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 تیریپژوهشگران فصلنامه مد یعلم همکاریشبکه  یمصورساز

1396 تا 1392: یعلم سنج کردیبا رو سالمت  

 
 .2جو لنگرودیمیرحق ،سعیده ؛1*علی نژاد چمازکتی ،فاطمه

 چکیده
 

اند. در این بین ارتباط امروزه مجالت علمی معتبر به عنوان موتور محرک تاثیرگذار بر توسعه جوامع شناخته شده مقدمه:

جا که رود. از آنترین و موثرترین ابزار برای توسعه علم و دانش در جامعه اطالعاتی به شمار میعلمی به عنوان مهم

ات مورد بررسی( دراتخاذ ضریب تاثیر در حوزه نشریات علوم فصلنامه مدیریت سالمت دومین نشریه برتر)طی سنو

های همکاری علمی پژوهشگران این پژوهش حاضر با نگاه علم سنجی به بررسی و مصورسازی شبکه باشدپزشکی می

 پردازد. فصلنامه می

های که در سالای است مقاله 165است. جامعه پژوهش شامل  کاربردی نوع و از علم سنجی پژوهش حاضر، :هاشرو

افزار رمنبا استفاده از ، ندگینویسهای همشبکه ترسیم و تحلیلدر نشریه مدیریت سالمت منتشر شده است.  1396تا  1392

 انجام شد.  افزار وی.او.اس.ویوورنرم با کمکهای چگالی نقشه ترسیم ،همچنینو  های اجتماعی یو.سی.آی.نتتحلیل شبکه

ت علمی، پژوهشگران فصلنامه تمایل زیادی به مشارکت گروهی داشته و همکاری علمی در این در مبحث مشارک :هایافته

باقری  رضاپور، سیدین، تالیفی نویسندگان فصلنامه مذکور بهفصلنامه باال بوده است. بیشترین میزان چگالی در شبکه هم

ها و موسسات همکار نشان ویسندگی دانشگاهنابوالقاسم گرجی و نورایی مطلق اختصاص داشت. بررسی شبکه هم فرادنبه،

داد که دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان قطب شبکه شناخته 

 شوند. می

درصد از مقاالت مجله به  94مشارکت گروهی در فصلنامه مدیریت سالمت از سطح باالیی برخوردار بوده و  گیری:نتیجه

 بوده است. مشارکتی مدارک تولید نویسندگان به تمایل افزایش بیانگر امر صورت مشارکت گروهی است. این

 علمی، نقشه علمی، علم سنجی، مصورسازی های اجتماعی، فصلنامه مدیریت سالمت، ارتباطتحلیل شبکه ی کلیدی:هاواژه
 

   :06/09/97: یینها رشیپذ 23/08/97: ییاصالح نها 09/05/97وصول مقاله 

DOI: 10.29252/jha.21.74.35 
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 سررراسررر  در مختلف هایحوزه در علمی امروزه، هزاران مجله

