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بررسي ضريب مشاركت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 در انتشارات بين المللي
  

 
  3هادي شريف مقدم / 2علي نجفي/  1اميرحسين مرداني  

  چكيده
در  مطالعات نتايج كه است علمي از مشاركت اي گسترده شكل المللي، بين داخلي وسطح  در پژوهشگران همكاري :مقدمه

اين پژوهش با هدف بررسي همكاري پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تهران . دارد تأكيد آن مزاياي و هميتبر ا حيطه، اين
  .ها در انتشارات پايگاه وب علوم صورت گرفته است با همكارانشان در ساير كشورها و سازمان

ي علم سنجي انجام گرفته ها پژوهش حاضر از نوع كاربردي و يك پژوهش كمي است كه با استفاده از شاخص :روش كار
ابزار اين پژوهش را پايگاه . استفاده شده است فرمول ضريب مشاركتبراي تعيين مشاركت پذيري در انتشارات از . است

عنوان  5781، شامل 2010تا  2006هاي  دهد كه توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال وب علوم تشكيل مي
  .شده است مدرك، در اين پايگاه بررسي

تمايل  بوده است كه 0.64 پايگاه، اين در دانشگاه علوم پزشكي تهران نويسندگان كلي مشاركت متوسط ضريب :ها يافته
ي نويسندگان در الملل بينبررسي وضعيت مشاركت  .دهد مي نشان مشاركتي مدارك توليد به را نويسندگان نسبتاً باالي

پايين تر ازميزان توليدات مشاركت ) درصد 22(ي الملل بينحاصل از مشاركت  هاي مختلف نشان داد ميزان توليدات سال
همچنين كمترين ميزان نرخ رشد ساليانه كشور جهان همكاري علمي داشت،  69دانشگاه علوم پزشكي تهران با . داخلي بود

ه ترتيب آمريكا، انگلستان و كانادا همكاران اصلي دانشگاه ب. ي اين دانشگاه بودالملل بينمربوط به انتشارات همكاري ) 3.7(
درصد در سال  45به  2006درصد در سال  33اي از  پنج تا هشت نويسنده مدارك به لحاظ تعداد نويسنگان هم تأليف،. بودند
 .رسيده و باالترين ميزان رشد به لحاظ تعداد نويسندگان مربوط به اين دسته از مدارك بوده است 2010

هاي گروهي در امر پژوهش، در دانشگاه علوم پزشكي  توان نتيجه گرفت كه همكاري ها، مي به يافتهبا توجه  :نتيجه گيري
  .هاي مشاركتي در حال افزايش است تهران، در حال توسعه و رشد است و تمايل پژوهشگران به انجام پژوهش

      مشاركتهمكاري علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، پايگاه وب علوم، ضريب  :ها كليدواژه
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  مقدمه
 و مقاله هر نويسندگان تعداد متوسط اخير، يها سال در

 رشد جهاني علمي در جامعه مشاركتي مقاالت نسبت
  . است يافته توجهي قابل

 تعداد افزايش فرايند كه كرد عنوان پژوهشي چو در
 مقاالت تعداد رشد فرايند از تر سريع بسيار ،نويسندگان

 الگوهاي شناسايي زمينه در ي بسياريها پژوهش و است
 توليدات در  چندنويسندگي رشد علل يافتن و مشاركت

 مشاركت مختلف الگوهاي. است انجام حال در علمي
 ميان) سازماني بين و المللي بين همكاري مانند(علمي 

. رشد است در حال سرعت هب پژوهشگران، و دانشمندان
دهند كه ميزان پژوهش مشترك  مي نشان ها شاخص ]1[

بين متخصصين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي 
توسعه يافته افزايش داشته و تعداد مقاالت علمي انجام 
يافته بين متخصصين اين كشورها همچنان در حال افزايش 

وان يك بنابراين، همكاري علمي غالباً به عن ]2[ .است
ي ها روش مؤثر براي دسترسي به دانش و فناوري

كشورهاي توسعه يافته از سوي كشورهاي در حال توسعه 
تخصصي  .يا به تازگي توسعه يافته به كار گرفته مي شود

شدن فزاينده علوم، افزايش پيچيدگي ابزار دقيق علمي، و 
نياز به تركيب انواع مختلف دانش و تخصص براي حل 

