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چکیده
هدف: در این پژوهش میزان همکاری گروهی نویسندگان مقاله های منتشر شده در مجله آفات و بیماری های گیاهی از سال 1380 تا سال 1394 بررسی 

شده است.

روش شناســی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش  علم سنجی و تحلیل هم تألیفی نویسندگان انجام شده است. 354 عنوان 
مقاله منتشر شده در مجله آفات و بیماری های گیاهی از سال 1380 تا 1394 جامعه آماری این پژوهش را شکل داده  است.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از مجموع 354 عنوان مقاله، 94 درصد به زبان فارسی و 6 درصد به زبان انگلیسی است. 82/6 درصد نویسندگان 
مقاله ها مرد و 17/4 درصد زن هستند. از میان کشورهای همکار در انتشار مقاله ها، 96 درصد  نویسندگان از ایران و 4 درصد از سایر کشورها بوده اند که 
آلمان، روســیه، فرانســه و فنالند بیشترین همکاری را داشته اند. از بین مؤسسات و مراکز علمی، مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی با 301 عنوان مقاله )27/3 
درصد( بیشــترین مشــارکت را در تولید مقاله های داشته است. دانشــگاه تربیت مدرس با 135 عنوان مقاله در رتبه نخست و دانشگاه آزاد اسالمی  با 111 

عنوان مقاله در رتبه دوم قرار دارند..

نتیجه گیری: گرایش اغلب نویســندگان به کار گروهی و تولید آثار علمی مشــترک در قالب هم تألیفی اســت به نحوی که 89 درصد مقاله ها به صورت 
هم تألیفی نگاشــته شــده اند. بیشترین فراوانی مقاله های هم تألیفی )95 عنوان با فراوانی 26/8 درصد( به مقاله هایی با دو نویسنده تعلق دارد. در این پژوهش 
ضریب همکاری گروهی نویســندگان محاســبه و میانگین آن عدد 58/8 حاصل شــد که بیانگر باال بودن روحیه همکاری گروهی نویسندگان در جامعه 

پژوهش است.

کلیدواژه ها: هم تألیفی، علم سنجی، همکاری گروهی، تولید علم، مجله آفات و بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی.
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مقدمه

در ســال های اخیر عالقه مندی و تمایل کشــورها و نظام های 
اطالعاتی و علمــی آن ها برای همکاری های علمی و پژوهشــی 
در ســطح بین المللی افزایش یافته اســت. همکاری های علمی و 
پژوهشی کشورهای درحال توسعه با کشورهای پیشرفته می تواند 
موجب رشــد و گســترش توانایی علمی این کشــورها و اتصال 
به شــبکه های علمی و پژوهشی در ســطح جهان شود )ریاحی و 
نوروزی، 1341(. مطالعات انجام شــده در این زمینه نشان می دهد 
که پژوهشــگران به فعالیت های مشــترک علمی و انجام کارهای 
گروهی، بیشــتر تمایل دارند تا فعالیت های انفرادی و این نگرش 
می تواند به ارتقای سطح کیفی مطالعات و دستیابی به نتایج دقیق 
علمــی بیانجامد )دانش و همکاران، 1388(. درخصوص گرایش 
نویســندگان به کار مشــترک و نوشــتن مقاله های گروهی، آبام 
معتقد است تحقیق در هر حوزه، ویژگی های خاص خود را دارد. 
در حوزه های علوم تجربی و ریاضی به دلیل ضرورت استفاده از 
آزمایشــگاه و کارگاه، فعالیت گروهی از حوزه های علوم انسانی 

و اجتماعی بیشتر است )آبام، 1380(.
با توجه به تنوع موضوعات پژوهشــی، گستردگی عرصه های 
تحقیقاتی، امکانات پژوهشــی و بســترهای مناســب برای انتقال 
یافته های پژوهشــی مانند مجالت تخصصی و غیره در ســازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی، بــرای همکاری های 
علمی پژوهشــگران و تولید گروهی )هم تألیفی( دانش شــرایط 
مناســب و مساعدی فراهم شده است. ســاالنه تعداد زیادی طرح 
و پــروژه تحقیقاتــی در این ســازمان تصویب و اجرا می شــود. 
مشارکت پژوهشــگران و مجریان طرح ها و پروژه های تحقیقاتی 
ســازمان و بهره گیری از خرد جمعی، می تواند به ارتقای ســطح 
کیفی مطالعات و دســتیابی به نتایج دقیــق علمی بیانجامد و نتایج 
ایــن فعالیت های پژوهشــی در قالــب تولیدات علمی مشــترک 
)هم تألیفــی( در اختیار ســایر پژوهشــگران قرار گیــرد. با توجه 
بــه اهمیت و ضــرورت این موضــوع و لزوم آگاهــی مدیران و 
مســئوالن پژوهشی ســازمان از روند تولیدات علمی مشترک که 

