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 های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعیهای ایسکمیک قلبی بر اساس شاخصانتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری

 

  4علی حمیدی، 3، خدیجه شبانکاره2فرشید دانش،  1ملکی رضایی حقیقی
 
 

  چكيده
شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل سنجی است که جهت ارزیابی انتشارات علمی استفاده میهای علمنفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، از جمله شاخص مقدمه:

 .بود Scopusنادی های ایسکمیک قلبی نمایه شده در پایگاه استانتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری

های اجتماعی جهت ترسیم شبکه . همچنین، از تحلیل شبکهشد انجامی و نفوذ اجتماع ینفوذ فکرهای های علم سنجی و شاخصاین مطالعه با استفاده از روش :ررسيبروش 

افزارهای بود. نرم 2017تا  2008های طی بازه زمانی سال Scopusهای ایسکمیک قلبی ایران در پایگاه گردید. جامعه آماری شامل تمام مقاالت بیماری استفادهنویسندگی هم

Bibexcel ،Pajek  وVOSviewer ها مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل تحلیل داده منظور به 

رکزیت نزدیکی مو میانگین  061/0، میانگین مرکزیت بینابینی 084/104های ایسکمیک قلبی در ایران های نفوذ اجتماعی نشان داد که میانگین مرکزیت رتبه بیماریشاخص ها:يافته

 .دیدگزارش گر 62و  167، 85به ترتیب  HCو  H ،Gهای شاخصی، نفوذ فکر یهامربوط به شاخص یهادادهبود. بر اساس  258/0

مطلوب  یلمع یهمکار زانیاما م باشد،یانتشارات قلمرو مذکور رو به رشد م تیکم ،یقلب کیسکمیا یهایماریب یرانیقبول انتشارات اچندان قابل  نه تیفیبا وجود ک گيري:نتيجه

 تیز وضعاکه پژوهشگران  شودیآن موجب م جینتا شارو انت یو اجتماع یمانند نفوذ فکر ییهابا استفاده از شاخص یعلوم پزشک یدر قلمروها یسنج. انجام مطالعات علمستین

و انتشار  یعلم یهایهمکار یهانهیو زم کندیآشنا م یالمللنیمحققان را با دانشمندان اثربخش ب ،یمطالعات نیچن جیاز نتا ی. آگاهابندی یخود آگاه یرشته تخصص گاهیو جا یواقع

 .آوردیتر را فراهم ممقاالت اثربخش

 ؛ ایرانسنجیهای مرکزیت؛ علمنفوذ اجتماعی؛ نفوذ فکری؛ شاخصپژوهشگران؛ ایسکمیک قلبی؛  هاي کليدي:واژه

 نه،یزم نیر انتشارات دا یتفیبهبود ک رایاست ب یدارد. ضرور یفیضع تیوضع اینسبت به پنج کشور نخست دن رانیا یقلب کیسکمیا قلمرو انتشارات تیفیک پيام کليدي:

 .ردیصورت گ یهدفمندتر یهاتالش

 
 15/3/1399: انتشارتاریخ  3/3/1399 پذیرش مقاله: 14/1/1399 مقاله: دریافت

های نفوذ های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخصانتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری .یعل یدی، حمجهیخد شبانکاره، دیفرش دانش، یملک یقیحق ییرضا ارجاع:

 80-86 (:2) 17؛ 1399مدیریت اطالعات سالمت  .اجتماعیفکری و نفوذ 

 

 مقدمه
دلیل  به ایسکمیک قلبی یک بیماری ناشی از اختالل در عملکرد قلب است که

ن ر سازماشود و بر اساس آمابافت عضالنی قلب ایجاد میخونرسانی نامناسب به 
رود ها در سطح جهان به شمار میترین بیماریبهداشت جهانی، یکی از شایع

  GBDها با توجه به جدول جهانی بار بیماری که یطور به(؛ 1)
(Global Burden of Diseaseاین بیماری نخستین یا دومین بیماری ب ،) ا بار

 و مرگلت و ع باشد. این بیماری در ایران نیز نخستین بیماریجهان میباال در 
ل ه تحمیامعشود و بار اقتصادی و روانی زیادی بر جو ناتوانی محسوب می ریم

 (.2کند )می
 اما ،کاهش بار این بیماری صورت گرفته است مطالعات زیادی در جهت

شخص ه ماز آن است کمهم، عدم آگاهی از میزان کاربرد نتایج حاصل  لهأمس
نه از ، استفاده بهیجهینت درهای آینده و تواند در تعیین مسیر پژوهششدن آن می

 های ایسکمیکبیماری ژهیو بهامکانات موجود برای رفع مشکالت سالمت و 
 قلبی راهگشا باشد.

