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چکیده
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سازمانی در اين حوزه  30/99درصد ،همکاری بروی سازمانی  53/73درصد و همکاری باین المللای 30/70
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بدست آمد ناايج تحقیق نرای داد شهکه همکاری در حوزه للوم پايه پزشاکی از انساجام کاافی برتاوردار
نهوده و ارتهاط و همکاری للمی الزم بین پژوهرنرای صورت ننرفاه است

واژگان کلیدی :بیوانفورماتیک ،تحلیل شبکه ،پزشکی مولکولی ،سلول های بنیادی ،علوو پاهوه
پزشکی ،هم تألیفی ،همکاری علمی ،نماهه استنادی علو

مقدمه
پژوهرنرای در همکاری های للمی ايده های تود را به اشاراک گذاشاه و بار کیفیات کاار
يکدينر اثر می گذارند و بدين ترتیب ،هم از مهارت های تخصصای و هام از دساااوردهای
يکدينر در کاار گروهای بهاره مای برناد و هماین مسائله موجاب گساارش کیفای و کمای
بروندادهای پژوهری می شود (دی-اسافانو ،فوک  ،ويااال و زاکاارين )3700 ،0باا افازايش
تولیدات للمی مرارک ،للمسنجی سعی میکند از وريق سنجش میزای تولیادات مراارک
افااراد و مقايسااهی آیهااا بااا يکاادينر ،النوهااای رايااج میااای آیهااا را شناسااايی کنااد و بااه
سنجههايی برای سنجش و ارزيابی میزای همکاریهای للمی دست يابد (ناوروزی چااکلی،
 )0097با توجه به اين که پديده تألیف مرارک يکای از نراانههاای باارز همکااری للمای
است می تواند به لنوای شاتصی برای سنجش همکاری للمی در نظار گرفااه شاود تاألیف
مرارک بین پژوهرنرای بالث به وجود آمدی شهکه اجامالی بین آی ها می شود (رحیمی و
فااحی)0006 ،
شهکههای همنويسندگی از شهکههای اجامالی مهم میباشند که به واور گساارده بارای
تعیین ساتاار همکاریهای للمی و موقعیت فردی پژوهرنرای به کاار مایروناد توجاه باه
جوامع للمی به مثابه شهکههای همکاری و همنويسندگی ،میتواند به درک بهاار رفاارهاا و
روابط در اين جواماع کماک کناد و سیاسات گاذارای را در شناساايی و تراويق رفاارهاای
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اثربخش تر يااری رسااند ياک شاهکه هام نويساندگی ،تصاويری از گاره هاای مراارک ياا
ارتهاوات میاای نويساندگای دروی ياک اجامااع پژوهرای اسات (روشانی ،قاضای ناوری و
وهاوهائیای )0093 ،شهکه های تألیف مرارک ،نولی از شهکه ها هساند که از گره های شهکه
(نويسندگای) و تطوط (تألیفات مرارک) که ارتهاط میای آی ها را نرای مای دهناد ،تراکیل
شدهاند گرهها هر کدام جاينااه تاصای را در شاهکه باه تاود اتاصاا دادهاناد و میازای
1. De Stefano, Fuccella, Vitale, Zaccarin
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مرارکت نويسندگای ،با تعداد پیوندهايی که با يکدينر برقرار میکنند ،مرخص میگاردد
با بررسی و تحلیل اين شهکه ها می توای به ويژگی های پژوهرنرای حاضر در شهکه پای بارد
و او لات الزم جهت بررسی النوی همکاری از قهیال تعاداد مقالاه هاای مراارک ،تعاداد
افراد همکار ،فاصاله میاای ماخصصاای در شاهکه و چناوننی تغییار الناوهاای همکااری را
بدست آورد (نوروزی و واليای )0000 ،مطالعه بر روی چنین شهکههاايی باه شاکل گیاری
ننرشهايی در دروی ساتاار اجامالی جوامع پژوهری کمک مایکناد باه لهاارت دينار،
اين مطالعات نرای می دهند که کدام نويسندگای همکار در فرآيناد ارتهاواات شاهکه دارای
نقش کلیدی و مرکزی هساند فنوی تحلیل شهکه اجامالی برای کرف النوهای روابط بین
پژوهرنرای و ماخصصای حاضر در شهکه به کار گرفاه می شود النوهای تألیف مرارک و
همکاری للمی را در سه سطح می توای دساه بندی کارد :الاف همکااری دروی ساازمانی:0
منظور از آی ،همکاری للمی پژوهرنرای در يک سازمای مرخص است که منجر به تألیف
مقاله مرارک بین کارکنای آی سازمای میانجامد؛ ب همکاری باروی ساازمانی :3منظاور از
آی ،همکاری للمی پژوهرنرای سازمای ها و مراکز للمی مخالف کراور اسات کاه ساهب
تألیف مقاله مرارک میشود؛ و پ همکاری بینالمللی :0منظور از آی ،همکاری للمی باین
پژوهرنرای از کرور های مخالف است که تألیف مقاالت مرارک را بادنهال دارد (ونا،،
وو ،پای ،ما و روسیو)3775 9
در وهقه بندی للم ،للوم پايه ،مجموله للومی است که به بررسی بنیاادين پديادههاا ياا
بررسی ماهیت ،قوانین و روابط حاکم بین آیها میپاردازد .ساه حاوزه سالولهاای بنیاادی،
پزشکی مولکولی و بیوانفورماتیک ،با توجه به اهمیای که اتیراً در دنیاا کساب کاردهاناد و
اين توجه به تاور حضور مؤثر اين حوزهها در درمای بسیاری از بیماریهای مزمن و نیاز باه

برتوردار از حوزه ای کاربردی در نظر گرفاه شدهاند در اين پژوهش نیز باه لناوای جامعاه
آماری از حوزه للوم پايه اناخاب و مورد بررسی واقع شدهاند

