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 ترسيم شبكه هاي هم تأليفي حوزه طب اورژانس ايران با

استفاده از تحليل خوشه اي   

 
4شروين فرهمند/ 3حافظ محمد حسن زاده/ 2مريم وكيليان/ 1حامد بصير غفوري   

  چكيده
  

فنون . استنويسندگان و روابط بين گرهها تشكيل شده /از گرهها) co-authorship( يفيهم تألساختار شبكه هاي : مقدمه
طب علمي حوزه  ترسيم شبكه، پژوهشهدف از اين  .تحليل شبكه اجتماعي براي كشف الگوهاي اين روابط به كار مي رود

  .است 2011تا  2001طي سالهاي  ايران اورژانس
ده منبع گردآوري دا شده است انجامو تحليل خوشه   با استفاده از فنون تحليل شبكه اجتماعي پژوهش حاضر :روش كار

گردآوري داده ها به دو صورت جستجوي موضوعي و جستجو با نام تك تك . است web of scienceها، پايگاه اطالعاتي 
تجزيه و  .و تعداد استنادات استفاده شد ريثأاز دو شاخص، عامل ت ياستناد يالگوها نييتع يبرا. متخصصين صورت گرفت

  .صورت گرفت Pajek و Histcite  ،Bibexcelطريق نرم افزار هاي  تحليل داده ها از
بيشترين همكاري . است در سه سال اخير بوده طب اورژانس،يافته ها نشان دادند كه روند صعودي مقاالت حوزه  :يافته ها

مقاله و بيشتيرين ميزان  37با  2011بيشترين تعداد مقاالت در سال .مقاله مشاهده شدبا هفت  2011سال بين المللي در 
خوشه و شبكه متخصصين طب اورژانس  هفتترسيم شبكه حوزه طب اورژانس از . استناد بود 84با  2007سال استناد در 

  .خوشه تشكيل شده است 11از 
به علت بين رشته اي بودن حوزه طب اورژانس، همكاري و اشتراك دانش متخصصين طب اورژانس با متخصصين  :بحث

  موثر واقع شودساير رشته ها در پيشرفت اين حوزه مي تواند 
   طب اورژانس، همكاري علمي، تحليل شبكه اجتماعي، شبكه تأليف مشترك :كليدواژه ها

  
24/3/91:پذيرش نهايي  26/1/91:اصالح نهايي  25/11/90:وصول مقاله

                                                 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران پزشكي،دانشكده ديار بخش اورژانس بيمارستان سينا، استا. 1

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانپزشكي،  دانشكدهرسول اكرم، خش اورژانس بيمارستان دانشجوي پزشكي ب. 2

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران پزشكي، كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني. 3

ده مسئول دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران؛ نويسنخش اورژانس بيمارستان امام خميني، دانشكده پزشكي، استاديار ب. 4
)shfarahmand@tums.ac.ir( 
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  مقدمه
 لحاظ به هم پزشكي هاي پژوهش اهميت به توجه با

 اي نتيجه لحاظ به هم و شود مي آنها صرف ايكه هزينه

 مختلف هاي جنبه سنجش درو مي انتظار آنها از كه

 بسيار پزشكي پژوهش و آموزش نظام هر براي پژوهش

بار حدود  اولينطب آكادميك اورژانس  .اهميت دارد
در پاسخ به افزايش انتظارات مردمي براي  پيشچهل سال 

هاي پزشكي كيفي و  دسترسي شبانه روزي به مراقبت
تربيت دستيار در اين رشته  سيس اولين دورهأتخصصي با ت

در دانشگاه سينسيناتي اوهايو آمريكا پا به عرصه وجود 
راه اندازي اين  1379ابتدا در سال در ايران،  ]1[. نهاد

رشته به عنوان يك برنامه راهبردي در سطح وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي مطرح گرديد و در پي 

فت مجوز رسمي از با دريا تهرانآن دانشگاه علوم پزشكي 
شوراي گسترش دانشگاهها، رسالت تربيت اولين دوره 

بر عهده  1380در سال  تربيت دستياران طب اورژانس را
  .گرفت

تحليل شبكه هاي اجتماعي يك نوع پارادايم جامعه 
شناختي براي تحليل الگوهاي ساختاري در روابط 