توان از در این زمینه، می شده انجامتحقیقات  دادبرونمنظور ارزیابی  به

 های نفوذ رسد که از طریق شاخصبه نظر می علمی کمک گرفت.مرجعیت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله پژوهشی
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( که در Social Influenceنفوذ اجتماعی )و  (Ideational Influenceفکری )
شود، بتوان مرجعیت علمی انتشارات این زمینه را ارزیابی سنجی تعریف میعلم

چه کسانی از پژوهش شما استفاده »نمود. نفوذ فکری به زبان ساده یعنی 
  H (H-Index)، Gهای گیری نفوذ فکری، از شاخصبرای اندازه«. کنند؟می

(G-Indexو ) H م( عاصرContemporary H-indexاستفاده می )شاخص  .شود

(. نفوذ 3نفوذ فکری به منظور ارزیابی کیفیت و نفوذ انتشارات علمی است )
چه کسانی در انجام پژوهش با شما همکاری »اجتماعی به زبانی ساده یعنی 

( Centralityهای مرکزیت )جهت محاسبه نفوذ اجتماعی از شاخص«. اند؟داشته
( Closeness( و نزدیکی )Betweennessبینابینی ) ،(Degreeرتبه ) شامل

 (.4شود )استفاده می
هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی انتشارات پژوهشگران ایرانی 

های نفوذ فکری و نفوذ های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخصبیماری
 Scopusدر پایگاه  2017تا  2008های اجتماعی بود که در بازه زمانی سال
است؛  شده انجامهای اجتماعی تحقیقاتی نمایه شده بود. در مورد تحلیل شبکه

های همکاری علمی قلمرو هایی که به بررسی شکلپژوهش جمله از
( 5اند )محاسبات اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی پرداخته

پزشکی ایران  محققان همکاری علمی تحلیل شبکه هدف باای که یا مطالعه
(. همچنین، در 6است ) شده انجام های شبکه اجتماعیبا استفاده از شاخص

(. 7شناسی محاسبه گردید )های مرکزیت شبکه در انگلپژوهشی شاخص
برخی دیگر از مطالعات به شناسایی پرکارترین کشورها در یک حوزه موضوعی 

ارزیابی  هدف باتوان به تحقیقی که ر این زمینه میاند. دخاص پرداخته
در  2004تا  1995های سرطانی در بازه زمانی ی علمی قلمرو سلولدادهابرون

PubMed ( پژوهش دیگری 8انجام شد، اشاره کرد .)نارسایی مزمن  نهیزم در
آمریکا در انتشار مقاله  متحده االتیاقلب به این نتیجه دست یافت که 

(. مطالعاتی نیز مرتبط با تحقیق حاضر وجود دارند که به 9بوده است )پیشگام 
تعیین  هدف بااند. در این زمینه پژوهشی های مرکزیت پرداختهبررسی شاخص

(. در ایران 10است ) شده انجامهای مرکزیت محققان شیمی پاکستان شاخص
متریکس با استفاده از تأثیرگذارترین پژوهشگران آی نهیزم درای نیز مطالعه

های نفوذ فکری و اجتماعی صورت گرفت و به این نتیجه دست یافت شاخص
(. رابطه بین 4که همبستگی مثبتی بین نمرات مرکزیت و کارایی وجود دارد )

وری و کارایی محققان حوزه نارسایی مزمن قلب و نفوذ اجتماعی و میزان بهره
حاکی از رابطه  جینتایران نیز در مطالعه دیگری بررسی گردید که عروق ا

وری )تعداد مقاالت( و های مرکزیت درجه و بینابینی و بهرهمثبت بین شاخص
 (. 11کارایی )تعداد استناد( بود )

ی بود. قلب کیسکمیا یهایماریببا توجه به این که موضوع تحقیق حاضر 
ها پزشکی مرور گردید. بررسی پیشینهقلمرو علوم  های مرتبط دررو، پیشینهاز این

