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 در كومش مجله تأليفي مقاالت نويسندگان گروهي كاري هم ميزان بررسي
  1389 تا 1378 هاي سال فاصله

  
   (B.S)1زودرنج  معصومه ،(M.Sc)2عبدالمجيد  اميرحسين ،(M.Sc)1صابري  مريم ،*(M.Sc)1معرفت  رحمان

 سانير اطالع و كتابداري گروه تربيتي، علوم و شناسي روان دانشكده ، سمناندانشگاه  -1

 ها پژوهش مركز ايران، اسالمي شوراي مجلس -2

 
  ده يچك

 از برخـي . دارد دانـش  و علـم  عرصه در مهمي نقش نويسندگان گروهي همكاري و علمي مشاركت: سابقه و هدف  
 از اسـتفاده  گروهـي،  مقـاالت  كيفيـت  افـزايش  نظرات، مفيد و مؤثر تبادل از است عبارت علمي مشاركت اين داليل

 مقالـه  هـدف  .پژوهـشي  هاي فعاليت انجام براي گران پژوهش در انگيزه افزايش همكار، ويسندگانن مهارت و تخصص
 سـاله  دوازده دوره يك در كومش مجله در شده منتشر مقاالت نويسندگان ميان گروهي كاري هم ميزان تعيين حاضر،

  .بود
 1389 تـا  1378 زمـاني  بـازه  در كـومش  مجلـه  در شـده  منتشر مقاالت مجموعه پژوهش، جامعه: ها مواد و روش  

 افـزا  نـرم  كمك با ها داده تحليل و نياز مورد توصيفي آمار. است پذيرفته صورت سنجي علم شيوه به پژوهش. باشد مي
  .است شده انجام اكسل
 شـركت  نويـسنده  1584 كـومش،  مجلـه  در شـده  منتـشر  مقاله 440 مجموع از كه دهد مي نشان نتايج :ها افتهي

 زن% 78/27 و مـرد % 22/72 جنـسيت،  نظـر  از. اسـت  نفر 6/3 مقاله هر در نويسندگان تعداد انگينمي كه اند داشته
 سازماني وابستگي با گران پژوهش كه داد نشان دانشگاهي مراكز و مؤسسات پركارترين مورد در نتايج بررسي. هستند
 در. اسـت  داشته كومش مجله در را حضور ترين بيش) گروهي مقاله 612 با مجموع در( سمنان، پزشكي علوم دانشگاه

 اين. هستند نويسنده تك%) 10 (مقاله 440 از مقاله 44 تنها كه داد نشان نتايج نويسندگان، بين گروهي همكاري مورد
 چنين هم. است يافته افزايش گروهي مقاالت تأليف سمت به گرايش اخير هاي  سال در رسد  مي نظر  به كه است حالي در

  .گرديد برآورد 61/0 كومش مجله مقاالت نويسندگان بين يگروه همكاري ضريب
 سـطح  در پيراپزشـكي  و پزشـكي  گران پژوهش و متخصصان بين گروهي كاري هم ميزان طوركلي،  به :يريگ جهينت
  .است مشاهده قابل وضوع به نيز كومش مجله در موضوع اين. دارد قرار بااليي

   
  نويسندگان بين گروهي كاري هم ضريب سنجي، علم ، سمنان پزشكي علوم دانشگاه كومش، مجله: يدي كليها واژه

  

  مقدمه
 يـابي  ارزش .است سازندگي و توسعه اصلي بستر پژوهش

 پژوهشي گذاري سياست و ريزي برنامه براي علمي هاي فعاليت
  .]1 [است ضروري بسيار

 جهـاني  علم پويايي باعث اي رشته ميان هاي حوزه افزايش

 ان،گـر  پژوهش بنابراين. است شده اخير هاي دهه در آن رشد و
 فـردي  صـورت  بـه  را پژوهشي هاي فعاليت انجام توانايي ديگر
 دو فكـري  اشتراك براي تالشي گروهي هاي پژوهش و ندارند