تواند انگيزه اساسي براي اينگونه  مي يدهمشكالت پيچ
عالوه بر آن، اشتراك دانش و انتقال  .باشد ها همكاري

اطالعات، دسترسي به تجهيزات و منابع، تقسيم كار، 
، افزايش كيفيت پژوهش، ديگر ها اشتراك هزينه

آيند كه به عنوان داليل  مي فاكتورهايي به حساب
شك بخشي از  بدون ]3،4،5[. اند ههمكاري مطرح شد

ي به دست ها ي علمي ايران مرهون فرصتها پيشرفت
يي كه ها باشد؛ همكاري مي ي علميها آمده از همكاري

و يا  ها و دانشگاه ها در قالب ارتباطات بين سازمان
. ي صورت گرفته استالملل بينو  اي هي منطقها همكاري

ي بين المللي در علوم و ها از سوي ديگر، همكاري

 يار مورد توجه دولت ايران و سياستگذاران آنفناوري بس
ايران مي  2025باشد؛ به طوري كه در سند چشم انداز  مي

ايران بايد بيشتر در مشاركت براي توليد علم »  :خوانيم
 2004اين سند كه در نوامبر   ]6[. »...جهان درگير شود 

تدوين شده است نشان از تأكيد و اشتياق دولت ايران بر 
بنابراين، ايران به . ي علمي داردها و پژوهش اه همكاري

و نقش آن در رشد علمي  ها خوبي از مزاياي اين همكاري
  .و به تبع آن، تسريع باروري اقتصادي آگاه است

 جهان، سطح در علم توليد اهميت و ارزش به توجه با
 علم توليد ايران در دانشمندان سهم تا است ضروري
 اجتماعي علوم علوم، استنادي نمايه از استفاده با جهان،

 پرتوليد تعيين گردد، نويسندگان انساني علوم و هنر و
 خلق در نويسندگان مشاركت ميزان و شناسايي شوند،

 پركارترين و پرتوليدترين موضوعات آثار، اين
    ]7[. شود مشخص مؤسسات و ها دانشگاه

پژوهشگران در حوزه علم سنجي، پديده مشاركت را از 
از جمله . اند هي مختلف مورد بررسي قرار دادها جنبه

ي انجام گرفته در حوزه مشاركت علمي در ها پژوهش
توان به پژوهش عصاره، نوروزي و كشوري در  مي ايران

به تعيين ضريب  ها آن ]7[. اشاره داشت 1389سال 
تا  2000ي ها همبستگي توليدات علمي ايران در سال

ج پژوهش، به طور كلي بر اساس نتاي. اند هپرداخت 2006
ضريب مشاركت نويسندگان روند صعودي داشته است؛ 
اين امر بيانگر افزايش تمايل نويسندگان به توليد مدارك 

 ]8[حياتي و ديدگاه . مشاركتي در طول اين دوره است
در نمايه استنادي علوم به بررسي همكاري پژوهشگران 
ايراني با همكارانشان در ديگر كشورهاي جهان 

دهد پژوهشگران ايراني با  مي نشان ها آننتايج . اند هرداختپ
و ميزان اين  اند هكشور جهان همكاري علمي داشت 115

. افزايش پيدا كرده است 2007تا  1998همكاري از سال 
پژوهشگران ايراني بيشترين هم تأليفي علمي را با 

كه عمده  اند ههمكاراني از كشورهاي توسعه يافته داشت
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به ترتيب از آمريكا، كانادا و  ها آنكاران ترين هم
ي ها در كل تعداد مقاالت با همكاري. انگلستان بوده است

ي ها برابر بيشتر از مقاالت با همكاري 3.5داخلي هر سال 
ي بوده است، اما ميانگين تعداد استنادات دريافت الملل بين

ي از انتشارات با هم تأليفي الملل بينشده توسط انتشارت 
با استفاده از مرداني و همكاران . خلي بيشتر بوده استدا

توسط  سنجي ميزان انتشارات علمي توليد شده علم روش
طي  وب علومدر پايگاه زمينه ايدز در  پژوهشگران ايراني

دارند و  مورد بررسي قرار 2010تا  2000ي ها سال
كشور  22پژوهشگران ايراني با همكاراني از مشخص شد 