 هاعملکرد آن ارزیابی و بررسررری که شررروندمی منتشرررر جهان

 این در. است کارشناسانه و دقیق هایبه تحلیل و بررسی نیازمند

 دادهای  برون مطالعات کمی   به  سرررنجی علم مطالعات   راسرررتا، 

همچنین،  پردازند.می مختلف هایسررط  در پژوهشرری و علمی

 رارق اسررتداده مورد نیز علمی هاینشررریه عملکرد برای بررسرری

 دتعدا  توانمی سرررنجی علم مطالعات   انجام  طریق از. گیرند می

یدات  یت  علمی، تول یدات  این اثرگذاری  و کید  چنینهم و تول

گاه   یه   یک  المللیبین و ملی جای قایسررره   در نشرررر  سرررایر با  م

 انجام با عالوه بر آن،. کرد بررسرری را رشرررررررته هم هاینشررریه

 هب اسررتناد میزان از توانمی هامجله مورد اسررتنادی در مطالعات

شرررد و  آگاه پژوهشررری دادهای برون سرررایر در مجله هایمقاله

 گونرررررررهاین های یافته   های پراسرررتناد را مشرررخ  کرد.   مقاله  

 و کشرررورها ها،افراد، مؤسرررسررره از جامعی تصرررویر مطالعات،

 تواندمی و کرده فراهم را نشررریه در شررده مطرح موضرروعات

 هاسررتداد مورد آینده، هایگذاریسرریاسررت و ریزی برنامه برای

 شرررا   هاده تاکنون رو، ازاین گیرد؛ قرار اندرکاران دسرررت

 مطالعه برای سنجیعلم حررروزه پژوهشرررگران سوی از مختلف

 تنادیاس هایپایگاه در و شده پیشنهاد علمی هاینشریه عملکرد

 ایهاز سررویی شرر که .اسررت گرفته قرار اسررتداده مورد مختلف

سندگی، هم ست که  هایش که  از مهمی گروه نوی  اجتماعی ا

 فردی موقعیت  و های علمی همکاری  سرررا تار  تعیین برای

 روند. می کار به پژوهشگران

سندگی، هم سمی  نوی سندگان  میان همکاری جلوه ترینر  نوی

ید   از اسررررت ع ارت  که  بوده علمی های پژوهش در تول

شارکت  سنده  چند دو یا م  به منجر که اثر، یک تولید در نوی

های     نداد ید برو یت  با  علمی تول یت  و کم  در باالتری  کید

 منتشر  و تولید را اثری تنهایی به فرد یک که با زمانی مقایسه 

 تالیدی هم هایش که  گیریشکل  [ م نای1شود.] نماید، میمی

 پژوهشررگران که اسررت اسررتوار منطقی پیش فرض این بر

 هامقاله در نامشان  که مختلف پژوهشی  و آموزشی  موسسات  

 آشنایی  و قرابت نوعی از شود می ذکر پژوهشی  هایطرح و

 همکاری ا یر هایسرررال هسرررتند. در بر وردار یکدیگر با

ندگی در  هم به ویژه  و علمی یان  نویسررر ندگان    م  و نویسررر

شگران  شد  پژوه صاعدی  ر شته  ت ست. با  دا  اینکه بررررره توجه ا

 یان م بررسررری ارت اطات   به  اجتماعی  های شررر که  تحلیل  روش

 هرگونه  الزمه  جاکه،  ازآن و پردازدمی مختلف های موجودیت 

ید  یان     علم، تول ماعی م ند فکری و اجت  فرادا برقراری نوعی پیو

 انعلمی می ارت اطات بررسی برای روش این از توانمی اسرررت،

 و هامجله کشررورها، ها،سررازمان آن، ت ع برررررره و پژوهشررگران

 گرفت.  بهره نیز موضوعی هایحوزه

های هم نویسررندگی یا هم تالیدی ، سررنجی شرر کهدر حوزه علم

ش که رایج سرررررتند  ترین نوع   وردم تاکنون که های اجتماعی ه

 هم هایشررر که دهنده تشرررکیل های گره.اندگرفته قرار مطالعه

 ا،ه گره میان  موجود پیوندهای   و نویسرررندگان    شرررامل  تألیدی 

 و ترسیم  طریق از. است  یکدیگر با نویسندگان  مشترک  تألیف

 بررسی برررره کالن سط  در توانمی تألیدیهم هایش که تحلیل

 حوهن بررسرری به  رد سررط  در و شرر که پیکربندی و سررا تار

 .کرد اقدام ش که هایموجودیت از هریک عملکرد

 ایمجموعه  علمی، امروزه ارت اطات  همچنین، باید افزود که    

 که تحت اسررت چندوجهی موضرروعی و اجتماعی ارت اط از

بر  ،شررناسرران علمجامعه. اسررت گرفته قرار عمیق تحول یک

صلی تکوین و تولید علم     اهمیت ارت اطات به سازوکار ا عنوان 

اند و پیشررررفت علم را بازتابی از ن ام ارت اطی آن        کید کرده ات 

های آموزشری  ارت اط علمی در درون سرازمان  چنانچه دانند.می

و در سرررطحی فراتر، این ارت اط با سرررایر     باشرررد و پژوهشررری 

مان   گاه    سرررراز مل جزو         ها و دانشررر عا پذیرد، این ت جام   ها ان

 برای تواندمی سررط  ملی اسررت که  در علمی هایهمکاری

 و داشررته باشررد همراه به مزایایی هادانشررگاه و پژوهشررگران

شی  بروندادهای کیدیت افزایش باعث گردد. نتیجه  آنها پژوه

 نویسررندگی تاثیراتراه ردهای هم پژوهش کوژابکو نشرران داد

شته متداوتی بر روی بهره شگری که ب وری علمی دا ه اند و پژوه

سایر محققان عمل می    سطه میان  کند اغلب همان عنوان یک وا

 نیز رانای [ در2محقق پرتولید در حوزه مورد بررسرری اسررت. ]

 مقدمه



 

 

نژاد چمازکتی و همکارانفاطمه علی   

37 

 

 

37 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

13
97

؛
21 (

74)
 

 سررط  علمی در تولیدات سررمت به جدی طور به توجهات

 کمیت و که طوری به اسررت؛ یافته سررو  المللیبین و ملی

اصلی   هایشا    از یکی عنوان به پژوهشی  برونداد کیدیت

شگاه  عملکرد شد می هادان  یکی عنوان شا   به  این از و با

 و ملی هایعرصررره در هادانشرررگاه بندی رت ه از معیارهای

ستداده بین شگران  نتیجه شود. در می المللی ا  در شاغل  پژوه

 ترغیب علمی سیاستگذاران   جانب از وپژوهشی  علمی مراکز

 [3شوند.]می معت ر مجالت در آن انتشار و پژوهش انجام به

ته پژوهش      گذشررر های مختلدی در حوزه مورد بررسررری   در 

شرررود. ها اشررراره میصرررورت گرفته اسرررت که در اینجا به آن

 عوامل میزان ای به شررناسررایی [ در مقاله4نیا و همکاران]پرهام

 علمی اعضای  تولیدات و علمی ارت اطات بر رفتاری اثرگذار

ایران پردا تند. نتایج مطالعه مذکور،  هایدانشگاه  علمی هیات

شان داد که بین   علمی تولیدات با علمی ارت اطات متغیرهای ن

شرررود. همچنین، می معناداری مشررراهده و مث ت هم سرررتگی

 ارت اطات توسررعه با تواندمی علمی مشررخ  شررد تولیدات 

 تواندمی  ود نیز علمی متغیر ارت اطات و یابد افزایش علمی

 شررنا تی، تضرراد  سرر ک شررخصرریتی،  هایویژگی از متاثر

عوامل  باشرد. در صرورتی که میان   ره ری سر ک  و سرازمانی 

شته   دوجو معناداری هم سرتگی  علمی تولیدات با رفتاری ندا

  .است

یا و همکاران ]  پرهام  له  5ن قا مل    [ در م به بررسررری عوا ای دیگر 

سرررا تاری موثر بر ارت اطات علمی و تولیدات علمی اعضرررای 

های نشررران داد های ایران پردا تند. یافتههیات علمی دانشرررگاه

سازمانی، انجمن      رابطه بین سازمانی، راه رد  سا تار  ای همتغیر 

ناوری    طات علمی، مث ت اسرررت و بین       علمی و ن ام ف با ارت ا

ارت رراطررات علمی بررا تولیرردات رابطرره معنرراداری وجود دارد.  

ای ه درنتیجه، برای اینکه بتوان ارت اطات علمی را در دانشرررگاه     

ا ه آمیز اجرا کرد باید به این شرررا     کشرررور به طور موفقیت  

 توجه کرد. 

فان  له   6منش ]عر قا تاثیر [ در م کاری  ای   للیالمبین های هم

 پزشررکی علوم علمی دانشررگاه تولیدات کیدیت بر پژوهشرری

 که داد نشرران پژوهش تهران را مورد بررسرری قرار داد. نتایج

 پزشررکی علوم دانشررگاه علمی تولیدات درصررد از 9/16تنها 

 پژوهشگرانی  با المللیبین های علمیهمکاری طریق از تهران

 مشارکتی  است. مقاالت  شده  منتشر   ارجی موسسه   1281 از

 دریافت بیشتری استناد طور میانگین به دانشگاه این المللیبین

 مجالت در اند، شرررده بازدید   بیشرررتری میزان به  اند، کرده

یت    ند، شررررده منتشرررر ترباکید باالتری    از ا مال  هت  احت  ج

ستنادگرفتن و  ستناد  هایمقاله به ت دیل ا  اندبوده بر وردار پرا

 مقاالت مشررابه، جهانی متوسرر  با مقایسرره در همچنین، و

ستنادی  عملکرد شته  بهتری ا ها حاکی عالوه بر آن، یافته .انددا

 پژوهشی  هایقابلیت و علمی جایگاه به توجه از آن بود که با

 های همکاری  گسرررترش تهران، پزشرررکی علوم دانشرررگاه 

 افزایش در تواند می جهانی  برتر موسرررسرررات  تحقیقاتی با  

 در دانشرررگاه رت ه ارتقاء و پژوهشررری بروندادهای کیدیت

 باشد.  موثر بندیرت ه المللیبین هاین ام

 تحلیل  و [ در پژوهشررری به ترسررریم  7ارشررردی و همکاران ] 

سی هم هایش که  شگران  نوی شگاه  پژوه شتی  شهید  دان  در به

ماعی،  علوم های حوزه تایج     و انسررررانی اجت ند. ن هنر پردا ت

 کالن هایشررا   پژوهش حاکی از آن بود که در بررسرری

سی هم ش که  ش که،  تحلیل شگاه    نوی شگران دان  شهید  پژوه

 دیگر، سرروی نیسررت. از بر وردار کافی انسررجام از بهشررتی

 بیانگر اجتماعی هایتحلیل شرر که  رد هایشررا   مطالعه

گاه          اسررررت این ید این دانشررر ندگان پرتول که در بین نویسررر

یدرضررررا   ماد،  حم ید  پوراعت جاتی،  وح قانی،  محسرررن ن  ده

 موقعیت مرکزیترین از زارعی مجت ی و م اهریمحمدعلی 

سی های همش که  بررسی  اند. دربوده بر وردار ش که  در  نوی

شگاه  شخ   نیز هادان شگاه  که شد  م شکی  علوم هایدان  پز

شتی،  شهید  شکی  علوم به شگاه  پز  تربیت تهران، تهران، دان

شگاه  و مدرس شکی  علوم دان  هایشا    ن ر از اهللبقیه پز

 نویسرریهم شرر که در را موقعیت شرر که، بهترین تحلیل  رد

ای [ در مقاله8سررجادیان و محمدی ] .اندبوده دارا هادانشررگاه

ش که علمی هم    ش که همکاری مقاالت    سا تار  سندگی و  نوی

شررده در چهاردهمین و پانزدهمین و شررانزدهمین همایش   ارائه

اد دصنایع دریایی را ترسیم نمودند. نتایج پژوهش مذکور نشان 

های موجود در شررر که اجتماعی     ارت اط نسررر تا کمی بین گره   

نویسررندگی پژوهشررگران دریایی وجود دارد. بر اسرراس این هم
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ای ه ها دوتایی و چندتایی هسرررتند و مولده       مطالعه، اکثر مولده   

