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 رانیا مثل دیتول یولوژیب حوزه یعلم داتیتول یهمکار شبکه لیتحل و هیتجز

 

 1ید حاصلو، داو1جعفرزاده دیرش

 
 

  چكيده
داد علمی زیادی از سوی پژوهشگران  گیری برون شکلتولید مثل مطرح گردیده که این مسأله باعث های گذشته، مباحث جدید و نوظهوری در حوزه بیولوژی  طی دهه مقدمه:

های ایران در حوزه  های موضوعی پژوهش ایرانی در این حوزه شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی روند و جریان علمی، معرفی بازیگران محوری و گرایش

 .مذکور انجام گردید

های همکاری علمی حوزه بیولوژی  سنجی، به بررسی ساختارها و ترسیم شبکه این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی بود که با استفاده از فنون تحلیل شبکه در علم :بررسيروش 

 .نمایه شده بودند، تشکیل داد ISIه استنادی که در پایگا 2014تا  1973های  مقاله علمی در بازه زمانی سال 2805تولید مثل ایران پرداخت. جامعه پژوهش را 

رکورد رسیده است. کشورهای آمریکا و انگلستان از همکاران  2805به  2014آغاز شده و تا سال  1973داد علمی ایران در حوزه تولید مثل با یک مقاله در سال  برون ها: يافته

دادهای علمی ایران در حوزه تولید مثل  دهی به برون دهی و جهت شکلترین بازیگر در  ه علوم پزشکی تهران، مهمدهی به شبکه همکاری بودند. دانشگا شکلمحوری و مهم ایران در 

 . دادهای علمی حوزه تولید مثل ایران، به عوامل خطرزا در ارتباط با بارداری اختصاص داشت گرفته در برون شکلترین خوشه موضوعی  باشد. مهم می

ایران دانست.  1404انداز  های توسعه علمی و چشم توان ناشی از برنامه به بعد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که آن را می 2000علمی ایران از سال  دادهای برون گيري: نتيجه

تواند پیوندهای علمی  با این کشورها میشوند. بر این اساس، توجه و همکاری بیش از پیش  آمریکا و انگلستان از همکاران محوری ایران در تشکیل شبکه همکاری محسوب می

 .تری را برای حوزه تولید مثل ایران به دنبال داشته باشد باثبات

 سنجی؛ شبکه اجتماعی بیولوژی؛ علم هاي کليدي:  واژه

 
 23/9/1395 پذیرش مقاله: 2/9/1395 اصالح نهایی: 1/6/1394 مقاله: دریافت

 412-419(: 6) 13؛ 1395مدیریت اطالعات سالمت . رانیا مثل دیتول یولوژیب حوزه یعلم داتیتول یهمکار شبکه لیتحل و هیتجز .دوداو ی، حاصلدیجعفرزاده رش ارجاع:

 

 مقدمه
سنجی است که مورد  های پژوهشی در علم های علمی، یکی از حوزه ترسیم شبکه

های  توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. دانشمندانی که در شبکه
گذارند و از فنون و  هایشان را به اشتراک می گیرند، ایده همکاری علمی قرار می

(. هدف از 1کنند ) ها استفاده می های مشابهی برای استخراج و تحلیل داده روش
های پژوهشی بر اساس عناصر تفکیک  ترسیم علمی، بازنمایی ساختار حوزه

های  ای مانند مدارک، نویسندگان، مجالت، مراجع و واژگان در قالب گروه شده
 (.1، 2مختلف است )
های گذشته، مباحث جدید و نوظهوری در حوزه بیولوژی و تولید  طی دهه

گیری تولیدات علمی زیادی از  شکلمثل مطرح گردیده که این مسأله باعث 
سوی پژوهشگران این حوزه شده است. پژوهشگران این حوزه با مشارکت در 

 شکلای از همکاری علمی را در سطوح مختلف  انتشار مقاالت علمی، شبکه
ها را به  ها و جریان انتقال اطالعات در این شبکه دهند و کیفیت همکاری می

 (. 3دهند ) ها تحت تأثیر قرار می واسطه نقش خود در ساختار شبکه
های همکاری علمی حوزه بیولوژی و تولید مثل در قالب  مصورسازی شبکه

ا پیش انداز جریان علمی ر شبکه همکاری کشورها، مؤسسات و نویسندگان، چشم
های جامعه  گذاران علمی حوزه مذکور و دیگر حوزه روی پژوهشگران و سیاست

(. اهمیت پرداختن به این امر مهم، شناسایی 4پزشکی ایران قرار داده است )
ها و کشورها را برای  همکاران علمی در سه سطح  نویسندگان، دانشگاه