تأليفي  هم علمي دارند و بيشترينجهان مشاركت 
 دانشگاه. آمريكا انجام گرفته است كشور با يالملل بين
يك پنجم از توليدات علمي را در  تهران پزشكي علوم

 ]9[. ي داخلي به خود اختصاص داده بودها ميان سازمان
ي علمي و ها از ظرفيت اي هواگنر و همكارانش، نماي

ي سطح ها ر اساس دادهكشور جهان ب 150فناوري را براي 
ملي نظير توليد ناخالص ملي، تعداد متخصصين و 
مهندسين، تعداد مقاالت مجالت علمي و فناوري گسترش 

ايران را در كنار كشورهايي مانند مصر،  ها آن. دادند
تركيه، آفريقاي جنوبي و غيره، در زمره كشورهايي به 

درصد از  49تا  30حساب آوردند كه حدود 
همچنين . با آمريكا است ها آني الملل بيني ها همكاري

كنند كه در  مي ايران را در زمره كشورهايي معرفي
جستجوي سرمايه گذاري بيشتر در علوم و داراي 

. ي هستندالملل بيني خوبي براي جذب همكاران ها ظرفيت
رويل و همكارانش نيز به بررسي ميزان توليدات  ]2[

ي الملل بينات مشاركتي پژوهشگران چيني در نشري
پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه حدود نيمي از 
توليدات اين پژوهشگران حاصل مشاركت در سطح 

كنند نزديكي جغرافيايي  مي ذكر ها آن. ي استالملل بين
 ها آنپژوهشگران كشورهاي مختلف بر افزايش همكاري 

 در بررسي همكاران و بوردونز ]10[. داشته است تأثير

 و تجزيه به كتاب سنجي يها شاخص از استفاده با خود
 المللي بين و ملي محلي، مشاركت ميزان تحليل

 عصب(بيوشيمي  زيرشاخه سه نويسندگان اسپانيايي در
) عروق و قلب سيستم و گوارشي، سيستم شناسي،
 در كه ييها پژوهش آن است از حاكي ها يافته .پرداختند

بازديد  ميزان بيشترين ،بودند شده انجام المللي بين سطح
 تحليل از با استفاده پژوهش اين در همچنين. داشتند را

 نويسندگان علمي پرتوليدترين مشاركت رفتار اي، خوشه
 مثبتي ميان همبستگي و شد بررسي زيرشاخه سه اين در

 نويسندگان سطح در المللي بين و ملي و مشاركت توليد
هاي همكاري آنورادها و يورس الگو ]11[. شد مشاهده

مطابق با . اند هدر انتشارات هند را مورد تحليل قرار داد
يي ها فيزيك، شيمي و پزشكي باليني حوزه ها آني ها يافته

ي را به خود الملل بينهستند كه باالترين سهم همكاري 
آمريكا، ايتاليا، آلمان، فرانسه و بريتانيا . اند هاختصاص داد

كاري بااليي با پنج كشور برتري هستند كه از هم
  ]12[. هندوستان برخوردارند

بنابراين، پژوهش حاضر بر آن شد تا با مطالعه الگوهاي 
، نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهرانمشاركت علمي 

الگوهاي نويسندگي غالب بر توليدات علمي اين دانشگاه 
را كشف نمايد تا بدين ترتيب وسعت مشاركت و 

نويسندگان در پايگاه همكاري گروهي در ميان اين 
  2010تا  2006ي ها استنادي وب علوم طي فاصله سال

تعيين به دنبال آن سعي خواهد نمود با . مشخص شود
 CC (Collaboration((ضريب مشاركت 

Coefficient ( نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران
به تعيين پيشرفت مشاركت در طول دوره مورد بررسي 

  .پرداخته شود
  كارروش 

پژوهش حاضر از نوع كاربردي و يك پژوهش كمي 
ي علم سنجي انجام ها است كه با استفاده از شاخص

 ابزار اين پژوهش را پايگاه وب علوم تشكيل. گرفته است
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دهد كه توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران  مي
عنوان مدرك  5781، شامل 2010تا  2006ي ها در سال

البته قابل  .رسي قرار گرفته استدر اين پايگاه مورد بر
عنوان  5655ذكر است كه جامعه نهايي اين پژوهش را 

مدرك كه از هم تأليفي برخوردار هستند، تشكيل 
ي جمع آوري شده براي تحليل و بررسي ها داده. اند هداد

