2000هاي  سال

  نگارنده سهتوسط  ها پژوهش نشان داد كه بيشترين درصد مقاله

ي ها مقاله. نوشته شده است  نگارندهو كمترين درصد توسط يك 

بيشتري  رندگاننگانسبت به مقاالتي كه توسط  اي نگارندهدو 

همچنين، . اند نوشته شده است، استناد بيشتري دريافت كرده

داري در تعداد استناد به  نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت معني

  وجود ندارد  نگارندهو يك   نگارندهداراي دو ي ها مقاله

(Ahn et al. 2014) ،مقاله علمي كشور كره  658297بررسي  هب

هاي  نتايج پژوهش نشان داد كه تعداد مقاله. جنوبي پرداختند

بيشتر است و   نگارنده هاي تك به مقاله  نسبت  نگارندهعلمي چند

براي ) هاي ديگر همكاري با دانشگاه(اي  هاي بين مؤسسه همكاري

اي و  هاي درون مؤسسه به همكاري  توليد مقاله علمي نسبت

توليد شده، رشد   نگارندههايي كه توسط يك  همچنين مقاله

هاي انجام شده نشان  بررسي پژوهش. چشمگيري داشته است

تأليفي، مطالعات  هاي اخير در حوزه هم دهد كه در سال مي

با توجه به . زيادي در ايران و كشورهاي ديگر صورت گرفته است

د كه كرگيري  توان چنين نتيجه هاي ذكرشده مي پيشينه

هاي انجام شده وجود  پژوهشدر اكثر تأليفي  و هم همكاري علمي

   .هاي اخير روند رو به رشدي داشته است داشته و در سال
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ناگزير از  اطالعاتي امروز، متخصصان هبا توجه به وضعيت جامع

همكاري با هم هستند؛ چرا كه با همكاري علمي قادرند به 

شك براي  كاناتي دست يابند كه بيمنابع و ام ها، دانش، مهارت

  .خواهند بود ها با مشكل مواجه دستيابي فردي به آن
  

  روش تحقيق

ي است و براي انجام اين حليلت -نوع مطالعه، پيمايشي

آماري اين  هجامع. شده استاستفاده  سنجي از روش علم پژوهش

تا  1379ز سال منتشر شده اتأليفي مقاله عنوان  390را پژوهش 

اهميت و ضرورت انجام با توجه به . دهد تشكيل مي 1393

فرضيه پژوهش اين است  گروهي، صورت   هاي پژوهشي به فعاليت

 نگارندگانتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقالهبين ميزان آيا كه 

  ، رابطه1393 تا 1379هاي  در سال رستنيها نشريهدر 

  داري وجود دارد؟ معني
  

  نتيجه

عنوان  390از مجموع  دست آمده،ه براساس اطالعات ب

% 88مقاله يعني  243، مورد بررسي در اين پژوهش مقاله

عنوان به زبان  47ها يعني  مقاله% 12و به زبان فارسي ها  مقاله

  .چاپ و منتشر شده استانگليسي 

 نگارندگاناز % 61دهد كه  نشان مي ها همچنين بررسي

  .ددهن تشكيل مي انزن را%) 39(مابقي  و انمردرا ها  اول مقاله
  

  در دوره زماني مورد مطالعه رستنيها نشريهي ها مقالهوضعيت انتشار  - 1جدول 

  سال  رديف
  كي

   نگارنده 

دو 

  نگارنده 

  سه 

   نگارنده 

  چهار

  نگارنده  

  پنج

  نگارنده 

  شش

  نگارنده 
  كل  درصد از  فراواني

1 1379  5  5  3  0  1  0  14  6/3  

2 1380  8  9  1  3  0  1  22  6/5  

3 1381  4  8  2  0  0  0  14  6/3  

4 1382  7  6  7  3  0  0  23  9/5  

5 1383  2  8  5  6  0  0  21  4/5  

6 1384  7  9  4  2  1  1  24  2/6  

7 1385  18  12  15  5  2  0  52  3/13  

8 1386  8  11  10  2  1  1  33  5/8  

9 1387  6  5  3  6  0  1  21  4/5  

10 1388  10  7  19  11  0  0  47  1/12  

11 1389  5  3  8  4  2  1  23  9/5  

12 1390  2  9  6  5  2  0  24  2/6  

13 1391  4  5  8  6  1  1  25  4/6  

14 1392  7  6  5  3  2  4  27  9/6  

15 1393  3  5  11  3  1  0  20  1/5  

  100  390  10  13  59  108  104  96  جمع  

  