 ديگـر  يك هاي تخصص از استفاده منظور به گر پژوهش چند يا
 جهان سراسر در المللي بين گروهي مقاالت تعداد]. 2[ باشد مي

  :rmarefat@gmail.com   Email                                            0232-3626888:نمابر 0232-3624250  :تلفنسنده مسئول، ينو *
]   26/9/1390 :رشيخ پذي   تار4/2/1390 :افتيخ دريتار 
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 جهـاني  پديـده  . ]3[ سـت ا بوده رشد حال در مداوم صورت به
 مرزهاي فراسوي در جانبه همه ارتباطات فزاينده رشد و شدن

 بـه  گـران،  پژوهش و متخصصان كه است شده سبب جغرافيايي
 تجربي و علمي نواقع رفع و پژوهشي مشكالت بر غلبه منظور
 باشـند  داشـته  مـشترك  علمي كارهاي انجام به تري بيش اقبال

]4[.  
 بـه  تـوان  مي علمي كاري هم سريع رشد داليل نتري مهم از
 گروهـي،  مقـاالت  كيفيـت  افـزايش  نظرات، مفيد و مؤثر تبادل

 در ].5[ كــرد اشــاره آن ماننــد تــر بــيش اســتنادهاي دريافــت
 اطالعـاتي  و ارتبـاطي  هـاي  فنـاوري  رفت پيش اخير هاي سال
. اسـت  شـده  ديگر يك با گران پژوهش كاري هم افزايش باعث
 كاري هم ميزان ميان دار معني طهراب وجود بيانگر موجود شواهد
 هرچـه  كه ترتيب بدين. است علمي آثار بهتر كيفيت و گروهي

 آثـار  كيفيـت  شود، تر بيش گران پژوهش ميان گروهي كاري هم
 علمـي  مجالت ديگر طرف از .]6[ يابد مي افزايش ها آن علمي
 هـاي  حوزه نظران صاحب ميان علمي ارتباط هاي كانال از يكي

 و سـريع  اشـاعه  منظـور  بـه  ابـزاري  و بشري دانش تخصصي
  .شوند مي محسوب پژوهشي نوين وردهايآ دست گسترده

 ميـزان  كه افتي دست نتيجه اين به خود بررسي در هارت
ــاري هــم ــسندگان گروهــي ك ــسته علمــي مجــالت در نوي  ه
 داوري و شده داوري علمي مجالت ساير به نسبت داري كتاب
 نـشان  پهلو  فرج پژوهش هاي يافته .]7[است بوده تر بيش نشده
 حـوزه  در ايراني نويسندگان بين گروهي كاري هم ميزان كه داد

 نتايج بعد سال دو. ]8 [بود پايين بسيار مطالعه مورد موضوعي
 .پهلوبـود  فـرج  هـاي  يافتـه  كننده تاييد] 9[ عبدالمجيد هاي يافته

ـ  گروهـي  هـاي  كاري هم تر بيش كه دريافت عصاره  سندگاننوي
 ScienceDirect اطالعـاتي  پايگـاه  در نجوم حوزه در مقاالت

 صـورت  اخيـر  سال دو طول در ،2000-2004 هاي سال طي
 نفـر  6/6 مقالـه  هـر  در نويسندگان تعداد متوسط( است گرفته

 توسـعه  و رشد مطالعه به 1384 سال در معرفت و عصاره .]2[
 اي رشـته  بـين  و پايـه  علوم ايراني گران پژوهش علمي مقاالت
 مــدالين شــبكه در 1382-1355 هــاي ســال طــي يپزشــك

