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هاي منتشرشده در  تعیین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقاله
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي طی 

  *1393الی 
فاطمه ذبیحی فریدیان/  3ردین کو الئیان

71( 

هاي مقاله نویسندگان
است شده  انجام 1393 الی

 فرعی اهداف عنوان
سنجی علم رویکرد با که
کشـاورزي  حـوزه  در سازمان

 گرایش گروهی همکاري
صورت به) درصد 8( مقاله

درصد 29( مقاله 1351
  .اند داشته

اسـاس  این بر است، 
615 میانگین و محاسبه

نشـریات  علـم،  تولیـد 

                                                                                

در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج      1384اسـت کـه در سـال    
52288با شماره  1396است و گزارش نهایی آن در سال 
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تعیین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقاله
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي طی 

الی  1389هاي 
ردین کو الئیان/  2آبادي

71 -89 فحات(ص

نویسندگان گروهی همکاري
الی 1389 هاي سال

عنوان به نیز تألیفی هم الگوهاي
که است کمی و کاربردي

سازمان علمی مجله 

همکاري به نویسندگان
مقاله 385 و تألیفی هم

1351 فراوانی با نویسنده
داشته را تعداد کمترین

است، گروهی همکاري به
محاسبه نویسندگان همکاري
  .است نویسندگان

تولیـد  گروهـی،  همکـاري 

                                        
  .23/11/1396مقاله: 
اسـت کـه در سـال     27-2-

است و گزارش نهایی آن در سال 
رسانی کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهـران،  
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مؤسسه آموزش عالی علمی
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9 یاپیپ شماره ،1396 

تعیین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقاله
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي طی 

هاي  سال
آبادي علیرضا بهمن

همکاري ضریب تعیین باهدف
سال در کشاورزي جتروی

الگوهاي و نویسندگان
کاربردي نوع از پژوهش
 عنوان 31 در مندرج

نویسندگان اغلب که دهد می
هم صورت به) درصد

نویسنده 3 داراي هاي مقاله
کمترین) درصد% 36( مقاله
به نویسندگان اغلب
همکاري ضریب نویسندگان،

نویسندگان میان در گروهی
همکـاري  سـنجی،  علم ی،

                                                                          
مقاله: ؛ تاریخ پذیرش 1396

-27-94102این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی بـا کـد   
است و گزارش نهایی آن در سال  اجراشدهماه 

رسانی کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهـران،   ي اطالعات و اطالع
  

رسانی کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزي، تهـران،    علمی مرکز فناوري اطالعات و اطالع
  

علمی مرکز فناوري اطالعات و اطالع یئت
  کشاورزي، تهران، ایران
مؤسسه آموزش عالی علمی کارشناس ارشد

آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران

  
زمستان ـ چهارم شماره

تعیین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقاله
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي طی  نشریات علمی

علیرضا بهمن /1یريجواد بش

  
باهدف پژوهش این :هدف

تروی و آموزش تحقیقات،
نویسندگان جنسیت ها، مقاله
پژوهش این :پژوهش  روش
مندرج مقاله 4684 را پژوهش
  .است داده تشکیل
می نشان ها یافته :ها یافته
درصد 92( مقاله 4299 

مقاله منتشرشده، هاي
مقاله 17 فراوانی با نویسنده
اغلب گرایش :گیري نتیجه

نویسندگان، گروهی همکاري
گروهی همکاري مناسب

ی،تألیف هم :ها دواژه
  کشاورزي؛ ترویج

                                  
08/1396/ 07تاریخ ارسال مقاله: 

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی بـا کـد   
ماه  18کشاورزي تصویب و به مدت 

ي اطالعات و اطالععلمی مرکز فناور
  ایران (نویسنده مسئول)

علمی مرکز فناوري اطالعات و اطالع
  

یئتهعضو  3
کشاورزي، تهران، ایران
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شماره سوم، سال  
 
 

 
 

تعیین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقاله
نشریات علمی

جواد بش

  چکیده
هدف

تحقیقات، سازمان
مقاله نویسندگان

روش
پژوهش آماري
تشکیل 1393

هایافته
 موردبررسی،

هاي مقاله میان از
نویسنده 8 داراي

نتیجه
همکاري ضریب
مناسب وضعیت
دواژهیکل

ترویج و آموزش
                                  

تاریخ ارسال مقاله:  *
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی بـا کـد   

کشاورزي تصویب و به مدت 
علمی مرکز فناور یئتهعضو  1.

ایران (نویسنده مسئول)
علمی مرکز فناوري اطالعات و اطالع یئتهعضو  2

  ایران
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 یکار علم
گیرد، اغلب منجـر  

علمـی   شود. منظـور از همکـاري  
و نیز یکـی از مصـادیق   

 Jointا مشــارکت در تــألیف گروهــی معــادل واژه 

افـزایش   
هـا،   تمـامی تخصـص  

 باشد. این در حـالی 

 مشـارکت 

این  که بود
مشـارکت  

 مهـارت  

 افزایش علمی،

 استفاده در

 کیفیـت  

بقـایی،   و

عنـوان   علمی است، اغلب به
این دو مفهوم را 
تـألیف مشـترك شاخصـی جزئـی از     

در کنـد کـه   
شد (رحیمی و فتاحی، 

یاپیپ شماره ،1396

کار علمیک انجام دو یا چند نفر در 
گیرد، اغلب منجـر   ها که بین متخصصان یک یا چند رشته شکل می

شود. منظـور از همکـاري  
و نیز یکـی از مصـادیق    

ا مشــارکت در تــألیف گروهــی معــادل واژه 

 و علـوم  هـاي نـوین، گسـتردگی   
تمـامی تخصـص   نـدرت 
باشد. این در حـالی  داشته

مشـارکت  و همکـاري 
بود خواهد همراه
مشـارکت   مزایـاي  کنـد. از 
 و تخصـص  از
علمی، معتبر مجالت
در کارآمدي دانش،
 و کمیـت  شی

و زاده حسن ؛1388

علمی است، اغلب به
این دو مفهوم را  ،بیترت

تـألیف مشـترك شاخصـی جزئـی از     
کنـد کـه    گیـري مـی  

شد (رحیمی و فتاحی،  با

 

1396 زمستان ـ چهارم

دو یا چند نفر در 
ها که بین متخصصان یک یا چند رشته شکل می

شود. منظـور از همکـاري   قاله، گزارش و غیره می
Scholarly Collaboration 

ا مشــارکت در تــألیف گروهــی معــادل واژه 
  .)1386تاحی، 

هـاي نـوین، گسـتردگی   
نـدرت  به ،پژوهشگر

داشته اختیار در امکانات الزم براي انجام پژوهش را
 قالب در متخصص

همراه امکانات و تجربیات
کنـد. از  می فراهم را

از اسـتفاده  یـات، 
مجالت در گروهی

دانش، تبادل و 
یافـزا  تـر  مهـم فکري و از همـه  
1388 فتاحی، و 

علمی است، اغلب به همکاريهاي بارز 
ترت نیا بهشود.  علمی در نظر گرفته می
تـألیف مشـترك شاخصـی جزئـی از      ،

گیـري مـی   علمـی را انـدازه  
با شده منعکسو نظایر آن 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

دو یا چند نفر در  يهمکارمشارکت و 
ها که بین متخصصان یک یا چند رشته شکل می

قاله، گزارش و غیره می
Scholarly Collaboration

ا مشــارکت در تــألیف گروهــی معــادل واژه 
تاحی، (رحیمی و ف

هـاي نـوین، گسـتردگی    هاي اخیر ماهیـت پیچیـده پـژوهش   
پژوهشگر یک تا است

امکانات الزم براي انجام پژوهش را
متخصص افراد از هماهنگ
تجربیات ها، علمی، با تقسیم وظایف و تشریک اندیشه

 را علمی تولیدات
یـات، تجرب و افکـار 
گروهی مقاالت احتمال چاپ
 تسهیم امکان ي

فکري و از همـه  
 ؛ رحیمی1388

  ).1391و همکاران، 
هاي بارز  ازآنجاکه تألیف مشترك یکی از جنبه

علمی در نظر گرفته می
،تـوان جـدا از یکـدیگر در نظـر گرفـت. درواقـع      
علمـی را انـدازه   علمی است و تنها آن بخش از همکاري

و نظایر آن   ، پژوهش

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

مشارکت و  يبه معنا
ها که بین متخصصان یک یا چند رشته شکل می

قاله، گزارش و غیره میکتاب، ملمی در قالب 
Scientific Collaboration ای 

ا مشــارکت در تــألیف گروهــی معــادل واژه علمــی یعنــی هــم تــألیفی یــ
Co-authorship رحیمی و ف است)

هاي اخیر ماهیـت پیچیـده پـژوهش   
است شده اي باعث

امکانات الزم براي انجام پژوهش را
هماهنگ اي که

علمی، با تقسیم وظایف و تشریک اندیشه
تولیدات کیفیت و کمیت

افکـار  مفیـد  مـؤثر و 
احتمال چاپ افزایش
يساز فراهم پژوهش،
فکري و از همـه   بر انزواي غلبه
1388گاه،  دیده(کرد 
و همکاران،  منش

ازآنجاکه تألیف مشترك یکی از جنبه
علمی در نظر گرفته می شاخصی براي سنجش همکاري

تـوان جـدا از یکـدیگر در نظـر گرفـت. درواقـع      
علمی است و تنها آن بخش از همکاري

، پژوهش ، مقاله تولیدات علمی نظیر کتاب

فصلنامه

به معناعلمی  همکاري
ها که بین متخصصان یک یا چند رشته شکل می . این نوع همکاري

لمی در قالب به برونداد ع
Scientific Collaboration

علمــی یعنــی هــم تــألیفی یــ 
authorship  یاauthorship

هاي اخیر ماهیـت پیچیـده پـژوهش    در سال
اي باعث رشته هاي بین
امکانات الزم براي انجام پژوهش را و ها، منابع
کهگیري شب شکل

علمی، با تقسیم وظایف و تشریک اندیشه
کمیت امر امکان افزایش
مـؤثر و  تبـادل  به توان
افزایش همکار، نویسندگان
پژوهش، انجام براي
غلبه کار، نیروي 

کرد  اشاره علمی
منش عرفان، نقل در 

ازآنجاکه تألیف مشترك یکی از جنبه
شاخصی براي سنجش همکاري

تـوان جـدا از یکـدیگر در نظـر گرفـت. درواقـع      
علمی است و تنها آن بخش از همکاري 

تولیدات علمی نظیر کتاب
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  مقدمه
همکاري

. این نوع همکارياست
به برونداد ع

Scientific Collaboration عبارت

 همکــاري

authorship

در سال
هاي بین پژوهش
ها، منابع مهارت
شکل که است

علمی، با تقسیم وظایف و تشریک اندیشه
امر امکان افزایش

توان می علمی
نویسندگان

براي انگیزه
 و زمان از

علمی تولیدات
، نقل در 1388

ازآنجاکه تألیف مشترك یکی از جنبه
شاخصی براي سنجش همکاري

تـوان جـدا از یکـدیگر در نظـر گرفـت. درواقـع       نمی
علمی است و تنها آن بخش از همکاري همکاري

تولیدات علمی نظیر کتاب
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 بـه  هـا  آن

 افتـه ی ش

بـا   فـارس 
بـه   و گسترش توانایی علمی این کشورها و اتصال

سازمان تحقیقاتی 
تنوع موضوعات تخصصی، کثرت پژوهشگران، 

 يهـا  افتهی
شـرایط مناسـب و مسـاعدي را    
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم     

 -پژوهشـی و علمـی  
کـه  شـود. ایـن مجـالت    

مقالـه تخصصـی   
هـاي مختلـف کشـاورزي و    

قـاالت  مهـاي اولیـه   
هـاي   بـه فعالیـت  

، بیشـتر تمایـل   
مطالعـه و  
و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     
بـا توجـه بـه نقـش و     
در اعـتال و ارتقـاي سـطح    

مقـاالت   اسـت ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     
سـازمان و  

حــوزه  در

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

آن علمـی  اطالعـاتی و 
شیافـزا  یفراوانـ  
فـارس  خلیج حوزه کشورهاي

و گسترش توانایی علمی این کشورها و اتصال

سازمان تحقیقاتی  نیتر بزرگ
تنوع موضوعات تخصصی، کثرت پژوهشگران، 

ی انتقالتحقیقاتی، امکانات پژوهشی و بسترهاي مناسب براي 
شـرایط مناسـب و مسـاعدي را    
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم     

پژوهشـی و علمـی   -مجلـه علمـی  
شـود. ایـن مجـالت    

مقالـه تخصصـی    1000شـوند، سـاالنه بـیش از    
هـاي مختلـف کشـاورزي و    

هـاي اولیـه    کننـد. بررسـی  
بـه فعالیـت  سـازمان  

، بیشـتر تمایـل   انفـرادي  
مطالعـه و   ،از منظـر هـم تـألیفی و مشـارکت علمـی نویسـندگان      

و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     
بـا توجـه بـه نقـش و     هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.   

در اعـتال و ارتقـاي سـطح    
اسـت ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     

سـازمان و  ن پژوهشـی  مسـئوال 
ــدات علمــی   ــد تولی درمشــترك رون

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

اطالعـاتی و  هـاي  نظـام 
 طـور  بـه  ،المللـی 

کشورهاي مانند
و گسترش توانایی علمی این کشورها و اتصال

  ).1390هاي علمی و پژوهشی در سطح جهان شود (ریاحی، 
بزرگعنوان  به 

تنوع موضوعات تخصصی، کثرت پژوهشگران، 
تحقیقاتی، امکانات پژوهشی و بسترهاي مناسب براي 

شـرایط مناسـب و مسـاعدي را     غیـره، 
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم     

مجلـه علمـی   عنـوان 
شـود. ایـن مجـالت     افـزوده مـی  نیـز  

شـوند، سـاالنه بـیش از    
هـاي مختلـف کشـاورزي و     در سطح کشور را در حـوزه 

کننـد. بررسـی    المللی مـی 
سـازمان  کـه پژوهشـگران   

 هـاي  فعالیـت در مقایسـه بـا   
از منظـر هـم تـألیفی و مشـارکت علمـی نویسـندگان      

و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.   

