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 بررسی میزان همکاري هاي علمی در مقاالت قلب و عروق ایران 

 2011تا  2002در وبگاه علوم:  
 
 

  4/ آغافاطمه حسینی3/ نیلوفر محقق2/ رقیه اسکروچی1هلیا شهرابی فراهانی 
  چکیده

  

استعدادهاي خود را همکاري علمی فرآیندي است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثري مشترك، منابع و  مقدمه:
مقاالت حوزه  تألیفی در تألیفی است. این مطالعه به بررسی میزان هم به اشتراك می گذارند. یکی از اشکال همکاري علمی، هم

  پردازد.  می)  WOS(Web of Scienceوبگاه علوم ((در  2011تا  2002هاي  قلب و عروق ایران طی سال
تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقاالت حوزه قلب و  -به روش توصیفی این پژوهش از نوع پیمایشی و روش کار:

اند. شاخص همکاري، درجه همکاري و ضریب همکاري  نمایه شده وبگاه علومهاي مذکور در  که در سال است عروق ایران
  جهت بررسی میزان همکاري محاسبه شدند.

 2002 سال از مقاالت  تعداد و است داشته صعودي روندي ها سال این طول در عروق و قلب در حوزه علم تولید یافته ها:
اي کمتـرین تعـداد مقـاالت را بـه خـود       نویسـنده   مقاالت سه نویسنده اي بیشترین و مقاالت تکاست.  یافته بعد افزایش به

هاي  ه لحاظ شاخصب .دارند بیشتري تمایل داخلی هاي همکاري ایرانی به محققان مشخص گردید همچنیناند.  اختصاص داده
و روندي رو به رشد داشته  همکاري نیز، همکاري علمی در میان نویسندگان حوزه قلب و عروق در سطح مطلوبی قرار دارد

  است.
بـه ویـژه در    افـراد،  شود. تمایـل  می محسوب علمی فعالیت افزایش براي شروعی نقطه نوعی به 2002 سال نتیجه گیري:

اي بودن حوزه قلب و عـروق،   با توجه به بین رشته .است علمی هاي گروه در پژوهشی هاي تفعالی انجام هاي اخیر به سال
تولیدات  ءها می تواند در بهبود و ارتقا همکاري و اشتراك دانش متخصصان این حوزه با یکدیگر و متخصصان سایر حوزه

  علمی موثر واقع شود.
  ألیفی، قلب و عروقت همهاي همکاري،  شاخصهمکاري علمی،  :يکلیدي ها واژه

  

  

 :03/10/92وصول مقاله  :27/11/92اصالح نهایی :18/03/93 پذیرش نهایی  

 

                                                
  ، تهران، ایرانتهرانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  . کارشناسی ارشد، کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی1
نده مسئول . دانشیار گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ نویس2
)eskrootchi.r@iums.ac.ir(  
  کده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. مربی گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانش3
  . مربی گروه آمار و ریاضی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران4
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امـــروزه از عوامـــل مهـــم در توســـعه کشـــورها، تولیــــد      
اطالعــات علمــی اســت. اطالعــات قــدرت اســت و در نتیجــه 
ــی   ــه از نظـــر تولیـــدات علمـ کشـــورهایی قدرتمندترنـــد. کـ

ــه  ــعه یافت ــر   توس ــرف دیگ ــد از ط ــایر   ان ــر س ــی ب ــعه علم توس
ــه ــادي و    جنب ــاعی، اقتص ــعه اجتم ــه توس ــعه از جمل ــاي توس ه

تـوان چنـین بیـان     مـی  ،ثیرگذار اسـت. بنـابراین  أفرهنگی نیز ت
ــه   ــی پایـ ــات علمـ ــم و اطالعـ ــد علـ ــه تولیـ ــرد کـ ــذار  کـ گـ

گیـــري توســـعه در همـــه اشـــکال آن در کشـــورهاي  شـــکل
  ].1[ مختلف می باشد

ــژوهش ــایی پـ ــه هـ ــن کـ ــا ایـ ــام روزهـ ــد، مـــی انجـ  از گیرنـ
ــیاري هــاي پیچیــدگی ــه و هســتند برخــوردار بس  وســیعی دامن

ــش از ــات و دانـ ــی را اطالعـ ــد مـ ــژوهش. طلبنـ ــران پـ  در گـ
ــام ــژوهش انجــام هنگ ــیعی ي حــوزه بــا پ  اطالعــات از وس
ــد ــد مــی مواجــه جدی ــا کــه گردن ــون ت ــا کن ــا آن ب  آشــنایی ه

ــا انــد، نداشــته ــت در ام ــام جه ــژوهش انج  بــه رســیدن و پ
 اوج بــه زمــانی امــر ایــن. بیابنــد حلــی راه بایــد خــود اهــداف

  حــوزه از گــردد مــی ناچــار پژوهشــگر کــه رســد مــی خــود
 دیگــري موضــوعی حــوزه بــه و رفتــه فراتــر خــود تخصصــی

 ســـایر و خـــود تخصـــص میـــان اي رابطـــه و بگـــذارد قـــدم
 بـا  رویـارویی  منظـور  بـه . سـازد  برقـرار  موضـوعی  هـاي  حوزه
 آن اول دارد، رو پـــیش در راه دو پژوهشــگران  مســـئله ایــن 
 جهـــت در فـــراوان هزینـــه و وقـــت صـــرف بـــا خـــود کـــه