 در ايرانـي  گران پژوهش آثار و مقاالت كه دريافتند و پرداختند

 طـوري  به داشته توجهي قابل افزايش مدالين اطالعاتي پايگاه
 متوسـط  طور به مقاله هر براي نويسندگان گروهي كاري هم كه
 اننش ديگران و دانش پژوهش نتايج .]10 [است بوده نفر 4/3
 طـور  بـه  گـران  پـژوهش  بـين  گروهي كاري هم ضريب كه داد

 بررسي با همكاران و اصنافي .]11 [بود 26/0 با برابر متوسط
 توليـد  در سمنان دانشگاه علمي هيات اعضاي مشاركت ميزان

 اعضاي علمي توليدات رشد روند كه دادند نشان علمي مقاالت
 داشـته  مناسـبي  و مثبـت  رونـد  سـمنان  دانشگاه علمي هيات
  .]12[است

 همكـاري  كـه  دريافـت  تـوان  مـي  كلي بندي  جمع يك در
 بـه  نـسبت  پزشكي و پايه علوم حوزه هاي  پژوهش در گروهي
 دليل. است تر بيش انساني و اجتماعي علوم حوزه هاي  پژوهش

 حـوزه  هـاي  پـژوهش  آزمايشگاهي و تجربي ماهيت شايد آن
 پيمايـشي  و توصيفي ماهيت با مقايسه در پزشكي و پايه علوم

 مـشاركت  كه باشد اجتماعي علوم و انساني علوم هاي پژوهش
 ميـزان  تعيـين  اين مطالعه ،    هدف .طلبد مي را تري بيش گروهي

 مجله در منتشر شده  مقاالت نويسندگان ميان گروهي كاري  هم
  .بود ساله دوازده دوره يك در كومش
 

  ها مواد و روش
 آن در و است پيمايشي نوع از مطالعه يك حاضر پژوهش

  .است شده استفاده سنجي علم هاي روش از
  :از عبارتند حاضر پژوهش اصلي سواالت

  است؟ نفر چند مقاله هر در نويسندگان ميانگين. 1
 جنيـست  برحـسب  مقـاالت  نويسندگان فراواني توزيع. 2
  است؟ كدام

ــارترين. 3 ــز و مؤســسات پرك ــأليف در پژوهــشي مراك  ت
  كدامند؟ كومش مجله در گروهي مقاالت
 در نويـسندگان  بـين  گروهـي  كـاري  هم فراواني توزيع. 4
  است؟ چقدر بررسي مورد هاي سال تفكيك به تأليفي مقاالت
 نگـارش  در نويـسندگان  بـين  گروهي كاري هم ضريب. 5
  است؟ چگونه بررسي مورد هاي سال تفكيك به تأليفي مقاالت
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 فرمـول  با مطابق نويسندگان بين گروهي همكاري ضريب
  :است شده محاسبه زير
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= j، نويـسنده  j داراي مقاالت تعداد= Fj، فرمول اين در كه
 تعـداد = N،   ....)و نويسنده 3 نويسنده، 2 نويسنده، 1 (مقاالت

 مقالـه  يـك  در نويـسنده  تعـداد  تـرين  بـيش = k،  مقـاالت  كل
  ].6 [)رانكا هم و فيروكي آجي مقاله از برگرفته(

ــه شــامل حاضــر پــژوهش آمــاري جامعــه  مقــاالت كلي
 سـاله  دوازده زماني فاصله يك در كومش مجله در منتشرشده

  .است) 1389-1378(
 بنـدي  دسـته  نظيـر  توصيفي آمار بر عالوه پژوهش، اين در
 ميـانگين  از فراوانـي،  درصـد  و فراواني توزيع برحسب ها داده

  .است شده استفاده
 

  جينتا
 هـاي  يافتـه  .تـأليفي  مقاالت در نويسندگان تعداد ميانگين
 تعــداد ميــانگين و مقــاالت پراكنــدگي بــا رابطــه در پــژوهش