شده   بزرگ از گره شکیل  سجمی بین های کمی ت  اند. ارت اط من

ده   گره ندارد و این   های بزرگ هم وجود های موجود در مول

امر سررر ب شرررده تا قطر شررر که اجتماعی موجود در بین این       

ش که      ضای  شگران افزایش یابد و جریان اطالعات بین اع پژوه

های  دهد شررر که   به کندی صرررورت گیرد. این امر نشررران می   

  نویسندگی موجود در همایش نس تا سست و گسسته است.هم

ترسررریم شررر که هم تالیدی    ای به  [ در مقاله  9] ابوطال ی  و بیگلو

سانی    شگران حوزه کتابداری و اطالع ر ها هپردا تند. یافت پژوه

انتشار مقاالت علمی در حوزه کتابداری و حاکی از آن بود که 

کشرررورهای   ،اطالع رسرررانی روندی صرررعودی دارد. همچنین  

ان در حوزه کتابداری و اطالع   ایاالت متحده، چین و انگلسرررت    

علیرغم اهمیت و  اشرررتند.صررردر کشرررورها قرار د  رسرررانی در

های پژوهشرری به صررورت مشررترک که ضرررورت انجام فعالیت

ها می شررود، در رشررته کتابداری و  منجر به افزایش کیدیت آن

 بسرریار پایینپژوهشررگران اطالع رسررانی میزان همکاری علمی 

قه چندانی به  لق آثار علمی است و پژوهشگران این حوزه عال

صورت گروهی ندارند  صیریان جهرمی ]  .به  [ در 10گرایی و ب

پژوهشرررگران حوزه علم  ترسررریم شررر که هم تالیدیای به مقاله

عات و دانش  داده از شررررا         اطال با اسرررت ناسررری  های  شررر

پردا تند. این مطالعه نشرران داد از  های اجتماعی شرر که تحلیل

شده،     230مجموع  سی  صورت اندرادی،   68مقاله برر مقاله به 

مقاله به صررورت سرره  44ای، مقاله به صررورت دو نویسررنده 109

سنده  سنده   نوی صورت چهار نوی اپ ای به چای، و نه مقاله نیز به 

شان  تالیدی پژوهشگران فصلنامه ن  رسیده است. بررسی ش که هم    

تاحی، فر     داد یت، ف یانی و    در شررررا   بین گدلی، د پهلو، بی

عصرراره از جایگاه مناسرر ی در شرر که بر وردارند. این افراد را  

ساس کوتاه   می ش که بر ا سی توان به عنوان ره ران  رهای ترین م

 [ در11حسینی ] و منشمیان دیگر افراد مدن ر قرار داد. عرفان

سی هم ش که  مطالعه به  ود پژوهش سات     و دانمول نوی س مو

 2003 هایسال  مدیریت طی و اطالعات علم المللیبین مجله

 منتشررر مقاله 173 شررامل پژوهش پردا تند. جامعه 2012 تا

 المللی علمبین مجله در شررده نمایه موضرروع 23 در شررده

 تعداد که داد نشرران پژوهش بود. نتایج مدیریت و اطالعات

قاالت  نده    م تب  به  ایچندنویسررر تک    از کمتر مرا قاالت  م

سنده  سی هم ش که  بود. همچنین، اینوی  مجله در مولدان نوی

ش که  هایویژگی مدیریت، و اطالعات علم المللیبین  یک 

 درجه شش  ن ریه دیگر سوی  از بود، دارا را کوچک جهان

 آن  صرررو  در (Six Degrees of Separation)جرردایی 

های [ در پژوهشرری صررورت12بود. وانگ و همکاران ] صرراد 

مختلف همکاری علمی و ش که اجتماعی نویسندگان در حوزه   

سی قرار دادند. نتایج    س ات اجتماعی را مورد برر شان د  محا اد ن

همکاری علمی در بین موسسات و نویسندگان این حوزه بسیار     

سه       رایج س سط  فردی و مو ست. در  وری علمی موثر ای بهرها

هسرررتند. یان و  بوده و همکاران فعال، اغلب انتقال دهنده دانش

عه   به  پژوهشررری [ در13همکاران ]  طال که   م  تألیدی هم شررر 

 نشررریه 18 در چینی رسررانیاطالع و کتابداری پژوهشررگران

 در ش که  تحلیل .پردا تند ساله  6 دوره زمانی یک در اصلی 

صیات     رد سط   دو صو صیات    فردی( و )  صو  کالن ) 

سایی    کلیدی هایمولده شد و  ش که( انجام  کل  شدند.  شنا

 را کوچکی جهانی شرر که شرر که، این که داد نشرران هایافته

 برقرار پیوند یکدیگر با توانندافراد می که دهدمی تشررکیل

 گسترده  طور به نویسنده  معدودی تعداد ش که،  این کنند. در

شتند  مولدان سایر  با سندگان  اکثر و همکاری دا  تعداد با نوی

 .داشتند همکاری دیگر مولدان از کمی

 های شررر که  که  داد نشررران پیشرررین های پژوهش بررسررری

و نقشه ارت اط علمی میان نویسندگان امری است    نویسندگی هم

که امروزه ن ر پژوهشرررگران را به  ود جلب کرده اسرررت. از     

جا که نشررریات معت ر علمی نقش مهمی در باالبردن سررط   آن

های پژوهش و  آگاهی مردم دارد در نتیجه یکی از شرررا     

کشرروری، بررسرری کمی و کیدی تولیدات علمی   تولید علم هر

باشررد. پر واضرر  اسررت که تولیدات علمی و  این نشررریات می

ای مسرررتقیم دارند. درنتیجه ارزیابی ارت اط      ارت اط علمی رابطه  

 دانشررگاه و ایجاد جایگاه ارتقای علمی میان نویسررندگان در

 نمایدضروری می  علمی، هایفعالیت توسعه  برای مناسب  بستر 

لذا، در این پژوهش ارت اط علمی نویسندگان یکی از نشریات  ،

http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43658&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43663&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43663&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
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عه قرار می    طال  پژوهش اسرررراس همین برگیرد. معت ر مورد م

