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Abstract
Background and aim: Scientific collaboration is a process in which two or more
authors share their resources and talents in order to create a common work. The
aim of this study was to investigate the co-authorship status of the Journal of
Family Research of Shahid Beheshti University.
Material and methods: The scientometric methods were used in the current study.
The population included all articles from the Journal of Family Research of Shahid
Beheshti University from 2005 to 2016. Totally, 320 articles and 911 authors were
investigated, and the data were analyzed using Excel and SPSS.
Findings: The findings of the study showed that each article of this Journal had
2.8% authors in the period of the study. It was also found that the average
co-authorship rate in articles of the Journal of Family Research was 0.60% during
these years. Moreover, the highest number of authors in the articles was allocated
to the universities of Shahid Beheshti, Isfahan and Tehran, respectively. In total,
the average number of authors in the articles of the Journal of Family Research
was three.
Conclusion: The scientific co-authorship rate was low in the Journal of Family
Research.
Keywords: Co-authorship, Scientometrics, Journal of Family Research, Shahid
Beheshti University
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دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجله علم سنجی کاسپین
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،79صفحه 97-79

وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانوادهپژوهی دانشگاه شهید بهشتی

دریافت مقاله79/0/03 :

چکیده

*9

حسین مرادی مقدم )(PhD
9

رحمان معرفت )(PhD

عبدالعظیم ولوئی )(MA

پذیرش مقاله79/8/03 :

سابقه و هدف :همکاری علمی فرآیندی است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک ،منابع و

7

 .4گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده

استعدادهای خود را به اشتراک می گذارند .هدف از این پژوهش بررسی وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله

روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،خانوادهپژوهی دانشگاه شهید بهشتی میباشد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر با استفاده از روشهای علمسنجی انجام گرفته است .جامعه مورد پژوهش شامل
ایران.
 .2کتابخانه امام خمینی (ره) ،سمنان ،ایران.

تمام مقاالت مجله خانوادهپژوهی دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای  4831تا  4831بوده است .در این پژوهش تعداد
 823مقاله و  344نویسنده مقاله مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  Excelو
 SPSSاستفاده شده است.

*نویسنده مسئول:

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که طی سالهای مورد بررسی ،در مجله خانوادهپژوهی هر مقاله  %2/3نویسنده

حسین مرادی مقدم

سمنان ،مهدیشهر ،دربند ،دانشکده روانشناسی و داشته است .همچنین مشخص گردید که متوسط ضریب همکاری نویسندگان مقاالت خانوادهپژوهی در سالهای یاد
علوم تربیتی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی.
کد پستی8101444110 :

Email:
h-moradimoghadam@semnan.ac.ir

شده  %3/03بوده است .عالوه بر این ،بیشترین میزان نویسندگان مقاالت به ترتیب به دانشگاههای شهید بهشتی،
اصفهان و تهران اختصاص داشته است .در مجموع سالهای مورد بررسی ،متوسط تعداد نویسندگان مقاالت مجله
خانوادهپژوهی تقریبا  8نویسنده بوده است.
نتیجهگیری :میزان همکاری علمی در مجله خانوادهپژوهی پایین بوده است.
واژگان کلیدی :همکاری گروهی نویسندگان ،علم سنجی ،مجله خانوادهپژوهی ،دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه
اندیشهها و اشتراک این اندیشهها از کانال مجالت علمی و مقاالت
منتشر شده در این مقاالت صورت میگیرد .در واقع از طریق این
مجالت یک نوع ارتباط علمی بین نویسندگان مقاالت بوجود میآید(.)2
همنویسندگی یا مشارکت در تولیدات علمی مشترک منجر به تولید
مقاالت دو یا چند نویسنده میشود .سهیلی و همکاران معتقدند،
همنویسندگی اولین بار از سوی یک شیمیدان فرانسوی طی سالهای
 4333تا 4383میالدی رواج پیدا کرد .همنویسندگی از این منظر که
میتواند بستری برای همکاریهای علمی در داخل و خارج کشور باشد
از اهمیت زیادی برخوردار است (.)8
همکاری علمی ) (Scientific Collaborationیا همنویسندگی،
یا همکاری در تألیف ) (Joint Authorshipمیان محققان و
دانشمندان وجوه و اشکال مختلفی دارد .همنویسندگی یکی از
عینیترین و مستندترین قالبهای همکاری علمی است ،همکاری علمی
یک پدیدهی پیچیده اجتماعی در پژوهش است که به صورت نظاممند از
سال  4303مورد مطالعه قرار گرفته است .همکاری علمی فرآیندی
است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک ،منابع و
استعدادهای خود را به اشتراک میگذارند .بررسی متون ،گویای این امر