 داده نـشان  1 جـدول  قالـب  در تأليفي مقاالت در نويسندگان
  .است شده

 زمـاني  بـازه  در كـه  دهد  مي نشان 1 جدول به كلي نگاهي
 شـركت  بـا  مقالـه  440مجمـوع  در بررسـي،  مورد ساله دوازده
ــصص 1584 ــژوهش و متخ ــر پ ــوزه گ ــاي ح ــكي ه  و پزش

 هـر  در نويسندگان تعداد متوسط. است شده منتشر پيراپزشكي
  .است بوده 6/3 ها سال اين در مقاله

 هـاي  سال در كه دهد مي نشان 1 جدول به تر جزئي نگاهي
 و مـشاركت  بـه  متخـصص  و گـر  پـژوهش  جامعـه  اقبال اخير
 بـه  اسـت؛  شـده  تـر  بـيش  مقـاالت  تأليف در گروهي كاري هم

 نويسندگان تعداد متوسط ترين بيش با 1389 سال در كه طوري
  . هستيم رو هروب) 75/4 يعني( بررسي مورد هاي سال در

  
  

ميانگين تعداد نويسندگان در  توزيع مقاالت مجله كومش از نظر .1جدول 
  هاي مورد بررسي به تفكيك سالهر مقاله

 سال
تعداد 
مقاالت

تعداد 
 نويسندگان

  انگين تعداد مي
 نويسندگان  

137817 42 47/2 

137932 85 66/2 

138020 56 8/2 

1381 21 65 1/3 

138235 135 86/3 

138337 129 49/3 

138442 155 69/3 

138546 160 48/3 

138648 145 02/3 

138746 197 28/4 

138843 163 79/3 

138953 252 75/4 

 6/3 4401584  جمع

  
 .جنسيت برحسب مجله مقاالت نويسندگان فراواني وزيعت
 غير و رسمي منابع در شده ارائه آمار گواه به اخير هاي سال در

 و دانـشگاهي  تحـصيالت  در زيـادي  سهم ايراني زنان رسمي،
 هـاي   حـوزه  در كـشور  پژوهـشي  و علمي هاي  عرصه به ورود

. انـد  داشـته  وابسته علوم و پزشكي هاي حوزه باالخص مختلف
ــدول ــع ،2 ج ــي توزي ــسيت فراوان ــسندگان جن ــاالت نوي  مق

  .دهد مي نشان را كومش مجله در منتشرشده
 واره هم اگرچه شود؛ مي مالحظه 2 جدول در كه طور همان

 تـوجهي  قابـل  برتـري  زنـان  بـه  نسبت مرد نويسندگان درصد
 بـه  اخير هاي سال در گر پژوهش زنان مشاركت اما است داشته
 اول سال در كه حالي در. است يافته زايشاف توجهي قابل طور

 تنهـا  مجلـه  مقاالت انتشار در زنان سهم) 1378 (مجله انتشار
 از بـيش  بـه  سهم اين 1389 سال در است؛ بوده درصد 9/11
  .است رسيده) درصد 51/36 (برابر سه
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 توريـع فراوانـي نويـسندگان مقـاالت مجلـه كـومش برحـسب          . 2جدول  
  جنسيت

  جنسيت جمع  زن مرد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد سال

1378  37 1/88 5 9/11 42 100 

1379  78 76/91 7 24/8 85 100 

1380  48 71/85 8 29/1456 100 

1381  56 15/86 9 85/1365 100 

1382  93 89/68 42 11/31135 100 

1383  104  62/80 25  38/19129  100 

1384  112  26/72 43  74/27155 100 

1385  119  38/74 41  63/25160 100 

1386  103  03/71 42  97/28145 100 

1387  121  42/61 76  58/38197 100 

1388  113  33/69  50  67/30163 100 

1389  160 49/63 92 51/36252 100 

 78/271584100 440 22/72 1144  جمع

  
 در انتـشار   كشور پژوهشي مراكز و ها دانشگاه پركارترين

 ها دانشگاه ارزيابي هاي شاخص از يكي. كومش مجله در الهمق
 يكـي . است دانش توليد در آنان سهم كشور، پژوهشي مراكز و
 پـژوهش  مقـاالت  انتشار دانش، توليد ارزيابي هاي شاخص از
 ،3 جــدول. باشــد مــي خــارجي و داخلــي معتبــر مجــالت در

