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داروشناسی و  تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه بررسی شبکه هم 

  2000- 2012 : داروسازي در پایگاه وب آو ساینس
 
 

 3روح اهللا خادمی/ 2منصوره صراطی شیرازي/ 1عصاره فریده 

  چکیده
  

، که کاري میان پژوهشگرانهاي اجتماعی هستند که اطالعات مهمی در رابطه با همتألیفی از جمله شبکه هاي همشبکه مقدمه:
تألیفی  شبکه همهدف این پژوهش، ترسیم و تحلیل  .آورندفراهم می از عوامل مهم رشد کیفی و کمی انتشارات علمی است،

  باشد. داروسازي می و حوزه داروشناسی پژوهشگران ایران در
 3514جامعه پژوهش شامل شده است. : پژوهش با استفاده از روش هاي علم سنجی و اصول تحلیل شبکه انجام روش کار

منتشر شده و حداقل یکی از  2000-2012سال هاي  ساینس بود که درآوپایگاه وبداروشناسی و داروسازي   مدرك حوزه
خانه مذکور را داشت. داده ها با ی وابسته به وزارتو مؤسسات پژوهش هادانشگاهها وابستگی سازمانی به  نویسندگان آن

  شدند.تحلیل   PAJEKنرم افزار 
با پژوهشگران انگلستان، آمریکا و کانادا بوده  ،بیشترین همکاري بین المللیو  7/0، انتشارات این : ضریب همکاريهایافته

. میان تعداد انتشارات بود 084/0گره (نویسنده) و درجه تراکم این شبکه   90تألیفی پژوهشگران متشکل از  است. شبکه هم
  مشاهده شد.  01/0یسندگان رابطه خطی قوي و مستقیم در سطح معنی داري و درجه مرکزیت نو

و  نداردچگالی باالیی  یعبارته ، باستانسجام پائین این شبکه نشان دهنده ) 084/0: شاخص درجه تراکم (نتیجه گیري
 مستنداتتعداد  باوهشگران ند. این پژوهش نشان داد که پژااندکی با یکدیگر برقرار کرده ها) ارتباطات نویسندگان (گره

تواند ابعاد همکاري را مشخص نموده، و در کمک نتایج این پژوهش میهاي گروهی دارند. بیشتر، تمایل بیشتري به همکاري
 هاي پژوهشی تأثیرگذار باشد.به سیاستگذاري

  تألیفیماعی، همنویسندگی، تحلیل شبکه اجت: داروسازي، دارو شناسی، همکاري علمی، شبکه  همکلیدواژه ها
  

 :3/10/92وصول مقاله  :27/11/92اصالح نهایی :18/03/93 پذیرش نهایی  

 

                                                
  ، اهواز، ایراناهواز چمران شهید دانشگاهروانشناسی، و ، دانشکده علوم تربیتی دانش شناسی و اطالعات علمگروه  استاد. 1
اهواز و عضو هیات علمی  چمران شهید دانشگاهروانشناسی، و ، دانشکده علوم تربیتی دانش شناسی و اطالعات علم نشجوي دکتريدا. 2

 )yasaman.serati@yahoo.com، شیراز، ایران؛ نویسنده مسئول ()ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم (

 ، اهواز، ایرانچمران شهید دانشگاهروانشناسی، و علوم تربیتی ، دانشکده دانش شناسی و اطالعات علم دانشجوي دکتري. 3



  

 

 ... تألیفی پژوهشگران بررسی شبکه هم

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

93
؛

17)
56(

 

34 

 
  

اي اساسی و مهـم  مؤلفه ،در بیشتر اوقات میان مؤلفان همکاري
اي، با توسعه علوم میـان رشـته   .]1[ است »علم کالن«در جهان 

هاي انفرادي بسیار کم شده اسـت، زیـرا   امکان انجام پژوهش
هـاي مـورد پـژوهش،    حتمال اینکه یک فـرد در کلیـه حـوزه   ا

ــت.    ــم اس ــد بســیار ک ــاهی الزم را داشــته باش تخصــص و آگ
تواند تمام دانش، مهارت و زمـان الزم  تر میگري کم پژوهش

هاي نظري وعملـی، در بـیش از   براي مشارکت فعال در حیطه
از ایـن   .یک حوزه بسیار محـدود از پـژوهش را داشـته باشـد    

تـألیفی) بـه عنـوان عنصـري      ه همکاري علمـی (هـم  روست ک
شود. پژوهشـگران  کلیدي در پیشرفت دانش در نظر گرفته می

هاي خود را به اشتراك گذاشته و ایده هاي علمیدر همکاري
و بـدین سـبب، هـم از     گذارند بر کیفیت کار یکدیگر اثر می

ــم از اشــتراك مســاعی در کــار  مهــارت ــاي تخصصــی و ه ه
همین مسئله موجب گسترش کیفـی و   برند ویم گروهی بهره

-همکـاري این گونـه   .]2[ شودکمی بروندادهاي پژوهشی می

توان یک شبکه در نظر گرفت که میان نویسندگان را می هاي
هـا انـواع مختلـف     ها نویسندگان، و پیونـد بـین آن  در آن گره

تألیفی اطالعات مهمی  هاي همهاست. شبکههمکاري میان آن
]، 3[ ه با همکاري میان پژوهشگران فراهم مـی آورنـد  در رابط

اي کـه  تـألیفی، دو نویسـنده   هاي هـم که در شبکهاز جمله این
ــد در نقشــه هــمبیشــتري داشــته کــاريهم ــار  ان ــألیفی، در کن ت

تـوان اصـول   . بـا ایـن دیـدگاه مـی    ]4[ گیرندیکدیگر قرار می
ها به کـار  هاي اجتماعی را براي تحلیل این نوع از شبکهشبکه
هاي اجتماعی هم به لحـاظ نظـري و هـم بـه     تحلیل شبکهبرد. 