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

للت پايه و اساا بودی اين حوزهها برای بسیاری از للوم دينر ،باوده اسات باه لا وه در
سند نقره جامع للمای کراور نیاز باه لناوای اولوياتهاای للام و فنااوری در للاوم پاياه و

1. Inter-Institutional Collaboration
2. Intra- Institutional Collaboration
3. International Collaboration
4. Wang, Y., Wu, Y., Pan, Y., Ma, Z., & Rousseau, R.
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افزايش تولید للم به همکااری للمای وابسااه اسات و همکااری للمای نیاز باا حمايات
سازمایها (الم از دولای و تصوصی) امکای پذير است با توجه به اهمیای که للوم پاياه در
سند نقره جامع کرور دارد ،همچنین وام گیاری بسایاری از للاوم ،باه تااور پاياه و اسااا
بودی اين للم برای بسیاری از رشاههای دينر ،نیازمند توجاه و هادايت تولیادات للمای باه
اياان حااوزه اساات باارای نیاال بااه اياان منظااور ،همکاااریهااای للماای ض ارورت ماایيابااد
مرارکتهای للمی پژوهرنرای میتواند از وريق اين گوناه شاهکههاا صاورت گیارد ايان
همکاری ،به جز مرارکتهای فردی ،از سوی ازتهاوات سازمانی نیز قابل ارزياابی و تحلیال
میباشد با مطالعه ايننونه همکاریها میتوانیم به تصويری روشن از شرايط موجاود دسات
يابیم و برای رفع کاسایها نیز برنامه ريزیهای الزم را انجاام دهایم و باا توجاه باه اولويات
بندیها و نیازهای للمی کراورمای ،راه و روشای درتاور برگازينیم باا توجاه باه ديادگاه
ارزيابانه للم سنجی و همچنین نناه آی به سیاست للم ،اماروزه ارزياابی پاژوهش در ساطح
ک ی ملی به يکی از مهمترين مطالعات للمسنجی تهديل شاده اسات برتای از کراورهای
جهای به وور مسامر به ارزيابی تحقیقات تود در سطح ملی میپردازند و از نااايج آی بارای
تدوين راههردهای پژوهرای تاود اساافاده مایکنناد باا توجاه باه کااربرد للام سانجی در
سیاسااتگااذاری و برنامااه رياازیهااای للاام و فناااوری ،از وريااق شناسااايی پژوهراانرای و
سازمایهای اثرگذار ،تعیین اولويتهای پژوهری و ترسیم شاهکه همکااریهاای للمای ،در
اين پژوهش ساتاار شهکه همکاریهای حوزههای مذکور مورد بررسی قارار گرفااه اسات
پژوهش حاضر ،در صدد پاسخ به تعیین سطح دروی سازمانی ،باروی ساازمانی و باین المللای
همکاری للمی پژوهرنرای دارای تخصصهای فوق است
همکاری للمی و شهکه های هم تألیفی موضولی است کاه در ساال هاای اتیار باا رشاد
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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مطالعات للمسنجی مورد توجه قرار گرفاه و پژوهشهای زيادی نیز در اين باره انجام يافااه
است .در اينجا به چند مورد از آیها اشاره میکنیم:

حريری و نیکزاد ( )0097در مقاله ای با لنوای "شهکه های هم تألیفی در مقااالت ايرانای
رشاههای کاابداری ،روانرناسی ،مديريت و اقاصاد در پاينااه  ISIباین ساالهاای  3777تاا
 ،"3779به بررسی تطهیقی شهکههای هم تألیفی مقاالت ايرانی در اين رشاهها پرداتاند

اسدی و ثقفی ( )0090در مقاله ای با لناوای "میازای هام تاألیفی پژوهرانرای ايرانای در
حوزه فنی و مهندسی در سال هاای  0997تاا  ،"3707باا هادف کراف الناوی نويساندگی
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غالاب در تولیاادات للماای و میازای مرااارکت و همکاااری گروهای در میااای اياان گااروه از
پژوهرنرای کرور پرداتاند
لرفایمنش و بصیريای جهرمی ( )0093در پژوهری باا اساافاده از شااتصهاای تحلیال
شهکههای اجامالی به مطالعه شهکه همتألیفی  000مقالاه منارار شاده در فصالنامه مطالعاات
ملی کاابداری و سازماندهی او لات وی سالهای  0097 - 0006پرداتاند
روشاانی ،قاضااینااوری و وهاوهائیااای ( )0093بااا اسااافاده از روشهااای للاامساانجی و
شاتص های تحلیل شهکه های اجاماالی باه بررسای و تهیاین الناوی همکااری میاای حاوزه
سیاست گذاری و مديريت فناوری ايرای پرداتاند
لرفایمنش ،روحانی ،بصیريایجهرمی و غ محسینزاده ( )0093در مقالاهای باا اساافاده
از روشهااای للاامساانجی ابعاااد مخالااف مرااارکت پژوهراانرای حااوزه روایشناساای و
روای پزشکی کراور را در تولیادات للمای پاينااه وب للاوم وای ساال هاای 3707-3776
می دی ،بررسی کرده اند ناايج پژوهش نرای می دهاد کاه پژوهرانرای ايان حاوزه تمايال
بیراری به انجام مرارکت بین سازمانی ( )53/96به نسهت مرارکت دروی سازمانی ()90/59
داشاهاناد از ساوی دينار نااايج پاژوهش نراای داد هار چناد کاه پژوهرانرای ايان حاوزه
مرارکت داتلی ( 00/9درصد) را به مرارکت بین المللی ( 06/6درصاد) تارجیح داده اناد،
اما تولیدات للمی حاصل از مرارکت بین المللی از اثرگذاری بیرااری باه نساهت تولیادات
للمی حاصل از مرارکت داتلی برتوردار بودهاند

مردانی ،نجفی و شريف مقدم ( )0093در مقالهای با لنوای "بررسای ضاريب مراارکت
پژوهرنرای دانرناه للوم پزشکی تهرای در انارارات بین المللی" با اسافاده از شاتصهای
للم سنجی به بررسی همکاری پژوهرنرای اين دانرناه با همکارانرای در سااير کراورها و