در اعـتال و ارتقـاي سـطح     هاي مشـترك 
اسـت ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     

مسـئوال و مـدیران و  
ــدات علمــی   ــد تولی رون

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

نظـام  و کشـورها 
المللـی  ملی و بین در سطح

مانند توسعه، هاي علمی کشورهاي درحال
و گسترش توانایی علمی این کشورها و اتصالرشد 

هاي علمی و پژوهشی در سطح جهان شود (ریاحی، 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

تنوع موضوعات تخصصی، کثرت پژوهشگران،  ازنظر
تحقیقاتی، امکانات پژوهشی و بسترهاي مناسب براي 

غیـره، و  ، نشریه فنـی 
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم     

عنـوان  31 ،. ایـن سـازمان در حـال حاضـر    
نیـز   ها آنبر تعداد 
شـوند، سـاالنه بـیش از     صورت فصلنامه چـاپ و منتشـر مـی   

در سطح کشور را در حـوزه 
المللی مـی  لوم وابسته، وارد شریان اطالعاتی ملی و بین
کـه پژوهشـگران   داد نشـان  

در مقایسـه بـا    مشترك علمی و انجام کارهاي گروهی
از منظـر هـم تـألیفی و مشـارکت علمـی نویسـندگان      

و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.   

هاي مشـترك  اهمیت انجام کارهاي گروهی و تأثیر نتایج فعالیت
اسـت ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     

و مـدیران و   در مجالت علمی سـازمان را بررسـی  
ــدیران و متصــدیان مجــالت را   ــدات علمــی  از م ــد تولی رون

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

کشـورها  منـدي و تمایـل  
در سطح پژوهشی

هاي علمی کشورهاي درحال
رشد  موجب تواند

هاي علمی و پژوهشی در سطح جهان شود (ریاحی، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ازنظرکشور در حوزه کشاورزي است که 
تحقیقاتی، امکانات پژوهشی و بسترهاي مناسب براي 

، نشریه فنـی تخصصی همجل
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم     

. ایـن سـازمان در حـال حاضـر    
بر تعداد  ساله همهکند و 

صورت فصلنامه چـاپ و منتشـر مـی   
در سطح کشور را در حـوزه  شده انجام

لوم وابسته، وارد شریان اطالعاتی ملی و بین
نشـان  در مجالت علمـی سـازمان   
مشترك علمی و انجام کارهاي گروهی

از منظـر هـم تـألیفی و مشـارکت علمـی نویسـندگان      تاکنون این مجالت 
و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان     

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.   
اهمیت انجام کارهاي گروهی و تأثیر نتایج فعالیت

اسـت ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      درصددپژوهش 
در مجالت علمی سـازمان را بررسـی  

ــدیران و متصــدیان مجــالت را   م
  

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

منـدي و تمایـل   ، عالقهامروزه
پژوهشی و علمی هاي
هاي علمی کشورهاي درحال همکاري

تواند می پیشرفته کشورهاي
هاي علمی و پژوهشی در سطح جهان شود (ریاحی، 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
کشور در حوزه کشاورزي است که 

تحقیقاتی، امکانات پژوهشی و بسترهاي مناسب براي  هاي عرصهگستردگی 
مجلکتاب،  :پژوهشی مانند
هاي علمی پژوهشگران و تولید دانش به شکل گروهـی (هـم تـألیفی) فـراهم      براي همکاري

. ایـن سـازمان در حـال حاضـر    ساخته اسـت 
کند و  منتشر میترویجی را 

صورت فصلنامه چـاپ و منتشـر مـی   
انجامهاي  برگرفته از پژوهش

لوم وابسته، وارد شریان اطالعاتی ملی و بین
در مجالت علمـی سـازمان    

مشترك علمی و انجام کارهاي گروهی
تاکنون این مجالت 

و پژوهش حاضر براي نخستین بار ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      اند نشده
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.   

اهمیت انجام کارهاي گروهی و تأثیر نتایج فعالیت
پژوهش  اینعلمی جامعه، 

در مجالت علمی سـازمان را بررسـی   
ــدیران و متصــدیان مجــالت را   م

  کشاورزي، آگاه نماید.

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

امروزه ).1386
هاي همکاري
همکاري .است

کشورهاي
هاي علمی و پژوهشی در سطح جهان شود (ریاحی،  شبکه

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
کشور در حوزه کشاورزي است که 

گستردگی 
پژوهشی مانند
براي همکاري

ساخته اسـت 
ترویجی را 
صورت فصلنامه چـاپ و منتشـر مـی    اغلب به

برگرفته از پژوهش
لوم وابسته، وارد شریان اطالعاتی ملی و بینع

 منتشرشده
مشترك علمی و انجام کارهاي گروهی

تاکنون این مجالت دارند. 
نشدهبررسی 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان را بررسی کـرده اسـت.    مقاله

اهمیت انجام کارهاي گروهی و تأثیر نتایج فعالیت
علمی جامعه، 
 منتشرشده
ــین  ــدیران و متصــدیان مجــالت را  همچن م

کشاورزي، آگاه نماید.
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تعیـین ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      
در نظـر گرفتـه   

تـا   1389 

هـاي منتشرشـده در نشـریات علمـی     

هاي منتشرشده در نشریات علمـی  

 کدامند؟

 هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان چگونه است؟

هـاي هـم   
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 
ا نویسـندگانی کـه در یـک یـا چنـد موضـوع خـاص مقالـه         
بـه معرفـی چنـد    

  ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.
هـاي مختلـف   

 ).1394و ســهلی، 
) 1385، زارع فراشــبندي و همکــاران (

مقاله مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
هـاي آنـان نشـان داد کـه     
سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    

                                         
1. Beaver & Rosen

یاپیپ شماره ،1396

تعیـین ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      
در نظـر گرفتـه    1393تـا  

 هـاي  هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سـال 

هـاي منتشرشـده در نشـریات علمـی     

هاي منتشرشده در نشریات علمـی  

کدامند؟هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان چگونه است؟

هـاي هـم    خصوص با موضـوع بررسـی شـبکه   
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 
ا نویسـندگانی کـه در یـک یـا چنـد موضـوع خـاص مقالـه         

بـه معرفـی چنـد    است که 
ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.

هـاي مختلـف    رشـته  احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   
و ســهلی،  فــر ی

، زارع فراشــبندي و همکــاران (
مقاله مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
هـاي آنـان نشـان داد کـه     
سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    

                                        
. Beaver & Rosen 

 

1396 زمستان ـ چهارم

تعیـین ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      
تـا   1389هاي  هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

  زیر در نظر گرفته شد.
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سـال 

هـاي منتشرشـده در نشـریات علمـی      ضریب همکـاري گروهـی نویسـندگان مقالـه    

هاي منتشرشده در نشریات علمـی   الگوي رایج در همکاري علمی نویسندگان مقاله

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان چگونه است؟

خصوص با موضـوع بررسـی شـبکه   
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 
ا نویسـندگانی کـه در یـک یـا چنـد موضـوع خـاص مقالـه         

است که  شده انجامهاي زیادي در ایران و کشورهاي دیگر 
ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.

احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   
یمــیفه، نقــل در 

، زارع فراشــبندي و همکــاران (
مقاله مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

هـاي آنـان نشـان داد کـه      را بررسی کردند. یافته
سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

تعیـین ضـریب همکـاري گروهـی نویسـندگان      را هدف اصـلی پـژوهش   
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

زیر در نظر گرفته شد. سؤال
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سـال 

ضریب همکـاري گروهـی نویسـندگان مقالـه    

الگوي رایج در همکاري علمی نویسندگان مقاله

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان چگونه است؟

خصوص با موضـوع بررسـی شـبکه    همکاري گروهی و هم تألیفی، به
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 
ا نویسـندگانی کـه در یـک یـا چنـد موضـوع خـاص مقالـه         

هاي زیادي در ایران و کشورهاي دیگر 
ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.

احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   
، نقــل در 2009بودنــد (اندرســن، 
، زارع فراشــبندي و همکــاران (در ایــران همکــاري گروهــی و هــم تــألیفی
مقاله مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  420
را بررسی کردند. یافته 1384

سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    
  ي است.

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

هدف اصـلی پـژوهش   
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

سؤالاست. در راستاي هدف فوق، پنج 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سـال  مقاله

ضریب همکـاري گروهـی نویسـندگان مقالـه    

الگوي رایج در همکاري علمی نویسندگان مقاله

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان  مقاله پر تولیدترین نویسندگان
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان چگونه است؟ مقاله نویسندگان

همکاري گروهی و هم تألیفی، به
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 

ا نویسـندگانی کـه در یـک یـا چنـد موضـوع خـاص مقالـه         گروهی نویسندگان یک مجله و ی
هاي زیادي در ایران و کشورهاي دیگر 

ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.
احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   

بودنــد (اندرســن،  1پرداختنــد، بیــور و روســن
همکــاري گروهــی و هــم تــألیفی

420مشارکت گروهی و موضوعات اصلی 
1384-64هاي  ی سال

سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    
ي است.دونفرصورت 

                                                                          

فصلنامه

هدف اصـلی پـژوهش   نویسنده 
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

است. در راستاي هدف فوق، پنج 
مقاله میزان تولید

  ؟استچگونه 
ضریب همکـاري گروهـی نویسـندگان مقالـه    

  ؟استچگونه 
الگوي رایج در همکاري علمی نویسندگان مقاله

 ؟است کدام
پر تولیدترین نویسندگان

نویسندگان جنسیت
همکاري گروهی و هم تألیفی، به ۀنیدرزم

تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 
گروهی نویسندگان یک مجله و ی

هاي زیادي در ایران و کشورهاي دیگر  اند، پژوهش
ی که با نتایج این پژوهش شباهت بیشتري دارند، اکتفا شده است.های پژوهش

احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   
پرداختنــد، بیــور و روســن

همکــاري گروهــی و هــم تــألیفی
مشارکت گروهی و موضوعات اصلی 

ی سالشاپور اهواز ط
سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    

صورت  نویسندگان بیشتر به
                                  

   
  
  

 

74 

نویسنده  لذا
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال مقاله

است. در راستاي هدف فوق، پنج 
میزان تولید .1
چگونه  1393

ضریب همکـاري گروهـی نویسـندگان مقالـه     .2
چگونه سازمان 
الگوي رایج در همکاري علمی نویسندگان مقاله .3

کدامسازمان 
پر تولیدترین نویسندگان .4
جنسیت .5

درزم
تألیفی که در دو سه دهه اخیر بسیار رواج یافته، همچنین در ارتباط با بررسی ضریب همکاري 

گروهی نویسندگان یک مجله و ی
اند، پژوهش داشته

پژوهشنمونه از 
احتماالً نخستین کسانی که به بررسی دقیـق همکـاري علمـی در   

پرداختنــد، بیــور و روســن
همکــاري گروهــی و هــم تــألیفی ۀنــیدرزم

مشارکت گروهی و موضوعات اصلی 
شاپور اهواز ط جندي

سهم مشارکت زنان در تولید مقاالت این مجله کمتر از سهم مردان اسـت و همکـاري بـین    
نویسندگان بیشتر به

                                  



75 

) همبســتگی میـان تولیــد علــم و میـزان همکــاري گروهــی   
تـا   2003هـاي  
 نیدتریــپــر تول
مجلـه   نی

مورد مسئله اصلی پژوهش یعنـی رابطـه بـین تولیـد     

 شـده  نمایـه 

 2014تـا   
نویسـنده   

اند. ضریب همکاري گروهی نویسندگان 
نویسـنده بـوده   

 390، ضریب همکاري گروهی و هم تألیفی نویسـندگان  
نشـان داد کـه از   
بار در نقش نویسندگان اول تا ششـم مقـاالت مشـارکت    
درصد) گرایش بـه  
نویسـنده بـا   
ضـریب همکـاري گروهـی    

 پژوهشـگران 

پرداختند. نتـایج پـژوهش   
 پژوهشـگران 

 یفیهـم تـأل  
 تهـران،  پزشـکی 

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

) همبســتگی میـان تولیــد علــم و میـزان همکــاري گروهــی   
هـاي   رسانی در جهان در پایگاه امرالد بین سـال 
پــر تولنویســنده، 

یدتریـ پـر تول مراکـز پژوهشـی و   
مورد مسئله اصلی پژوهش یعنـی رابطـه بـین تولیـد     

  داري مشاهده نشد.
نمایـه  مقـاالت  در

 2010اسـکوپوس از سـال   
 2219عنـوان مقالـه،   

اند. ضریب همکاري گروهی نویسندگان 
نویسـنده بـوده    3درصد و الگوي همکـاري علمـی   

، ضریب همکاري گروهی و هم تألیفی نویسـندگان  
نشـان داد کـه از   هـاي وي  

بار در نقش نویسندگان اول تا ششـم مقـاالت مشـارکت    
درصد) گرایش بـه   75/

نویسـنده بـا    3هـاي داراي  
ضـریب همکـاري گروهـی    

پژوهشـگران  یفیهـم تـأل  
پرداختند. نتـایج پـژوهش   

پژوهشـگران  یفیهـم تـأل  
هـم تـأل   هـاي  شـبکه 

پزشـکی  علـوم  

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

) همبســتگی میـان تولیــد علــم و میـزان همکــاري گروهــی   
رسانی در جهان در پایگاه امرالد بین سـال 

نویســنده،  10760مقالــه از 
مراکـز پژوهشـی و   

مورد مسئله اصلی پژوهش یعنـی رابطـه بـین تولیـد     
داري مشاهده نشد. علم و میزان مشارکت پژوهشگران این رشته نیز رابطه معنی
در علمـی  همکـاري 

اسـکوپوس از سـال    اسـتنادي 
عنـوان مقالـه،    425رسی کردند. نتـایج آنـان نشـان داد کـه بـراي تـألیف       

اند. ضریب همکاري گروهی نویسندگان 
درصد و الگوي همکـاري علمـی   

، ضریب همکاري گروهی و هم تألیفی نویسـندگان  
هـاي وي   یافتهد. کررا مطالعه 

بار در نقش نویسندگان اول تا ششـم مقـاالت مشـارکت    
/4دگان (درصد زن هستند. اغلب نویسن

هـاي داراي   صورت هم تـألیفی داشـته و مقالـه   
ضـریب همکـاري گروهـی     درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در این مطالعه میـانگین 

هـم تـأل   هـاي  شـبکه 
پرداختند. نتـایج پـژوهش    هنر و انسانی

هـم تـأل   شـبکه  کـه  داد
شـبکه  بررسی رنیست. د
 بهشتی، شهید پزشکی

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

) همبســتگی میـان تولیــد علــم و میـزان همکــاري گروهــی   
رسانی در جهان در پایگاه امرالد بین سـال 

