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  هاي تألیفی  وضعیت همکاري گروهی نویسندگان مقاله
  1381-89هاي مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران طی سال

  )4(، صغري سلیمی)3(، امیرحسین عبدالمجید)2(، دکتر شاهرخ مکوند حسینی)1(رحمان معرفت

  چکیده
) طـی  IJPCPجلـه روانپزشـکی و روانشناسـی بـالینی ایـران (     هـاي م  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت همکاري نویسـندگان مقالـه   :هدف

هـاي   طـی سـال   ،IJPCPپژوهشی منتشرشـده در   -هاي علمی سنجی انجام شد. مقالهشیوه علمپژوهش حاضر به :روشبود.  1381-89هاي  سال
ها، از توزیـع فراوانـی،   بندي دادهمانند دسته ،افزار اکسل وارد شد. افزون بر آمار توصیفیشده در نرمهاي گردآوري. دادهشدبررسی ، 89-1381

 IJPCPهـاي منتشرشـده در    ها نشان داد میانگین ضریب همکاري گروهی نویسندگان مقالهافتهی :ها یافتهدرصد فراوانی و میانگین استفاده شد. 
ن مقالـه در  یبیشـترین همکـاري گروهـی را در تـدو     مقاله 167و  236ب با یترتپزشکی تهران بهپزشکی ایران و علومهاي علومبود. دانشگاه 61/0

IJPCP  .میزان همکاري گروهی میان نویسندگان  :گیرينتیجهداشتندIJPCP  شـود مـدیران مجلـه    پیشـنهاد مـی   .در سطح مناسبی قـرار دارد
  .کننداي بررسی و پایش صورت دورههاي مجله را به وضعیت همکاري در انتشار مقاله

   سنجی؛ مشارکت علمی؛ ضریب همکاري گروهی میان نویسندگانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ علممجله روان :کلیدواژه
  

  ] 30/3/1391؛ پذیرش مقاله: 11/10/1390دریافت مقاله: [
   

  
  مقدمه

و  شده در حـوزه روانشناسـی  سنجی انجامهاي علم پژوهش
و  گـر توسـعه روزافـزون دانـش روانشناسـی     نشـان  روانپزشکی

در سطح جهان است. برخی پژوهشـگران از رشـد    نپزشکیروا
هـاي علمـی در آثـار علمـی در سـطح       ها و مشـارکت  همکاري

ــین ــه هــاي ). یافتــه1انــد (المللــی خبــر دادهب پژوهشــی در زمین
ها  روانپزشکی، حاکی از رشد چشمگیر این پژوهش تاختالال

ــت   ــران اس ــانی 2(در ای ــده جه ــده    ). پدی ــد فزاین ــدن و رش ش
ــ ــتر،   اتارتباط ــاط بیش ــه ارتب ــگران را ب ، متخصصــان و پژوهش

در  ســوق داده اســت.» تــألیف مشــترك«و » همکــاري علمــی«
تنهـایی   بـه توانـد  ندرت مـی یک فرد متخصص به دنیاي امروز،
ها، منابع و امکانات الزم را براي غلبه ها، مهارتتمام تخصص

ر، شـما دلیل مزایاي بی). به3بر مشکالت پژوهشی داشته باشد (
همکاري علمی میان نویسـندگان، پـس از جنـگ جهـانی دوم     

  ).4رشد تصاعدي یافت (
ــا پژوهشــی  ــزان همکــاري علمــی در  هــدف ب بررســی می

هاي علم نجوم نشان داد تعـداد نویسـندگان در هـر مقالـه      مقاله
نفر و ضریب همکاري گروهی نویسندگان  6/6طور متوسط  به

گروهــی  همکــاري ،. در پــژوهش دیگــري )5(اســت  49/0
اي رشــتهپایــه و بــیننویســندگان و پژوهشــگران ایرانــی (علــوم

 4/3طـور متوسـط    براي هر مقاله به 1پزشکی) در شبکه مدالین
همکـاري گروهـی در    ضـریب چنـین  . هم)6(نفر گزارش شد 
) و کـومش  7هاي مجلـه دانـش و تندرسـتی (    نویسندگان مقاله

  . برآورد شده است 6/0و  7/0ترتیب ) به8(
شده، هدف پژوهش حاضر بررسـی  توجه به مطالب بیان با

پژوهشـی  -هـاي مجلـه علمـی   میزان مشارکت نویسندگان مقاله
ــران   ــالینی ای ــازه  ،)IJPCP( 2روانپزشــکی و روانشناســی ب در ب

در پـژوهش حاضـر،    ،بود. به بیـان دیگـر   1389تا  1381زمانی 
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 تعـداد  . میـانگین 1: شده اسـت وجو ها جستپاسخ این پرسش
. توزیـع فراوانـی   2سندگان در هـر مقالـه چنـد نفـر اسـت؟      نوی