همتألیفی پژوهرنرای ايرای در حوزه داروشناسی و داروسازی پرداتاهاند يافاهها حااکی از
آی است که ضريب همکاری اين انارارات  7/0بوده است و بیرارين همکاری باین المللای
با پژوهرنرای اننلساای ،آمريکا و کانادا میباشد اين پژوهش نرای داد که پژوهرانرای باا
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سازمایها در انارارات پايناه وب للوم پرداتاهاند
لصاااره ،صااراوی شاایرازی و تااادمی ( )0090در مقالااهای بااه ترساایم و تحلیاال شااهکه

بیرارين تعداد مساندات ،تمايل بیراری نیز به همکاریهای گروهی دارند
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وان 0،و همکارای ( )3775در پژوهری به بررسی همکاری للمی در تألیفاات مراارک
پژوهرنرای در پايناه مقاالت و اساانادات للاوم و فنااوری چاین پرداتاناد و ناوع ساطو
مخالف همکاری للمی را تقسیم بندی کردند
المدا-گومز 3و همکارای ( )3770در پژوهری با لنوای "تجزيه و تحلیل مقايسه ای شهکه

هم تألیفی دانرناهی ،دولای ،سازمانی در سه حوزه للمی در منطقه مادرياد" باا اساافاده از

داده های پايناه وب آوساينس به بررسی شهکه های هم تألیفی مقاالت سه حوزه (فیزيولوژی
و داروشناسی ،پزشکی و زيست شناسی سالولی ،مولکاولی و ژنایاک) در منطقاه مادرياد از
 3770-0995با اسافاده از تحلیل شهکه هاای اجاماالی پرداتاناد يافااه هاا نراای از افازايش
ارتهاوات در دو حوزه فیزيولوژی و زيست شناسی دارند ولای تاراکم شاهکه کام اسات باا
توجه به درجه باالی بینیت شهکه دانرناه میتوای گفات دانراناه نقرای اساسای در ايجااد
شهکه های تعاونی در مقاالت للمی دارد اين مطالعاه همچناین نراای داد مای تاوای از روش
تحلیاال شااهکه و مصااور سااازی ساااتاار شااهکههااای همکاااری ،باارای بررساای ارتهاااط بااین
دانرناهها ،سازمایها و دولت اسافاده کرد
واناا 0،و همکااارای ( )3703در مقالااهای بااه بررساای اشااکال همکاااری للماای حااوزه
محاسهات اجامالی با اسافاده از رويکرد تحلیل شاهکه اجاماالی پرداتاناد  5777نويسانده
برتر برای تحلیل شهکه اناخاب شدند داده ها شاامل  9969تولیادات للمای باا  0009مقالاه،
 3595مقاله مروری از  07506نويسنده و  3905موسساه از  09کراور جهاای باود کاه نراای
دهنده میاننین  3/9نويسنده برای هر مقاله است بر اساا يافاه هاا ايالات ماحاده امريکاا 05
درصد مقاالت را تولید کرده و نزديک نصف اسانادات را به تود اتاصا داده اسات باا
بررسی پیرینهها میتوای ماوجه شد که مطالعه شهکههای همکاری در سطح ساازمانی و باین
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سازمانی و مقايسه آی هاا در ساطح باین المللای کماار ماورد توجاه قارار گرفااه و هناوز در
حوزههای مخالف و به ويژه در رشاهها و موضولات مورد توجه در نقره سند جامع کراور
جای مطالعه و بررسی وجود دارد پژوهش حاضار در جهات رسایدی باه اهاداف زيار گاام
برمیدارد:

1. Wang
2. Olmeda-Gomez
3. Wang
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تعیین سطو و تحلیل ساتاار شهکه همکاریهای للمای پژوهرانرای ايرانای در حاوزه
للوم پايه پزشکی در پايناه اسانادی للوم ،در بازه زمانی  0996تا  3700کاه بارای رسایدی
به اين اهداف پاسخ به پرسشهای زير ضروری است:
 .1میزای همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للوم پاياه پزشاکی در ساطو
دروی سازمانی ،بروی سازمانی و بین المللی در بازه زماانی  0996تاا  3700چنوناه باوده
است؟
.2

ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للاوم پاياه پزشاکی در

بازه زمانی فوق بر اساا شاتصهای ک ی و ترد به چه صورت است؟

روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف ،اين پژوهش از نظر نوع ،کاربردی محسوب شاده و در انجاام آی از روش
للم سنجی و تحلیل شهکههای اجامالی اسافاده شده است جامعه آماری در ايان پاژوهش،
تولیدات للمی پژوهرنرای ايرانی از نوع مقاله در حوزههای موضولی سالولهاای بنیاادی،
پزشکی مولکولی و بیوانفورماتیک از اولويات هاای للاوم پاياه در ساند نقراه جاامع للمای
کرور) میباشد که در پايناه نمايه اسانادی للوم (باازه زماانی  0996تاا  )3700نماياه شاده
است بر اساا جساجوهای انجام شده تعداد  0709لنوای مقاله توساط پژوهرانرای ايرانای
در اين پايناه نمايه شده است ترسیم شهکه همکاری للمی پژوهرنرای با نساخه  0/05نارم
افزار پااژک 0انجاام شاد همچناین بارای ترسایم چناالی و توشاه بنادی شاهکه همکااری

پژوهرنرای از نسخه  0/6/7نرمافزار "وی او اا ويوئر ،"3و بارای تعیاین ساطح همکااری
0
للمی پژوهرنرای (ساازمانی ،باین ساازمانی و باین المللای) از نارم افازار آیااآی اگازه

