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  چكيده
توانـد مبنـايي بـراي    ة الگوي رفتاري استفاده از منابع توسط پژوهشگران است كـه مـي  كنندبررسي و مطالعه منابع مقاالت منتشر شده منعكس مقدمه:

بـا هـدف مطالعـه تطبيقـي ميـزان مشـاركت گروهـي         اي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. ايـن پـژوهش     آوري مواد كنابخانههماها به منظور فراكثر كتابخانه
  ميالدي انجام شد. 2012 – 2010هاي بين سال DOAJنيوزيلند در  پايگاه اطالعاتي  نويسندگان و رفتار استنادي نشريات بهداشت عمومي ايران و

 همچنين بـا اسـتفاده از روش تحليـل هـم تـأليفي اسـتفاده شـده اسـت.        مقطعي و  –با استفاده از تحليل استنادي و نوع مطالعه توصيفي  روش بررسي:
شور ايران و نيوزيلند انتخاب گرديـد كـه از نظـر زمـاني نيـز بـا همـديگرنيز يكسـان         در حوزه بهداشت عمومي از دو ك مجله 10جامعه پژوهش شامل 

 Journal of Addiction and health ،International Journal of Preventive Medicine  ،Iranian Journal ofشاملاين مجالت . بودند

Environmental Health Science & Engineering  ،Journal  of Research in Health Sciences  وIranian Journal of Public  

Health  هـاي نيوزيلنـدي   و نشـريهclinical Medicine Insights: Reproductive Health  ،Environmental Health Insights  ،Health 

Care and Informatics Review Online  ،Substance Abuse: Research and Treatment  وJournal of Primary Health Care 
و جستجوي نشريات حوزه بهداشت عمومي كشور ايران و نيوزيلند انجام شد. از نشـريات دو   DOAJها با مراجعه به پايگاه اطالعاتي . دادهبوده است

  و آمار توصيفي بررسي گرديد. EXCELاستناد استخراج گرديد، و با استفاده از نرم افزار  23239كشور تعداد 
درصد در رتبه ششم مجـالت نمايـه كـرده در     65/3مجله معادل  8درصد در رتبه پنجم و نيوزيلند با تعداد  10/4مجله معادل  9ايران با تعداد  ها:هيافت

 3/21و درصد مربوط بـه كشـور ايـران     7/78مقاله  850قرار دارد. استنادهاي مقاالت نشريات ايراني و نيوزيلندي از مجموع  DOAJپايگاه اطالعاتي 
درصـد مربـوط بـه مجـالت      5/22درصـد مربـوط بـه كشـور ايـران و       5/77استناد در مقاالت  23239ها منتشر شده است و از درصد توسط نيوزيلندي

د شـده  مـتن اسـتنا   83/28و هر مقاله نيوزيلندي بـه طـور متوسـط بـه      ستده اشمتن استناد  93/26به به طور متوسطمقاله ايراني هر نيوزيلند بوده است. 
درصـد از مقـاالت داراي نويسـنده همكـار بـوده در حـوزه        1/95درصـد مقـاالت بـدون همكـار و      9/4مقاله ايراني منتشر شده،  669از مجموع است. 

درصد مقـاالت داراي نويسـنده    95/88درصد از مقاالت بدون همكار و  05/11مقاله منتشر شده نيوزيلندي،  181بهداشت عمومي است؛ و از مجموع 
 است. 93/3،  40/4اخص همكاري در هر مدرك ايراني و نيوزيلندي براي هر مدرك به ترتيب برابرشها نشان داد همكار بوده است. همچنين يافته

هاي اين پژوهش نشان از مشاركت گروهي از سوي پژوهشگران حوزة بهداشت عمومي در ايران و كشور نيوزيلند را به طور كلي يافته گيري:نتيجه
 هاي گروهي است.هاي مختلف نشان از سير به سمت مشاركتهاي انجام شده در حوزهرد كه در مقايسه با ديگر پژوهشدا

  تحليل؛ استناد؛ پايگاه هاي اطالعاتي؛ رفتار مشاركتي؛ همكاري. هاي كليدي:واژه
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  سندگانينويمشاركت گروه زانيو م يرفتار استناد

  

  مقدمه
در گذشته نويسندگان بيشتر به صورت انفرادي به توليـد آثـار   

ــره مــي  ــه و غي ــاب، مقال ــب كت ــا علمــي در قال ــد، ام پرداختن
هاي اخير نشان از آن دارد كه گـرايش نويسـندگان از   پژوهش

صورت انفرادي به انجام پژوهش به صـورت  انجام پژوهش به 
تــا  1981هــاي گروهــي جلــب شــده اســت. در فاصــله ســال

 80ميالدي، تعداد مقاالت چنـد نويسـندگي در آمريكـا    1995
هاي بين المللي نيز درصد افزايش يافته و در اين بين همكاري

هـاي  دو برابر رشد داشته است. نويسندگان براي انجام فعاليت
و قابل استناد بـه صـورت گروهـي بـه انجـام       پژوهشي معتبر
پردازند و اين افزايش همكاري به نوبه خود باعـث  پژوهش مي

 شـود افزايش تعداد بروندادهاي علمي در بيشتر نويسندگان مي
هـم   بـه بررسـي  زاده و همكارانش در پژوهش خود ). حسن1(

 ISI: Institute forتــأليفي در مقــاالت ايرانــي مجــالت 
Scientific Information  تـا   1989هـاي  در طول سـال

آن با ميزان اسـتناد بـه آن مجـالت پرداختنـد.      هو رابط 2005
درصـد مقـاالت نويسـنده     2/88نتايج پژوهش نشان داد كـه،  

اند. بين وجود نويسنده همكار و ميزان استناد بـه  همكار داشته
مقاالت، همبستگي مسـتقيم و معنـاداري وجـود دارد. تحليـل     