لحاظ آماري جهت مطالعـه الگـوي همکـاري نویسـندگان در     
علـم   .]2[ هاي مختلف رویکردي ممتاز و برجسـته اسـت  رشته

ر دانـان د اجتماعی پس از دو قرن تالش ریاضـی  تحلیل شبکه
 م به وجود آمـد شناسی در اوایل قرن بیستحوزه گراف و گونه

چهار ویژگی  و رویکردي است در مطالعات اجتماعیکه ] 5[
هاي مرتبط نظام مند، تصاویر گرافیکـی  ساختار شهودي، داده

  .] 6[ کشدهاي ریاضیاتی و محاسباتی را به تصویر میو مدل

تـألیفی،   هـاي هـم  هاي پژوهشی و تحلیل شبکهاهمیت همکاري
از جملـه علـوم    ،علـوم  هاي مختلـف باعث شده است که حوزه

و ایـن اهمیـت را    مبادرت ورزند مشابههایی پزشکی به پژوهش
-از جملـه اووال هاي مختلف مورد مطالعه قـرار دهنـد.   از جنبه

ــانس رودریگــز ــدوس، پیری ــار مراکــز  و اولمــا گــومز پران اعتب
ـ بر اساس شبکه همرا  پژوهشی حـوزه   لیفی میـان نویسـندگان  أت

عصـاره   .]7[ ورد سنجش قرار دادنـد م داروشناسی و فیزیولوژي
و شـبکه   مطالعـه تألیفی علوم اعصاب ایران را  و باجی شبکه هم

بصیر غفوري، وکیلیان،  .]8[ بینی نمودند را پیشجهان کوچک 
در تألیفی طب اورژانس ایران را  حسن زاده و فرهمند شبکه هم

حسـن  و   ،]9[ انـد مورد مطالعـه قـرار داده  قالب یک رشته نوین 
ــه زا ــژادي شــبکه  ده، گرجــی، شــکرانه نن ــی ن ــاي کــران و ول ه

در  تألیفی تولیدات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران را      هم
نـرخ همکـاري   هاي مختلف مقایسه کردند و دریافتند که حوزه

  .]10ها بیشتر است [در حوزه ایمنولوژي از سایر حوزه
ان تألیفی نـوعی سـاختار دانـش را نشـ     هاي هماز آنجا که شبکه

رویکرهاي موجود در آن،  دهند، لذا مطالعات علم سنجی ومی
در بهبود روند پژوهش و شناخت بهتر ماهیت و موقعیت علمـی  

ــد  حــوزه ــأثیر گذارن ــاي مختللــف ت ــألیفی  . بررســی هــم]8[ه ت
تواند ابعاد و وسعت می حوزه داروشناسی وداروسازيتولیدات 

ي را مشـخص  همکاري در این حـوزه را تعیـین نمـوده و افـراد    
هاي مختلـف برتـر هسـتند، ایـن     ها و شاخصنماید، که از جنبه

تـألیفی  کار باعث تشویق پژوهشگران به کارهاي گروهی و هم
هـاي نویسـندگان در   خواهد شد و از آنجا که میـزان همکـاري  

ــاخص  ــی از ش ــدات علم ــی   تولی ــدات علم ــوثر در تولی ــاي م ه
بروندادهاي علمی تواند باعث افزایش می ]11[ ها استدانشگاه

و همکــاري هــاي گروهــی در ایــن حــوزه و در نهایــت باعــث  
پویایی و رشد هرچـه بیشـتر آن شـود. بـه عـالوه مـی توانـد در        

  هاي پژوهشی نیز تأثیرگذار باشد.کمک به سیاستگذاري
حـوزه داروشناسـی وداروسـازي     پژوهش حاضر نشان می دهد 

و  هـا دانشگاه هاي پزشکی درپرتولیدترین حوزه در میان حوزه
وابسته به وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش    مراکز تحقیقاتی

کـه نشـان از    بوده است 2000-2012پزشکی در طول سال هاي

 مقدمه



 

 

و همکارانفریده عصاره   
مت

سال
ت 

یری
مد

13
93

؛
17 )

56(
 

35 

پـژوهش حاضـر، ترسـیم و     هـدف اهمیـت ایـن حـوزه دارد،    
تــألیفی پژوهشــگران ایــران در حــوزه     تحلیــل شــبکه هــم  

 Web ofس (داروشناسی وداروسازي در پایگاه وب آو ساین

Science( است 2000-2012در طول سال هاي.  
  