تواند مبنایی برای  یکند که م اندرکاران و پژوهشگران کشورمان فراهم می دست
توسعه و گسترش تعامالت علمی و شناسایی و انتخاب همکاران علمی و 

 پژوهشی در این حوزه باشد. 
اهمیت همکاری علمی در جوامع علمی کنونی، باعث شده است که 

های مختلف علمی به ویژه در حوزه  های علمی در حوزه وضیعت همکاری
و همکاران با  Gonzalez-Alcaideیرد. پزشکی، مورد توجه پژوهشگران قرار گ

 حوزه در مؤسسات بین همکاری نویسندگان و همکاری الگوهای بررسی
الملل، با  داد علمی این حوزه در سطح بین نشان دادند که بیشتر برون بیولوژی،

 با مقاالت از درصد 73/73 اند و بیش از شده نوشته نویسنده دو یا مشارکت یک
 آمریکا است و کشورهای شده تدوین مختلف های نشگاهو دا مؤسسات همکاری

های  همچنین، یافته. اند داشته کشورها بین در را تولیدات بیشترین انگلستان، و
 پژوهش آنان عنوان نمود که افزایش میزان تولیدات علمی بدون توجه به 
همکاری با دیگر کشورها، تأثیرگذاری علمی کشورها را در سطح جهان تحت 

 دهد و نمونه بارز آن، کشورهای حنوب شرق آسیا هستند که با الشعاع قرار می
 

 
 
 

 

 .مقاله حاصل تحقیق مستقل بدون حمایت مالی و سازمانی است
شناسی، دانشکده شناسی، گروه علم اطالعات و دانشدانشجوی دکتری، علم اطالعات و دانش -1

 مسؤول( )نویسنده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Email: jafarzadeh66@ut.ac.ir 

 مقاله پژوهشی
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وجود افزایش تعداد تولیدات علمی خود، جایگاه قابل اتکایی در شبکه همکاری 
(. سهیلی و عصاره با بررسی ساختار همکاری علمی جهانی در حوزه 5ندارند )

پزشکی با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی، گزارش کردند که سطح همکاری  روان
ها و کشورها در  پزشکی در سطوح نویسندگان، دانشگاه علمی در حوزه روان

های اخیر روند رو به رشدی داشته است. دانشگاه هاروارد و کشور آمریکا  سال
اند. نتایج پژوهش  دهی به شبکه علمی حوزه مذکور داشته شکلنقش مرکزی در 

ها حاکی از آن بود که گسترش انواع همکاری علمی، مبنایی برای توسعه  آن
 . (6باشد ) تحقیقات علمی در این حوزه می

Huamani  های علمی حوزه سندرم آپنه  بررسی پژوهش باو همکاران
(، به این نتیجه Obstructive sleep apnea syndrome) OSAانسدادی خواب 

داد علمی را در حوزه مذکور دارد.  رسیدند که کشور آمریکا، بیشترین برون
المللی محدودی  همچنین، در این حوزه افزایش تولید علمی با همکاری بین

داد  های همکاری برون و همکاران با مطالعه شبکه Santin(. 7همراه بوده است )
روند همکاری در این حوزه را صعودی و  علمی برزیل در حوزه بیولوژی تکاملی،

المللی  مستحکم گزارش نمودند که بیش از نیمی از مدارک با همکاری بین
ها و توانایی مشارکت در  المللی پژوهش منتشر شده است و این مسأله، بعد بین

عصاره و همکاران نیز با بررسی  (.8دهد ) المللی را نشان می جوامع علمی بین
گیری  ی پژوهشگران در حوزه داروشناسی و داروسازی، نتیجهتألیف شبکه هم

کردند که بیشترین همکاری ایران با کشورهای انگلستان، آمریکا و کانادا بوده 
(. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی روند و جریان تولیدات 9است )

ات و علمی حوزه بیولوژی و تولید مثل ایران و معرفی نویسندگان و مؤسس
 .های موضوعی تحقیقاتی این حوزه بود های برتر و گرایش دانشگاه
 

 بررسیروش 
 شبکه تحلیل فنون از استفاده که با پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی بود این
 تولید بیولوژی حوزه علمی همکاری شبکه ترسیم و بررسی به سنجی، علم در

 شبکه تحلیل پرداخت. ISIاز  شده استخراج های داده از استفاده با ایران مثل
 برای روشی شود، می شناخته نیز ساختار تحلیل عنوان به گاهی که اجتماعی