مقالــه از  8320بــا بررســی 
مراکـز پژوهشـی و    نیدتریـ پر تول
مورد مسئله اصلی پژوهش یعنـی رابطـه بـین تولیـد      . در

علم و میزان مشارکت پژوهشگران این رشته نیز رابطه معنی
همکـاري  الگـوي ) 
اسـتنادي  بانـک  

رسی کردند. نتـایج آنـان نشـان داد کـه بـراي تـألیف       
اند. ضریب همکاري گروهی نویسندگان  ایرانی بوده 
درصد و الگوي همکـاري علمـی    74

، ضریب همکاري گروهی و هم تألیفی نویسـندگان  
را مطالعه  ها رستنی

بار در نقش نویسندگان اول تا ششـم مقـاالت مشـارکت    
درصد زن هستند. اغلب نویسن

صورت هم تـألیفی داشـته و مقالـه   
درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در این مطالعه میـانگین 

شـبکه  تحلیل و ) به ترسیم
انسانی اجتماعی، علوم

داد نشـان  شبکه،
نیست. د برخوردار

پزشکی علوم هاي

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

) همبســتگی میـان تولیــد علــم و میـزان همکــاري گروهــی   1388و همکــاران (
رسانی در جهان در پایگاه امرالد بین سـال  ابداري و اطالع

بــا بررســی آنــان را بررســی کردنــد. 
پر تولکشورها،  ن

. درکردندمشخص 
علم و میزان مشارکت پژوهشگران این رشته نیز رابطه معنی

) 1393آبادي و همکـاران ( 
 دررا  کردسـتان 

رسی کردند. نتـایج آنـان نشـان داد کـه بـراي تـألیف       
 ها آندرصد  93

74 در سطح مطلوبی بوده و میانگین آن

، ضریب همکاري گروهی و هم تألیفی نویسـندگان  ) در پژوهشی
رستنیهاي منتشرشده در مجله 

بار در نقش نویسندگان اول تا ششـم مقـاالت مشـارکت     1009اي که 
درصد زن هستند. اغلب نویسن 39درصد مرد و 

صورت هم تـألیفی داشـته و مقالـه    کار گروهی و نگارش مقاله به
درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در این مطالعه میـانگین 

  آمد. به دست
) به ترسیم1395ارشدي و همکاران (

علوم هاي حوزه 
شبکه، تحلیل کالن
برخوردار کافی انسجام

هاي دانشگاه که

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

و همکــاران ( دانـش 
ابداري و اطالعدانشمندان علوم کت

را بررســی کردنــد. 
نیدتریپر تولنویسندگان، 

مشخص را تعداد مقاله 
علم و میزان مشارکت پژوهشگران این رشته نیز رابطه معنی

آبادي و همکـاران (  رسول
کردسـتان  پزشکی علوم

رسی کردند. نتـایج آنـان نشـان داد کـه بـراي تـألیف       
93اند که  مشارکت داشته

در سطح مطلوبی بوده و میانگین آن

) در پژوهشی1394بشیري (
هاي منتشرشده در مجله  عنوان مقاله

اي که  نویسنده 573
درصد مرد و  61

کار گروهی و نگارش مقاله به
درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در این مطالعه میـانگین 

به دست درصد 77نویسندگان 
ارشدي و همکاران (

در بهشتی شهید
کالن هاي شاخص بررسی

 از بهشتی شهید

که شد مشخصا 

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

دانـش 
دانشمندان علوم کت

را بررســی کردنــد.  2008
نویسندگان، 

تعداد مقاله  ازنظر
علم و میزان مشارکت پژوهشگران این رشته نیز رابطه معنی

رسول
علوم دانشگاه

رسی کردند. نتـایج آنـان نشـان داد کـه بـراي تـألیف       بر
مشارکت داشته

در سطح مطلوبی بوده و میانگین آن
  است.

بشیري (
عنوان مقاله

573مجموع 
61داشتند، 

کار گروهی و نگارش مقاله به
درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در این مطالعه میـانگین  7/36

نویسندگان 
ارشدي و همکاران (

شهید دانشگاه
بررسیدر 

شهید دانشگاه
ا ه نشگاهدا



 9 ی
 

 شبکه، تحلیل

)، رابطـه  2007
هــاي دو نشــریه حــوزه کتابــداري را بررســی کــرد. نتــایج 

اي  هـاي چنـد نویسـنده   
یشـتري  بي اسـتناد  

هـاي دانشـگاهی و پژوهشـی در    
 2تیجسـن بودنـد. جـانکر و   

المللـی پرداختنـد. جامعـه    
م طبیعی کشور چـین بودنـد کـه پـس از پـژوهش و تحصـیل در       
همبستگی تـاریخ خـروج از کشـور،    

نـد کـه   بود
 یتیشخصـ 

که وقتی دانشـمندان چینـی بـه    
 یـان،  د.تحقیقی را که در خـارج از کشـور داشـتند ندارنـ    

 :ینچـ  در
 رسـانی  اطـالع 

 سـطح  دو

 کلیـدي  

 دهـد  مـی 

 نویسـنده 

                                         
1. Hart, R. L.

2. Jonkers K, Tijssen R.

یاپیپ شماره ،1396

تحلیل خرد هاي

2007( 1هـارت 
هــاي دو نشــریه حــوزه کتابــداري را بررســی کــرد. نتــایج 

هـاي چنـد نویسـنده    ها، دلیل محکمی بر کیفیت بـاالتر مقالـه  
ي اسـتناد  ا سنده

هـاي دانشـگاهی و پژوهشـی در    
بودنـد. جـانکر و   

المللـی پرداختنـد. جامعـه    
م طبیعی کشور چـین بودنـد کـه پـس از پـژوهش و تحصـیل در       
همبستگی تـاریخ خـروج از کشـور،    

بود بـر ایـن بـاور   
شخصـ  يهـا  یژگـ یو و

که وقتی دانشـمندان چینـی بـه    
تحقیقی را که در خـارج از کشـور داشـتند ندارنـ    

در رسانی اطالع 
اطـالع  و کتابداري
دو در شـبکه  پرداختند. تحلیل
 هاي مؤلفه شد و

مـی  تشکیل را کوچکی
نویسـنده  معـدودي  تعـداد 

                                        
. Hart, R. L. 
. Jonkers K, Tijssen R. 

 

1396 زمستان ـ چهارم

هاي شاخص ازنظر 
  .دارند

هـارت  در کشورهاي دیگـر، 
هــاي دو نشــریه حــوزه کتابــداري را بررســی کــرد. نتــایج 

ها، دلیل محکمی بر کیفیت بـاالتر مقالـه  
سندهیتک نو يها در نشریه کتابداري دانشگاهی، مقاله

هـاي دانشـگاهی و پژوهشـی در     ها نشریه کتابخانـه 
بودنـد. جـانکر و   بیشتري کسب کـرده  

المللـی پرداختنـد. جامعـه     در پژوهشی به بررسـی حرکـت علمـی و همکـاري بـین     
م طبیعی کشور چـین بودنـد کـه پـس از پـژوهش و تحصـیل در       

همبستگی تـاریخ خـروج از کشـور،     ،ها در این پژوهش
بـر ایـن بـاور   و  المللی را بررسـی نمودنـد  

و و لمللیا داري بین برونداد علمی، سطوح همکاري بین
که وقتی دانشـمندان چینـی بـه    داشتند همچنین اذعان 

تحقیقی را که در خـارج از کشـور داشـتند ندارنـ    
 و کتابداري نگاشت

کتابداري پژوهشگران
پرداختند. تحلیل

شد و شبکه) انجام
کوچکی جهانی 

تعـداد  شـبکه،  ایـن 

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

 اهللا بقیه پزشکی

دارند ها دانشگاه
در کشورهاي دیگـر،  همکاري گروهی و هم تألیفی

هــاي دو نشــریه حــوزه کتابــداري را بررســی کــرد. نتــایج 
ها، دلیل محکمی بر کیفیت بـاالتر مقالـه  

در نشریه کتابداري دانشگاهی، مقاله
ها نشریه کتابخانـه  مقاله

بیشتري کسب کـرده  صورت داشتن بیش از یک نویسنده استناد 
در پژوهشی به بررسـی حرکـت علمـی و همکـاري بـین     

م طبیعی کشور چـین بودنـد کـه پـس از پـژوهش و تحصـیل در       
ها در این پژوهش

المللی را بررسـی نمودنـد  
داري بین برونداد علمی، سطوح همکاري بین

داشتند همچنین اذعان 
تحقیقی را که در خـارج از کشـور داشـتند ندارنـ    

نگاشت" عنوان 
پژوهشگران یفیتأل هم شبکه
پرداختند. تحلیل ساله 6 زمانی دوره

شبکه) انجام کل کالن (خصوصیات
 شبکه شبکه، این

ایـن  در .کنند برقرار
  داشتند. همکاري

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

پزشکی علوم و مدرس
دانشگاه یفیهم تأل شبکه

همکاري گروهی و هم تألیفی
هــاي دو نشــریه حــوزه کتابــداري را بررســی کــرد. نتــایج  بــین هــم تــألیفی و کیفیــت مقالــه

ها، دلیل محکمی بر کیفیت بـاالتر مقالـه   از بررسی داده
در نشریه کتابداري دانشگاهی، مقاله

مقاله که یدرحال
صورت داشتن بیش از یک نویسنده استناد 

در پژوهشی به بررسـی حرکـت علمـی و همکـاري بـین     
م طبیعی کشور چـین بودنـد کـه پـس از پـژوهش و تحصـیل در       ها محققان علو

ها در این پژوهش خارج، به کشور بازگشته بودند. آن
المللی را بررسـی نمودنـد   ینو همکاري ب

داري بین برونداد علمی، سطوح همکاري بین
همچنین اذعان  ناناین دسته از محققان وجود دارد. آ

تحقیقی را که در خـارج از کشـور داشـتند ندارنـ     زهیگردند، دیگر انگ
 تحت پژوهشی

شبکه مطالعه به "
دوره یک در اصلی

کالن (خصوصیات و فردي)
این که داد شان
برقرار پیوند یکدیگر
همکاري مؤلفان

                                                                          

فصلنامه

مدرس تربیت تهران،
شبکه در را موقعیت

همکاري گروهی و هم تألیفی ۀنیدرزم
بــین هــم تــألیفی و کیفیــت مقالــه

از بررسی داده آمده
در نشریه کتابداري دانشگاهی، مقاله درواقعارائه نداد. 

درحالرا دریافت کرده بودند، 
صورت داشتن بیش از یک نویسنده استناد 

در پژوهشی به بررسـی حرکـت علمـی و همکـاري بـین     
ها محققان علو پژوهش آن

خارج، به کشور بازگشته بودند. آن
و همکاري ب برونداد مشترك علمی

داري بین برونداد علمی، سطوح همکاري بین ارتباط معنی
این دسته از محققان وجود دارد. آ

گردند، دیگر انگ می
پژوهشی در (2010) ژو
 "یفیتأل هم شبکه

اصلی نشریه18 
فردي) (خصوصیات

شانن ها شدند. یافته
یکدیگر با توانند افراد می

مؤلفان سایر با گسترده
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تهران، دانشگاه
موقعیت بهترین

درزم
بــین هــم تــألیفی و کیفیــت مقالــه

آمده دست به
ارائه نداد. 

را دریافت کرده بودند، 
صورت داشتن بیش از یک نویسنده استناد 

در پژوهشی به بررسـی حرکـت علمـی و همکـاري بـین     )، 2008(
پژوهش آن

خارج، به کشور بازگشته بودند. آن
برونداد مشترك علمی

ارتباط معنی
این دسته از محققان وجود دارد. آ

میکشور باز
ژو و دینگ
شبکه تحلیل
 18در چینی
(خصوصیات خرد

شدند. یافته شناسایی
افراد می که
گسترده طور به
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مقالـه علمـی کشـور کـره     
بـه    هاي علمی چند نویسـنده نسـبت  
هـاي   ي (همکاري با دانشگاه
هـایی   اي و همچنین مقاله

که گرایش نویسـندگان بیشـتر   
به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     

عنـوان   خصوص بـه 
نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     

کـه  د کـر 
ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،        

هـا بـا    دسـتیابی بـه آن  

 اسـت.  شـده 
حـوزه کشـاورزي   
تحقیقات، آمـوزش  

عنـوان   3به زبان فارسـی و  
درصد) و سهم 

 22، ازنظر دوره انتشـار 
هـاي   داده

 5در بـازه زمـانی   

                                         
1. Ahn, J; Oh, Dong. H; Lee, J. D.

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

مقالـه علمـی کشـور کـره     
هاي علمی چند نویسـنده نسـبت  
ي (همکاري با دانشگاه
اي و همچنین مقاله

که گرایش نویسـندگان بیشـتر   
به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     

خصوص بـه  ، بیشتر است. عالوه بر این، میزان مشارکت زنان به
نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     

کـر گیـري   تـوان چنـین نتیجـه   
ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،        

دسـتیابی بـه آن  فـردي در  

شـده  انجـام  سـنجی 
حـوزه کشـاورزي    تخصصـی 
تحقیقات، آمـوزش  سازمان 

به زبان فارسـی و  
درصد) و سهم  94مقاله (

ازنظر دوره انتشـار  
دادهشـوند.  عنوان دو فصلنامه و یک عنوان ساالنه چاپ و منتشر مـی 
در بـازه زمـانی   هـاي در حـال انتشـار سـازمان     

                                        
. Ahn, J; Oh, Dong. H; Lee, J. D.

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

مقالـه علمـی کشـور کـره      658297)، به بررسی 
هاي علمی چند نویسـنده نسـبت   داختند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاله
ي (همکاري با دانشگاها مؤسسه ن

اي و همچنین مقاله هاي درون مؤسسه
  ، رشد چشمگیري داشته است.

که گرایش نویسـندگان بیشـتر   داد در این حوزه، نشان 
به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     

، بیشتر است. عالوه بر این، میزان مشارکت زنان به
نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     

تـوان چنـین نتیجـه    مـی 
ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،        

فـردي در   صـورت 

سـنجی  علـم یکرد رو
تخصصـی  مجلـه  31
سازمان در  1393تا پایان سال 

به زبان فارسـی و  ها  از این مله
مقاله ( 4406زبان  فارسی

است.بوده درصد) 
عنوان دو فصلنامه و یک عنوان ساالنه چاپ و منتشر مـی 
هـاي در حـال انتشـار سـازمان     

                                                                                
. Ahn, J; Oh, Dong. H; Lee, J. D. 