  

این پژوهش با اسـتفاده از روش هـاي علـم سـنجی و  تحلیـل      
 ، از پایگاه وب آو ساینس. بدین منظورشبکه انجام شده است

ی وابسـته  و مؤسسات پژوهش هاانتشارات علمی دانشگاهتمامی 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی در طـول سـال    

دلیـل انتخـاب ایـن بـازه     اسـتخراج شـدند.    2012 -2000هاي 
زمــانی ایــن اســت کــه هــدف پــژوهش حاضــر بررســی ایــن  

هـاي قبـل از   هاي اخیر است و از این رو سالانتشارات در سال
در این پژوهش مد نظر قرار نگرفت، و از آنجـا کـه در    2000

بـه طـور    2013تاریخ گردآوري داده هـا هنـوز مقـاالت سـال     
در نتیجه در پایگاه وب آو ساینس نمایه نشـده   کامل مننتشر و

هاي این سـال لحـاظ نشـدند. نتیجـه ایـن جسـتجو       بودند، داده
بـر   ، پایگاه تحلیل با استفاده از گزینهمدرك بود که   35677

نشـان داد حـوزه    ایـن تحلیـل   نتایج. اساس موضوع تحلیل شد
ــا   ــازي ب ــی و داروس ــادل   3514داروشناس ــدرك (مع  15/10م

بندي ل مدارك بازیابی شده) در صدر جدول تقسیمدرصد ک
از اهمیت ایـن حـوزه در    . این مسأله نشانموضوعی قرار دارد

ــی  دارد، و  ــدات علم ــاتولی ــل انتخ ــژوهش   آن بدلی ــراي پ ب
.  از این رو جامعه پـژوهش حاضـر را  کلیـه    حاضر بوده است

ــوزه  ــارات ح ــازي  انتش ــی و داروس ــاه وب آو  داروشناس پایگ
، که حـداقل یکـی از   2012 -2000سال هاي  طولساینس در 

و مؤسسـات   هـا دانشـگاه نویسندگان آن وابستگی سازمانی بـه  
ی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پژوهش

  دهند. دارد، تشکیل می
) در فایـل  plain textبه صورت متن سـاده ( هاي مذکور داده

از ادغـام   و در نهایـت پـس   مـدرکی ذخیـره شـدند    500هـاي  
ها، یک فایل کلی از همه اقالم به دست آوره تمامی این فایل 

شد. با استفاده از این فایل کلی، فایل نویسندگان با استفاده از 

توسط نـرم افـزار    فایلسپس این ساخته و  co-authorنرم فزار 
TEXT TO PAJEK    به فرمت قابل خواندن براي نـرم افـزار

PAJEK فزار در نرم ا شد. تبدیلPAJEK    پـس از فراخـوانی
ــا ترســیم   ــا اســتفاده از منــوي مصــور ســازي ی فایــل مــذکور، ب

)Drawتألیفی اولیه ترسیم شد. نـرم افـزار    ) شبکه همPAJEK 
این قابلیت را دارد که تصویر ساخته شده را در نماهاي مختلف 

هـا را، بـراي شـبکه    هـاي مطـرح در شـبکه   نشان دهد و شاخص
  .  ترسیمی محاسبه نماید

-به منظور بررسی وضعیت همکاري نویسندگان در تولید مقالـه 

هاي حوزه داروشناسی و داروسازي و تعیین ضریب مشـارکت  
 »آجی فیروکی و بورل«نویسندگان از فرمول ضریب مشارکت 

 kتعـداد کـل مقـاالت،     Nاستفاده شده است که در این فرمول 
نده، سـه  هـا (یـک نویسـنده، دو نویسـ    تعـداد نویسـندگان مقالـه   

 kهـا بـا الگـوي    تعـداد مقالـه   fنویسنده، چهار نویسـنده و ...) و  
ــدار ضــریب مشــارکت  نویســنده ــول مق ــن فرم  اي اســت. در ای

)CC،(      تـر  بین صفر و یک است که هـر چـه بـه یـک نزدیـک
 .]12[می باشد باشد، مبین مشارکت باالتر 

 

 

 
ه، مقالـ  20به عنوان مثال ضریب مشارکت براي مجموعـه اي از  

که در آن چهار مقاله توسط یک نویسنده، سه مقالـه توسـط دو   
نویسنده، پنج مقاله توسط سه نویسـنده، دو مقالـه توسـط چهـار     
نویسنده و شش مقاله توسط بیش از چهار نویسنده نوشـته شـده   

  باشد، به روش زیر محاسبه خواهد شد:

 
56/0  

  
  

ه بـه لحـاظ تعـداد تولیـدات     نشان داد کـ  هاتجزیه و تحلیل داده
، محمـد عبـداللهی و احمدرضـا    محمدرضا زرین دسـت علمی، 

 روش کار

 یافته ها
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دهپور از دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیـب در رده هـاي   
اول تا سوم قرار دارند.  ده نویسنده برتر این حوزه در مجموع  

 بررســی مــوردحــوزه علمــی درصــد از کــل تولیــدات  05/24

رده انـد. اسـامی ایـن نویسـندگان بـه      را تولید و منتشر ک مطالعه
قابـل مشـاهده    )1(همراه وابستگی سازمانی آنان نیز در جـدول  

 است.