) Tab- Delimited(ي قالب جدولي ها به صورت فايل
توجه به هدف  با. بارگذاري و وارد نرم افزار اكسل شدند

پژوهش تعداد محدودي از فيلدها شامل نام نويسندگان 
)AU( سال انتشار ،)PY( و وابستگي سازماني ،

براي . مورد بررسي قرار گرفتند) C1(نويسندگان 
محاسبه ضريب مشاركت گروهي نويسندگان، ابتدا 
فراواني نويسندگان هر مدرك با استفاده از برنامه صفحه 

د؛ به دنبال آن تعداد مدارك يك گستر اكسل مشخص ش
مشخص ... و  اي ه، سه نويسنداي ه، دو نويسنداي هنويسند

سپس به منظور محاسبه ضريب مشاركت نويسندگان . شد
 2010تا  2006ي ها دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال

به صورت جداگانه ستوني حاوي سال انتشار مدارك، به 
ي اين ها ستفاده از دادهبا ا. ي اين بخش اضافه شدها داده

صفحه، ضريب مشاركت نويسندگان دانشگاه علوم 
براي انجام اين محاسبه از . پزشكي تهران محاسبه شد

فرمول ضريب مشاركت كه در زير مشخص شده است 
  : استفاده شد

⎥
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Fj  = تعداد مدارك تأليفي دارايJ نويسنده؛  
J =ندگان مشاركت كننده در توليد يك تعداد نويس

  مدرك؛
N  = تعداد كل مدارك توليد شده در سالX؛  
K  = باالترين تعداد نويسندگان مشاركت كننده در توليد

  ؛ Xيك مدرك در سال 

الزم به ذكر است كه ضريب مشاركت گروهي 
اين . باشد مي نويسندگان همواره عددي بين صفر و يك

شد، حاكي از آن است كه بيشتر با 0.5عدد هر چه از 
مشاركت گروهي بين نويسندگان در سطح مطلوبي قرار 
دارد و هر چه به عدد صفر نزديك تر شود، نشان دهنده 

در نهايت، از مدل  . ضعيف بودن ميزان همكاري است
، روند )exponential regression(رگرسيون نمايي 

ت رشد توليدات با الگوهاي نويسندگي مختلف در انتشارا
مدل رگرسيون . دانشگاه علوم پزشكي تهران تعيين شد

ي روند رشد مورد ها نمايي، مدلي است كه در تحليل
معادله مدل رگرسيون نمايي به . گيرد مي استفاده قرار

 :صورت زير است

tebY b
10 .= 

وليدات با الگوهاي مشاركت فراواني ت Yكه در آن، 
متغير  tضريبي از زمان يا همان نرخ رشد، 1b مختلف،
  .مقدار ثابت است 0b، و )در اينجا زمان(مستقل 
  ها يافته

ي كتابشناختي حاصله از ها هدف اوليه ما تحليل داده
پايگاه وب علوم درباره الگوهاي همكاري علمي 

در . نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است
طالعه كليه انتشاراتي كه توسط دو يا چند نويسنده اين م

به عنوان مدارك هم تأليفي در نظر گرفته  اند هتأليف شد
ي صورت ها براي تقسيم بندي انواع همكاري. اند هشد

گرفته در مدارك مورد بررسي، از روش متداول مطالعات 
بر اين اساس، آن دسته  ]13[ .پيشين بهره گرفته شده است

نمايه شده در پايگاه وب علوم كه نويسندگان از مدارك 
همگي متعلق به كشور ايران هستند به عنوان  ها آن

؛ كه اين نوع اند هانتشارات داخلي در نظر گرفته شد
مداركي كه : شوند مي همكاري خود به دو دسته تقسيم

و  ها متعلق به يكي از دانشكده ها آنكليه نويسندگان 
م پزشكي تهران هستند به مراكز پژوهشي دانشگاه علو
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و  اند هعنوان همكاري درون سازماني محسوب شد
متعلق به يك  ها آنمداركي كه يكي از نويسندگان 

سازمان يا دانشگاه ايراني به جز دانشگاه علوم پزشكي 
تهران بوده است به عنوان همكاري برون سازماني تقسيم 

 ي شامل مداركيالملل بيني ها اما همكاري. اند هشد
متعلق به  ها آنشود كه حداقل يكي از نويسندگان  مي

