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 نویسندگان مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت علمی هایتحلیل همکاری

 

 3رقيه قضاوي، 2، آصفه حدادپور1بهجت طاهري

 
 

  چكيده
وانی ت، اهمیت فرات و مجالاست، مطالعه کمی و کیفی همکاری میان نویسندگان در سطوحی همچون کشورها، مؤسسا های جمعیجا که پیشرفت علم نتیجه فعالیتاز آن مقدمه:

 .ها، مؤسسات، کشورها و نویسندگان مجله مدیریت اطالعات سالمت بودهای علمی بین رشتهدارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی همکاری

ابستگی ومت به همراه العات سالسنجی انجام شد. بدین ترتیب، اسامی نویسندگان مقاالت مجله مدیریت اطتألیفی و با رویکرد علمل هماین مطالعه به روش تحلی :بررسيروش 

وانی بر همچنین، محاسبه فرا وهای مرکزیت شبکه نویسندگی، محاسبه شاخصهای همهای تحقیق استخراج گردید. تحلیلبه عنوان داده 1396تا سال  1383ها از سال سازمانی آن

 .ها صورت گرفتهای مورد بررسی شامل نویسندگان و وابستگی سازمانی آنروی مؤلفه

 بهداشتی خدمات مقاله( و مدیریت 87اصفهان )لوم پزشکی ع -، کتابداریمقاله( 102) اصفهانعلوم پزشکی  -درمانی بهداشتی خدمات مدیریتها و مؤسسات، در بین رشته ها:يافته

در مجله  را دارا بود. شترین سطح همکاری با سایر مؤسساتمقاله(، بیشترین مقاالت را به خود اختصاص دادند. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بی 46تهران )علوم پزشکی  -درمانی

 . جود داشتوانگلستان، بوسنی و هرزگوین، فرانسه و مالزی  کا، اتریش، استرالیا،المللی با کشورهای ایاالت متحده آمریهمکاری بینمدیریت اطالعات سالمت، 

به عنوان یک معیار مهم  کنندهنمایه هایپایگاه المللیبینهای ارزیابی در هم و ملیهای ارزیابی در هم المللیبین و دانشگاهیبین های همکاری این که به توجه با گيري:نتيجه

های همکاری با مقاالت جذب و پذیرش در مداوم صورت به است الزم مجله، این خارجی و داخلی علمیهای همکاری مناسب سطح با وجود ،شودارزیابی مجالت در نظر گرفته می

 .شود داده ارتقا مجله وضعیت دانشگاه، از خارج نویسندگان

 علمیتحلیل شبکه  تألیفی؛های علمی؛ هممدیریت اطالعات سالمت؛ همکاری هاي کليدي:واژه

أکید تبا توجه به  وار بود میزان مشارکت نویسندگان و مؤسسات علمی و پژوهشی در انتشار مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت، از تنوع مناسبی برخورد پيام کليدي:

گردد. با این وجود، با در نظر می ه مثبت قلمدادژگی برای مجلکننده داخلی و خارجی به عدم انتشار مقاالت محدود به یک ناحیه جغرافیایی خاص، این ویهای اطالعاتی نمایهپایگاه

ای ست همواره توجه ویژههای علمی، الزم االمللی به منظور غنی شدن پژوهشای، سازمانی، ملی و بینرشتههای علمی بین نویسندگان در سطوح مختلف بین گرفتن اهمیت همکاری

 .صورت گیرد علمی در سطح مورد نظر به پذیرش مقاالت منتج از همکاری

 
 15/1/1398: انتشارتاریخ  11/1/1398 پذیرش مقاله: 23/12/1397 مقاله: دریافت

(: 1) 16؛ 1398ت سالمت مدیریت اطالعا. نویسندگان مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت علمی هایتحلیل همکاری .طاهري بهجت، حدادپور آصفه، قضاوي رقيه ارجاع:

37-31 
 

 مقدمه
ندگان ویسهاي علمی و پژوهشی، در اغلب موارد نتيجه کار نمقاالت و گزارش

کند، آثار علمی دانشگاهيان به اشاره می Posnerکه  گونهمتعدد است و همان
رو، مطالعه کم و کيف (. از این1باشد )اي نتيجه کارهاي گروهی مینحو فزاینده

 چندین رايکه ب رودهمکاري ميان دانشمندان، از جمله موضوعاتی به شمار می
 سنجی قرار گرفته است. دهه مورد توجه محققان حوزه علم

همکاري علمی فرایندي است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق 
گذارند. از فواید یک اثر مشترک، منابع و استعدادهاي خود را به اشتراک می

ت علمی به توان به دسترسی به عقاید و منابع متعدد، مبادله اطالعاهمکاري می
هاي جدید، بازدهی بيشتر، هاي مخلتف، یادگيري مهارتخصوص بين رشته

کيفيت باالي نتایج و ارتقاي کيفيت مقاله و استفاده از تخصص و مهارت 
(. الگوي تأليف مشترک و همکاري علمی را 2، 3نویسنده همکار، اشاره کرد )

ن سازمانی و همکاري درون سازمانی، همکاري برو»توان در سه سطح می

 (.4بندي کرد )دسته« المللیهمکاري بين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدانشگاه علوم پزشک تیکه با حما باشدیم 296003به شماره  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق
 .اصفهان انجام شده است

شناسی، گروه علم اطالعات و دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطالعات و دانش -1
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گيرد د بررسی و تحليل قرار میهاي مختلفی مورتأليفی بر اساس سنجههم
عامل  یک باشد. موقعيتها، سنجه مرکزیت میترین آنکه از مفيدترین و رایج

 بکهاغلب بر حسب مرکزیت آن یعنی سنجش چگونگی مرکزیت آن عامل در ش
باشند و ها مرتبط میهاي مرکزي به خوبی با سایر عاملگردد. عاملبيان می

( درونی ونی گيري یک عامل )تعداد پيوندهاي بيروسنجه مرکزیت سعی در اندازه
در شبکه،  (. در واقع، مرکزیت یک فرد5دارد ) با سایر عاملو فاصله نسبی 

رار قشبکه  رکزمباشد. افرادي که در دهنده اهميت و اقتدار فرد در شبکه مینشان
 (. 6دارند از لحاظ علمی نيز تأثيرگذاري بيشتري دارند )
منش رفانعتوان به پژوهش از جمله مطالعات انجام شده در این زمينه می

 مقاالت فصلنامه روي بر هاآن قيتحق ج( اشاره کرد. نتای7ان جهرمی )و بصری
 یفيتألمه شبکه کهمطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات نشان داد 

شبکه  ،مچنينرا دارد و ه کوچک جهانی شبکه یک هايویژگی فصلنامه مقاالت
 بهخود  العهمط در زين همکاران و یآسمان(. 7مستقل از مقياس برخوردار است )

 عاتاطال تیریمد مجله در افراد مقاالت یفراوان و یعلم يهمکار یبررس
 نیا تمقاال در یفيتألهم رشد روندکه  دنديرس جهينت نیو به ا پرداختند سالمت

رسی بره و همکاران ب Yan(. 8) است نموده یط را يرشد به رو ريمس ه،ینشر
یه مهم و نشر 18رسانی چينی در اطالعاري و تأليفی پژوهشگران کتابدشبکه هم

 روي برمنش و همکاران (. نتایج پژوهش عرفان9تخصصی این رشته پرداختند )
(، Wolfgang Glanzelسنجی نشان داد که ولفگانگ گلنزل )مقاالت نشریه علم

ات و ، ایاالت متحده آمریکا و حيطه موضوعی علم اطالعLeuvenدانشگاه 
هاي ترین نقش در شبکهترین و مرکزيراي کليديکتابداري، به ترتيب دا

 (. 10)ند هاي موضوعی بودها، کشورها و حيطهتأليفی نویسندگان، دانشگاههم
نظران هاي ارتباط علمی ميان صاحبمجالت علمی، یکی از کانال