 دری علمی ایران دادهابرونخاص به  طور بهنشان داد که تاکنون پژوهشی که 
 ازهای ایسکمیک قلبی پرداخته باشد، یافت نگردید. عالوه بر این، بیماری نهیزم

از های خود را های بررسی شده دادهها نیز پژوهشآوری دادهروش جمع نظر
بودند، اما پایگاه استنادی  آوری کردهجمع Web of Scienceطریق پایگاه 

Scopus  جامعیت بیشتری نسبت بهWeb of Science  دارد و مجالت فارسی را
ی دادهابرونتری نسبت به (. بنابراین، دیدگاه جامع12کند )سازی مینیز نمایه

ها حاکی پیشینه (. همچنین، مطالعه12، 13شود )پژوهشگران ایرانی حاصل می
انتشارات علمی اندک است. شاید  نهیزم دراز آن است که مطالعات تطبیقی نیز 

ترین تفاوت پژوهش حاضر با سایر تحقیقات در این است که بتوان گفت مهم
متمرکز پرداخت که  رطو بههای مرجعیت علمی مطالعه حاضر به بررسی شاخص

بنابراین، تحقیق حاضر با  های دیگر به این صورت مشاهده نگردید.در پژوهش
 های ایسکمیک قلبی نمایهپژوهشگران ایرانی بیماریهدف بررسی انتشارات 

بر اساس  2017تا  2008های طی سال Scopusشده در پایگاه استنادی 
 گردید.های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی انجام شاخص

 

 روش بررسی
. شد انجامسنجی و رویکرد تحلیلی های علمها و شاخصاین مطالعه با روش

به دلیل اعتبار علمی، شمول بیشتر و  Scopusها از پایگاه استنادی داده
سنجی اغلب های علم(. پژوهش12، 13آوری گردید )پوشش زبان فارسی جمع

شود و با توجه به این که دو سال فرصت انجام می ساله 10یا  5در بازه زمانی 
(، جامعه آماری 14، 15الزم است که مقاالت بتوانند استنادی دریافت کنند )

های ایسکمیک قلبی بین تحقیق را انتشارات پژوهشگران ایرانی بیماری
بود،  نمایه شده Scopusکه در پایگاه استنادی  2017تا  2008های سال

 تشکیل داد.
ها، ضمن مشورت با متخصصان قلب و عروق، کلید آوری دادهنظور جمعم

( در سرعنوان Ischemic Heart Diseaseهای ایسکمیک قلبی )واژه بیماری
 ( جستجو Medical Subject Headings) MeSHموضوعی پزشکی 

  ،MeSHهای ایسکمیک قلبی در شد. اصطالح برگزیده بیماری
«Myocardial Ischemia »جامعیت از  نانیاطم یبراباشد. در گام بعدی، می

، همه اصطالحات مرتبط با موضوع انتخاب گردید. MeSHپژوهش، با استفاده از 
و  نیتدوها توسط متخصصان موضوعی، راهبرد جستجو پس از تأیید کلید واژه

ترکیب شد. جستجو در پایگاه  OR اصطالحات مرتبط با استفاده از عملگر
Scopus  مدرک بازیابی گردید.  6908صورت گرفت و  1398سال  وریشهر 5در 
 افزارنرم از نفوذ فکری، و اجتماعی نفوذ هایشاخص تحلیل منظوربه 

Bibexcel استفاده گردید 2016-02-20 نسخه .Bibexcel خروجی هایقالب 
 از پس اساس، این بر(. 14کند )می ایجاد Pajek افزارها را متناسب با نرمداده

 32 نسخه Pajek افزارنرم درنظر  مورد های، فایل.net فرمت در خروجی دریافت
 افزارماتریس همایندی نرم از نویسندگی،شبکه هم ترسیم منظوربه  و گردید وارد

VOSviewer نویسنده انتخاب شد 500و نقطه برش  استفاده. 
های با استفاده از روش محاسبه دستی و شاخص Hهای خانواده شاخص

محاسبه گردید. با  Pajekافزار مرکزیت رتبه، نزدیکی و بینابینی با استفاده از نرم
ی بود و قلب کیسکمیا یهایماریبجامعه پژوهش، انتشارات  توجه به این که

 ، مالحظاتگرفت انجام Scopusها روی مدارک بازیابی شده از پایگاه تحلیل
 علوم پزشکی در این مطالعه کاربردی نداشت.اخالقی مرسوم در تحقیقات 