مشارکت علمی نویسندگان و همکاری آنان در تولیدات علمی
مشترک یکی از شاخصهای مهم در حوزه علمسنجی محسوب میشود.
تولیدات علمی مشترک معموال دارای استناد باالتر بوده و از کیفیت
باالتری نسبت به تولیدات علمی تک نویسنده برخوردار میباشد.
تحقیقات نشان داده است که بین همنویسندگی و میزان استناد به
مقاالت که یکی از شاخصهای کیفی تولید علم محسوب میشود رابطه
وجود دارد (.)4
داورپناه معتقد است که همکاری علمی بر کیفیت کار علمی اثر
خواهد گذاشت .از نظر او مقاله مشترکی که توسط دو یا چند نویسنده
نوشته میشود ،در واقع مدرکی برای اعالم همکاری میان آنها است.
این همکاریها باعث ایجاد یک شبکه تالیف مشترک میان آنها می
شود .جهانی شدن از یک طرف و رشد و گسترش شبکههای اجتماعی از
طرف دیگر بر میزان افزایش همکاریهای علمی بینالمللی متاثّر بوده
است .نویسندگان به مزایای بی شمار تولیدات علمی مشترک پی بردهاند
و اشتراک فکر و اندیشه را از این طریق ترویج کردهاند .گسترش
ارتباطات و تعامالت اجتماعی بین همکاران متخصص در یک حوزه
فرایند همکاریهای علمی را تسهیل کرده است ( .)2بیان
02
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دادههای  24مجله مورد بررسی ،دریافتند در تالیف هر مقاله بطور
میانگین  1/82نویسنده مشارکت داشتهاند .میانگین ضریب همکاری
 %3/02بوده است .نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی مثبت و
معناداری بین تعداد نویسندگان و تعداد استناد به هر کدام از مقاالت
وجود دارد ( .)3معرفت و دیگران در بررسی وضعیت همکاری گروهی
نویسندگان مقالههای تالیفی مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی
ایران طی سالهای  4834-4833به این نتیجه رسیدند که میانگین
ضریب همکاری نویسندگان  %3/04بوده است .همچنین میانگین تعداد
نویسندگان در هر مقاله  8/24نفر بوده است (.)3
بتولی با بررسی استنادات و مشارکت گروهی مقاالت مجله علمی
پژوهشی دانشگاه کاشان (فیض) طی سالهای  ،4834-4832به این
نتیجه رسید که بیشترین مقاالت مشترک با سه نویسنده بوده است.
همچنین نیم عمر مقاالت فارسی و انگلیسی به ترتیب  0سال و  3ماه و
 3سال و  0ماه بوده است (.)43
افشار ،عبدالمجید و دانش با بررسی میزان استنادات و مشارکت
گروهی نویسندگان مقاالت مجله پژوهش در علوم پزشکی به این نتیجه
رسیدند که متوسط تعداد استناد برای هر مقاله  42/28استناد بوده و در
رابطه با میزان مشارکت نیز بیشترین مقاالت دارای سه نویسنده بوده
است .همچنین میانگین ضریب همکاری در حد متوسط گزارش
گردید(.)44
دانش و همکاران در سنجش میزان همکاری گروهی محققان
مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافتند که
میانگین تعداد پژوهشگران در هر طرح تحقیقاتی  1/12نفر میباشد.
میزان ضریب همکاری بین محققان  3/20برآورد شد که حاکی از سطح
نامطلوب در همکاری گروهی بین پژوهشگران این مراکز میباشد (.)42
 Gazni & Didgahدر مطالعهای به بررسی تأثیر الگوهای
مختلف همکاری بر میزان استنادات به انتشارات دانشگاه هاروارد در
پایگاه وبآوساینس از سال  2333تا سال  2333پرداختند .نتایج پژوهش
آنان نشان داد ،فقط  %42انتشارات دانشگاه هاروارد تکنویسندهای
بودند .در همهی حوزههای بیست و دوگانه  ،ISIتعداد انتشارات
همنویسندهای ( )%03بسیار بیشتر از انتشارات تکنویسندهای بود.
همچنین ،استناد به هر مقاله در انتشارات همنویسندهای بسیار بیشتر از
مقاالت تکنویسندهای در همه حوزهها بودند .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت ویژهای بین تعداد نویسندگان و تعداد
استنادات در انتشارات دانشگاه هاروارد وجود داشت .بهعالوه ،انتشارات
با همکاری تعداد بیشتری از همکاران داخل مؤسسه ،استنادات بیشتری
دریافت کرده است ،در حالی که انتشارات با همکاری تعداد بیشتری
همکاران خارجی استنادات خیلی باالیی نداشتند (.)48
نیکزاد و همکاران به بررسی الگوی شبکه همنویسندگی مقاالت
 ISIحوزه علوم اجتماعی شامل مدیریت ،اقتصاد ،روانشناسی ،کتابداری
و اطالعرسانی در سالهای  2333تا  2333پرداختند .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که متوسط تعداد نویسندگان مقاالت حوزه علوم اجتماعی دو
یا سه نفر بوده است (.)41