به صورت هم تألیفی در انتشــار مقاله های علمی حوزه کشاورزی 
نمایان می شــود، این پژوهش بر آن اســت تا با بررسی مقاله های 
منتشر شــده در یکی از مجالت علمی ـ پژوهشــی سازمان به نام 
»آفــات و بیماری های گیاهی« در بین ســال های 1380 تا 1394، 
میــزان هم تألیفی نویســندگان این مجله را بررســی کند. در این 
پژوهش ضریب همکاری گروهی نویســندگان مقاله های منتشر 
شــده در مجلــه آفــات و بیماری هــای گیاهی از ســال 1380 تا 
شهریور 1394 به عنوان مســئله اصلی پژوهش، موردبررسی قرار 
گرفته است. عالوه بر آن، پرتولیدترین نویسندگان، پرتولیدترین 
ســازمان ها یا مؤسســات ازلحاظ مشارکت در انتشــار مقاله های 
گروهی )هم تألیفی( و همچنین کشورهایی که بیشترین مشارکت 
و همکاری را در تولید مقاله های منتشــر شــده در مجله آفات و 

بیماری های گیاهی دارند، شناسایی خواهند شد.
همــکاری علمــی و فعالیت گروهی در پژوهــش که امروزه 
بیشتر با عبارت هم تألیفی از آن یاد می شود، سابقه ای دیرینه دارد 
و سوابق مکتوب و مستند آن به اوایل قرن 19 میالدی و همکاری 
شیمیدان های فرانسوی برمی گردد )حیدری و صفوی، 1391(. در 
سال های اخیر، در کشورهای مختلف و ازجمله در ایران مطالعات 
زیادی در حوزه هم تألیفی انجام شده است. اما درزمینه هم تألیفی 
در مجالت زیرپوشــش ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی تاکنون فقط مجله رســتنی ها موردمطالعه قرار گرفته 
است. پژوهش حاضر، یکی دیگر از مجالت علمیـ  پژوهشی این 
سازمان را بررسی می کند. حیدری و صفوی )1391( در مطالعه ای 
با عنوان »ضریب همکاری گروهی نویسندگان در مقاله های مجله 
پژوهش در پزشــکی«، تعداد 250 مقاله که در سال های 1386 تا 
1341 ازســوی 1020 نویســنده به نگارش درآمده بود را بررسی 
کردند. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همکاری نویسندگان از 
64 درصد در سال 1386 به 76 درصد در سال 1391 افزایش یافته 
است که نشــان دهنده گرایش نویسندگان مقاله های این نشریه به 
تولید آثار مشترک است. معرفت و دیگران )1391( در پژوهشی 
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقاله های تألیفی در مجله 
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روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال های 89-1381 را 
بررسی کردند. این پژوهش به شیوه علم سنجی انجام شد و جامعه 
آماری آن را 393 مقاله تألیفی تشــکیل می داد. یافته های پژوهش 
نشــان داد کــه میانگین ضریب همــکاری گروهی نویســندگان 
مقاله هــای منتشرشــده در دوره موردبررســی 61 درصــد بــود. 
دانشــگاه های علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران به ترتیب 
با 236 و 167 عنوان مقاله بیشترین همکاری گروهی را در تدوین 
مقاله داشته اند. درنتیجه میزان همکاری گروهی میان نویسندگان 
مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران طی دوره یادشده در 
سطح مناسبی قرار داشت. بشــیری )1394( در پژوهشی، ضریب 
همکاری گروهی و هم تألیفی نویســندگان مقاله های منتشر شده 
در مجله رســتنی ها را موردمطالعه قرار داد. این پژوهش به روش 
علم سنجی انجام شــد و 390 عنوان مقاله منتشر شده در سال های 
1379 تا 1393جامعه پژوهشــی را شکل داده بود. نتایج پژوهش 