تبيين  -1روش سيسستماتيكي را براي كه  .اجتماعي است
شناسايي گلوگاه  - 2آزمون فرايندهاي اشتراك دانش و و 

  . هاي جريان اطالعات فراهم مي كند
-Co( با توجه به اينكه پديده تأليف مشترك

Authorship(  يكي از مصاديق بارز همكاري علمي است
مي تواند به عنوان شاخصي براي سنجش آن در نظر 

ه ب تأليف مشترك بين پژوهشگران باعث ]2[. گرفته شود
بين  )Social Network( وجود آوردن شبكه اجتماعي

شبكه هاي تأليف مشترك نوعي شبكه  .آنها مي شود
اجتماعي هستند كه از مجموعه نويسندگان يا گره هاي 

)Nodes ( شبكه و خطوطي)Links ( كه ارتباط ميان آنها
گره ها هر كدام  ]3[. تشكيل شده اند ،را نشان مي دهد

 ور شبكه به خود اختصاص داده اند جايگاه خاصي را د

ميزان مشاركت نويسندگان، با تعداد پيوندهايي كه با 
  .مشخص مي گردد ،يكديگر برقرار مي كنند

مطالعات زيادي در موضوعات و حوزه هاي پزشكي انجام 
تحليل  روشهايگرفته كه نشان از اهميت شاخصها و 

علمي حوزه  وضعيتدر ارزيابي  شبكه تأليف مشترك
در حوزه طب اورژانس نيز  ]7-4[. اي پزشكي دارنده

 .پژوهشهاي زيادي در خارج از كشور انجام گرفته است
و همكارانش ميزان مشاركت نويسندگان  سينار

را  2010تا  1995دپارتمانهاي تركيه در فاصله سالهاي 
جستجوي داده هاي اين تحقيق از رابط . ارزيابي كرده اند

مقاله  514ايج نشان داد كه از نت. پاب مد انجام گرفت
سال اخير منتشر شده اند و  5درصد در  77منتشر شده، 

و تروما ) درصد 26(مقاله  134موضوعات سم شناسي با 
بيشترين موضوعات كار شده ) درصد 16(مقاله  86با 

 7.7. توسط پژوهشگران دپارتمانهاي طب اورژانس بود
درصد نيز  6 درصد مقاالت مربوط به مطالعات حيواني و

يافته ها نشان داد كه چاپ . بود RCTدر مورد مطالعات 
مقاله در مجالت با شاخص تأثير پايين و همچنين مطالعات 

، بررسي اهميت كيفيت پژوهش و RCTكم از نوع 
 روزنزويگ و ]8[. سياست گذاري هاي بيشتر را مي طلبد

همكارانش به بررسي ميزان همكاري بين رشته اي، بين 
ه اي و نوع تأليف مقاالت حوزه طب اورانس در مؤسس

داده هاي مورد مطالعه از چهار . دهه اخير پرداخته اند
نتايج نشان . مجله طب اورژانس گرد آوري شده است

درصد در سال  33داده است كه همكاري بين رشته اي از 
و همكاري بين مؤسسه اي  2003درصد در  43به  1994

 2003درصد در  26به  1994درصد در سال  16نيز از 
افزايش تعداد نويسندگان براي هر مقاله در . رسيده است

دهه اخير نشان از همكاري علمي رشته هاي مختلف در 
در مطالعه اي  و همكارانش سالگادو ]9[. اين حوزه دارد

به بررسي وضعيت علمي متخصصين طب اورژانس اسپانيا 
ه هاي اين مطالعه داد. پرداختند 2004-1974در بازه زماني 
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گردآوري گرديد و تجزيه و تحليل داده ها با  SCIEاز 
نتايج اين مطالعه . استفاده از فنون علم سنجي انجام گرفت

مقاله را در طي  351نشان داد كه متخصصين اين حوزه 
به رشته تحرير درآورده اند كه بيشتر اين سه دهه اخير 

ه است كه اين بود) 2004- 1995(سال اخير  10مقاالت در 
. نشان دهنده رشد علمي اين حوزه در سالهاي اخير است