 هــاي حــوزه شــناخت و نیــاز مــورد اطالعــات کلیــه یــادگیري
ــوعی ــر موض ــیش دیگ ــه رود؛ پ ــل در ک ــژوهش عم ــا را پ  ب

ــا کــه حــالی در. ســازد مــی مواجــه اخــالل و وقفــه  تشــکیل ب
ــک ــروه ی ــی گ ــه پژوهش ــراد آن در ک ــا اف ــص ب ــاي تخص  ه

ــف ــت در مختل ــیدن جه ــه رس ــک ب ــدف ی ــترك ه ــا مش  ب
ــدیگر ــاري یکـ ــی همکـ ــد مـ ــه و نماینـ ــادل بـ ــار تبـ  و افکـ
 کاســته مشــکالت از زیــادي حــد تــا پردازنــد، مــی اطالعــات

  ].2[بخشد  می سرعت را پژوهش پیشرفت روند و

ــل در  ــین دالی ــه هم ــال ب ــاي  س ــر ه ــط اخی ــداد متوس  تع

 در مشــارکتی مطالعــات نســبت و مقــاالت نویســندگان

چـو   .اسـت  یافتـه  تـوجهی  قابـل  رشـد  جهـانی  علمـی  جامعـه 
 تعــداد فراینــد افــزایش کــه کــرد عنــوان پژوهشــی در

 مقـاالت  تعـداد  رشـد  فراینـد  از تـر  سـریع  بسـیار  نویسـندگان، 

 الگوهـاي  شناسـایی  زمینـه  در هـاي بسـیاري   پـژوهش  و اسـت 

 در تولیـدات  چندنویسـندگی  رشـد  علـل  یـافتن  و مشـارکت 

 تمشـارک  مختلـف  اسـت. الگوهـاي   انجـام  حـال  در علمـی 
 میـان  سـازمانی)  بـین  و المللـی  بـین  مشـارکت (ماننـد   علمـی 

 .رشـد اسـت   حـال  گیـري در  بـا سـرعت چشـم    پژوهشـگران، 
 چنـد  اي، چندنویسـنده  مشـارکتی  هـاي  پـژوهش  نیـز  ایـران  در

ــزایش گذاشــته  و ســازمانی ــه اف ــدملتی رو ب ــین چن ــد همچن  ان
]3.[  

ــده هــم ــألیفی وســیع پدی ــرین ت  اشــتراك دانــش و شــبکۀ ت

 شـکل  زمـانی  اسـت و  تولیـد علـم   در شـگران پژوه همکـاري 

 همکـاري  یکـدیگر  بـا  نویسـنده  چنـد  یـا  دو کـه  گیـرد  مـی 

ــد.  مــی ــن همکــاريکنن ــی ای ــا م ــف   ه ــد در مراحــل مختل توانن
ــردآوري داده     ــر گ ــی، نظی ــر علم ــک اث ــد ی ــل   تولی ــا، تحلی ه

ــه  ــات، نتیجــ ــد.    اطالعــ ــورت گیرنــ ــره صــ ــري و غیــ گیــ
یــا ي همکـار  ضـریب  عبارتنــد از: تـألیفی  هـم  هـاي  شـاخص 
ــبت ــاري نســ ــان همکــ ــاالت میــ ــندگان مقــ  نویســ

)Collaboration Coefficient = CC(، ــه  درجـ

 کـل  بـه  نویسـنده  چنـد  مقـاالت داراي  نسـبت یـا   همکـاري 

ــاالت ــه مقـ ــی  مجموعـ ــورد بررسـ  Degree of( مـ

Collaboration=DC( میــانگینیــا  شــاخص همکــاري و 

ــنده تعـــداد  Collaborative( مقالـــه هـــر در نویسـ

Index=CI] (4.[  
ــم   ــده ه ــر پدی ــالهاي اخی ــ در س ــه  أت ــی ب ــاري علم لیفی و همک

ــته ــه رش ــه    هم ــکی راه یافت ــوم پزش ــه عل ــی و از جمل ــاي علم ه
اي را شــامل  ي بســیار گســتردههــا  زهاســت. علــوم پزشــکی حــو

ــرین آن  ــه از مهــم ت ــردد ک ــی گ ــروق   م ــب و ع ــا، حــوزه قل ه
  است. 

 مقدمه
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ــرین      ــایع ت ــه ش ــی از جمل ــی عروق ــاي قلب ــاري ه ــروزه بیم ام
 2020هــا در جهــان اســت و انتظــار مــی رود تــا ســال   بیمــاري

ــد      ــان باش ــر در جه ــرگ و می ــت م ــرین عل ــلی ت در ]. 5[ اص
تـرین علـل مـرگ     هـا از شـایع   کشور ایـران نیـز  ایـن بیمـاري    

ــه   و میــر بــوده و هــر روزه تعــداد زیــادي از افــراد جامعــه را ب
کـه از هـر سـه مـورد مـرگ       کام مرگ می کشـد، بـه طـوري   

ــ  ــی از آن ه ــر، یک ــی رخ    و می ــی عروق ــاري قلب ــر بیم ــر اث ا ب
  ].6[ دهد می