ا، معناداري تفاوت بـين ميـزان اسـتناد بـه مقـاالت در      هيافته
هاي علوم پايه، پزشكي، فنـي و مهندسـي، كشـاورزي و    حوزه

يـاتي و  ). همچنـين نتـايج پـژوهش ح   2انساني نيز اثبات كرد(
هـا،  اي در اكثـر حـوزه  ديدگاه نشان داد، توليدات تك نويسنده

ت بـيش از  اند و در مقابل، توليـدا ترين ميزان رشد را داشتهكم
تـرين  اي بـه ترتيـب بـيش   اي و چهار نويسـنده چهار نويسنده

ترين حـوزة  اند. پرمشاركتميزان رشد را به خود اختصاص داده
زيسـت شناسـي مولكـولي و ژنتيـك، و كـم       هموضوعي، حوز

هـاي  ترين حوزه، رياضـيات اسـت. ميـزان همكـاري    مشاركت
ان داد كـه  هاي مختلف نيز نشالمللي پژوهشگران در حوزهبين

هاي زمين شناسـي و اقتصـاد بازرگـاني،    پژوهشگران در حوزه
انـد.  ترين مشاركت را با پژوهشگران ديگر كشورها داشتهبيش
تـرين ميـزان همكـاري    هاي داروشناسي و شيمي نيز كمحوزه
). افشـار و همكـارانش در بررسـي    3( انـد المللي را داشـته بين

سندگان مقاالت مجلـه  ميزان استنادات و مشاركت گروهي نوي
 386پژوهش در علوم پزشكي مشخص كردند كه، در مجموع 

استناد بود. متوسـط   4915مجله توليد شده داراي  21مقاله از 
اسـتناد و بيشـترين تعـداد     73/12تعداد استناد براي هر مقاله 

بـوده اسـت. در رابطـه بـا ميـزان       1382مقاله مربوط به سال 
نويسنده داشته است. ميـانگين   مشاركت، بيشترين مقاالت سه

ضريب همكاري در حد متوسـط قـرار داشـت. از ميـان انـواع      
 درصـد بيشـترين اسـتفاده را داشـتند     75/69منابع، نشريات با 

)4.(  
نويسـنده   1333اي به اين نتيجه رسيد كـه،  طي مطالعه بتولي

 2/31مقاله مورد بررسـي، بيشـترين مقـاالت     394در نگارش 
اي اختصاص داشت. در مقاالت سه نويسندهدرصد به مقاالت 

استناد در هر مقالـه)   17(ميانگين  منبع 6771مورد بررسي به 
عصـاره و همكـارانش بـه بررسـي هـم      ). 5( مراجعه شده بود

هـاي اسـتنادي علـوم،    نويسندگي پژوهشگران ايران در نمايـه 
 Web ofانسـاني در پايگـاه    علوم اجتمـاعي، هنـر و علـوم   

Science پرداختند. نتايج نشـان   2006تا  2000هاي لدر سا
داد كه، بررسي ضـريب مشـاركت نويسـندگان در دوره مـورد     
بررسي روندي صعودي داشته است. اين امـر بيـانگر افـزايش    
تمايل نويسندگان به توليد مدارك مشاركتي در طول اين دوره 

اي نويسـنده  3و  2است. بيشترين مشاركت، در توليد مـدارك  
را بـه   59/0ده و ضريب مشاركت كلـي نويسـندگان   برآورد ش

خود اختصاص داده است. همچنين نتايج نشان داد كه كشـور  
هـاي اسـتنادي، بـا مشـاركت در     امريكا در هر سه حوزه نمايه

درصـد) بيشـترين مشـاركت را در     37/7مـدرك (  1865توليد 
زاده و ). حســن6توليــد مــدارك علمــي ايــران داشــته اســت( 

هاي هـم تـأليفي مركزيـت    به بررسي شاخصهمكارانش نيز 
هاي ساختاري پژوهشـگران نـانو فنـاوري ايـران     بينيت و چاله

) پرداختنـد  2011تـا 1991( نمايه شده در نمايه استنادي علـوم 
 39/3نتايج پژوهش نشان داد شاخص همكاري در هر مدرك 

نويسـنده   6با  1997است. بيشترين شاخص همكاري در سال 
اسـت. درجـه همكـاري پژوهشـگران نـانو       در هر مدرك بوده
ــران  ــاوري اي ــتر    96/0فن ــرايش بيش ــاكي از گ ــه ح ــوده ك ب
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نويسندگان اين حوزه، به هم تأليفي است. با توجه به ضـريب  
)، نويستدگان اين حوزه تمايل بااليي بـه  64/0( همكاري كلي

، بـاالترين  1997توليد مدارك علمي مشـاركتي دارنـد. سـال    
ــاركت ــريب مش ــال  )83/0( ض ــريب  1991و س ــرين ض كمت

و  Bordons). 7( اند) را به خود اختصاص داده5/0( مشاركت
همكارانش به بررسي ميزان مشاركت علمـي محلـي، ملـي و    

اي بيوشيمي پرداخـت. نتـايج پـژوهش    بين المللي در پژوهش
نشان داد كه همبستگي مثبتي بين توليـد و مشـاركت ملـي و    

 شـود اسپانيايي مشـاهده مـي  بين المللي در سطح نويسندگان 
كــه در خصــوص   Wilson). همچنــين نتــايج عصــاره و8(

همكاري در انتشارات علمي ايران در نمايه استنادي علوم طي 
بود. نتـايج پـژوهش نشـان داد كـه،      1999 -1995هاي سال

درصد  6/21همكاري معادل  324بيشترين همكاري علمي با 
ـ با كشور آمريكا بوده اسـت. پرتوليـد    94رين نويسـنده داراي  ت