  
ایران در حوزه داروشناسی و داروسازي در پایگاه وب آو ساینس  مدارك پرتولیدترین پژوهشگران :1جدول

  2000- 2012در طول سال هاي
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13/4  Zarrindast, Mohammad Reza 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 145 
76/3  Abdollahi, Mohammad 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 132 
33/3  Dehpour, Ahmad R 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 117 
59/2  دانشگاه علوم پزشکی تهران 91 

 

Shafiee, Abbas 4 

02/2  دانشگاه کنت انگلستان 71 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Nokhodchi, Ali 5 
88/1  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 66 

 

Jouyban, Abolghasem 6 
76/1  Akhondzadeh, Shahin 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران 62 
59/1  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 56 

 

Varshosaz, Jaleh 8 
54/1  Hosseinzadeh, Hossein 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 54 
45/1  Foroumadi, Alireza 10 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 51 

  
در مـدارك مـورد بررسـی در ایـن      تـألیفی  مهـ بررسی شـبکه  
 131مدرك مورد مطالعـه،   3514که از کل  دادپژوهش نشان 

 685 اي،مـدرك دو نویسـنده   382اي، مدرك تـک نویسـنده  
مدرك الگـوي چهـار نویسـنده     719اي و مدرك سه نویسنده

و یـا   پـنج ام بـا مشـارکت   مدرك نیز هرکـد  1597اي دارند و 
ــیش از  ــنجب ــدنویســنده نوشــته شــده پ الگــوي  )1(نمــودار  .ان

 ،را در این انتشارات منعکس نموده است. این نمودار تألیفی هم
در هـر یـک از الگوهـاي    تعـداد مـدارك   و  الگوي نویسندگی

گونـه کـه ایـن نمـودار نشـان       دهد. هماننشان می را نویسندگی
اي دارنـد و در   الگوي تک نویسـنده  مدرك، 31تنها ، دهدمی

نویسـنده    پـنج و یا  بیش از  پنجحدود نیمی از انتشارات توسط 
 نوشته شده است، که الگوي غالب است.

  

  
انتشارات پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازي در پایگاه وب آو  تألیفی همالگوي  :1نمودار

  2000- 2012ساینس در طول سال هاي

ك 
 تعداد مدر
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ــ ــول  بـ ــاس فرمـ ــی فیرو«ر اسـ ــورل آجـ ــی و بـ ــریب  »کـ ضـ
همکـــاري در انتشــــارات پژوهشــــگران ایــــران در حــــوزه  
ــاینس در    ــاه وب آو سـ ــازي در پایگـ ــی و داروسـ داروشناسـ

از آنجــا . دســت آمــده بــ 7/0،  2000-2012 طــول ســال هــاي
کـه ضـریب مشـارکت عـددي بـین صـفر و یـک اسـت، ایــن         

ــه کارهــاي گروهــی  نشــان مــی عــدد  ــد تمایــل ب ــان ده در می
  باالست.  پژوهشگراناین 

ــا   ــران ب  پژوهشــگرانبررســی میــزان همکــاري پژوهشــگران ای
ــورها در انتشــــارات   ــایر کشــ ــوزه داروشناســــی و   ســ حــ

ــازي طــی ســال    ،دهــدنشــان مــی  2000-2012هــاي  داروس
ــگران ــی و    پژوهشـ ــز آموزشـ ــازمانی مراکـ ــتگی سـ ــا وابسـ بـ

ــران،  ــور ای ــی کش ــا  پژوهش ــگرانب ــان   55 پژوهش ــور جه کش
ــی داشــتههمکــا ــا  ري علم ــن همکــاري ب ــد. ای ــگرانان  پژوهش

ــایر    ــتر از سـ ــادا بیشـ ــا و کانـ ــتان، آمریکـ ــورهاي انگلسـ کشـ
ــدول   ــت. ج ــوده اس ــورها ب ــی )2(کش ــان م ــوري نش -، ده کش

ــران       ــگران ای ــا پژوهش ــاري را ب ــترین همک ــه بیش ــد. را ک ده
   .اندداشته

  
ن در حوزه داروشناسی و داروسازي در میزان همکاري با پژوهشگران ایرا ظلحابه  نخستده کشور  :2جدول 

 2000- 2012: پایگاه وب آو ساینس 
 رتبه همکاري نام کشور هافراوانی همکاري 

 1 انگلستان 134

 2 آمریکا 108

 3 کانادا 80

 4 استرالیا 48

 5 آلمان 37

 6 ژاپن 33

 7 ایتالیا 20

 8 هلند 19

 9 سوئد 16

 10 پاکستان 15

  
ــب    ــور ترســیم ش ــه منظ ــمکه ب ــندگان  تــألیفی ه ــوزه نویس ح

ــازي ــا  داروشناســـی و داروسـ ــه بـ ــندگانی کـ ــامی نویسـ ، اسـ
دیگــر نویســندگان در مـــدارك مــورد بررســی همکـــاري     

ــا   داشـــتند، ــاري بـ ــزان همکـ ــاران ومیـ ــامی همکـ ــا  آناسـ هـ
نفــر  90ایــن افــراد  .(تعـداد مقــاالت مشــترك) مشــخص شــد 

ــن رو  ــد از ای ــده  شــبکهبودن ــیم ش ــی و ترس ــوزه داروشناس ح
ــا نویســنده و شــامل ســه   90متشــکل از   ، اروســازيد گــره ی

ــود ي علمــیخوشــه ــاط   ب ــان نویســندگان و ارتب همکــاري می
ــان  ــا آنمی ــن خوشــه ه ــی ای ــا را شــکل م خوشــه اول دهــد، ه