 خليدا پژوهشي مراكز و ها دانشگاه مشاركت ميزان دهنده نشان
 ها دانشگاه تعدد دليل به. (است كومش مجله در مقاله انتشار در
 در كـه  باشـد  مـي  مراكزي شامل جدول اين پژوهشي، مراكز و

 و كـاري  هم بررسي مورد دوره طول در مقاله 20 از بيش تهيه
  ).اند داشته مشاركت
 و گـران  پـژوهش  كـه  دهـد  مـي  نـشان  3 جـدول  در تأمل
 را سـهم  ترين بيش »سمنان يپزشك علوم دانشگاه «متخصصان

 بـه  توجـه  بـا  البته كه اند داشته كومش مجله مقاالت انتشار در
 سمنان پزشكي علوم دانشگاه با مزبور مجله سازماني وابستگي

 تربيت «و »تهران پزشكي علوم دانشگاه«. نيست انتظار از دور
 بسيار اي فاصله با مقاله 86 و 89 داشتن با ترتيب به ،»مدرس 

 مجمـوع  از چنـين  هـم . انـد  گرفته قرار بعدي هاي رتبه در زياد

 بـا  گران پژوهش توسط كومش مجله در منتشرشده مقاله 612
 مقاله 28 تنها سمنان، پزشكي  علوم دانشگاه سازماني وابستگي

 شـكل  در مقـاالت  بقيـه  و گرديـده  تدوين انفرادي صورت به
 بـاالي  مـشاركت  دهنده نشان امر اين كه اند؛ منتشرشده گروهي

  .است علم توليد در دانشگاه اين متخصصان
 گـرايش  اسـت،  تأمل قابل 3 جدول مطالعه با كه ديگري نكته

 تـأليف  بـه  هـا  دانـشگاه  همه پزشكي حوزه متخصصان فراوان
 علـوم  دانـشگاه  اسـتثناي   به كه طوري به. است گروهي مقاالت
 تـدوين  انفـرادي  شكل به مقاالت 28 داراي كه سمنان پزشكي

 مقالـه  حـداكثر  پژوهشي مراكز و ها دانشگاه بقيه در است، شده
  .است بوده مقاله يك انفرادي

  
 داراي بيشترين  و مراكز پژوهشيدانشگاه ها توزيع فراواني .3جدول 

  همكاري گروهي در انتشار مقاله در مجله كومش
 تعداد مقاالت 

دانشگاه ها و مراكز نام 
  پژوهشي

1
نده

ويس
 ن

 

2
نده

ويس
 ن

 

3
نده

ويس
 ن

 

4
نده

ويس
 ن

 

 از 
ش

بي
4

نده
ويس

 ن
 

 جمع

116108287612 73 28 دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 89 47 18 17 6 1 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 86 40 21 18 6 1 دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
 بهشتي

1 6 8 30 36 81 

 70 41 14 7  7 1 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 51 21 5 20 4 1 اه علوم پزشكي اصفهاندانشگ

 37 14 15 3 4 1 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 28 1 12 8 7 0 دانشگاه شاهد

 27 4 8 13 2 0 دانشگاه علوم پزشكي اراك

 26 18 2 3 2 1 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 24 5 7 12 0 0 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

دانشگاه علوم پزشكي 
 رفسنجان

0 3 0 13 7 23 

  
 ايـن  در .نويـسندگان  بين گروهي كاري هم وضعيت تعيين

 مقـاالت  نگـارش  در نويـسندگان  بـين  كاري هم ميزان بخش،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-1292-fa.html