 ردههاي تخصصی دانش بشري و ابزاري به منظور اشاعه سریع و گستحوزه
کی (. دانشگاه علوم پزش11شوند )ی محسوب میدستاوردهاي نوین پژوهش

شکی و پز هاي تيپ یک کشور، نشریات بسياري را در حوزهاصفهان از دانشگاه
عات طالنماید. یکی از این نشریات، نشریه مدیریت اپيراپزشکی منتشر می

ت، آوري سالماي مانند مدیریت سالمت، فنسالمت است که موضوعات گسترده
را در  ...رسانی پزشکی وهاي سالمت، کتابداري و اطالعستممدارک پزشکی، سي

این  التگيرد. با توجه به پوشش موضوعی این نشریه و تأثيري که مقابرمی
اه از دانشگ قايتأليفی و ارتتواند در رشد و پویایی توليدات علمی، همنشریه می

 ت اینقاالمهاي توليد علم داشته باشد، در مطالعه حاضر به بررسی نظر شاخص
ه به گر، با توجتأليفی پرداخته شد. از سوي دیهاي همنشریه از نظر شاخص

کاري هاي موجود و عدم بررسی همارتقاي کيفيت این مجله، تعيين پتانسيل
ی و ها و مؤسسات داخلتأليفی محققان، سازمانهاي همعلمی و تحليل شبکه

هاي زمانی، محدودیتخارجی در مقاالت چاپ شده این مجله و وجود 
سی اي و موضوعی در مطالعات انجام شده قبلی، بررجغرافيایی، مؤسسه

ها ن، سازماتواند ابعاد و وسعت همکاري را تعيين کند و افرادمیهاي آن همکاري
اید. نم هاي مختلف برتر هستند، مشخصها و شاخصو مؤسساتی را که از جنبه

 رانتشا و جلهم ارتقاي جهت ریزيبرنامهتواند به همچنين، نتایج پژوهش می
تحریریه  توسط هيأت باالتر کيفيت تأليفی وهم از باالتري درجه با مقاالت

  کمک نماید. در این راستا، هدف از انجام تحقيق حاضر، تحليل
  اطالعات مدیریت مجله مقاالت نویسندگان علمی همکاريهاي شبکه

 .سالمت بود

 روش بررسي
ه د. جامعسنجی انجام شتأليفی و با رویکرد علمروش تحليل هم این مطالعه به

له( از مقا 805پژوهش شامل کليه مقاالت نشریه مدیریت اطالعات سالمت )
ویسندگان نمشارکت  نييتع( بود. جهت 14تا  1)دوره  1396تا سال  1383سال 

ت الن مقای، اسامی تمام نویسندگاللمالبينو  یدانشگاه نيب يهايو همکار
دي به عه مورطالپژوهشی، مروري، مروري نقلی، نامه به سردبير، مقاله کوتاه، وم

ی ش اسامگارها استخراج شد. با توجه به تنوع در نهمراه وابستگی سازمان آن
هاي سازمانی هاي مختلف وابستگییکسان و همچنين، تنوع نگارش قسمت

ورت ي به صسازکسانمشترک شامل نام رشته و مؤسسه یا دانشگاه، فرایند ی
 گردید مالهاي سازمانی اعدستی بر شيوه نگارش اسامی نویسندگان و وابستگی
  هاي مختلف جلوگيري بهتا از پراکندگی اطالعات مشترک تحت نگارش

 عمل آید.
ل هاي مرکزیت شامي اطالعات، به منظور تعيين شاخصسازپس از یکسان

مه ز برنااده رخدادي با استفاهاي هممرکزیت بينابينی و مرکزیت درجه، ماتریس
Premap  هاي مذکور با ایجاد گردید. سپس هر یک از شاخص اولنسخه

 نظور م( محاسبه شد. همچنين، به 12) 6نسخه  UCINETاستفاده از برنامه 
 ( و 13) 1-6-6نسخه  VOSviewerافزار نویسندگی، نرمهاي همترسيم شبکه