ــالش    ــمن بررســی تولیــدات و   شــد در ایــن پــژوهش ت ض
هــاي علمــی حــوزه قلــب و عــروق، تصــویري        همکــاري

روشــن و گویــا از رونــد تولیــدات و مبــادالت علمــی در ایــن 
ــحــوزه ارا ــه   ئ ــراي هــر گون ــن کــه ب ــه ای ــا توجــه ب ه گــردد. ب

ر داشــــتن گــــذاري، در اختیـــا  ریــــزي و سیاســـت  برنامـــه 
ــورد توانمنـــدي ــت،  اطالعـــات در مـ ــاي علمـــی الزم اسـ هـ

ــاري   ــدات و همک ــی تولی ــب و     بررس ــوزه قل ــی ح ــاي علم ه
ــروق بــه سیاســت   ــت کــه چگونــه     گــذاران ع خواهــد گف

پژوهشــگران را بــراي رقابــت در عرصــه جهــانی توانمنــد      
ــی در حــوزه      ــود وضــعیت علم ــدیهی اســت بهب ي  کننــد. ب

ــرفت   ــه پیشـ ــان بـ ــول زمـ ــروق در طـ ــب و عـ ــه  قلـ در زمینـ
ــد      ــر خواه ــر منج ــرگ و می ــاهش م ــان و ک ــگیري، درم پیش

  گردید.
  
  

ــن ــژوهش ای ــه   پ ــه مجموع ــت ک ــن جه ــی از   از ای مشخص
هـــاي توصـــیفی را در نظـــر گرفتـــه، و پـــس از تحلیـــل  داده
پیمایشـی اسـت و    نـوع  گیـري مـی پـردازد از    ها به نتیجـه  داده

 منظـور  بـه . اسـت  گرفتـه  انجـام  تحلیلـی  –به روش توصـیفی  
ــرد  WOS )Web of پایگـــاه بـــه هـــا، داده آوريگـ

Science (   ــا ــرفته بـ ــتجوي پیشـ ــمت جسـ ــه و از قسـ مراجعـ
 هاي مورد نیاز بازیابی شدند. استفاده از فرمول زیر، داده

 
CU=Iran AND PY= 2002-2011 

  

CU=Iran    ــی ــدات علم ــه تولی ــایج ب ــردن نت ــدود ک ــراي مح ب
ــران و   ــور ای ــردن   PY= 2002-2011کش ــدود ک ــراي مح ب

ــه ســالنتــای ــا  2002هــاي  ج ب (از آنجــا کــه گــردآوري  2011ت
ــال   ــژوهش در سـ ــن پـ ــات ایـ ــد و  2012اطالعـ ــاز گردیـ آغـ

ســنجی، آمـار و ارقـام تـا پایــان     هـاي علـم   همـواره در پـژوهش  
ــانی       ــازه زم ــد، ب ــی گیرن ــرار م ــنجش ق ــالك س ــل م ــال قب س

ــا  2002 ــاري   2011ت ــی همک ــور بررس ــه منظ ــی در   ب ــاي علم ه
  ).یک دهه اخیر انتخاب گردید

ــه ــداد        در نتیج ــاال، تع ــول ب ــاس فرم ــر اس ــه ب ــتجوي اولی جس
ــه    127548 ــداد، کلیـ ــن تعـ ــه ایـ ــد کـ ــابی گردیـ ــه بازیـ   مقالـ

ــازه  ــران، در ب ــه کشــور ای ــانی مــذکور  مقــاالت منتســب ب ي زم
سـپس بـا اسـتفاده از    انـد.   است کـه در ایـن پایگـاه نمایـه شـده     

ــه  ــات پایگــاه    Refine Resultsگزین ــه از جملــه امکان ، ک
WOS ه منظـــور پـــاالیش نتـــایج جســـتجو اســـت، نتـــایج بـــ

 Cardiovascular systemبازیـــابی شـــده بـــه موضـــوع 

Cardiology  ــا   (بــه عنــوان تنهــا گزینــه موجــود در ارتبــاط ب
ــا مقــاالت        ــا تنه ــد، ت ــدود گردی ــروق) مح ــب و ع ــوزه قل ح
ــوند.      ــابی شـ ــوعی بازیـ ــوزه موضـ ــن حـ ــده در ایـ ــد شـ تولیـ

، بــه هــر یــک از   مقــاالتی کــه بــه نــوعی     کلیــه  ،بنــابراین
ــابی       ــد، بازی ــوزه قلــب و عــروق مــرتبط بودن ــوعات ح موض

مقالـــه). ســـپس از قســـمت نـــوع مـــدرك       1222شـــدند (
(بـــه   Correctionو  Editorial ،Letterهـــاي از نـــوع   داده

ــداد   ــب تع ــد ، زیــرا     1و  88، 62ترتی ــذف گردیدن مقالــه) ح
ــاً   ــدارك ماهیت ــوع م ــن ن ــک ای ــتند  ت ــنده هس ــواع  ].7[ نویس ان

، Article ،Meeting Abstractارك از جملـــه دیگـــر مـــد
Proceedings Paper، Review  و Software 