برای شناسايی و تحلیل موقعیات نويساندگای مرکازی و تاأثیر گاذار و همچناین تحلیال
شهکههای همنويسندگی دو رويکرد لمده وجود دارد :رويکرد کلننر که با شااتصهاای
1. PAJEK
2. VOS Viewer
3. ISI.exe
4. Leydesdorff, Loet
5. UCINET
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وراحی شده توسط لیدسدورف 9و نیز برای تحلیال شاهکه همکااری پژوهرانرای از نساخه
 6/503نرم افزار يو سی آی نت 5اسافاده شده است

0

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

ک ی مورد تحلیل قرار میگیرند ،برای مثاال شااتصهاايی همچاوی قطار شاهکه ،میااننین
فاصله گرهها ،تعداد مؤلفهها ،دساهها ،توشهها و ساتاار اجامالات ،و رويکرد جزءننر کاه
بااا اسااافاده از شاااتصهااای تاارد يااا همااای شاااتصهااای مرکزياات ،ويژگاایهااای فااردی
لملنرهای شهکه را مورد تحلیال قارار مایدهاد ،بارای مثاال موقعیات لملنرهاا ،درجاه و
نزديکی هر لملنار و باردار وياژه (لئاو ،باولن ،نلساوی و وی دی ساوملل )3775 ،0بررسای
میشود
شاتصهای ک ی مورد بررسی در اين پژوهش لهارتناداز :شااتص چناالی 3کاه نراای
میدهد گره های شهکه تا چه حدی به يکدينر ماصل هساند ،شااتص ضاريب توشاهبنادی

0

که نرای دهنده تمايل و گرايش گرههای شهکه برای برقراری ارتهاط باا يکادينر و تراکیل
توشههای مخالف است ،مؤلفه9های شهکه که نرای دهناده زيرگروهای از شاهکه اسات کاه
تمام گره های موجود در آی به وور مساقیم يا غیر مساقیم به يکدينر ماصل هساند ،شاتص

میاننین فاصله 5که به میاننین کوتاهترين مسیرها باین هار دو گاره موجاود در شاهکه اوا ق
میشود ،قطر 6شهکه که معرف فاصله دورترين گرههای موجود در مؤلفه اصلی شهکه اسات
شاتص های ترد مورد بررسی لهارتنداز :شاتص مرکزيت درجه 0که میزای ارتهاواات ياک
گره با ساير گرههای موجود در شهکه را نرای میدهد ،شااتص مرکزيات بینیات 0کاه تعاداد
دفعاتی که هر گره در کوتاه ترين فاصله میای هر دو گره دينار در شاهکه قارار مای گیارد را
شامل میشود ،شاتص مرکزيت نزديکی 9که شامل مجموع وول کوتاهترين فاصله (میااننین
فاصله) هر گره با ساير گرههای موجود در شهکه اسات ،و شااتص باردار وياژه 07کاه میازای
اتصال گره با ساير گرههای مرکزی و قدرتمند در شهکه را محاسهه میکند
همچنین در اين پژوهش برای بررسی نرخ رشد تولیدات للمی پژوهرنرای ايرانای وای
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دوره زمانی مورد بررسی از مدل رگرسیوی نمايی اسافاده شده است معادله مدل رگرسیوی
1. Liu, Bollen, Nelson, Van de Sompel
2. density
3. clustering coefficient
4. component
5. geodesic distances
6. diameter
7. degree
8. betweenness
9. closeness
10. eigenvector
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نمايی به صورت زير است که در آی Y ،فراوانی تولیدات b1 ،ضريهی از زمای يا همای نرخ
رشد t ،ماغیر مساقل (سال انارار) ،و  b0مقداری ثابت است:

Y=b0.eb1.t

یافتههای پژوهش
 .1میزای همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للوم پايه پزشکی در سطو
درویسازمانی ،بروی سازمانی و بین المللی در بازه زمانی  0996تا  3700چنونه بوده است؟
همکاری در سطح دروی سازمانی ،لهارت اسات از همکااری دو ياا چناد پژوهرانر از
يک سازمای و حاصل اين همکاری تولید يک مقاله است در اين پژوهش تنهاا مقالاههاايی
که تمام نويسندگای آی از يک سازمای مرابه باشند ،همکااری در ساطح دروی ساازمانی در
نظر گرفاه شده است براسااا يافااههاا ،در وای ساالهاای  3700-0996تعاداد  399مقالاه
حاصل همکاری دروی سازمانی در حوزه للوم پاياه پزشاکی از ساوی پژوهرانرای ايرانای
تولید شده و در پايناه اسانادی للوم نماياه شاده اسات کاه ايان تعاداد  30/99درصاد کال
تولیدات اين حوزه را شامل میشود با توجه به رشد تعداد مقاالت از  0لنوای مقاله در سال
 0999به  60لنوای در سال  3700در کل تعداد همکاریهای دروی سازمانی در اين ساالهاا
سیر صعودی داشاه و بیرارين همکاری دروی سازمانی مرباوط باه ساال  ،3700باا تولیاد 60
لناوای مقالاه باوده اسات و شااهد رشاادی معاادل  07/0درصاد در تولیاد مقااالت حاصاال
همکاری دروی سازمانی هسایم
همکاری در سطح باین ساازمانی ،لهاارت اسات از همکااری دو ياا چناد پژوهرانر از
سازمای های غیر يکسای و حاصل ايان همکااری تولیاد ياک مقالاه اسات در ايان پاژوهش
مقالههايی که نويسندگای آیها به بیش از يک سازمای وابساه بودند ،همکاری در سطح باین
حوزه للوم پايه پزشکی از سوی پژوهرنرای ايرانی در بازه زمانی مورد بررسی ،تعداد 590
لنوای مقاله حاصل همکاری بین ساازمانی پژوهرانرای ايرانای باوده اسات کاه ايان تعاداد
 53/73درصد از کل مقاالت تولید شده در اين حوزه را شامل میشود تعداد مقاالت تولید
شده در اين سطح همکاری از  0لنوای مقالاه در ساال  0990باه  050لناوای در ساال 3700
رسیده است تعداد همکاری بین سازمانی در وول سالهای ماورد بررسای ،بجاز ساالهاای
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سازمانی در نظر گرفاه شده است براساا يافاهها ،از تعداد کال مقالاههاای تولیاد شاده در

