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 زبان انگلیسی مجالت درشده  چاپ مقاالت به استناد تعداد با گروهی همکاري میزان رابطه
 )web of science )11-2005 در شده نمایه بهداشت وزارت
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  چکیده

ف از این پژوهش، بررسی هاست. هدمنابع و توانایی، هاهمکاري علمی، مشارکت پژوهشگران جهت اشتراك تخصص زمینه:
  شده در پایگاه نمایه زبان مجالت انگلیسی چاپ شده در نویسندگان مقاالتعلمی بین   همکاري

web of science ان استناد به مقاالت است.و تأثیر آن بر میز 2011تا  2005هاي در فاصله سال  
ساخته است. جامعه مورد  ها، سیاهه وارسی محقق تحلیلی مقطعی است. ابزار گردآوري داده-این مطالعه از نوع توصیفی ها:روش

بود.  Web of Scienceشده در وبگاه  مجله انگلیسی زبان مصوب وزارت بهداشت، نمایه 21مقاله مندرج در  6388بررسی 
ها آوري گردید. در تحلیل دادهها و شمارش تعداد نویسندگان آن جمعتک مجالت و مشاهده مقاالت آناجعه به تکها با مر داده

  استفاده شد. Excelو  SPSS افزاراز نرم
 8/17مجله بررسی شده،  21بر اساس معیارهاي مورد نظر بررسی شدند. از مجله  21 چاپ شده درمقاله  6388تعداد  ها:یافته

نویسنده  37/4طور میانگین در تألیف هر مقاله  فصلنامه بودند. به درصد 7/62دوماهنامه و  درصد 6/19ها ماهنامه،  از مجله درصد
داري بین تعداد امعنهمبستگی مثبت و  کهها نشان داد یافته دست آمد. به 67/0اند. میانگین ضریب همکاري مشارکت داشته

  ام از مقاالت وجود دارد.نویسندگان و تعداد استناد به هر کد
ارد که نشانگر وضعیت همکاري علمی بین نویسندگان مقاالت مجالت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار د گیري:نتیجه

باید میزان استناد به مقاالت در وضعیت مناسبی نیست و  . بااین وجوددر بین پژوهشگران ایرانی استروحیه همکاري گروهی 
  توجه بیشتري شود.اي رشتهویژه همکاري علمی بین بر میزان استناد به تولیدات علمی، به ارذثیرگأعوامل تبه 

 Web of Scienceهمکاري علمی، ضریب همکاري، استناد،  :ها واژهکلید

  »21/11/1393پذیرش:    28/8/1393 دریافت:«          
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هاي مختلف علوم دیگـر   گران حوزه متخصصان و پژوهش
صـورت   هاي پژوهشـی را بـه   تر توانایی انجام فعالیت کم

 انفرادي داشته باشند و به سوي ارتباطات بیشـتر و پدیـده  
. )2و  1( مشـترك روي آورنـد   فیتـأل همکاري علمی و 

هایی در جهـت بهبـود    ها و سیاست عالوه بر این، گرایش
ی و فیتـأل  ها از طریق گسترش هم آوري ارتباط علوم و فن

خصـوص   ها و به هاي مختلف رشته همکاري در بین شاخه
ی فیتأل میان دانشگاه و صنایع وجود دارد که به موضوع هم

هـاي پژوهشـی،    . منظور از همکـاري )3( ستدامن زده ا
تحقیقاتی است که توسـط تـالش ذهنـی و یـا فیزیکـی      

 .  )4( حداقل دو نفر یا بیشتر صورت پذیرفته باشد

هـاي   ارتباط و همکـاري میـان نویسـندگان از رشـته    
ي بیشـتر در  رگـذار یتأثیکسان یا متفاوت فاکتوري جهت 

یشتري را هاي ب جامعه علمی است که تسهیالت و پیشرفت
آورد و باعـث   در گسترش کاربردپذیري علوم فراهم مـی 

. در این رابطه شـواهدي  )6و  5( شودافزایی علمی میهم
بـین میـزان همکـاري      وجود دارد که بیانگر وجود رابطه