است که همکاری علمی در قالب پدیده تألیف مشترک نمود پیدا میکند
و یکی از شکلهای همکاری علمی ،همتألیفی است که همکاری در
تولید علم از جمله مقاله ،یادداشت و نظایر آن است (.)8
برخی از مزایای همنویسندگی عبارتند از:
 متخصصان با همکاری علمی قادرند به دانش ،مهارتها ،منابع و
امکاناتی دست یابند که بیشک برای دستیابی فردی به آنها با مشکل
مواجه خواهند بود (.)1
 همنویسندگی در باال بردن کیفیت یک اثر علمی تأثیرگذار میباشد و
در نتیجه یک کار علمی مشارکتی از میزان نفوذ و تأثیر بیشتری نسبت
به آثار تک نویسنده برخوردار میباشد.
 همنویسندگی کیف ّیت پژوهش را تقویت میکند ،بهطوری که مقاالت
با تعداد بیشتری نویسنده معموالً بیشتر مورد استناد قرار میگیرند.
 رابطه نزدیک و مستقیمی بین تولید علم و همکاری علمی وجود دارد؛
یعنی هر قدر همکاری بیشتر باشد تولید علم نیز بیشتر است
 در سالهای اخیر مجلههای معتبر ترجیح میدهند مقالههایی را چاپ
کنند که حاصل تالش مشترک دو یا چند نویسنده باشد.
 بحث و تبادل فکری که بین نویسندگان همکار بهوجود میآید،
میتواند منشأ ارائه ایدههای ارزشمندی جهت بررسی در مقاله و حتی در
مقاله بعدی باشد.
در سالهای اخیر همکاری علمی و به ویژه همنویسندگی در میان
نویسندگان و پژوهشگران مورد استقبال قرار گرفته است .شاید بتوان
علت این رشد فزاینده را به مزایایی که همکاریهای علمی برای
نویسندگان و آثارشان دارند ،نسبت داد (.)1
پژوهشهای متعددی درباره همکاری علمی گروهی نویسندگان در
تالیف مقاالت مشترک در ابعاد ملی و بینالمللی انجام گرفته است که
نشان دهنده اهمیت این موضوع در داخل و خارج کشور میباشد که در
ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد.
آسمانی ،توکلیزاده و پاپی پژوهشی با هدف سنجش تحلیل ساختار
شبکه همتالیف نویسندگان مجله مدیریت اطالعات سالمت انجام دادند.
یافتههای آنان نشان داد که میانگین تعداد نویسندگان مقاالت نشریه
مدیریت اطالعات سالمت  8/20نفر بوده است .این در حالی است که
میانگین تعداد نویسندگان مقاالت در پایگاه  PubMedطی سالهای
 2331-2333برابر با  1/04و در سالهای  2343-2348برابر با 1/42
نویسنده بوده است (.)0
گراوند و کاظم نژاد به بررسی تحلیل محتوایی و همکاری گروهی
مقاالت منتشر شده در مجله طب انتظامی در سالهای  4834تا 4831
پرداختند .یافتههای تحقیق آنها نشان داد که سهم مردان در تالیف
مقاالت مشترک بیشتر از زنان بوده است .همچنین نویسندگان مسوول
بیشتر دارای مدرک دکتری بودهاند .ضریب همکاری مشترک نیز 3/22
محاسبه گردیده است (.)2
محمدی و دیگران در پژوهشی به رابطه میزان همکاری گروهی با
تعداد استناد به مقاالت چاپ شده مجالت انگلیسی زبان وزارت بهداشت
نمایه شده در  (2005-2011) Web of Scienceاز بررسی
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 Ahn Jو همکاران در سال  2341به بررسی مقاالت علمی کشور
کره جنوبی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعداد مقاالت چند
نویسنده بیشتر از مقاالت تک نویسنده بوده است (.)41
با توجه به اهمیت مجالت علمی بعنوان بستری برای توسعه و
مشارکت علمی در کشور و نظر به بررسی و تحلیل همنویسندگی
مقاالت مجالت و نیز عدم بررسی وضعیت همنویسندگی مجله
خانوادهپژوهی ،پژوهش حاضر بر آن است وضعیت همنویسندگی مقاالت
این مجله را در بازه زمانی  4831تا  4831مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی میزان همکاری گروهی و ضریب
همکاری نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی در بازه زمانی
 4831-4831انجام گرفته است .این پژوهش اهداف فرعی دیگری نیز
داشته است :شناسایی و تعیین مقاالت تک نویسنده و تعداد مقاالت
مشترک ،شناسایی ارتباطات علمی نویسندگان مجله با موسسات و
دانشگاههای کشور ،به چه نحوی بوده است.

