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 چكيده 

 .است شدهو مشخص بررسي ، چغندرقند نشريهمنتشر شده در ي ها مقاله نويسندگان گروهي همكاري ضريباين پژوهش در 

 تا 1380سال از عنوان مقاله فارسي منتشر شده  224را سنجي انجام شده و جامعه آماري آن  پژوهش به روش علماين 

در نگارش بار  806نويسنده به تعداد  396، ساله 15يك دوره در دهد كه  هاي پژوهش نشان مي . يافتهدهد تشكيل مي 1394

از ميان دهند.  درصد را زنان تشكيل مي 15را مردان و درصد  85از مجموع نويسندگان  .ندا همكاري داشته عنوان مقاله 224

از مقاالت را تنها يك درصد و  ييرانانويسندگان را  درصد مقاالت 99 ،اند داشتهمشاركت ها  كشورهايي كه در انتشار مقاله

نويسندگان از ميان مؤسسات و مراكز علمي، . اند توليد كردهو بلژيك  آلمانسوريه، انگلستان،  هايكشورنويسندگاني از 

و رتبه اند  در تهيه و توليد مقاالت مشاركت داشتهدرصد)  2/29(بار  235مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند 

 بار مشاركت 38هران با دانشگاه تو  54با مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي اصفهان و پس از آن  اند كسب كردهرا نخست 

تأليفي  كار گروهي و توليد آثار علمي مشترك يا هم انجاماغلب نويسندگان به  .ندقرار داردوم و سوم  ديفردر در توليد مقاله، 

مربوط به بيشترين فراواني از ميان مقاالت گروهي، تأليفي نگارش شده است.  صورت هم بهها  درصد مقاله 92 و گرايش دارند

. در اين پژوهش ضريب همكاري گروهي نويسندگان شود درصد را شامل مي 5/29است كه نويسنده  چهارهاي داراي  مقاله

اين  نويسندگانتأليفي در ميان  و هموحيه همكاري گروهي دهد ر % حاصل شد كه نشان مي682عدد و ميانگين آن محاسبه 

  است.بسيار مناسب  نشريه
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 مقدمه