  و همكارانرحمان معرفت...                                                                    مقاالت نويسندگان گروهي همكاري ميزان سيبرر

 283

 بررسي مورد ساله دوازده دوره در كومش مجله در شده منتشر
  .است شده ارائه 4 جدول در بررسي اين نتايج. گيرد مي قرار

 انتـشار  اول هاي سال در اگرچه دهد مي نشان 4 جدول در
 امـا  اسـت،  داشته وجود گروهي مقاالت انتشار به تمايل مجله
 اسـتقبال  ميـزان  شـويم  مـي  تـر  نزديك اخير هاي سال به هرچه

 تـدوين  بـه  نـسبت  پزشـكي  حوزه گران پژوهش و متخصصان
 440 مجموع در چنين هم. است شده تر پررنگ گروهي مقاالت
 در گروهـي  قـاالت م ساله، دوازده دوره اين در منتشرشده مقاله

 را بسزايي سهم) درصد 10 حداكثر (انفرادي مقاالت با مقايسه
  . اند داده اختصاص خود به

    
 توزيع فراواني مقاالت مورد بررسي از نظر همكاري گروهي بين .4جدول 

  نويسندگان به تفكيك سالهاي مورد بررسي
  تعداد مقاالت 

1 سال
نده

ويس
 ن

 

2
نده

ويس
  ن

 

3
نده

ويس
  ن

 

4
نده

ويس
  ن

 

 از 
يش

ب
4

نده
ويس

  ن
 

جمع

1378  5  5 4 2 1 17 

1379  7 10 4 9 2 32 

1380  6 7 1 1 5 20 

1381  3 6 4 3 5 21 

1382  0 12 8 2 13 35 

1383  2 8 12 7 8 37 

1384  3 7 11 8 13 42 

1385  3  7  17  9  10  46 

1386  9  8  13  13  5  48 

1387  3  4  12  6  21  46 

1388  3  6  8  14  12  43 

13890 2 13 17 21 53 

440 116 91 107 82 44 جمع
100 32/2468/2036/26 64/18  10 درصد
  

 مقـاالت  نويـسندگان  بـين  گروهي كاري هم ضريب تعيين
 گروهــي كــاري هــم ضــريب ميــزان ،5جــدول .شــده منتــشر

. دهد مي نشان را بررسي مورد هاي سال تفكيك به نويسندگان

 نويـسندگان  بين گروهي ريكا هم ضريب كه است ذكر به الزم
 تـر  بـيش  5/0 از هرچه عدد اين. است يك و صفر بين عددي
 نويـسندگان  بـين  گروهي كاري هم كه است آن از حاكي باشد،
 تر نزديك صفر عدد به هرچه و دارد قرار تري مطلوب سطح در

 بـين  گروهـي  كـاري  هـم  ميزان بودن ضعيف دهنده نشان باشد،
  .]5 [است نويسندگان
 مجمـوع  در شـود،   مـي  مالحظه 5 جدول در كه رطو همان
 دوره در كومش مجله مقاالت نويسندگان بين كاري هم ضريب
 خيزهاي و افت كه است بوده 61/0 بررسي مورد ساله دوازده
 تعريـف  اسـاس  بـر  ضـريب  اين. است داشته را ساني هم نسبتاً

 نـسبتاً  سـطح  در] 5  [»تـك  ژانـگ  «و »فيروكـي  كي آجي«
 كـاري  هـم  ضريب ميزان ترين بيش چنين هم. دارد قرار مطلوبي
 خـود  به را 76/0 عدد كه است 1389 سال به مربوط گروهي

  .است داده اختصاص
  

   ضريب همكاري گروهي بين نويسندگان مقاالت.5جدول 
 ضريب همكاري گروهي بين نويسندگان  سال

1378  44/0  
1379  5/0  
1380  45/0  
1381  58/0  
1382  69/0  
1383  65/0  
1384  66/0  
1385  66/0  
1386  55/0  
1387  71/0  
1388  67/0 