]10[ 

پژوهش جامعي در خصوص وضعيت  به نظر مي رسد اما
لذا  .صورت نگرفته است طب اورژانس ايران حوزه علمي

تعداد مقاالت، در اين تحقيق بر آنيم ضمن بررسي 
، نويسندگان پركار، ميزان همكاريهاي بومي و بين المللي

اجتماعي را به همراه تحليل ساختاري شبكه شبكه پديده 
  .تأليف مشترك مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

	
	روش كار

فنون  ،با استفاده از روش هاي علم سنجي پژوهش حاضر
و   )Social Network Analysis( تحليل شبكه اجتماعي

. شده است انجام )Cluster analysis(تحليل خوشه 
ژوهش عبارت است از كليه مقاالت حوزه  جامعه اين پ

 SCIEطب اورژانس ايران، نمايه شده در پايگاه استنادي 
ميالدي كه توسط نويسندگان  2011-2001طي سال هاي 

بخش ديگري از . ايراني داخل كشور به ثبت رسيده است
جامعه پژوهش را استنادات مقاالت مذكور از پايگاه 

SCIE گردآوري داده ها از پايگاه . تشكيل مي دهد
SCIE  كه يكي از زير مجموعه هاي پايگاه Web of 

Scienceاست به دو  صورت انجام گرفت:  
وارد  Web Of Scienceابتدا از صفحه جستجوي  -  1

جستجوي پيشرفته اين پايگاه شده و نمايه استنادي علوم 
)SCIE (پيشرفته، با  سپس در كادر جستجوي. انتخاب شد

كه به ترتيب اختصار كد  SU و CUاستفاده از برچسبهاي 
كشور و كد حوزه هستند، جستجو با نام ايران در حوزه 

صورت   2011- 2001زماني  طب اورژانس در فاصله

استراتژي گرفته شده براي جستجو بدين صورت . گرفت
  : بود

su=emergency medicine AND cu=iran  
Timespan=2001-2011. Databases=SCI-
EXPANDED 

براي يافتن تمامي مقاالت متخصصين طب اورژانس،  -2
و  SCIEجستجو با نام تك تك افراد درپايگاه استنادي 

جمع آوري . انجام گرفت 2011-2001در فاصله زماني 
تعداد ركورد ها  و استنادات  مربوط به آن در پايگاه  

ط اينترنت صورت در محي 2012فوريه  2مورد مطالعه، در 
تأليف مشترك، ركورد ها به  يمحاسبه الگو يبرا. گرفت
 مقاالت سنده،يمقاالت تك نو: شدند ميبخش تقس چهار
و مقاالت پنچ  سندهيچهار نو ايسه  مقاالت سنده،يدو نو

 collaborative(سپس ضريب همكاري  .شتريب اي سندهينو

coefficient( دبا استفاده از فرمول زير محاسبه ش:  
CC = 1- [∑ (1/j)Fj/N]  

Fj = فراواني مدارك دارايj  نويسنده  
J =توليد يك  تعداد نويسندگان مشاركت كننده در

  مدرك
N = تعداد كل مدارك توليد شده در سالx  

در بخش بعدي، پس از ترسيم شبكه همكاري 
و   BibExcelپژوهشگران با استفاده از نرم افزار هاي

Pajekاين . ه اندازگ گيري شد، معيارهاي سنجش شبك
و تعداد ) ties(چگالي، تعداد خطوط : معيار ها عبارتند از

  )vertices(گرهها 
  :سپس تحليل داده ها در چند فاز انجام گرفت

ورود داده هاي كد گذاري شده در نرم افزار  .1
HistCite  و خروجي گرفته شده از آن براي

تعيين تعداد مقاالت به تفكيك نويسنده و تعيين 
 ...همكاري هاي بين المللي و بومي و 

در   SCIEورود داده هاي گرفته شده از پايگاه  .2
-coبراي ايجاد فايلهاي  BibExcelنرم افزار 

authorship  وcluster pairs 
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در نرم  BibExcelانتقال فايلهاي ايجاد شده از  .3
براي محاسبه معيار هاي تحليل  Pajekافزار 