 290ترين نويسـنده نيـز داراي   درصد) و پر استناد 8/18( مقاله
  ). 9( درصد) بوده است 6/44( استناد

ز آنجا كه استنادها حاصل تعامالت بين پژوهشگران در يـك  ا
محيط علمي هستند. استفاده از پژوهش ديگران توسـط يـك   

ر پژوهشـگران  ي تأثيرپـذيري او از سـاي  نويسنده، نشان دهنده
ي موضــوعي خـــاص،  اســت. از ايــن رو، در يـــك حــوزه   

ــاير      ــر روي س ــزايي ب ــأثير بس ــندگان ت ــتنادترين نويس پراس
توانـد  اي مطرح شده از سوي آنان ميپژوهشگران دارند و ايده

ي علمـي جديـد باشـد. بـا     پايه و اساس معماري يـك نظريـه  
فهـوم  توان سير تكاملي يك مرديابي استنادهاي اين افراد مي

اي بـه  سعادت و همكـارانش در مقالـه   ).10( علمي را دريافت
بـه   ISI web of scienceبررسي ميـزان اسـتناد مقـاالت    

ــوم  هدر دو حــوز DOAJمجــالت دسترســي آزاد پايگــاه  عل
بهداشت و پزشكي و علوم پايه پرداختند. نتايج پژوهش نشـان  

 داسـتنا  10116عنـوان مجلـه،    657علـوم پايـه بـا     هداد، حوز
شناسـي و  درصد) دريافت كرده است. موضوع زيسـت  91/62(

اسـتناد، معـادل    6009علوم زيستي بيشـترين ميـزان اسـتناد (   
 91( درصد) و موضوع رياضيات و آمار كمتـرين اسـتناد   4/59

درصد) را دريافت نمـوده اسـت. از طرفـي،     9/0استناد، معادل 

 5965عنـوان مجلـه،    680حوزة علوم بهداشـت پزشـكي بـا    
درصـد)، دريافـت كـرده اسـت. در ايـن حـوزه        09/37( استناد

 3236( (عمـومي)، بيشـترين ميـزان اسـتناد     موضوع پزشـكي 
پزشكي، كمترين درصد) و موضوع دندان 25/54استناد، معادل 
درصد ) را دريافت نموده  01/0استناد، معادل  1( ميزان استناد

فـاوت  ت هاست. آزمون خي دو در مورد تعداد مجـالت دو حـوز  
داري را نشـان نـداد، امـا در خصـوص تعـداد اسـتنادات،       معني

داري ميـان دو حـوزه   آزمون خي دو نشان داد كه تفاوت معني
  ).11( علوم بهداشت و پزشكي و علوم پايه وجود دارد

توانند مقاالت علمي زماني از اهميت و اعتبار برخوردارند و مي
نــد كــه رســالت حقيقــي و پژوهشــي خــود را خــوب ايفــا كن 

ها از منابع منتشر شده در آن زمينـه شـناخت   نويسندگان مقاله
المقدور سعي كنند تا از منـابع مهـم،   كافي داشته باشند و حتي

). در طول 12( ها استناد كننداصيل، و معتبري استفاده و به آن
دو دهه گذشته چاپ و نشر مجـالت علمـي دسـتخوش يـك     

ده است. اين انقالب انقالب واقعي و ظهور شبكه جهان وب ش
شامل دو مرحله به هم پيوسته است. اولين و تـا امـروز قابـل    
مشاهده است، تغيير سريع از مجالت چاپي به نشر الكترونيكي 
است. دومـين مرحلـه انقـالب دسترسـي بـه مقـاالت بـدون        

اشـتراكي، كـه معمـوالً بـا عنـوان      مثـل  هيچگونه محـدويت  
  ).13( دسترسي آزاد به مقاالت علمي است

نشـريات در جهـان و در نتيجـه رشـد      هبا توجه به رشد فزايند
بهاي آن از يك سو و براي رسيدن بـه جريـان اصـلي دانـش     
جهاني باز، امروزه شاهد دسترسي آزاد به مجـالت تخصصـي   

هاي علمي هاي اطالعاتي براي همگان به زبانمعتبر و پايگاه
در هـاي دسترسـي آزاد نمايـه شـده     جهان شده اسـت. مجلـه  

هاي اطالعاتي پيوسته به عنوان منبع ارزشـمندي مـورد   پايگاه
توجه پژوهشـگران قـرار دارد. مقـاالت ايـن مجـالت توسـط       

توانـد  هاي مختلف تدوين شده است كه مـي متخصصين حوزه
هاي مختلـف  ها و زبانتخصصي را در حوزه –اطالعات علمي

يكــي از ايــن  در اختيــار مشــتريان اطالعــات گذاشــته شــود.
  DOAJتوان به پايگاه اطالعاتيهاي معتبر رايگان ميايگاهپ

ــتفاده     ــهولت اس ــاه س ــن پايگ ــدف اصــلي اي ــرد. ه ــاره ك اش
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پژوهشگران به صورت رايگـان بـه مجـالت علمـي و تـرويج      
شده در ايـن پايگـاه    هاستفاده از آنان است. تعداد نشريات نماي

عنوان مجلـه   8377طبق آخرين گزارش از وب سايت پايگاه، 
عنـوان مقالـه را در    9322678قابـل جسـتجو و بـا     4135كه 

درصـد   10دهد. اين پايگاه تقريبـاً  اختيار پژوهشگران قرار مي
كرده اسـت. پايگـاه بـه صـورت      همجالت دنيا را در خود نماي

گيـرد. موضـوعات در   جامع تمام موضوعات علمي را در بر مي
سازماندهي پايگاه بر اساس يك سلسله مراتب مبتني بر رشته 