ــامل  ــکل از    86ش ــدام متش ــر ک ــوم ه ــه دوم و س ــو و خوش عض
(الزم بــه توضــیح اســت کــه نویســندگانی  نــد.بــوده ادو عضــو 

ــویر آو   ــن تص ــه در ای ــدهک ــاالتی   رده ش ــندگان مق ــد، نویس ان
ــدي     ــه بنـ ــاینس در طبقـ ــاه وب آو سـ ــه در پایگـ ــتند کـ هسـ
ــن      ــه ای ــد و ب ــرار دارن ــی ق ــازي و داروشناس ــوعی داروس موض
ــاً       ــندگان الزام ــن نویس ــی ای ــته تخصص ــه رش ــت ک ــی نیس معن

ــت).    ــی اس ــا داروشناس ــازي و ی ــبکه در  داروس ــن ش ــکلای  ش
 به تصویر کشیده شده است. )1(
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 :حوزه داروشناسی و داروسازي در پایگاه وب آو ساینس نویسندگان مقاالتتألیفی  بکه اجتماعی همش :1شکل

2012-2000  
  

مشـخص شـده اسـت،     تـألیفی  هـم  نگاشـت طـور کـه در    همان
) قـرار  1شفیعی و در کنارش عزیري در مرکز خوشـه اصـلی (  

هـاي ارتبـاطی اصـلی ایـن خوشـه      گرفته انـد و بـه عنـوان پـل    
ــی گر  ــوب م ــن    محس ــاه ای ــت جایگ ــان از اهمی ــه نش ــد ک دن

نویسـندگان دارد. از طرفــی  زریــن دســت نیــز بــه عنــوان پــل  
) 1ارتباطی بین زیر خوشه شکل گرفته در سمت چپ خوشه (

محسوب می شود. در گوشـه سـمت راسـت نقشـه الریجـانی و      
هـاي شـکل گرفتـه را    محمودي از افرادي هستند که زیر خوشه

. اهمیت جایگاه این نویسندگان به خوشه اصلی متصل می کنند
ها بـه  از آنجاست که این افراد باعث ارتباط و اتصال زیرخوشه

اند کـه در صـورت حـذف ایـن افـراد از      هاي اصلی شدهخوشه
توان این افـراد را بـه    نقشه، این ارتباط از بین خواهد رفت و می

2خوشه  
3خوشه  

1خوشه  
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 (مرکزیـت  ویژگـی  عنوان نقـاط برشـی در نظـر گرفـت. ایـن     
ایـن  ادامـه  هـاي مربـوط بـه شـبکه در     نجهیگر سـ بینابینی) و د

  .می شودپژوهش به تفصیل شرح داده 
-2012هـاي   شبکه حوزه داروشناسی و داروسازي طـی سـال  

ــنجه تــراکم    در پایگــاه وب آوســاینس  2000 ــاظ س  بــه لح
)Density(   بررسی شد. منظور از سنجه تراکم، نسبت تعـداد

طـوط و  خطوط و ارتباطات موجود در یک شـبکه بـه کـل خ   
ارتباطات ممکن است. تـراکم کامـل در یـک شـبکه، زمـانی      
وجود خواهد داشت که تمام گره هاي شـبکه بـا یکـدیگر در    

وجـود داشـته   ) Loops( ارتباط باشـند و اگـر خـود پیونـدي    
تـراکم   .]13[ هـا بـا خـود نیـز در پیونـد باشـند      باشد، تمام گره

اشد عددي بین صفر و یک است که هر چه این عدد بزرگتر ب
به این معناست که شبکه از تـراکم بیشـتري برخـوردار اسـت.     

مهـم   فاکتورهـاي  از یکـی  ،تـألیفی  هم هايشبکه تحلیل در«
درجه تراکم در ایـن  . ]14[» شبکه است  تراکم بررسی، مورد

محاســبه اسـت کـه نشـان از انســجام      084/0پـژوهش برابـر بـا    
توانسـته انـد   ها (نویسندگان) ناندك شبکه دارد و در واقع گره

  که ارتباطات ممکن و کافی را بین خود برقرار سازند. 
هــاي مرکزیــت شــبکه حــوزه داروشناســی و  وضــعیت ســنجه

ــال  ــی س ــازي ط ــاي  داروس ــاه وب آو  2000-2012ه در پایگ
ساینس نیز بررسی شد. دراینجا قبـل از پـرداختن بـه گـزارش     

هاي مرکزیت تعریف شـوند.  شود، سنجهنتایج تحقیق سعی می
-مرکزیت یکی از شاخص هاي انسجام است که مشخص مـی «

کند کدام گره (هاي) مهم، در یک شبکه اثرگـذار و مرکـزي   
اي (درجـه)،  مرکزیت با سه شاخص مرکزیت درجه .]5[ »است

  شود. مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی سنجیده می
گره در شـبکه دارد  بـدون توجـه بـه      تعداد پیوندهایی که یک

]، 5نام دارد، [ اي(درجه)ها، مرکزیت درجهرقراري آنکیفیت ب
باشدکه براي هر گره منحصـر  عدد درجه، یک عدد صحیح می

  .]13[ به فرد است
ــی    ــان م ــر نش ــبکه حاض ــه در ش ــی درج ــایج بررس ــه  نت ــد ک ده

بــدین   .مــی باشــد یــکو کمتــرین درجــه  29بیشــترین درجــه 
ــه  ــه درج ــی ک ــره معن ــاي گ ــبکه از   ه ــن ش ــکای ــا  ی در  29ت