Review  هـــاي بعـــدي ذخیـــره  بــه منظـــور انجـــام پـــردازش
ــابراین ــدند. بنـ ــداد  ،شـ ــه داده 1071تعـ ــژوهش   مقالـ ــاي پـ هـ

ــد       ــی رون ــور بررس ــه منظ ــپس ب ــد. س ــکیل دادن ــر را تش حاض
گان بــه تعــداد مقــاالت بــه تفکیــک تعــداد نویســندهمکــاري، 

ــال     ــوع س ــز در مجم ــال و نی ــر س ــراي ه ــزا ب ــورت مج ــا،  ص ه
همچنــین در راســتاي درك هــر چــه بهتــر رونــد شــد.  محاســبه

 روش کار
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ــاري   ــبت همکـ ــی، نسـ ــاري گروهـ ــی در   همکـ ــاي داخلـ هـ
ــه بـــا همکـــاري هـــاي خـــارجی در مقـــاالت، مـــورد  مقایسـ

بررسی قـرار گرفـت. بـه همـین منظـور ابتـدا تعـداد مقـاالتی         
ا ملـی تعلـق داشـتند و نیـز مقـاالتی      تألیفی داخلی یـ  که به هم

ــم  ــه ه ــه ب ــخص    ک ــدند، مش ــی ش ــوط م ــارجی مرب ــألیفی خ ت
ــم  ــداد ه ــبه تع ــراي محاس ــد. ب ــین گردی ــألیفی ب ــر  ت ــی، ه الملل

مقالـــه اي کـــه حـــداقل یـــک نویســـنده خـــارجی داشـــت، 
ــوع آن  ــد و مجم ــس از آن    انتخــاب ش ــد. پ ــت آم ــه دس ــا ب ه

ــک  ــاالت تـ ــداد مقـ ــنده تعـ ــه   نویسـ ــت آن کـ ــه جهـ اي، بـ
ــأ هــم ــم  لیفی محســوب نمــی شــوند، ت ــداد ه ــز تع ــألیفی  و نی ت
ــین ــب   ب ــدین ترتی ــاالت کســر شــد و ب المللــی، از مجمــوع مق

سـپس بـا اسـتفاده از     .ردیـد تـألیفی ملـی محاسـبه گ    تعداد هـم 
ــم   ــاخص ه ــول ش ــاري   فرم ــزان همک ــی، می ــألیفی مل ــاي  ت ه

ــم    ــاخص هـ ــول شـ ــتفاده از فرمـ ــا اسـ ــی و بـ ــألیفی  داخلـ تـ
ــین ــاري  ب ــزان همک ــی، می ــا الملل ــد. ه ــبه ش ــارجی محاس  ي خ

  فرمول هاي محاسباتی در زیر آمده شده است:
 = Nationalization Index( تــألیفی ملــی شــاخص هــم

NI( ]7[: 
  

  
 

ــم ــین شــاخص ه ــألیفی ب ــی ت  Internationalization( الملل

Index = INI( ]8[: 
  

 
  

 
 CCو  CI ،DCهـاي   فرمـول  از اسـتفاده  بعـد بـا    در مرحلـه 

ــار  ــاخص همک ــب ش ــه ترتی ــریب  ب ــاري و ض ي، درجــه همک
هـــا و نیـــز در مجمـــوع  همکــاري بـــراي تـــک تـــک ســال  

  ها به شرح زیر خواهد بود:  محاسبه گردید. این فرمول
 همکاري: شاخص .1

  ]9[ 

  

  درجه همکاري: .2
 ]9[  

 ضریب همکاري: .3

]9[ 

  فرمول هاي فوق:که در 
 در کـه  نویسـنده   jداراي  حقیقـاتی ت مقـاالت  تعـداد  =

  .اند شده منتشر زمینه یک در مشخصی زمانی دوره
N =  دوره همـان  در کـه  تحقیقـاتی  مقـاالت  کـل  تعـداد 

  .اند شده منتشر زمینه آن در مشخص زمانی
= K  در مقالـه  هـر  ازاي بـه  نویسـندگان  تعـداد  بیشـترین 

  .زمینه یک
 در کـه  نویسـنده  یـک  ايدار تحقیقـاتی  مقـاالت  تعـداد = 

  .اند شده منتشر زمینه یک در مشخصی زمانی دوره
  
  

ــین رونــد همکــاري ــی هــاي علمــی، ابتــدا  بــه منظــور تعی فراوان
ــخص     ــال، مش ــک س ــه تفکی ــه ب ــر مقال ــه ازاي ه ــندگان ب نویس

ــی در جــدول   ــن بررس ــایج ای ــد. نت ــده  ) 1(گردی نشــان داده ش
ــان ــت. هم ــترین ت   اس ــود، بیش ــی ش ــاهده م ــه مش ــه ک ــداد گون ع

ــندگان ایرانـــی در حـــوزه قلـــب و عـــروق در   مقـــاالت نویسـ
ــال  ــول س ــاي  ط ــال    2011تــا  2002ه ــه س ــوط ب بــا  2010مرب

ــداد  ــی 176تع ــه م ــز در   مقال ــاالت نی ــداد مق ــرین تع باشــد. کمت
ــا   منتشــر شــده 2002ســال  ــر ب ــد کــه براب ــه  18ان ــه اســت. ب مقال