ضر  سایی    من ور به حا شگران  علمی هایهمکاری شنا  پژوه

 تحلیل شرررا   از اسرررتداده بافصرررلنامه مدیریت سرررالمت 

هایی که در این پژوهش پرسش .پردازدیم اجتماعی ایهش که

 شود ع ارتند از:ها پاسخ داده میآن به

به لحا              - 1 مدیریت سرررالمت  تالیف مقاالت مجله  الگوی 

 تعداد نویسندگان، به چه صورت بوده است؟

نویسررندگی پژوهشررگران مجله ماهیت و سررا تار شرر که هم -2

 مدیریت سالمت چگونه بوده است؟

ر ها و موسسات همکا  نویسندگی دانشگاه  سا تار ش که هم   -3

 ر مجله مدیریت سالمت به چه صورت بوده است؟د

نویسررندگی این مجله از لحا  تراکم، وضررعیت شرر که هم  -4

 مرکزیت درجه، مرکزیت بینیت و مرکزیت نزدیکی و ضررریب 

 بندی به چه صورت بوده است؟ وشه

ش که هم   -5 شگاه وضعیت   ها و موسسات همکار در  تالیدی دان

یت و     این مجله از لحا  تراکم، مرکزیت      درجه، مرکزیت بین

بندی به چه صررورت بوده مرکزیت نزدیکی و ضررریب  وشرره 

 است؟

 

 

 سنجی انجامو با روش علم استحاضر از نوع کاربردی  مطالعه

های شرر که های تحلیلشررا   از ت که با اسررتدادهشررده اسرر

نویسررندگی های هماجتماعی به من ور مصررورسررازی شرر که 

ها، از پایگاه استنادی علوم  داده گردآوریاست.   شده  انجام

سایت نشریه مدیریت سالمت صورت     جهان اسالم و نیز وب 

که     ته اسررررت. ابزار ترسررریم شررر  ندگی،   های هم گرف نویسررر

ش که وی.او.اس.ویوور )   نرم سیم   VOSviewerافزارهای تر

ها، داده تحلیل باشد و ابزار ( میUCInet(، یو.سی.آی.نت ) 

 165جامعه پژوهش شررامل  .ی.نت اسررتافزار یو.سرری.آنرم

در نشرررریه  1396تا  1392های ای اسرررت که در سرررال مقاله

ی هامدیریت سالمت منتشر شده است. برای گردآوری داده    

تاریخ     له اول در  ، در بخش 1396دی  26پژوهش، در مرح

ررفته   رتجوی پیش ه از پایگاه نمایه استنادی علوم، نام نشری جس

مدیریت سرررالمت در قسرررمت من ع وارد شرررد و بازه زمانی  

 165در این مرحله از جسررتجو، انتخاب شررد.  1396تا  1392

در بازه زمانی نشررریه مدیریت سررالمت رکورد مربوط بررررره 

بازیابی شرررد    نه          مورد ن ر  یا فایل اکسرررل در را قالب  و در 

سررازی در شررد. سررکد یکدسررت شررخصرری پژوهشررگر ذ یره

ها و موسررسررات  اسررامی نویسررندگان و نیز اسررامی دانشررگاه  

شریه مراجعه       سایت ن صورت گرفت. در مرحله بعد به وب 

مقاله مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات   165شد و تمامی  

ل ها در فایمربوط به نویسررندگان و وابسررتگی سررازمانی آن  

یک ماترید متقارن های مستخر  به  اکسل ذ یره شد. داده  

ر د متقارندر تن یم ماترید افزار اکسرررل برده شرررد. در نرم

ستون و ردیف قرار        شگاه در یک  سنده یا دان سل، هر نوی اک

صورت وجود هم  س گرفت و در  سنده  میان دو  ندگینوی نوی

ها گیندنویس، تعداد همهاگره، در سلول تالقی یا دو دانشگاه

سکد     شد.  سیم و تحلیل قید  س های همهش ک  تر با ، گیندنوی

تدرراده از   حلیررل شرررر کرره       نرم اسرررر ت فزار  عی     ا جتمررا هررای ا

 مکبا کهای چگالی نقشه  همچنین ترسیم و  یو.سی.آی.نت 

یا         افزار وی.او.اس.ویوورنرم گان و  ند جام شررررد. نویسررر ان

شگاه  شگاه     دان سندگان و دان سایر نوی اری ها همکهایی که با 

های   نداشرررتند از شررر که  ار  شررردند. همچنین، شرررا 

مرکزیررت درجرره، مرکزیررت نزدیکی، مرکزیررت بینیررت و  

فزار ابندی به صورت جداگانه با استداده از نرمضریب  وشه

های برآورد شرررد. شرررایان ذکر اسرررت داده یو.سررری.آی.نت

واحدهای مختلف دانشررگاه آزاد اسررالمی، تجمیع شررد و به  

سالمی         شگاه آزاد ا ست با عنوان دان صورت متمرکز و یکد

مقاله آمده اسررت. برای مراکز مختلف دانشررگاه پیام  در این 

نور نیز همین سرریاسررت اتخاذ شررد و تولیدات مراکز مختلف 

م اه پیام نور اعالو با عنوان دانشررگ این دانشررگاه نیز با هم جمع

شررر که اجتماعی  هایتعریف شرررا   گردید. در جدول یک

 مورد مطالعه در پژوهش حاضر آمده است.
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 های شبکه اجتماعیتعریف شاخص :1جدول 

 شاخص تعریف

 ستگیکند و ش که را از گسها را به یکدیگر متصل میهایی از رواب  تعریف کرد که گرهتوان مجموعهمی چگالی شر که را

 این شا   همواره بین صدر و یک است. شا  های ش که است. . چگالی ش که نشانگر میزان اتصال دا لی گرهدارندباز می

ی های دیگر متصل بوده و ش که از انسجام باالیهای موجود در ش که به تمامی گرهچگالی بیانگر آن است که هر یک از گره

 [14بر وردار است. ]

 (Densityچگالی )

 آن باشد، تردیگران نزدیک به فرد یک هرچه سنجد،می را ش که در دیگر کلیه افراد با فرد یک فاصله نزدیکی مرکزیت

 گره آن موجود میان مسیرهای ترینکوتاه طول میانگین بیانگر گره یک است. شا   نزدیکی مشهورتر و تربرگزیده فرد

 [14است. ] ش که در موجود هایگره سایر و

 مرکزیت نزدیکی

(Closeness 

Centrality) 

آید. به می دست به های مجاورگره تعداد شمارش با گره ارزش هر که است مرکزیت نوع ترینساده درجه مرکزیت

 در حاضر افراد سایر با وی مشارکت تعداد دهندهفرد نشان هر درجه مرکزیت نویسندگی،هم ش که یک در دیگر، ع ارت

 [14ش که است. ]

 مرکزیت درجه

(Degree 

Centrality) 

 [14است. ] رکوتاهترین مسیر میان دو گره دیگر قرار گرفتن آن گره دمرکزیت بینیت یک گره، بیانگر مجموع احتمال 

 مرکزیت بینیت

(Betweenness 

Centrality) 

. دارد نویسی داللتهای مختلف از طریق همبندی  وشهضریب  وشه به تمایل و گرایش افراد موجود در ش که به تشکیل

[14] 

 بندیضریب  وشه

(Clustering 

Coefficient) 

 

 

 

در جدول دو، الگوی تالیف مقاله در مجله مدیریت سالمت 

  شده است. ارائه

 
 الگوی مشارکت در تالیف نویسندگان مدیریت سالمت :2جدول 

 سال مقاالت تک نویسنده دو نویسنده سه نویسنده چهار نویسنده پنج نویسنده و باالتر

9 4 13 5 1 32 92 

7 9 9 6 2 33 93 

8 9 10 5 0 32 94 

4 8 14 5 3 34 95 

4 4 16 5 5 34 96 

 کل 165 11 26 62 34 32

 درصد مشارکت  7/6 7/15 6/37 6/20 4/19

 

های مورد الگوی مشرارکت نویسرندگان در سرال   دو  در جدول

ها نشرران داد مقاالت این مجله شررود. دادهبررسرری مشرراهده می

 38بیشررتر به صررورت چند نویسررندگی اسررت. به ع ارتی تقری ا  

درصد از مقاالت فصلنامه در این پنج سال به شکل سه نویسنده      

درصد مقاالت دارای  16تالیف گردیده است. همچنین، حدود  

درصد مقاالت دارای چهار نویسنده تنها    20دو نویسنده بوده ،  

درصررد مقاالت به صررورت تک نویسررنده بوده اسررت.  7ود حد

درصرررد از مقاالت   93این اعداد بیانگر آن اسرررت که بیش از     

مجله به صورت مشارکت گروهی بوده است و همکاری علمی 

 در تالیف مقاالت در این نشریه بسیار مشهود می باشد.