 تركشبكه و ترسيم شبكه تأليف مش

در نهايت كل داده هاي بازيابي شده از اين  .4
پايگاه در قالب فايل متني ذخيره شده و براي 

 HistCite تحليلهاي بيشتر وارد نرم افزارهاي 
)version11.12.07( ،Pajek و BibExcel 
)version 2011.12.22 (گرديد 

  يافته ها

آمار مقاالت ايندكس شده پژوهشگران حوزه طب 
  اورژانس
مطالعه تعداد مقاالت متخصصين طب اورژانس در  در اين

 152،  2011-2001در فاصله سالهاي  SCIEپايگاه 
درصد ركورد ها به زبان انگليسي  100ركورد بود كه 
مقاله در حوزه طب  116ركورد،  152از . نوشته شده بود

مقاله در ديگر حوزه ها به رشته تحرير  36اورژانس و 
مقاله پژوهشگران طب  152از مجموع . درآمده است

اورژانس، بيشترين تعداد ركورد مربوط به مقاالت اصيل 

)Article ( ساير مدارك نيز به ترتيب، . مورد است 107با
مورد چكيده  Letter ( ،14(مورد نامه به سردبير  16

مورد سرمقاله  Meeting Abstract( ،12(نشست ها 
)Editorial Material(ش ها ، دو مورد مقاالت هماي
)Proceedings Paper( دو مورد مقاله مروري ،
)Review ( و يك مورد هم مقاله تصحيح)Correction  (

  .نمايه شده است SCIEدر پايگاه 

توليدات علمي پژوهشگران حوزه طب اورژانس در 
  2011تا  2001طي سالهاي 

مقاالت و استنادات پژوهشگران حوزه طب  1جدول 
به تصوير مي  2011تا  2001ي اورژانس را در فاصله زمان

بر اساس جدول ذيل بيشترين تعداد مقاالت در سال  .كشد
مقاله و بيشترين ميزان استناد مربوط به سالهاي  37، 2011
با توجه  .استناد است 62و  84به ترتيب با  2006و  2007

دو سال بودن حداقل دوره باروري علمي، مي توان اين  به
مقاالت سال هاي ابتدايي استناد  گونه نتيجه گيري كرد كه

. بيشتري نسبت به سال هاي پاياني مطالعه دريافت كرده اند

 
 به تفكيك سال SCIEميزان مقاالت پژوهشگران حوزه طب اورژانس در پايگاه : 1جدول 

  تعداد استناد  درصد مقاالت  تعداد مقاالت  سال انتشار  رديف
1  2001  1  0.65  12  
2  2003  4  2.63  42  
3  2005  6  3.94  28  
4  2006  6  3.94  62  
5  2007  14  9.21  84  
6  2008  27  17.76  30  
7  2009  28  18.42  18  
8  2010  29  19.07  13  
9  2011  37  24.34  1  
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نويسندگان پركار طب اورژانس ايران در پايگاه 
SCIE  

در اين پژوهش منظور از نويسنده پركار، نويسنده اي است 
را در اين پايگاه به ثبت رسانده كه تعداد مقاالت بيشتري 

در جايي كه كه تعداد مقاالت دو نويسنده يكسان . است
نويسنده كه  18از اين ميان  .باشد، مالك تعداد استناد بود
در پايگاه ) حداقل سه مقاله(داراي بيشترين تعدادمقاالت 

SCIE  18از . فهرست شده اند 2بودند در جدول 
شگاه علوم پزشكي تهران، پنج نويسنده در دان 10نويسنده، 

نفر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دو نفر در 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و يك نفر در دانشگاه علوم 

محمد جليلي متخصص طب . پزشكي تبريز فعاليت دارند
اورژانس دانشگاه علوم پزشكي تهران بيشترين تعداد مقاله 

تخصصين طب اورژانس را در اين پايگاه نسبت به ديگر م
ايندكس كرده است كه هفت مقاله در زمينه طب 