  حســب جنیســت کــدام اســت؟     هــا بــر  نویســندگان مقالــه 
هـاي   ها و مراکز پژوهشی در تألیف مقاله. پرکارترین مؤسسه3

. توزیع فراوانی همکاري گروهی 4گروهی در مجله کدامند؟ 
 هاي موردهاي تألیفی به تفکیک سال میان نویسندگان در مقاله
ــدر اســت؟   ــان  5بررســی چق ــی می . ضــریب همکــاري گروه

هـاي  هاي تألیفی به تفکیـک سـال   نویسندگان در نگارش مقاله
  مورد بررسی چگونه است؟

  
  روش

پژوهش حاضـر از نـوع پیمایشـی اسـت و در آن از روش     
ســنجی اســتفاده شــده اســت. محاســبه ضــریب همکــاري  علــم

  :گروهی میان نویسندگان با فرمول زیر انجام شد
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ــاال عبــارت اســت از ( نشــانه   ): 9هــاي اختصــاري فرمــول ب
FJهاي داراي  = تعداد مقالهj ؛نویسنده j هاي داراي یک  = مقاله

ها؛  = تعداد کل مقاله Nنویسنده، دو نویسنده، سه نویسنده و...؛ 
k .بیشترین تعداد نویسنده در یک مقاله =  

هـا، از توزیـع   بندي دادهمانند دسته ،افزون بر آمار توصیفی
فراوانی، درصد فراوانی و میانگین اسـتفاده شـد. گفتنـی اسـت     

پژوهشی منتشرشده در مجله بررسی شـد   -هاي علمی تنها مقاله
هـا و...)   هـاي کنگـره   و سایر انواع منـابع (ماننـد چکیـده مقالـه    

  بررسی نشد.
  
  ها یافته

 393در کـل   ،1381-89هـاي  بررسی نشـان داد طـی سـال   
نویسنده در انتشار ایـن   1261مقاله در مجله چاپ شده است و 

نفر  21/3اند. میانگین تعداد نویسندگان ها همکاري داشتهمقاله
و بیشترین میانگین تعداد نویسـندگان در هـر مقالـه مربـوط بـه      

  ).1جدول نفر) بود ( 89/3( 1389سال 
، 1381-89هاي نویسنده همکار طی سال 1261از مجموع 

) مـرد  درصـد  38/66نفـر (  837و زن درصد)  62/33نفر ( 424
  ).2جدول بودند (

  هـاي  مقالـه طـی سـال    20نام مراکزي کـه در تـدوین بـیش از    
آورده شــده اســت.  3انــد در جــدول مشــارکت داشــته 89-1381

پزشـکی تهـران و   هاي علـوم  با توجه به ادغام دانشگاهگفتنی است 
کـه هریـک از ایـن دو    با توجه بـه ایـن   و 1389ایران در آبان سال 

تـوجهی در انتشـار مقالـه در    دانشگاه تا پیش از ادغـام، سـهم قابـل   
IJPCP صـورت مجـزا   اند، اطالعـات مـرتبط بـا هریـک بـه     داشته

دانشــگاه هــا نشــان داد متخصصــان ). یافتــه3جــدول آورده شــد (
 دانشـگاه شـیراز  پزشکی تهران و پزشکی ایران، دانشگاه علوم علوم
ــه ــه در  ب داشــتند.  IJPCPترتیــب بیشــترین ســهم را در انتشــار مقال
ــم ــوع   ه ــین از مجم ــده در   236چن ــه منتشرش ــط  IJPCPمقال توس

پزشکی ایران، تنهـا  پژوهشگران با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم
صـورت انفـرادي تـدوین و بقیـه بـه شـکل گروهـی        چهار مقاله به
  اند.  منتشر شده
 393درصد) از مجمـوع   66/23مقاله ( 93ها نشان داد یافته

کم داراي چهار نویسنده بودند، که در مقایسـه بـا   مقاله، دست
درصد) سـهم   18/10صورت انفرادي (شده بههاي نگاشته مقاله

  ).4جدول بسزایی را به خود اختصاص داده بود (
در  ضـریب همکـاري گروهـی میـان نویسـندگان     میانگین 

تـا   1381هـاي  سـال تفکیـک   بـه ، و 61/0هـا   مجموع ایـن سـال  
ــه ،1389 ــود از:  ،ترتیــبب ، 56/0، 60/0، 61/0، 56/0عبــارت ب

  .68/0و  61/0، 64/0، 59/0، 61/0
  

مجلـه روانپزشـکی و روانشناسـی بـالینی     هـاي   توزیع مقاله -1جدول 
از نظر میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله بر حسب  )IJPCP(ایران 