 یافته ها
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ای را در مجله موسررسرره سرره، توزیع همکاری علمی بین جدول

 دهد.المت نشان میمدیریت س

 ای نویسندگان مدیریت سالمتهمکاری علمی بین موسسه: 3جدول 

 سال هم دانشگاهی دانشگاه های مختلف

8 23 92 

17 19 93 

10 22 94 

14 11 95 

11 18 96 

 درصد مشارکت 60/8 39/2

 

ای نویسررندگان در بین موسررسرره سرره همکاری علمی جدولدر 

شاهده می      سالمت م صلنامه مدیریت  ساس این    ف شود، که بر ا

جدول بیشترین مشارکت علمی بین نویسندگان از یک دانشگاه 

شگاه    سندگان از دان های مختلف در نگارش مقاالت بوده و نوی

شان داده  سال، از  این مجله تمایل کمتری ن  160اند. دراین پنج 

مقاله با همکاری نویسرررندگان همکار از یک           93مقاله تالیدی    

های  مقاله با مشرررارکت مولدانی از دانشرررگاه         60دانشرررگاه، و  

 مختلف تالیف گردیده است.

نویسرررندگی  به من ور بررسررری ماهیت و سرررا تار شررر که هم       

های آماری با استداده  پژوهشگران مجله مدیریت سالمت، داده  

ش که،   افزار وی او اس ویور ترسیم و  از نرم شد. در این  تحلیل 

 میان موجود نویسررنده و پیوندهای یک دهنده نشرران هر گره

یکدیگر  با نویسررنده دو آن تالیدی دهنده هم نشرران گره دو

ها نشرران دهنده تعداد مقاالتی که هر اسررت همچنین، سررایز گره

  که همباشد. ش  تالیدی دارد مینویسنده با سایر نویسندگان هم   

تالیدی  هم 798نویسررنده )گره( و  165 از تالیدی پژوهشررگران

 نشرران هااز گره یک هر اسررت. اندازه شررده )پیوند( تشررکیل

اسرررت.  گره آن تالیدی هم تعداد یا  درجه مرکزیت   دهنده 

 را تالیدی هم بیشررترین تعداد نویسررندگان پرکار نشررریه که 

 اند. شده مشخ  یک تصویر در دارند،

 
 تالیفی نویسندگان فصلنامه مدیریت سالمتشبکه هم :1تصویر 
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نویسررندگان نشررریه مدیریت  تألیدی هم شرر که نقشرره چگالی

ستداده  سالمت با  سیم و مورد  نرم از ا افزار وی او اس ویور تر

 هم با که نویسررندگانی نقشرره این بررسرری قرار گرفت. در

 هاییآن و ترنزدیک فاصله  در دارند بیشتری  علمی ارت اطات

قرار  دورتری فاصرررله    در دارند،  کمتری علمی ارت اط  که 

 وی، مقاالت تعداد اسررراس نویسرررنده، بر هر دارند. چگالی

عداد  ندگان    ت ندگان مجاور       و مجاور  نویسررر  اهمیت نویسررر

 در نویسررنده یک گرفتن گردد. همچنین، قرارمی مشررخ 

 ش که  در نویسنده  آن اهمیت دهنده چگالی نشان  نقشه  مرکز

سیدین و باقری      نویسندگی هم رادن ه فاست. بنابراین، رضاپور، 

 از بیشترین اهمیت در نقشه چگالی بر وردار بودند.

 

 
  تالیفی نویسندگان نشریهنقشه چگالی شبکه هم :2تصویر

 

 وشه تشکیل شده که شامل  14نویسندگان از ش که هم تالیدی 

شه کوچک       شت  و شه بزرگ و ه تر بود. بزرگترین شش  و

نویسنده داشت که بیشترین تعداد مقاالت     13 وشه این ش که،   

شته تاهم ش که بزرگ با    لیدی را دا سندگان در یک  اند. این نوی

 هایرنگ سررایر نویسررندگان مشررارکت علمی داشررتند. طیف 

چگالی  وزن تا بیشررتر چگالی وزن دهندهآبی، نشرران تا قرمز

 هاییبخش باشد. درش که می نویسندگان تشکیل دهنده   کمتر

 دارند، حضررور تریمرکزی و قدرتمندتر افراد که نقشرره از

سمت  آن چگالی شتر  نیز ق ست. بر  بی ساس،  این ا ضاپور،   ا ر

یدین،   قاسرررم گرجی و نورایی مطلق    باقری فرادن ه،    سررر ابوال

نویسررندگی نشررریه  هم در شرر که را چگالی میزان نبیشررتری

نقشرره چگالی شرر که  دو مدیریت سررالمت داشررتند. در تصررویر

 تالیدی نویسندگان نشریه آمده است. هم

ا و هنویسررندگی دانشررگاهبه من ور بررسرری سررا تار شرر که هم 

 که شموسسات همکار در مجله مدیریت سالمت، نقشه چگالی 

 مشخ  است   سه،  گونه که در تصویر ترسیم شده است. همان   

موسررسرراتی که با هم ارت اطات علمی بیشررتری دارند در فاصررله  

هایی که ارت اط علمی کمتری دارند در فاصررله تر و آننزدیک

تالیدی دورتری نمایش داده شررردند. در این نقشررره، شررر که هم 

صلنامه         شگران ف سات همکار با پژوه س ت از هد یشدارای بمو

های علوم پزشکی تهران و  دانشگاه  مقاله نشان داده شده است.   