امروزه توانايي دانشمندان در برقراري ارتباط علمـي  شده است.
در سطح ملي و بين المللي، يكي از مهمترين عواملي است كه 

هاي پژوهشـي مشـترك و در نتيجـه    منجر به افزايش فعاليت
گسترش علم در سراسـر جهـان شـده اسـت. افـزايش تعـداد       

ر پايـان قـرن   اي و تـأليف مشـترك د  هاي چند نويسندهمقاله
). بررسي مĤخذ مقاالت بـه  14( بيستم بيانگر اين واقعيت است

هاي علمي و فكري مراكـز دانشـگاهي   عنوان يكي از سرمايه
هـاي چنـين مطالعـاتي    امري در خور توجه است و نتايج يافته

ــابع توســط    ــاري اســتفاده از من ــده الگــوي رفت ــنعكس كنن م
هـا  نوع بررسـي هاي حاصل از اين پژوهندگان است و فهرست

ها مبنايي براي گزينش باشند. توانند در بسياري از كتابخانهمي
بـا  هاي صورت گرفته، هدف كلي پژوهش با توجه به پژوهش

تطبيقي به شناسايي رفتار اسـتنادي و ميـزان   استفاده از روش 
مشاركت گروهي نويسندگان نشريات بهداشت عمومي ايران و 

  پرداخته شد. DOAJ نيوزيلند در پايگاه اطالعاتي
  

  روش بررسي
روش بررسي با استفاده از تحليل استنادي و نوع مطالعه 

همچنين با استفاده از روش تحليل هم مقطعي و  –توصيفي
تحليل استنادي به عنوان زير  تأليفي استفاده شده است.

اساس شود. اي از حوزه كتابسنجي محسوب ميمجموعه
رضيه استوار است كه بين انديشه تحليل استنادي بر اين ف

مدرك استنادكننده و مدرك مورد استناد، نوعي رابطة 
محتوايي وجود دارد و اين دو از نظر موضوعي كم و بيش با 

  ). 15( يكديگر ارتباط دارند

مجله در حوزه بهداشت عمومي از  10جامعه پژوهش شامل 
ز انتخاب گرديد كه از نظر زماني ني دو كشور ايران و نيوزيلند

گيري هدفمند با همديگرنيز يكسان بودند. روش انتخاب نمونه
 2010هاي بوده يعني مجالتي كه به زبان انگليسي و در سال

 10در اين پايگاه نمايه شده است. بنابراين ميالدي  2011الي 
نشريه از هر دو كشور كه با نوع هدفمند مطابقت داشت، 

يكسان بودند. دليل  انتخاب گرديد كه از نظر زماني نيز با هم
منتشر شده  انتخاب كشور نيوزيلند اين است كه ميزان مجالت

در پايگاه مورد بررسي مشابه ايران بوده چون يكي از 
هاي مطالعة تطبيقي همسان بودن آن دو كشور بر شاخص

ها بر اساس آوري دادهابزار جمع اساس موضوع بحث است.
ناد استخراج و با است 23239منابع مقاالت بود كه تعداد 

و با استفاده از آمار توصيفي  Excelاستفاده از نرم افزار 
ميانگين تعداد  هبررسي گرديد. در بخش دوم براي محاسب

نويسندگان يا شاخص همكاري، درجه همكاري و ضريب 
  هاي زير استفاده شد.همكاري از فرمول

  شاخص همكاري 
fjاراي = تعداد مقاالت تحقيقاتي دj  نويسنده كه در دوره

  اند.زماني مشخصي در يك حوزه منتشر شده
N تعداد كل مقاالت تحقيقاتي كه در همان دوره مشخص =

  اند.در آن زمينه منتشر شده
K بيشترين تعداد نويسندگان به ازاي هر مقاله در يك =

دهنده ميانگين تعداد نويسندگان هر اين فرمول نشان حوزه.
اخص همكاري، تفاوت بين سطوح نويسندگان مقاله است. ش
  ).16( سازدرا مشخص مي

  درجه همكاري 
fj تعداد مقاالت تحقيقاتي داراي يك نويسنده كه در دوره =

  اند.زماني مشخصي در يك حوزه منتشر شده

  ضريب همكاري 
  تفسير فرمول:
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  است.  1صفر و . مقدار به دست آمده ار فرمول باال بين 1
ميل كند ميزان  1به سمت  CC. اين شاخص، هر چه مقدار 2

همكاري بيشتر بوده و هر چه به سمت صفر ميل كند مقاالت 
). به عبارت ديگر، اين 18 -16( تك نويسنده در اولويت است

ميل كند مشاركت گروهي بين  1عدد هر چه به سمت 
  تري قرار دارد.   نويسندگان در سطح مطلوب

جهت محاسبه ميانگين تعداد نويسندگان از شاخص همكاري 
استفاده شد. مقدار شاخص همكاري، تفاوت بين سطوح 

). در اين شاخص، هر 16 ،7( سازدنويسندگان را مشخص مي
چه مقدار باالتر باشد نشان از مشاركت گروهي در نوشتن 

  مقاله در مجالت ايراني را دارد.
  