  . اورژانس و سه مقاله در ساير حوزه ها است

 
 2011-2001مشخصه هاي متخصصين پركار طب اورژانس در بازه زماني : 2جدول 

تعداد 
  استنادات

مقاالت در ديگر 
  زمينه ها

مقاالت در زمينه 
  طب اورژانش

كل 
 مقاالت

  رديف نام نويسندگان  ماني نويسندگانوابستگي ساز

  1  محمد جليلي دانشگاه علوم پزشكي تهران  10  7  3  11

  2  ماني مفيدي دانشگاه علوم پزشكي تهران  8  3  5  2

  3  محسن اسفندبد دانشگاه علوم پزشكي تهران  7  1  6  -

  4  سياوش خلج دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  5  2  3  20

  5  حسين سعيدي شكي تهراندانشگاه علوم پز  5  1  4  10

  6  امير نجاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران  5  4  1  2

  7  علي بيداري دانشگاه علوم پزشكي تهران  4  -  4  6

  8  حميد كريمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  4  2  2  1

  9  داود فارسي دانشگاه علوم پزشكي تهران  4  3  1  -

 10  ز قلي پورچنگي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  3  -  3  11

  11  ناهيد كيان مهر دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  1  2  1

  12  علي لباف دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  2  1  1

 13  سعيد عباسي دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  3  -  1

  14  محمد امين زارع دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  3  3  -  -

  15  گلشني كيهان  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  3  3  -  -

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  3  3  -  -
حميد رضا حانم 

  16  آبادي

  17  علي دولت ابادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  3  3  -  -

  18  حسن رزمجو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  3  -  3  -
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ليست متخصصين پركار طب اورژانس كه از ساير رشته ها 
اي طب اورژانس نيستند در بوده و وابسته به دپارتمان ه

پاتريشيا خشايار  3بر اساس جدول . آمده است 3جدول 

با تأليف نه مقاله در زمينه طب اورژانس، فعالترين 
پژوهشگر اين حوزه بود كه با تخصص بيونانوتكنولوژي 

  .پزشكي در اين حوزه مقاله تأليف كرده است
 

  طب اورژانس فعاليت دارندتوزيع مقاالت ساير متخصصيني كه در حوزه : 3جدول 

تعداد 
  تخصص پژوهشگر  استنادات

مقاالت در 
زمينه طب 
 اورژانش

  رديف نام نويسندگان  وابستگي سازماني نويسندگان

  1  پاتريشيا خشايار دانشگاه علوم پزشكي تهران  9  بيوتكنولوژينانودكتراي تخصصي  4

  2  عظيم هنرمند  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  6  متخصص بيهوشي  2

  3  رضا شريعت محرري دانشگاه علوم پزشكي تهران  5  متخصص بيهوشي  2

  4  محمد رضا صفوي  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  5  متخصص بيهوشي  1

  5  هادي احمدي آملي دانشگاه علوم پزشكي تهران  4  متخصص جراحي عمومي  8

  6  موسي زرگر دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  فوق تخصص جراحي توراكس  29

  7  علي اكبر محمدي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  3  فوق تخصص جراحي پالستيك  8

  8  حسن توكلي دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  متخصص جراحي عمومي  6

  9  احسان خديوي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  3  فوق تخصص گوش و حلق و بيني  1

  10  سهيل سعادت دانشگاه علوم پزشكي تهران  3  متخصص اپيدميولوژي  1

  11  حامد قدوسي جوهري دانشگاه علوم پزشكي شيراز  3  متخصص جراحي عمومي  -

  
مشخصه هاي همكاري پژوهشگران حوزه طب 

  اورژانس ايران 
مقاالتي كه (توزيع تعداد مقاالت بومي  4جدول 

) نويسندگان خارجي در اين مقاالت مشاركت نداشته اند
نويسندگان  مقاالتي كه كه با همكاري(و مقاالت خارجي 

را به همراه ) ايراني و نويسندگان خارجي تأليف شده اند
استنادات به اين مقاالت و به تفكيك سال هاي مورد 

بيشترين همكاري بين المللي در . بررسي نشان مي دهد
با تأليف هفت مقاله رخ داده است كه نشان از  2011سال 

 تمايل اخير پژوهشگران اين حوزه به اشتراك دانش با

تحليل داده ها با استفاده از . پژوهشگران خارجي مي باشد
نشان داد كه پژوهشگران طب  Histciteنرم افزار 