لحــاظ تعــداد نویســندگان نیــز بیشــترین مقــاالت در طــول       
هـاي علمـی سـه     مـورد بررسـی، مربـوط بـه همکـاري      هاي سال

ــداد  نویســنده شــود؛  مقالــه را شــامل مــی 199اي هســتند کــه تع
ــار پـــس از آن مقـــاالت  ــنده چهـ ــا  نویسـ ــه در  186اي بـ مقالـ

ــه در  164اي بـــا  نویســـنده پـــنجي دوم و مقـــاالت  رتبـــه مقالـ
ــه ــه      رتب ــز ب ــاالت نی ــداد مق ــرین تع ــد. کمت ــرار دارن ــوم ق ي س

ــند  ــاالت نویس ــروهمق ــاي  گان در گ ــق   15ه ــتر تعل ــره و بیش نف
 دارد. 

 یافته ها
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  2011تا  2002هاي  توزیع فراوانی نویسندگان به ازاي هر مقاله در سال :1جدول 
  تعداد         

  نویسندگان     
  درصد  کل  25  20  19  18  17  16  15  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  سال

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  6  6  11  22  28  6  17  درصد  68/1  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  2  4  5  1  3  تعداد  2002

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  4  9  23  23  26  9  درصد  32/5  57  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  5  13  13  15  5  تعداد  2003

  100  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  6  6  15  9  24  18  18  درصد  08/3  33  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  2  5  3  8  6  6  تعداد  2004

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  4  10  3  10  31  24  10  3  درصد  25/6  67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  3  7  2  7  21  16  7  2  تعداد  2005

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  3  9  6  16  14  23  18  7  درصد  01/11  118  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  3  11  7  19  17  27  21  8  تعداد  2006

  100  0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  2  2  9  5  12  15  14  21  14  4  درصد  41/12  133  0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  2  3  12  6  16  20  18  28  18  5  تعداد  2007

  100  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  3  4  3  6  12  17  18  21  11  3  درصد  56/14  156  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  5  7  4  10  18  27  28  33  17  4  تعداد  2008

  100  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  2  6  7  7  13  14  21  17  10  2  درصد  47/14  155  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  3  9  11  11  20  21  33  26  15  3  تعداد  2009

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  5  6  8  10  19  15  14  11  8  درصد  43/16  176  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  3  8  10  14  18  34  26  25  19  14  تعداد  2010

  100  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  4  4  7  8  15  15  15  11  9  6  درصد  75/14  158  1  1  0  0  1  1  0  1  1  2  7  7  11  13  23  24  23  18  14  10  تعداد  2011

  کل
  1071  1  1  1  2  1  1  2  4  4  12  21  38  54  78  109  164  186  199  133  60  تعداد

  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  4  5  7  10  15  17  19  12  6  درصد  100
  

به منظور مشاهده سیر پیشرفت تولیدات علمـی حـوزه قلـب و    
عروق ایران، نمودار درصد توزیع فروانی تعداد کـل مقـاالت   

نویسندگان ایرانی این حوزه به تفکیک هر سال ترسیم گردید 
  نمایش داده شده است. )1(که در نمودار 

  
به  WOSي قلب و عروق در پایگاه  نی تعداد کل مقاالت نویسندگان ایرانی در حوزهدرصد توزیع فراوا :1نمودار 

  تفکیک هر سال
ــ ــور ه بـ ــی نســـبت منظـ ــاري  بررسـ ــاي همکـ ــی هـ  در داخلـ

ــه ــا مقایس ــاري ب ــاي همک ــارجی، ه ــاخص  خ ــادیر ش ــاي  مق ه
ــا اســتفاده از فرمــول محاســبه  تــألیفی ملــی و بــین هــم المللــی ب

ارائـــه شـــده  )2(دول شـــدند. نتـــایج ایـــن محاســـبات در جـــ
ــداد   ــت. از تع ــوزه،    1071اس ــن ح ــه در ای ــه   829مقال ــه ب مقال

المللــی تعلــق  تــألیفی بــین مقالــه بــه هـم  182تــألیفی ملــی و  هـم 
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ــد ــکل تــک     60 .دارن ــز بــه ش ــه نی ــنده مقال اي تــالیف  نویس
تـألیفی محسـوب نمـی شـوند. بنـابراین نسـبت        انـد و هـم   شده

هـاي خـارجی    يهـاي داخلـی در مقایسـه بـا همکـار      همکاري
  شده است. محاسبه 52/4ي قلب و عروق برابر  در حوزه

 

 
المللی و  تألیفی بین میزان و درصد هم :2جدول 

  نویسندگان ایرانی در حوزه تألیفی ملی در مقاالت هم
  WOSقلب و عروق در پایگاه 

  تألیفی میزان هم  تعداد  تألیفی نوع هم
  %77  829  تألیفی ملی هم

  %17  182  المللی تألیفی بین هم
  

ــپس  ــاخص همکــاري (  س ) بــراي محاســبه  CIاز فرمــول ش
ــایج      ــد. نت ــتفاده ش ــاالت اس ــندگان مق ــداد نویس ــانگین تع می
حاصــل از محاســبه شــاخص همکــاري در حــوزه قلــب و      