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

)، به بررسی 2014
داختند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاله

نیبهاي  هاي تک نویسنده بیشتر است و همکاري
هاي درون مؤسسه همکاري

، رشد چشمگیري داشته است.
در این حوزه، نشان 

به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     
، بیشتر است. عالوه بر این، میزان مشارکت زنان به

نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     
مـی  ،درمجمـوع 

ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،        
صـورت  بـه دسـت یابنـد کـه    

روبا از نوع کاربردي و کمی است که 
31منتشرشـده در  

تا پایان سال  1389
از این ملهعنوان  28. اند
فارسیهاي  هسهم مجل

درصد)  6مقاله (عنوان 
عنوان دو فصلنامه و یک عنوان ساالنه چاپ و منتشر مـی 

هـاي در حـال انتشـار سـازمان      همجل

                                        

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

2014( 1آن، دونگ هیون و جئونگ
داختند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاله

هاي تک نویسنده بیشتر است و همکاري
 نسبت بهدیگر) براي تولید مقاله علمی 
، رشد چشمگیري داشته است.دشدهیلتو
در این حوزه، نشان  شده انجامهاي 

به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     
، بیشتر است. عالوه بر این، میزان مشارکت زنان به

نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     
درمجمـوع هاي دیگر کمتـر اسـت.   

ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،        
دسـت یابنـد کـه    منـابع و امکانـاتی   
  .هستند

از نوع کاربردي و کمی است که 
منتشرشـده در   مقاله 4684پژوهش را 
1389ي سال دهند که از ابتدا

اند منتشرشدهو ترویج کشاورزي چاپ و 
سهم مجلشوند.  منتشر می
عنوان  278 ،زبان

عنوان دو فصلنامه و یک عنوان ساالنه چاپ و منتشر مـی 
مجلتمامی الزم براي انجام این پژوهش از 

                                                                          

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

آن، دونگ هیون و جئونگ
داختند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاله

هاي تک نویسنده بیشتر است و همکاري
دیگر) براي تولید مقاله علمی 

توکه توسط یک نویسنده 
هاي  پژوهش بررسی

به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     
، بیشتر است. عالوه بر این، میزان مشارکت زنان بهشده هیتهچند نویسنده 

نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     
هاي دیگر کمتـر اسـت.    نسبت به رشته
ناگزیر از همکاري باهم هستند؛ چراکـه بـا همکـاري علمـی قادرنـد بـه دانـش،         متخصصان
منـابع و امکانـاتی    هـا، 

هستند مواجه هاي زیاده

  تحقیق
از نوع کاربردي و کمی است که حاضر 

پژوهش را جامعه آماري 
دهند که از ابتدا تشکیل می

و ترویج کشاورزي چاپ و 
منتشر می به زبان انگلیسی

زبان عنوان مجله انگلیسی
عنوان دو فصلنامه و یک عنوان ساالنه چاپ و منتشر مـی  8 عنوان فصلنامه،

الزم براي انجام این پژوهش از 

                                  

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

آن، دونگ هیون و جئونگ 
داختند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقالهجنوبی پر

هاي تک نویسنده بیشتر است و همکاري مقاله
دیگر) براي تولید مقاله علمی 

که توسط یک نویسنده 
بررسی

به سمت کار گروهی است و در اغلب موارد میزان استناددهی به مقـاالتی کـه بـا همکـاري     
چند نویسنده 

نویسنده اول نسبت به مردان کمتر و گرایش نویسندگان حوزه کتابـداري بـه کـار گروهـی     
نسبت به رشته
متخصصان
هـا،  مهارت
هاي زیاده مشکل

تحقیق روش
حاضر  پژوهش

جامعه آماري 
تشکیل می

و ترویج کشاورزي چاپ و 
به زبان انگلیسی

عنوان مجله انگلیسی 3
عنوان فصلنامه،

الزم براي انجام این پژوهش از 

                                  



 9 ی
 

هـاي   یگانی الکترونیکـی بودنـد و داده  
اما اکثـر مجـالت امکـان دسترسـی بـه      
فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  

ــد.     ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ــراي ه ب
اسـتفاده شـد. بـا    
نویسـنده داشـتند، بـراي ثبـت مشخصـات کامـل       
ضـریب همکـاري   

، بـین صـفر و   
بیشـتر  باشد، بیانگر مشارکت 

هـاي منتشرشـده در نشـریات    
 هیـ ته نمـودار 

                                         
1. Ajiferuke Isola; Burell Q; Tague Jean.

یاپیپ شماره ،1396

یگانی الکترونیکـی بودنـد و داده  
اما اکثـر مجـالت امکـان دسترسـی بـه      
فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  

ــد.     ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ه
Excel     اسـتفاده شـد. بـا

نویسـنده داشـتند، بـراي ثبـت مشخصـات کامـل       
ضـریب همکـاري   ) طراحـی شـد. بـراي تعیـین     

  

  
، بـین صـفر و   هـم تـألیفی  

باشد، بیانگر مشارکت 
.(  

هـاي منتشرشـده در نشـریات    
نمـودار هـاي   تا چه میزان بـوده اسـت؛ داده  

                                        
uke Isola; Burell Q; Tague Jean.

 

1396 زمستان ـ چهارم

یگانی الکترونیکـی بودنـد و داده  
اما اکثـر مجـالت امکـان دسترسـی بـه      
فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  

ــد.     ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ه
Excelاز  نمودارهـا و براي تهیـه  

نویسـنده داشـتند، بـراي ثبـت مشخصـات کامـل       
) طراحـی شـد. بـراي تعیـین     

  

  

  کننده در تولید یک مقاله؛

  در سال؛
  لید یک مقاله.
هـم تـألیفی  ضریب همکاري گروهی یا 

باشد، بیانگر مشارکت  تر کینزد
1386، 1تاگ و

هـاي منتشرشـده در نشـریات     مقاله میزان تولید
تا چه میزان بـوده اسـت؛ داده  

                                                                                
uke Isola; Burell Q; Tague Jean. 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

یگانی الکترونیکـی بودنـد و داده  ها داراي با برخی از مجله
اما اکثـر مجـالت امکـان دسترسـی بـه      ؛ ) استخراج شد

فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  
ــد.     ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ه

SPSS(   و براي تهیـه
نویسـنده داشـتند، بـراي ثبـت مشخصـات کامـل        9ها بـیش از  

SPSS     طراحـی شـد. بـراي تعیـین (
  :است شده استفاده

کننده در تولید یک مقاله؛
  در سال؛
  در سال؛ نویسنده
لید یک مقاله.کننده در تو = بیشترین تعداد نویسندگان مشارکت

ضریب همکاري گروهی یا 
نزدیک  به موردنظر

و بارل یفروك،

میزان تولیدمبنی بر 
تا چه میزان بـوده اسـت؛ داده   1393

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

برخی از مجله است.
) استخراج شدwordهاي الکترونیکی (

فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  
ــد.     ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ه

SPSS(افزار  از نرم

ها بـیش از   برخی از مقاله
SPSSافزار ( متغیر در نرم

استفادهفرمول زیر 

کننده در تولید یک مقاله؛ تعداد نویسندگان مشارکت
در سال؛ دشدهیتولهاي 

نویسنده j داراي تألیفی
= بیشترین تعداد نویسندگان مشارکت

ضریب همکاري گروهی یا  مقدار که است
موردنظرو هر چه عدد 

یفروك،آج( است نویسندگان در کار گروهی

مبنی بر در ارتباط با پرسش نخست پژوهش 
1393تا  1389هاي 

                                                                          

فصلنامه

است. شده  يگردآور
هاي الکترونیکی ( الزم از فایل

فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  
ــماره  ــت ش ــد.     و امان ــردآوري ش ــتخراج و گ ــات اس ــف مجــالت، اطالع ــاي مختل ه

از نرمها  داده لیوتحل
برخی از مقاله که ن

متغیر در نرم 34ناگزیر 
فرمول زیر  ازسندگان گروهی نوی

  :فرمول
تعداد نویسندگان مشارکت

هاي  = تعداد کل مقاله
تألیفیي ها مقالهد 

= بیشترین تعداد نویسندگان مشارکت
استتوضیح  به الزم

و هر چه عدد  یک در نوسان است
نویسندگان در کار گروهی

  
در ارتباط با پرسش نخست پژوهش 

هاي  علمی سازمان طی سال
  است.
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گردآور ساله
الزم از فایل

فایل الکترونیکی را نداشتند و ناگزیر با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه مرکزي سـازمان  
ــماره  ــت ش و امان

وتحل هیتجز
نیاتوجه به 

ناگزیر ها  همقال
گروهی نوی

فرمولدر این  
j = تعداد نویسندگان مشارکت

N تعداد کل مقاله =
= Fj د تعدا

K بیشترین تعداد نویسندگان مشارکت =
الزم

یک در نوسان است
نویسندگان در کار گروهی

  ها یافته
در ارتباط با پرسش نخست پژوهش  

علمی سازمان طی سال
است. شده 
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اي علمـی  
هـا   سیر صعودي داشته است. کمترین تعـداد مقالـه  

چـاپ و   1393

ضـریب همکـاري گروهـی    
در  منتشرشـده 

هایی که بیشـترین و کمتـرین ضـریب    
، تعداد نویسـندگان  
ضـریب همکـاري   

  

0
200
400
600
800

1000
1200

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

اي علمـی  ه دهد، انتشار تولید مقاله در نشري
سیر صعودي داشته است. کمترین تعـداد مقالـه  

1393عنوان) در سـال  

ضـریب همکـاري گروهـی    
منتشرشـده هاي  کلیه مقاله

هایی که بیشـترین و کمتـرین ضـریب    
، تعداد نویسـندگان  ها همقال

ضـریب همکـاري   همچنـین  

  

729 
15%

0
200
400
600
800

1000
1200

1389

تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب سال

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

  هاي منتشرشده برحسب سال

دهد، انتشار تولید مقاله در نشري
سیر صعودي داشته است. کمترین تعـداد مقالـه  

عنوان) در سـال   1108ها (

ضـریب همکـاري گروهـی    تعین «گویی به دومین پرسش پژوهش مبنی بر 
کلیه مقاله ،«علمی سازمان

هایی که بیشـترین و کمتـرین ضـریب    
مقالکل تعداد ، 
همچنـین  و هـا   آنی 

  

850 
18%

1390

تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب سال

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

هاي منتشرشده برحسب سال . تعداد مقاله

دهد، انتشار تولید مقاله در نشري نشان می
سیر صعودي داشته است. کمترین تعـداد مقالـه   1393

ها ( و بیشترین تعداد مقاله

گویی به دومین پرسش پژوهش مبنی بر 
علمی سازمانهاي  ههاي منتشرشده در نشری

هایی که بیشـترین و کمتـرین ضـریب     سازمان بررسی شد و نشریه
، 1. جدول همکاري گروهی را داشتند مشخص شدند
ی سـندگ ینو چنـد 

   

931 
20%

1391

تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب سال

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

. تعداد مقاله1نمودار 

نشان می 1هاي نمودار 
1393تا سال  1389
و بیشترین تعداد مقاله 1389

گویی به دومین پرسش پژوهش مبنی بر 
هاي منتشرشده در نشری

سازمان بررسی شد و نشریه مجله تخصصی
همکاري گروهی را داشتند مشخص شدند

چنـد و وضعیت تـک نویسـندگی و   
  دهد. نشان می

1066 
23%

1392

تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب سال

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

هاي نمودار  طور که داده همان
1389هاي  سازمان طی سال

1389عنوان) در سال 
  است. 

گویی به دومین پرسش پژوهش مبنی بر  براي پاسخ
هاي منتشرشده در نشری مقاله نویسندگان
مجله تخصصیعنوان 

همکاري گروهی را داشتند مشخص شدند
و وضعیت تـک نویسـندگی و   

نشان میرا گروهی نویسندگان 

1108
24%

1393

تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب سال

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

همان
سازمان طی سال

عنوان) در سال  729(
 منتشرشده

براي پاسخ
نویسندگان

مجله تخصصیعنوان  31
همکاري گروهی را داشتند مشخص شدند

و وضعیت تـک نویسـندگی و   ها  آن
گروهی نویسندگان 



 9 ی
 

ضریب 
  همکاري

698% 
695% 
687% 
687% 
685% 
683% 
683%  

681% 

668%  
667% 
652% 
649% 
635%  
629% 

626% 

617% 
615% 

605% 

605% 
604% 
592% 
591% 
589% 
580% 
577% 
572% 
566% 
545% 

یاپیپ شماره ،1396

ضریب  چند نویسنده
همکاري  درصد فراوانی

235 97 
236 96 
80 99 
331 97 
23 100 
103 92 
103 92 

135 96 

161 93 
281 97 
164 93 
238 94 
34 89 
109 94 

202 92 

237 91 
273 90 

71 89 

145 91 
146 94 
138 88 
161 93 
50 78 
129 88 
36 88 
24 86 
43 80 
98 82 

 

1396 زمستان ـ چهارم

  نویسندگان . ضریب همکاري گروهی
چند نویسنده تک نویسنده

فراوانی درصد فراوانی
8 3 235
10 4 236
1 1 80
11 3 331
0 0 23
9 8 103
9 8 103

5 4 135

12 7 161
10 3 281
10 7 164
14 6 238
4 11 34
7 6 109

17 8 202

23 9 237
29 10 273

9 11 71

15 9 145
10 6 146
18 12 138
12 7 161
14 22 50
17 12 129
5 12 36
4 14 24
11 20 43
21 18 98

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

. ضریب همکاري گروهی
کل 
فراوانی  مقاالت
243  
246  
81  

 342  
23  
112  
112  

  140تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و 

  173 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)
291  

  174 نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
252  
38  
116  

219  

 260  
 302  

  80ها و مراتع 

160  
156  
156  

 173  
  64 هاي تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

146  
41  
28  
54  
119  

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

. ضریب همکاري گروهی1جدول 

 عنوان نشریات

 نژادي نهال و بذر
 لمی شیالت ایران

 چغندرقند
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 شناسی خاك
Iranian J. of Fisheries Science 

Archives of Razi Institute 
تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و 

 جنگلی
نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)

 تحقیقات مرتع و بیابان ایران
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