  .كشوري غير از ايران بوده است
مدرك،  126قابل ذكر است كه در اين پنج سال تعداد 

 اند هدرصد از كل انتشارات، صرفاً يك نويسنده داشت 2.2
و چون اين گونه مدارك فاقد هم تأليفي هستند، بنابراين 

مدرك  5655و تنها  ندا هاز اين بخش مطالعه حذف شد
داراي هم تأليفي، به لحاظ نوع همكاري ) درصد 97.8(

ي ها همچنانكه يافته. اند همورد مطالعه قرار گرفت ها آن

 77.86(مدرك  4403دهد تعداد  مي جدول يك نشان
با همكاري داخلي به ) درصد از كل مقاالت هم تأليفي

 21.2(مدرك  1199انجام رسيده است كه از اين ميان 
و مراكز  ها صرفا نتيجه هم تأليفي ميان دانشكده) درصد

تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران است و هيچ 
 ها سازماني خارج از اين دانشگاه در اين پژوهش

) درصد 56.66(مدرك  3204؛ تعداد اند همشاركتي نداشت
حاصل همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران با 

اما . ي ايراني استها و سازمان ها نويسندگان ساير دانشگاه
از انتشارات اين دانشگاه ) درصد 22.14(مدرك  1252

ي يكي از كشورهاي جهان الملل بينحداقل با همكاري 
  .تأليف شده است

  
  ي دانشگاه علوم پزشكي تهرانالملل بينهاي داخلي و  توزيع فراواني انتشارات با همكاري: 1جدول 

  الس                         
  

  نوع همكاري
  تمام دوره  2010  2009  2008  2007  2006

 170  همكاري درون سازماني
)27.2(%  

192 
)22.6(%  

255 
)21(%  

306  
)21.3(%  

276  
)18(%  

1199  
)21.2(%  

  326  همكاري برون سازماني
)52.2(%  

511  
)60.2(%  

706  
)58.2(%  

812  
)56.5(%  

849  
)55.5(%  

3204  
)56.66(%  

 129  يالملل بينهمكاري 
)20.6(%  

146 
)17.2(%  

253 
)20.8(%  

319  
)22.2(%  

405  
)26.5(%  

1252  
)22.14(%  

 625  جمع
)100(%  

849 
)100(%  

1214 
)100(%  

1437  
)100(%  

1530  
)100(%  

5655  
)100(%  

  
ي علمي در ها تحليلي از نرخ رشد ساليانه انواع همكاري

 نشان) شكل يك(انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران 
ي برون سازماني با نرخ ها كه انتشارات با همكاريدهد  مي

ي درون ها درصد در مقايسه با همكاري 23.77رشد 
ي الملل بيني ها درصد و همكاري 14.35سازماني با رشد 

درصد، رشد بيشتري در دوره مورد بررسي  3.07با رشد 
اين يافته نظر به اينكه توانايي مراكز پژوهشي . اند هداشت

پزشكي تهران در تمايل به تقويت دانشگاه علوم 
ي گروهي افزايش يافته است، مطابقت خواهد ها فعاليت
نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنانكه . داشت
شود، عالقه مند به پژوهش جمعي هستند به  مي مشاهده

درصد انتشارات در همكاري از هر نوع  97.8كه  اي هگون
  . اند هگير بودي يا داخلي درالملل بينآن يعني 
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  ي علميها روند رشد توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در انواع همكاري: 1شكل 

 
هاي  در ادامه سعي شده است تا نشان داده شود در سطح همكاري

ي، نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاراني از كدام الملل بين
؛ به عبارتي در شبكه اند هت را داشتكشورهاي جهان بيشترين ميزان مشارك

ي اين دانشگاه چه كشورهايي حضور پر رنگ تري الملل بينهمكاري 
) Netdraw(دراو بنابراين با استفاده از نرم افزار علمي سنجي نت. اند هداشت

ي اين همكاري براي دانشگاه علوم الملل بيندر قالب شكل دو، شبكه 
ها و  از مجموعه كشورها يا گره شبكه. پزشكي تهران ترسيم شده است
گفتني . اند هدهد تشكيل شد ها را نشان مي خطوطي كه ارتباط ميان آن