 ( مورد استفاده 14) Premapبرنامه جهت محاسبه آمار توصيفی نيز 
 .قرار گرفت

 

 هايافته
االت هاي بين دانشگاهی و ملی نویسندگان مقجهت تعيين مشارکت و همکاري

ر هاي مؤسسات علمی و پژوهشی مورد تجزیه و تحليل قرانشریه، شاخص
پژوهشی در توليد مقاالت مجله  ومؤسسه علمی  -رشته 701گرفت. در مجموع، 

بيش از  مؤسسه داراي -رشته 16اطالعات سالمت مشارکت داشتند که مدیریت 
 تیهداشب خدمات مقاله بودند که این موارد به ترتيب عبارت از مدیریت 20

اصفهان لوم پزشکی ع -مقاله(، کتابداري 102اصفهان )علوم پزشکی  -درمانی
ه(، قالم 46هران )تعلوم پزشکی  -درمانی بهداشتی خدمات مقاله(، مدیریت 87)

 بهداشتی عاتاطال مقاله(، مدیریت 41اصفهان )علوم پزشکی  -پزشکی مدارک
لوم ع -آموزشی ریزيبرنامه و مقاله(، مدیریت 39تهران )علوم پزشکی  -درمانی

لوم پزشکی ع -درمانی بهداشتی اطالعات مقاله(، مدیریت 37اصفهان )پزشکی 
 -ياصفهان و کتابدارکی زشعلوم پ -اپيدميولوژي و مقاله(، آمار 32اصفهان )

هان دانشگاه اصف -مقاله(، کتابداري 27دانشگاه علوم پزشکی تهران )هر یک با 
 اطالعات قاله(، مدیریتم 24تهران )علوم پزشکی  -اپيدميولوژي و (، آمار25)

ن )هر هادانشگاه اصف -ایران و مدیریت آموزشیعلوم پزشکی  -درمانی بهداشتی
د اسالمی واحانشگاه آزاد د -درمانی بهداشتی خدمات مدیریتمقاله(،  23یک با 

اله )هر زشکی بقيهعلوم پ -درمانی بهداشتی خدمات و تحقيقات و مدیریت علوم
 قات و تحقي اسالمی واحد علومگاه آزاد دانش -مقاله( و کتابداري 22یک با 

توزیع  ک مقاله داشتند. بر اساسیمؤسسه تنها  -رشته 484مقاله( بودند.  20)
 -رشته 122وه اول، مؤسسه در گر -رشته Bradford ،19مؤسسات طبق قانون 

 وه سوم قرار گرفتند. مؤسسه در گر -رشته 560مؤسسه در گروه دوم و 
بين دانشگاهی در مقاالت مورد بررسی بر اساس  هايشبکه همکاري

 ارایه شده است. 1مرکزیت درجه در شکل 
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 هاي علمي بين دانشگاهي در توليد مقاالت مجله مديريت اطالعات سالمت: شبکه همکاري1شکل 

 

ه، بر اساس این شبکه و مقادیر محاسبه شده براي شاخص مرکزیت درج
ی لوم پزشکع -یدرمان بهداشتی خدمات مدیریت»باالترین مقادیر به ترتيب به مراکز 

 (، مدیریت61اصفهان )شاخص زشکی علوم پ -(، کتابداري77اصفهان )شاخص 
علوم  -پزشکی رک(، مدا51تهران )شاخص علوم پزشکی  -درمانی بهداشتی خدمات

لوم پزشکی ع -آموزشی ریزيبرنامه و (، مدیریت48اصفهان )شاخص پزشکی 
تهران زشکی پعلوم  -درمانی بهداشتی العاتاط (، مدیریت45اصفهان )شاخص 

 (، مدیریت38شاخص )اصفهان علوم پزشکی  -اپيدميولوژي و (، آمار39)شاخص 
 اطالعات دیریت(، م35ایران )شاخص علوم پزشکی  -درمانی بهداشتی اطالعات
لوم پزشکی ع -(، کتابداري33اصفهان )شاخص علوم پزشکی  -درمانی بهداشتی