را با  SCIEاورژانس، مدارك نمايه شده در پايگاه 
همكاري هفت كشور به رشته تحرير درآورده اند كه 

، انگلستان )مقاله 10(بيشترين ميزان همكاري با آمريكا 
بوده ) دو مقاله(و كانادا ) سه مقاله(وئد ، س)چهار مقاله(

استراليا، سوئيس و هلند هر كدام با يك مقاله، از . است
ديگر كشورهاي مشاركت كننده در پژوهشهاي 

  .پژوهشگران ايراني بودند
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 حوزه طب اورژانس استنادات و مقاالت تعداد توزيع: 4جدول 

  تعداد                 رديف
 ميمقاالت بو  سال انتشار

مقاالت
 خارجي

 كل مقاالت
استناد به 

  مقاالت بومي
استناد به مقاالت 

  بين المللي
كل 

  استنادات
1 2001  1 - 1 12  -  12  
2 2003  4 - 4 42  -  42  
3 2005  5 1 6 23  5  28  
4 2006  5 1 6 30  32  62  
5 2007  12 2 14 80  4  84  
6 2008  25 2 27 23  7  30  
7 2009  24 4 28 13  5  18  
8 2010  26 3 29 11  2  13  
9 2011  30 7 37 1  -  1  

  290  55  235 152 20 132  مجموع
 
 

  الگوي تأليف مشترك
در اين پژوهش براي محاسبه الگوي تأليف مشترك از 

اين . استفاده شد )Collaborative coefficient(» ضريب همكاري«
و همكارانش مطرح  ضريب اولين بار توسط آجي فروك

نشان مي دهد، ميانگين  5كه جدول همانطور  ]11[. شد

شاخص ضريب همكاري براي حوزه طب اورژانس ايران 
است كه نشان از همكاري نويسندگان ايراني به  644.0

طبق اين جدول، باالترين ميزان . صورت گروهي است
   .بوده است) 695.0( 2005همكاري در سالهاي 

 
 2008- 2002 سالهاي طول درحوزه طب اورژانس  يايران گان نويسند بين مشترك تأليف الگوي: 5جدول

 سال

مقاالت 
تك 

 نويسنده

تعداد 
استنادات 
به مقاالت 

تك 
 نويسنده

مقاالت 
دو 

 نويسنده

تعداد 
استنادات 

به 
 2مقاالت
 نويسنده

 3مقاالت 
 4يا 

 نويسنده

تعداد 
استنادات 
به مقاالت 

 4يا  3
 نويسنده

 5مقاالت 
نويسنده 
 يا بيشتر

تعداد 
استنادات 

ه ب
 5مقاالت

نويسنده 
 يا بيشتر

كل 
 مقاالت

كل 
 استنادات

  ضريب
خوشه 
  بندي

2001 - - - - 1 12 - - 1 12 666.0  
2003 - - 1 18 1 10 2 14 4 42 666.0  
2005 - - 1 5 1 18 4 5 6 28 695.0  
2006 - - - - 4 40 2 22 6 62 694. 0  
2007 3 23 1 4 6 41 4 16 14 84 537.0  
2008 3 - 5 4 10 10 9 16 27 30 590.0  
2009 - - 8 5 11 4 9 9 28 18 647.0  
2010  1 - 6 1 10 5 12 6 29 13 645.0  
2011  1 - 5 1 16 - 15 - 37 1 660.0  
  8 23 27 38 60 140 57 88 152 290 644/0  جمع
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)  Co-authorship(ترسيم شبكه هاي هم تأليفي 
  پژوهشگران حوزه طب اورژانس

  )مقاله 116(حوزه طب اورژانس  ترسيم شبكه) الف
براي ترسيم شبكه، خروجي هاي گرفته شده از پايگاه 

SCIE  در قالب فايل متني وارد نرم افزارBibExcel 
گرديد، سپس تحليل خوشه اي براي دسته بندي 
نويسندگان با حداقل دو مقاله در خوشه هاي همسان با 

نجام اين نرم افزار ا Co-occurrenceاستفاده از بخش 
گرفت و در نهايت خروجي هاي گرفته شده از نرم افزار 

BibExcel  وارد نرم افزارPajek سپس شبكه اي سه . شد
 Fruchterman Reingoldبعدي با استفاده از الگوي 