 بر ایرانتحقیقات جنگل و صنو
 پزشکی مهار زیستی در گیاه

 هاي گیاهیآفات و بیماري
هاي آبخیزداري (پژوهش و 

 سازندگی)
 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

 و سازندگی) نشریه زراعت (پژوهش
ها و مراتع  تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل

 ایران
 هاي خاك

 آب در کشاورزي
 تحقیقات مهندسی کشاورزي

 مدیریت آموزش کشاورزي
هاي تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 مهندسی و مدیریت آبخیز
 زراعت دیم ایران
 پزشکی ها در علوم گیاه

Crop Breeding Journal 
 هارستنی

فصلنامه

عنوان نشریات

نژادي نهال و بذر مجله به
لمی شیالت ایرانمجله ع

چغندرقند
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

شناسی خاك زیست
Iranian J. of Fisheries Science

Archives of Razi Institute

تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و 
جنگلی

نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
تحقیقات جنگل و صنو

مهار زیستی در گیاه
آفات و بیماري

هاي آبخیزداري (پژوهش و  پژوهش
سازندگی)

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
نشریه زراعت (پژوهش

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل
ایران

هاي خاك پژوهش
آب در کشاورزي  پژوهش

تحقیقات مهندسی کشاورزي
مدیریت آموزش کشاورزي  پژوهش

هاي تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
مهندسی و مدیریت آبخیز

زراعت دیم ایران
ها در علوم گیاهکشآفت

Crop Breeding Journal

رستنی
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ضریب 
  همکاري

537% 
491% 
343% 
  %615 میانگین

مجلـه  ب همکـاري گروهـی بـه    
بـا   مجله علمـی شـیالت ایـران   

نـد.  ده نشـان مـی  
% است کـه  

هاي   مقاله
بـا اسـتفاده از فرمـول    

شـود،   گونه که در جدول فـوق مشـاهده مـی   
 هـاي  همیـزان همکـاري گروهـی در بـین نویسـند     

الگوي رایج در همکـاري علمـی نویسـندگان    

  
  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

ضریب  چند نویسنده
همکاري  درصد فراوانی

156 83 
145 84 
12 57 

میانگین  8/91  4299

ب همکـاري گروهـی بـه    
مجله علمـی شـیالت ایـران   

نشـان مـی  % بیشـترین میـزان ضـریب همکـاري گروهـی را      
% است کـه  343کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 

مقالهنویسندگان نامناسب است. میانگین ضریب همکاري گروهی 
بـا اسـتفاده از فرمـول     1393

گونه که در جدول فـوق مشـاهده مـی   
میـزان همکـاري گروهـی در بـین نویسـند     

الگوي رایج در همکـاري علمـی نویسـندگان    
  .است شده ی

  هاي علمی سازمان

یک نویسنده دو نویسنده

385

862

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

چند نویسنده تک نویسنده
فراوانی درصد فراوانی

33 7 156
28 16 145
9 43 12

385  2/8  4299

ب همکـاري گروهـی بـه    ، بیشترین ضری
مجله علمـی شـیالت ایـران    ،ازآن است. پس

% بیشـترین میـزان ضـریب همکـاري گروهـی را      
کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 

نامناسب است. میانگین ضریب همکاري گروهی 
1393تـا   1389هـاي  

گونه که در جدول فـوق مشـاهده مـی   
میـزان همکـاري گروهـی در بـین نویسـند     

الگوي رایج در همکـاري علمـی نویسـندگان    
یطراح – 2، نمودار 

هاي علمی سازمان هاي منتشرشده در نشریه

دو نویسنده سه نویسنده چهار نویسنده

862

1351
1197

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

کل 
فراوانی  مقاالت
189  
173  
21  

4684  

، بیشترین ضری1 بر اساس اطالعات مندرج در جدول
است. پس گرفته

% بیشـترین میـزان ضـریب همکـاري گروهـی را      
کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 

نامناسب است. میانگین ضریب همکاري گروهی 
هـاي   علمی سـازمان در سـال  
گونه که در جدول فـوق مشـاهده مـی    محاسبه شد و همان

میـزان همکـاري گروهـی در بـین نویسـند     ی از 
  از وضعیت مناسبی برخوردار است.

الگوي رایج در همکـاري علمـی نویسـندگان    در ارتباط با پرسش سوم پژوهش یعنی 
، نمودار علمی سازمان

هاي منتشرشده در نشریه نویسندگان مقاله

چهار نویسنده پنج نویسنده شش نویسنده

1197

575

174

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

 عنوان نشریات

 شناسی ایران
 زراعی نهال و بذر

 نشریه مدیریت اراضی
 جمع

بر اساس اطالعات مندرج در جدول
گرفته تعلق% 698با عدد 

% بیشـترین میـزان ضـریب همکـاري گروهـی را      687
کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 

نامناسب است. میانگین ضریب همکاري گروهی 
علمی سـازمان در سـال  هاي 

محاسبه شد و همانتحقیق، 
ی از حـاک % به دست آمد که 

از وضعیت مناسبی برخوردار است.
در ارتباط با پرسش سوم پژوهش یعنی 

علمی سازمانهاي  ههاي منتشرشده در نشری

نویسندگان مقاله. الگوهاي هم تألیفی بین 

شش نویسنده هفت نویسنده هشت نویسنده

174
60 17

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

عنوان نشریات

شناسی ایرانگیاه
زراعی نهال و بذر مجله به

نشریه مدیریت اراضی
جمع

بر اساس اطالعات مندرج در جدول
با عدد  نژادي نهال و بذر
687 با چغندرقند

کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 
نامناسب است. میانگین ضریب همکاري گروهی   و حدنصاب
هاي  همنتشرشده در نشری

تحقیق،  درروش 
% به دست آمد که 615

از وضعیت مناسبی برخوردار است.
در ارتباط با پرسش سوم پژوهش یعنی 

هاي منتشرشده در نشری

. الگوهاي هم تألیفی بین 2نمودار 

هشت نویسنده نه نویسنده بیش از نه نفر

17 20 38

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

ف
ردی

 

29. 

30. 

31. 

 
  

بر اساس اطالعات مندرج در جدول
نژادي نهال و بذر به

چغندرقند% و 695
کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه مدیریت اراضی با 

حدنصاباز  کمتر
منتشرشده در نشری

 شده اشاره
615 میانگین
از وضعیت مناسبی برخوردار است.  سازمان،

در ارتباط با پرسش سوم پژوهش یعنی 
هاي منتشرشده در نشری مقاله

نمودار 

بیش از نه نفر

38
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، شده یبررس
 4 هـاي  مقالـه 

عنوان، در رتبه سـوم  
هایی اسـت  

نویسـندگان  
  کند.

  فراوانی
53 

48  
47 

41 

38 

37 

37 

3 

27 

27 

2 

24 

23 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

20 

یاپیپ شماره ،1396

بررس  عنوان مقاله
مقالـه . عنـوان، در رتبـه نخسـت قـرار دارنـد     

عنوان، در رتبه سـوم   862
هایی اسـت   مقاله) مربوط به مقاله

نویسـندگان   نیدتریـ پـر تول 
کند. سازمان را معرفی می

فراوانی
53
48
47
41
38
37
37
35
27
27
25
24
23
23
23
23
22
20
20
20

 

1396 زمستان ـ چهارم

عنوان مقاله 4684؛ در بین 
عنـوان، در رتبـه نخسـت قـرار دارنـد     

862با اي  نویسنده
مقاله) مربوط به مقاله 17(میزان 

پـر تول شناسـایی   بـر 
سازمان را معرفی می دیپر تول

  . نویسندگان پر تولید

 

 

 غالمرضا بخشی خانیکی

 

 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

؛ در بین دهد نشان می 
عنـوان، در رتبـه نخسـت قـرار دارنـد      1351

نویسنده 2 هاي قالهم؛ 
میزان هاي هم تألیفی کمترین 

  
بـر  یمبنـ پـژوهش  

پر تولنویسنده  20

. نویسندگان پر تولید2جدول 
  اسامی

 حسین ارزانی

 عباسعلی مطلبی

 اشرف جعفري علی

 فاطمه سفیدکن

 محمد جعفري

 حسین آذرنیوند

 مهدي سلطانی

 محمدحسن عصاره

غالمرضا بخشی خانیکی
 مصطفی اسدي

 علی طویلی

 مسعود طبري

 ابوالفضل کارگر فرد

 احمد جهان لتیباري

 حسین زینلی

 رجب چوکان

 کاظم خاوازي

 امیر نوربخش

 فرهاد رجالی

 محمدرضا نقوي

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

 2 هاي نمودار داده
1351با فراوانی 

؛ عنوان در رتبه دوم
هاي هم تألیفی کمترین 

  .اند شده  هیتهنویسنده 
پـژوهش   4در ارتباط با پرسش شماره 

20، 2هاي جدول 

جدول 

عباسعلی مطلبی
علی

فاطمه سفیدکن
محمد جعفري
حسین آذرنیوند
مهدي سلطانی

محمدحسن عصاره
غالمرضا بخشی خانیکی

مصطفی اسدي

ابوالفضل کارگر فرد
احمد جهان لتیباري

کاظم خاوازي

محمدرضا نقوي

فصلنامه

دادهگونه که  همان
با فراوانی اي  نویسنده 3
عنوان در رتبه دوم 1197با اي 

هاي هم تألیفی کمترین  مقالهبین قرار دارند. در 
نویسنده  8که با مشارکت 

در ارتباط با پرسش شماره 
هاي جدول  زمان، دادههاي سا

  ردیف
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همان
3 هاي مقاله

اي  نویسنده
قرار دارند. در 
که با مشارکت 

در ارتباط با پرسش شماره 
هاي سا هنشری

ردیف
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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نویسنده ایرانی 
عنوان مقاله بـا یکـدیگر مشـارکت و    

ي هـا  درصـد از کـل مقالـه   
بـا مشـارکت در   

ــه و  48 مقال
  .گرفتندهاي دوم و سوم قرار 

هاي سازمان، 

  

که بـر اسـاس جنسـیت نویسـنده اول یـا نویسـنده مسـئول        
 26( مقالـه 

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

نویسنده ایرانی  8579بین 
عنوان مقاله بـا یکـدیگر مشـارکت و    

درصـد از کـل مقالـه   
بـا مشـارکت در    حسـین ارزانـی  

ــارش   ــارکت در نگ ــا مش 48ب
هاي دوم و سوم قرار 

هاي سازمان،  ي نشریهها

  
  هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان

که بـر اسـاس جنسـیت نویسـنده اول یـا نویسـنده مسـئول        
مقالـه  1241ده ، نویسـن 

1241

مرد
زن

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

بین ز سازمان را ا
عنوان مقاله بـا یکـدیگر مشـارکت و     4684

درصـد از کـل مقالـه    13یی تنهـا 
حسـین ارزانـی   ،شـده 

ــارش   ــارکت در نگ ــا مش ب
هاي دوم و سوم قرار  مقاله در ردیف

ها سندهینودر ارتباط با پنجمین پرسش پژوهش مبنی بر جنسیت 

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان

که بـر اسـاس جنسـیت نویسـنده اول یـا نویسـنده مسـئول        
، نویسـن منتشرشـده 

  .ستا  بوده

1241
26%

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

سازمان را ا پر تولیدویسنده 
4684بار در نگارش 

تنهـا  بهدهد. این نویسندگان 
شـده  یمعرفـ در بـین نویسـندگان   

ــی  ــعلی مطلب ــارش   عباس ــارکت در نگ ــا مش ب
مقاله در ردیف 47با مشارکت در نگارش 

در ارتباط با پنجمین پرسش پژوهش مبنی بر جنسیت 
  

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان نویسنده اول (نویسنده مسئول) مقاله

که بـر اسـاس جنسـیت نویسـنده اول یـا نویسـنده مسـئول        
منتشرشـده   مقالـه عنـوان   
بودهمرد ، )درصد 74

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

ویسنده ن 20اسامی  2
بار در نگارش  16563و غیر ایرانی که مجموعاً 

دهد. این نویسندگان  اند را نشان می
در بـین نویسـندگان   انـد.  

ــه اول،  ــی رتب ــعلی مطلب عباس
با مشارکت در نگارش 

در ارتباط با پنجمین پرسش پژوهش مبنی بر جنسیت 
  است. شده هیته

نویسنده اول (نویسنده مسئول) مقاله

که بـر اسـاس جنسـیت نویسـنده اول یـا نویسـنده مسـئول         3هاي نمودار 
 4684در بـین  است، 

74مقاله ( 3443

3443
74

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

2جدول هاي  داده
و غیر ایرانی که مجموعاً 

اند را نشان می داشته
انـد.   سازمان منتشر کرده

ــه در  53 ــه اول، مقال رتب
با مشارکت در نگارش  اشرف جعفري

در ارتباط با پنجمین پرسش پژوهش مبنی بر جنسیت 
ته، 4و  3هاي نمودار 

نویسنده اول (نویسنده مسئول) مقاله . جنسیت3نمودار 

هاي نمودار  دادهبر اساس 
است،  شده میتنظ
3443نویسنده و  ، زن

3443
74%

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

داده 
و غیر ایرانی که مجموعاً 

داشتههمکاري 
سازمان منتشر کرده

53نگــارش 
اشرف جعفري علی

در ارتباط با پنجمین پرسش پژوهش مبنی بر جنسیت 
هاي نمودار  داده

  

نمودار 

بر اساس 
تنظها  مقاله
، زن)درصد
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 گونه همان
ها تعداد نویسندگان زن نسبت بـه تعـداد نویسـندگان مـرد     

عنـوان مجلـه تخصصـی    
 1389ساله (از ابتداي سـال  

عنوان مقاله را 
عنـوان مقالـه،   
طورکلی این تعداد 

کـه  داد ) نشـان  
انــد  نویســندگان بیشــتر بــه ســمت هــم تــألیفی گــرایش داشــته

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

یاپیپ شماره ،1396

  هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان

هماناست،  شده م
ها تعداد نویسندگان زن نسبت بـه تعـداد نویسـندگان مـرد     

عنـوان مجلـه تخصصـی    
ساله (از ابتداي سـال  

عنوان مقاله را  4684سال تعداد 
عنـوان مقالـه،    4684براي نگـارش  
طورکلی این تعداد  اند. به

) نشـان  1هاي پژوهش (جدول 
نویســندگان بیشــتر بــه ســمت هــم تــألیفی گــرایش داشــته

3610

2972

514

 