( 30تهران )شاخص لوم پزشکی ع -اپيدميولوژي و آمار ( و31تهران )شاخص 
 مؤسسه داراي تنها یک اتصال بودند.  33اختصاص یافت و 

المللی در هاي مختلف ملی و بينتجزیه و تحليل وابستگی سازمانی دانشگاه
توليد مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت نشان داد که بيشترین وابستگی 

مقاله( بود. دانشگاه علوم  314اه علوم پزشکی اصفهان )سازمانی مربوط به دانشگ
مقاله(، دانشگاه علوم پزشکی  110مقاله(، دانشگاه اصفهان ) 135پزشکی تهران )

مقاله( به  43مقاله( و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ) 61ایران )
بستگی سازمانی مقاله با وا 314دوم تا پنجم قرار داشتند. از  هايترتيب در رده

درصد( با همکاري سایر  59مقاله ) 186دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
درصد( به صورت همکاري درون سازمانی  41مقاله ) 128مؤسسات علمی و 

نوشته شده بود. با احتساب مقاالت با وابستگی سازمانی کليه مراکز علمی و 
مقاله  428زمانی و درصد( حاصل همکاري درون سا 27مقاله ) 219تحقيقاتی، 

درصد( حاصل همکاري بين سازمانی بود. سایر مقاالت به صورت تک  53)
  نویسنده و بدون همکاري نگارش شده بود.

مقاله مجله را که در آن نویسندگان سایر  8اطالعات مربوط به  1جدول 
 همکاري دهد. بر این اساس، بيشتریناند، نشان میکشورها همکاري داشته

 .بود هرزگوین و بوسنی کشور به مربوط
 

 مقاله مجله مديريت اطالعات سالمت 8المللي در توليد : همکاري بين1جدول 

 يفراوان کشور مؤسسه رشته

 1 ایاالت متحده آمریکا Oregon State University مهندسی کامپیوتر

 1 اتریش Medical University of Vienna داروسازی

 1 استرالیا New South Wales University کتابداری

 1 انگلستان University of Liverpool اقتصاد

 انگلستان University of Liverpool تحقیقات خدمات سالمت

 1 بوسنی و هرزگوین University of Sarajevo انفورماتیک پزشکی

 بوسنی و هرزگوین Health Center Zenica پزشکی

 بوسنی و هرزگوین Hospitals in Sarajevo زنان

 بوسنی و هرزگوین University of Sarajevo شناسیعفونت

 1 مالزی Technological University of Malaysia های اطالعاتیسیستم

 1 مالزی University of Malay انفورماتیک پزشکی

 1 فرانسه DMD Santé انفورماتیک پزشکی
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مقاله مجله مدیریت اطالعات سالمت با  181ها نشان داد که یافته
 -رشته 42مرکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت  13همکاري 

آمده  2مرکز تحقيقات منتشر شده که موارد داراي بيش از دو مقاله در جدول 
مقاله مربوط به مرکز تحقيقات مدیریت و است. بدین ترتيب، بيشترین تعداد 

 اقتصاد سالمت بود.
 

: همکاري مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در 2جدول 

 مقاله مجله مديريت اطالعات سالمت 181توليد 

 يفراوان قاتيتحق مرکز -گروه اي رشته

 65 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 38 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 30 آوری اطالعات در علوم سالمتمرکز تحقیقات فن -کتابداری

 23 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی

 13 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -مدارک پزشکی

 10 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت -جامعه شناسی پزشکی

 6 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -اقتصاد سالمت

 5 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -تحقیق در عملیات

 5 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت -شناسیروان

 4 مدیریت و اقتصاد سالمتمرکز تحقیقات  -مدیریت آموزشی

 3 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -شناسیروان

 3 مرکز تحقیقات قلب و عروق -قلب و عروق

 2 مرکز تحقیقات قلب و عروق -پزشکی

 2 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت -شناسی صنعتیروان

 2 علوم سالمتآوری اطالعات در فن -مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی

 
مقاله مجله مدیریت اطالعات سالمت با همکاري کميته تحقيقات  24

دانشجویان علوم پزشکی اصفهان منتشر شده بود که بيشترین تعداد مقاله به 
مقاله و پس از آن به گروه  17گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با 

هاي بهداشت مقاله اختصاص داشت. رشته 2با  رسانی پزشکیکتابداري و اطالع
آوري اطالعات سالمت و مدارک پزشکی نيز هر کدام با باروري، پرستاري، فن

یک مقاله مشارکت داشتند. یکی از مقاالت نيز فاقد رشته یا گروه آموزشی 
 نویسنده بود.

نتایج تحليل نویسندگان مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت نشان داد 
 مقاله و بيشتر( به ترتيب مربوط به محمدحسين 15بيشترین تعداد مقاله )که 

مقاله(،  20رئيسی ) مقاله(، احمدرضا 22کریمی ) مقاله(، سعيد 45یارمحمدیان )
 ریزي  اشرفی مقاله(، حسن 19یعقوبی )هر یک  حميد مقدسی و مریم

شعبانی،  مدمقاله(، اح 16عجمی ) مقاله(، سيما 17احمدي ) مقاله(، مریم 18)
نویسنده تنها یک  1143مقاله( بود.  15مسعود فردوسی و ناهيد توکلی )هر یک 

 اند.مقاله در این مجله منتشر کرده
، توزیع نویسندگان در سه دسته به لحاظ ميزان توليد Bradfordطبق قانون 

نفر در  518نفر در دسته اول،  105نویسنده،  1501مقاله انجام شد که از بين 
 نفر در دسته سوم قرار گرفتند.  878ه دوم و دست

یارمحمدیان  بر اساس شاخص مرکزیت بينابينی )نرمال شده(، محمدحسين
احمدي  (، مریم251/5کریمی ) (، سعيد275/7توفيقی ) (، شهرام379/17)
(، 515/3عجمی ) (، سيما693/3زاده )(، اکبر حسن945/3زارعی ) (، جواد29/4)

( ده نفر 138/3(، احمد پاپی )373/3نژاد )سقائيان (، سکينه398/3)یعقوبی  مریم
نویسنده  1166با باالترین ميزان این شاخص بودند. شاخص مرکزیت بينابينی 

 نيز صفر به دست آمد. 
رئيسی،  یعقوبی، احمدرضا کریمی، مریم یارمحمدیان، سعيد محمدحسين

 يد مقدسی، سوسناحمدي، حسن اشرفی ریزي، حم توفيقی، مریم شهرام
نویسنده با باالترین ميزان  11زاده، بهرامی، محمدرضا ملکی و اکبر حسن

 45، 46، 47، 48، 61، 63، 70نویسنده همکار(،  97) 132مرکزیت به ترتيب با 
نویسنده نيز صفر بود و تنها یک گره مرتبط  20بودند و مرکزیت درجه  43، 44،

 داشتند. 
بر اساس مرکزیت درجه نشان داده شده است.  تأليفی، شبکه هم2در شکل 

نویسندگان با مرکزیت درجه باال و  دهنده نشان قرمز نقاط این شبکه تراکمی، در
 و تکرار تعداد بر اساس رتبه نویسندگان دهنده نشان اندازه فونت نویسنده نيز

سبز و هاي زرد، قرمز و با تمایل به رنگ نقطه از شدن دور با. باشدمی آن روابط
 .شودمی کاسته مرکزیت نویسندگان از در نهایت، آبی

 

 
هاي علمي بين نويسندگان در توليد مقاالت : شبکه همکاري2شکل 

 مجله مديريت اطالعات سالمت

 

 بحث
هاي مورد بررسی است که هاي بين سازمانی، یکی از انواع همکاريهمکاري

مدیریت اطالعات سالمت، سهم قابل توجهی از مقاالت منتشر شده در مجله 
. بدیهی است که همکاري هرچه بيشتر باشدحاصل این نوع همکاري می