نشان مي دهد كه شبكه  1يافته هاي نمودار . طراحي شد
علمي پژوهشگران حوزه طب اورژانس ايران از هفت 

هر خوشه با رنگ خاص . ل شده استخوشه فرعي تشكي
بزرگترين خوشه، خوشه صورتي . نشان داده شده است

در اين . عضو تشكيل شده است 13رنگ است كه از 
يا نويسندگان ) Vertices(شبكه منظور از دواير، گره ها 

، مقاالت )Ties(مقاالت هستند و منظور از خطوط 
طوط پررنگ بودن خ. مشترك تأليف شده بين آنها است

نشانگر همكاري بيشتر نويسندگان با يكديگر، و بزرگ 

بودن دواير مربوط به تأثير گذاري و مركزيت نويسنده مي 
خشايار، نجاتي و جليلي، سه نويسنده تأثيرگذار در . باشد

پنج (بر اساس شبكه بيشترين همكاري . كل شبكه هستند
بين هنرمند و صفوي و همچنين ميان محرري و ) مقاله
خوشه هاي آبي با چهار . ي صورت گرفته استنجات

نويسنده و خوشه سياه با سه نويسنده هر كدام در اصطالح 
را ) Clique(علمي فنون تحليل شبكه، تشكيل يك محفل 

منظور از محفل، شبكه اي با چگالي يك است . داده اند
كه در آن هر عضوي از گراف با هر عضو ديگري از 

ين ديگر معيارهاي تحليل همچن. گراف در ارتباط است
گره،  49: اين شبكه را بدين ترتيب مي توان خالصه كرد

چگالي شبكه با درجه  0.032خوشه و  8خط،  78
بر اين اساس، شبكه تأليف . شش نفر) degree(همكاري 

نويسنده  49مشترك نويسندگان حوزه طب اورژانس از 
اصلي تشكيل شده است كه اين نويسندگان به طور 

چگالي شبكه . با شش نفر ديگر در ارتباط هستند متوسط
م و پيوستگي شبكه را نشان مي است كه تراك 03/0نيز 
.دهد

 
  2011-2001طي سالهاي  رانيا اورژانس طب حوزه پژوهشگران تأليف مشترك شبكه: 1 نمودار
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  )مقاله 152(ترسيم شبكه متخصصين طب اورژانس ) ب

ي شبكه بااليي استفاده براي ترسيم اين شبكه نيز از الگو
، شبكه متخصصين طب اورژانس با 2بر اساس نمودار . شد

. خوشه فرعي تشكيل شده است 11مقاله، از  152مجموع 
خشايار، جليلي، اسفند بد و محرري نويسندگان تأثيرگذار 

بزرگترين خوشه، خوشه زرد رنگ است . در شبكه هستند
ر معيار همچنين ديگ. عضو تشكيل شده است 17كه از 

هاي تحليل اين شبكه را بدين ترتيب مي توان خالصه 
  .چگال شبكه 0.048خوشه و  15خط،  143گره،  77: كرد

  

 
  مقاله 152شبكه تأليف مشترك متخصصين طب اورژانس با : 2نمودار

	
	بحث

در طول اين پژوهش سعي شد يك تصوير كلي از 
. وضعيت علمي ايران در حوزه طب اورژانس ارائه شود

نتايج پژوهش حاكي از اين است كه پژوهشگران ايراني 
مقاله مرتبط با حوزه  115، 2011تا  2001در طول سالهاي 

به ثبت رسانده  web of scienceطب اورژانس در پايگاه 
و  2010بيشترين تعداد از اين مقاالت در سالهاي . اند

تأليف شده است كه نشان از روند صعودي مقاالت  2011

و همكارانش كه به بررسي  سينارپژوهش . زه دارداين حو
سال توليد علمي نويسندگان حوزه طب اورژانس  15

 5تركيه مي پردازد، نيز نشان از رشد علمي اين حوزه در 
   ]8[. سال اخير است

مقاله را در  115نويسندگان ايراني حوزه طب اورژانس 
ه به ثبت رساند SCIEدر پايگاه  2011-2001بازه زماني 