نخساین (به تاور تعداد کم تولیدات) روند صعودی داشاه و بیراارين تعاداد همکااری باین
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سازمانی مربوط به سال  ،3700با تولید  050لنوای مقالاه باوده اسات و نارخ رشادی معاادل
 00/0درصد در تولید مقاالت حاصل همکاری بین سازمانی ديده میشود
همکاااری در سااطح بااین المللاای ،لهااارت اساات از همکاااری پژوهراانرای ايراناای بااا
پژوهرنرای تارج از ايرای و حاصل اين همکاری تولید يک مقاله اسات در ايان پاژوهش
مقالههايی که در آیها حداقل يک پژوهرنر تارجی همکاری داشااه اسات ،همکااری در
سطح بین المللی در نظر گرفاه شده است براساا يافاههاا ،از تعاداد کال مقالاههاای تولیاد
شده در حوزه للوم پايه پزشکی از سوی پژوهرنرای ايرانی و نمايه شده در پايناه اسانادی
للوم در بازه زمانی  ،3700-0996تعداد  397لنوای مقاله حاصل همکاری بین المللای باوده
است که اين تعداد  30/70درصد از کل مقاالت تولید شده در اين حوزه را شامل میشاود
تعداد مقاالت تولید شده در اين سطح همکاری از  0لنوای مقاله در سال  0996به  50لنوای
در سال  3700رسیده است در کل تعداد همکااریهاای باین المللای در باازه زماانی ماورد
بررسی سیر صعودی داشاه و بیرارين همکاری بین المللی مربوط به سال  ،3700با تولیاد 50
لنوای مقاله بوده است و يافاههاا نراای دهناده نارخ رشادی معاادل  07/0درصاد در تولیاد
مقاالت حاصل همکاری بین المللی است
در نمودار  0نوع سطح همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للوم پايه پزشکی
در بازه زمانی  0996تا  3700نرای داده شده است
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همکاری درون سازمانی

نمودار  .1نوع سطح همکاری علمی پژوهشگران اهرانی حوزه علو پاهه پزشکی
در بازه زمانی  1991تا 3112

07
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ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للاوم پاياه پزشاکی در
.2
بازه زمانی  0996تا  3700بر اساا شاتصهای ک ی و ترد به چه صورت است؟
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،ابادا شاهکه همکااری للمای پژوهرانرای ايرانای ايان
حوزه با اسافاده از شاتصهای ک ی و سلس با اساافاده از شااتصهاای تارد (مرکزيات)
مورد بررسی قرار میگیرد و ناايج در ذيل هر شاتص به وور جداگانه گزارش میشود
ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای از نظر شاتصهای ک ی از قرار زير است:
شاخص چگالی .شاتص چنالی نرای میدهد که گرههای شهکه تا چاه حادی باه يکادينر
ماصل هساند چنالی همواره لددی بین صفر و  0است چنالی معادل  0نرای میدهاد کاه
تمام گرههای موجود در شهکه به يکدينر ماصل هساند و چنالی معادل صفر نرای میدهاد
که همه گرههای موجود در شهکه ،منزوی بوده و هیچ پیوندی میای گرهها در شاهکه وجاود
ندارد برای بدست آوردی چنالی شهکه همکاری للمای پژوهرانرای ايرانای حاوزه للاوم
پايااه پزشااکی از ناارم افاازار يو سای آی نت اس اافاده شااد چنااالی شااهکه همکاااری للم ای
پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه پزشکی در بازه زمانی  7/700 ،3700-0996بوده است
شاخص ضریب خوشهبندی .ضريب توشه بندی ،تمايل و گارايش گارههاای شاهکه بارای
برقراری ارتهاط با يکدينر و ترکیل توشههای مخالف را نرای میدهاد شااتص ضاريب
توشه بندی دارای مقداری بین صفر و  0است و ضاريب بااالتر نراای دهناده تمايال بیراار
افراد برای برقراری ارتهاط با يکدينر است ضريب توشهبندی شهکه همکاری پژوهرنرای
ايراناای حااوزه للااوم پايااه پزشااکی در بااازه زمااانی مااورد بررس ای بااا اسااافاده از ناارم افاازار
يو سی آی نت مورد تحلیل قرار گرفت و لددی معادل  ،7/000محاسهه شد
مؤلفههای شبکه .مؤلفهی شهکه به زيرگروهی از شاهکه گفااه مایشاود کاه تماام گارههاای

(بزرگترين مؤلفه) و تعدادی مؤلفه فرلی ترکیل میشوند معموالً اکثر گارههاای موجاود
در شهکه به مؤلفه اصلی تعلق دارند شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانای حاوزه للاوم
پايه پزشکی ،از  39مؤلفه ترکیل شده است يک مؤلفاه بازرگ باا تعاداد  606گاره (06/9
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موجود در آی به وور مساقیم (از وريق يک پیوند) يا غیار مسااقیم (از ورياق زنجیاره ای از
پیوناادها) بااه يکاادينر ماصاال هساااند شااهکههااای اجامااالی معمااوالً از يااک مؤلفااه اصاالی