همیت دهنده اایران در مرکز نقشه چگالی قرار گرفتند که نشان  

ش که هم    شگاه در  ست. همچنین      این دو دان سات ا س تالیدی مو

های قرمز تا آبی نمایانگر وزن چگالی بیشتر تا وزن  طیف رنگ

هنده ش که است.تر موسسات تشکیل دچگالی کم
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  ها و موسسات همکار در نشریه مدیریت سالمتتالیفی دانشگاه: نقشه چگالی شبکه هم3تصویر

 

یل  وشررره   که هم  تحل با       ای شررر  تالیدی موسرررسرررات همکار 

 23دهد که پژوهشررگران فصررلنامه مدیریت سررالمت نشرران می 

ها هو بقیه  وش   وشه شکل گرفته است. چهار  وشه متوس       

کوچک هسرررتند. در این بین دانشرررگاه علوم پزشرررکی تهران،  

شگاه            شتی، دان شهید به شگاه  شکی ایران، دان شگاه علوم پز دان

شکی کرمان از میزان چگالی       شگاه علوم پز سالمی و دان آزاد ا

 تالیدی موسسات بر وردار بودند. بیشتری در ش که هم

 
 ها و موسسات همکار در نشریه مدیریت سالمتنویسندگی دانشگاهنقشه شبکه هم :4تصویر



 

 

 ... یعلم یشبکه همکار یمصورساز

44 

 

 

44 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

13
97

؛
21 (

74)
 

 

صویر  ش که هم  در ت شگاه   چهار،  سندگی دان سات   نوی س  ها و مو

همکار نشریه مدیریت سالمت ترسیم شده است. در این ش که        

یال به یکدیگر متصل   137موسسه حضور دارند که توس        75

موسرسره با اندازه    23اند. از سروی دیگر این شر که دارای   شرده 

 Isolated)هررای مجزا   هررا مولدرره   یررک اسررررت کرره برره آن 

Componets)  ته می ند.      گد حذ. شررررد که  شرررود و از شررر 

ساتی گدته می   مولده س شود که مقاالت  ود را  های مجزا به مو

نویسررندگی با سررایر  ای و بدون همبه صررورت درون موسررسرره 

شگاه 15رسانند. ] چاپ میموسسات به    علوم پزشکی   های[ دان

که در          ند  گذارترین موسرررسررررات هسرررت تاثیر تهران و ایران 

 د. کننگیری و انسجام این ش که نقش مهمی ایدا میشکل

از  نویسندگی این مجله که وضعیت ش که هم  جهت بررسی این 

یت            یت و مرکز یت بین جه، مرکز یت در حا  تراکم، مرکز ل

بندی به چه صورت بوده است، موارد    وشه نزدیکی و ضریب  

 شررر که انسرررجام ذیل ارائه شرررده اسرررت. به من ور بررسررری 

 ضرررریب چگالی، هایی همچونشرررا   نویسرررندگی ازهم

ندی،   وشررره مرکزیت درجه، مرکزیت بینیت و مرکزیت        ب

افزار یو.سی.آی.نت مورد  شد که از طریق نرم  نزدیکی استداده 

هایی اسررت که ز شررا  گالی یکی ابررسرری قرار گرفت. چ

ا   . این شبرای بررسی میزان انسجام ش که به کرار مری رود  

شا   چگالی یک بیانگر این      صدر و یک است.  همواره بین 

یک از گره    که هر  مامی       اسرررت  به ت که  های موجود در شررر 

سجام باالیی بر وردار     گره ش که از ان صل بوده و  های دیگر مت

 سررندگان نشررریه مدیریت اسررت. با محاسرر ه چگالی شرر که نوی 

دهد شرر که به دسررت آمد که نشرران می  031/0سررالمت عدد 

شریه کم  هم سندگی این ن ست ک  نوی ست و بیانگر آن ا ه تراکم ا

سندگان ارت اط نزدیک و    ها کم میرواب  میان گره شد و نوی با

 قوی با هم ندارند. 

به لحا             ندگان برتر نشرررریه  در جدول چهار عملکرد نویسررر

 بینیت آمده است.  شا   مرکزیت

 

 عملکرد نویسندگان پیشگام نشریه مدیریت سالمت بر اساس مرکزیت بینیت :4جدول

 نویسنده مرکزیت بینیت

 رضاپور 3/12

 سیدین 3/12

 ابوالقاسم گرجی 6/7

 رودباری 2/6

 ولی نژاد 8/4

 صالحی 8/4

 هادیان 9/3

 فقی سلوک 9/2

 صدقی 8/2

 باقری فرادن ه 3/2

 لطدی 01/2

 

های با مرکزیت بینیت باال به عنوان یک شرررا   قدرت،     گره

کنترل کننده مسررتقیم و غیرمسررتقیم جریان اطالعات در شرر که 

 که هستند  واسطی  هایبینیت، گره شوند. مرکزیت شمرده می 

 سنجه  گذرد. اینمی هان آ از های دیگرگره ارت اطی هایراه

 در اشتوانایی اسرراس بر شرر که یک درون را فرد موقعیت

سایی    سایرین  با ارت اط ایجاد  موقعیت که کند. فردیمی شنا

 اسرررت، آورده بدسرررت شررر که در مسرررتحکمی و مطلوب

 شررا    ن ر داشررت. از   واهد نیز بینیت باالیی مرکزیت

 موقعیت ( در3/12( و سیدین )3/12رضاپور ) بینیت، مرکزیت

سیار  س ی  ب شته  قرار ش که  در منا  آنها قرارگیری احتمال و دا



 

 

نژاد چمازکتی و همکارانفاطمه علی   

45 

 

 

45 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

13
97

؛
21 (

74)
 

 بود. به زیاد دیگر دو نویسرررنده میان مسررریر ترینکوتاه در

 نقش باال، بینیت بودن دارا ضررمن این دو ندر دیگر، ع ارت

 انتقال  و مختلف های و  وشررره ها گره اتصرررال در مهمی

شتند. بینیت   در اطالعات شان  این باالی ش که دا  دهندهافراد ن

 بود.  اطالعات گردش در هاآن مهم نقش

در جدول پنج نویسرررندگان برتر نشرررریه بر اسررراس شرررا        

است.مرکزیت نزدیکی آمده

 

 . عملکرد نویسندگان پیشگام نشریه مدیریت سالمت بر اساس مرکزیت نزدیکی5جدول

 نویسنده مرکزیت نزدیکی

 رضاپور 212/0

 هادیان 208/0

 فقی سلوک 207/0

 رودباری 206/0

 غضندری 202/0

 باقری فرادن ه 204/0

 لطدی 204/0

 نورایی مطلق 204/0

 

 در دیگر کلیه افراد  با  فرد یک  فاصرررله   نزدیک،  مرکزیت 

 تردیگران نزدیک به فرد یک هرچه سررنجد. می را شرر که 

 است. شا   نزدیکی   مشهورتر  و تربرگزیده فرد آن باشد، 

موجود  مسرریرهای ترینکوتاه طول میانگین بیانگر گره یک

 اسررت. در شرر که در موجود هایگره سررایر و گره آن میان

سیر  ترینکوتاه یا و نزدیکی شا     صو   با  گره یک م

(، هادیان 212/0رضاپور )  نیز ش که  در موجود هایگره سایر 

 میزان   بیشرررترین     ( دارای207/0وک )( و فقی سرررل    208/0)

شا    نزدیکی شان  این افراد باالی نزدیکی بودند.   دهندهن

یت              قابل که،  قال محتوا در شررر  یاد بر انت تاثیرگذاری ز قدرت 

سندگان، مرکزیت و نقش کلیدی آن        سایر نوی سی به  ستر ا هد

 در توزیع اطالعات میان سایر نویسندگان در ش که است. 

جدول  یت           6در  جه مرکز باالترین در که از  گانی  ند ، نویسررر

 بر وردارند آمده است. 