بازیگران (. در این رویکرد، 10است ) شبکه علمی اجتماعی ساختارهای بررسی
با  علمی حوزه بیولوژی و تولید مثل ایران، های همکاری اصلی و مهم شبکه

 ای، مرکزیت بینابینی و های مرکزیت همچون مرکزیت درجه استفاده از شاخص
بر این اساس و با  (.11) گیرند مرکزیت نزدیکی مورد بررسی و شناسایی قرار می

توجه به رویکرد پژوهش که تحلیل شبکه همکاری علمی حوزه بیولوژی و تولید 
ی تجزیه و تحلیل تعامالت مثل بود، تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان روشی برا

 ها به کار گرفته شد. حاکم بر این شبکه

جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی تشکیل 
بازیابی  ISI تنادیساز پایگاه ا ،زیر جستجویکه با استفاده از درخواست  دادند

های موضوعی  سرعنوان از جستجوهای  الزم به ذکر است که کلید واژهند. شد
  .گردیداستخراج MeSH (Medical Subject Headings )پزشکی 

Query Search: TOPIC: (Reproductive Biology) OR TOPIC: 

(Coitus) OR TOPIC: (Fertilization) OR TOPIC: (Gametogenesis) 

OR TOPIC: (Insemination) OR TOPIC: (Ovulation) OR TOPIC: 

(Pregnancy) OR TOPIC: (Reproduction asexual) OR TOPIC: 

(apomixes) OR TOPIC: (Parthenogenesis) OR TOPIC: 

(Reproductive behavior) AND ADDRESS: (Iran)  

زمانی  بازه و بود علمی تولید 2805 رکوردهای به دست آمده، تعداد کل
گرفت که با استفاده از جستجوی پیشرفته  در برمی را 2014 تا 1973 های سال

 و عنوان روی کلی مروری بازیابی، از بعد. استخراج شد ISIپایگاه استنادی 
 را تحلیل و تجزیه به ورود شانس نامرتبط مدارک تا شد انجام چکیده مقاالت

ایران و  مثل تولید بیولوژی حوزه همکاری های شبکه ترسیم جهت. باشند نداشته
  Bibexcel افزار نرم وارد شده استخراج های داده ،سازی لیل و آمادهتح

 افزارهای نرم استفاده از همکاری با های شبکه سپس. ( گردید2014)نسخه 
NetDraw 2.138 و Pajek 2.04 استفاده های ترسیم شده با شبکه. شد ترسیم 

 تحلیل و تجزیه برای. قرار گرفت تحلیل و مورد تجزیه Ucinet 6 افزار نرم از
 فاصله شبکه، تراکم های شاخص حوزه تولید مثل، از اجتماعی های شبکه

 .گردید استفاده نزدیکی مرکزیت و بینابینی مرکزیت درجه، مرکزیت ژئودیسک،
های مختلف در  ها، معیارهایی برای سنجش وضعیت گره در واقع، این شاخص

 .باشند های همکاری می داخل شبکه
 

 ها يافته
 نشان داده شده است. 1 شکلداد علمی ایران در حوزه تولید مثل در  رشد برون روند

 

 
 رانيامثل  دیتول هحوز یعلم داتی: روند تول1 شکل

 
تولیدات علمی ایران در حوزه بیولوژی تولید مثل با انتشار یک مقاله در 

 2000آغاز شده و این سیر به طور متوسط، ساالنه با دو مقاله تا سال  1973سال 
وضعیت صعودی به خود  2000ادامه پیدا کرده است، اما این روند بعد از سال 

اله از ایران در حوزه تولید مق 450، حدود 2012گرفته؛ به طوری که تنها در سال 
 (.1 شکلنمایه شده است ) ISIمثل در پایگاه استنادی 

 مثل دیتول حوزه در یخارج یکشورها با رانیا یهمکار
رکورد،  80و  96کشورهای آمریکا و انگلستان به ترتیب هر کدام با همکاری در 

 بیشترین همکاری را با کشور ایران در حوزه بیولوژی تولید مثل داشتند 
 (. همانطور که در شبکه همکاری بین کشورها نیز مشهود است 1)جدول 

 .باشد تر می یمتر و ضخ (، پیوندهای بین ایران با این دو کشور پر رنگ2 شکل)
المللی ایران در حوزه تولید مثل نشان  های پیوستگی شبکه همکاری بین شاخص

بود و بیانگر آن است که کشور ایران به طور متوسط  59داد که میانگین درجه شبکه، 
 داد علمی تولید مثل خود همکاری داشته است. کشور دیگر در تولید برون 59با 