هاي مهم و هاي مطرح در حوزهپژوهشگران و مؤسسات علمی به ویژه دانشگاه
تأثيرگذار، نقش مهمی در توسعه علوم مختلف به خصوص پزشکی و پيراپزشکی 

( نيز تأیيدکننده 15مروتی اردکانی )منش و ایفا خواهد کرد. نتایج مطالعه عرفان
منش و ارشدي نيز نشان داد که باشد. نتایج پژوهش عرفاناین یافته می

هاي علمی مورد توجه مشارکت بين سازمانی بيش از سایر انواع مشارکت
 (. 16شناسی قرار گرفته است )پژوهشگران حوزه علم اطالعات و دانش
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مت سال ز مقاالت مدیریت اطالعاتبر اساس نتایج بررسی حاضر، بخشی ا
حقيق ت هاينيز با همکاري علمی درون سازمانی انجام شده بود که با یافته

اي علوم شتهمنش و مروتی اردکانی روي مقاالت فصلنامه مطالعات ميان رعرفان
ی بر ( همخوانی داشت. نزدیکی جغرافيایی تأثير قابل توجه15انسانی )

عامالت ن دارد. امکان برقراري تی بين پژوهشگراگيري پيوندهاي مشارکتشکل
و  لمیعتر و همچنين، سابقه آشنایی در ميان اعضاي هيأت بيشتر و نزدیک

 تواند از دالیل این امر باشد.پژوهشگران یک گروه و مؤسسه، می
 -شتهرهاي همکاري علمی، تعداد گره مرتبط با هر یک از در بررسی شبکه

باشد. در ها میمؤسسه -شتهری ارتباط آن با سایر ها بيانگر گستردگمؤسسه
داشتی ها مربوط به مدیریت خدمات بهمطالعه حاضر، بيشترین ميزان همکاري

صفهان و مدیریت اعلوم پزشکی  -صفهان، کتابدارياعلوم پزشکی  -درمانی
هاي به طور کلی، شاخص لوم پزشکی تهران بود.ع -خدمات بهداشتی درمانی

ين که بکه تراکم شب دهدمجله مدیریت اطالعات سالمت نشان میمرکزیت در 
ها گره يانمنویسندگان با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 

سيدند تيجه رنین باالتر است. در این راستا، فالح و همکاران در پژوهش خود به ا
اي و درجه زیتمرککه نویسندگان داراي بيشترین اندازه گره، مرکزیت بينابينی، 

که  باشندمی مرکزیت بردار ویژه، از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 ی بودنمانیکی از دالیل این ارتباط و همکاري در تأليف مقاالت، درون ساز

رتبط جالت مر منویسندگان است و افراد بيشتر تمایل دارند که مقاالت خود را د
 (.17با سازمان خود چاپ کنند )

 نشگاهت دادر توليد مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت، مراکز تحقيقا
ه بعلوم پزشکی اصفهان نيز مشارکت داشتند. بيشترین همکاري مربوط 

آوري نفمدیریت و اقتصاد سالمت، »پژوهشگران فعال در سه مرکز تحقيقات 
ه بامر  نه ایبود ک« اطالعات در علوم سالمت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

ش حت پوشه تراستا بودن حوزه فعاليت و تحقيقات این سه مرکز با حوزدليل هم
 باشد. این مجله می
زیابی المللی، یکی از معيارهاي مهم ارهاي بين دانشگاهی و بينهمکاري

المللی است. در رابطه با کننده ملی و بينهاي نمایهمجالت در پایگاه
یش، هایی همچون ایاالت متحده آمریکا، اترالمللی، کشورهاي بينهمکاري

له این مجله مقا 8استراليا، انگلستان، بوسنی و هرزگوین و مالزي در توليد 
سبتاً نرتباط ه اکهاي مطالعه سهيلی و عصاره نيز نشان داد همکاري داشتند. یافته

 (.18د )المللی وجود دارکمی بين نویسندگان حوزه علم اطالعات در سطح بين
مقاله داشتند و مرکزیت  15نویسنده از بين کل نویسندگان، بيش از  11