 هاي هبيشترين تعداد مقال ،1براساس مندرجات جدول 

با  1385مربوط به سال ترتيب   به رستنيها نشريهمنتشر شده در 

كمترين تعداد مقاله . عنوان است 47با  1388عنوان و سال  52

اين هاي آغازين فعاليت  سال، 1381و  1379هاي  در سال

بيشترين درصد   نگارندهاز نظر تعداد . عنوان است 14با  نشريه،

و % 4/36با  1380هاي  مربوط به سال  نگارنده تك هاي همقال

  مربوط  تأليفي هاي هم مقالهاست و بيشترين % 7/35با  1379

  .است% 5/90با  1383و % 7/91با  1390هاي  به سال
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بر اساس اطالعات مندرج در ستون سوم، . شود

است كه در مقاله  108  نگارنده سههاي داراي 

. ندا داشته همكاريها  تهيه و نگارش آندر   نگارنده

) نگارنده 85مقاله با  13(  نگارندهپنج  هاي با

كمترين بسامد را نشان ) نگارنده 60مقاله با  

اي با بيش از شش  رستنيها مقاله نشريههمچنين در 

  .نگارنده مشاهده نشد

  

  . نگارنده چندهاي 

 1390و  1383هاي  در سالاما است  مطالعه رشد آرامي داشته

انتشار  1392و  1385 هاي سالدر  وسير صعودي داشته 

  .ير نزولي داشته استتأليفي س
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  نگارندگانتعداد و  ها قالهتعداد م - 1شكل 

  

دهد كه  نشان ميستون اول از سمت چپ، 

) هر مقاله يك نگارنده(مقاله  96نفر در تهيه و تأليف 

هايي را  تعداد مقاله) دو نگارنده( اند و ستون بعدي

مشاركت دهد كه در تأليف هر مقاله دو نويسنده 

مشخص شده، مقاله  104اند، بر اين اساس در نگارش 

سه (ستون سوم در . اند مشاركت داشته

 نشريهدر  هاي گروهي منتشر شده

شود ديده ميرستنيها، 

هاي داراي  مقاله تعداد 

نگارنده 324 مجموع 

هاي با مقالهدر اين نمودار 

 10(  نگارنده ششو 

همچنين در  .دهند مي

نگارنده مشاهده نشد

هاي  با مقاله  نگارنده ي تكها مقالهمقايسه روند توليد  - 2شكل 

را   نگارنده با چندهاي  مقالهرشد توليد 

براساس منحني نمايش داده شده گرايش 

با بيش از ي يها مقاله صورت  بهكه تأليفي 

، در بازه زماني مورد نمايان شده

مطالعه رشد آرامي داشته

سير صعودي داشته 

تأليفي س همهاي  مقاله
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ستون اول از سمت چپ،  ،1در شكل 

نفر در تهيه و تأليف  96 تعداد

اند و ستون بعدي نقش داشته

دهد كه در تأليف هر مقاله دو نويسنده  نشان مي

اند، بر اين اساس در نگارش  داشته

مشاركت داشتههمكاري و نگارنده  208

هاي گروهي منتشر شده بيشترين مقاله) نگارنده

  

  

  

رشد توليد  روند ،2شكل 

براساس منحني نمايش داده شده گرايش . دهد نشان مي

تأليفي  همبه سمت  نگارندگان

نمايان شده) نگارنده چند(  نگارندهيك 

����� �����
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  رستنيها نشريههاي  وضعيت مشاركت كشورهاي مختلف در توليد مقاله - 2جدول 

  نام كشور
در كننده  مشاركت نگارندگانتعداد 

  ها تهيه مقاله
  درصد

  8/94  957  ايران

  6/1  16  آلمان

  49/0  5  ژاپن

  40/0  4  ارمنستان

  30/0  3  آذربايجان

  30/0  3  آمريكا

  30/0  3  اتريش

  30/0  3  هلند

  20/0  2  ازبكستان

  20/0  2  انگلستان

، چين، تركيه، تايلند ،پرتغال ،اسكاتلند

 ،نروژ ،مالزي، لهستان، فنالند ئد،سو

  هند

11  

  ) نگارندههركشور يك (
1/1  

  100  1009  جمع

  