باشـد؛ یعنـی هرچـه     گروهی و کیفیت بهتر مقـاالت مـی  
شـود   همکاري گروهی بیشتر شود، کیفیت مقاالت بهتر می

 بــه اعتقــاد .)7و  3( دایــن شــیوه گســترش یابــ و بایــد
Nudelman  وLanders  میزان اعتبار کلی که جامعه علمی

طـور   دهـد، بـه   به مقاالت داراي نویسـندگان بیشـتر مـی   
 Katz. )5(داري بیشتر از مقاالت با یک نویسنده است امعن

ی مقاالت، در ارتباط نویسندگ نیز معتقد است که تعداد هم
و دیگـران   Ding .)3( آن مقالـه اسـت   ریتأثبسیار قوي با 

حوزه  هسته مجالت در که مقاالتی کنند که اغلببیان می
 مقـاالتی  بودند، شده رسانی چاپ علوم کتابداري و اطالع

 علمـی  همکـاري  با و هبود نویسنده چند داراي که بودند
  .  )8( بودند شده منتشر

هـاي گونـاگون    هاي علمـی در حـوزه   میزان همکاري
پزشـکی   و هـاي فنـی   طورکلی در حوزه متفاوت است. به

هـاي علـوم    هاي علمی بیشـتر و در حـوزه   میزان همکاري
هاي علمـی   تر است. در مجموع میزان همکاري انسانی کم

در میان مقاالت منتشرشـده در سـطح انتشـارات جهـانی     

تـوان   اي را مـی  تر مقالـه  بسیار زیاد شده است و دیگر کم
  .  )6( تنهایی آن را نگاشته باشد یک نویسنده به یافت که

 علمـی،  نگارش در شاخص عناصر از یکی طرفی، از
 اطالعـات  نشـر  و تولیـد  در بارزي نقش که است استناد
 مورد بیشتر بعدي علمی متون در مدرك یک چه هر. دارد

 مـورد  اثـر  مدرك، آن نسبت همان به بگیرد، قرار استفاده
 رو ایـن  از. دهـد مـی  قـرار  بیشـتري  تـأثیر  تحـت  را نظر

 تـأثیر  هايشاخص عنوان به توانمی را دریافتی استنادهاي
  ).2( داد قرار استفاده مورد کیفیت، یا علمی

 از ها، آن مقاالت و پزشکی علوم حوزه مجالت
 بین در علمی تجربیات و دانش انتقال هاي محمل ترین مهم

 هاي هزینه که این به توجه با. دهستن ایران در محققان
 شود، می مقاالت این انتشار صرف زیادي معنوي و مادي

 و داخلی سطح در تولیدات علمی این بودن توجه به مؤثر
جایی که یکی از  از آن نماید. می ضروري خارجی

اري تولیدات علمی، میزان ذثیرگأهاي تترین شاخص مهم
کارهایی یافتن راهاستنادات تعلق گرفته به منابع است، 

براي افزایش میزان توجه و استناد به مقاالت و شناسایی 
ار بر میزان استنادات به مقاالت حوزه علوم ذثیرگأعوامل ت

پزشکی ضروري است. این موضوع وقتی اهمیت بیشتري 
درصد مقاالت تولیدشده حوزه  58 بدانیم کند که پیدا می

مللی، اصالً مورد الهاي بینعلوم پزشکی ایران در صحنه
عنایت به عواملی که  . لذا)9( استناد قرار نگرفته است

شده تولیدات  تواند باعث افزایش استنادات دریافتمی
هاي نامهعلمی کشور جمهوري اسالمی ایران در نمایه

 در مطالعه حاضرمعتبر علمی شود ضروري است. بنابراین 
عنوان یکی از  به گروهی همکاري میزان رابطه

 مقاالت به استناد تعداد هاي تولیدات علمی با شاخص
 بهداشت وزارت زبان انگلیسی مجالتچاپ شده در 

  .بررسی شد )Web of Science )11-2005در شده نمایه
  

  ها مواد و روش
 جامعه. است مقطعی تحلیلی-توصیفی مطالعه، این

پژوهش، تمامی مقاالت مندرج در مجالت علمی 
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وزارت بهداشت، درمان و پژوهشی انگلیسی زیان 
پژوهش انگلیسی زبان وابسته به وزارت بهداشت ، درمان 