ایـن شـبکه بـر اسـاس درجـه نشـان مـی       بررسـی  نوسان اسـت.  
ــبکه،     ــن ش ــه در ای ــامدترین درج ــه پربس ــد ک ــه  ده ــهدرج  س

ــا بســامد   23هــاي و کــم بســامدترین درجــه، درجــه 11اســت ب
دهـد کـه   ایـن امـر نشـان مـی     هستند با بسـامد یـک.    29و  27،

ــري در   گــره ــد، داراي بســامد کمت ــاال دارن ــه ب ــایی کــه درج ه
ــتن   ــداد ایــن شــبکه هس ــا آند و تع انــدك اســت. در ایــن    ه

ــا مرکزیــت درجــه اي (درجــه)   ــاالترین  ،29شــبکه شــفیعی ب ب
ــبکه دارد  ــه را در ش ــه   .درج ــه درج ــندگانی ک ــاالیی نویس ي ب

  .نشان داده شده است ) 3(در شبکه دارند، در جدول 
  

فی پژوهشگران حوزه داروشناسی تألی : نویسندگان برتر از نظر درجه  و مرکزیت نزدیکی در شبکه اجتماعی هم 3جدول
  2000- 2012: و داروسازي در پایگاه وب آو ساینس 

مرکزیت   ردیف نویسنده درجه
524/0  29 Shafiee,A 1 
492/0  27 Abdollahi,M 2 
478/0  23 Sharifzadeh,M 3 
461/0  22 Amini,M 4 
459/0  22 Dehpour,AR 5 
456/0  15 Atyabi,F 6 
454/0  15 Azizi,E 7 
449/0  15 Dinarvand,R 8 
441/0  15 Nokhodchi,A 9 
434/0  15 Ostad,SN 10 
432/0  15 Rouini,MR 11 
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در تعریف مرکزیت نزدیکی آمده است که یک فرد در شبکه 
مرکزیـت   بـا « نزدیک است. چه قدر به سایر افراد درآن شبکه

در  نزدیکی باال به این معناست که یک فرد به بیشتر افراد دیگر
، ]5[» دور است »یک جست«ها شبکه متصل است یا تنها از آن

ــابی از طریــق قضــاوت  « در ســنجش مرکزیــت نزدیکــی، ارزی
فرینان دیگـر  اره نزدیکی یک نقش آفرین به نقش آکردن درب

صورت می گیرد. این نوع مرکزیت از طریق طول مسـیرها یـا   
مورد شود که براي یک نقش آفرین هایی اندازه گیري میگام

در ]. 15[» ش آفرینان دیگـر در شـبکه برسـد.   نیاز است تا به نق
داراي  52/0پژوهش حاضر، شفیعی با درجه مرکزیت نزدیکی 

  باالترین درجه مرکزیت نزدیکی است. 
موقعیت یک موجودیت را درون یک شبکه  مرکزیت بینابینی«

ها در ها یا گروهبر حسب توانایی اش براي ارتباط با سایر زوج
بر پایـه ایـن فـرض     ]. این شاخص15[» کندشبکه شناسایی می

تبـاطی را هـدایت   استوار است که اگر فردي یـک تنگنـاي ار  
ممکـن اسـت قـدرت کسـب کنـد و نقـش        کند، از این طریق

مهـره هـاي   «توانـایی  شناسـایی  مهمی که دارد ایـن اسـت کـه    
-مهـره «ایـن  را  پیدا کند، ) boundary spanners(» مرزي

هایی هسـتند کـه دو یـا چنـد ارتبـاط را      همانند پل »هاي مرزي
غیـر ممکـن    هـا  آنارتباط میان  ها آنممکن می سازند و بدون 

عدد مرکزیت بینابینی عددي بین صفر و یک  .]16خواهد بود [
است. در بهترین حالت، عدد مرکزیت یک خواهد بود به ایـن  

ر معنی که اگر آن گره برداشته شود، کل ارتباطـات موجـود د  
اطراف آن گره از بین خواهد رفت و اگر این عدد صفر باشـد  

هـاي اطـراف   برداشتن آن گره هیچ تغییري در ارتباطات گـره 
در نقشه ترسیم شده فـوق، شـفیعی بـا     .]5[ ایجاد نخواهد نکرد

خـود  ه باالترین عدد مرکزیت بینابینی را ب 18/0عدد مرکزیت 
بزرگتـرین  کـه   یـک این فرد در خوشـه   .اختصاص داده است

نویسـندگان   )4(خوشه تشکیل شـده اسـت قـرار دارد. جـدول     
برتر شبکه را از لحاظ مرکزیت نزدیکـی و مرکزیـت بینـابینی    

  دهد.نشان می

  
تألیفی پژوهشگران حوزه داروشناسی و  : نویسندگان برتر از نظر مرکزیت بینابینی در شبکه اجتماعی هم4 جدول

   2000- 2012: داروسازي در پایگاه وب آو ساینس 
 رتبه نویسنده مرکزیت نزدیکی رتبه نویسنده مرکزیت بینابینی