ــه شــده اســت، حــاکی از آن  )3(عــروق کــه در جــدول    ارائ
ــال     ا ــندگان در س ــداد نویس ــانگین تع ــه می ــت ک ــا 2011س ، ب

ــ 56/5 ــبت  نویســنده ب ــاالتري نس ــه ب ــه، در رتب ــر مقال ه ازاي ه
بـــا  2009هـــا قــرار دارد. پــس از آن ســال     بــه ســایر ســال   

ــاري   ــاخص همکـ ــال   05/5شـ ــه دوم و سـ ــا  2010در رتبـ بـ
ــادل  ــاري معـ ــرار  81/4شـــاخص همکـ ــاه ســـوم قـ در جایگـ

گرفته است. کمتـرین میـزان شـاخص همکـاري نیـز بـه سـال        
ــا  2003 ــاص    56/3بـ ــه اختصـ ــر مقالـ ــنده در هـ دارد.  نویسـ

میــانگین تعــداد نویســندگان بــه ازاي هــر مقالــه در طــول ســال  
  باشد. می 73/4نیز برابر  2011تا  2002

ــول درجــه همکــاري (   ــز ) DCاز فرم ــه منظــور محاســبه   نی ب
نســبت مقــاالت داراي چنــد نویســنده در مجمــوع مقــاالت      

نویسـنده وزن   اسـتفاده گردیـد. ایـن شـاخص بـه مقـاالت تـک       
ــه   ــاالتی ک ــه مق ــفر و ب ــتري   ص ــندگان بیش ــداد نویس داراي تع

هســتند وزن بیشــتري مــی دهــد. درجــه همکــاري عــددي بــین  
ــد    ــه ســمت صــفر میــل کن صــفر و یــک اســت کــه هــر چــه ب

نویسـنده و هـر چـه بــه     دهنـده بیشـتر بـودن مقـاالت تـک      نشـان 
دهنـده کمتـر بـودن ایـن نــوع از      نشـان  ،سـمت یـک میـل کنـد    

ــه کــه از جــدول  مقــاالت مــی آیــد،  بــر مــی )3(باشــد. همانگون
ــال     ــه س ــوط ب ــاري مرب ــه همک ــترین درج ــدار   2009بیش ــا مق ب

بــا درجـــه   2008و  2005باشـــد؛ پــس از آن ســـال   مــی  98/0
ــاري  ــن   97/0همکـ ــول ایـ ــد. در طـ ــرار دارنـ ــه دوم قـ در رتبـ

هــا کمتــرین میــزان درجــه همکــاري نیــز متعلــق بــه ســال   ســال
ــدار   2004 ــا مق ــی 82/0ب ــول    م ــاري در ط ــه همک ــد. درج باش

  باشد. می 94/0نیز برابر  2011تا  2002هاي  سال
ــان،  ــاري (در پایـ ــریب همکـ ــه ) CCضـ ــبت کـ ــع نسـ در واقـ

ــد   ــی ده ــان م ــان را نش ــان محقق ــاري می ــبه همک ــورد محاس ، م
  . قرار گرفت

میــل کنــد،  یــکهـر چــه مقــدار ضــریب همکــاري بـه ســمت   
میــزان همکــاري بیشــتر بــوده و هــر چــه بــه ســمت صــفر میــل  

 ].9[ن بیشتري داشته اند میزانویسنده  کند، مقاالت تک
 

 
  در مقاالت به تفکیک هر سالهمکاري، درجه همکاري و ضریب همکاري شاخص  :3جدول

  انتشار سال
  شاخص

  کل  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

  73/4  56/5  81/4  05/5  8/4  68/4  11/4  33/4  58/3  56/3  78/3 شاخص همکاري
  94/0  94/0  92/0  98/0  97/0  96/0  93/0  97/0  82/0  91/0  83/0 درجه همکاري
  7/0  73/0  7/0  75/0  73/0  72/0  67/0  71/0  57/0  62/0  61/0 ضریب همکاري

 
ــدول   ــی ج ــا بررس ــی )3(ب ــخص م ــال  مش ــردد، س ــا  2009گ ب

رتبـــه اول را بـــه خـــود    75/0ضـــریب همکـــاري برابـــر   
ــی ــس از آن ســال  اختصــاص م ــد، پ ــاي  ده ــا  2011و  2008ه ب

ــریب هم ــاري ض ــرین    73/0ک ــد. کمت ــرار دارن ــه دوم ق در رتب
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ــز متعلــق بــه ســال   ــا 2004ضــریب همکــاري نی ــر ب  57/0، براب
ــر  شــد. ضــریب همکــاري در مجمــوع ســال با مــی ــز براب ــا نی ه

  است. 7/0
  
 

  

ــه ــه تولیــدات علمــی       یافت ــان داد ک ــژوهش نش ــن پ ــاي ای ه
نویســـندگان ایرانـــی در حـــوزه قلـــب و عـــروق در پایگـــاه 

WOS ــال ــاي  در س ــا  2002ه ــوده   2011ت ــزایش ب ــه اف رو ب
ــر کــه در حــوزه علــوم پزشــکی       اســت. در پژوهشــی دیگ
ــگران      ــم پژوهش ــد عل ــی تولی ــه بررس ــت، ب ــه اس ــام گرفت انج