 

 عملکرد نویسندگان پیشگام نشریه مدیریت سالمت بر اساس مرکزیت درجه :6جدول

 نویسنده مرکزیت درجه

 رضاپور 39

 ابوالقاسم گرجی 23

 باقری فرادن ه 22

 لطدی 18

 مطلقنورایی  18

 رودباری 10

 هادیان 14

 غضندری 11

 ع ادی فرد آذر 11
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(، ابوالقاسرررم 39مرکزیت درجه رضررراپور ) شرررا   ن ر از

 مناسرر ی بسرریار جایگاه ( در22( و باقری فرادن ه )23گرجی )

 میزان بیشرترین  بودن دارا قرار داشرتند. این افراد با  شر که  در

 افراد پذیرترینمشارکت  نویسندگان،  سایر  با علمی همکاری

 باال، مرکزیت درجه با افراد ش که بودند. در واقع،  در حاضر 

 و ت ادل در بیشررتری مسررئولیت و هسررتند پرندوذتر و ترفعال

 دارند.  اطالعات انتشار

 که اسرررت آن بندی، نشرررانگر  وشررره ضرررریب شرررا  

 های وشررهایجاد  به تمایل میزان چه به مقاالت نویسررندگان

صدر و حداکثر    تألیدیهم شا   نیز دارای حداقل  دارند. این 

شا      موردبررسی  ش که  بندی  وشه  ضریب  یک است. 

حاکی از آن است که ش که در اطرا. چند  بود که 9/0 معادل

بندی شررده اسررت و چند  وشرره متمرکز در شرر که گره  وشرره

شان  ضای  باالی تمایل دهندهوجود دارد. همچنین ن   کهش  اع

وان تباشد. به ع ارت دیگر می های مختلف میتشکیل  وشه   به

( هر یک جداگانه با نویسنده  Y( و )Xگدت اگر دو نویسنده ) 

(Zهم )    درصد وجود دارد   90نویسندگی داشته باشند، احتمال

با هم مقاله یا مقاالت        Y( و )Xکه نویسرررندگان )     ( در آینده 

 مشترکی داشته باشند. 

ا و ه تالیدی دانشرررگاه  وضرررعیت شررر که هم    به من ور بررسررری 

موسررسررات همکار از لحا  تراکم، مرکزیت درجه، مرکزیت    

ل بندی، موارد ذیبینیت و مرکزیت نزدیکی و ضرررریب  وشررره

نویسرررندگی ارائه گردیده اسرررت. محاسررر ه چگالی شررر که هم

سات همکار برابر با     س شان  144/0مو سجام و  بود که ن دهنده ان

درصد   4/14و بیانگر آن است که تنها   تراکم پایین ش که است  

از ارت اطات دا لی در این ش که به فعلیت رسیده است. بررسی  

شگاه   ش که هم  سندگی دان شریه      نوی سات همکار در ن س ها و مو

مدیریت سالمت بر م نای شا   مرکزیت بینیت نشان داد که    

شکی ایران )    شگاه علوم پز شکی    70/41دان شگاه علوم پز (، دان

شهید بهشتی )    57/28)تهران  شگاه  شگاه علوم  50/8(، دان ( و دان

د و شون ( به عنوان قطب ش که شنا ته می  37/8پزشکی کرمان ) 

عالوه بر دارا بودن بیشررترین شررا   بینیت نرمال شررده، نقش  

 های مختلف به یکدیگر دارند. مهمی در اتصال گره

رای باالترین که داآمده اسرررت در جدول هدت، موسرررسررراتی 

مرکزیت بینیت هستند.

 
 عملکرد موسسات پیشگام بر اساس مرکزیت بینیت :7جدول

 موسسات مرکزیت بینیت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 70/41

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 57/28

 دانشگاه شهید بهشتی 50/8

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 37/8

 وزارت بهداشت 99/1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 27/0

 

گی نویسنددر  صو  شا   مرکزیت نزدیکی در ش که هم

موسسات این نشریه باید گدت که دانشگاه علوم پزشکی ایران       

( و دانشررگاه 518/0(، دانشررگاه علوم پزشررکی تهران ) 551/0)

شتی )    س ی قرار  443/0شهید به شتند و دارای  ( در جایگاه منا دا

دیکی های ش که و بیشترین میزان نز  کمترین فاصله با سایر گره  

توانند با سرعت زیاد و بدون نیاز به واسطه ها میبودند. این گره

ها ارت اط برقرار کنند. شررا   نزدیکی باالی این با سررایر گره

ها، بیانگر نقش کلیدی و قدرت تاثیرگذاری زیاد بر        دانشرررگاه 

 انتقال محتوا در ش که بوده است. 

در جدول هشررت، اسررامی موسررسرراتی که از شررا   مرکزیت 

 نزدیکی باالیی بر وردارند، آمده است.
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 عملکرد موسسات پیشگام بر اساس مرکزیت نزدیکی :8جدول

 موسسات مرکزیت نزدیکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 551/0

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 518/0

 دانشگاه شهید بهشتی 443/0

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 430/0

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 413/0

 آزاد اسالمیدانشگاه  413/0

 

نشریه مدیریت ها و موسسات در بررسی عملکرد دانشگاه

ی نویسندگسالمت بر اساس شا   مرکزیت درجه یا تعداد هم

(، دانشگاه علوم 84دهد دانشگاه علوم پزشکی ایران )نشان می

( و دانشگاه علوم 22(، دانشگاه شهید بهشتی )72پزشکی تهران )

های کشور در تولید ترین دانشگاه( فعال18پزشکی کرمان )

یشترین ها بو نویسندگان این دانشگاهمقاله در این نشریه بودند 

 ها داشتند. نویسندگی را با پژوهشگران سایر دانشگاههم

 نویسندگی ازنه، عملکرد موسسات برتر ش که هم در جدول

 لحا  شا   مرکزیت درجه آمده است.

 

 عملکرد موسسات پیشگام بر اساس مرکزیت درجه :9ولجد
 موسسات دیکیمرکزیت نز

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 84

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 72

 دانشگاه شهید بهشتی 22

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 18

 آزاد اسالمیدانشگاه  13

 دانشگاه شهید بهشتی 5

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5

 

نویسررندگی شرر که هم بندی  وشرره ضررریب بررسرری شررا  

است  957/0ها و موسسات نشان داد این ضریب معادل    دانشگاه 

تشرررکیل  به شررر که اعضرررای باالی گرایش دهندهکه نشررران

 باشد. تالیدی میهای مختلف از طریق هم وشه

 

 

به پرسرررش اول پژوهش، این نتیجه بدسرررت آمد که  درپاسرررخ

 94 مقاالت فصرررلنامه مذکور بیشرررتر چند نویسرررندگی بوده و        

 باشد و درصد از مقاالت مجله به صورت مشارکت گروهی می   

گرایش نویسندگان به نگارش اندرادی ضعیف بوده و همکاری 

نین، باشد. همچدر تالیف مقاالت در این نشریه بسیار مشهود می

 93مقاله تالیدی 160نتیجه پژوهش حاضرررر بیانگر آن بود که از 

مقاله  60یک دانشگاه و  مقاله با همکاری نویسندگان همکار از  

دیده های مختلف تالیف گربا مشارکت نویسندگانی از دانشگاه

اسررت. بین رت ه یک فرد و فراوانی مشررارکت وی در نوشررتن    

مقاله در شرر که نویسررندگی پژوهشررگران این فصررلنامه رابطه     

معناداری وجود داشررت بدین صررورت که نویسررندگان دارای   

دگان در بیشتری با سایر نویسن    های بهتر و باالتر، مشارکت رت ه

پایین         ند و هرچه رت ه افراد  قاالت داشرررت ید  آتر مینوشرررتن م

شارکت آن  ضعیف ها کمتر و ارت اط علمی آنم د. شو تر میها 

 [ ضمن بررسی  5پرهام نیا و همکاران ] که است  حالی در این

طات    یدات  و علمی ارت ا یات  علمی اعضررررای تول  علمی ه

 بحث 
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 ارت اطات متغیرهای کنند که بینن میایران بیا های دانشررگاه