183/0  Shafiee,A 1 52/0  Shafiee,A 1 
096/0  Dehpour,AR 2 49/0  Abdollahi,M 2 
093/0  Abdollahi,M 3 47/0  Sharifzadeh,M 3 
088/0  Zarrindast,MR 4 46/0  Amini,M 4 
081/0  Sharifzadeh,M 5 45/0  Dinarvand,R 5 
081/0  Larijani,B 6 45/0  Dehpour,AR 6 
063/0  Atyabi,F 7 45/0  Atyabi,F 7 
058/0  Nokhodchi,A 8 44/0  Azizi,E 8 
054/0  Mahmoudi,M 9 44/0  Rouini,MR 9 
050/0  Amini,M 10 43/0  Ostad,SN 

 
10 

   43/0  Ghahremani,MH 
 

10 
  

مرکزیـت (درجـه،   در بررسی نویسندگان برتـر در سـه سـنجه    
کـه اسـامی مشـابه،    شد مرکزیت بینابینی و مرکزیت) مشاهده 

احتماال با توالی متفاوت در هر سه سنجۀ این فهرست ها قـرار  
 Elite(» گـروه نخبگـان  «یـا  » گـروه برتـرین هـا   «دارنـد کـه   

group(  ند. این گروه در هر سه سـنجه و  داده اشبکه را شکل
نـد  داشـته ا ه نفـر اول قـرار   یا دو سنجه از سه سـنجه در بـین د  

را افـراد  با این تفسیر گروه نخبگان شـبکه مـورد بررسـی     .]16[
اي که این گروه نخبگان اگر شبکهدهند. تشکیل می )5(جدول 

تصـویر  اي به شکل ، شبکهشودرا ترسیم  داده اندبا هم تشکیل 
، شـود در این تصویر دیده میطور که  خواهیم داشت. همان )2(

ي جداگانـه در آن  اباشـد و خوشـه  کامالً پیوسته مـی این شبکه 
ــه طــور مســقیم و   قابــل تشــخیص نیســت و تمــام نویســندگان ب
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. اعداد درجه مربوط بوده اندغیرمستقیم با یکدیگر در ارتباط 
  به هر نویسنده، در کنار هر گره نوشته شده است.

  
ها (نخبگان) در شبکه اجتماعی گروه برترین :5 جدول

ژوهشگران حوزه داروشناسی و داروسازي تألیفی پ هم
  2000- 2012در پایگاه وب آو ساینس در طول سال هاي

  نویسنده
رتبه 

درجه 
  مرکزیت

رتبه 
مرکزیت 
  نزدیکی

رتبه 
مرکزیت 

  بینابینی

Shafiee,A 1 1  1  
Abdollahi,M 2 2  3  

Sharifzadeh,M 3 3  5  
Amini,M 4 4  10  

Dehpour,AR 5 5  2  
Atyabi,F 6 6  7  
Azizi,E 7 7  13  

Dinarvand,R 8 8  12  
Nokhodchi,A 9 9  8  

Ostad,SN 10 10  17  
Rouini,MR 10 10  19  

  

  
  

شبکه نخبگان حوزه داروشناسی و داروسازي در  :2تصویر
  2000- 2012پایگاه وب آو ساینس در طول سال هاي

  

رابطـه میـان تعـداد     دبـردن بـه وجـود یـا عـدم وجـو      پـی  جهت
درجه مرکزیـت نویسـندگان در شـبکه، میـان     و  علمی تولیدات

در  هـا  آننویسنده پرتولید با درجه مرکزیت  90ت اتعداد انتشار
 90بسـتگی پیرسـون محاسـبه شـد و در  مـورد      رابطه هم شبکه،

ــد کــه جــزء نویســندگان شــبکه نبودنــد درجــه   نویســنده پرتولی
یچ صفر در نظر گرفته شد، به این معنی که با هـ  ها آنمرکزیت 
بستگی پیرسـون  یسندگان ارتباطی ندارند. ضریب همیک از نو

دست آمد که نشان دهندة وجـود رابطـه    به 59/0براي این رابطه 
معنـی   01/0خطی در جهت مستقیم است،  این رابطه در سـطح  

ــی ــه     دار م ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــی ت ــب م ــن ترتی ــه ای باشــد. ب
یل بیشـتري  پژوهشگرانی که تعداد انتشارات بیشتري دارند، تما

  نیز براي همکاري هاي گروهی دارند.
  
 

  

هــاي علمــی، بــه دلیــل اهمیــت کارهــاي گروهــی در پــژوهش 
مطالعات زیادي به بررسی همکـاري پژوهشـگران در تولیـدات    

]، در 11[ هـا ]، در سـطح دانشـگاه  17[ هاعلمی در سـطح کشـور  
] 19،20[ هــاي مختلــف ] و در نشــریه18،9[ هــاســطح رشــته 

ــه ــدپرداخت ــه   .ان ــژوهش حاضــر ب ــألیفی هــمبررســی شــبکه پ  ت
ــران در   ــگران ای ــوزه پژوهش ــازي ح ــی و داروس در ، داروشناس

پرداخـت   2000-2012 هايپایگاه وب آو ساینس در طول سال
وهی در میـان  تمایل به کارهاي گر نشان داد که و نتایج حاصل

هـایی  . برخـی از پـژوهش  علمی باالست پژوهشگران این حوزه
در  و می را در بین پژوهشـگران علـوم پزشـکی   که همکاري عل

انـد کـه   هاند، به ایـن نتیجـه رسـید   سطوح مختلف بررسی کرده
نسـبتاً   پژوهشـگران گـروه از  ایـن   بین گروهی همکاري میزان