درصد) ،و  30مؤلفه کوچک که از يک مؤلفه  07گرهی ( 0/0درصد) ،دو مؤلفه  0گرهای
( 0درصد) 5 ،مؤلفاه  6گرهای ( 7/0درصاد) 9 ،مؤلفاه  5گرهای ( 7/6درصاد) 0 ،مؤلفاه 9
00
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گرهای ( 7/5درصااد) 9 ،مؤلفااه  0گره ای ( 7/9درصااد) 9 ،مؤلفااه  3گره ای ( 7/0درصااد)
ترکیل شده است
شاخص میانگین فاصله .میاننین فاصله ،به میاننین کوتاهترين مسیرها بین هر دو گره موجود
در شهکه گفاه میشود میاننین فاصله کمار امکای اناقال سريعتر او لات را در شهکه
فراهم میآورد میاننین فاصله در شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه
پزشکی در بازه زمانی مورد بررسی ،لدد  0/009بدست آمد
قطر شبکه .قطر شهکه ،فاصله دورترين گرههای موجود در مؤلفاه اصالی شاهکه اسات قطار
زياد شهکه بیاننر اين است که محاوا برای اين که از يک گره به گره دينر مناقل شود باياد
مسیر ووالنی تری را وی کند و احامال اين که در امر اناقال محاوا ات ل ايجاد شود وجود
دارد هرچه قطر شهکه کمار باشد ،انسجام شهکه بیرار بوده و اناقال محاوا با سرلت بیراری
در شهکه انجام می شود قطر شهکه همکااری للمای پژوهرانرای ايرانای حاوزه للاوم پاياه
پزشکی در بازه زمانی مورد بررسی 9 ،میباشد يعنی دو گاره موجاود در شاهکه حاداکثر از
وريق  9واسطه میتوانند با يکدينر ارتهاط برقرار کنند
ساختار شبکه همکاری علمی پژوهشگران از نظر شاخصهای خرد

شاخص مرکزیت درجه .مرکزيات درجاه میازای فعالیات ياا ارتهاواات ياک گاره باا سااير
گرههای موجود در شهکه را نرای میدهد هرچه میزای ارتهاوات گره در شهکه بیرار باشاد،
آی گره از اهمیت بیرار و جايناه مرکزی تری در شهکه برتوردار اسات گارههاای دارای
درجه زياد پر مرارکتترين و فعالترين افراد حاضر در شهکه هساند
مطالعه شاتص مرکزيت درجهای يا تعداد همتألیفی هر يک از پژوهرانرای ايرانای ،در
حوزه موضولی للوم پايه پزشکی نرای میدهد که حسین بهاروند ( ،)009مسعود سالیمانی
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( ،)077اردشیر قوامزاده ( ،)503کامرای للیمقادم ( ،)059قاسام حساینی ساالکده (،)030
حمیااد گااورابی ( )359و محم اد حسااین نصراصاافهانی ( )339دارای بیرااارين هاامتااألیفی و
مرارکت پاذيرترين و فعاال تارين پژوهرانرای ايان حاوزه موضاولی محساوب مایشاوند
میاننین شاتص درجه نزديکی  7/070میباشد و شاتص مرکزيت درجاهای شاهکه معاادل
 3/096درصد است
شاخص مرکزیتت بینیتت .مرکزيات بینیات ،شاامل تعاداد دفعااتی اسات کاه هار گاره در
کوتاهترين فاصله میای هر دو گره دينار در شاهکه قارار مایگیارد مرکزيات بینیات میازای
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کنارل هر يک از گرهها بر جريای اناقال محاوا در شهکه را بررسی میکند گارههاای دارای
بینیت باال نقش واسطه ،0میانجی گر ،3يا پل ،0در شهکه را ايفا کرده و در اناقال محاوا نقرای
بسزا دارند هرچه يک گره نقش واسطه گر يا میانجی گر بیرااری جهات اناقاال محااوا در
شهکه داشاه باشد از اهمیت بیرار و جايناه مرکزی تری در شهکه برتوردار است شااتص
بینیت نرای دهنده قادرت ياک گاره در تاثیرگاذاری و کناارل سااير گارههاايی اسات کاه
مساقیماً به آیها ماصل نیست
مطالعه شاتص مرکزيت بینیت هر يک از پژوهرنرای ايرانی ،در حوزه موضولی للوم
پايااه پزشااکی نرااای داد کااه مسااعود ساالیمانی ( ،)03/75حسااین بهارونااد ( ،)30/0کااامرای
للیمقدم ( ،)00/95سید جواد موال ( )6/9و اردشیر قوامزاده ( )9/06باا دارا باودی بیراارين
میزای بینیت مهمترين نقش را به لنوای میانجیگر در کنارل و اناقال او لات در شهکه ايفاا
می کنند در شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانای حاوزه للاوم پاياه پزشاکی شااتص
مرکزيت بینیت شهکه معادل  00/69درصد است
شاخص مرکزیت نزدیکی .شاتص مرکزيت نزديکی شامل مجموع وول کوتاهترين فاصاله
(میاننین فاصله) هر گره با ساير گرههای موجود در شهکه اسات مرکزيات نزديکای میازای
نزديکی يک گره به ساير گرههای موجود در شهکه را بررسی میکند هرچه ياک گاره باه
ساير گره های موجود در شهکه نزديک تر باشد از اهمیت بیرار و جايناه مرکازی تاری در
شهکه برتوردار است گرههای دارای شاتص نزديکی کام باه راحاای مایتوانناد باه سااير
گرههاای موجاود در شاهکه دسارسای داشااه و محااوا را از آیهاا دريافات کنناد براسااا
يافاهها ،میاننین شاتص مرکزيت نزديکی شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانای حاوزه
للوم پايه پزشکی برابر  0/533است و از لحاظ مرکزيت ،مسعود سلیمانی ( ،)0/069حساین

شاخص بردار ویژه .بردار ويژه میزای اتصال گره با سااير گارههاای مرکازی و قدرتمناد در
شهکه را محاسهه میکند ،يعنی مرکزيت يک گره وابساه به مرکزيات گارههاای مجااور آی
است بدين صورت که هرچه يک گره ارتهاوات بیرار و مساحکم تری باا سااير گارههاای
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بهاروند ( ،)0/059کامرای للایمقادم ( ،)0/035محماد واساعی ( )0/075و سایدجواد ماوال
( )0/095رتهههای اول تا پنجم را به تود اتاصا دادهاند