Scopus ( 2020تا  1788های سال)ی زمان گستره و تنوع دامنه،نظر  از
 توسط 2004 سال در این پایگاه باشد.می جهان یاستناد گاهیپا نیبرتر

Elsevier از یگروهتضمین کیفیت محتوا،  منظور به (.16اندازی شد )راه 
 یمحتوا بر مختلف یموضوع یقلمروها دانشمندان نیتربرجسته و خبرگان

Scopus تیکمنظر  . ازشوندیم هینما دییتأ از پس منابع یتمام و رنددا نظارت 
 بر عالوه. است شده هینما این پایگاه در رکورد ونیلیم 80 به کینزد زین منابع

 و تیفیک (.17) گرددیم اضافه Scopus به رکورد ونیلیمسه  حدود ساالنه ن،یا
 پژوهش دراستفاده  مورد یهاداده ییایپا و ییروا این پایگاه، رینظکم تیکم
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 .دینمایم دییتأ را حاضر
 Scopusدر فایل خروجی از  شده هیارامحدودیت تحقیق حاضر، تعداد نتایج 

و  های میالدی تفکیکاولیه بر اساس ماه جستجوی بود. جهت رفع محدودیت،
 .خروجی دریافت شد فایل یک ماه هرازای  برای نتایج حاصل به

 

 هایافته
های ایسکمیک قلبی بیماری نهیزم درمدرکی که در جهان  373483مجموع از 

مدرک متعلق به پژوهشگران ایرانی  6908است،  نمایه شده Scopusدر 
درصد انتشارات ایران تک استنادی یا بدون استناد بودند.  22/28باشد. می

میانگین تعداد نویسندگان ایران برای نگارش مقاالت صفر یا تک استنادی، پنج 
درصد از انتشارات محققان ایرانی با همکاری پژوهشگران  61/15نویسنده بود. 

اری با پژوهشگران سایر کشورها صورت گرفته بود و بیشترین میزان این همک
توزیع فراوانی  1های شکل آمریکا و انگلستان بوده است. داده متحده االتیا

های ایسکمیک قلبی طی بازه زمانی انتشارات پژوهشگران ایرانی بیماری
دهد. بر این اساس، تعداد انتشارات ایران در را نشان می 2008-2017های سال

مورد در سال  979به  ،2008رد در سال مو 314های ایسکمیک قلبی از بیماری
های ی علمی بیماریدادهابرون، گریدعبارت  بهاست.  افتهی شیافزا 2017

 پیدا کرده است. شیافزای بیش از سه برابر بررس موردایسکمیک قلبی در دوره 
 

 
های : توزیع فراوانی انتشارات پژوهشگران ایرانی بیماری1شکل 

 (2008-2017)ایسکمیک قلبی 

 
منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، انتشارات قلمرو ایسکمیک قلبی  به

های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی ارزیابی گردید. در ایران بر اساس شاخص
برای محاسبه نفوذ فکری  HCو  Gاولیه،  Hهای مطالعه حاضر، از شاخص

گیری توان علمی اندازهها برای است که این شاخص ذکراستفاده شد. الزم به 
است، اما در برخی از تحقیقات، برای کشورها نیز از مفهوم  متداولپژوهشگران 
 (. 3، 6، 18، 19است ) شده استفادهها این شاخص

در مدرک ایران  85، گرید انیب بهبه دست آمد.  85ایران  Hشاخص 
بار مورد استناد  85ی در بازه زمانی ده ساله حداقل قلب کیسکمیا یهایماریب

؛ گزارش شد 167برای انتشارات ایران  G. همچنین، مقدار شاخص اندگرفته قرار
 2167مدرک ایران مساوی یا بیشتر از  167به این معنی که مجموع استنادات 

دهد در بازه زمانی ده ساله، بود که نشان می 62ایران نیز  HCباشد. شاخص می
بررسی  موردهای مدرک بین سال 62دهی مقاالت، کشور ایران پس از وزن

 محاسبه گردید.  62ها حداقل دهی شده آنداشته است که امتیاز وزن
های انتشارات قلمرو بیماری HCشاخص  2های مندرج در شکل داده