هـاي پیشـین   پژوهشنتایج پژوهش حاضر،  ].20،19،9[ باالست
چهـار  الگـوي   به لحـاظ الگـوي نویسـندگی،   نماید. یید میأرا ت

%) کـه بـا   5/20درصد باالتري دارد ( دگی از سایر الگوهانویسن
کـه الگـوي دو نویسـندگی را     هم خـوانی نـدارد   هاییپژوهش

-ایرانــی معرفــی مــی    پژوهشــگرانالگــوي غالــب در بــین   

 پژوهشگراندر این پژوهش همکاري بین المللی  ].17،21[ندنک
کشورهاي انگلستان، آمریکا و کانادا بیش  پژوهشگرانایران با 

 بحث و نتیجه گیري

(5) 

(5) 

(7) 

(7) 

(7) 

(8) 

(8) 

(6) 
(4) 

(1) 
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آید اي که در این همکاري به چشم مینکته .از بقیه بوده است
کشورمان با انگلسـتان اسـت کـه     پژوهشگرانهمکاري علمی 

هاي پیشـین را  هاي پژوهشاین نکته یافته .بیش از آمریکاست
که در سطوح مختلف بیشترین همکاري را بـا کشـور ایـاالت    

 کنــد انــد را تاییــد نمــی  متحــده آمریکــا گــزارش کــرده   
پژوهشگران ترسیم  تألیفی همشبکه اجتماعی  .]22،21،17،10[

گـــره اســـت کـــه درجـــه تـــراکم آن   90شـــده متشـــکل از 
است. شاخص درجه تراکم بـراي ایـن شـبکه کـم مـی      084/0

ارتباطات ممکن و کـافی را   اندها نتوانستهباشد و در واقع گره
میان خـود برقـرار سـازند. میـان تعـداد انتشـارات و درجـه         در
کزیت نویسندگان رابطـه خطـی در جهـت مسـتقیم برقـرار      مر

عبـارت  ه /. معنی دار می باشد. بـ 01این رابطه در سطح   .است
دیگــر ایــن پــژوهش نشــان داد کــه پژوهشــگرانی کــه تعــداد  
انتشارات بیشتري دارند، تمایل بیشتري نیـز بـراي همکارهـاي    

باعـث افـزایش    تـألیفی  هـم بـه عبـارت دیگـر     .گروهی دارنـد 
تـر در ایـن   ات علمی خواهد شد که این امر رشـد سـریع  تولید

هـاي  توان بـا تشـکیل گـروه   حوزه را در بر خواهد داشت. می
ها در تخصصی پژوهشی و حمایت از آثار گروهی به پژوهش

تـألیفی در تولیـدات    همبا توجه به اهمیت  .این زمینه مسیر داد
جا و تمایل پژوهشگران این حوزه به کارهاي گروهی،  علمی

براي ایجـاد   اران پژوهشی، در این خصوصگذدارد که سیاست
هـا در سـطوح ملـی و    توسعه این گونـه همکـاري  راهکارهایی 

المللی برنامه ریزي داشته و بودجه وامکانات الزم را بـدین  بین
  .منظور براي پژوهشگران فراهم آورند

  
  

جا دارد از هردو دانشـجوي دکتـري گـروه علـم اطالعـات و      
اسی دانشگاه شهید چمران آقـاي روح اهللا خـادمی و   دانش شن

که در انجام پژوهش، تحریـر   منصوره صراطی شیرازي خانم 
وتدوین این مقاله ازابتدا تا انتها با اینجانب همکاري صادقانه و 

 ارزشمندي داشته اند قدردانی به نمایم.
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A Survey on Co-authorship Network of Iranian 
Researchers in the field of Pharmacy and 

Pharmacology in Web of Science during 2000-2012 
 

 
 
 
 

    Osareh F1/ Serati Shirazi M2/ Khademi R3 
Abstract  
 
Introduction: Co-authorship network is a kind of social network that presents significant 
information about collaboration among authors, which is one of the most important factors of the 
qualitative and quantitative growth of the scientific publication. Regarding the fact that during 
2000-2012, Pharmacy and Pharmacology has had the most number of publications in WoS among 
institutions belonging to the Ministry of Health and Medical Education (MHME), in this research, 
the co-authorship network of this field is investigated and analyzed. The results of this study can 
clarify the dimensions of collaboration in the field and help research policy as well. 
Method: The present study was conducted through scientometric method and social network 
analysis. The data were drawn from the WoS, downloaded in June 2013, and analyzed by PAJEK 
software. The research population included 3514 Pharmacy and Pharmacology documents 
published by universities affiliated to the MHME during 2012-2000.   
Result: The results of the study showed that the majority of collaborations of the Iranian 
researchers have been from England, USA and Canada, respectively. Co-authorship network of 
researchers consisted of 90 nodes (authors) and density degree of the network is 0.084. There is a 
strong linear correlation between the number of publications and degree centrality of authors at the 
1 % level.  
Conclusion: The degree density of the network under study (.084) shows that this network has a 
low density. In fact, authors (nodes) in the network have had few relations with each other. This 
research also revealed that researchers with more publications are likely to have more collaborative 
works.  
Keywords: Pharmacy, Pharmacology, Scientific Collaboration, Co-Authorship Network, Social 
Network Analysis 
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