1. broker
2. mediator
3. bridge
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مرکزی و قدرتمند در شهکه داشاه باشد از اهمیت بیرار و جاينااه مرکازی تاری در شاهکه
برتوردار است گره دارای بردار ويژه زياد ،به گرههايی ماصل است کاه تاود آی گارههاا
دارای درجه ،مرکزيت و بینیت بااليی بوده و در شاهکه از موقعیات راههاردی برتوردارناد
براساا يافاهها ،میااننین شااتص باردار وياژه 3/09 ،مایباشاد و تمرکاز شاهکه بار اسااا
شاتص بردار ويژه  05/00درصد گزارش شده است از لحاظ شاتص بردار وياژه ،حساین
بهاروند ( ،)00/00قاسم حسینی سالکده ( ،)09/00محماد حساین نصراصافهانی (،)00/70
ناصر اقدمی ( )00/00و لادله وائی ( )03/9رتهههای يک تا پنج را کسب کردهاند

تصوهر  .1نقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه علو پاهه پزشکی اهران
در بازه زمانی 3112-1991

در تصوير  0نقره شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه پزشاکی در
بازه زمانی مورد بررسی نرای داده شده است
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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تصوهر  .3نقشه همکاری علمی  01نوهسنده برتر اهرانی حوزه موضوعی علو پاهه پزشکی
بازه زمانی 3112-1991

در تصوير  3باا توجاه باه مرکزيات درجاه شاهکه بارای هار ياک از پژوهرانرای نقراه
همکاری  57نويسنده پرتولید و با بیرارين همتألیفی در شهکه همکاری للمای پژوهرانرای
ايرانی حوزه للوم پايه پزشکی در بازه زمانی مورد بررسی ،نرای داده شده است

بحث و نتیجهگیری
يافاههای حاصل از تحلیل سطو همکاری پژوهرنرای حوزه للوم پاياه پزشاکی نراای داد
که سطحهمکاری بروی سازمانی ،با تعداد  590لنوای مقاله ( 53/73درصد تولیدات) ساطح
همکاری غالب در حوزه مورد بررسای اسات بیراارين همکااری باین ساازمانی مرباوط باه
دانرناه های للوم پزشکی تهرای ،تربیت مدرا و تهرای است با توجاه باه لازوم همکااری
سازمایها و دانرناههای مخالف برای انجام تحقیقات و پژوهشها در اين حاوزه ،مایتاوای
درصد بیرار سطح همکاری بین سازمانی را توجیه کرد اين يافاهها همساو باا پاژوهشهاای
مردانی و همکارای ( )0093و لرفایمنش و همکارای ( )0093که در هماه آیهاا ساطح باین
سازمانی همکاریها بیرارين مقدار باوده اسات؛ و ناهمساو باا پاژوهش وانا ،و همکاارای
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للماای در حااوزه للااوم پايااه و ضاارورت اسااافاده از امکانااات آزمايرااناهی و تحقیقاااتی