 و ایرانــی در زمینــه ایــدز در همــین پایگــاه پرداختــه شــد      
 تولیـد علمـی ایرانیـان در زمینـه ایـدز      نشـان داد آن هـاي   یافته

 2010تـا   2000هـاي   به طـور قابـل مالحظـه اي طـی سـال      نیز
ــت  ــته اسـ ــزایش داشـ ــاعی   ].10[ افـ ــوم اجتمـ ــوزه علـ در حـ

ــه اســت کــه حــاکی از   ــه نتــایج مشــابهی دســت یافت نیکــزاد ب
ــته  ــی در رشـ ــدات علمـ ــزایش تولیـ ــاي روان افـ ــی،  هـ شناسـ

ــداري و اطــالع  ــژه کتاب ــه وی رســانی در  مــدیریت، اقتصــاد و ب
ــال  ــول س ــاي  ط ــا  2000ه ــت  2009ت ــوده اس ــابراین]. 7[ ب  ،بن

ــی ــال  م ــت در س ــوان گف ــت  ت ــر، فعالی ــاي اخی ــی  ه ــاي علم ه
پژوهشــگران ایرانــی حــداقل در تعــداد انتشــارات بــه ســرعت 

   رشد یافته است.
ــترین     ــه بیش ــد ک ــخص گردی ــژوهش مش ــن پ ــین در ای همچن

هــاي مـورد بررســی مربـوط بــه    تعـداد مقـاالت در طــول سـال   
بـــوده اســـت. نیکـــزاد در اي  ههـــاي ســـه نویســند  همکــاري 

تعـداد نویســندگان در    نامــه خـود، بـه مقایســه   بخشـی از پایـان  
ــه     ــت. یافت ــاعی پرداخ ــوم اجتم ــته از عل ــار رش ــاي وي  چه ه

ــته  ــه در رشـ ــان داد کـ ــاي روان نشـ ــدیریت   هـ ــی و مـ شناسـ
ــا  2000هــاي  بیشــترین تعــداد مقــاالت در طــول ســال   2009ت

ــته   ــنده اي و در رش ــه نویس ــاالت س ــه مق ــداري و   ب ــاي کتاب ه
ــ   ــه مق ــاد ب ــانی و اقتص ــالع رس ــندهاط ــق  االت دو نویس اي تعل

ــاوري  .]7[ دارد ــر در حـــــوزه نانوفنـــ در پژوهشـــــی دیگـــ
ــال    ــول س ــه در ط ــد ک ــخص گردی ــاي  مش ــا  1991ه  2011ت

ــترین تولیــدات علمــی ایــن حــوزه در نمایــه اســتنادي       بیش

ــوم مربــوط بــه مقــاالت ســه نویســنده       .]4[ باشــد اي مــی عل
ــه طــور کلــی    ،بنــابراین ــین نتیجــه گرفــت کــه ب ــوان چن مــی ت
ــش ــاري    بخـ ــه همکـ ــی نتیجـ ــدات علمـ ــب تولیـ ــاي  غالـ هـ

 اي نویسـنده  باشـد و مقـاالت تـک    نویسـندگان بـا یکـدیگر مـی    
  در اقلیت قرار دارند.

در بخشـــی دیگـــر از ایـــن پـــژوهش مشـــخص گردیـــد کـــه 
ــه همکــاري   ــب و عــروق ب ــی حــوزه قل ــاي  نویســندگان ایران ه

ــیش از همکــاري ــین داخلــی ب ــد. در  هــاي ب المللــی تمایــل دارن
ــژوهش ــیر پ ــه بص ــز یافت ــارانش نی ــاکی از  غفوري و همک ــا ح ه

گـرایش بیشــتر پژوهشـگران ایرانــی حـوزه طــب اورژانـس بــه     
ــا نویســـندگان ایرانـــی  نســـبت بـــه نویســـندگان  همکـــاري بـ

ــت  ــوده اسـ ــارجی بـ ــته .]11[ خـ ــوم   در رشـ ــوزه علـ ــاي حـ هـ
ــابهی      ــایج مش ــه نت ــود ب ــژوهش خ ــزاد در پ ــز نیک ــاعی نی اجتم

ــت  ــه اس ــت یافت ــو  .]7[ دس ــی ت ــابراین م ــت  بن ــین برداش ان چن
ملــی از   تــألیفی هــم ،کــرد کــه در کشــور ایــران شــاخص    

ــاخص    ــه ش ــبت ب ــري نس ــاه بهت ــمجایگ ــألیفی ه ــین ت ــی  ب الملل
  برخوردار است.