 :Jتعداد نویسندگان مشارکتکننده در تولید مدرک
 :Kبیشترین تعداد نویسنده در مقاله
 :FJفراوانی مدارک دارای  Jنویسنده
 :Nتعداد کل مدرک تولید شده در سال
در این پژوهش برای محاسبه الگوی تألیف مشترک از ضریب
همکاری یا نسبت همکاری نویسندگان استفاده شد .این ضریب اولین
بار توسط  Ajiferuke, Burell, and Tagueمطرح شد ( .)3ضریب
همکاری بیانگر نسبت همکاری میان نویسندگان مقاالت است .الزم به
ذکر است که مقدار ضریب مشارکت بین صفر و یک در نوسان است که
هر چه از  3/1بیشتر باشد ،حاکی از آن است که همکاری گروهی بین
نویسندگان در سطح مطلوبتری قرار دارد و هرچه به عدد صفر
نزدیکتر باشد ،نشاندهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین
نویسندگان است .هنگامیکه مقاالت تک نویسنده اکثریت داشته باشند
این ضریب به صفر متمایل است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر با استفاده از روشهای علم سنجی انجام شده است.
جامعه پژوهش شامل کلیه نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی
دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای  4831تا  4831بود .دادههای
مربوط به تک تک مقاالت مجله از طریق سامانه مجله استخراج و مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این پژوهش تعداد  823مقاله و
 344نویسنده مقاله مورد بررسی و با استفاده از نرمافزار اکسل مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان مطابق با
فرمول ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه گردید
).)Collaborative coefficient

یافتهها
وضعیت تعداد مقاالت ،تعداد نویسندگان و میانگین تعداد
نویسندگان در هر مقاله مجله خانوادهپژوهی بین سالهای  4831تا
 4831محاسبه و در جدول شماره  4تنظیم گردید .در این جدول
میانگین توزیع فراوانی مقاالت و نویسندگان هر مقاله به تفکیک هر
سال آورده شده است .همچنین میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله به
تفکیک هر سال در این جدول ذکر شده است.