( )3775و اسدی و ثقفی ( )0090است که در آیهاا ساطح دروی ساازمانی بیراارين ساطح
همکاری را نرای میدهد در تولید مقالههای حوزه للوم پايه پزشکی ايرای تعداد  59کرور
05
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همکاری داشاه است که اياالت ماحده امريکا ،کانادا ،اسارالیا ،اننلسااای و آلماای بیراارين
همکاری را در اين حوزه با پژوهرانرای ايرانای داشااهاناد بیراارين همکااری باین المللای
مربوط به دانرناه للوم پزشکی تهرای است لرفایمنش و همکارای ( )0093نیز در پژوهش
تود بیرارين همکاری را با کرورهای اياالت ماحده امريکا ،اسارالیا و اننلساای ،مردانای و
همکارای ( )0093بیرارين همکاریها را با کراورهای امريکاا و اننلسااای ،اسادی و ثقفای
( )0090بیرارين همکاریهای بین المللی را با کرورهای آمريکا ،کانادا ،اننلیس و اساارالیا
گزارش کردهاند
ناايج حاصل از تحلیل چنالی شهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشاکی نراای داد
که چنالی شهکه مورد بررسی  7/700بوده است يعنی تنها  0/0درصد از کل روابط ممکن
و بالقوه در اين شهکه انجام شده است و ايان حااکی از انساجام بسایار پاايین شاهکه اسات و
نرای دهنده آی است که پژوهرنرای ارتهاط کافی با يکادينر ندارناد لصااره و همکاارای
( )0090در تحقیق تود در بررسی شهکه همتألیفی پژوهرنرای ايرای در حوزه داروشناسای
و داروسازی در پايناه وب آو ساينس چنالی  7/709را محاسهه کاردهاناد براسااا نااايج
بدست آمده از تحلیل شاتص ضريب توشه بندی شهکه همکاری للمی حاوزه للاوم پاياه
پزشکی ،ضريب توشه بندی اين شهکه معادل  7/000باوده کاه نراای دهناده تمايال بااالی
الضای شهکه به ترکیل توشههای مخالف است ،يا به تعهیری میتوای گفت در ايان شاهکه
اگر نويسنده (الف) و نويسنده (ب) به وور جداگانه با نويسنده (پ) همکاری داشاه باشاند،
احامالی معادل  00/0درصد وجود دارد که نويسنده (الف) و (ب) نیز در آينده باا يکادينر
همکااری داشاااه باشااند حرياری و نیکاازاد ( )0097شااهکههااای هامتااألیفی مقاااالت ايراناای
رشاههای روانرناسی ،کاابداری و او عرساانی ،ماديريت و اقاصااد را ماورد بررسای قارار
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دادند و ضريب توشه بندی شهکههای مورد بررسی را باه ترتیاب  7/60 ،7/06 ،7/00و 7/5
محاسهه کردهاند لرفایمنش و بصیريای جهرمی ( )0093در بررسی شهکه همتألیفی مقاالت
منارر شده در فصلنامه مطالعات ملی کاابداری و سازماندهی او لات ،ضريب توشه بندی
 7/63و روشنی و همکاارای ( )0093در بررسای شاهکه هامنويساندگی پژوهرانرای حاوزه
سیاستگذاری و مديريت فناوری در ايرای ،ضريب توشهبندی  7/056را در پژوهش تاود
گزارش کرده اند ناايج حاصل از بررسی شااتص میااننین فاصاله شاهکه همکااری للمای
حوزه للوم پايه پزشکی پژوهرنرای ايرانی نرای داد که میاننین فاصله شهکه مورد بررسای
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 0/009بوده است يعنی در اين شهکه میاننین فاصله هر دو گره  0/009بوده و دو پژوهرنر
حاضر در اين شهکه میتوانند از وريق کمار از  9واسطه به يکدينر ماصال شاوند شاهکه باا
میاننین فاصله کم امکای اناقال سريع او لاات را فاراهم مایآورد بار اسااا نااايج ،قطار
شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه پزشکی  9مایباشاد قطار شاهکه،
بیرارين فاصله بین گرههای موجود در مؤلفه اصلی است يعنی  3نويسنده حاضار در شاهکه
میتوانند حداکثر از وريق  9واسطه به يکدينر ماصل شوند هرچه قطار شاهکه زيااد باشاد،
محاوا برای اينکه از يک گره به گره دينر مناقل شود بايد مسیر ووالنی تری را وی کناد و
در اين صورت احامال اينکه در اناقال محاوا ات ل ايجاد شود ،زيااد مایشاود کاه در ايان
شهکه قطر نسهااً زياد است در پژوهش حاضر بیرار گارههاای شاهکه در ياک مؤلفاه اصالی
قرار گرفاهاند که انسجام و روابط نسهااً تاوب ايان شاهکههاا را مایرسااند از ايان يافااههاا
میتوای نایجه گرفات کاه پژوهرانرای ايان حاوزه تمايال زياادی باه تولیادات گروهای و
مرارکت در گروههای بزرگ دارند ساتاار شهکه همکاری از لحااظ شااتص مؤلفاههاای
شهکه با پژوهشهای انجام شاده ،لرفاایمانش و بصایريایجهرمای ( ،)0093لرفاایمانش و
همکارای ( )0093و المدا گومز و همکارای ( )3770که يک مؤلفه بازرگ و چنادين مؤلفاه
کوچک را در شهکههای مورد بررسی تود گازارش کاردهاناد ،همساو باا پاژوهش حاضار
است
از تحلیل ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای حاوزه للاوم پاياه پزشاکی در باازه
زمانی مورد بررسی میتوای نایجاه گرفات کاه باا توجاه باه کام باودی چناالی ايان شاهکه
( )7/700و قطر زياد آی ( )9و همچنین وجود  39مؤلفه در اين شاهکه ،انساجام کلای شاهکه
همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشکی پايین است و با توجه به تعاداد پژوهرانرای حاضار
بااا در نظاار گاارفان ضااريب توشااهبناادی باااالی شااهکه ( )7/000اناظااار م ایرود در آينااده
همکاریها در اين حوزه افزايش يابد نظر به پايین بودی ارتهاط پژوهرانرای در ايان شاهکه
الزم است تا تمهیداتی انديرایده شاود تاا پژوهرانرای باه ارتهااط و همکااری باا يکادينر
ترغیب شوند شهکه همکاری پژوهرنرای حوزه للوم پايه پزشکی ويژگیهای شهکه جهای
کوچک را دارا میباشد از ويژگیهای شهکه جهای کوچک ،میاننین فاصله کم و ضاريب
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در شهکه ،ارتهاط و همکاری الزم میای پژوهرنرای در اين حوزه صورت ننرفاه است ولی

توشه بندی زياد شهکه است که در شهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشاکی میااننین
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فاصله  0/00و ضريب توشاهبنادی  7/000محاساهه شاده اسات در شاهکه جهاای کوچاک
گرچه اکثر گرهها همسايه يکدينر نیساند و مساقیماً به هام ماصال نرادهاناد ولای از ورياق
زنجیره ای از ارتهاوات و با وی مسیری کوتاه قابل دسارسای مایباشاند همچناین از تحلیال
ساتاار شهکه از لحاظ شااتصهاای تارد کاه نرااننر موقعیات گارههاا در شاهکه هسااند،
می توای گفت مسعود سلیمانی ،حسین بهاروند ،کامرای للیمقدم ،اردشیر قاوامزاده و ناصار
اقدمی از جايناه راههردی در اين شاهکه برتاوردار هسااند و نساهت باه سااير پژوهرانرای
حاضر در اين شهکه ازالاهار بیرار و جايناه بهاری برتوردارند و به نولی جرياای او لاات
در شهکه را کنارل میکنند در مجموع میتوای گفت در شهکه همکاری للمی حوزه للاوم
پايه پزشکی ،تعداد کمی از پژوهرانرای هام از لحااظ شااتصهاای کلای و هام از لحااظ
شاتص های ترد در جايناه بهاری قرار دارناد ولای ايان شااتصهاا در کال شاهکه پاايین
هساند به لهارتی تولید للام و جرياای او لاات در ايان شاهکه در دسات تعاداد انادکی از
پژوهرنرای است میتوای از ناايج اين پژوهش در جهت پیشبینیهای الزم و جهات دهای
برای همکاریهای آينده ،شناسايی افراد نخهه در اين حاوزه و شناساايی قطابهاای للمای،
دانرناهها و مؤسسههای پیررو و معاهر جهت همکاری و توسعه تعاام ت باا آیهاا اساافاده
کرد که در مجموع سهب افزايش همکاریها و جهت دهی به آیها در راساای اولويتهاا و
نیازهای ضروری حوزههای مورد بحث تواهد بود همچنین با بررسی نحوه تحول و تکامل
شهکه همکاری اين حوزه در وول زمای و نیز بررسای لوامال ماؤثر و مواناع همکااریهاای
للمی پژوهرنرای اين حوزه ،در پژوهشهای آينده میتوای باه شاناتت و درک بهااری از
شهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشکی دست يافت
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