0

100

200

300

400

500

1975 1985 1995 2005 2015

رد
کو

د ر
دا

تع
 

 سال

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
 

www.mui.ac.ir 

  مثل دیتول یولوژیب یعلم حوزه

 414 1395بهمن و اسفند /  ششم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 های مرکزيت در حوزه تولید مثل ايران کشورها بر اساس تعداد تولید و شاخص بندی : رتبه1جدول 

 کشور همکاري )تعداد مدرک( کشور درجه مرکزيت کشور مرکزيت بينابيني کشور مرکزيت نزديکي

 آمریکا 96 انگستان 5/89 انگستان 91/1 انگستان 47/90

 انگلستان 80 فرانسه 4/89 آمریکا 81/1 فرانسه 47/90

 کانادا 50 استرالیا 4/89 فرانسه 56/1 استرالیا 47/90

 استرالیا 41 آلمان 4/88 آلمان 37/1 آلمان 62/89

 ژاپن 30 آمریکا 3/86 استرالیا 32/1 ژاپن 00/88

 

به دست آمد که نشان  380/1میانگین فاصله ژئودیسک در این شبکه 
 380/1دهد قطر شبکه چقدر است. فاصله ژئودیسک بیانگر آن است که باید  می

. تراکم (12)گام برداشته شود تا از یک طرف شبکه به طرف دیگر آن رفت 
 درصد از پیوندهای احتمالی که بین 62( حاکی از آن است که 62/0شبکه )

گرفته است.  شکلتوانست ایجاد شود،  های مختلف در شبکه می گره
 1های مرکزیت کشورهای دارای بیشترین همکاری با ایران در جدول   شاخص

 ارایه شده است.
های مذکور،  ، کشور انگلستان به لحاظ شاخص1های جدول  بر اساس داده

 داد. مرکزیتالمللی ایران را به خود اختصاص  جایگاه نخست همکاران بین
 جهانی، سطح در ایران همکاران میان از که است آن بیانگر کشور این ای درجه

 است. داشته دیگر کشورهای با را پیوند بیشترین انگلستان
همچنین، انگلستان به لحاظ شاخص مرکزیت بینابینی و شاخص مرکزیت 

توجه به شبکه باشد. با  الملل می ترین همکار ایران در سطح بین نزدیکی، مهم
های مرکزیت، کشور ایران با همکاری کشورهای انگلستان،  همکاری و شاخص

آمریکا، کانادا، اتریش و آلمان توانسته است عالوه بر این که به شبکه علمی خود 
دهد، بلکه به واسطه همین کشورها، توانسته است با  شکلدر حوزه تولید مثل 

ند برقرار کند؛ چرا که بسیاری از شبکه علمی جهانی حوزه تولید مثل پیو
 اند. کشورهای دنیا در شبکه همکاری علمی قرار گرفته

 رانیامثل  دیتوله حوزمختلف در  مؤسسات و ها دانشگاه یهمکار

ای به شدت  ، شبکه033/0ها با تراکم  شبکه همکاری بین مؤسسات و دانشگاه

دارای پیوندهای زیادی ها در شبکه  دهد گره سست و گسسته است که نشان می
باشند. تراکم به عنوان تعداد روابط  ها از هم دور می نیستند و مؤسسات و دانشگاه

شود و دربردارنده باالترین سهم در  در یک شبکه تعریف می  مستقیم بین عوامل
 (.13میان روابط ممکن در شبکه است )

مؤسسات و را نشان داد و بیانگر آن است که  4/15درجه شبکه عدد 
مؤسسه و دانشگاه دیگر در تولیدات علمی  15ها به طور متوسط با حدود  دانشگاه

اند. میانگین فاصله ژئودیسک یا همان قطر  حوزه تولید مثل ایران در ارتباط بوده
دهد برای حرکت از یک طرف شبکه به  به دست آمد که نشان می 73/2شبکه، 

 ود.طرف دیگر آن، چند گام باید برداشته ش
مدرک در حوزه تولید مثل، پرتولیدترین  468دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

(. همچنین، این دانشگاه بر 2باشد )جدول  دانشگاه ایران در زمینه تولید مثل می
ای، بینابینی و نزدیکی نیز در جایگاه نخست قرار  های مرکزیت درجه اساس سنجه

دهی و  م این دانشگاه در تولید، جهتگرفته است و این بیانگر نقش و جایگاه مه
های دارای  باشد. مؤسسات و دانشگاه هدایت و رهبری حوزه تولید مثل ایران می