 معناداری مشاهده  و مث ت هم ستگی  علمی تولیدات با علمی

ترسررریم [ به  9شرررود. در پژوهش دیگری بیگلو و ابوطال ی ] می

سانی      شگران حوزه کتابداری و اطالع ر  ش که هم تالیدی پژوه

تایج پژوهش ، حاکی از آن اسرررت که       در رشرررته  پردا تند. ن

 پژوهشررگرانالع رسررانی میزان همکاری علمی کتابداری و اط

بسرریار پایین اسررت و پژوهشررگران این حوزه عالقه چندانی به   

  . لق آثار علمی به صورت گروهی ندارند

باقری  های پژوهش حاضررر، نشرران داد رضرراپور، سرریدین، یافته

قاسرررم گرجی و نورایی مطلق بیشرررترین   فرادن ه،   میزان ابوال

نویسررندگی نشررریه مدیریت سررالمت  هم در شرر که را چگالی

شگاه   ست که دان های علوم پزشکی تهران  دارند. این در حالی ا

ده دهن و ایران در مرکز نقشررره چگالی قرار گرفتند که نشررران     

ش که هم    شگاه در  ست. با     اهمیت این دو دان سات ا س تالیدی مو

محاس ه چگالی ش که نویسندگان نشریه مدیریت سالمت عدد       

نویسررندگی این د که نشرران داد شرر که هم به دسررت آم 031/0

شریه کم  ست که رواب  میان گره   ن ست و بیانگر آن ا ا هتراکم ا

 باشد و نویسندگان ارت اط نزدیک و قوی با هم ندارند. کم می

ش که هم   شگاه  بررسی  سندگی دان  ها و موسسات همکار در  نوی

شان       شا   مرکزیت بینیت ن سالمت بر م نای  شریه مدیریت  ن

(، دانشررگاه علوم 70/41دانشررگاه علوم پزشررکی ایران )  دادکه

( و 50/8(، دانشرررگاه شرررهید بهشرررتی )57/28پزشرررکی تهران )

( به عنوان قطب شررر که 37/8دانشرررگاه علوم پزشرررکی کرمان )

شا   بینیت      شنا ته می  شترین  شوند و عالوه بر دارا بودن بی

های مختلف به یکدیگر نرمال شده، نقش مهمی در اتصال گره  

ارند. پیشررررفت روند همکاری علمی بین دانشرررگاه های علوم د

شکی در حوزه  سال پز شهود    های مختلف در  سیار م های ا یر ب

 2015ای که، دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال    بود. به گونه

صا  داد. این امر     ستنادگیری به  ود ا ت باالترین رت ه را در ا

نشرررجویان این و داپژوهشرررگران همکاری علمی بین نشررران از 

ر منجر به پیشرررفت بیشررت  بود که دانشررگاه با سررایر موسررسررات  

 [14.]شودمی

نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن بود که پژوهشگران فصلنامه 

 د و انمدیریت سررالمت تمایل زیادی به مشررارکت علمی داشررته

باالبودن سرررط            می تاثیر از  یب  باالی ضرررر توان گدت رت ه 

 هادکند. لذا، پیشنله حکایت میهمکاری علمی نویسندگان مج

گونه که در تولید پژوهشررگران همچون گذشررته همان شررودمی

به مشرررارکت و همکاری علمی و تولید        علم فعالیت می   کنند 

قاالت دارای هم  به ت ادل         م تا  ند  مه ده اثربخش  تالیدی نیز ادا

های یکدیگر بکردازند. همچنین، آثار علمی بیشررتر و ال ته با ایده

شریات علمی ن باالتری تولید نمایند. به امید آنکه تمامیکیدیت 

ستای ارتقاء       صلنامه مدیریت سالمت در را کشورمان همچون ف

 علمی و مشارکت های فعال و پویای علمی گام بردارند.

در  های مشررابهی شررود در آینده پژوهش یپیشررنهاد م  در پایان

در  ها صرررو  مشرررارکت و ارت اط نویسرررندگان و دانشرررگاه

تا از این طریق  کشررور انجام شررود ریات علمی و پژوهشررینشرر

ضررمن آگاهی نشررریات از نقاط ضررعف و قدرت  ود، ت ادل   

ا ها رهای همکاری علمی بین آناطالعات بین نویسرررندگان راه

  فراهم آورد.

 

 

در این مطالعه تمامی مالح ات ا القی از جمله      کد اخالق:  

شرررط امانت و صررداقت مورد توجه قرار گرفته اسررت. از آنجا  

 که این پژوهش در حیطه علم سنجی است، کد ا ال  ندارد.

ی اپژوهش حاضر با حمایت مالی مرکز منطقه  حمایت مالی:

 اطالع رسانی علوم و فناوری انجام شده است.

ضاد منافع:  شگران تالش نمودند در     شایان  ت ست پژوه ذکر ا

طرفانه  ود را رعایت نمایند. تمامی مراحل پژوهش، موضع بی 

رای های مطالعه حاضر ابهامی بایشان بر این باور هستند که یافته

ضاد     سردبیر، منتقدان و داوران ایجاد نخواهد کرد و در مقاله ت

 منافع وجود ندارد. 

 الزم می دانند از فصلنامه مولدان بر  ود تشکر و قدردانی:

مدیریت سالمت بخاطر ن م انتشاراتی و رعایت موازین علمی 

 تشکر و قدردانی کنند.
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Alinezhad Chamazacoti, Fatemeh 1 ; Mirhaghjoo Langerudi, Saeideh 2. 

 Abstract 

 
Introduction: Reputable academic journals are known as the driving force behind the development 

of societies. In the meantime, scientific communication is considered as the most important and 

effective tool for the development of science and knowledge in the information society. The Journal 

of Health Administration is the second most popular journal in Iran, due to its impact factor in the 

field of medical sciences; therefore, the present study aimed to explore and illustrate the scientific 

collaboration networks of its researchers from a scientometric perspective. 

Methods: This study is a scientometrics- applied research. The corpus of the study included 165 

articles published in the Journal of Health Administration from 2013 to 2017. USINET software was 

used to Visualize and analyze the Co-authorship networks, and VOS viewer software was utilized to 

visualize density Maps. 

Results: According to the findings, the group work was welcomed by the researchers and the 

scientific collaboration was high. It was shown that Rezapour, Sayedin, Bagheri Faradneboe, 

Abolghasem Gorji, and Nouri Motlagh had the highest density of co-authorship in the network. An 

analysis of the co-authorship network of collaborating universities showed Iran University of Medical 

Sciences, Tehran University of Medical Sciences, and Shahid Beheshti University as the centers of 

excellence . 

Conclusion: The researchers of this journal have a great tendency towards scientific collaboration 

and account for 94 percent of the journal articles. 

Keywords: Social network analysis, Journal of Health Administration, Scientific collaboration, 

Scientific map, Scientometrics, Visualization 
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