دهد. بر این اساس، شاخص ران را به تفکیک سال نشان میایسکمیک قلبی ای
HC کننده انتشارات ایرانی قلمرو مذکور روند افزایشی داشت که این امر بیان

 در 4باشد. با توجه به ضریب های اخیر میدریافت استنادهای بیشتر در سال
برای مقاالت جدید، روشن است که مقاالت جدید نسبت  HCمحاسبه شاخص 

 اند.های قبل، استناد بیشتری دریافت کردهمقاالت سالبه 
 

 
 های ایسکمیک انتشارات قلمرو بیماری HC: شاخص 2شکل 

 قلبی ایران به تفکیک

 
 Pajekافزار در نرم تیمرکزهای برای ارزیابی نفوذ اجتماعی از شاخص

به دست آمد. این عدد بیانگر  08/104استفاده شد. میانگین مرکزیت رتبه ایران 
 دادههای ورودی و خروجی یا همان تعداد استناد دریافت شده یا میانگین گره

دهنده تر باشد، نشان شد. هرچه این عدد بزرگبابه پژوهشگران ایران می شده
پل  عنوان بهها بینابینی، گره(. در مرکزیت 20تجربه و مهارت باالتر است )

 1کنند و هرچه مرکزیت بینابینی به عدد ارتباطی بین پژوهشگران عمل می
دهنده قدرت و تأثیر پژوهشگران است. میانگین مرکزیت تر باشد، نشان نزدیک

(. مرکزیت نزدیکی، فاصله 06/0زیادی دارد ) فاصله 1بینابینی ایران از عدد 
کند. در پژوهش حاضر، مرکزیت نزدیکی را محاسبه می ها از مرکز شبکهگره

میانگین  طور بهدهد هر گره یا پژوهشگر به دست آمد که نشان می 25/0ایران 
 شده جادیاممکن تنها یک مسیر  چهارراهیعنی از هر ؛ گره مجاورت دارد 25/0با 

وضوع فکری و اجتماعی در م نفوذای که باالترین نویسنده 10است. در ادامه، 
 است. شده هیارا 1ایسکمیک قلبی را داشتند، در جدول 

از علوم پزشکی تهران باالترین نفوذ فکری و اجتماعی  «استقامتی رضایعل»
بنابراین، در شبکه پژوهشگران  را بین پژوهشگران برتر ایرانی داشت.

(. در ادامه، شبکه 1های ایسکمیک قلبی ایران اعتبار باالیی دارد )جدول بیماری
های ایسکمیک قلبی با استفاده از نویسندگی پژوهشگران ایرانی بیماریهم
 .شد میترس VOSviewerافزار نرم

، زرد، های قرمزباشد. رنگهای قرمز تا آبی چگالی شبکه میطیف رنگ
هایی که دهد. در بخشسبز و آبی وزن چگالی از باال به پایین را نشان می

نویسندگان پرکار و بانفوذ حاضر هستند، چگالی بیشتر و رنگ نقشه قرمز است. 
کار، استقامتی، صادقی، غیور مبرهن و عزیزی، صاحب»بر این اساس، 

های ایسکمیک یماریبیشترین چگالی شبکه پژوهشگران ایرانی ب« زادگانصراف
باالیی دارند و افراد بانفوذی  Hبه خود اختصاص دادند. این افراد شاخص  راقلبی 

  اند.نویسندگی داشتههمکاری و هم هم باهستند و در نگارش مقاالت 
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 2017تا  2008های های نفوذ فکری و اجتماعی طی سالبر اساس میانگین شاخص ایسکمیک قلبی هایبیماریبندی پژوهشگران ایرانی رتبه: 1جدول 