جدول  .9میانگین توزیع فراوانی نویسندگان در هر مقاله به تفکیک سال
سال

تعداد مقاالت

تعداد نویسندگان

میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله

رتبه میانگین

4831

41

88

2/81

4

4831

42

13

2/3

2 /1

4830

23

23

2/3

1

4832

80

33

2/1

1 /1

4833

82

434

2/2

2

4833

23

38

8/2

1

4833

83

442

2/3

2 /1

4834

23

33

8/4

44

4832

23

38

8

3 /1

4838

23

38

8

3 /1

4831

23

23

2/3

1 /1

4831

3

24

2/0

8

جمع

073

799

7/8

-

نتیجه آزمون کروسکال والیس:

X2=11

00

d.f=11

P=0/44
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تفاوت معناداری میانگین تعداد نویسندگان با استفاده از شاخص رتبه
میانگین از آزمون کروسکال والیس (مخصوص دادههای ناپارامتریک)
استفاده گردید .نتیجه آزمون نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین
تعداد نویسندگان در سالهای مختلف مشاهده نشد .وضعیت همکاری
گروهی نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی با موسسات و
دانشگاههای کشور در جدول شماره  2نشان داده شده است.

طبق دادههای جدول شماره  ،4بین سالهای  4831تا ،4831
بیشترین تعداد مقاالت مربوط به سال ( 4833با  82مقاله) و بیشترین
تعداد نویسنده مقاالت مربوط به سال  4833با  442نویسنده بوده است.
در همین مدت میانگین تعداد نویسندگان مقاالت در هر سال نیز ،بین
 %2/8تا  %8/2در نوسان بوده است .یعنی بطور متوسط در سالهای یاد
شده در مجله خانواده هر مقاله  2/3نویسنده داشته است .برای بررسی

جدول  .7توزیع فراوانی مراکز علمی دارای بیشترین همکاری گروهی
نام دانشگاه و مراکز علمی

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه الزهرا
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه پیام نور تهران

تعداد مقاالت
 9نویسنده

 7نویسنده

 0نویسنده

 4نویسنده

 5نویسنده و بیشتر

جمع

48
4
4
2
2
3
2
3
3
2

22
1
42
3
1
4
8
4
2

14
44
0
4
1
8
8
8
2
4

42
3
2
3
2
4

48
8
2
4
4
1
3
3
4
4

444
22
28
48
48
43
3
0
1
1

با توجه به دادههای جدول شماره  ،2مشخص گردید بیشترین
میزان نویسندگان مقاالت به ترتیب به دانشگاههای شهید بهشتی،
اصفهان و تهران اختصاص یافته است.
یکی دیگر از مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است،
وضعیت همکاری گروه بین نویسندگان و مشخص شدن تعداد مقاالت
تکنویسنده و چندنویسنده بوده است .وضعیت همکاری نویسندگان
مقاالت مجله خانوادهپژوهی طی سالهای  4831-4831در جدول
شماره  8نشان داده شده است .دادههای جدول شماره  ،8نشان میدهد
که بیشترین میزان همکاری نویسندگان مربوط به سال  4833با 83

2
3
4

نویسنده بوده است که این سال در بین سالهای مورد بررسی این مجله
شاخص میباشد و بیشترین میزان همکاری گروهی نویسندگان در مجله
خانوادهپژوهی در این سال اتفاق افتاده است .بیشترین مقاالت 1
نویسنده و بیشتر مربوط به سالهای  4833و  4834با  0مقاله بوده
است .در مجموع سالها نیز بیشترین تعداد نویسندگان مقاالت مجله
خانوادهپژوهی  8نویسنده بوده است .تعداد مقاالت تکنویسنده نیز پایین
بوده است که این نشان از اهمیت همکاری نویسندگان و نوشتن مقاالت
تالیف مشترک میباشد.