 69ي اين دانشگاه تعداد الملل بيناست در بررسي اوليه فهرست همكاران 
كشور شناسايي شد؛ نهايتا گراف شبكه همكاري با گره مركزي ايران 

. كشور نخست ترسيم شده است 29براي  )دانشگاه علوم پزشكي تهران(
 226از اين ميان بيشترين سهم همكاري مربوط مي شود به آمريكا كه با 

) يالملل بينهاي  درصد از كل همكاري 18(مرتبه همكاري بين دو كشور 
به دنبال آن ). درصد 9.2(مرتبه همكاري  115و سپس به انگلستان با 

مرتبه ، و  65مرتبه ، فرانسه با  75با  مرتبه، سوئد 103كشورهاي كانادا با 
  .اند همرتبه همكاري به ترتيب قرار گرفت 51آلمان با 

  
  ي دانشگاه علوم پزشكي تهرانالملل بينهاي  شبكه همكاري: 2شكل 
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به طور كلي، متوسط ضريب مشاركت نويسندگان 
 0.64دانشگاه علوم پزشكي تهران در دوره مورد بررسي، 

رين مشاركت مربوط به مدارك پنج تا بوده است و بيشت
و ) درصد 43.23(مدرك  2445اي با توليد هشت نويسنده

مدرك  1268اي با توليد سپس مدارك چهار نويسنده
باالترين ضريب ). جدول دو(بوده است ) درصد 22.42(

بوده است و  2009و مربوط به سال  0.72مشاركت 
ك پنج تا بيشترين مشاركت در اين سال در توليد مدار

و ) درصد 52.8(مدرك  759با توليد  اي ههشت نويسند

مدرك  294با توليد  اي هسپس مدارك چهار نويسند
تأليفي در ضريب مشاركت هم. بوده است) درصد 20.45(

ميان نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اين 
مطالعه از شيب صعودي برخوردار بوده است؛ اين بدان 

مجموع، ميزان همكاري گروهي بين  معناست كه در
نويسندگان در مدارك تأليفي مورد بررسي، در حد قابل 
قبولي است و نويسندگان اين دانشگاه تمايل به همكاري 

  . گروهي با يكديگر دارند

  
  2010 -2006توزيع ضريب مشاركت نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايگاه وب علوم : 2جدول 

سال                 
  انتشار

  
  تعداد نويسندگان

  تمام دوره  2010  2009  2008  2007  2006

  29  اييك نويسنده
)4.64(%  

17  
)2(%  

36  
)2.9(%  

18  
)1.25(%  

26  
)1.69(%  

126  
)2.22(%  

  37  ايدو نويسنده
)5.92(%  

44  
)5.18(%  

83  
)6.83(%  

12  
)0.83(%  

31  
)2.02(%  

207  
)3.66(%  

  52  ايسه نويسنده
)8.32(%  

71  
)8.36(%  

101  
)8.31(%  

73  
)5(%  

60  
)5.08(%  

357  
)6.31(%  

  166  ايچهار نويسنده
)26.56(%  

152  
)17.90(%  

305  
)25.12(%  

294  
)20.45(%  

351  
)22.94(%  

1268  
)22.42(%  

-پنج تا هشت نويسنده
  اي

207  
)33.12(%  

340  
)40.04(%  

437  
)36(%  

759  
)52.8(%  

702  
)45.88(%  

2445  
)43.23(%  

  134  اي و بيشتردهنه نويسن
)41.23(%  

225  
)26.50(%  

252  
)20.75(%  

281  
)19.55(%  

360  
)23.52(%  

1252  
)22.13(%  

  625  جمع
)100(%  

849  
)100(%  

1214  
)100(%  

1437  
)100(%  

1530  
)100(%  

5655  
)100(%  

  64/0  68/0  72/0  64/0  55/0  61/0  ضريب مشاركت

  
شكل شماره سه، روند رشد ضريب مشاركت را در 

هاي مورد مطالعه قايسه با تعداد مدارك به تفكيك سالم
 .با وضوح بيشتري به نمايش گذاشته است
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  2010 - 2006هاي  ضريب مشاركت نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال: 3شكل 
  

  بحث
دانشگاه علوم  نويسندگان تمايل بودن صعودي بر عالوه

نمايه  در يمشاركت مدارك توليد به پزشكي تهران
 در مشاركت استنادي پايگاه وب علوم، ضريب يها نامه