نشــان داد که از مجموع 573 نویســنده ای که 1009 بار در نقش 
نویسندگان اول تا ششم در انتشار 390 مقاله مشارکت داشتند، 61 
درصد مرد و 39 درصد زن بوده اند. ازنظر ملیت، نویسندگانی که 
در نگارش مقاله ها همکاری داشتند 95 درصد نویسندگان ایرانی 
و 5 درصــد از کشــورهای آلمان، ژاپن و ارمنســتان، آذربایجان 
و ســایر کشــورها بوده اند. یافته های پژوهش حاکــی از آن بود 
که اغلب نویســندگان )75/4 درصد( بــه کار گروهی و نگارش 
مقالــه به صورت هم تألیفی گرایش دارند کــه از آن میان مقاله ها 
با 3 نویســنده با 36/7 درصد بیشترین فراوانی را داشته اند. در این 
مطالعه میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان 774 درصد 
بود. بشــیری )1395( در پژوهشــی، ضریب همکاری گروهی و 
هم تألیفی نویســندگان مقاله های منتشر شــده در مجله چغندرقند 
را بررســی کرده اســت. این پژوهش به روش علم ســنجی انجام 
شــده و 224 عنوان مقاله منتشر شده از سال 1380 تا 1394 جامعه 
آماری آن را شکل داده بود. یافته های پژوهش نشان داد که برای 
نگارش 224 عنوان مقاله فارســی منتشر شده در مجله چغندرقند، 
396 نویســنده 806 بار مشارکت و همکاری داشته اند. از مجموع 
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نویســندگان، 85 درصــد را مردان و 15 درصد را زنان تشــکیل 
می دادند. از میان کشــورهایی که در انتشــار مقاله ها مشــارکت 
داشــته اند، 99 درصــد مقاله های را نویســندگان ایرانی و تنها در 
یک درصد از مقاله های، نویســندگانی از کشــورهای ســوریه، 
انگلســتان، آلمان و بلژیک مشارکت داشته اند. از میان مؤسسات 
و مراکز علمی، نویســندگان مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر 
چغندرقند با 235 بار )29/2 درصد(، بیشــتر از ســایر مؤسســات 
در تهیه و تولید مقاله های مشــارکت داشته اند. اغلب نویسندگان 
بــه انجام کار گروهــی و هم تألیفی گرایش داشــته و 92 درصد 
مقاله هــا به صورت هم تألیفــی به نگارش درآمده اســت. از میان 
مقاله های گروهی، بیشــترین فراوانی )29/5 درصد( به مقاله هایی 
با 4 نویسنده اختصاص داشت. میانگین ضریب همکاری گروهی 

نویسندگان 682 درصد بود.
ایبنر، بیلز و لرانگاه )2013(، ارتباط میان همکاری پژوهشی، 
تعــداد مقاله ها و تعــداد اســتنادات تولیدات علمی اســتادان 
دانشــگاهی اسپانیا در رشــته علوم رایانه در سال های 2000 تا 
2009 را بررســی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین 
درصد مقاله ها با همکاری 3 نویســنده نوشــته شده و کمترین 
درصد مقاله ها به تک نویســنده ای تعلق داشته است. مقاله های 
دونویسنده ای به نسبت مقاله هایی با بیش از دو نویسنده، استناد 
بیشــتری دریافت کرده اند. همچنین، نتایج پژوهش نشــان داد 
کــه بین تعداد اســتناد به مقاله های دارای دو نویســنده و یک 
نویســنده تفاوت معنی داری وجود نــدارد. آن، دونگ هیون 
 و جئونگ )2014(، 658297 مقاله علمی کشــور کره جنوبی 
را بررســی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد مقاله های 
 علمی بــا چندنویســنده از مقاله های تک نویســنده ای بیشــتر 
است و همکاری های بین مؤسسه ای )همکاری با دانشگاه های 
دیگــر( بــرای تولیــد مقالــه علمی بــه نســبت همکاری های 
درون مؤسســه ای و نیــز مقاله هــای تک نویســنده ای، رشــد 