جدول  .0توزیع فراوانی مقاالت از نظر همکاری گروهی بین نویسندگان
سال

تعداد مقاالت
 0نویسنده  4نویسنده

 9نویسنده

 7نویسنده

4831
4831
4830
4832
4833
4833
4833
4834
4832
4838
4831
4831

8
2
8
3
43
1
4
0
2
2
4
4

1
1
43
44
2
0
44
0
1
43
48
1

1
2
3
44
2
44
43
0
42
0
2
2

جمع

40

79

931

02

 5نویسنده و بیشتر

جمع

4
8
2
1
3
2
1
1
8
3
1
3

3
4
1
4
1
0
8
0
2
2
8
4

41
42
23
80
82
23
83
23
23
23
23
3

49

00

073
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این ضریب در برخی سالها مثل  32به عدد  3/23درصد رسیده است
اما در برخی سالها نیز کمتر بوده است .عدد متوسط ضریب همکاری
( )3/03نشاندهنده این است که ضریب همکاری بین نویسندگان این
مجله در حدود متوسط و کمی بیشتر از حد متوسط ( )3/13بوده است.
میزان همکاری بیشتر بین نویسندگان در تولید مقاالت آنها و در واقع
تولید مقاالت چند نویسنده میتواند این ضریب را بیشتر نماید.

یکی دیگر از محاسبات پژوهش حاضر با توجه به فرمول مربوطه،
محاسبه ضریب همکاری نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی بوده
است .ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مجله خانوادهپژوهی طی
سالهای مورد بررسی در جدول  1نشان داده شده است.
بر اساس دادههای جدول  1مشخص گردید که متوسط ضریب
همکاری نویسندگان در سالهای یاد شده تقریبا  3/03درصد بوده است.

جدول  :4ضریب همکاری گروهی نویسندگان مجله خانوادهپژوهی طی سالهای  9084تا 9075
سال

ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان

سال

ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان

4831

3/13

4833

3/03

4831

3/03

4834

3/03

4830

3/03

4832

3/23

4832

3/13

4838

3/03

4833

3/13

4831

3/03

4833

3/03

4831

3/13
3/13

جمع

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد ،تعداد مقاالت تک نویسنده از مقاالت
چندنویسنده پایینتر بوده است .پایین بودن تعداد مقاالت تک نویسنده
در پژوهش حاضر نشان از اهمیت مقاالت مشترک و همکاری در تالیف
مقاالت مجله خانوادهپژوهی دارد؛ اما میزان مقاالت مشترک بیشتر
میتواند وضعیت بهتر همکاری را نشان دهد .مقاالت چندنویسنده
ارزشمندتر از مقاالت تک نویسنده است .در مورد دالیل همکاری در
تالیف و مزایای آن در متن مقاله اشاره گردید .امروزه الگوی همکاری
نویسندگان معموال به سوی چندنویسندگی گرایش دارد و در
پژوهشهای قبلی نیز به آن اشاره شده است ( .)41از سوی دیگر بین
مقاالت دارای همتالیفی و میزان رویتپذیری آنها رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد ( نتایج پژوهش در حوزه کشاورزی) .وجود
نویسنده همکار بر روی میزان استناد به مقاله تأثیرگذار خواهد بود
بهطوری که همتألیفی سبب افزایش استناد به مقاالت خواهد شد (.)40
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد میانگین تعداد نویسندگان
مقاالت در هر سال ،بین  %2/8تا  %8/2در نوسان بوده است .بطور
متوسط در سالهای مختلف هر مقاله  %2/3نویسنده داشته است .در
سالهای مورد بررسی ،بیشترین مقاالت دارای  8نویسنده بوده است که
این نشان از اهمیت همکاری در تالیف نویسندگان این مجله دارد.
بنابراین بیشترین تعداد نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی 8
نویسندهای بودهاند .نتایج این قسمت با نتایج پژوهش بتولی (،)43
افشار ،عبدالمجید و دانش ( )44و نیکزاد ،جمالی و حریری ()41
همخوانی دارد.
به نظر میرسد مقاالت مستخرج از رسالههای دانشگاهی که با نام
استاد راهنما و استاد مشاور و نام دانشجو منتشر میگردد ،میتواند در
افزایش تعداد مقاالت سه نویسندهای موثر باشد .برخی پژوهشها