  سال انتشار

  تعداد   سال
 ها قالهم

  تعداد 
 نویسندگان

  میانگین تعداد نویسندگان 
 در هر مقاله

1381  41  115  8/2  

1382  40  123  08/3  

1383  38 113 97/2 

1384  49 139 84/2 

1385  53 168 17/3 

1386  43 144 35/3 

1387  50 179 58/3  

1388  41  132  22/3 

1389  38  148  89/3 

  21/3 1261 393  جمع
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   )IJPCPهـاي مجلـه روانپزشـکی و روانشناسـی بـالینی ایـران (       ع فراوانی نویسندگان مقالهتوزی -2جدول 
  بر حسب جنسیت

 جمع زن مرد  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

1381  88 52/76 27 48/23 115  100 

1382  79 23/64 44 77/35 123  100 

1383  74 49/65 39 51/34 113 100 

1384  94 63/67 45 37/32 139 100 

1385  102 71/60 66 29/39 168 100 

1386  98  06/68 46  94/31 144 100 

1387  123  72/68 56  28/31 179 100 

1388  80  61/60 52  39/39 132  100 

1389  99  89/66  49  11/33  148  100  

 100 1261 62/33 424 38/66 837  جمع
 

مقاله در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایـران   20همکاري گروهی در تدوین بیش از  هاي داراي بیشترین توزیع فراوانی دانشگاه -3جدول 
)IJPCP( 1381-89هاي طی سال  

  ها نام دانشگاه
  ها برحسب تعداد نویسندگان تعداد مقاله

  جمع
 بیش از چهار نویسنده چهار نویسنده سه نویسنده دو نویسنده یک نویسنده

 236 32 71 85 44 4 یرانپزشکی ا دانشگاه علوم

 167 82 39 37 8 1 پزشکی تهران دانشگاه علوم

 54 8 8 20 12 6 دانشگاه شیراز

 51 15 28 2  4 2 بخشی تهران بهزیستی و توان دانشگاه علوم

 49 8 27 8 6 0 پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم

 42 11 13 10 7 1 دانشگاه تربیت مدرس

 37 7 13 14 3 0 اصفهانپزشکی  دانشگاه علوم

 36 10 13 10 3 0 پزشکی تبریز دانشگاه علوم

 35 9 9 13 4 0 دانشگاه اصفهان

 35 9 8 12 6 0 پزشکی کرمان دانشگاه علوم

  33 1 15 10 7 0 دانشگاه تهران

  30  4  6  13  6  1  پزشکی شیراز دانشگاه علوم

  20  6  6  3  4  1 دانشگاه شهید بهشتی
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هاي منتشرشده در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایـران  فراوانی همکاري گروهی میان نویسندگان مقالهتوزیع  -4جدول 
)IJPCP( 1381-89هاي طی سال  

  ها برحسب تعداد نویسندگان تعداد مقاله  سال
 بیش از چهار نویسنده چهار نویسنده سه نویسنده دو نویسنده یک نویسنده  جمع

1381  5 13 14 7 2 41  
1382  2 12 13 11 2 40  
1383  3 9 16 7 3 38 

1384  7 13 15 11 3 49 

1385  6  11  20  8  8  53 

1386  7  7  9  10  10  43 

1387  4  8  15  13  10  50 

1388  4  11  9  11  6  41  
1389  2  5  6  15  10  38  
 393 54 93 117 89 40 جمع

 100 74/13 66/23 77/29 65/22 18/10 درصد

  
  بحث 

ــا پرســش نخســت پــژوهش (میــانگین تعــداد   در ارتبــاط ب
مقاله مـورد   393در ها نشان داد  نویسندگان در هر مقاله)، یافته

میـانگین تعـداد    وانـد  نویسـنده مشـارکت داشـته    1261بررسی 
متوســط تعــداد   .بــودنفــر  21/3نویســندگان در هــر مقالــه   

هـاي  هـاي پیشـین در حـوزه    نویسندگان در هر مقاله در بررسی
 6/6ترتیب به) 6(اي پزشکی رشتهعلوم پایه و میانو  )5(نجوم 

هـا نشـان   . مقایسـه ایـن یافتـه   بـود ه نویسنده در هـر مقالـ   4/3و 
 IJPCPهاي  اگرچه متوسط تعداد نویسندگان در مقالهدهد  می

پایـه   در حوزه روانپزشکی و روانشناسی نزدیک به حوزه علوم
با حـوزه نجـوم در   اي پزشکی است، اما در مقایسه رشتهو میان
 .تري قرار داردینیسطح پا

هـاي منتشرشـده    در مورد توزیع جنیست نویسندگان مقالـه 
 1261هـا نشـان داد از مجمـوع     یافته(پرسش دوم)،  IJPCPدر 