همكاري علمي و فعاليت گروهي در پژوهش و انعكاس 

تأليفي از آن  هاي آن كه امروزه بيشتر با عبارت هم نتايج و يافته

سوابق مكتوب و مستند آن به  واي ديرينه دارد  شود، سابقه ياد مي

هاي فرانسوي  دانيميالدي و همكاري شيم 19اوايل قرن 

در  )Heydari and Safavi 2012(حيدري و صفوي گردد  برمي

اطالعاتي  هاي نظام و كشورها تمايل و هاي اخير عالقمندي سال

 در سطح پژوهشي و علمي هاي همكاري با رابطه در ها آن علمي و

. رياحي است يافته افزايش اي مالحظه قابل طور به المللي بين

)Riyahi 2009 هاي علمي و پژوهشي  همكاري) معتقد است

 موجب تواند مي پيشرفته با كشورهاي كشورهاي درحال توسعه

 هاي شبكه به اتصال و كشورها اين توانايي علمي گسترش و رشد

شده در اين  شود. مطالعات انجام جهان در سطح پژوهشي و علمي

علمي هاي مشترك  دهد كه پژوهشگران به فعاليت زمينه نشان مي

انفرادي  هاي و انجام كارهاي گروهي، بيشتر تمايل دارند تا فعاليت

مطالعات و  كيفيتواند منجر به ارتقاي سطح  و اين نگرش مي

در رابطه با گرايش . شوديابي به نتايج دقيق علمي ـدست

هاي گروهي، آبام  نويسندگان به انجام كار مشترك و نوشتن مقاله

)Abam 2001 ( هاي ويژگي حوزه، هر تحقيق درمعتقد است 

 دليل رياضي به و تجربي علوم هاي حوزه در .دارد را خود خاص

 بيشتر از گروهي فعاليت كارگاه، و آزمايشگاه از ضرورت استفاده

  است. اجتماعي و انساني علوم هاي حوزه

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج توان بالقوه با توجه به 

هاي  عرصهگستردگي ، پژوهشياز نظر تنوع موضوعات  كشاورزي

امكانات پژوهشي و بسترهاي مناسب براي انتقال وجود تحقيقاتي، 

شرايط مناسب و  ،هاي پژوهشي مانند مجالت تخصصي و ... يافته

هاي علمي پژوهشگران و توليد دانش به  مساعدي براي همكاري

 يزياد تعداد . ساالنهشده استتأليفي) فراهم  شكل گروهي (هم

شود.  اين سازمان تصويب و اجرا ميدر  تحقيقاتي  طرح و پروژه

هاي تحقيقاتي   ها و پروژه مشاركت پژوهشگران و مجريان طرح

ارتقاي سطح موجب تواند  مي و برخورداري از خرد جمعي، سازمان

شده و نتايج اين مطالعات و دستيابي به نتايج دقيق علمي  كيفي

 تأليفي) پژوهشي در قالب توليدات علمي مشترك (همهاي  فعاليت

و با توجه به اهميت . اختيار ساير پژوهشگران قرار گيرد در

ن مسئوالمديران و يافتن  آگاهي لزومو  موضوعاين ضرورت 

صورت  روند توليدات علمي مشترك كه بهاز سازمان پژوهشي 

يان كشاورزي نماحوزه  هاي علمي تأليفي در انتشار مقاله هم

هاي منتشر  پژوهش سعي دارد از طريق بررسي مقاله ، اينشود مي

سازمان با عنوان پژوهشي  -مجالت علمي يكي از شده در 

را  نشريهاين نويسندگان  تأليفي ميزان هم »چغندرقند نشريه«

 گروهي همكاري ضريب پژوهشن اير دد. مشخص ساز

از سال  چغندرقند نشريهمنتشر شده در ي ها مقاله نويسندگان

پژوهش، مورد له اصلي ئمسعنوان  به 1394شهريور  تا 1380

پرتوليدترين نويسندگان، بر آن،  عالوه. بررسي قرار گرفته است

مشاركت در انتشار از لحاظ  ها يا مؤسسات سازمانپرتوليدترين 

چنين كشورهايي كه بيشترين  تأليفي) و هم گروهي (هم هاي همقال

اين ه در شدهاي منتشر  مشاركت و همكاري را در توليد مقاله

هاي اخير، در كشورهاي  در سال. ه استشد شناسايي، دارند نشريه

تأليفي  مختلف و از جمله در ايران مطالعات زيادي در حوزه هم

تأليفي در مجالت تحت  انجام شده است. البته در ارتباط با هم

فقط پوشش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تاكنون 

 پژوهشاين  در است وقرار گرفته   مطالعهمورد  رستنيها نشريه

پژوهشي سازمان  _علمي نشرياته يكي از چغندرقند ك يهنشر

به ادامه . در گيرد مورد بررسي قرار ميبراي اولين بار باشد،  مي

هاي اخير در  سالطي تأليفي كه  هاي هم چند نمونه از پژوهش

  شود.  اند، اشاره مي ا انجام شدهايران و ساير كشوره
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ضريب « اي با عنوان در مطالعه )2012حيدري و صفوي (