  نامه استناديدر نمایه شده آموزش پزشکی، نمایهو
Web of Science  است. ابزار 2005-11در فاصله زمانی 

. است وارسی سیاه و مستقیم مشاهده ها داده گردآوري
  استنادي گاه وب مستقیم مشاهده از بعد

Web of Science افزارهاي نرم از استفاده با ها، داده اخذ و 
Excel و SPSS، مناسب، آماري هاي روش از استفاده با 

 همکاري ضریب ینیتع براي. شد پرداخته ها داده تحلیل به
شد که  استفاده فرمول  از

نویسنده،  jتعداد مقاالت تألیفی داراي  =Fi در این فرمول
j= سندگان هر مقاله (یک نویسنده، دو نویسنده تعداد نوی

= K و = تعداد کل مقاالت تألیفی منتشرشدهNو غیره)، 
بیشترین تعداد نویسندگان همکار در یک مقاله است. این 

باشد و هر چه به عدد  ضریب عددي بین صفر و یک می
دهنده مقدار همکاري گروهی  تر باشد نشان یک نزدیک

 همکاري ضریب). 11 و 10( بهتر و بیشتري است
 از کدام هر براي اختصاصی صورت به و کلی صورت به

 سپس. گردید محاسبه بررسی مورد آماري جامعه مجالت
 متغیر دو انضمام به جداگانه صورت به مقاالت از کدام هر

 وارد مقاله، آن به استنادها شمار و نویسندگان تعداد
 بستگیهم روش از استفاده با. گردید SPSS افزار نرم

 تعداد بین همبستگی وجود عدم یا وجود پیرسون،
 قرار آزمون مورد مقاالت استنادهاي شمار و نویسندگان

 یا منفی( همبستگی هرگونه وجود صورت در. گرفت
 نویسندگان تعداد تأثیر آزمون و بررسی جهت ،)مثبت
 خطی رگرسیون آزمون از آن استنادهاي شمار بر مقاله
آمده با استفاده در  دست هاي به داده .شد گرفته بهره ساده

قالب آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از جداول و 
  ه شدند.ینمودارها ارا

  
  هایافته

مشخصات مجالت مورد بررسی با ذکر  1در جدول 
شده از سوي نویسندگان جهت  ینیم اختصاري تعیعال

ه شده یهاي دیگر ارانمایش اطالعات مجالت در قسمت
  است.
مقاله  6388تعداد   2011تا  2005ر فاصله سال هاي د

 انگلیسی داخل کشور چـاپ شـده اسـت .    مجله  21 در
دوماهنامه و  درصد 6/19ها ماهنامه،  از مجله درصد 8/17
  ها فصلنامه بودند.  آن درصد 7/62

اطالعات مربوط به تعداد مقاالت داراي  2در جدول 
n ت. بر طبق ه شده اسینویسنده براي هر مجله ارا

، مورد) 1284( آمده، بیشترین مقاالت دست اطالعات به
اند. بودهدرصد  1/20مقاالتی با تعداد سه نویسنده معادل 

ترتیب مقاالت داراي چهار نویسنده، پنج  به پس از آن هم
و یک نویسنده قرار دارند. اگر  نویسنده، دو نویسنده

نظر  در چهار و پنج نویسنده را ،سه ،تعداد مقاالت دو
کل مقاالت  درصد 02/92بینیم که این مقاالت بگیریم، می

  .دهندرا تشکیل می
 26/5 میانگین با  7j مجله که است این بیانگر هایافته
 مجله و نویسنده تعداد میانگین بیشترین داراي نویسنده

20J را نویسنده میزان ترین کم نویسنده، 62/3 میانگین با 
 هر تفکیک به نویسنده تعداد گینمیان 2 نمودار. داراست

 .است شده هیارا مجله

آمده براي مجالت مورد  دست ضریب همکاري به
 73/0با میانگین  7Jو  3J، 6Jبررسی نشان داد که 

ترین میزان ضریب  کم 60/0 با میانگین 4Jبیشترین و 
ضریب همکاري  3همکاري را داشته است. نمودار 