اند. این  شده  نشان داده 2بیشترین مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی در جدول 
مؤسسات بیشترین نقش را در پیوستگی شبکه به عهده دارند؛ به طوری که در 

 رود. شود و از بین می ها، ارتباطات شبکه به کلی از هم گسسته می صورت حذف آن
ها در حوزه تولید مثل ایران،  تألیفی مؤسسات و دانشگاه در شبکه هم

دانشگاه علوم پزشکی تهران باالترین درجه مرکزیت بینابینی در شبکه را بر 
 عهده دارد. 
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  و همکار جعفرزاده دیرش

 415 1395بهمن و اسفند /  ششم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 رانيامثل  دیتول هحوزدر  تيمرکز یها شاخصو  دیتعداد تول اساس بر ها دانشگاهو  مؤسسات یبند رتبه: 2 جدول

مرکزيت 

 نزديکي
 مؤسسه يا دانشگاه

مرکزيت 

 بينابيني
 مؤسسه يا دانشگاه

درجه 

 مرکزيت
 مؤسسه يا دانشگاه

همکاري 

 )تعداد مدرک(

مؤسسه يا 

 دانشگاه

 علوم پزشکی تهران 468 علوم پزشکی تهران 541 تهرانعلوم پزشکی  44/26 علوم پزشکی تهران 0/13

 دانشگاه آزاد 281 دانشگاه آزاد 290 تهران 00/17 دانشگاه آزاد 8/12

 تهران 245 تهران 241 دانشگاه آزاد 00/15 تهران 7/12

 علوم پزشکی شیراز 171 جهاد دانشگاهی 216 تربیت مدرس 50/8 علوم پزشکی مشهد 6/12

 تربیت مدرس 156 تربیت مدرس 203 علوم پزشکی شهید بهشتی 12/7 پزشکی شهید بهشتیعلوم  6/12

 
مشخص است، این مؤسسه با قرار گرفتن در پل  3 شکلگونه که در  همان

های  های دیگر، توانسته است جریان اطالعات را بین گره ارتباطی بین گره
مختلف در شبکه هدایت نماید. با حذف این گره، به کلی شبکه انسجام خود را از 

زدیکی با دهد. همچنین، این دانشگاه به لحاظ شاخص مرکزیت ن دست می
دهی به جریان علمی تولید مثل ایران توانسته  شکلدرجه، در فرایند  13دریافت 

های دیگر در این شبکه تعامل و همکاری  است از نزدیک و به سهولت با دانشگاه
 (.6کند )

مثل  دیتوله حوزو پژوهشگران مختلف در  سندگانینو نیب یهمکار
 رانیا

نویسندگان حوزه تولید مثل ایران، از تألیفی  به منظور ترسیم شبکه هم
رخدادی اسامی نویسندگان در مقاالت مورد مطالعه استفاده گردید. به طور  هم

های علمی تولید  در تولید پژوهش 2014تا  1983نویسنده از سال  7467کلی، 
اند. اسامی پنج نویسنده با بیشترین تولید علمی در این  مثل ایران همکاری داشته

مقاله در این حوزه  57ارایه شده است. نصر اصفهانی با تولید  3جدول حوزه در 
 پیشتاز است.

نمایش داده  4 شکلشبکه همکاری نویسندگان حوزه تولید مثل ایران در 
شده است که به دلیل گستردگی شبکه، فقط نویسندگان مهم در شبکه نشان 

است که نویسندگان ، حاکی از آن 014/0اند. شبکه همکاری با تراکم  داده شده
اند پیوند زیادی بین یکدیگر برقرار نمایند و بیشترین پیوندها بین تعدادی  نتوانسته

دهد که  ( نشان می9/6ای ) از نویسندگان برقرار شده است. میانگین درجه

دادهای علمی تولید مثل ایران، به طور متوسط با  نویسندگان در تدوین برون
ها در شبکه همکاری  اند. میانگین فاصله گره شتهنفر دیگر همکاری دا 7حدود 

تألیفی در  دهد نویسندگان برای هم به دست آمد که نشان می 5نویسندگان حدود 
گام بردارند  5درون شبکه همکاری علمی تولید مثل ایران، باید به طور میانگین 

ان تا از یک طرف شبکه به طرف دیگر آن بروند. در نتیجه، فاصله بین نویسندگ
 جهت همکاری با یکدیگر زیاد است.