عمده مقاالت توسط ، 2براساس اطالعات جدول 

 1009به نحوي كه از مجموع . ايراني نوشته شده است نگارندگان

اند، تعداد  مقاله همكاري داشته 390كه در نگارش  اي نگارنده

 52 اند و تنها كشورمان نوشته نگارندگانرا ) %8/94(نفر  957

كشورهاي ديگر در نگارش مقاالت از  نگارندگان) %2/5(نفر 

  .اند داشته دخالت

  

  رستنيها نشريه نگارندگانپرتوليدترين  - 3جدول 

ف
دي
ر

  
ده  پرتوليد نگارندگان

رن
گا
ن

  
ل
او

  
ده  
رن
گا
ن

  
وم
د

  
ده  
رن
گا
ن

 
وم
س

  
ده  

رن
گا
ن

 
رم
ها
چ

  
ده  

رن
گا
ن

  
م
ج
پن

  
ده  

رن
گا
ن

  
م
ش
ش

  
  

ت
اال
مق
ع 
جم

  

  43 - - 3 9  12 19 عباسي مهرداد 1

  33 - 1 1 10  9 12 زارع رسول 2

  27 - - 2 5  13 7 خداپرست اكبر 3

  26 - - - -  7 19  آصف محمدرضا 4

  18  - - - 6  5 7 ارشاد جعفر 5

  17 - - - -  7 10 راد اميني محمد 6

  15 - - - -  1 14 نيا يساجد سپيده 7

  15 - - - -  2 13 جوادي باهره 8

  13  - - - 2  6 5 شيرزاديان سعيد 9

  12  -  - -  -  11 1 حجارود قربانعلي 10

  12  1  - 1  2 8  - نبي فشري بهرام 11

  12  -  1 1  5 5  - اسدي مصطفي 12

  11 - - - -  3 8 زنگنه سيما 13

  11  -  - -  4  5 2 عطار ه فريد 14

  9  - - - 2  3 4 فتوحي بردي خليل 15
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كه در  اي نگارنده 573از مجموع  ،3جدول براساس 

نفر از پرتوليدترين  15اند،  همكاري داشته مقاله 390نگارش 

از كل مقاالت مشاركت % 70كه در توليد حدود  نگارندگان

 43مهرداد عباسي با  ،اين اساس بر. دهد نشان ميرا اند  داشته

مقاله در  27مقاله و اكبر خداپرست با  33مقاله و رسول زارع با 

  .هاي اول تا سوم قرار دارند رتبه

  

  ها تهيه مقالهها و مؤسسات در  ميزان مشاركت سازمان - 4جدول 

  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  كشور/ وابستگي سازماني  رديف

 3/42 3/42 165 كشور پزشكي گياهمؤسسه تحقيقات  1

 4/47 1/5 20 دانشگاه تهران 2

 3/52 9/4 19 گيالن دانشگاه 3

 2/57 9/4 19 اسالمي  دانشگاه آزاد 4

 5/60 3/3 13 تربيت مدرس دانشگاه 5

 8/63 3/3 13 آلمانهاي ونكي توبينگن  هرباريوم سياهك 6

 9/66 1/3 12 ها و مراتع كشور تحقيقات جنگل مؤسسه 7

 70 1/3 12 دانشگاه شهيد بهشتي 8

 3/72 3/2 9 اصفهان دانشگاه 9

 6/74 3/2 9 نامشخص 10

 7/76 1/2 8 گرگان دانشگاه 11

 5/78 8/1 7 دانشگاه تربيت معلم تهران 12

 3/80 8/1 7 الزهرا دانشگاه 13

 4/82 1/2 8 همداندانشگاه بوعلي  14

  5 فردوسي مشهد دانشگاه 15

 

3/1  

 

7/83  

 

  