پژوهش در  نشريههاي  همكاري گروهي نويسندگان در مقاله

توسط  1341تا  1386هاي  مقاله كه در سال 250، تعداد »پزشكي

نويسنده نگارش شده بود را بررسي كردند. نتايج تحقيق  1020

نشان داد كه گرايش نويسندگان طي دوره مورد مطالعه به 

تأليفي  يشتر به همنويسندگي كاهش يافته و نويسندگان ب تك

نويسنده نگارش شده است) تمايل  4هاي با  (بيشترين تعداد مقاله

در  درصد 64طوري كه ضريب همكاري نويسندگان از  دارند به

افزايش يافت كه نشان  1341در سال  درصد 76به  1386سال 

هاي اين نشريه بيشتر تمايل به توليد آثار  دهد نويسندگان مقاله مي

) Marefat et al. 2012( و ديگران معرفت .مشترك دارند

سندگان ينو يت همكاري گروهيبررسي وضعبا عنوان پژوهشي 

ران يا ينيبال يو روانشناس يروانپزشك نشريههاي تأليفي در  مقاله

وه يش . اين پژوهش بهدانجام دادن 1381-89هاي  سال يط

مقاله  393انجام شده است و جامعه آماري آن را  يسنج علم

شده با استفاده از  هاي گردآوري دهد. داده تأليفي تشكيل مي

ع يفي، توزيافزار اكسل ورود اطالعات و از طريق آمار توص نرم

هاي  افتهيتعيين شد. ها  دادهن يانگيو م ي، درصد فراوانيفراوان

 يگروهب همكاري ين ضريانگيپژوهش نشان داد كه م

 درصد 61هاي منتشرشده در دوره مورد بررسي  سندگان مقالهينو

تهران  يپزشك  ران و علوميا يپزشك  هاي علوم بود. دانشگاه

را در  ين همكاري گروهيشتريمقاله ب 167و  236ب با يترت به

ان يم يزان همكاري گروهيم  جهينتدر اند.  ن مقاله داشتهيتدو

دوره  يران طيا ينيبال يو روانشناس يروانپزشك نشريهسندگان ينو

) در Bashiri 2015بشيري ( قرار دارد. يسطح مناسب يادشده در

 نويسندگانتأليفي  پژوهشي، ضريب همكاري گروهي و هم

تا  1379هاي  طي سالرستنيها  نشريههاي منتشر شده در  مقاله

و سنجي  را مورد مطالعه قرار داد. اين پژوهش به روش علم 1393

انجام شد و جامعه پژوهشي آن شامل  spssافزار  با استفاده از نرم

. ه استسال 15دوره زماني يك عنوان مقاله منتشر شده در  390

به زبان فارسي  ها مقالهدرصد  88دهد كه  نتايج پژوهش نشان مي

 1009اي كه  نويسنده 573از مجموع درصد انگليسي است.  12و 

مشاركت ت در انتشار مقاالاول تا ششم  نويسندهبار در نقش 

درصد زن هستند. از ميان كشورهايي  39درصد مرد و  61 ،داشتند

توسط  ها مقالهدرصد  95همكاري داشتند  ها مقالهكه در نگارش 

 ،ارمنستان، درصد از كشورهاي آلمان، ژاپن 5نويسندگان ايراني و 

حاكي از آن  هاي پژوهش ساير كشورها بودند. يافتهآذربايجان و 

درصد) گرايش به كار گروهي و  4/75است كه اغلب نويسندگان (

 ها مقالهكه از آن ميان  تأليفي دارند صورت هم نگارش مقاله به

. در اين مطالعه شود درصد را شامل مي 7/36نويسنده  سه داراي

 مشخص درصد 774ضريب همكاري گروهي نويسندگان ميانگين 

)، ارتباط ميان Ibanez et al. 2013( و همكاران زايبنشد. 

و تعداد استنادات توليدات علمي  ها همكاري پژوهشي، تعداد مقاله

 2000هاي  استادان دانشگاهي اسپانيا در رشته علوم رايانه در سال

را مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه  2009تا 

ين درصد نويسنده و كمتر سهتوسط  ها بيشترين درصد مقاله

اي  دو نويسندهي ها توسط يك نويسنده نوشته شده است. مقاله

ي كه توسط نويسندگان بيشتري نوشته شده ها مقالهنسبت به 

چنين، نتايج پژوهش  اند. هم است، استناد بيشتري دريافت كرده

ي ها داري در تعداد استناد به مقاله ان داد كه تفاوت معنيـنش

و همكاران  آن سنده وجود ندارد.داراي دو نويسنده و يك نوي

)Ahn et al. 2014(،  مقاله علمي كشور كره  658297به بررسي

هاي  جنوبي پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه تعداد مقاله

هاي تك نويسنده بيشتر است  به مقاله  علمي چند نويسنده نسبت

هاي ديگر)  اي (همكاري با دانشگاه هاي بين مؤسسه و همكاري

اي و  ههاي درون مؤسس به همكاري  براي توليد مقاله علمي نسبت
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هايي كه توسط يك نويسنده توليد شده، رشد  چنين مقاله هم

هاي انجام شده نشان  چشمگيري داشته است. بررسي پژوهش

تأليفي، مطالعات زيادي  هاي اخير در حوزه هم دهد كه در سال مي

نتايجي با توجه به در ايران و كشورهاي ديگر صورت گرفته است. 

د كه همكاري كرگيري  توان نتيجه شده مياشاره  ها پيشينهكه در 

هاي اخير روند رو به رشدي داشته  تأليفي در سال و هم علمي

 با توجه به وضعيت جامعة اطالعاتي امروز، متخصصان است.