  هايافته
 DOAJپايگاه اطالعاتي  شان داد كه، درهاي اوليه نبررسي

شده است كه  كشور در آن فهرست 46تعداد مجالت 
مجله  33بيشترين مجالت مربوط به كشور انگليس با تعداد 

درصد در رتبه اول سپس كشور آمريكا با تعداد  06/15معادل 
مجله  24درصد در رتبه دوم؛ برزيل  15/14مجله معادل  31

مجله  11رتبه سوم، هند با تعداد درصد در  95/24معادل 
مجله  9درصد در رتبه چهارم، ايران با تعداد  02/5معادل 
مجله  8درصد در رتبه پنجم و نيوزيلند با تعداد  10/4معادل 
وضعيت نشر و  درصد در رتبه ششم قرار دارد. 65/3معادل 

  نشان داده شده است. 1استناد مجالت ايراني در جدول 
 Iranian Journal ofه ايراني، مجل1مطابق جدول 

Public  Health  داراي بيشترين مقاالت منتشره در بين
 Journal ofمقاله است و مجله  278نشريات با تعداد 

Research in Health Sciences  مقاله در  52باتعداد
رديف آخر مجالت ايراني قرار دارد. از لحاظ استنادها در هر 

با  Iranian Journal of Public  Healthمقاله، مجله 
 Journal  ofاستناد بيشترين و مجله 7724مقاله تعداد  278

Research in Health Sciences  مقاله،  52با تعداد
استناد را به خود اختصاص داده است؛ و در  1233تعداد 

 2خصوص وضعيت نشر و استناد مجالت نيوزيلندي در جدول 
مجله نيوزيلندي  ،2مطابق جدول  نشان داده شده است.

Journal of Primary  Health Care  داراي بيشترين

مقاله است و  91مقاالت منتشره در بين نشريات با تعداد 
 Clinical Medicine Insights: Reproductiveمجله

Health مقاله در رديف آخر مجالت نيوزيلندي  12تعداد  با
 Journal ofهقرار دارد. از لحاظ استنادها در هر مقاله، مجل

Primary Health Care  استناد  2223مقاله تعداد  91با
 :Clinical Medicine Insightsبيشترين، و مجله

Reproductive Health  430مقاله، تعداد  12با تعداد 
با توجه به دو جدول  استناد را به خود اختصاص داده است.

 Iranian Journal of Publicسه مجله ايراني قبلي، 

Health ،International Journal of Preventive 

Medicine  وIranian Journal of Environmental 

Health  Science & Engineering  با بيشترين
مجله اند. استنادها رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده

 clinical Journal of Primaryنيوزيلندي با عنوان 

Health Care قرار دارد. درهمكرد تعداد  در رتبه چهارم
نشان  3مقاالت ايران و نيوزيلند و استنادهاي آنان در جدول 

  داده شده است. 
 850، دو كشور ايران و نيوزيلند در مجموع 3مطابق جدول 

اند كه از اين منتشر كرده DOAJمقاله در پايگاه اطالعاتي 
و درصد مربوط به كشور ايران  7/78مقاله معادل  669تعداد 
ها منتشر درصد توسط نيوزيلندي 3/21مقاله معادل  181تعداد 

استناد در مقاالت شمارش  23239شده است. در مجموع 
درصد  5/77استناد معادل  18020گرديد كه از اين تعداد 

 5/22استناد معادل  5219مربوط به كشور ايران و تعداد 
درصد مربوط به مجالت نيوزيلند بوده است. همچنين 

 به طور متوسطمقاله ايراني هر ها نشان داد كه، سيبرر
در صورتي كه هر مقاله  .اندمتن استناد كرده 93/26به

  اند. متن استناد كرده 83/28نيوزيلندي به طور متوسط به 
وضعيت مشاركت گروهي دو كشور ايران و در خصوص 

ابتدا كليه نشريات ايراني و نيوزيلند در حوزة بهداشت عمومي 
يلندي را در يك جدول كلي انتقال داده شد و مشخص نيوز

 9/4مقاله ايراني منتشر شده،  669گرديد كه، از مجموع 
درصد از مقاالت داراي  1/95درصد مقاالت بدون همكار و 

نويسنده همكار در حوزة بهداشت عمومي بوده است؛ و از 
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درصد از  05/11مقاله منتشر شده نيوزيلندي،  181مجموع 
درصد مقاالت داراي نويسنده  95/88بدون همكار و مقاالت 

همكار است. به منظور تعيين شاخص همكاري در كل 
مجالت ايراني و نيوزيلندي نشان داده شد كه، وضعيت 
مشاركت گروهي در بين نويسندگان ايراني داراي نوسان 

نويسندگي  18است. كه از يك نويسندگي تا مشاركت گروهي 
هاي گروهي در بيشترين ميزان مشاركت گردد.نيز مشاهده مي

بين دو تا هفت نويسندگي در نوسان است جهت تعيين 
شاخص، درجه و ضريب همكاري نويسندگان ايراني و 

  نشان داده شده است. 4نيوزيلندي در جدول 
پژوهشگر در نوشتن  40/4، به طور ميانگين 4مطابق جدول 

ص همكاري اند. بيشترين ميزان شاخمقاله مشاركت داشته
است. براي نشان دادن محاسبه  66/4با  2012مربوط به سال 

نسبت مقاالت گروهي به كل مقاالت تأليف شده از مقياس 
درجه همكاري استفاده گرديد، نتايج نشان داد درجه همكاري 

است كه حاكي از آن دارد گرايش بيشتر  92/0به طور كلي 
ليفي است. براي نويسندگان مقاالت مجالت ايراني  به هم تأ

محاسبه نسبت همكاري نويسندگان از ضريب همكاري 
) بين 72/0( استفاده شد. بر اساس ارقام ضريب همكاري

تر بيش 2012بهداشت عمومي ايران در  هنويسندگان در حوز
است. به طور كلي ميانگين ضريب  2011و  2010از سال 

ال همكاري بين نويسندگان مقاالت مجالت ايراني در سه س

است. اين بدان معني است كه در  70/0برابر  2012تا  2010
كل، ميزان مشاركت گروهي بين نويسندگان ايراني در تدوين 
مقاالت در حد تقريباً مطلوبي قرار داشته است و اين 

هاي گروهي با نويسندگان تمايل زيادي دارند كه به فعاليت
يكديگر بپردازند. بيشترين ضريب همكاري مربوط به سال 