بر اساس  3نویسندگان مهم و مرکزی حوزه تولید مثل ایران در جدول 
ای،  های مرکزیت درجه های مختلفی همچون تعداد رکوردها و شاخص شاخص

رکورد، بیشترین  57بینابینی و نزدیکی ارایه شده است. نصر اصفهانی با تولید 
به خود اختصاص داده است. همچنین، این پژوهشگر تولید علمی را در این حوزه 

ای، بیشترین درجه را در اختیار دارد. به  های مرکزیت درجه بر اساس شاخص
لحاظ شاخص بینابینی، بیشترین درجه متعلق به مجتبی رضازاده ولوجردی از 
دانشگاه تربیت مدرس بود. این نویسنده، با وجود این که تعداد مقاالت کمتری 

ه نویسندگان دیگر دارد، اما نقش فعالی را در پیوستگی شبکه و ارتباط نسبت ب
کند؛ یعنی این نویسنده مانند پلی است که  های مختلف با بدنه شبکه ایفا می گره

دهد. همانطور که در شبکه  نویسندگان مختلف در شبکه را به یکدیگر پیوند می
ده با ایجاد پیوند بین همکاری پژوهشگران نیز قابل مشاهده است، این نویسن

مؤلفه اصلی شبکه با یک مؤلفه فرعی دیگر، توانسته است ارتباط و پیوند این دو 
مؤلفه را ایجاد نماید که در صورت حذف این گره از شبکه، ارتباط بین 

 گردد. پژوهشگران دو مؤلفه مذکور به کلی قطع می
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  مثل دیتول یولوژیب یعلم حوزه

 416 1395بهمن و اسفند /  ششم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 مثل دیتول هحوزدر  تيمرکز یها شاخصو  دیتعداد تول اساس بر پژوهشگران یبند رتبه: 3 جدول

مرکزيت 

 نزديکي
 نويسنده

مرکزيت 

 بينابيني
 نويسنده

درجه 

 مرکزيت
 نويسنده

همکاري 

 )مدرک(
 نويسنده

محمد حسین  191 محتبی رضازاده ولوجردی 32/8 زاده فاطمه رمضان 62/2

 نصراصفهانی

محمد حسین  57

 نصراصفهانی

 مریم کاشانیان 35 سید مرتضی حسینی 133 زاده فاطمه رمضان 85/7 نصراصفهانیمحمد حسین  61/2

 سعید البرزی 33 حاجیان 124 محمد حسین نصراصفهانی 76/5 زاده صدیقه حنطوش 61/2

مجتبی رضازاده  32 فر فروزان 93 محمد ابراهیم پارسا نژاد 54/5 محمد علی صدیقی گیالنی 60/2

 ولوجردی

 عباس افالطونیان 32 عابدی 84 محمدی 12/5 مامک شریعت 60/2

 
زاده از دانشگاه علوم  با توجه به شاخص درجه نزدیکی، فاطمه رمضان

درجه نزدیکی را به خود اختصاص دهد؛ پزشکی تهران توانسته است بیشترین 
 یعنی این نویسنده به راحتی و از نزدیک با افراد شبکه همکاری نموده است.

 رانیا مثل دیتول حوزهمهم و داغ در  موضوعات
دادهای علمی حوزه بیولوژی تولید مثل  های موضوعی برون برای ترسیم خوشه

افزار  ستفاده شد. بدین منظور، نرمرخدادی واژگان در چکیده مقاالت ا ایران، از هم
VOSviewer 1.5.4 دادهای پژوهشی  های موضوعی برون برای ترسیم خوشه

های متفاوت  های مختلف با رنگ حوزه تولید مثل ایران به کار گرفته شد. خوشه
 نشان داده شده است. 5 شکلدر 

 313ترین خوشه موضوعی حوزه تولید مثل ایران )رنگ قرمز(، از  مهم
اصطالح موضوعی تشکیل شده است. این حوزه در زمینه عوامل خطرساز در 

باشد. از جمله موضوعات مورد توجه این خوشه بحث دیابت،  ارتباط با باردای می
 231وزن و میزوپروستال در ارتباط با بارداری بود. خوشه دوم )رنگ سبز( از 

زه توجه به گیری پژوهشی این حو اصطالح موضوعی تشکیل شده است. جهت
 (.4باشد )جدول  گذاری و موضوعات وابسته به آن می تخمک
 

 بحث
توان تحت تأثیر  به بعد را می 2000دادهای علمی ایران از سال  رشد سریع برون

ایران دانست که در واقع جهاد علمی  1404انداز  های توسعه علمی و چشم برنامه

های اول کشور قرار داده است.  ویتها و محققان و از اول را در دستور کار دانشگاه
داد علمی در یک دهه اخیر، میزان تولیدات علمی پژوهشگران  با وجود رشد برون