ناگزير از همكاري با هم هستند چرا كه با همكاري علمي قادرند 

شك براي  منابع و امكاناتي دست يابند كه بي ها، به دانش، مهارت

  خواهند بود. ها با مشكل مواجه ستيابي فردي به آند

  

  ها روشمواد و 

ي است و براي انجام اين حليلت -نوع مطالعه، پيمايشي

. جامعة آماري اين شده استاستفاده  سنجي از روش علم پژوهش

تا  1380سال ابتداي ز اكه ليفي أتعنوان مقاله  224را پژوهش 

در اين مطالعه . دهد تشكيل مي اند، منتشر شده 1394شهريور ماه 

با دريافت و  چغندرقند نشريه سايت وباطالعات مقاالت از 

ضرورت . آغاز شدد اطالعات ورو SPSSافزار  نرم استفاده از

از جمله اطالعات محل كامل نويسندگان دستيابي به اطالعات 

براي تكميل اطالعات  باعث شد كهاشتغال (وابستگي سازماني)، 

 ،از آرشيو مجالت كتابخانه مركزي كشاورزي سازمان تحقيقات

كه  استفاده شود. با توجه به اينكشاورزي و ترويج آموزش 

، لذا در ندمتغير بود فرن نهاز يك تا  نشريهمقاالت نويسندگان 

متغير در نظر گرفته شد و  SPSS 34 افزار طراحي اوليه نرم

يلدهاي مختلف درج گرديد. پس از اطالعات كامل مقاالت در ف

اطالعات موجود  استخراجتكميل اطالعات مقاالت و نويسندگان، 

و تلفيقي آغاز شد. در مرحله پاياني  مستقلبه صورت فيلدهاي 

پس از استخراج اطالعات براي طراحي نمودارهاي الزم از 

مقاله از متن و براي تهيه جداول و تدوين نهايي   Excelافزار نرم

چنين در اين پژوهش براي  همشده است. استفاده  Wordافزار  نرم

استفاده فرمول زير  ازضريب همكاري گروهي نويسندگان تعيين 

  :شده است

cc	 = 	1	 −	�� 			�	
�		×


�	 				�
�				�  

  :فرمولدر اين  

 =Fj داراي تأليفي مقاالت تعداد j  ؛نويسنده  

j =  نويسنده و .....)؛ 3، 2، 1مقاالت تأليفي (داراي  

N = تعداد كل مقاالت تأليفي منتشر شده؛  

K = مقاله است.  يك در نويسنده تعداد بيشترين 

  

  نتايج

پژوهشي از كميسيون  –داراي رتبه علميچغندرقند  نشريه

 27/2/1382به تاريخ  223/2910/3 شماره نشريات علمي كشور به

بر شود،  منتشر ميشكل دو فصلنامه  و بهزبان فارسي به است كه 

به زبان در اين پژوهش، مورد بررسي مقاالت  تمامياين اساس 

  چاپ و منتشر شده است. فارسي 

 224ساله مورد بررسي تعداد  15چغندرقند در دوره  نشريه

 394 ،كه در نگارش اين تعداد مقاله است عنوان مقاله منتشر كرده

اند. با  ههمكاري و مشاركت داشتبار  806نفر نويسنده به تعداد 

كه در نگارش مقاالت  گانيمجموع نويسنداز اطالعات توجه به 

نفر  118تعداد و  انمردرا  درصد) 85نفر ( 688 اند مشاركت داشته

  .ند.ده مي ان تشكيلزن ) رادرصد 15(
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 تعداد مقا�ت

 تعداد نويسندگان

  در دوره زماني مورد مطالعه چغندرقند نشريههاي  وضعيت انتشار مقاله 1جدول 

 

  ضريب همكاري 

  (درصد)

كل  درصد

  ها مقاله

 سال يك  دو   سه  چهار  پنج  شش   هفت   نه   چند

  نويسنده

601  4 9  8  0 0 0 0 3 4 1 1 1380 

568  2/6 14 11  1  1 0 1 3 4 1 3 1381 

650  2/6 14 12  0  0 1 2 8 1 0 2 1382 

693  8/5 13 13  0  0 2 2 3 3 3 0 1383 

627  5/7 17 15  0  0 1 0 6 8 0 2 1384 

744  1/7 16 16  0  0 4 5 3 2 2 0 1385 

543  5/7 17 14  0  1 0 1 3 5 4 3 1386 

667  1/7 16 15  0  0 1 2 5 6 1 1 1387 

674  1/7 16 15  1  0 0 3 6 3 2 1 1388 

652  1/7 16 15  0  0 1 2 4 6 2 1 1389 

678  1/7 16 16  0  0 0 2 5 6 3 0 1390 

690  5/7 17 17  0  1 1 1 5 6 3 0 1391 

752  1/7 16 16  1  0 2 3 5 2 2 0 1392 

684  1/7 16 0  0  0 1 4 3 4 4 0 1393 

557  9/4  11  9  0  0  0  1  4  2  2  2  1394  

682  

  ميانگين

  جمع 16 30 63 66 29 14 3  3  208 224 100

  