1389 76/0  
  61/0 ميانگين

   
  يريگ جهيبحث و نت

 حاضر پژوهش هاي يافته پژوهش، اول سؤال با ارتباط در
 نويـسنده  1584 بررسـي  مـورد  مقالـه  440 در كـه  داد نشان

 مقالـه  هـر  در نويـسندگان  تعداد ميانگين كه اند داشته مشاركت
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 هـر  در نويـسندگان  تعداد متوسط نتايج مقايسه. است نفر 6/3
 در] 8[ پهلو فرج نظير پيشين هاي  پژوهش با بررسي مورد مقاله
 ميـانگين  بـا  رسـاني  اطالع و داري كتاب حوزه در 2004 سال
 بـا  نجـوم  حـوزه  در] 2 [عـصاره  مقاله، هر در نويسنده 04/2

 در] 10 [معرفـت  و عصاره مقاله، هر در نويسنده 6/6 ميانگين
 4/3 ميـانگين  بـا  پزشـكي  اي رشـته  بـين  و پايـه  علوم حوزه

 علـوم  حـوزه  در ]11 [ديگـران  و دانش مقاله، هر در نويسنده
 پژوهـشي،  طـرح  هر در گر پژوهش 47/4 ميانگين با پزشكي
 در نويـسندگان  تعـداد  متوسـط  اگرچـه  كـه  است آن از حاكي
 بـه  نـسبت  پيراپزشـكي  و پزشـكي  حـوزه  مجلـه  اين مقاالت
 در امـا  دارد قرار باالتري سطح در انساني علوم حوزه مجالت
 قابـل  نكتـه . اسـت  تـري  پائين سطح در نجوم حوزه با مقايسه
 پـژوهش  با مجله اين نويسندگان تعداد ميانگين ساني هم توجه
  . است ]10  [معرفت و عصاره
 در شده منتشر مقاالت نويسندگان جنيست توزيع مورد در

 از كـه  داد نـشان  پـژوهش  هـاي  يافتـه  سـاله،  وازدهد دوره اين
 نفر 440 و مرد%) 22/72 (نفر 1144 نويسنده، 1584 مجموع

 اگرچـه  كـه  سـت  ا  آن نشانگر يافته اين. هستند زن%) 78/27(
  امـا  اسـت؛  تـر  بـيش  زنان از توجهي قابل ميزان به مردان سهم
  از بـيش  بـه  ساله دوازده زماني بازه در زنان حضور رشد نرخ
  . است يافته افزايش برابر دو

ــورد در ــارترين م ــشگاه پرك ــا دان ــز و ه ــشي مراك  پژوه
 پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  كـومش،  مجله در مقاله نتشاردهندها

  خـود  بـا  مرتبط سازماني وابستگي داراي مقاله 612 با سمنان
 آن از بعـد . است داشته كومش مجله در را حضور ترين پررنگ
 بـا  ترتيب به مدرس تربيت و تهران پزشكي علوم هاي دانشگاه

 چنـين  هـم .انـد   گرفتـه  قـرار  بعدي هاي  رتبه در مقاله 86 و 89
 گروهـي  مقاالت تعداد ترين بيش سمنان پزشكي علوم دانشگاه

  .است داده اختصاص خود هب نيز را
 نويـسندگان،  بين گروهي كاري هم وضعيت تعيين مورد در
 گروهـي  مقـاالت  نـسبي  برتري دهنده نشان پژوهش هاي يافته
 مجلـه  در منتـشرشده  مقاله 440 مجموع از كه طوري به است،
 نگـارش  نويـسنده  تك صورت  به%) 10 (مقاله 44 تنها كومش

 نويـسندگان  بـين  گروهـي  همكـاري  ضريب چنين هم. اند يافته
 در يافتـه  ايـن . گرديـد  ارزيـابي  61/0 با برابر متوسط طور به