 پژوهشگر نام
 وابستگی

 سازمانی

 تعداد

 مقاله

 مجموع

 استنادات
 شاخص

H 
شاخص 

G 
شاخص 

HC 

 مرکزیت

 رتبه

مرکزیت 

 نزدیکی

 مرکزیت

 بینابینی

میانگین 

های شاخص

 نفوذ فکری

میانگین 

های شاخص

 نفوذ اجتماعی

 استقامتیعلیرضا 
 پزشکی علوم

 تهران
76 1992 21 10 43/188 207 478/0 066/0 14/73 18/69 

 رویا کلیشادی
 پزشکی علوم

 اصفهان
80 2304 25 9 55/45 133 436/0 039/0 51/26 49/44 

 فریدون عزیزی
 پزشکی علوم

 شهید بهشتی
191 1291 24 9 94/11 79 432/0 050/0 98/14 49/26 

 زادگاننضال صراف
 پزشکی علوم

 اصفهان
128 1238 22 7 93/11 83 449/0 050/0 64/13 83/27 

 کارامیرحسین صاحب
 پزشکی علوم

 مشهد
98 1544 30 9 39/27 73 413/0 058/0 13/13 49/24 

 معصومه صادقی
 پزشکی علوم

 اصفهان
118 670 15 7 13/13 48 417/0 018/0 71/11 81/23 

 پزشکی علوم مجید غیور مبرهن
 مشهد

119 1194 21 6 85/5 71 408/0 024/0 95/10 81/16 

 منوچهر نخجوانی
 پزشکی علوم

 تهران
56 561 14 5 67/10 33 368/0 006/0 89/9 12/11 

 مهدی هدایتی
 پزشکی علوم

 شهید بهشتی
64 720 14 5 79/12 30 347/0 004/0 59/10 11/10 

 فرزاد حدائق
 پزشکی علوم

 شهید بهشتی
86 1367 20 6 59/14 30 347/0 004/0 53/7 11/10 

 
 Hمقاله و شاخص  84جدا از سایر پژوهشگران است. او با  «کدخدایی»

های مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی به ، در این شبکه دارای شاخص19برابر با 

بسیار باشد که نسبت به سایر محققان می 3063/0و  00011/0، 4ترتیب 

در این شبکه، متفاوت « کدخدایی»بودن (. دلیل ایزوله 3تر است )شکل پایین

 10درصد مقاالت او در  8باشد و تنها بودن رشته تخصصی او )فیزیولوژی( می

نیز که در حاشیه « فقیهی و بدوی»اند. منتشر شده Scopusدرصد مجالت برتر 

سبت به سایر افراد از شاخص نقشه قرار دارند، متخصص فیزیولوژی هستند و ن

H المللی این افراد به باشند. عالوه بر این، همکاری بینتری برخوردار میپایین

درصد مجالت برتر  10در  مقاالتشاندرصد  4و  3درصد است و  4و  5ترتیب 

Scopus .منتشر شده است 
 

 بحث
های سالهای ایسکمیک قلبی پژوهشگران ایرانی بین تعداد انتشارات بیماری

درصد از کل  84/1باشد. این تعداد، مورد می Scopus ،6908در  2017تا  2008
رشد کمی ساالنه  دهد.المللی در بازه زمانی مذکور را تشکیل میانتشارات بین

 درصدی، بیانگر رشد صعودی این قلمرو در ایران است. 5/0
 

 
 (2017-2008های ایسکمیک قلبی ایران )بیماری یرانیپژوهشگران انویسندگی : شبکه هم3شکل 
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 های ایسکمیک قلبی بادرصد انتشارات ایرانی قلمرو بیماری 61/15
باشد. ا آمریکا میباست که بیشترین همکاری  شده منتشرالمللی همکاری بین

طالعات و (، علم ا21روند مشابه همکاری پژوهشگران آفریقای جنوبی )این 
هرچه میزان  ( است.22ی و اقتصاد ایران )شناسروانی، مدیریت، شناسدانش

ن ستناد آاالمللی در نگارش مقاالت بیشتر باشد، احتمال دریافت همکاری بین
درصد  70آن است که  (. این یافته حاکی از23مقاالت بیشتر خواهد بود )

ند، با دریافت کرد Hانتشارات ایران که میزان استنادی بیشتر از شاخص 
کننده در های مشارکت. بررسی سازماناندشده انجامالمللی همکاری بین

ها زمانهای ایسکمیک قلبی نشان داد که تمامی ساانتشارات ایرانی بیماری
های اند، اما در سالداشته 2012تا  2010های رشد چشمگیری بین سال

ود. از ی همراه بفراوانانتشارات در موضوع پژوهش با افت  2013و  2012
ران در علیه ای Elsevier شده اعمالهای توان به تحریمدالیل این امر می

ه اوج خود ب 2013ها در سال اشاره کرد، البته این تحریم 2011اواخر سال 
 یقلب کیسکمیا یهایماریببه بعد نیز انتشارات ایرانی  2013رسید. از سال 