 يها مقالهبيشترين تعداد  1بر اساس مندرجات جدول 

 هاي مربوط به سالترتيب  به چغندرقند نشريهمنتشر شده در 

 نهها با  كمترين تعداد مقاله وعنوان  17با  1391و  1386، 1384

 1394. (البته تعداد مقاالت سال است 1380سال  مربوط بهعنوان 

عنوان درج شده اما اين رقم فقط مربوط به  11در جدول فوق 

 94نيمسال اول است و تا زمان نگارش مقاله شماره دوم سال 

 15طور ميانگين در اين بازه زماني ساالنه  به. منتشر نشده است)

  است.  مقاله منتشر شده
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نويسندگانتعداد و  ها قالهتعداد م 1شكل 
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تر مشخص  هاي سمت راست كه با رنگ تيره ستون 1شكل در 

را نويسندگان تعداد سمت چپ هاي  ستونمقاالت و تعداد اند  شده

هاي  مقاله 1شكل موجود در د. بر اساس اطالعات نده نشان مي

 هاي با مقاله وفراواني  بيشترينمقاله  66نويسنده با  چهارداراي 

 دهند. را نشان مي(سه مقاله)  فراوانيكمترين  ،نويسنده هفت و نه

  

  پرتوليدترين نويسندگان 2جدول 
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  جمع

  24      1 9 13 1 مصباح محمود  1

  18     1 1 1 9 6 عبداللهيان محمد  2

  17     2 4 3 5 3 اله طالقاني حفت داريوش  3

  16      4 7 3 2 محمودي باقر  4

  15      1  9 5 محمدي حميد  5

  14       3 3 8 حمايتي زاده صادق سعيد  6

 13      1 2 10  مطهر صادقيان يعقوب  7

  12      1 1 5 5 جهاداكبر محمدرضا  8

  11      3 1 1 6 بساطي جهانشاه  9

  10     1  2 2 5 بابايي بابك  10

  10    1  1 6 1 1 نوشاد حميد  11

 10  1 1 1 1 3 3   حمدي فرحناز  12

  8    1  3 1 1 2 گوهري جواد  13

 8     1 2 4 1 1 رنجي اله ذبيح  14

  8     1  1 1 5 محمديان رحيم  15

  8  1    3 2 1 1 واحدي سعيد  16

  8      1 1  6 خياميم سمر  17

  8   1  1 1 1 2 2 اوراضي محمدرضا  18

 7       2 1 4 نوروزي پيمان  19

  7    1  1 2 2 1 شريفي حميد  20

  7   1    2 2 2 ابراهيمي حميدرضا  21

  7       4  3 جليليان علي  22

 7    2 1 2  2  شعار دهقان مجيد  23

  7    1 2 1 2  1 زاده آقائي محسن  24

  7     1 1  2 3 چگيني محمدعلي  25

  7     1 1  2 3 پور حسين مصطفي  26

 6     3 2 1   ديآبا يوسف اله ولي  27

 5      2 3   اميري رضا  28

  5    1  1 2  1 نعمتي عادل  29

 5        5  نوروزي عباس  30

 نشريهنفر از پرتوليدترين نويسندگان  30اسامي  2جدول شماره 

اي كه  نويسنده 394دهد. اين افراد در بين  چغندرقند را نشان مي

 بار مشاركت 296اند، با  همكاري داشته ها در نگارش مقاله

  اند. داشته ها مقالهدر تهيه و نگارش بيشترين سهم را 
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  ها تهيه مقالهها و مؤسسات در  مشاركت سازمان ميزان 3جدول 

  