چشمگیری داشته است. 
بررســی پژوهش ها نشــان می دهد کــه در ســال های اخیر، 
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مطالعات زیادی در ایران و کشــورهای دیگر در حوزه هم تألیفی 
انجام شــده است. به نظر می رسد که در سال های اخیر، همکاری 
علمی و هم تألیفی روند رو به رشــدی داشــته اســت. با توجه به 
وضعیت جامعــه اطالعاتی امروز، متخصصان ناگزیر از همکاری 
باهم هســتند چراکــه با همــکاری علمــی می توانند بــه دانش، 
مهارت ها، منابع و امکاناتی دست یابند که بی شک دستیابی فردی 

به آن ها دشوار خواهد بود.

روش شناسی پژوهش

نــوع مطالعه، پیمایشــی و بــرای انجام پژوهــش از روش 
علم سنجی اســتفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 354 
عنــوان مقاله تألیفی که از ابتدای ســال 1380 تا شــهریورماه 
1394 منتشر شده اند، تشکیل می دهد. در این مطالعه اطالعات 
اولیــه مقاله هــای از دفتر مجلــه آفات و بیماری هــای گیاهی 
دریافت و با اســتفاده از نرم افزار SPSS ورود اطالعات آغاز 
شــد. ضرورت دستیابی به اطالعات کامل نویسندگان ازجمله 
اطالعات محل اشــتغال )وابســتگی ســازمانی(، باعث شد که 
برای تکمیل اطالعات از آرشــیو مجــالت کتابخانه مرکزی 
کشاورزی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 
کتابخانه مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی استفاده شود. با توجه 
به اینکه نویسندگان مقاله های مجله از یک تا 7 نفر متغیر بود، 
لــذا در طراحی اولیــه نرم افزار 34 متغیر در نظر گرفته شــد و 
اطالعات کامل مقاله هــای در فیلدهای مختلف درج گردید. 
پس از تکمیل اطالعات مقاله های و نویســندگان، واکشی از 
اطالعــات موجود به صورت فیلدهای مســتقل و تلفیقی آغاز 
شــد. در مرحله پایانی پس از استخراج اطالعات برای طراحی 
نمودارهــای الزم از نرم افــزار Excel و بــرای تهیه جداول و 
تدوین نهایی متن مقاله از نرم افزار Word اســتفاده شده است. 
همچنین در این پژوهش برای تعیین ضریب همکاری گروهی 

نویسندگان از فرمول زیر استفاده شده است:.

در این فرمول:
Fj = تعداد مقاله های تألیفی با j نویسنده؛

j =  مقاله های تألیفی )دارای 1 نویســنده، 2 نویســنده، 3 نویسنده 
و .....(؛

N = تعداد کل مقاله های تألیفی منتشر شده؛
K = بیشترین تعداد نویسنده در یک مقاله است.

یافته های پژوهش

بر اساس شکل 1، از مجموع 354 عنوان مقاله، 333 مقاله )94 
درصــد( به زبان فارســی و 21 عنوان )6 درصــد( مقاله ها به زبان 

انگلیسی چاپ و منتشر شده است.

شــکل 2 نشــان می دهد که 84 درصد از نویسندگان مقاله ها 
مرد و 17 درصد زن هستند.

   

شکل 1. وضعیت مقاله ها ازنظر زبان

شکل 2. جنسیت نویسندگان مقاله ها
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جدول 1. وضعیت انتشار مقاله های مجله آفات و بیماری های گیاهی در دوره زمانی موردمطالعه

یک سال
نویسنده

دو 
نویسنده

سه 
نویسنده

چهار 
نویسنده

پنج 
نویسنده

شش 
نویسنده

هفت 
نویسنده

درصد ضریب درصدکل مقاله ها

همکاری

138037710200298/2595

13813456210215/9518

13823938200257/1564

138331062200236/5527

13845545221246/8623

13852285100185/1661

13863765411277/6552

13876928110277/6500

13883875512318/8517

13892738300236/5605

13903595100236/5567

13912697401287/9618

13920666410236/5686

13930636301195/4672

13941511311133/7616

399579873987354100588جمع/میانگین

میزان هم تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان در مجله آفات و بیماری های گیاهی 

بر اساس اطالعات جدول 1 بیشــترین تعداد مقاله های منتشر 
شــده در مجله آفــات و بیماری های گیاهی بــه ترتیب مربوط به 
ســال 1388 با 31 عنوان مقاله و سال 1380 با 29 است و کمترین 
تعداد مقاله )18 عنوان( در ســال 1385 منتشــر شده است. به طور 
میانگین، در این بازه زمانی ســاالنه 24/4 مقاله منتشر شده است. 