 0.64به  2006در سال  0.61بررسي از  مورد دوره طول
متوسط ضريب مشاركت در . رسيده است 2010در سال 
به دست آمد كه حاكي از قابل قبول  0.64 ها اين سال

بودن ميزان همكاري گروهي بين نويسندگان در مدارك 
د بررسي است و اينكه نويسندگان اين دانشگاه تأليفي مور

حداقل در انتشارات نمايه شده اين پايگاه تمايل به 
البته ميزان ضريب . همكاري گروهي با يكديگر دارند

مشاركت به دست آمده براي انتشارات دانشگاه علوم 
ي پژوهش افشار و همكاران ها پزشكي تهران بيشتر از يافته

اين  نتايج براساس. است ]7[ان و عصاره و همكار ]14[
 ، دواي هنويسند يك علميِ انتشارات پژوهش،

تقريباً  طول اين دوره در اي هاي، و سه نويسند نويسنده
 تعداد كه است حالي در اين .اند هداشت نزولي روندي

درصد در سال  33از  اي هپنج تا هشت نويسند مدارك
رين ميزان رسيده و باالت 2010درصد در سال  45به  2006

رشد به لحاظ تعداد نويسندگان مربوط به اين دسته از 
ي مختلفي از رشد قابل ها پژوهش. مدارك بوده است

معموالً آن -توجه متوسط تعداد نويسندگان در هر مقاله 
 در جامعه جهاني خبر -نامد مي را شاخص مشاركت

به عالوه توافق كلي بر اين است كه  ]16،15[. دهند مي
ده شده در الگوهاي چند نويسندگي، نشانه رشد مشاه

  ]13-17[. رشد مشاركت در ميان پژوهشگران است
ي نويسندگان در الملل بيناما بررسي وضعيت مشاركت 

ي مختلف نشان مي دهد ميزان توليدات حاصل از ها سال
پايين تر ازميزان توليدات ) درصد 22(ي الملل بينمشاركت 

ميزان همكاري مشاركت داخلي است و بيش ترين 
همچنين كمترين . است 2010ي مربوط به سال الملل بين

مربوط به انتشارات همكاري ) 3.7(ميزان نرخ رشد ساليانه 
در صورتي كه تحليلي از . ي اين دانشگاه استالملل بين

ي علمي در انتشارات ها نرخ رشد ساليانه انواع همكاري
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با  دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داد انتشارات
درصد  23.77ي برون سازماني با نرخ رشد ها همكاري

بيشترين ميزان رشد را در اين دوره به خود اختصاص 
اگرچه در حوزه پزشكي كه يكي از پرتوليدترين . اند هداد

ي الملل بيني علمي كشور است انتظار مشاركت ها حوزه
رفت، اما نتايج بررسي حاضر چندان مؤيد تري ميوسيع

حاكي از اين  ها نتايج بسياري از پژوهش. نيست اين انتظار
المللي انجام يي كه در سطح بينها امر است كه پژوهش

، بيشترين ميزان بازديد و در نتيجه استناد و اند هگرفت
 ]11-18[ .استفاده در انتشارات آتي را خواهند داشت

ها در بنابراين با توجه به اهميت شكل گيري همكاري
سياستگذاران علمي اين دانشگاه بايستي  المللي،سطح بين

ي الزم براي رشد ها به اين امر توجه بيشتري بكنند و زمينه
مسلماً همكاري . اين نوع مشاركت را فراهم سازند

كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته علمي 
از . همراه خواهد داشتنتايج مثبتي را براي آن كشورها به

عنوان يك كشور در حال توسعه اين رو كشور ايران به
بايد در جهت تقويت روابط علمي خود با كشورهايي كه 

  . توانايي علمي بااليي دارند، تالش نمايد
ي پژوهشي حالتي ها ي علوم، طرحها در اغلب حوزه

طيف وسيعي  ها آنكاربردي دارند كه موفقيت در اجراي 
داشت توان اظهار  مي طلبد؛ ازا ين رو مي از امكانات را

كه همكاري گروهي، از ضروريات پيشرفت و توسعه 
ها است، كه البته در ي پژوهشي در اين حوزهها طرح