 رديف  وابستگي سازماني نويسنده  تعداد اثر  درصد  فراواني تجمعي

 1 مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند 235  2/29  2/29

 2 اصفهان مركز تحقيقات كشاورزي 54  7/6  9/35

 3 تهران دانشگاه 38  7/4  6/40

 4 كرمانشاه تحقيقات كشاورزيمركز  35  3/4  9/44

 5 همدان مركز تحقيقات كشاورزي 34  2/4  1/49

 6 جهرم دانشگاه آزاد اسالمي واحد 30  7/3  8/52

 7 دانشگاه تربيت مدرس تهران 24  3  8/55

 8 آباد دزفول صفي مركز تحقيقات كشاورزي 22  7/2  5/58

 9 فارس مركز تحقيقات كشاورزي 22  7/2  2/61

 10 تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد 20  5/2  7/63

 11 زابل دانشگاه 18  2/2  9/65

 12 دانشگاه فردوسي مشهد 18  2/2  1/68

 13 غربي آذربايجان مركز تحقيقات كشاورزي 18  2/2  3/70

 14 رضوي مركز تحقيقات كشاورزي خراسان 18  2/2  5/72

 15 ثبت و گواهي بذر و نهال مؤسسه تحقيقات 17  1/2  6/74

 16 دانشگاه شهيد چمران اهواز 12  5/1  1/76

 17 كرمان مركز تحقيقات كشاورزي 11  4/1  5/77

 18 آب و خاك مؤسسه تحقيقات 10  3/1  8/78

 19 مرودشت دانشگاه آزاد اسالمي واحد 9  2/1  80

 20 شهركرد دانشگاه 9  2/1  2/81

 21  (مجموعاً)دانشگاه/ مؤسسه/ مركز و مجتمع  67تعداد   152  8/18  100

 22 كل  جمع 654  100  100

  

مؤسسه و مركز علمي پژوهشي  87از مجموع 3جدول 

بيشترين همكاري را  چغندرقند نشريهبا  داخلي و خارجي كه

مقاالت را درصد  80مركز بيش از  ،مؤسسه 20، تعداد اند داشته

 مجموعدر مانده  مؤسسه باقيو  مركز ،دانشگاه 67و  اند تهيه كرده

   دهند. پوشش ميدرصد از مقاالت را  20كمتر از 

  

  توضعيت مشاركت كشورهاي مختلف در توليد مقاال 4جدول 

  

  درصد  نويسندگان  ميزان مشاركت  ها كننده در تهيه مقاله نام كشورهاي مشاركت  رديف

  99 798 ايران  1

    4  سوريه  2

 2 انگليس  3  1

 1 آلمان  4

 1 بلژيك  5

  100  806  كشور 5  جمع
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ها توسط  بيشتر مقاله 4بر اساس اطالعات جدول 

 806نويسندگان ايراني نوشته شده است به نحوي كه از مجموع 

اند، تعداد  همكاري داشتهت در نگارش مقاال گاننويسندبار كه 

 يكنويسنده ( هشتو تنها ايران  ازدرصد)  99( نويسنده 798

  اند. داشته مشاركتها  درصد) از كشورهاي ديگر در نگارش مقاله

  

 بحث

 -علمي نشريهكه  دده مي نشان حاضرپژوهش  نتايج

صورت دوفصلنامه (سالي دو شماره)  كه بهچغندرقند پژوهشي 

تا  1380سال انتشار منظم از سال  15شود، طي  منتشر مي

تأليفي عنوان مقاله  224)، پژوهشانجام زمان ( 1394شهريور ماه 

در شده  ي چاپها البته تعداد مقاله. كرده استچاپ و منتشر 

مقاله در  17تا  9نبوده و از تعداد  سانيك ورد مطالعههاي م سال

از آنجا كه مجوز انتشار است.  داشتهنوسان  هاي مختلف سال

 تمامياست، صادر شده بان فارسي ز براي انتشار مقاالت به نشريه

زبان فارسي چاپ و منتشر شده  بهنيز  مورد بررسي هاي قالهم

بار  806نويسنده به تعداد  394، مقاله 224براي نگارش است. 

و از  نويسنده) 6/3طور ميانگين هر مقاله  (به اند مشاركت داشته

نفر  118 مرد وگان نويسنداز درصد  85 نفر يعني 688اين تعداد 

نتايج دست آمده در اين زمينه با  هنتايج ب. زن هستند )درصد 15(

از آمده است  يداخلهاي  بخش پيشينههايي كه در  پژوهشبرخي 

كه در ارتباط با يكي ديگر از  )2015( بشيري نتايج پژوهشجمله 

مطابقت  ،رستنيها) است نشريه(علمي پژوهشي سازمان  نشريات

 مقاله 16تعداد  )1جدول (هاي پژوهش  يافتهبا استناد به  دارد.