 دهد.تفکیک نشان می  دست آمده براي هر مجله را به به

گرفته  ها در زمینه وضعیت استنادات تعلقبررسی یافته
دهد که از بین  یمبه مقاالت هر کدام از مجالت نشان 

استناد  1394با تعداد کل  1Jشده، مجله  مجالت بررسی
 59/2یعنی میانگین  مقاله منتشرشده، 540در مجموع 

سبت استناد به هر ن ازاي هر مقاله، داراي بیشترین استناد به
 62استناد در مجموع  3با تعداد کل  2J مقاله و مجله

استناد به ازاي هر مقاله، داراي  04/0 مقاله، یعنی میانگین
طورکلی در  ترین نسبت استناد به هر مقاله است. به کم

  الت ـمقاله منتشرشده در مج 6314وع ـوع، به مجمـمجم
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 ها توسط نویسندگان المت اختصاري به کار گرفته براي آنعناوین مجالت مورد بررسی و غ -1جدول
 عالمت اختصاري نام مجله  دوره انتشار

  Archive of Iranian Medicine J1 ماهنامه
  Cell Journal (Yakhteh) J2  فصلنامه
  Daru- Journal of pharmaceutical Science  J3  فصلنامه
  Hepatitis Monthly  J4  ماهنامه
  International Journal of Fertility and Sterility  J5  فصلنامه
  Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology  J6  فصلنامه

  Iranian Journal of Arthropod Borne Disease  J7  دوفصلنامه
  Iranian Journal of Basic Medical Science  J8  فصلنامه
  Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering  J9  فصلنامه
  Iranian Journal of Ophthalmology  J10  فصلنامه
  Iranian Journal of Parasitology  J11  فصلنامه
  Iranian Journal of Pediatrics  J12  فصلنامه
  Iranian Journal of Pharmaceutical Research  J13  فصلنامه
  Iranian Journal of Public Health  J14  ماهنامه
  Iranian Journal of Radiation Research  J15  فصلنامه
  Iranian Journal of Radiology  J16  فصلنامه
  Iranian Journal of Reproductive Medicine  J17  فصلنامه
  Iranian Red-Crescent Medical Journal  J18  فصلنامه
  Journal of Research in Medical Science  J19  ماهنامه
  Jundishapur Journal of Microbiology  J20  فصلنامه
  Urology Journal  J21  فصلنامه
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 در  web of science گاه وب در شده نمایه بهداشت، وزارت زبان انگلیسی مصوب مجالت از یک هر براي نویسنده تعداد میانگین - 2 نمودار
 2005-11 ايه سال فاصله
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شده در  یهزبان وزارت بهداشت، نما یسیمصوب انگل
استناد تعلق گرفته است  web of science 6400گاه  وب

استناد به هر مقاله اختصاص داده  01/1طور میانگین  که به

به تفصیل  3شده است. وضعیت سایر مجالت در جدول 
  ارایه شده است.

  
 در web of science گاه وب در شده نمایه بهداشت، وزارت زبان انگلیسی مصوب مجالت از یک هر دهنویسن n داراي مقاالت تعداد -2 جدول

  2005-11 هاي سال فاصله
 X=

1
 

X=2 

X=3 

X=4 

X=5 

X=6 

X=7 

X=8 

X=9 

X=
10 

X=
11 

X=
12 

X=
13 

X=
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X=
15 

X=
16 

X=
17 

X=
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X=
19 

X=
20 

X=
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X=
25 

X=
گین  33

میان
 

CC 

J1  68 89 93 90 80 40 22 11 15 3 7 5 4 2 3 0 1 1 0 0 2 1 1 33/4  63/0 

J2 4  5 8 12 10 15 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80/4  71/0  
J3 4 11 24 22 26 12 5 10 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90/4 73/0 

J4 82 77 78 64 59 38 21 18 17 10 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 04/4 60/0 

J5 10 14 40 40 19 18 5 3 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32/4 69/0 

J6 7 19 36 20 32 27 13 11 14 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25/5 73/0 

J7 5 4 18 18 5 6 10 8 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/5 73/0 

J8 6 29 41 52 39 24 16 10 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46/4 71/0 

J9 7 38 48 49 19 17 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65/3 66/0 