درصد نویسندگان باالي صفر به دست آمد. این یافته با نتایج  23بينابينی براي 

تا سال  1385پژوهش آسمانی و همکاران که این مقدار را براي مقاالت سال 
بين اسامی  (، همسو بود. همچنين،8این مجله محاسبه کرده بودند ) 1393

داد و نویسندگان برتر از لحاظ ميزان مرکزیت که نویسندگان برتر از لحاظ برون
 .باشد، مشابهت زیادي وجود داردکننده اهميت میبه نوعی مشخص

 

 گيرينتيجه
اه دانشگ وعهنتایج تحقيق حاضر تصویر جامعی از تعامالت پژوهشگران و زیرمجم

ش موزآهاي وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی اصفهان و دیگر دانشگاه
در  رهاآوري و سایر کشوهاي وزارت علوم، تحقيقات و فنپزشکی و دانشگاه

تواند از تأليف مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت را فراهم آورد که می
اي رتقهاي آینده جهت اریزيسوي اعضاي هيأت تحریریه مجله براي برنامه

يرد. با گه قرار المللی مورد استفادهاي معتبر بينر پایگاهسازي آن دمجله و نمایه
المللی شناسایی شده هاي برون سازمانی و حتی بينوجود سطح مناسب همکاري

ظر له مد نهاي دریافتی مجنوشتهدر مجله، بهتر است این مورد در ارزیابی دست
 .قرار گيرد

 

 پيشنهادها
فيایی المللی و تأکيد بر توزیع جغرابينبا توجه به اهميت معيار مشارکت 

ذیرش پیق نویسندگان مقاالت مجله مدیریت اطالعات سالمت، الزم است از طر
ت قاالمهاي بين مؤسسات داخلی و خارجی، دعوت به چاپ مقاالت با همکاري

، دو جلهمبا کيفيت و معتبر از افراد برجسته فعال در موضوعات تحت پوشش 
يشتر برکت انتشار برخی مقاالت به زبان انگليسی و مشازبانه شدن نشریه و 

جه ورد تومله پژوهشگران کشور با این افراد برجسته، این معيار در مقاالت مج
 .رددشریه گالمللی نقرار گيرد و ارتقا داده شود تا منجر به افزایش وجهه بين

 

 تشکر و قدرداني
المت ور ساطالعات در امآوري پژوهش حاضر با حمایت مالی مرکز تحقيقات فن

ري ه همکاطالعبدین وسيله از کليه افرادي که در انجام این مانجام شده است. 
 . آیدنمودند، تشکر و قدردانی به عمل می

 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتعارض منافع گونهچيه سندگانیدر انجام مطالعه حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: As science progress is the result of collective activity, the study of quality and quantity of coauthorship in 

countries, institutions, and journals is important. This research examined the scientific collaboration between disciplines, 

institutions, countries, and authors of the Journal of Health Information Management. 

Methods: This study was done using coauthorship analysis with scientometrics approach. All of the authors of articles from 2004 

to 2017 were extracted with their affiliations. The coauthorship analysis, and calculating centrality indicators, and the frequencies 

of studied items including authors and their affiliations were done. 

Results: Among the institutions, Medical Services Management, Isfahan University of Medical Sciences (102 articles), Medical 

Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences (87 articles), and Medical Services Management, 

Tehran University of Medical Sciences (46 articles) had the most articles, respectively. Moreover, Medical Services Management, 

Isfahan University of Medical Sciences also had the highest level of collaboration with other institutions. There were international 

collaborations with the United States, Austria, Australia, the United Kingdom, Bosnia and Herzegovina, France, and Malaysia in 

this journal. 

Conclusion: Considering of the importance of inter-institutional and international collaborations in national and international 

evaluations of journal indexing databases, despite the appropriate level of internal and external scientific collaboration of this 

journal, it is necessary for this journal to consider the acceptance and recruitment of articles with the collaboration of authors 

outside the university, to improve its status regarding to these criteria. 
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