ــریب      ــاري و ض ــه همک ــاري، درج ــاخص همک ــبات ش محاس
ــانگین،    ــه طــور می ــژوهش نشــان داد ب ــن پ ــز در ای همکــاري نی

ــال  ــول س ــا  2002هــاي  در ط ــاخص 2011ت ــامی ش ــا از  ، تم ه
ــد   م ــوردار بودن ــاالیی برخ ــادیر ب ــایج ق ــن نت ــان . ای ــده  نش دهن

تمایـــل نویســـندگان و پژوهشـــگران ایرانـــی حـــوزه قلـــب و  
ــورت    ــه صـ ــم بـ ــد علـ ــی و تولیـ ــاري علمـ ــه همکـ ــروق بـ عـ

ــارکتی م ــتشـ ــارانش  اسـ ــت و همکـ ــژوهش خدادوسـ . در پـ
در حـــوزه  تـــألیفی هـــمهـــاي  بـــراي نخســـتین بـــار شـــاخص

ــایج  نانوفنــاوري مــورد محاســبه و مطالعــه قــرار  ــد کــه نت گرفتن
 1991هــاي  هــا در طــول ســال نشــان داد میــانگین ایــن شــاخص

ــا  ــاوري در    2011ت ــوزه نانوفن ــی ح ــندگان ایران ــان نویس در می
سطح مطلوبی قـرار داشـته و بیشـتر نویسـندگان ایـن حـوزه بـه        

در پـژوهش خـود   نیـز  نیکـزاد   .]4[ گـرایش داشـتند   تـألیفی  هم
ــه ــته ر      ب ــه رش ــه س ــت یافــت ک ــه دس ــن نتیج شناســی،  وانای

ــالع  ــداري و اط ــی    کتاب ــاري علم ــدیریت در همک ــانی و م رس
ــی در رشــته اقتصــاد، همکــاري    ــد، ول ســیر صــعودي داشــته ان

 بحث و نتیجه گیري
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ــی داشــته اســت ــز  .]7[ علمــی ســیري نزول ــه و دانــش نی قهنوی
ــه بررســی م  ــژوهش خــود ب ــی در  در پ ــاري گروه ــزان همک ی

ــمقــاالت ارا ــازه هــاي  ئ ه شــده در همــایش هــاي سراســري  ت
راپزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصــفهان  پزشــکی و پی

هـــاي آنــان حـــاکی از پـــایین بـــودن   پرداختنــد کـــه یافتـــه 
ــن    ــندگان ایـ ــان نویسـ ــارکت در میـ ــریب مشـ ــانگین ضـ میـ

ــابراین .]12[ مقــاالت مــی باشــد مــی تــوان نتیجــه گرفــت  ،بن
کــه میــزان مشــارکت و همکــاري علمــی نویســـندگان در      

فـاوت، متغیـر   هـاي مختلـف و نیـز در موقعیـت هـاي  مت      رشته
بــوده و تمایـــل بــه همکـــاري گروهــی در میـــان محققـــان    

  هاست. ها بیشتر از سایر رشته برخی از رشته
ــاه    ــی در پایگ ــندگان ایران ــام نویس ــه ن ــایی ک  WOS از آنج

ــکل ــه ش ــت    ب ــن اس ــت و ممک ــده اس ــه ش ــف نمای ــاي مختل ه
ــاه      ــن پایگ ــاوتی در ای ــکال متف ــنده اش ــک نویس ــام ی ــراي ن ب

هــاي امالیــی یکــی از    غــایرتموجــود باشــد، شناســایی م  
مشکالت پیش روي ایـن پـژوهش بـود. بـه منظـور رفـع ایـن        

شـــود   هـــاي آتـــی، پیشـــنهاد مـــی    مشـــکل در پـــژوهش 
ــت ــام    سیاسـ ــه نـ ــازي نمایـ ــت سـ ــت یکدسـ ــاي الزم جهـ هـ

 نویسندگان ایرانی در این پایگاه اتخاذ گردد.

  
  

ایــن مقالــه حاصــل بخشــی از پایــان نامــه تحــت عنــوان         
تـألیفی در مقـاالت قلــب و    هـاي هـم   کهترسـیم و تحلیـل شـب   «

ــوم    ــاه علــ ــروق در وبگــ ــا  2002عــ ــع » 2011تــ در مقطــ
ــماره    ــه ش ــد ب ــی ارش ــال    259کارشناس ــه در س ــد ک ــی باش م

ــدمات     1392 ــکی و خـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــت دانشـ ــا حمایـ بـ
  بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.
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Cardiovascular Articles in Web of Science; 2002 –2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Shahrabi Farahani H1/ Eskrootchi R2/ Mohaghegh N3/ Hossein A4 
Abstract  
 
Introduction: Scientific collaboration is a process in which two or more authors share their ideas, 
resources, and data to create a joint work. This research attempted to study co-authorship, being a 
kind of scientific collaboration, in Iranian cardiovascular articles in Web of Science during 2002-
2011.  
Methods: The present research is. The population of this descriptive-analytical research study 
constituted Iranian cardiovascular articles indexed in WoS during 2002-2011. Indicators such as 
Collaboration Index (CI), Degree of Collaboration (DC) and Collaboration Coefficient (CC) were 
calculated to measure level of collaboration. 
Results: Articles published in cardiovascular field showed an ascending trend especially since 
2002. Three-authored articles were the most and personal articles were the least frequent ones. 
Scholars were shown to be more interested in national collaboration based on Nationalization Index 
and according to collaboration indicators, scientific collaboration of cardiovascular researchers is 
also increasing. 
Conclusion: Year 2002 can be considered as the inception of growth in scientific activities in 
cardiovascular field. Considering the interdisciplinary nature of the field, the present more 
tendency to scientific collaboration is an advantage that can play a major role in causing drastic 
improvements. 
Keywords: Scientific collaboration, Collaboration Indicators, Co-authorship, Cardiovascular 
System 
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