-رنگ تر به خود ميي موضوعي شكلي پرها برخي زمينه

ي موضوعي ها به عنوان مثال پژوهشگران حوزه. گيرد
يي كه امكانات ها پزشكي، شيمي و كليه حوزه
انجام كارهاي پژوهشي  آزمايشگاهي جزء ملزومات اوليه

است، تمايل بسياري به انجام كارهاي تيمي  ها آندر 
در واقع نرخ همكاري بر اساس ماهيت و طبيعت . دارند
هستند، متفاوت  ها آنيي كه پژوهشگران وابسته به ها رشته

اين نرخ معموالً در علوم طبيعي، پزشكي و فناوري . است
  ]3[. ي باالتر باشدبايستي نسبت به علوم اجتماعي و انسان

ي، دانشگاه علوم پزشكي الملل بيني ها در شبكه همكاري
دوجانبه  علمي مشاركت خارجي كشور 69 با تهران
 مدرك 1252همكاري انتشار  اين حاصل است كه داشته

از اين ميان است و  بوده مشترك )درصد 22(علمي 
ي مربوط مي شود به الملل بينبيشترين سهم همكاري 

) درصد 18(مرتبه همكاري بين دو كشور  226ا آمريكا ب
اين  ).درصد 9(مرتبه همكاري  115و سپس انگلستان با 

، موسوي  ]19[ي پژوهش ويلسون و عصاره ها نتيجه، يافته
و پوريس  ]20[موحدي، كياني بختياري، و خان چمني 

با بررسي فهرست كشورهايي كه  .كند مي را تأييد ]18[
 اند هلوم پزشكي تهران نقش داشتدر توليدات دانشگاه ع

توان به اين نكته اشاره نمود كه روابط علمي دانشگاه  مي
علوم پزشكي تهران با كشورهاي منطقه نسبتاً ضعيف 

شود و تأليفات مشترك با اين كشورها، درصد  مي ارزيابي
دهد كه با  مي ناچيزي از كل توليدات دانشگاه را تشكيل

كاري علمي در دنياي توجه به اهميت مشاركت و هم
كنوني و با توجه به مشتركات فرهنگي و مذهبي و روابط 
سياسي و اقتصادي اين كشورها با ايران، سياستگذاران 

هاي گيري همكاريي شكلها علمي كشور بايد زمينه
تر را براي پژوهشگران فراهم كنند و براي عملي بيش

. ي منسجمي ارائه دهندها شدن اين امر برنامه ريزي
نشان  ]21[همچنان كه، پژوهش ديدگاه و عرفان منش 
ي اصلي ها داد حوزه موضوعي پزشكي يكي از حوزه

تأليفات مشترك ايران با كشورهاي منطقه جنوب شرق 
  .شودآسيا محسوب مي
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 Mardani AH1/ Najafi A2/ Sharif moghadam H3 
Abstract  

 

Introduction: Collaboration between researchers at domestic and international level is an extensive 
form of scientific collaboration emphasizing the importance and benefits of collaborative research. 
This study was aimed at investigating the rate of collaboration between researchers in Tehran 
University of Medical Sciences with their counterparts   in other countries and institutions in the 
Web of Science publications.  
Methods: This was a survey using scientometrics  indicators. The instrument of the study was the 
Web of Science  in which the scientific products of Tehran University of Medical Sciences 
including 5781 records were investigated between 2006 and 2010.To determine the collaboration 
between researchers, collaboration coefficient formula was used.  
Results: The authors’ collaboration coefficient mean was 0.64 showing their high interest in 
collaborative research. Investigation into scientific products showed that the rate of scientific 
collaboration was lower at the international level (22%) than the domestic level. The results showed 
that the researchers in Tehran University of Medical Sciences had scientific collaboration with 69 
countries. The lowest annual growth rate (3.7) was related to international collaboration. Main 
partners of Tehran University of Medical Sciences were the USA, UK, and Canada, respectively. 
Based on the number of co-authors, the highest collaboration rate belonged to the documents with 
five to eight authors. This rate increased from 33% in 2006 to 45% in 2010. 
Conclusion: The findings indicated that co-authorship and collaboration in the period studied is on 
the rise for Tehran University of Medical Sciences suggesting researchers’ interest in scientific 
collaboration. 
Keywords: Scientific Collaboration, Tehran University of Medical Sciences, Web of Science, 
Collaboration Coefficient 
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