 208 ونگارش يافته  هنويسند كصورت ت به ها مقاله )درصد 1/7(

با تأليفي  هم چندنويسندگي ياصورت  به) درصد 9/92مقاله (

در بررسي  .شده استنويسنده تهيه  دو تا نه همكاري و مشاركت

اي با هشت نويسنده و يا  چغندرقند هيچ مقاله نشريهساله  15دوره 

  بيشتر از نه نويسنده مشاهده نشد. 

گونه كه در جدول شماره يك نمايش داده شده  همان

هاي با  ترتيب مربوط به مقاله به تأليفي است بيشترين مقاالت هم

مقاله) است و  63(نويسنده مقاله) و سه  66( نويسنده چهار

نويسنده هفت و نه تأليفي به مقاالت با  ترين تعداد مقاالت همكم

د. در نشو را شامل ميمقاله عنوان  سهفقط هر كدام تعلق دارد كه 

ضريب همكاري گروهي نويسندگان  1ستون آخر جدول شماره 

محاسبه و درج شده است كه بر اساس آن ضريب همكاري 

ريه به اين شرح ساله نش 15بازه زماني  نويسندگان در  گروهي

 1383)، 650( 1382)، 568( 1381)، 601( 1380است: سال 

)693 ،(1384 )627 ،(1385 )744 ،(1386 )543 ،(1387 )667 ،(

1388 )674 ،(1389 )652 ،(1390 )678 ،(1391 )690 ،(1392 

دست آمد. بيشترين  هبدرصد ) 557( 1394) و 684( 1393)، 752(

سال  ضريب درو كمترين  1392در سال ضريب همكاري گروهي 

ضريب همكاري گروهي نويسندگان و ميانگين حاصل شده  1386

است كه وضعيت مناسبي را  درصد 682چغندرقند مقاالت نشريه 

در تهيه و تأليف ) 2(شكل بر اساس نتايج پژوهش دهد.  نشان مي

در بار  806ه به تعداد سندنوي 394 ،منتشر شدهعنوان مقاله  224

ميزان اند كه از اين  هو نقش داشتمشاركت ها  نگارش مقاله

 60نويسندگي،  صورت تك مقاله به 16نفر در نگارش  16 ترتيب هب

نويسنده در  189دو نويسنده،  داراي مقاله 30نفر در نگارش 

 66در تهيه نويسنده  264 مقاله داراي سه نويسنده، 63نگارش 

مقاله داراي  29نويسنده در تهيه  145 ، چهار نويسندهداراي مقاله 

مقاله داراي شش  14نگارش نويسنده در  84پنج نويسنده، 

 نويسنده در نگارش هفت مقاله داراي هفت نويسنده 21 ،نويسنده

مشاركت  نويسنده 9مقاله داراي  3نويسنده در نگارش  27و 

 تأليفي به هم نشريهاين ويسندگان ندر ارتباط با گرايش  .اند داشته
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تأليفي به خصوص  نشان داد كه اغلب نويسندگان به هم نتايج

نويسنده تهيه شده است، تمايل  چهارمقاالتي كه با همكاري 

هاي مورد استناد در  اين پژوهش با يافتهدارند و از اين حيث نتايج 

و  )2013( ز، ايبن)2015( ويژه نتايج بشيري هاي پژوهش به پيشينه

مطابقت دارد. عالوه بر آن در خصوص  )2012( حيدري و صفوي

انگيزه و گرايش نويسندگان به انجام كار مشترك و تهيه مقاله 

 صورت گروهي، نتايج بدست آمده در اين مطالعه با ديدگاه آبام به

نشان 2جدول هاي پژوهش در قالب  يافته، همخواني دارد. )2001(

نفر از پرتوليدترين  30، نويسنده 394كه از مجموع دهد  مي

بار مشاركت و همكاري بيشترين سهم  296با  نشريهنويسندگان 

نفره اوليه كه  30اين گروه  اند. را در تهيه و نگارش مقاالت داشته

شوند، در نگارش  صد از كل نويسندگان را شامل ميرحدود هفت د

درصد) از كل مقاالت مشاركت  36بيش از يك سوم (حدود 

مقاله و  24با محمود مصباح آقاي  نفر 30اين ين بدر . اند داشته

اله  حفت داريوشآقاي مقاله و  18عبداللهيان با محمد آقاي 

هاي  عنوان پرتوليدترين نويسندگان، رتبه به مقاله 17با  طالقاني

  اند.  اول تا سوم را به خود اختصاص داده

 ،سازمان 126از مجموع  3با استناد به اطالعات جدول 

گر وابستگي  مؤسسه يا مركز علمي و تحقيقاتي كه بيان ،دانشگاه

 20ها يعني  سازماني نويسندگان هستند، حدود يك ششم از آن

ها  درصد) مقاله 2/76واحد، در توليد و انتشار بيش از سه چهارم (

نشان داده شده  3اند. همانگونه كه در جدول  مشاركت داشته

مؤسسه تحقيقات به ترتيب واحد پرتوليد  20است، از بين 

درصد) در جايگاه نخست قرار  2/29نويسنده ( 235با  چغندرقند

 7/6( 54مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي اصفهان با دارد و 

هاي  در رتبهدرصد)  7/4نويسنده ( 38تهران با و دانشگاه  درصد)