المللی تولید  (. شبکه همکاری بین14های اخیر کاهش پیدا کرده است ) در سال
مثل ایران با همکاری و مرکزیت کشورهای پیشرو علمی همچون آمریکا و 

و همکاران نیز  Gonzalez-Alcaideست. نتایج پژوهش انگلستان ایجاد شده ا
داد علمی  عنوان کرد که آمریکا و انگلستان، تأثیرگذارترین کشورها در تولید برون

(. کشور ایران به واسطه همکاری با این کشورها، 5باشند ) حوزه تولید مثل می
نیز تعامالت موجود در شبکه علمی خود را گسترش داده است و تراکم شبکه 

المللی خود، کشورهای  آن است که محققان ایرانی در همکاری بینبیان کننده 
اند. کشور آمریکا یکی  آمریکا و انگلستان را نسبت به دیگر کشورها ترجیح داده

های علمی در سطح جهان  گذارترین کشورها در شبکه ترین و تأثیر از مهم
ی حوزه تولید مثل ایران نیز ( که نقش بارز آن در شبکه علم5، 9، 15باشد ) می

 باشد. با به وضوح مشخص است و پیشینه پژوهش نیز مبین این مسأله می
 اما دارد، ایران پژوهشگران با را همکاری بیشترین تعداد آمریکا این که وجود

 همکاران نخست جایگاه در کشور انگلستان مرکزیت، های شاخص لحاظ به
 که است آن حاکی از های مختلف شاخص این .دارد قرار ایران المللی بین

 مثل تولید همکاری شبکه در پیوندها و ارتباطات به دادن شکل در انگلستان
 جایگاه و اهمیت های علمی حوزه در ساختار شبکه، ایران و هدایت جریان

  دارد. مستحکمی
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 رانيمثل ا دیتول یولوژیب حوزه یموضوع یها خوشه: 5 شکل

 
های علوم  ها و مؤسسات علمی و پژوهشی ایران، دانشگاه از میان دانشگاه

پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی و مؤسسه رویان با 
دهی این شبکه را بر  گیری و جهت شکلاند  های پژوهشی خود توانسته فعالیت

زشکی تهران ختم عهده بگیرند و بیشترین پیوندها و تعامالت به دانشگاه علوم پ
ها مرجعیت علمی حوزه تولید مثل ایران را بر عهده  شود. در واقع، این دانشگاه می

ها نقش محوری را ایفا  دارند و در ایجاد و انتقال اطالعات در میان دانشگاه
ها و مؤسسات نسبت به شبکه همکاری  نمایند. تراکم شبکه همکاری دانشگاه می

و این بیانگر آن است که پژوهشگران ایرانی کشورها، به شدت پایین بود 
اند. در  همکاری با پژوهشگران خارجی را بر همکاران داخلی خود ترجیح داده

شبکه همکاری پژوهشگران حوزه تولید مثل ایران، محمد حسین نصراصفهانی با 
قرار گرفتن در مرکز شبکه علمی، عالوه بر این که از افراد تأثیرگذار و مهم 

شود، بلکه در ایجاد شبکه همکاری علمی پژوهشگران نیز  وب میشبکه محس
نقشی محوری دارد و بر این اساس، بیشترین توجه را از سوی پژوهشگران دیگر 
در جهت همکاری دریافت نموده است. این نویسنده در درون این شبکه، با 

، زاده، حاجیان، اصفهانی همکاری چند نویسنده دیگر از جمله حسینی، قربان
اند. این نخبگان  فر، عابدی و...، یک شبکه نخبگان را تشکیل داده فروزان

دهی و ارتباطات شبکه بر عهده  بیشترین نقش را هم در تولید و هم در جهت
دارند و با وجود این که بدنه اصلی شبکه را که نویسندگان مختلف در تعامل با 

اند  تخصصی ایجاد نموده ، اما خود یک شبکه خیلی یکدیگر هستند، ایجاد کرده
 که در تعامل با افراد دیگر در شبکه هستند. 