J10 25 12 32 39 35 18 13 8 7 3 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 82/4 67/0 

J11 15 20 32 42 38 28 16 15 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81/4 71/0 

J12 34 58 109 95 74 66 15 4 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 02/4 67/0 

J13 30 47 86 86 73 60 31 9 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/4 68/0 

J14 38 66 96 105 106 61 56 40 24 9 7 3 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 92/4 71/0 

J15 18 35 46 27 20 12 10 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68/3 62/0 

J16 17 23 46 36 27 13 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69/3 64/0 

J17 15 23 61 56 40 34 14 14 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42/4 70/0 

J18 60 73 149 134 98 45 25 10 13 6 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94/3 65/0 

J19 36 84 109 140 118 70 39 27 18 9 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 50/4 70/0 

J20 4 53 59 41 17 15 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62/3 66/0 

J21 25 37 73 48 41 37 17 9 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/4 66/0 

51 جمع
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 web of science گاه وب در شده نمایه بهداشت، وزارت زبان انگلیسی مصوب مجالت از یک هر براي همکاري ضریب میانگین -3 نمودار
   2005-11 هاي سال فاصله در

  گاه وبشده در  شده مقاالت مجالت مصوب انگلیسی زبان وزارت بهداشت، نمایه وضعیت مقاالت منتشرشده و استنادات دریافت -3 جدول
web of science  تفکیک به 2005-11هاي  سالدر فاصله  

  مجله  تعداد کل مقاالت منتشر شده  تعداد کل استنادات تعلق گرفته  میانگین استناد به ازاي هر مقاله  انحراف معیار
47/5  59/2  1394  540  J1  
21/0  04/0  3  62  J2  
72/1  88/0  110  124  J3  
79/3  62/1  768  474  J4  
30/1  70/0  113  160  J5  
41/3  10/2  407  193  J6  
61/2  03/2  181  89  J7  
87/0  35/0  79  225  J8  
74/2  95/1  364  186  J9  
70/0  23/0  48  203  J10  
48/2  94/0  211  223  J11  
90/0  45/0  212  466  J12  
83/1  97/0  416  430  J13  
97/4  27/1  796  622  J14  
05/1  57/0  176  101  J15  
34/0  05/0  9  173  J16  
32/1  50/0  134  265  J17  
45/1  50/0  313  618  J18  
08/1  52/0  348  661  J19  
98/0  39/0  80  203  J20  
83/1  80/0  238  296  J21  

 مجموع  6314  6400 01/1  
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گیري در رابطه با استفاده از آزمون  براي تصمیم
فرض نرمال بودن براساس  پیش ،پارامتریک یا ناپارامتریک

موگروف اسمیرنف بررسی گردید. از لآزمون آماري کر
نقاط ضعف این آزمون حساس بودن آن به زیاد بودن 

دار شدن اهاست، پس بعد از مشاهده معنتعداد نمونه
 از )بودن وف اسمیرنف (عدم نرمالموگرلآزمون کر

و  P-P Plotهاي بصري مانند استفاده از نمودارهاي  روش
اطمینان از عدم از هیستوگرام نیز بهره گرفته شد و پس 

ها از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده داده بودن نرمال
 نویسندگیهم بین همبستگی بررسی با ارتباط شد. در
 این هاي یافته تحلیل ،مقاالت به داتاستنا میزان و مقاالت
 همبستگی آزمون اساس بر که است آن از حاکی مطالعه

 بین) >001/0P( داري امعن و مثبت همبستگی اسپیرمن،
 مقاالت از کدام هر به استناد تعداد و نویسندگان تعداد

 و نویسندگان تعداد هرچه). =078/0r( گردید مشاهده
 استناد تعداد مقاالت ،بود بیشتر علمی همکاري میزان

 اختصاص خود به web of science پایگاه در بیشتري
  ).4 نمودار( دادند می

 به استناد تعداد و نویسندگان تعداد میان همبستگی
 لحاظ به مقاله منتشرکننده مجله نوع اساس بر مقاالت،

 در جز به شد مشخص که شد ارزیابی نیز انتشار دوره
 دوماهنامه ماهنامه، انواع از یک ره در ماهنامه، یک مقاالت