در ارتباط با وابستگي سازماني چنين  بعدي قرار دارند. هم

در اين دست آمده  هبكامل اطالعات اساس  بر نويسندگان،

نمايش داده شده است، نيز  3جدول كه بخشي از آن در پژوهش 

 63نفر ( 510  نويسنده 806از مجموع حاكي از آن است كه 

واحدهاي زير مجموعه مربوط به ها  درصد) وابستگي سازماني آن

مؤسسات و يعني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 

چنين  هم هستند. ها يا جهاد استانتابعه سازمان مراكز تحقيقاتي 

توان به اين نكته  در ميان مؤسسات و مراكز علمي پرتوليد مي

، چغندرقند نشريهكه صاحب امتياز  اشاره كرد كه با توجه به اين

است و از طرف ديگر دسترسي  مؤسسه تحقيقات چغندرقند

ن مؤسسه براي چاپ و نشر پژوهشگران و نويسندگان اي

افتد بيشترين  تر اتفاق مي هايشان تاحدودي آسانتر و سريع مقاله

اين متعلق به  چغندرقند نشريهآمار وابستگي سازماني نويسندگان 

هاي  يافته مقاله، در صدر قرار دارد. 235كه با  استمؤسسه 

هاي منتشر  دهد مقاله ) نشان مي4پژوهش حاضر (جدول شماره 

درصد) نوشته شده است  99عمدتاً توسط نويسندگان ايراني (شده 

و سهم مشاركت نويسندگان غير ايراني تنها يك درصد از كل 

  ها است. مقاله

  

  پپشنهادات 

از  درصد 63كه وابستگي سازماني حدود  با عنايت به اين

از  درصد 30كل نويسندگان مقاالت، درون سازماني است (

مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران موسسه تحقيقات 

چغندرقند تهيه شده است)، افزايش همكاري با پژوهشگران داخلي 

ها و مؤسسات علمي آموزشي دولتي و غيردولتي) براي  (دانشگاه

 تواند مفيد و مؤثر باشد. هاي پژوهشي مي ها و پروژه انجام طرح

هاي  پژوهش ت حاصلاز مقاال درصد 99در حال حاضر 

از مقاالت مربوط به پژوهشگران خارجي  داخلي و تنها يك درصد

 (چهار كشور) است. بنابراين مشاركت و همكاري علمي بيشتر با

هاي مرتبط با آن  نظران حوزه تخصصي چغندرقند و حوزه صاحب
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خصوص كشورهاي منطقه كه داراي نقاط  المللي به در سطح بين

سزايي در غناي ه تواند تأثير ب ند، ميمشترك بيشتري با ايران هست

 هاي پژوهشي داشته باشد. علمي يافته

صورت دو فصلنامه (با ميانگين ساالنه  چغندرقند به نشريه

مقاله) منتشر شود. با توجه به نقش و اهميت مجالت در  15

شود اين  هاي تازه علمي، پيشنهاد مي انعكاس و انتقال سريع يافته

 مه منتشر شود. صورت فصلنا به نشريه

كه  دبه اين نكته مجدداً اشاره كن ددان در پايان الزم مي

وضعيت چغندرقند  نشريهضريب همكاري گروهي نويسندگان 

تعامل و  هاي پژوهش و با استناد به يافتهبسيار مناسبي دارد 

هاي درون سازماني (پژوهشگران شاغل در واحدهاي زير  همكاري

مجموعه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) در نگارش 

هاي برون  و تدوين مقاالت گروهي بسيار بيشتر از مشاركت

اندركاران  و دست مديران شود مي پيشنهادسازماني است. همچنين 

 هاي مقالهنگارش  درسندگان گروهي نوي وضعيت همكاري نشريه

  د.پايش كنن و بررسي اي دوره صورت به را نشريه
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