ازنظــر تعداد نویســنده بیشــترین درصد مقاله های تک نویســنده 
 بــه ســال های 1387 بــا 6 عنــوان )22/2 درصــد( و بیشــترین 
مقاله های چندنویســنده )هم تألیفی( به ســال های 1392 و 1393 
مربوط اســت که 100 درصد مقاله ها به شکل هم تألیفی نگارش 

یافته است.

شکل 3. تعداد مقاله ها و نویسندگان
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شکل 3 تعداد مقاله های و تعداد نویسندگان را نشان می دهد. 
بر اســاس اطالعات شــکل 3، مقاله های دارای 2 نویســنده با 95 

مقاله بیشترین فراوانی و مقاله های با 7 نویسنده، با 7 مقاله کمترین 
فراوانی را نشان می دهد.

شکل 4. مقایسه روند تولید مقاله های تک نویسنده با مقاله های چند نویسنده

شــکل 4 روند تولید مقاله های تک نویسنده و چندنویسنده را 
نشــان می دهد. بر اساس اطالعات شکل 4 گرایش نویسندگان به 

کار گروهی به صورت تولید مقاله هایی با بیش از یک نویســنده 
)هم تألیفی( روند صعودی نسبتاٌ آرامی را نشان می دهد.

جدول 2. پرتولیدترین نویسندگان

نویسنده نویسندگانردیف
اول

نویسنده 
دوم

نویبسنده 
سوم

نویسنده 
چهارم

نویسنده 
پنجم

نویسنده 
ششم

نویسنده 
هفتم

کل مقاله ها

1191122کریم کمالی1

477119علی اصغر طالبی2

944219یعقوب فتحی پور3

755118سعید محرمی پور4

5262217محمدعلی باغستانی5

385117حسین لطفعلی زاده6

94114اسکندر زند7

26311محمود شجاعی8

153110غالمرضا رجبی9

531110حمید رحیمیان مشهدی10

جــدول 2 ، 10 نفــر از نویســندگان پرتولید مجلــه آفات و 
بیماری هــای گیاهــی را نشــان می دهــد. این افــراد در بین 581 

نویســنده ای که در نــگارش 354 مقالــه همکاری داشــته اند، با 
مشارکت در تهیه و نگارش 157 مقاله بیشترین سهم را دارند.
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جــدول 3، 10 واحــد ســازمانی پرتولیــد را نشــان می دهد. 
از مجمــوع 126 مؤسســه و مرکــز علمــی پژوهشــی داخلــی 
بــا  کشــور  گیاه پزشــکی  تحقیقــات  مؤسســه  خارجــی،  و 

در  شــده  منتشــر  مقاله هــای  تولیــد  در  مشــارکت  بــار   301 
مجله آفات و بیماری های گیاهی، بیشــترین همکاری را داشــته 

است.

جدول 3. میزان مشارکت سازمان ها و مؤسسات در تهیه مقاله ها

درصدمیزان مشارکتوابستگی سازمانی نویسندهردیف

30127/3مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور1

13512/3دانشگاه تربیت مدرس2

11110/1دانشگاه آزاد اسالمی3

484/4دانشگاه تهران4

282/5دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی ابوریحان5

252/3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی6

232/1دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی )کرج(7

211/9دانشگاه فردوسی مشهد8

191/7دانشگاه شهید چمران اهواز9

161/4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان10

میزان هم تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان در مجله آفات و بیماری های گیاهی 

جدول 3. میزان مشارکت سازمان ها و مؤسسات در تهیه مقاله ها

جدول 4. وضعیت مشارکت کشورهای مختلف در تولید مقاله های مجله آفات و بیماری های گیاهی