ترین خوشه موضوعی حوزه تولید مثل، در زمینه عوامل خطرساز در ارتباط با  مهم
بارداری و از جمله موضوعات مورد توجه این خوشه، بحث دیابت، وزن و میزوپروستال 

چهار خوشه بعدی به ترتیب مباحث  گیری پژوهشی در در ارتباط با بارداری بود. جهت
های مختلف در باروری، نرخ بارداری و  وری و میزان کاربرد روش گذاری، بهره تخمک

داد. با  های مرتبط با آن را مورد بررسی و پوشش قرار می سقط جنین و ژن و بیماری
توان  ها، می های موضوعی و موضوعات و اصطالحات وابسته به خوشه توجه به خوشه

های علمی حوزه تولید مثل ایران، در  ای از پژوهش عان داشت که بخش گستردهاذ
ها و  ت بارداری است که از عوامل خطرساز بارداری گرفته تا بیماریشکالارتباط با م

 .شود ت ژنتیک را شامل میشکالمسایل مرتبط با م
 

 گیری نتیجه
علمی به شمار  های گیری شبکه شکلبا توجه به این که همکاری علمی، مبنای 

های علمی  گرایانه از همکاری رود؛ بنابراین، به کارگیری رویکردهای حمایت می
های علمی مؤثر در سطوح مختلف  در میان پژوهشگران، منجر به ایجاد شبکه

شود.  ها و کشورهای مختلف می المللی بین پژوهشگران، دانشگاه ملی و بین
های علمی تحت تأثیر  ی در شبکهدهی و تعامالت علم گیری، جهت شکلکیفیت 

نقش و اهمیت بازیگران مختلف در ساختار شبکه است. بنابراین، همکاری با 
ها و نویسندگان مهم و تأثیرگذار، شبکه علمی با تعامالت علمی  کشورها، دانشگاه

کند که این امر توجه به انتخاب همکار علمی مناسب را  زیاد و پویا را ایجاد می
 نماید. ها و پژوهشگران ضروری می ف برای کشورها، دانشگاهدر سطوح مختل

 

 رانيا مثل دیتول و یولوژیب حوزه در مهم یها خوشه: موضوعات و 4 جدول

 خوشه بر اساس رنگ برچسب خوشه موضوعات مهم زير پوشش تعداد کل اصطالحات

 رنگ قرمز عوامل خطرساز دیابت، وزن، وزن کم، میزوپروستال 313

231 Intracytoplasmic sperm injectionرنگ  سبز گذاری تخمک ، انزال، اسپرم، مورفولوژی 

 رنگ آبی محصول وری، رشد، کاربرد، روی، تجربی بهره 230

 رنگ زرد نرخ بارداری باروری بالینی، نرخ سقط جنین و برانداختی 136

 رنگ بنفش چند ریختی و جهش ژن انسولین، مقاومت Preeclampticبیماری  106
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 پیشنهادها
های علمی حوزه تولید مثل  شود که تحقیقاتی با هدف بررسی شبکه پیشنهاد می

گیری علمی این  در سطح جهان انجام شود تا بتوان وضعیت همکاری و جهت
 های علمی ملی را با وضعیت آن در سطح جهان مقایسه نمود.   حوزه در پژوهش

داد علمی و تمایل رو به  تألیفی در برون با توجه به اهمیت همکاری و هم
گذاران پژوهشی  شود که سیاست رشد پژوهشگران به تولید گروهی، پیشنهاد می

دهی به تعامل علمی در میان پژوهشگران را در سطح داخلی و  شکلراهکارهای 

ر شبکه علمی حوزه ریزی کنند و نویسندگان شبکه نخبگان د المللی برنامه بین
دهی بر این مهم مورد توجه  بیولوژی و تولید مثل را به عنوان متخصصان جهت

 .قرار دهند
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی افرادی که در انجام مطالعه حاضر همکاری نمودند، تشکر 

 . ید آ و قدردانی به عمل می
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Abstract 
Introduction: In the recent decades, emerging and novel issues have been proposed in the field of reproductive biology leading to 

increased scientific outputs by scholars. Accordingly, this study sought to identify the scientific trend, the key contributors in this 

regard, and trend of subjects of research in the field of reproductive biology in Iran. 

Methods: In this applied and descriptive study, the available literature on embryology and reproductive biology was examined 

using scientometrics and network analysis methods. The study population consisted of all articles published by Iranian researchers 

in the field of reproductive biology and indexed in ISI database between 1973 and 2014. 

Results: The results showed that Iranian scientific output on reproductive biology began with an article in 1973, reaching the total 

number of 2805 published articles in 2014. Tehran University of Medical Sciences, with 457 publications, is the most important 

contributor. American and British authors have had the largest number of collaboration with Iranian researchers. Moreover, 

pregnancy risk factor was the most important research area. 

Conclusion: The scientific outputs of Iranian researchers in reproductive biology shows an uptrend since the year 2000, which 

can be attributed to scientific development programs. American and British authors are the key collaborators of Iranian 

researchers. Hence, greater attention to and collaboration with these countries can result in stronger scientific ties in the field of 

reproductive biology in Iran. 

Keywords: Biology; Scientometrics; Social Network 
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