به میزان  2017ها تا سال دهد. البته برخی از سازمانرشد تدریجی را نشان می
ود اند. در بین انتشارات ایرانی، حددهداشتند، نرسی 2012رشدی که در سال 

امر  ل ایناستنادی یا بدون استناد بودند. از دالی انتشارات تک سوم کی
ن المللی و کیفیت پاییهای ملی و بینتوان به پایین بودن همکاریمی

رکیبی د تانتشارات اشاره نمود. نتایج مطالعات نشان داده است که کاربر
های موضوعی قلمرو ی علمیدادهاونبررسی اثربخشی منظور بر ها بهشاخص

 (.4، 24کارامدتر است )
 

 گیرینتیجه
 کیسکمیا یهایماریبایرانی  انتشارات قبول قابل چندان نهکیفیت  وجود با

ی، کمیت انتشارات در حوزه مذکور رو به رشد است، اما میزان همکاری علمی قلب
المللی، و بین تیفیباکی علمی دادهابرونمطلوب نیست. نتایج نشان داد که 

به های نفوذ فکری را اند و این امر ارتقای شاخصاستنادهای بیشتر دریافت کرده
توان به کیفیت باالی مقاله، های دریافت استناد، میراه جمله ازدارد.  دنبال

های اجتماعی علمی، انتشار پذیری مقاله از طریق معرفی در شبکهارتقای رؤیت
( Open accessه به زبان انگلیسی و انتشار مقاله به روش دسترسی آزاد )مقال

درصد انتشارات نمایه شده قلمرو  8اشاره نمود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
 ازاند. هنشد منتشربه زبان انگلیسی  Scopusی در قلب کیسکمیا یهایماریب
های ین، ارتقای همکاری، استنادهای کمتری دریافت کردند. عالوه بر ارونیا

المللی و تعامالت اجتماعی با محققان در انتشارات علمی، منجر به بهبود بین
 کیفیت انتشارات و نفوذ اجتماعی بیشتر خواهد شد.

 

 پیشنهادها
های ایسکمیک شود در مطالعه مستقلی، پژوهشگران مطرح بیماریپیشنهاد می

توان می المللی شناسایی گردند. همچنین، در پژوهش دیگریقلبی در عرصه بین
. جهت ه نمودقایسعلمی محققان ایرانی در این زمینه را با دنیا م دادبرونوضعیت 

ها و باید با دانشگاهعی، پژوهشگران جوان های نفوذ اجتمابهبود شاخص
 و غیر سمیپژوهشگران فعال ایرانی در این حوزه همکاری و ارتباطات علمی ر

 رسمی بیشتری داشته باشند.
 

 تشکر و قدردانی
از  IR.BPUMS.REC.1398.012پژوهش حاضر دارای تأییدیه کد اخالق 

 قات وحقیباشد. بدین وسیله نویسندگان از معاونت محترم تکمیته اخالق می
 .آورندآوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکر و قدردانی به عمل میفن
 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Ideational influence and social influence are among the indicators of scientometrics used to evaluate scientific 

publications. This study aimed to evaluate and analyze the scientific publications of Iranian researchers in the field of myocardial 

ischemic diseases indexed in the Scopus citation database. 

Methods: The present applied study was conducted through the scientometrics indicators of ideational and social influence. This 

study also employed the social network analysis to depict a co-author network. The statistical population included 6908 Iranian 

articles in the field of myocardial ischemic diseases in Scopus database from 2008 to 2017. Bibexcel, Pajek, and Vosviewer were 

used to analyze the data. 

Results: Indicators of social influence showed that the average degree of the centrality of myocardial ischemic diseases in Iran was 

104.084, the average of the betweenness centrality was 0.061, and the average of the closeness centrality was 0.258. Analysis of the 

data related to the indicators of intellectual influence revealed that the H, G, and HC indices were 85, 62, and 167, respectively. 

Conclusion: Despite the fact that quality of publications in the field of myocardial ischemic diseases in Iran is not acceptable, the 

number of publications in this field is growing. The level of scientific collaboration is not acceptable as well. Conducting 

scientometrics studies in various fields of medical sciences using indicators such as ideational influence and social influence, and 

publicizing the results can make medical scientists aware of the real situation and position of their specialty around the world. 

Awareness of the results of scientific collaboration studies as well as the researchers’ studies introduces active and productive 

international scientists in the fields of scientific collaboration and the publication of more useful articles. 
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