وضعيت مشاركت گروهي بوده است. همچنين  72/0با  2012
نيوزيلندي نيز داراي  در بين نويسندگان مقاالت مجالت

نويسندگي  18نوسان است. اين وضعيت از يك نويسندگي تا 
يوزيلند گردد. شاخص همكاري نويسندگان ننيز مشاهده مي

نشان از آن دارد كه، شاخص همكاري در هر مدرك در سال 
برابر  2012و سال  92/3برابر  2011، سال  72/3برابر  2010

در حوزه بهداشت عمومي نشريات نيوزيلندي است كه  17/4
است.  93/3به طور متوسط در اين حوزه براي هر مدرك 

طور  نتايج درجه همكاري نشان داد كه، درجه همكاري به
است كه حاكي از آن دارد گرايش بيشتر  90/0كلي 

به هم تأليفي است. همچنين  يلنديوزيننويسندگان مجالت 
است. در تبيين آن اين بدان معني  60/0ضريب همكاري برابر 

است كه در مجموع ميزان همكاري گروهي بين نويسندگان 
در حد متوسط به باال است و نويسندگان تمايل به همكاري 

اند. بيشترين ضريب همكاري مربوط روهي با همديگر بودهگ
  بوده است. 64/0با  2012به سال 

 

  

  وضعيت نشر و استناد مجالت ايراني در حوزة بهداشت عمومي: 1جدول 
درصد 
  استنادها 

تعداد 
  استنادها

درصد در هر 
  رديف  عنوان نشريه انتشارسال  تعداد مقاله  نشريه 

3/26  
5/38  
2/35  

363  
531  
485  

1/28 
1/35  
8/36 

16  
20  
21  

2010 
2011  
2012 Journal of Addiction and health  1  

100  1379  100  57   
16/17  
95/14  
88/67  

884  
770  
3496  

8/16 
6/21  
6/61 

31  
40  
114  

2010 
2011  
2012 
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 ت ايراني در حوزة بهداشت عموميوضعيت نشر و استناد مجال :1ادامه جدول 

درصد 
  استنادها 

تعداد 
  استنادها

درصد در هر 
  رديف  عنوان نشريه انتشارسال  تعداد مقاله  نشريه 

100  5150  100  185     
73/51  
26/48  

 -  

1311  
1223  

 -  

6/54 
4/45  

 -  

53  
44  
 -  

2010 
2011  

- 
Iranian Journal of Environmental Health 

Science & Engineering 
3  

100  2534  100  97   
71/28  
90/30  
38/40  

354  
381  
498  

76/30  
76/30  
46/38  

16  
16  
20  

2010 
2011  
2012 Journal  of Research in Health Sciences 4  

100  1233  100  52   
90/22  
33/24  
75/52  

1769  
1880  
4075  

10/24  
02/23  
87/52  

67  
64  
147  

2010 
2011  
2012 Iranian Journal of Public  Health 5  

100  7724  100  278   
  

  بهداشت عمومي هنيوزيلند در حوز مجالت استنادوضعيت نشر و  :2جدول 
درصد 
درصد در هر   تعداد استنادها  استنادها 

  رديف  عنوان نشريه انتشارسال  تعداد مقاله  نشريه 

02/33  
37/28  
60/38  

142  
122  
166  

66/41  
66/41  
66/16  

5  
5  
2  

2010 
2011  
2012 clinical Medicine Insights: Reproductive Health 1  

100  430  100  12   
1/41  
81/43  
07/15  

289  
308  
106  

50 
33/33  
66/16  

12  
8  
4  

2010 
2011  
2012 Environmental Health Insights 2  

100  703  100  24   
02/55  
4/24  
56/20  

372  
165  
139  

61/51  
8/25  
58/22  

16  
8  
7  

2010 
2011  
2012 Health Care and Informatics Review Online 3  

100  676  100  31   
4/22  
35/17  
23/60  

266  
206  
715  

08/26  
73/21  
17/52  

6  
5  
12  

2010 
2011  
2012 Substance Abuse: Research and Treatment 4  

100  1187  100  23   
39/31  
63/26  
97/41  

698  
592  
933  

96/32  
86/31  
16/35  

30  
29  
32  

2010 
2011  
2012 Journal of Primary Health Care 5  

100  2223  100  91   
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  درهمكرد وضعيت نشر و استنادها در دو كشور ايران و نيوزيلند :3دول ج

  ميانگين استناد در هر مقاله  درصد استنادها  تعداد استنادها  درصد  تعداد مقاله  كشور  رديف

  93/26  5/77  18020  7/78  669  نشريات ايراني  1

  83/28  5/22  5219  3/21  181 نشريات نيوزيلندي  2
    100  23239  100  850  جمع كل

  
   2012تا  2010هاي بهداشت عمومي بين سال هتوزيع شاخص مشاركت گروهي نويسندگان ايراني در حوز :4جدول 

  سال  كشور
  كل  2012  2011  2010  نوع شاخص

  ايران
  40/4 15/4 66/4  40/4 (CI)شاخص همكاري

  92/0  92/0  92/0  92/0  (DC) درجه همكاري 
  70/0 69/0 72/0  70/0 (CC) ضريب همكاري

  نيوزيلند
  72/3  92/3  17/4  93/3 (CI)شاخص همكاري 

  89/0  90/0  92/0  90/0  (DC) درجه همكاري 
  62/0  55/0  64/0  60/0  (CC) ضريب همكاري 

  

  بحث
تطبيقي به  بر مطالعه با توجه به هدف اصلي پژوهش، مبني

شناسايي رفتار استنادي و ميزان مشاركت گروهي نويسندگان 
مجالت بهداشت عمومي ايران و نيوزيلند در پايگاه اطالعاتي 