 تعداد بین داري امعن رابطه تفکیک، به فصلنامه و
 و دارد وجود دریافتی استنادهاي تعداد و نویسندگان

 از بیشتر دوماهنامه مجالت در استنادها تعداد میانگین
 انواع از یک هر در مؤلفه دو این بین لذا. بود سایرین
 جدول) (>001/0P( ددار وجود مثبت همبستگی مجالت

4.(
 

  

 

شده در  نویسندگان و میانگین تعداد استناد به مقاالت مجالت مصوب انگلیسی زبان وزارت بهداشت، نمایه تعدادوضعیت همبستگی بین  -4نمودار 
  2005-11هاي  در فاصله سال web of science گاه وب
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در  web of science گاه وبصوب انگلیسی زبان وزارت بهداشت، نمایه شده در توزیع استناد به مقاالت بر اساس نوع مجالت م -4جدول 
  از لحاظ فواصل چاپ 2005-11هاي  فاصله سال

  تعداد (درصد)  نوع مجله
میانگین تعداد 

  نویسندگان
میانگین تعداد 

  استناد
P-value  

* 

همبستگی بین تعداد 
  )rنویسندگان و تعداد استناد (

P-value  
**  

  423/0  024/0  >  001/0  )64/2 ±( 98/0  )48/2 ±( 33/4  )8/17( 1134  ماهنامه
  >  001/0  139/0  >  001/0  )1/5 ±( 89/1  )98/2 ±( 69/4  )6/19( 1249  دوماهنامه

  >  001/0  066/0  >  001/0  )72/1 ±( 71/0  )14/2 ±( 22/4  )7/62( 4005  نامه فصل
  >  001/0  078/0  -  )9/2 ±( 99/0  )39/2 ±( 33/4  )100( 6388  کل

  بر اساس آزمون همبستگی پیرسون  **      آزمون کروسکال والیس بر اساس *
  

  بحث
 تعداد میانگین پژوهش، این هايیافته طبق بر

 پزشکی علوم حوزه مجالت مقاالت نویسندگان
  در شده نمایه بهداشت، وزارت مصوب زبان انگلیسی

Web of Science، 37/4 ضریب میانگین و است نفر 
 بیشتر. باشدمی 67/0 مجالت، این کل براي يهمکار
 عبارتی به. هستند نویسنده 3 داراي منتشرشده مقاالت

 بیشتر یا نویسنده 2 با مقاالتی مقاالت، درصد 02/92
 علمی مطلوب همکاري وضعیت نشانگر آمار این. اند بوده
   .است پزشکی علوم حوزه در

 هاي علمی محققاندر مقایسه با چگونگی همکاري
حوزه علوم پزشکی ایران در پایگاه اطالعاتی مدالین 
شرایط مشابه است. در مدالین هم متوسط تعداد نویسنده 

همچنین  .)12( نفر بوده است 4/3به ازاي هر مقاله 
شده در  شناسی نمایه زبان ایرانی حوزه سم مقاالت انگلیسی

 اند ونفر نویسنده بوده 3 انیز بیشتر مقاالتی ب ISIپایگاه 
درصد بوده  61ضریب همکاري مجالت این حوزه نیز 

  . )13( است
هاي فارسی حوزه علوم نتایج تحقیقات در زمینه مجله

زبان و  پزشکی نیز اکثراً مشابه وضعیت مجالت انگلیسی
که در مجالت  طوري در راستاي این پژوهش است؛ به

مجله "و  "مجله فیض"، "پژوهش در علوم پزشکی"
اند. ضریب نویسنده بوده 3الت داراي بیشتر مقا "کومش

  ري ـالف و برتـی اختـاري در این مجالت با اندکـهمک

  . )14و  7، 1( بوده است 60/0مجالت التین در حدود 
هاي غیرپزشکی نیز شرایط  نتایج تحقیقات در حوزه

گاه، بهروزفر و داورپناه  مشابه را نشان داد. رحیمی و دیده
هاي علمی را در بین  نیز گرایش به سمت همکاري

  . )16و  15( محققان نشان دادند
شده در  هیتنها در یک مطالعه و در زمینه مقاالت ارا

ها، عبدالمجید و همکاران گرایش عمومی را به  همایش
نویسنده دریافتند و ضریب همکاري را  سمت مقاالت تک