 ضـريب  كـه ) 1385 (همكـارانش  و دانـش  يافتـه  بـا  مقايسه
 دانـشگاه  پژوهـشي  هـاي  طـرح  نويـسندگان  گروهي كاري هم

 ارزيابي بااليي سطح در بودند، كرده محاسبه 26/0 را اصفهان
  .شود مي

 در علمـي  ارتباطات و علم رشد كه گفت بايد كلي طور به
 در تخصـصي  علمـي  مجالت انتشار رشد سبب 21 و 20 قرن
 پيراپزشكي و زشكيپ دانش. است شده المللي بين و ملي سطح

 درجه با كومش پزشكي علوم مجله. نيستند مستثني امر اين از
 كشور پزشكي آموزش و بهداشت وزارت از پژوهشي ـ علمي

 از بزرگـي  بخـش  توجه مورد سال، دوازده از بيش سابقه با و
 مـدعا  ايـن  دليـل . دارد قـرار  پزشكي حوزه متخصصان جامعه
 و پزشـكي  حـوزه  گـران  پژوهش و متخصصان پررنگ حضور

. اسـت  مزبـور  مجلـه  در ساله دوازده دوره يك در پيراپزشكي
 گروهـي  مقاالت توليد در نويسندگان مشاركت ميزان چنين هم
 عوامـل  از برخي رسد مي نظر به. دارد قرار بااليي سطح در نيز
 در بـسزايي  تـاثير  موقـع  به انتشار و مجله روزآمدي چون هم

 سـاير  گـران  پـژوهش  و حققانم توسط مقاله انتشار به گرايش
  .است داشته كومش مجله در پژوهشي مراكز
  

  يقدردان تشكر و
 و هـا  راهنمـايي  از داننـد  مي الزم خود بر مقاله نويسندگان

 جنـاب  كـومش،  مجلـه  محترم سردبير معنوي دريغ بي حمايت
 حاضـر  اثر انتشار و نگارش مراحل در پور رشيدي دكتر آقاي

ـ  مجله محترم همكاران. نمايند قدرداني  آقـاي  جنـاب  ويـژه  هب
 افـسانه  خـانم  سركار و) مجله فني مدير (صفاخواه علي حسين
 را گـران  پژوهش كه نيز) كومش مجله محترم كارشناس (مفتون
 تقـدير  و احتـرام  شايـسته  انـد  داده قـرار  خويش لطف مرهون
  .هستند
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Introduction: Scientific communication among researchers has an important role in scientific fields. 

Some reasons for this communication are: efficient scientific exchanges among researchers, increasing 
collaborative article quality, using of cooperator authors specialists, increasing probability collaborative 
article publishing in scientific journals. Collaboration can increase motivation among researchers to create 
scientific works and opposition to scientific retreat. The purpose of this article was to determine 
collaboration among authors who published articles in Koomesh journal during 1999-2010.  

Materials and Methods: This survey is a descriptive study with a statistical procedure. The total issues of 
Koomesh journal (a medical journal published by Semnan university of medical sciences) articles which 
have been published during 1999-2010 was the subject of current research. The method of research is 
Scienometrics and all data were analyzed by Excel software. 

Result: The results showed that 440 authors had published 1584 articles in Koomesh journal and mean 
number of authors per article is 3.6. From the viewpoint of gender, 72.22% of authors are men and 27.78% 
are women. The findings indicated that Semnan University of Medical Sciences is most prolific among 
other research institutes and scientific centers. Furthermore, this university has the most collaborative 
published articles among other research institutes and scientific centers (with 612 articles). Only 44 articles 
has single author (10%). The results highlighted that the collaboration coefficient was 0.61. 

Conclusions: Overall, author’s collaboration in Koomesh journal is in high level. 
 
Keywords: Koomesh journal, Scientometrics, Collaboration rate, Authors collaboration coefficient 
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