 52از مجموع  ،4اطالعات مندرج در جدول براساس 

فعاليت  نشريههاي اين  مؤسسات و مراكز علمي كه در توليد مقاله

پرتوليدترين مؤسسات و مراكز مورد از  15براساس ، دداشتن

عبارتي جدول فوق كه به اطالعات . تنظيم شده است علمي

 52از مجموع   نگارنده 573دهنده وابستگي سازماني   نشان

 ،داخل و خارج از كشور استمؤسسه و مركز علمي پژوهشي 

كشور با  پزشكي گياهمؤسسه تحقيقات حاكي از آن است كه 

دانشگاه  ،در ادامه. در صدر قرار دارد) %3/42(  نگارنده 165

 19و دانشگاه گيالن و دانشگاه آزاد اسالمي با  20تهران با 

  .هاي بعدي قرار دارند در رتبه  نگارنده

همبستگي ين يتعبراي بررسي فرضيه پژوهش مبني بر 

در  نگارندگانتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقالهبين ميزان 

، از همبستگي 1393الي  1379هاي  در سال رستنيها نشريه

منظور  براي اين . استفاده شد (Pearson Correlation) پيرسون

ضريب همكاري گروهي  )22نسخه ( SPSSافزار  با استفاده از نرم

دست آمده ه عدد ب. حاصل شد% 774، محاسبه و عدد نگارندگان

بين ميزان ضمن تأييد فرضيه پژوهش بيانگر آن است كه 

داري  نگارندگان رابطه معنيتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقاله

روحيه همكاري گروهي و توليد آثار مشترك وجود دارد و 

  .مناسب استرستنيها  نشريه نگارندگانبين ) تأليفي هم(

 

 بحث

 - علمي نشريهكه  دده مي نشان حاضرپژوهش  نتايج

) شمارهسالي دو (صورت دوفصلنامه   كه بهپژوهشي رستنيها 

سال ( 1379سال انتشار منظم از سال  15شود، طي  منتشر مي

عنوان مقاله  390، )پژوهشسال انجام ( 1393تا ) نشريهشروع 

شده  ي چاپها البته تعداد مقاله. كرده استتأليفي چاپ و منتشر 

مقاله در  14نبوده و از تعداد  سانيك ورد مطالعههاي م سالدر 

  .است داشتهنوسان  1385سال مقاله در  52تا  1379سال 

% 12زبان فارسي و   به% 88مقاله مورد مطالعه،  390از مجموع 

با توجه به اينكه البته . زبان انگليسي چاپ و منتشر شده است  به

و فقط در چند سال اخير  فارسي است نشريهزبان اصلي نگارش 

طبيعي است زبان انگليسي منتشر شده،   به نشريهاز چند شماره 

 بهزبان فارسي و تعداد اندكي   به ها اي از مقاله بخش عمدهكه 

 390 بين نويسندگان اولاز  .دنده باشزبان انگليسي منتشر ش 

 و انمردرا  ها اول مقاله نگارندگاناز  % 61، مورد بررسي مقاله

دست آمده در ه نتايج ب. دنده را زنان تشكيل مي%) 39(مابقي 
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هاي  بخش پيشينههايي كه در  اكثر پژوهشنتايج اين زمينه با 