دست آوردند که این وضعیت مغایر با نتایج این  به 16/0
. دلیل این امر را شاید در گرایش به )2( پژوهش است

تر  ه سخنرانی و امتیاز کمیدلیل شرط ارا کار انفرادي به
ها دانست که رغبت شراکت علمی و  مقاالت همایش

  دهد. سهیم شدن در امتیاز کار تحقیقاتی را کاهش می
 و Lee  مطالعه در مطالعات خارج از کشور نیز نتایج

Brownstein هند، در شیمی محققان که دهد می  نشان 
 نسبت مشترك مقاالت و نویسندگی هم به بیشتري تمایل

 هر ازاي به نویسنده دارند و میانگین نویسندگی تک به
 نیز دیگران و  Rosenzweig.)5( است بوده نفر 55/3 مقاله

 مورد دهه یک علمی تألیفات در که رسیدند نتیجه این به
 در صعودي سیر یک آمریکا، متحده ایاالت در مطالعه
 مشاهده علمی مشارکت و نویسندگیهم سمت به گرایش

 12 از دارند، بیشتر و نویسنده دو که مقاالتی و شودمی
 اند یافته افزایش مقاالت کل درصد 18 به درصد

)17(.Ding  هايسال در که کردند مشاهده دیگران و 
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 هايهمکاري در ايمالحظه قابل رشد بررسی، مورد
. است آمده وجود به اطالعات بازیابی حوزه در تحقیقاتی

 خالل در 26/2 به 52/1 از نویسنده تعداد متوسط
 مطالعه نتایج با نیز نتایج این. است رسیده فوق هاي سال

  .)8( دردا همخوانی حاضر
چه از نتایج این مطالعات واضح  در هر صورت آن

است گرایش محققان داخلی و خارجی به سمت همکاري 
اي بودن بسیاري از  رشته دالیل تقسیم کار، بین بهعلمی، 
هاي مختلف و در نهایت  ها و نیاز به تخصص پژوهش

  اري مقاالت چندنویسنده است.ذثیرگأو ت اقبال عمومی
 مقاالت به گرفته صورت استنادهاي تعداد با ارتباط در

 مجموع به که داد نشان هایافته مطالعه، مورد مجالت
 که است گرفته تعلق استناد 6400 شده، منتشر مقاله 6314

 در بررسی مورد مقاالت به استنادات میزان میانگین طور به
 ضعیفی آمار که است بوده مورد 01/1 حاضر، مطالعه
 مقاالت تعداد کمی افزایش رغم علی عبارتی به. است

 این به المللیبین اقبال ،Web of Science پایگاه در ایرانی
  .نیست ناسبیم وضعیت در مقاالت

 نتایجی به مشابه ايمطالعه در نیز داورپناه و بهروزفر
 میزاننتایج آن ها نیز نشان داد که  یافتند دست مشابه
 در ایرانی مجالت 2004-2005 هايسال مقاالت به استناد
 هايیافته مؤید که است بوده اندك بسیار 2006 سال

ین حاضر و وضعیت ضعیف استناد به مقاالت ا مطالعه
  . )16( مجالت است

عدم استقبال از مقاالت تولیدشده محققان ایرانی شاید 
 و المللی تبعیت ضعیف از استانداردهاي بینبه دلیل 
چه که  اما آناندك باشد المللی  هاي علمی بین همکاري

هاي علمی بین محققان  واضح است این است که همکاري
ی در تواند گام مهم هاي مختلف می و متخصصان حوزه

 ها در ارتقاي میزان استناد به مقاالت باشد. چرا که یافته
 علمی، هايهمکاري و نویسندگیهم تأثیر میزان با ارتباط
 تعداد بین داري امعن و مثبت همبستگی داد نشان

وجود  مقاالت از کدام هر به استناد تعداد و نویسندگان
 علمی همکاري میزان و نویسندگان تعداد هرچه دارد.

 پایگاه در بیشتري استناد تعداد ها آن مقاالت باشد یشترب
web of science دهد می اختصاص خود به.  