ایـن  درصـد زن بودنـد.    62/33درصد مـرد و   38/66نویسنده، 
در نگــارش یافتــه نشــانگر آن اســت کــه اگرچــه ســهم مــردان 

دو برابر زنان اسـت، رشـد حضـور زنـان در      یهمقاالت این نشر
ه  ساله نیز چشمگیر بوده است. بازه زمانی نُ

هـــا و مراکـــز پژوهشـــی در مـــورد پرکـــارترین دانشـــگاه
هـا نشـان داد   (پرسش سوم) یافتـه  IJPCPانتشاردهنده مقاله در 

ــوم ــا   دانشــگاه عل ــران ب ــه، پررنــگ 236پزشــکی ای ــرین  مقال ت
 و داشـته اسـت   IJPCPضـور در  وابستگی سازمانی را بـراي ح 

 54و  167ترتیب با شیراز بهپزشکی تهران و  علومهاي دانشگاه
  هاي بعدي قرار داشتند.مقاله در رتبه

در مورد تعیین وضعیت همکاري گروهی میان نویسندگان 
هـاي   ها نشان داد برتـري نسـبی بـا مقالـه     (پرسش چهارم)، یافته

مقاله منتشرشـده در   393که از مجموع طوريگروهی است، به
IJPCP ،40 ) نویســنده صــورت تــک درصــد) بــه 18/10مقالــه

چنـین ضـریب همکـاري گروهـی میـان      هـم انـد.   نگارش یافتـه 
دست به 61/0طور متوسط برابر با  نویسندگان (پرسش پنجم) به

در سـطح   )9هـاي موجـود (  این ضـریب بـر پایـه مـالك    آمد. 
ان ضـریب همکـاري   نسـبت خـوبی قـرار دارد. بیشـترین میـز      به

را بـه خـود    68/0است که عـدد   1389گروهی مربوط به سال 
  اختصاص داد.

مسـائلی ماننــد افــزودن نــام افــراد در فهرســت نویســندگان  
مقاله، بدون داشتن هرگونـه مشـارکت در پـژوهش و تنهـا بـه      

یس یـا مقـام بـاالتر    یـ دالیلی مانند دوستی، نسبت خانوادگی، ر
ننـد اثرگـذاري ترتیـب نویسـندگان     چنین مسائلی مابودن و هم

ــه ــث، از    مقال ــرتبط از ایــن حی هــا و ســایر مســائل موجــود و م
نظـر  بـه  ،آیـد. بنـابراین  حسـاب مـی  سنجی بههاي علم محدویت

رسد پرداختن به موضوع اخالق انتشـار و توجـه خـاص بـه      می
ریـزان و  این حوزه توسط پژوهشگران در سطوح پایین و برنامه

کشور در سطوح باالتر بسـیار ضـرورت    اران علمیذگسیاست
  دارد.
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297

297

ال 
س

دهم
هج

مار
/ ش

 / 4 ه 
ان 

مست
ز

139
1

  V
ol

. 1
8 

/ N
o.

 4
 / 

W
in

te
r 

20
13

  

  

بـه شـکل نـوین و در محـیط      IJPCPرسد انتشار به نظر می
اینترنــت، در رونــد موفقیــت مجلــه در جــذب مقالــه و انتشــار  

مجله شاهدي بر ایـن   پایگاه و موقع آن تأثیرگذار بوده است به
 IJPCPانـدرکاران  شود مدیران و دسـت پیشنهاد میمدعاست. 

هـا را   وضعیت همکـاري گروهـی در انتشـار مقالـه     دکننتالش 
  .کننداي بررسی و پایش صورت دوره به

حمایـت مـالی از پـژوهش و    بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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A Survey on Collaboration Rate of Authors in Producing Scientific Papers 
in Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology During 2002-2010  

 
 

Abstract 
Objectives: The aim of this study was to determine collaboration among 
authors who published articles in the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 
Psychology during 2002-2010. Method: In a scientometric study, original 
articles published in the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 
during 2002-2010 were included. Obtained data were analyzed by Excel 
software and descriptive statistics (frequencies and means) were reported. 
Results: The collaboration coefficient was 0.61. Findings indicated that Iran 
University of Medical Sciences and Health Services (with 236 articles) and 
Tehran University of Medical Sciences and Health Services (with 167 articles) 
have had the most grouping published articles in the journal among other 
research institutes and scientific centers. Conclusion: Author’s collaboration in 
the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology is suitable. It seems 
that browsing author's collaboration coefficient in this journal periodically can 
improve it and is suggested. 
 
Key words: Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology; scientometrics; 
collaboration rate; authors collaboration coefficient  
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