1396 زمستان ـ چهارم

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان

میتنظها  بر اساس جنسیت نویسندگان دوم تا نهم مقاله
ها تعداد نویسندگان زن نسبت بـه تعـداد نویسـندگان مـرد     

عنـوان مجلـه تخصصـی     31سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در حال حاضـر  
ساله (از ابتداي سـال   5در حال انتشار سازمان، در یک دوره 

سال تعداد  5که در این 
براي نگـارش  ، 1هاي مندرج در جدول 

اند. به کشور با یکدیگر مشارکت و همکاري نموده
  .داشتند

هاي پژوهش (جدول 
نویســندگان بیشــتر بــه ســمت هــم تــألیفی گــرایش داشــته

2972

1770

391 253

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان نویسندگان دوم تا نهم مقاله

بر اساس جنسیت نویسندگان دوم تا نهم مقاله
ها تعداد نویسندگان زن نسبت بـه تعـداد نویسـندگان مـرد     

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در حال حاضـر  
در حال انتشار سازمان، در یک دوره 

که در این  اند قرارگرفته
هاي مندرج در جدول 

کشور با یکدیگر مشارکت و همکاري نموده
داشتندها مشارکت 

هاي پژوهش (جدول  در ارتباط با میزان هم تألیفی نویسندگان، یافته
نویســندگان بیشــتر بــه ســمت هــم تــألیفی گــرایش داشــته

726
230253 112

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

نویسندگان دوم تا نهم مقاله . جنسیت

بر اساس جنسیت نویسندگان دوم تا نهم مقاله
ها تعداد نویسندگان زن نسبت بـه تعـداد نویسـندگان مـرد      مام دسته

  گیري
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در حال حاضـر  

در حال انتشار سازمان، در یک دوره هاي 
قرارگرفته یموردبررس
هاي مندرج در جدول  اد به داده

کشور با یکدیگر مشارکت و همکاري نموده
ها مشارکت  گارش مقاله

در ارتباط با میزان هم تألیفی نویسندگان، یافته
نویســندگان بیشــتر بــه ســمت هــم تــألیفی گــرایش داشــته 1393

230 9444 6

فصلنامه

. جنسیت4نمودار 

بر اساس جنسیت نویسندگان دوم تا نهم مقاله 4نمودار 
مام دستهشود در ت که مشاهده می

  کمتر است.

گیري نتیجه
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در حال حاضـر  

هاي  هکند. مجل
موردبررس)، 1393تا پایان سال 
اد به دادهاند. با استن منتشر کرده

کشور با یکدیگر مشارکت و همکاري نموده 42نویسنده از 
گارش مقالهبار در ن 16557

در ارتباط با میزان هم تألیفی نویسندگان، یافته
1393تــا ســال  1389

23 523

مرد
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نمودار 
که مشاهده می

کمتر است.

نتیجهبحث و 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در حال حاضـر  

کند. مجل منتشر می
تا پایان سال 
منتشر کرده

نویسنده از  8579
16557نویسنده 

در ارتباط با میزان هم تألیفی نویسندگان، یافته
1389از ســال 

52 11

زن
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درصــد)  
با توجه بـه  
اسـت و ایـن   
رسد این عامل 
در ایـن زمینـه اکثـر    
)، بشـیري  
هاي پـژوهش حاضـر مطابقـت    
حـاکی از تمایـل   
مغـایرت دارد. بـا اسـتناد بـه     

نـژادي   )، بیشترین ضریب همکاري گروهی متعلـق بـه مجلـه بـه    
% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    

هـاي   مقالـه 
% بـه دسـت آمـد کـه نشـان      

) نیز نشان 
هـاي هـم   
مقاله) در 
ر رتبـه دوم قـرار   
دهنـد. در ایـن   
) همخوانی دارد. در میان 
) مبنی بـر رایـج بـودن    
هـاي پـژوهش   
شناسـی خـاك (بـه    
درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان    

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

 92مقالــه ( 4299
با توجه بـه  . اند شده هیتهصورت انفرادي 

اسـت و ایـن    شـده  انجـام 
رسد این عامل  اند؛ به نظر می

در ایـن زمینـه اکثـر    ی نویسـندگان داشـته اسـت.    
)، بشـیري  2014نتـایج پـژوهش آن دونـگ هیـون و جئونـگ (     

هاي پـژوهش حاضـر مطابقـت    
حـاکی از تمایـل   ) کـه  200

مغـایرت دارد. بـا اسـتناد بـه     
)، بیشترین ضریب همکاري گروهی متعلـق بـه مجلـه بـه    

% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    
مقالـه نویسـندگان  است. میانگین ضـریب همکـاري گروهـی    

% بـه دسـت آمـد کـه نشـان      
  مناسب است.
) نیز نشان 2(شکل  در این پژوهش

هـاي هـم    ترین الگوي هم تألیفی است و از میان مقالـه 
مقاله) در  1351با بیشترین فراوانی (

ر رتبـه دوم قـرار   دعنـوان  
دهنـد. در ایـن    مقالـه) را نشـان مـی   

) همخوانی دارد. در میان 
) مبنی بـر رایـج بـودن    1386

هـاي پـژوهش    اي، با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. با استناد بـه یافتـه  
شناسـی خـاك (بـه      بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  

درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان    

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

4299، یموردبررســ
صورت انفرادي 

انجـام هـاي   برگرفتـه از نتـایج پـژوهش   
اند؛ به نظر می صورت همکاري گروهی صورت گرفته

ی نویسـندگان داشـته اسـت.    
نتـایج پـژوهش آن دونـگ هیـون و جئونـگ (     

هاي پـژوهش حاضـر مطابقـت     ) با یافته
2007) و هـارت ( 
مغـایرت دارد. بـا اسـتناد بـه      هـاي پـژوهش حاضـر   

)، بیشترین ضریب همکاري گروهی متعلـق بـه مجلـه بـه    
% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    

است. میانگین ضـریب همکـاري گروهـی    
% بـه دسـت آمـد کـه نشـان      615منتشرشده در نشریات علمی سـازمان محاسـبه شـد و عـدد     

مناسب است.  دهد وضعیت همکاري گروهی در بین نویسندگان سازمان،
در این پژوهش یموردبررس

ترین الگوي هم تألیفی است و از میان مقالـه 
با بیشترین فراوانی ( اند

عنـوان   1197اي بـا فراوانـی   
مقالـه) را نشـان مـی    17

) همخوانی دارد. در میان 1394نتایج پژوهش بشیري (
1386هاي پژوهشی نتایج پژوهش زارع فراشبندي و همکاران (

اي، با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. با استناد بـه یافتـه  
بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  

درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان    

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

موردبررســهــاي  عنــوان مقالــه
صورت انفرادي  درصد) به 8مقاله (

برگرفتـه از نتـایج پـژوهش   
صورت همکاري گروهی صورت گرفته

ی نویسـندگان داشـته اسـت.    فیهـم تـأل  
نتـایج پـژوهش آن دونـگ هیـون و جئونـگ (     

) با یافته1378زاده، بقایی و نوروزي چاکلی (
) و هـارت ( 1388د و نتایج پـژوهش دانـش و همکـاران (   
هـاي پـژوهش حاضـر    است، با یافته

)، بیشترین ضریب همکاري گروهی متعلـق بـه مجلـه بـه    
% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    

است. میانگین ضـریب همکـاري گروهـی    
منتشرشده در نشریات علمی سـازمان محاسـبه شـد و عـدد     

دهد وضعیت همکاري گروهی در بین نویسندگان سازمان،
موردبررسهاي 

ترین الگوي هم تألیفی است و از میان مقالـه 
اند شده هیتهنویسنده 
اي بـا فراوانـی    نویسنده

17نویسنده کمترین فراوانی (
نتایج پژوهش بشیري (

هاي پژوهشی نتایج پژوهش زارع فراشبندي و همکاران (
اي، با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. با استناد بـه یافتـه  

بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  
درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان    

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

عنــوان مقالــه 4684کــه از مجمــوع 
مقاله ( 385ورت هم تألیفی و فقط 

برگرفتـه از نتـایج پـژوهش    منتشرشـده 
صورت همکاري گروهی صورت گرفته

هـم تـأل  میـزان  نقش مؤثري در افـزایش  
نتـایج پـژوهش آن دونـگ هیـون و جئونـگ (      ازجملـه 

زاده، بقایی و نوروزي چاکلی (
د و نتایج پـژوهش دانـش و همکـاران (   

است، با یافتهنویسندگان به کار انفرادي 
)، بیشترین ضریب همکاري گروهی متعلـق بـه مجلـه بـه    1هاي پژوهش (جدول 

% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    
است. میانگین ضـریب همکـاري گروهـی     

منتشرشده در نشریات علمی سـازمان محاسـبه شـد و عـدد     
دهد وضعیت همکاري گروهی در بین نویسندگان سازمان،

هاي  بررسی الگوهاي هم تألیفی مقاله
ترین الگوي هم تألیفی است و از میان مقالـه  اي رایج نویسنده

نویسنده  3هایی که با همکاري 
نویسنده 4 هاي ازآن مقاله

نویسنده کمترین فراوانی ( 8هاي داراي 
نتایج پژوهش بشیري (حاضر با پژوهش 

هاي پژوهشی نتایج پژوهش زارع فراشبندي و همکاران (
اي، با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. با استناد بـه یافتـه  

بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  
درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان    

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

کــه از مجمــوع 
ورت هم تألیفی و فقط 

منتشرشـده هـاي   اکثر مقاله
صورت همکاري گروهی صورت گرفته ها نیز اغلب به

نقش مؤثري در افـزایش  
ازجملـه هاي پژوهش 

زاده، بقایی و نوروزي چاکلی ( )، حسن
د و نتایج پـژوهش دانـش و همکـاران (   

نویسندگان به کار انفرادي 
هاي پژوهش (جدول 

% است و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربـوط بـه نشـریه    698نهال و بذر با عدد 
 %343اراضی با 

منتشرشده در نشریات علمی سـازمان محاسـبه شـد و عـدد     
دهد وضعیت همکاري گروهی در بین نویسندگان سازمان،

بررسی الگوهاي هم تألیفی مقاله
نویسنده 3دهد که الگوي 

هایی که با همکاري  تألیفی، مقاله
ازآن مقاله رتبه نخست و پس

هاي داراي  مقاله
پژوهش هاي  خصوص، یافته

هاي پژوهشی نتایج پژوهش زارع فراشبندي و همکاران (
اي، با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. با استناد بـه یافتـه   نویسنده

بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  
درصد) و کمترین گرایش در بین نویسندگان نشریه مدیریت اراضـی (بـه میـزان     100

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

کــه از مجمــوع  نحــوي بــه
ورت هم تألیفی و فقط ص به
اکثر مقاله که نیا

ها نیز اغلب به پژوهش
نقش مؤثري در افـزایش  

هاي پژوهش  پیشینه
)، حسن1394(

د و نتایج پـژوهش دانـش و همکـاران (   ندار
نویسندگان به کار انفرادي 

هاي پژوهش (جدول  یافته
نهال و بذر با عدد 

اراضی با  مدیریت
منتشرشده در نشریات علمی سـازمان محاسـبه شـد و عـدد     

دهد وضعیت همکاري گروهی در بین نویسندگان سازمان، می
بررسی الگوهاي هم تألیفی مقاله

دهد که الگوي  می
تألیفی، مقاله

رتبه نخست و پس
مقاله گرفتند.

خصوص، یافته
هاي پژوهشی نتایج پژوهش زارع فراشبندي و همکاران ( پیشینه

نویسنده 2الگوي 
بیشترین میزان گرایش به کار گروهی در بین نویسندگان مجلـه زیسـت  

100میزان 
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در پـژوهش حاضـر،   
هاي مختلف علوم کشاورزي 
ی) تمایل دارنـد مقـاالت   

ــه  ــات مقال ــاي  ل ورود اطالع ه
ها (در صفحه نخسـت یـا صـفحه پایـانی مقالـه)      
بنـابراین، بـا   

مشـاهده  ، 
شـود و   هـاي تحقیقـاتی بـا همکـاري چنـد نفـر انجـام مـی        

تأثیر زیادي در افزایش 
مجلـه  ، 1جـدول  

 مـدیریت 
بـه  ) 1393

اسـت کـه   
و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و   
هـاي خـود در مجـالت در دسـت انتشـار      
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     
سـازمانی،  
گونه امتیازات باعث شـده کـه   
خصـوص  
برخی از مؤسسـات  
انـد و مـدیران مسـئول مجلـه،     
                                         

داشتن حداقل یک طرح یـا پـروژه مصـوب    

یاپیپ شماره ،1396

در پـژوهش حاضـر،    موردمطالعـه 
هاي مختلف علوم کشاورزي 
ی) تمایل دارنـد مقـاالت   

ــه  ــات مقال ل ورود اطالع
ها (در صفحه نخسـت یـا صـفحه پایـانی مقالـه)      

بنـابراین، بـا   ؛ قـرار دارد » 
، هـاي اخیـر   در سـال 

هـاي تحقیقـاتی بـا همکـاري چنـد نفـر انجـام مـی        
تأثیر زیادي در افزایش که 
جـدول  هـاي   توجـه بـه داده  

مـدیریت « و نشـریه  عنـوان مقالـه، بیشـترین   
1393تـا   1389سـاله ( 

اسـت کـه   آن ، نتایج پژوهش مؤیـد  
و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و   
هـاي خـود در مجـالت در دسـت انتشـار      
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     

سـازمانی،   مؤسسه نسبت به نویسندگان برون
گونه امتیازات باعث شـده کـه   

خصـوص   مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  
برخی از مؤسسـات  اي است که 

انـد و مـدیران مسـئول مجلـه،     
                                        

داشتن حداقل یک طرح یـا پـروژه مصـوب    
  .علمی سازمان براي دریافت پایه (ترفیع) ساالنه الزامی است

 

1396 زمستان ـ چهارم

موردمطالعـه توجه بـه اینکـه اکثـر مجـالت     
هاي مختلف علوم کشاورزي  پژوهشی هستند، نویسندگانی که در حوزه

ی) تمایل دارنـد مقـاالت   سازمان برونی و 
ــ     ــد. در مراح ــر نماین ــالت منتش ــن مج ــق ای ــود را از طری ــه خ ــات مقال ل ورود اطالع

ها (در صفحه نخسـت یـا صـفحه پایـانی مقالـه)      
» طرح یا پروژه تحقیقـاتی مشـترك نویسـندگان اسـت    