فراشبندي و  زارعنتايج پژوهش خصوص   بهآمده است  يداخل

نشان حاضر هاي پژوهش  يافته .مطابقت دارد ،)2006(همكاران 

صورت   به ها مقاله) %6/24(حدود يك چهارم دهد كه  مي

صورت   به) %4/75( ها مقاله تهيه شده و سه چهارم گارندگين كت

از . شده استتهيه   نگارنده دو تا شش توسطتأليفي  گروهي يا هم

ي ها اند، مقاله شده تهيهتأليفي   صورت هم  يي كه بهها ميان مقاله

مقاله،  108بيشترين فراواني را دارند كه با   نگارنده سهداراي 

پس از آن . اند ها مشاركت داشته در تأليف آن  نگارنده 324

 208مقاله و مشاركت  104با فراواني   نگارنده دوهاي داراي  مقاله

كمترين ميزان مربوط به . گيرند ، در جايگاه دوم قرار مي نگارنده

. استمقاله  13و  10با فراواني   نگارنده پنجو   ششهاي با  مقاله

منتشر شده، تعداد عنوان مقاله  390در مجموع در تهيه و تأليف 

بار  1009  نگارندهاند و اين تعداد  مشاركت داشته  نگارنده 573

. اند ها نقش داشته در تأليف مقاله) اول تا ششم  نگارندهبه عنوان (

، نشريهساله انتشار  15در دوره   نگارنده هاي با چند توليد مقاله

آرامي بوده  اروند يكنواختي نداشته و داراي فراز و فرودهاي نسبت

 ،خوبي نمايان است  نيز به 2گونه كه در شكل  همان. است

افزايش   نگارنده هاي با چند توليد مقاله 1390و  1383هاي  سال

هاي  مقالهتوليد ، 1392و 1385، 1379هاي  سالو  يافته

  .ه استداشت كاهش  نگارندهچند

تأليفي نتايج  به هم نگارندگاندر ارتباط با گرايش اغلب 

هاي پژوهش  نتايج مورد استناد در پيشينهاين پژوهش با تمامي 

) 2012(حيدري و صفوي و ) 2013(بويژه ايبنر، بيلز و لرانگاه 

گرايش خصوص انگيزه و در  اين،عالوه بر . مطابقت دارد

 ،گروهيصورت   به مقالهانجام كار مشترك و تهيه به  نگارندگان

) 2000(دست آمده در اين مطالعه با ديدگاه آبام ه نتايج ب

مقاله  390كه در توليد  اي نگارنده 573ميان  از. همخواني دارد

ه جدول كامل حاوي نام يارااند،  دخالت و مشاركت داشته

نفر از  15در قالب اين مقاله فقط مقدور نبود و ناگزير  نگارندگان

در ميان  ،همچنين. اند معرفي شده نگارندگانپرتوليدترين 

توان به اين نكته اشاره كرد  مي مؤسسات و مراكز علمي پرتوليد

مؤسسه رستنيها،  نشريهكه با توجه به اينكه صاحب امتياز 

است و از طرف ديگر دسترسي كشور  پزشكي گياهتحقيقات 

اين مؤسسه براي چاپ و نشر  نگارندگانپژوهشگران و 

بيشترين  ،افتد سريعتر اتفاق ميحدودي آسانتر و  هايشان تا مقاله

رستنيها متعلق به  نشريه نگارندگانآمار وابستگي سازماني 

در  مقاله، 165با   كشور است كه پزشكي گياهمؤسسه تحقيقات 

و دانشگاه گيالن و مقاله  20دانشگاه تهران با صدر قرار دارد و 

هاي بعدي  در رتبه مقاله 19با هر دو دانشگاه آزاد اسالمي 

عالوه بر اين  .ندگير قرار مي پرتوليدترين مؤسسات و مراكز علمي

تخصصي رستنيها در ايران  نشريهله كه ئاين مسدرنظر گرفتن با 

ها توسط  مقالهاي از  عمدهبخش  ،شود و به زبان فارسي منتشر مي

به نحوي كه از . ايراني نوشته شده است نگارندگانمتخصصان و 

ذيل  )اول تا ششم  نگارنده( نگارندگانبار ذكر نام  1009مجموع 

 نگارندگاننام ) %8/94(بار  957، شده چاپمقاله عنوان  390

اسامي ) %2/5(بار  52و تنها  اشاره شده استكشورمان 

  .به ميان آمده استاز كشورهاي ديگر  ينگارندگان

منظور تأييد يا رد فرضيه پژوهش مبني بر اينكه آيا   به

در  نگارندگانتأليفي  همو هاي منتشر شده  مقالهبين ميزان 

  ، رابطه1393الي  1379هاي  سال طي رستنيها نشريه

در . داري وجود دارد؟ از همبستگي پيرسون استفاده شد معني

فرضيه پژوهش دست آمد كه مؤيد   به% 774اين رابطه عدد 

دست آمده نسبت به مواردي   عدد به كهشايان ذكر است . است

در پيشينه  نگارندگانعنوان ميانگين ضريب همكاري   بهكه 

محسوب  بااليي همكاري ضريبهاي داخلي آمده است،  پژوهش

رستنيها بيشتر  نشريه نگارندگاندهد كه  نشان ميو  شود مي

  .تأليفي دارند تمايل به انجام كار گروهي و هم

  

  سپاسگزاري

آقاي دكتر سعيد جناب از دانم  در پايان الزم مي

نشريه مدير داخلي و عضو محترم هيأت تحريريه شيرزاديان 

و الزم ه اطالعات يبه خاطر مساعدت و همكاري در ارا، رستنيها

عضو محترم هيأت از جناب آقاي دكتر رسول زارع همچنين 

تقدير و هاي ارزشمندشان،  به پاس راهنمايي نشريهتحريريه 

  .تشكر نمايم
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