میزان مشارکت نام کشورهای مشارکت کننده در تهیه مقاله هاردیف
نویسندگان

درصد

106696/4ایران1

6/54آلمان2

4/54فرانسه3

4/36روسیه4

4/36فنالند5

3/27سوئیس6

3/27هلند7

2/18انگلیس8

2/18ایتالیا9

آمریکا، اسپانیا، اسلواکی، اوکراین، پاکستان، 10
تاجیکستان، ترکیه، چک، چین، ژاپن، مجارستان، یونان

12
)هرکشور یک 

نویسنده(

1/8

211106100 کشورجمع

بر اساس جدول 4، بیشتر مقاله ها را نویسندگان ایرانی تولدی 
کرده اند به نحوی که از مجموع 1106 نویســنده ای که در نگارش 
354 مقاله همکاری داشــته اند، تعداد 1066 نفــر )96/4 درصد( 

ایرانــی  و تنهــا 40 نویســنده )3/6 درصد( از کشــورهای دیگر 
بوده اند.
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بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشــان می دهد که مجله علمیـ  پژوهشی آفات 
و بیماری های گیاهی که به صورت دو فصلنامه )سالی دو شماره( 
منتشــر می شود، طی 15 سال انتشــار منظم از سال 1380 تا 1394 
تعــداد 354 عنوان مقاله تألیفی چاپ و منتشــر کرده اســت. البته 
تعداد مقاله های چاپ شده در سال های موردمطالعه یکسان نبوده 
و از تعــداد 18 مقاله در ســال 1385 تا 31 مقاله در ســال 1388 
نوســان داشته است. از مجموع 354 مقاله موردمطالعه، 94 درصد 
مقاله ها به زبان فارسی و 12 درصد به زبان انگلیسی چاپ و منتشر 
شده است. ازآنجاکه زبان اصلی نگارش مجله فارسی است و فقط 
در چند ســال اخیر تعداد محدودی )به طور متوسط در هر شماره 
2 الی 3 مقاله( به زبان انگلیسی منتشر شده است، طبیعی است که 
بخش عمده ای از مقاله ها به زبان فارســی و تعداد اندکی به زبان 
انگلیسی باشــد. برای نگارش 354 مقاله، 581 نویسنده 1106 بار 
مشــارکت داشته اند )به طور میانگین هر مقاله 3/12 نویسنده( و از 
ایــن تعداد 907 نفر یعنــی 83 درصد از نویســندگان مرد و 191 
نفر )17 درصد( زن هســتند. نتایج به دســت آمده در این زمینه با 
نتایج برخی پژوهش ها که در بخش پیشینه های داخلی آمده است 
ازجمله نتایج پژوهش بشــیری )1394( و بشیری )1395( مطابقت 

بیشتری دارد.
 با اســتناد به یافته های پژوهش مندرج در جدول 1، تعداد 39 
مقاله )11 درصد( به صورت تک نویسنده نگارش یافته و 315 مقاله 
)89 درصد( به صورت چندنویسندگی یا هم تألیفی با همکاری و 
مشارکت 2 تا 7 نویسنده تهیه شده است. همان گونه که در جدول 
شماره یک نمایش داده شــده است بیشترین مقاله های هم تألیفی 
به ترتیب مربوط به مقاله های با 2 نویسنده )95 عنوان(، 4 نویسنده 
)87 عنــوان( و 3 نویســنده )79 عنــوان( اســت و کمترین تعداد 
مقاله های هم تألیفی به مقاله های با 7 نویسنده تعلق دارد که فقط 7 
عنوان را شامل می شود. براساس جدول شماره 1، بیشترین ضریب 
همکاری گروهی در سال 1392 و کمترین ضریب در سال 1388 
حاصل شــده و میانگیــن ضریب همکاری گروهی نویســندگان 