هاي موضوعی، کشورها و یا  نتایج مطالعات در حوزه
مؤید این ادعاست. در این زمینه،  مجالت دیگر نیز

Wuchty  از حاصل مقاالت. یافت دست مشابه نتایجی به 
 استنادات داريامعن طور هب علمی همکاري و گروهی کار

 بودند کرده دریافت نویسنده تک مقاالت به نسبت بیشتري
 پیدا نمود بیشتري طور به زمان گذشت با وضعیت این و

 موضوعی هاي حوزه تمام در همبستگی این. کردمی
. )18( است شده مشاهده ووچی توسط شده بررسی

شان ن مجله شش روي بر مطالعه در Joanna Sin هايیافته
مهم اثر گذاري بر  عوامل از یکی نویسندگیهم کهداد 

  دیگران و  Falagas. )19(میزان استناد به مقاالت است 
 در مقاله هر نویسندگان تعداد که رسیدند نتیجه این به نیز

 مقاالت دریافتی استنادات تعداد با همبستگی و ارتباط
-یم بیان نیز دیگران و Mali. )20( است عمومی پزشکی

 همکاري علمی هايگروه با که دانشمندانی که دارند
 تخصصی حوزه مقاالت ارترینذثیرگأت و بهترین اندداشته

به نیز  Smart و Bayer. )21( اند کرده تولید را خودشان
گرفته به  این نتیجه رسیدند که بین تعداد استنادات تعلق

نویسندگی یا چندنویسندگی مقاالت  هر مقاله و تک
ارتباط  Leimuو  Koricheva). 22( ی وجود داردهمبستگ

 Oecologiaنویسندگی با میزان استناد به مقاالت مجله هم
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین این دو 

 Figg Pharm .)23( ارتباط و همبستگی وجود دارد مؤلفه
و دیگران به این نتیجه رسیدند که همبستگی خطی 

عداد نویسنده و تعداد استناد به مقاالت در داري بین ت امعن
 Cell ،Science ،Nature ،New England Journal مجالت

of Medicine، The Lancet  وJournal of the American 

Medical Association 24( وجود دارد( .  
  

  گیري نتیجه
وضعیت همکاري علمی بین نویسندگان مقاالت 

لوبی قرار دارد که مجالت مورد بررسی در وضعیت مط
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نشانگر روحیه همکاري تیمی علمی در بین پژوهشگران 
 نتایج با که پژوهش این هايیافته به توجه با .ایرانی است

 به دبای بود، مشابه دیگر هايحوزه در مطالعه دیگر
 که شاخصی عنوان به نویسندگیهم و علمی هايهمکاري

 است ثرمؤ مقاالت پذیريیتؤر و اعتبار و اهمیت در
 و دانشمندان که است این مستلزم امر این. شود نگریسته

 را تخصص و هادانسته اشتراك کشور، پژوهشگران
 حوزه در. بگیرند نظر در پژوهشی مهم عامل عنوان به

 مطلوبی وضعیت در هاهمکاري این ایران، پزشکی علوم
 ماهیت که باشد متفاوت تواندمی آن دالیل که دارد قرار

 از یکی شاید حوزه این بودن مدارآزمایش و بودن تجربی
  .است آن دالیل

 مصوب اما میزان استناد به مقاالت مجالت
  گاه وب در شده نمایه بهداشت، وزارت زبان انگلیسی

web of science در وضعیت مناسبی نیست و شایسته 
 پزشکی علوم حوزه گذاران سیاست و نویسندگان است
 میزان بر ارذثیرگأت عوامل به تريژهوی و بیشتر توجه ایران،
 علمی همکاري ویژه به علمی، تولیدات به استناد

  .باشند داشته مقاالت علمی تقویت جهت در اي، رشته بین
 

  و قدردانی تشکر
بررسی "این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان 

هاي گروهی میان نویسندگان مجالت  میزان همکاري
شده در  زارت بهداشت، نمایهزبان و مصوب انگلیسی

ارتباط آن با میزان استناد به  و web of science گاه وب
است  2005-11هاي  مقاالت در این پایگاه در فاصله سال

در دانشگاه علوم پزشکی تهران  23521که با شماره 
  انجام شده است.
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