نوپا . اند كه بيشترين مقاالت در سه سال اخير بوده است
بودن اين رشته در ايران و رشد علمي آن در سالهاي اخير 



  

 

 ...ترسيم شبكه هاي هم تأليفي

ت 
الم

ت س
يري

مد
13

91
؛

15)
48(

 

78

نشان دهنده تغيير بينش متخصصان اين رشته از رويكرد 
از . باليني محور صرف به پژوهش مداري تعاملي است

طرف ديگر فهرست نويسندگان پركار حوزه طب 
نده اين مطلب است كه اين حوزه مي اورژانس بازگو كن

تواند به عنوان يك حوزه بين رشته اي تركيبي از 
متخصصان طب اورژانس و متخصصان ديگر حوزه هاي 

بر اساس يافته هاي  .پزشكي و حتي غير پزشكي باشد
پژوهش، بيشتر پژوهشگران حوزه طب اورژانس مقاالتشان 

درصد فقط شش . را به صورت گروهي تأليف نموده اند
مقاالت به صورت تك نويسنده نوشته شده است كه نشان 
دهنده طبيعت بين رشته اي بودن اين حوزه و همكاري 

ميانگين . دانشمندان از رشته هاي مختلف با يكديگر است
ضريب همكاري بين محققان اين حوزه نيز گوياي اين 

مقاله نمايه شده  115همچنانكه از مجموع  .مطلب است
 web ofوزه علوم طب اورژانس در پايگاه نويسندگان ح

science ،18  مقاله با همكاري نويسندگان خارجي به
بيشترين ميزان همكاري بين . رشته تحرير درآمده است

بوده است كه نشان از ارتباط و  2011المللي در سال 
تعامل اطالعاتي ايرانيان با پژوهشگران خارجي و به تبع آن 

 .المللي در سالهاي اخير داردرشد مشهود همكاري بين 
 يرشته ا نيب ياعتقاد دارند كه پژوهش ها زاريو  متزگر

 ]12[. شوند يم يآثار پژوهش تيفيباعث باالبردن ك
همچنين ترسيم شبكه تأليف مشترك حوزه طب 
اورژانس، خوشه هايي از نويسندگان را به تصوير مي 
 كشد كه با همكاري يكديگر در پيشبرد علم جهاني مي

در اين خوشه ها نويسندگاني از تخصصهاي . كوشند

گوناگون مشاهده ميشود كه نشان از پويايي و بين رشته اي 
  .بودن اين حوزه را دارد

به طور كلي اين گونه مي توان نتيجه گيري كرد كه روند 
علمي حوزه طب اورژانس در حال پيشرفت است كه 

ور هاي افزايش همكاري هاي بين المللي و تعامل با كش
پيشرو در اين زمينه از يك سو و افزايش همكاري هاي 
بين رشته اي از سوي ديگر، مي تواند در پيشرفت هرچه 

  .بيشتر علمي اين حوزه تاثير بسزايي بگذارد
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 Basir Ghafouri H1/ Vakilian M2/ Mohammadhassanzadeh H3/ Farahmand Sh4 

Abstract  
 

Introduction: co-authorship network is composed of nodes and links.  Social network analysis is 
utilized to detect patterns among these links. The purpose of this paper was to visualize co-authorship 
network of emergency medicine in 2001 - 2011. 
Methods: The present research focused on the social network analysis cluster. Data were downloaded 
from web of science according to subject and author searching. To determine citation patterns, we used 
two indicators named “Impact factor” and “number of citations”. Analysis of data was performed by 
using Histcite, the Pajek and Bibexcel software. 
Results: The results showed the ascending trend of emergency medicine papers between 2009 and 
2011. The greatest international collaboration was in 2011with seven papers. There were 37 articles in 
2011 and 84 citations in 2007.Co-authorship network of emergency medicine composed of seven 
clusters, while Co-authorship network of its specialists included 11 clusters. 
Discussion: Emergency medicine is an interdisciplinary field requiring the   collaboration and 
knowledge sharing of emergency specialists with other researchers to play a major role in the 
improvement of this field. 
Keywords: Emergency Medicine, Scientific Collaboration, Co-Authorship Network, Social Network 
Analysis 
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