در سـال  1هـاي هیئـت ممیـزه سـازمان    
هـاي تحقیقـاتی بـا همکـاري چنـد نفـر انجـام مـی        

که  شود منتشر می
توجـه بـه داده  بـا  

عنـوان مقالـه، بیشـترین   
سـاله (  5هاي منتشرشـده را در دوره  

، نتایج پژوهش مؤیـد  ها
و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و   
هـاي خـود در مجـالت در دسـت انتشـار      
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     

مؤسسه نسبت به نویسندگان برون
گونه امتیازات باعث شـده کـه    . برخورداري ازاین

مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  
اي است که  گونه پژوهشی) باشند. این وضعیت در حال حاضر به

انـد و مـدیران مسـئول مجلـه،      پژوهشـی را اخـذ کـرده   
                                                                                

داشتن حداقل یک طرح یـا پـروژه مصـوب     10/1392
علمی سازمان براي دریافت پایه (ترفیع) ساالنه الزامی است

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

توجه بـه اینکـه اکثـر مجـالت     
پژوهشی هستند، نویسندگانی که در حوزه

ی و سازمان درون
ــ     ــد. در مراح ــر نماین ــالت منتش ــن مج ــق ای ــود را از طری خ

ها (در صفحه نخسـت یـا صـفحه پایـانی مقالـه)       ، مشاهده شد که در اغلب مقاله
طرح یا پروژه تحقیقـاتی مشـترك نویسـندگان اسـت    

هـاي هیئـت ممیـزه سـازمان    
هـاي تحقیقـاتی بـا همکـاري چنـد نفـر انجـام مـی        

منتشر میآن افراد  بانام
بـا  اسـت.  اي مشترك یا هم تـألیفی داشـته   

عنـوان مقالـه، بیشـترین    342با  »هان دارویی و معطر ایران
هاي منتشرشـده را در دوره  

ها وابستگی سازمانی نویسندگان مقاله
و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و   

هـاي خـود در مجـالت در دسـت انتشـار       هاي علمی پژوهشی خود از طریق چاپ مقاله
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     

مؤسسه نسبت به نویسندگان برون شود میزان وابستگی سازمانی نویسندگان هر
. برخورداري ازاینبه خود اختصاص دهد

مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  
پژوهشی) باشند. این وضعیت در حال حاضر به

پژوهشـی را اخـذ کـرده   
                                        

3/10در تاریخ  49184
علمی سازمان براي دریافت پایه (ترفیع) ساالنه الزامی است

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

توجه بـه اینکـه اکثـر مجـالت      درصد) مشاهده شد. با
پژوهشی هستند، نویسندگانی که در حوزه

درونکنند (نویسندگان 
ــ     ــد. در مراح ــر نماین ــالت منتش ــن مج ــق ای ــود را از طری خ

، مشاهده شد که در اغلب مقاله
طرح یا پروژه تحقیقـاتی مشـترك نویسـندگان اسـت    

هـاي هیئـت ممیـزه سـازمان     گیري توجه به این نکته و سخت
هـاي تحقیقـاتی بـا همکـاري چنـد نفـر انجـام مـی         ها و طـرح 
بانامها نیز  هاي برگرفته از آن پروژه

اي مشترك یا هم تـألیفی داشـته   
هان دارویی و معطر ایران

هاي منتشرشـده را در دوره   له، کمترین مقا
  

وابستگی سازمانی نویسندگان مقاله
و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و   

هاي علمی پژوهشی خود از طریق چاپ مقاله
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     

شود میزان وابستگی سازمانی نویسندگان هر
به خود اختصاص دهد

مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  
پژوهشی) باشند. این وضعیت در حال حاضر به

پژوهشـی را اخـذ کـرده    –عنوان نشریه علمـی  
                                                                          

200/49184ابالغیه سازمان به شماره 
علمی سازمان براي دریافت پایه (ترفیع) ساالنه الزامی است عنوان مجري) براي اعضاي هیئت

فصلنامه

درصد) مشاهده شد. با
پژوهشی هستند، نویسندگانی که در حوزه -داراي رتبه علمی

کنند (نویسندگان  مطالعه و تحقیق می
ــ     ــد. در مراح ــر نماین ــالت منتش ــن مج ــق ای ــود را از طری خ

، مشاهده شد که در اغلب مقالهی
طرح یا پروژه تحقیقـاتی مشـترك نویسـندگان اسـت    این 

توجه به این نکته و سخت
ها و طـرح  اکثر پروژهشود که 

هاي برگرفته از آن پروژه
اي مشترك یا هم تـألیفی داشـته    تعداد مقاله

هان دارویی و معطر ایرانتحقیقات گیا
، کمترین مقاعنوان 21با 

  .اند خود اختصاص داده
وابستگی سازمانی نویسندگان مقالهدر رابطه با 

و پژوهشــگران هــر موسسـه بــه خــاطر سـهولت و ســرعت در انعکــاس نتــایج و    نویسـندگان 
هاي علمی پژوهشی خود از طریق چاپ مقاله

همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     
شود میزان وابستگی سازمانی نویسندگان هر

به خود اختصاص دهدفراوانی بیشتري را 
مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  

پژوهشی) باشند. این وضعیت در حال حاضر به
عنوان نشریه علمـی   9مجوز انتشار 

                                  
ابالغیه سازمان به شماره  12. بر اساس ماده 

عنوان مجري) براي اعضاي هیئت
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درصد) مشاهده شد. با 57
داراي رتبه علمی

مطالعه و تحقیق می
ــ     ــد. در مراح ــر نماین ــالت منتش ــن مج ــق ای ــود را از طری خ

یموردبررس
این « عبارت 

توجه به این نکته و سخت
شود که  می
هاي برگرفته از آن پروژه مقاله

تعداد مقاله
تحقیقات گیا«

با  »اراضی
خود اختصاص داده

در رابطه با 
نویسـندگان 

هاي علمی پژوهشی خود از طریق چاپ مقاله یافته
همان مؤسسه، بیشتر تمایل دارند که با مجله داخلی خود همکاري کننـد. ایـن مسـئله باعـث     

شود میزان وابستگی سازمانی نویسندگان هر می
فراوانی بیشتري را 

مؤسسات تابعه سازمان همواره به دنبال اخذ مجوز انتشار مجالت داراي رتبـه (بـه  
پژوهشی) باشند. این وضعیت در حال حاضر به-علمی

مجوز انتشار 
                                  

. بر اساس ماده 1
عنوان مجري) براي اعضاي هیئت ه(ب
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، بـاالترین رتبـه علمـی در سـطح     

همکـاري گروهـی یـا    
 تر نزدیک

نویسـندگان  
محاسبه و نتایج 
اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جـدول یادشـده،        

بـا عـدد   «نژادي نهال و بـذر 
% 343با  »

  ت ضریب همکاري گروهی آن نامناسب است.
رسد در کشور ایـران شـاخص هـم    
المللـی برخـوردار اسـت. در    
اي کـه در  
کشـور خـارجی بـا نویسـندگان     
نفر نخست فهرست نویسندگان، فقط 

تولیـد   ۀنـ 
عباسـعلی  
از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   
از پژوهشــگران از موسســه 

 47واحدهاي تابعه سازمان) بـا مشـارکت در نگـارش    
جنسیت نویسندگان 
عنـوان مقالـه   
و نویسـنده  
آمده بـا نتـایج   

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

، بـاالترین رتبـه علمـی در سـطح     

همکـاري گروهـی یـا     ضـریب 
نزدیک یک چه عدد موردنظر به

نویسـندگان  است. بـر ایـن اسـاس ضـریب همکـاري گروهـی       
محاسبه و نتایج  ،1393تا 

اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جـدول یادشـده،        
نژادي نهال و بـذر 
»مدیریت اراضی

ت ضریب همکاري گروهی آن نامناسب است.
رسد در کشور ایـران شـاخص هـم    
المللـی برخـوردار اسـت. در    

اي کـه در   نویسـنده  8579
کشـور خـارجی بـا نویسـندگان     
نفر نخست فهرست نویسندگان، فقط 

نـ یدرزمخورد. در بین نویسندگان ایرانی فعـال  
عباسـعلی  عنـوان مقالـه،   

از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   
از پژوهشــگران از موسســه 

واحدهاي تابعه سازمان) بـا مشـارکت در نگـارش    
جنسیت نویسندگان  ازنظر

عنـوان مقالـه    4684شـود، از مجمـوع   
و نویسـنده  درصد) مـردان  

آمده بـا نتـایج    دست اند. نتایج به

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

، بـاالترین رتبـه علمـی در سـطح     هـا  از اعضاي هیئت تحریریه ایـن مجلـه  

ضـریب  ارمقد 
چه عدد موردنظر به و هر

است. بـر ایـن اسـاس ضـریب همکـاري گروهـی       
تا  1389هاي  هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جـدول یادشـده،        
نژادي نهال و بـذر  به«بیشترین ضریب همکاري گروهی نویسندگان، متعلق به مجله 

مدیریت اراضی«% و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه 
ت ضریب همکاري گروهی آن نامناسب است.

رسد در کشور ایـران شـاخص هـم     ) به نظر می
المللـی برخـوردار اسـت. در     تألیفی ملی از جایگاه بهتري نسبت به شاخص هـم تـألیفی بـین   

8579توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه از مجمـوع      
کشـور خـارجی بـا نویسـندگان      41نویسنده از 

نفر نخست فهرست نویسندگان، فقط  1000
خورد. در بین نویسندگان ایرانی فعـال  

عنـوان مقالـه،    53(از دانشگاه تهران) با مشارکت در نگـارش  
از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   

از پژوهشــگران از موسســه  اشــرف جعفــري
واحدهاي تابعه سازمان) بـا مشـارکت در نگـارش    

ازنظرشوند.  عنوان پر تولیدترین نویسندگان محسوب می
شـود، از مجمـوع    مشاهده مـی 
درصد) مـردان   5/73له (مقا

اند. نتایج به درصد)، زنان بوده

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

از اعضاي هیئت تحریریه ایـن مجلـه  
  اند. سازمانی و حتی ملی را به خود اختصاص داده

 گونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد

و هر است نوسان
است. بـر ایـن اسـاس ضـریب همکـاري گروهـی       

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال
اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جـدول یادشـده،        

بیشترین ضریب همکاري گروهی نویسندگان، متعلق به مجله 
% و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه 

ت ضریب همکاري گروهی آن نامناسب است.
) به نظر می2هاي پژوهش (جدول 

تألیفی ملی از جایگاه بهتري نسبت به شاخص هـم تـألیفی بـین   
توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه از مجمـوع      

نویسنده از  407اند، 
1000و در میان 

خورد. در بین نویسندگان ایرانی فعـال  
(از دانشگاه تهران) با مشارکت در نگـارش  

از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   
اشــرف جعفــري علــیعنــوان مقالــه و 

واحدهاي تابعه سازمان) بـا مشـارکت در نگـارش    
عنوان پر تولیدترین نویسندگان محسوب می

مشاهده مـی  3که در شکل 
مقا 3443سازمان، نویسنده اول 

درصد)، زنان بوده 26

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

از اعضاي هیئت تحریریه ایـن مجلـه  
سازمانی و حتی ملی را به خود اختصاص داده

گونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد
نوسان در یک و صفر
است. بـر ایـن اسـاس ضـریب همکـاري گروهـی        باالتر

هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال
اسـت. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جـدول یادشـده،         شـده   درج

بیشترین ضریب همکاري گروهی نویسندگان، متعلق به مجله 
% و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه 

ت ضریب همکاري گروهی آن نامناسب است.که کمتر از حدنصاب است و از این باب
هاي پژوهش (جدول 

تألیفی ملی از جایگاه بهتري نسبت به شاخص هـم تـألیفی بـین   
توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه از مجمـوع      

اند،  مقاله مشارکت داشته
و در میان  اند ایرانی مشارکت و همکاري داشته

خورد. در بین نویسندگان ایرانی فعـال   نام دو نویسنده غیرایرانی به چشم می
(از دانشگاه تهران) با مشارکت در نگـارش  

از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   
عنــوان مقالــه و  48

واحدهاي تابعه سازمان) بـا مشـارکت در نگـارش    ها و مراتع کشور (از 
عنوان پر تولیدترین نویسندگان محسوب می

که در شکل  گونه
سازمان، نویسنده اول 

5/26مقاله ( 1241

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

از اعضاي هیئت تحریریه ایـن مجلـه  سردبیران و برخی 
سازمانی و حتی ملی را به خود اختصاص داده

گونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد همان
صفر هم تألیفی عددي بین

باالتر مشارکت بیانگر
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال

درج 1ل آن در جدول 
بیشترین ضریب همکاري گروهی نویسندگان، متعلق به مجله 

% و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه 
که کمتر از حدنصاب است و از این باب

هاي پژوهش (جدول  با توجه به یافته
تألیفی ملی از جایگاه بهتري نسبت به شاخص هـم تـألیفی بـین   

توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه از مجمـوع       تأیید این مسئله می
مقاله مشارکت داشته 4684

ایرانی مشارکت و همکاري داشته
نام دو نویسنده غیرایرانی به چشم می

(از دانشگاه تهران) با مشارکت در نگـارش   حسین ارزانی
از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا   

48مشــارکت در نگــارش 
ها و مراتع کشور (از  تحقیقات جنگل
عنوان پر تولیدترین نویسندگان محسوب می عنوان مقاله، به
گونه همانها نیز 

 هاي نشریهمنتشرشده در 
1241 اول یا نویسنده مسئول

   
  
 

 

نییتع
علمی سازمان تحق

جواد بش

سردبیران و برخی 
سازمانی و حتی ملی را به خود اختصاص داده

همان
هم تألیفی عددي بین

بیانگر باشد،
هاي منتشرشده در نشریات علمی سازمان طی سال مقاله
ل آن در جدول کام

بیشترین ضریب همکاري گروهی نویسندگان، متعلق به مجله 
% و کمترین میزان ضریب همکاري گروهی مربوط به نشریه 698

که کمتر از حدنصاب است و از این باب
با توجه به یافته

تألیفی ملی از جایگاه بهتري نسبت به شاخص هـم تـألیفی بـین   
تأیید این مسئله می

4684نگارش 
ایرانی مشارکت و همکاري داشته

نام دو نویسنده غیرایرانی به چشم می
حسین ارزانیمقاله، 
از پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور (از واحدهاي تابعه سـازمان) بـا    مطلبی

مشــارکت در نگــارش 
تحقیقات جنگل
عنوان مقاله، به

ها نیز  اول مقاله
منتشرشده در 

اول یا نویسنده مسئول
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ــین   ــت دارد. در ب ) مطابق
مهـار زیسـتی در   
بـا صـفر درصـد    

ها را  هاي آن
یقـات  تحق

، بیشـترین و کمتـرین را بـه    

هاي اولیه و دسترسی نداشتن به 
مجلــه  3 کــه

بـه نوشـتن حـرف    
ی وقت بیشتري از محققان 

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        
هـاي   توانند ابعـاد مختلـف همکـاري   

گیـري   راسـتا بررسـی علـل شـکل    
هاي هم تألیفی 
در جهت تولید علم و افزایش رتبـه علمـی   

  

یاپیپ شماره ،1396

ــین   ــت دارد. در ب ) مطابق
مهـار زیسـتی در   «مجله  

بـا صـفر درصـد     »مـدیریت اراضـی  
هاي آن که نویسنده اول مقاله

تحق«و مجلـه   هـا  درصد مقالـه 
، بیشـترین و کمتـرین را بـه    

هاي اولیه و دسترسی نداشتن به 
ــاهــا اشــاره کــرد. مشــکل دیگــر   کــه نی

بـه نوشـتن حـرف     صـرفاً 
ی وقت بیشتري از محققان 

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        
توانند ابعـاد مختلـف همکـاري   

راسـتا بررسـی علـل شـکل    
هاي هم تألیفی  هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه

در جهت تولید علم و افزایش رتبـه علمـی   
  هاي آینده قرار گیرد.