مقاله های نشریه آفات و بیماری های گیاهی 588 درصد است که 
وضعیت مناســبی را نشان می دهد. بر اساس نتایج پژوهش )شکل 
3( در تهیه و تألیف 354 عنوان مقاله منتشــر شــده، نویســندگان 
1106 بــار در نــگارش مقاله ها مشــارکت داشــته اند. در ارتباط 
بــا گرایش اغلب نویســندگان به هم تألیفی نتایــج این پژوهش با 
یافته های مورد استناد در پیشینه های پژوهش به ویژه نتایج بشیری 
)1394(، بشیری )1395(، ایبنر، بیلز و لرانگاه )2013( و حیدری و 
صفوی )1391( مطابقت دارد. عالوه بر آن در خصوص انگیزه و 
گرایش نویســندگان به انجام کار مشترک و تهیه مقاله به صورت 
گروهــی، نتایج به دســت آمده در ایــن مطالعه با دیــدگاه )آبام، 
1380( همخوانی دارد. یافته های پژوهش در قالب جدول 2 نشان 
می دهد که از مجموع 581 نویســنده ای که در نگارش 354 مقاله 
همکاری داشــته اند، 10 نفر از پرتولیدترین نویسندگان در تهیه و 
تولید 157 مقاله مشــارکت داشــته اند. به بیان دیگر 3/4 درصد از 
نویسندگان، در تولید 66 درصد از کل مقاله ها نقش داشته اند. بر 
اساس اطالعات جدول 2، آقای کریم کمالی با 22 مقاله و آقای 
علی اصغــر طالبی و یعقوب فتحی پور هرکدام با 19 مقاله به عنوان 
پرتولیدترین نویسندگان، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود 

اختصاص داده اند.
با اســتناد به جــدول 3، از مجموع 126 ســازمان/ دانشــگاه/ 
مؤسســه یا مرکز علمی و تحقیقاتی که بیانگر وابستگی سازمانی 
نویســندگان هستند، حدود یک ششم آن ها )20 واحد(، در تولید 
و انتشــار بیــش از ســه چهارم )76/2 درصد( مقاله ها مشــارکت 
داشــته اند. از بین 20 واحد پرتولید، به ترتیب مؤسســه تحقیقات 
گیاه پزشکی کشــور با 301 نویســنده )27/3 درصد( در جایگاه 
نخست قرار دارد و دانشگاه تربیت مدرس با 135 و دانشگاه آزاد 
اسالمی با 111 نویســنده در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، 
در ارتباط با وابســتگی ســازمانی نویســندگان، بررسی اطالعات 
به دســت آمده که بخشــی از آن در جدول 3 نمایش داده شــده 
اســت، حاکی از آن است که از مجموع 1106 نویسنده، 494 نفر 
)44/7 درصد( وابستگی سازمانی آن ها از واحدهای زیرمجموعه 
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سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یعنی مؤسسات و 
مراکز تحقیقاتی تابعه ســازمان یا جهاد اســتان ها هستند. همچنین 
در میان مؤسســات و مراکز علمی پرتولید می توان چنین استنباط 
کردکه بــا توجه به اینکه صاحب امتیاز مجله آفات و بیماری های 
گیاهی، مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی کشــور است و از سوی 
دیگر دسترسی پژوهشگران و نویسندگان این مؤسسه برای چاپ 
و نشر مقاله های خود تا حدودی آسان تر و سریع تر است، بیشترین 
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Collaboration and co-authorship rate in Applied Entomology and Phytopathology journal
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the extent of collaboration between the authors of the articles published in 
the Journal of Pests and Plant diseases from 2001 to 2015.

Methodology: This research is an applied research methodology that is carried out using co-authorship analysis. The statistical 
population consists of 354 articles published in the years 2001 to 2015.

Results: The results of the research show that out of a total of 354 articles, 94% were in Persian and 6% in English language. 
%82.6 of the authors were male and 17.4% female. Among the contributing countries in the publication of articles, 96% of 
authors was from Iran and 4% from other countries, with Germany, Russia, France and Finland with the largest number 
of authors. Among the institutes and scientific centers, the Plant Protection Research Institute with 301 articles (27.3%), 
and Tarbiat Modares University with 135 and Islamic Azad University with 111 articles had the largest participation in the 
production of articles.

Conclusion: Most writers tend to perform group work and produce scientific or collaborative scientific works, in which 89% 
of the articles were written as co-authorship. The highest frequency of co-authorship articles is 95 titles (26.8%) belongs to 
articles with two authors. In this study, the co-authorship coefficient of the authors was calculated and the mean of that was 
588%, which indicates the high degree of co-operation between the authors.

Keywords: Collaborative, Scientometrics, Scientific research, Group collaboration, Science production, Journal of pests and 

plant diseases, Plant Protection Research Institute.
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