DOAJ نتايج حاصل ميالدي و  2012 – 2010هاي بين سال
مجله ايراني با عنوان هاي اساسي پژوهش نشان داد پرسش

Iranian Journal of Public  Health اي دار
مقاله است و از لحاظ  278بيشترين مقاالت منتشره با تعداد 

درصد از كل  23/33معادل  7724استناد، اين مجله با 
استنادها، بيشترين را به خود اختصاص داده است. ميانگين 

مجله استناد است و  78/27استناد در اين مجله ايراني برابر با 
 Journal of Primary Healthنيوزيلندي با عنوان 

Care  مقاله و از لحاظ استنادها در هر مقاله، با  91با تعداد
درصد از كل استنادها، بيشترين را به خود  56/9معادل  2223

 چنين ميانگين استناد در اين مجلهماختصاص داده است. ه

. اين بدان معني است استناد است 42/24نيوزيلندي برابر با 
 ي از منابع بيشتري از مجلهنويسندگان مقاله اين مجله ايران

كنند هر چند كه اين تفاوت زياد نيست. نيوزيلندي استفاده مي

مقاله با  850همچنين دو كشور ايران و نيوزيلند در مجموع 
اند كه منتشر كردهDOAJاستناد در پايگاه اطالعاتي  23239

درصد مربوط به كشور  7/78مقاله معادل  669از اين تعداد 
درصد و  5/77استناد معادل  18020اين تعداد ايران كه از 

ها كه از درصد توسط نيوزيلندي 3/21مقاله معادل  181تعداد 
درصد منتشر شده است.  5/22استناد معادل  5219اين تعداد، 

متن استناد  93/26به به طور متوسطمقاله مجله ايراني هر 
ط به در صورتي كه هر مقاله نيوزيلندي به طور متوس .اندكرده

هاي اين پژوهش با يافته اند.متن استناد كرده 83/28
) كه نشان داد، متوسط 4( هاي افشار، عبدالمجيد و دانشيافته

) 5( استناد و پژوهش بتولي 73/12تعداد استناد براي هر مقاله 
استناد در هر مقاله بوده است، از  17كه متوسط ميانگين 

مقاله  669از مجموع  اند.تري برخوردار بودهوضعيت مطلوب
 1/95درصد مقاالت بدون همكار و  9/4ايراني منتشر شده، 

بهداشت  هدرصد از مقاالت داراي نويسنده همكار در حوز
مقاله منتشر شده  181عمومي بوده است و از مجموع 

 95/88درصد از مقاالت بدون همكار و  05/11نيوزيلندي، 
در تبيين آن درصد مقاالت داراي نويسنده همكار است. 
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توان گفت كه نويسندگان نشريات حوزه بهداشت عمومي مي
بيشتر تمايل دارند كه مقاالت خود را به صورت گروهي تدوين 

زاده، بقايي و حسنهاي هاي اين پژوهش با يافتهكنند. يافته
درصد مقاالت از  2/88نشان داد، ) كه 2( چاكلينوروزي

  خواني داشته است.  نويسنده همكار وجود داشته است، هم
نتايج شاخص همكاري نشان داد وضعيت مشاركت گروهي در 
بين نويسندگان مجالت ايراني و نيوزيلندي داراي نوسان 

نويسندگي  18است كه از يك نويسندگي تا مشاركت گروهي 
محاسبه ميانگين تعداد نويسندگان گردد. نيز مشاهده مي

هشگر و محاسبه پژو 40/4ايراني از شاخص همكاري برابر 
در نوشتن  93/3ميانگين تعداد نويسندگان مجالت نيوزيلندي

اند. بيشترين ميزان شاخص همكاري در مقاله مشاركت داشته
و نويسندگان  66/4با  2012مجالت ايراني مربوط به سال 

هاي هاي پژوهش با يافتهاست. يافته 17/4مجالت نيوزيلندي 
د، ميزان مشاركت، بيشترين ) نشان دادن4( افشار و همكارانش

) بيشترين 5( مقاالت سه نويسنده بوده و پژوهش بتولي
اي اختصاص درصد به مقاالت سه نويسنده 2/31مقاالت 

) نشان داد، توليدات تك 3( داشته و پژوهش حياتي و ديدگاه
اند و ترين ميزان رشد را داشتهها كماي در اكثر حوزهنويسنده

اي و چهار ش از چهار نويسندهدر مقابل، توليدات بي
ترين ميزان رشد را به خود اي به ترتيب بيشنويسنده

) بيشترين 6( عصاره و همكارانشاند و پژوهش اختصاص داده
اي برآورد شده و نويسنده 3و  2مشاركت، در توليد مدارك 

) نشان داد، شاخص 7( زاده و همكارانشپژوهش حسن
همخواني دارد به عبارتي،  ،است 39/3همكاري در هر مدرك 

در خصوص شاخص همكاري وضعيت نشريات ايراني بيشتر 
  تمايل دارند كه مشاركت گروهي داشته باشند.

نتايج مقياس درجه همكاري نشان داد، درجه همكاري در 
 است و در مجالت 92/0مقاالت مجالت ايراني به طور كلي 

گرايش كه حاكي از آن دارد  90/0نيوزيلندي به طور كلي 
بيشتر نويسندگان مقاالت مجالت ايراني و نيوزيلندي به هم 

زاده و حسنهاي هاي اين پژوهش با يافتهتأليفي است. يافته
) كه نشان داد، درجه همكاري پژوهشگران نانو 7( همكارانش

بوده حاكي از گرايش بيشتر نويسندگان  96/0فناوري ايران 
دارد اين بدان معني  اين حوزه به هم تأليفي است، همخواني

است كه نويسندگان مجالت تمايل به همكاري گروهي را 
به طور كلي ميانگين ضريب همكاري بين نويسندگان  دارند.