  

 

1396 زمستان ـ چهارم

ــاران (  ــبندي و همک ــین  1386) و زارع فراش ــت دارد. در ب ) مطابق
 اند ها را زنان بر عهده داشته

مـدیریت اراضـی  «درصد، بیشترین درصـد و مجلـه   
که نویسنده اول مقالهیی ها

درصد مقالـه  100
، بیشـترین و کمتـرین را بـه    هـا  درصد مقاله

هاي اولیه و دسترسی نداشتن به  توان به حجم زیاد داده
هــا اشــاره کــرد. مشــکل دیگــر  

صـرفاً کنند و  موسسه، اسامی نویسندگان را کامل درج نمی
ی وقت بیشتري از محققان سنج علمهاي 

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        
توانند ابعـاد مختلـف همکـاري    هاي آینده می

راسـتا بررسـی علـل شـکل     ایـن 
هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه

در جهت تولید علم و افزایش رتبـه علمـی   
هاي آینده قرار گیرد.

  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

ــاران (  ــبندي و همک ) و زارع فراش
ها را زنان بر عهده داشته هاي آن

درصد، بیشترین درصـد و مجلـه   
ها مجلهدهند. از سوي دیگر 
100با » مدیریت اراضی

درصد مقاله 50با » ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی

توان به حجم زیاد داده
هــا اشــاره کــرد. مشــکل دیگــر   الکترونیکــی جــامع و کامــل مجلــه 

موسسه، اسامی نویسندگان را کامل درج نمی
هاي  کنند که این امر در تحقیق

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        
هاي آینده می رزي و علوم وابسته به آن، پژوهش

ایـن  علمی پژوهشگران این حـوزه را مشـخص کننـد. در   
هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه

در جهت تولید علم و افزایش رتبـه علمـی   ازمان تابعه س
هاي آینده قرار گیرد. تواند موضوع پژوهش

   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

ــاران ( 1394 ــبندي و همک ) و زارع فراش
هاي آن که نویسنده اول مقاله

درصد، بیشترین درصـد و مجلـه   
دهند. از سوي دیگر  کمترین میزان را نشان می

مدیریت اراضی«اند مجله 
ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی

توان به حجم زیاد داده هاي پژوهش می
الکترونیکــی جــامع و کامــل مجلــه 

موسسه، اسامی نویسندگان را کامل درج نمی
کنند که این امر در تحقیق اول نام نویسنده اکتفا می

  دهد.
با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        

رزي و علوم وابسته به آن، پژوهش
علمی پژوهشگران این حـوزه را مشـخص کننـد. در   

هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه
تابعه سو مراکز  مؤسسات

تواند موضوع پژوهش سازمان از مباحثی است که می

فصلنامه

ــیري (  ــژوهش بش 1394پ
که نویسنده اول مقالههایی 
درصد، بیشترین درصـد و مجلـه    3/55با  »پزشکی

کمترین میزان را نشان می
اند مجله  مردان بر عهده داشته

ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی
  .خود اختصاص دادند
هاي پژوهش می از محدودیت

الکترونیکــی جــامع و کامــل مجلــه 
موسسه، اسامی نویسندگان را کامل درج نمی زبان

اول نام نویسنده اکتفا می
دهد. را به خود اختصاص می

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه        
رزي و علوم وابسته به آن، پژوهش

علمی پژوهشگران این حـوزه را مشـخص کننـد. در   
هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه

مؤسساتهاي  و توانمندي
سازمان از مباحثی است که می
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ــیري (  ــژوهش بش پ
هایی  همجل
پزشکی گیاه

کمترین میزان را نشان می
مردان بر عهده داشته

ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی
خود اختصاص دادند

از محدودیت 
الکترونیکــی جــامع و کامــل مجلــه   فایــل
زبان یسیانگل

اول نام نویسنده اکتفا می
را به خود اختصاص می

با توجه به اهمیت هم تـألیفی در افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی در حـوزه         
رزي و علوم وابسته به آن، پژوهشکشاو

علمی پژوهشگران این حـوزه را مشـخص کننـد. در   
هاي علمی، عوامل مؤثر و مشکالت همکاري علمی، بررسی شبکه مشارکت

و توانمندي
سازمان از مباحثی است که می
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 در همکـاري 

 شـهید  دانشـگاه 

هـاي منتشرشـده در نشـریه    

). همبستگی میان تولید علم و میـزان  
-22.  

وب «در پایگاه 

هی به مفاهیم و الگوهاي رایـج در تولیـد   

 مقـاالت  در
جله دانشگاه علوم 

 کشـورهاي  

) مشارکت گروهی و موضـوعات اصـلی   
24. 

 پژوهشـگران 

ی مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطالعات و 

12. Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative 
research at Korean Universities. 
13. Hart, R. L. (2007). Collaboration
Journal of Academic Librarianship
14. Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international 
mobility on research collaboration and s
15. Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A 
coauthorship network analysis. 
 

  شناسه دیجیتال
 قات،یعلمی سازمان تحق

  

 اتینشر
الی  1389

 / فاطمه ذبیحی فریدیان

همکـاري  گیـري میـزان   ). ضریب همکـاري: مقیاسـی بـراي انـدازه    
 .185-171)، 2و 
دانشـگاه  پژوهشـگران  

  
هـاي منتشرشـده در نشـریه     ی و هـم تـألیفی نویسـندگان مقالـه    

). همبستگی میان تولید علم و میـزان  
-5)، 1( 25، علوم و فناوري اطالعات

در پایگاه  مشترك ایران و کشورهاي جنوب شرقی آسیا

هی به مفاهیم و الگوهاي رایـج در تولیـد   

در علمـی  همکاري
جله دانشگاه علوم . م2014تا  2010

 بـا  فـارس  خلـیج  حـوزه 

48 ،(91-110.  
) مشارکت گروهی و موضـوعات اصـلی   

24- 11)، 2( 3، سالمت
پژوهشـگران  مشـارکت  ). بررسـی 

137-163.  
ی مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطالعات و 

Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative 
research at Korean Universities. 

Hart, R. L. (2007). Collaboration
Journal of Academic Librarianship

Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international 
mobility on research collaboration and s

Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A 
coauthorship network analysis. 

(DOI): 10.22091/stim.2018.257 شناسه دیجیتال
علمی سازمان تحق اتیهاي منتشرشده در نشر
    .71- 89، )4( 3، علوم و فنون مدیریت اطالعات

نشر درمنتشرشده  
1389هاي  طی سال

/ فاطمه ذبیحی فریدیان ان

). ضریب همکـاري: مقیاسـی بـراي انـدازه    
و  1( 23 اطالعات زش و مدیریت
 یسیهم نو هاي شبکه
  .88-66)، 1(2، سنجی

ی و هـم تـألیفی نویسـندگان مقالـه    

). همبستگی میان تولید علم و میـزان  1388، ص؛ فرهادي، ف (
علوم و فناوري اطالعات 

مشترك ایران و کشورهاي جنوب شرقی آسیا

هی به مفاهیم و الگوهاي رایـج در تولیـد   ). همکاري علمی و تولید اطالعات: نگا

همکاري ) الگوي1393آبادي، م؛ حیدري، ع؛ زارعی، م؛ خضري، الف؛ غریبی، ف (
2010در بانک استنادي اسکوپوس از سال 

حـوزه  کشـورهاي  علمـی 
48( 21، رهیافت. 2009

) مشارکت گروهی و موضـوعات اصـلی   1385زارع فراشبندي، ف؛ کربالئی، م؛ باجی، ف؛ زاهدیان، م و سفادرانی، ر (
سالمت اطالعات مدیریت
). بررسـی 1391، ز (زاده

137)، 1(29، پردازش و مدیریت اطالعات
ی مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطالعات و 

127-151.  
Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative 

research at Korean Universities. Scientometrics
Hart, R. L. (2007). Collaboration and article quality in the literature of academic librarianship. 

Journal of Academic Librarianship, 33(2): 190
Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international 

mobility on research collaboration and scientific productivity. 
Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A 

coauthorship network analysis. Scientometrics

(DOI): 10.22091/stim.2018.257

هاي منتشرشده در نشر
علوم و فنون مدیریت اطالعات

 هاي مقاله سندگان

طی سال يکشاورز جی

انیکو الئ نی/ رد

). ضریب همکـاري: مقیاسـی بـراي انـدازه    
زش و مدیریتپژوهشنامه پردا

شبکه ). ترسیم و تحلیل
سنجی پژوهشنامه علم

ی و هـم تـألیفی نویسـندگان مقالـه    ). بررسی ضـریب همکـاري گروهـ   
1 ،(123-131.  
، ص؛ فرهادي، ف (فر ي
 سانی در جهان.ر همکاري گروهی دانشمندان علوم کتابداري و اطالع
مشترك ایران و کشورهاي جنوب شرقی آسیا فاتیتأل

102.  
). همکاري علمی و تولید اطالعات: نگا

248.  
آبادي، م؛ حیدري، ع؛ زارعی، م؛ خضري، الف؛ غریبی، ف (

در بانک استنادي اسکوپوس از سال 

علمـی  هـاي  همکاري
2009-1989 هاي سال

زارع فراشبندي، ف؛ کربالئی، م؛ باجی، ف؛ زاهدیان، م و سفادرانی، ر (
مدیریتشاپور اهواز.  مقاالت مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي
زاده نیغالمحسـ بصـیریان جهرمـی، ر و   

پردازش و مدیریت اطالعات
ی مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطالعات و فیهم تأل). بررسی شبکه 

127)، 1(21، هاي عمومی
Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative 

Scientometrics 100(1): 173–
and article quality in the literature of academic librarianship. 

, 33(2): 190–195. 
Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international 

cientific productivity. 
Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A 

Scientometrics, 83(1): 115-131.

  (DOI): 10.22091/stim.2018.2570.1169

هاي منتشرشده در نشر مقاله سندگانینو ی
علوم و فنون مدیریت اطالعات». 1393الی 

سندگانینو یگروه ي
یآموزش و ترو قات،

/ رد يآباد بهمن رضا

). ضریب همکـاري: مقیاسـی بـراي انـدازه    1386ژ ( تاگ، 
پژوهشنامه پردا .فرج پهلو

). ترسیم و تحلیل1395، م؛ سالمی، ن (
هنر.  و انسانی اجتماعی،

). بررسی ضـریب همکـاري گروهـ   
1(6 ها رستنی. 1393

يموسودانش، ف؛ عبدالمجید، الف؛ افشار، مینا؛ 
همکاري گروهی دانشمندان علوم کتابداري و اطالع

تأل) بررسی 1388، م (
102-85)، 4(24، علوم و فناوري اطالعات 

). همکاري علمی و تولید اطالعات: نگا1386
 18)3،( 235-248

آبادي، م؛ حیدري، ع؛ زارعی، م؛ خضري، الف؛ غریبی، ف (
در بانک استنادي اسکوپوس از سال  کردستان پزشکی
-112.  
همکاري میزان ). بررسی1390
سال طی اسکاپوس اطالعاتی

زارع فراشبندي، ف؛ کربالئی، م؛ باجی، ف؛ زاهدیان، م و سفادرانی، ر (
مقاالت مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي

بصـیریان جهرمـی، ر و   و؛ 
پردازش و مدیریت اطالعات تولید علم. در کشور

). بررسی شبکه 1394، س و سهلی، ف(
هاي عمومی رسانی و کتابخانه

Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative 
–188. 

and article quality in the literature of academic librarianship. 

Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international 
cientific productivity. Scientometrics 

Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A 
131. 

  
یگروه يکارهم ب
الی  1389هاي  طی سال

يهمکار بیضر ن
قات،یعلمی سازمان تحق

رضای/ عليریجواد بش

 آجیفروك، الف؛ بارل، ك؛

فرج پهلوتحقیقات. ترجمه عبدالحسین 
، م؛ سالمی، ن (عرفان منشارشدي، هـ؛ 
اجتماعی، علوم هاي حوزه
). بررسی ضـریب همکـاري گروهـ   1394بشیري، ج (

1393تا  1379هاي  ها طی سال
دانش، ف؛ عبدالمجید، الف؛ افشار، مینا؛ 

همکاري گروهی دانشمندان علوم کتابداري و اطالع
، م (عرفان منشف؛ 

، علوم و فناوري اطالعات 
1386رحیمی، م؛ فتاحی، ر (

 کتاب،فصلنامه علمی مشترك. 
آبادي، م؛ حیدري، ع؛ زارعی، م؛ خضري، الف؛ غریبی، ف (

پزشکی علوم اهدانشگ
105)، 3( 20. پزشکی کردستان

1390ریاحی، ع؛ نوروزي، ع (
اطالعاتی پایگاه در 

زارع فراشبندي، ف؛ کربالئی، م؛ باجی، ف؛ زاهدیان، م و سفادرانی، ر (
مقاالت مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي

و؛  ، م؛ روحـانی عرفان منش
کشور پزشکی روان شناسی و
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