میانگین تعداد نویسندگان مقاالت در پژوهشها را بیش از  8نویسنده
ذکر کردهاند .در این زمینه :آسمانی ،توکلی و پاپی ( 8/20 )0نویسنده،
معرفت و دیگران ( )3نیز  8/24نویسنده ذکر کردهاند ،از نظر دانش و
همکاران ( )42میانگین تعداد پژوهشگران در هر طرح تحقیقاتی 1/12
نفر بوده و متوسط تعداد نویسنگان در پژوهش محمدی و دیگران ()3
 1/82نویسنده بوده است .همچنین نتایج پژوهش گزنی و دیدگاه ()44
مقاالت چندنویسنده را گزارش کردهاند .به نظر میرسد روند انتشار
مقاالت چندنویسنده و حتی چند ملیّتی رو به افزایش است که این
نتیجهی تسهیل ارتباط علمی و مزایای همکاری در تالیف میباشد.
نتایج دیگر پژوهش نشان داد متوسط ضریب همکاری نویسندگان
مقاالت خانوادهپژوهی در سالهای یاد شده  3/03درصد بوده است.
نتایج این قسمت با نتایج پژوهش معرفت و دیگران ( )3با ضریب
همکاری  3/04تقریبا همخوانی دارد.
در مقایسه با تحقیقات قبلی ،ضریب همکاری نویسندگان مجله
خانوادهپژوهی از ضریب همکاری نویسندگان در برخی پژوهشها نظیر
پژوهش دانش و دیگران ( )42با ضریب همکاری  3/20و افشار،
عبدالمجید و دانش ( )44با ضریب همکاری  3/13بیشتر بوده است اما
ضریب همکاری نویسندگان مجله خانوادهپژوهی در مقایسه با
پژوهشهایی همچون محمدی و دیگران ( )3با ضریب همکاری ،3/02
پژوهش گراوند و کاظم نژاد ( )2با ضریب همکاری  3/22درصد و
پژوهش آل منیع و همکاران ( )40با ضریب همکاری  3/21درصد،
پایینتر بوده است .به نظر میرسد میزان ضریب همکاری نویسندگان در
سالهای اخیر روند رو به رشدی را نشان میدهد که حاصل نگارش
مقاالت چند نویسنده و همکاری در تالیف مقاالت مشترک میباشد.
نتایج پژوهشها نشان دهنده روند رشد میزان همکاری پژوهشگران در
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مجله علم سنجی کاسپین ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،79صفحه 97-79
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانوادهپژوهی دانشگاه شهید بهشتی/حسین مرادی مقدم و همکاران

نویسندگان مقاالت مجله خانوادهپژوهی با نویسندگان مقاالت دانشگاه
اصفهان و تهران نشان دهنده اعتبار مقاالت نویسندگان این مجله
محسوب میشود .ضریب همکاری مقاالت مجله خانوادهپژوهی
( )%3/03اندکی از حد متوسط بیشتر بوده است .در برخی سالها این
عدد بین  3/13تا  3/23درصد متغیر بوده است .پیشنهاد میشود با توجه
به اهمیت همکاری مشترک در تالیف مقاالت علمی ،دالیل فراز و
نشیب میزان همکاری و عواملی که بر میزان همکاری در سطح ملی
موثر بوده است مورد بررسی قرار گیرد .از طرف دیگر میزان همکاری و
ضریب همکاری نویسندگان مقاالت این مجله با نویسندگان بینالمللی
نیز مورد بررسی و با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد.

تالیف مقاالت مشترک میباشد .بعنوان نمونه میانگین تعداد نویسندگان
مقاالت در پایگاه  PubMedطی سالهای  2331-2333برابر با 1/04
و در سالهای  2343-2348برابر با  1/42نویسنده بوده است (.)0
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان نویسندگان مقاالت
به ترتیب به دانشگاههای شهید بهشتی ،دانشگاه اصفهان و دانشگاه
تهران اختصاص داشته است .با توجه به اینکه دانشگاه اصفهان و
دانشگاه تهران از دانشگاههای جامع کشور از نظر تولید علم محسوب
شده طبیعی است ،زیرا دانشگاه تهران در رتبهبندیهای بینالمللی و
ملی یکی از بهترین دانشگاههای ایران بوده و دانشگاه اصفهان نیز جزء
ده دانشگاه جامع کشور محسوب میشود که باال بودن میزان همکاری
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