است. اين  70/0برابر ميالدي  2012تا  2010در سه سال 
بدان معني است كه در كل، ميزان مشاركت گروهي بين 

مقاالت در حد نويسندگان مقاالت مجالت ايراني در تدوين 
تقريباً مطلوبي قرار داشته است و اين نويسندگان تمايل زيادي 

هاي گروهي با يكديگر بپردازند. ولي به دارند كه به فعاليت
است. در تبيين آن اين  60/0طور كلي ضريب همكاري برابر 

بدان معني است كه در مجموع ميزان همكاري گروهي بين 
به باال است و نويسندگان نويسندگان مجالت در حد متوسط 

اند. در اين خصوص تمايل به همكاري گروهي با همديگر بوده
وضعيت نويسندگان مجالت ايراني نسبت به نويسندگان 

هاي اين پژوهش با مجالت نيوزيلندي باالتر بوده است. يافته
) كه نشان دادند، ميانگين 19( دانش و همكارانش هاييافته

گران حوزة كتابداري و ضريب همكاري بين پژوهش
 عصاره و همكارانش بوده است و پژوهش 08/0رساني اطالع

) كه نشان داد ضريب مشاركت نويسندگان در دوره مورد 6(
بررسي روندي صعودي است. ضريب مشاركت كلي 

را به خود اختصاص داده است و پژوهش  59/0نويسندگان 
د، ضريب ) نتايج پژوهش نشان دادن7( حسن زاده و همكارانش

)، نويسندگان اين حوزه تمايل بااليي به 64/0همكاري كلي (
ولي با پژوهش افشار و توليد مدارك علمي مشاركتي دارند. 

) كه نشان داد، ميانگين ضريب همكاري در حد 4( همكارانش
هاي يافته به طور كلي متوسط قرار داشت، همخواني ندارد.
شان دادند، ) كه ن20( اين با پژوهش رحيمي و فتاحي

هاي كشاورزي، علوم پايه و مهندسي فراواني قابل حوزه
توجهي در توليدات علمي مشترك اعضاي هيأت علمي خود 

انساني فراواني توليدات مشترك،  دارند، اما در حوزة علوم
ترين ميزان را در كل دانشگاه مورد بررسي به خود پايين

ري علمي اختصاص داده است. همچنين بيشترين نسبت همكا
در حوزة كشاورزي، سپس در حوزة علوم پايه و پس از آن در 
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حوزة فني و مهندسي است. اين تمايل نيز در پژوهش دانش و 
) كه مشخص كردند رشته كتابداري و 19( همكارانش

انساني نيز  رساني به عنوان زير مجموعة حوزة علوماطالع
ه است، داراي ضريب مشاركت گروهي در حد بسيار پايين بود

 مغايرت داشته است.
  

  گيرينتيجه
هاي اين پژوهش نشان از مشاركت گروهي به طور كلي يافته

مقاالت از سوي پژوهشگران حوزة بهداشت عمومي در 
را دارد كه در مقايسه با ديگر  نيوزيلندايران و كشور مجالت 

هاي مختلف نشان از سير به هاي انجام شده در حوزهپژوهش
دهد كه در و اين نشان مي دارداي گروهي هسمت مشاركت

هاي به سمت مشاركتتمايل نيز هاي علوم پزشكي حوزه
 حوزة علوم. ولي با توجه به منابع پيشين در وجود داردگروهي 

هاي گروهي تمايل كمتري به مشاركت، انساني پژوهشگران
  دارند. 

هاي بيشتري صورت گيرد تا هرچند كه ضرورت دارد، پژوهش
كه دليل اين رفتار  نويسندگان چه چيزي  يابي شود،ريشه
 است.
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The Comparative Study of Citation Behavior and Iranian and New 
Zealand Journal of Public Health Authors Group Participation in 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Database* 
 

Zahra Abazari1, Farshad Parhamnia2  
 

  

  
Abstract  
Introduction: Studies published sources, reflecting the pattern of resource use by researchers that 
could be the basis for most libraries in order to used collection library material. This study is athe 
comparative study of citation behavior and Iranian and New Zealand journals of public health 
author’s group participation in DOAJ database between the years 2010 – 2012. 
Methods: The method in this study is a bibliometrics research with of using citation analysis and 
cross–sectional. In addition to that the co-authority method was used too. The research society 
was 10 journals regarding public health chosen from Iran and New Zealand .the date of the 
journals was like each other. The date was gathered through referring to database DOAJ and 
searching public health journals of Iran and New Zealand. 23239 cites were chosen from those 
journals and it was done with the use of Excel and description statistics. 
Results: The results indicates Iran that with 9 of 4.10% in the fifth and New Zealand with magazine 
number 8 equals 3.65 percentage ranks sixth in the journals indexed in DOAJ database. Iran and New 
Zealand whit total of 850 citations of journal articles 78.7 present of Iran and 21.3% of New Zealanders 
have published articles with by 23,239 citations from articles 77.5% of the country and a 5/22% of the 
New Zealand Journal of Iranian paper average 93/26 has been cited text. A total of 669 articles published 
from Iran, 4.9% of the articles without peer and 95.1 of the co-author of articles in the field of public 
health have been and a total of 181 articles published in New Zealand, 11.5% of the papers without peer 
and an 88.95% co-author of articles. The findings showed that collaboration index of Iran and New 
Zealand, respectively, for each degree, 4.40, and 3.93. 
Conclusion: Overall, the findings indicate that there is a cooperative involvement of a group of 
researchers in the field of public health and the country is New Zealand that in contrast to other 
studies conducted in different areas of the course the group contributions. 
Keywords: Aanalysis; Citation; Databases; Cooperative Behaviour; Collaboration.   
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