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Article Type:

Background and aim: The aim of this study was to determine the status of national and international
Research Paper
collaborations of researchers affiliated with Shiraz University of Medical Sciences in the Web of Science (WoS)
and the impact of these collaborations on citation indicators.
Materials and methods: In this applied study, to extract and analyze the data, a documentary method was used
through a scientometric approach. The statistical population included all scientific outputs of researchers
affiliated with Shiraz University of Medical Sciences in the WoS from 2012 to 2016. Data were analyzed using
descriptive statistics (mean) and inferential statistics (Spearman correlation coefficient).
Findings: Findings showed that the growth trend of scientific products of researchers of Shiraz University of
Medical Sciences increased during the years under study. Examining the impact of international, national and
organizational collaborations indicated that products published at the international level had the greatest impact
on the citations received (10.36). After that, the products published at the national level compared to
international were ranked second with an average of 4.9 (less impact), and then the scientific outputs published
at the university level (3.38) were in the third place. The correlation coefficient between collaborations and the
amount of citations were calculated using Spearman correlation test (0.133). The results showed that there was
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سابقه و هدف :این پژوهش به دنبال تعیین وضعیت همکاریهای ملی و بینالمللی پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه

مقاله پژوهشی

اطالعاتی وبآوساینس و تاثیر این همکاریها بر شاخصهای استنادی است.
مواد و روشها :این مطالعه از نظر هدف ،کاربردی است که از روش اسنادی با رویکرد علمسنجی به منظور استخراج و تحلیل دادهها استفاده کرده
است .جامعه آماری شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه  WoSطی سالهای  2112تا سال 2112
میباشد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که روند رشد تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته
است .بررسی تاثیر مشارکتهای بینالمللی ،ملی و سازمانی نشان داد تولیداتی که در سطح بینالملل منتشر شدهاند ،دارای بیشترین تاثیر در استنادات
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رتبهی دوم و سپس تولیداتی که در سطح دانشگاه منتشر شدهاند ( )6/63در رتبهی سوم قرار دارند .ضریب همبستگی میان مشارکتها و میزان استنادات

ویرایش:

با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن ( )1/166محاسبه شد .نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین دو متغیر وجود دارد و این رابطه به لحاظ آماری

1011/11/11

در سطح اطمینان  %99معنادار است.
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یکی از ابزارهای کلیدی توسعه و خودکفایی در بیشتر کشورهای صنعتی و موفق ،پژوهش است .از سوی دیگر یکی از ماموریتها و وظایف دانشگاهها تولید
دانش از طریق پژوهش است؛ به گونهای که فعالیتهای پژوهشی عامل اصلی ارتباط دانشگاه و جامعه به شمار میرود .دانشگاهها برای انجام مطلوب این
رسالت ،نیازمندند که به طور مداوم شاخص بهرهوری پژوهشی خود را در زمینهها و رشتههای مختلف ارزیابی کنند ( .)1تولید علم به عنوان فعالیت فکری و
دانشی افراد ،در همکاریهای علمی ،ملی و بینالمللی ،همواره مطرح بوده و جایگاه ارزشمندی داشته است؛ به گونهای که به عنوان یک مولفهی بسیار مهم و
شاخص در عرصه سیاستگذاریهای علمی محسوب میشود ( .)2همچنین با تحوالت و تغییرات سریع جهانی امروزه تولیدات علمی را معیاری مهم برای ارزیابی
میدانند .در دنیای امروزی کشوری در رقابت جهانی پیروز میشود که ظرفیت نوآوری و تولید علم را داشته باشد و در این بین دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز
فعالیتهای پژوهشی هر کشور ،نهادی تاثیرگذار در هر جامعهای است .دانشگاهها با تولید و گسترش دانش و دانشافزایی در بخشهای مختلف جامعه میتوانند
نقش پشتیبان و حمایتکننده از برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و فناوری را به عهده بگیرند .بدین منظور در اختیار داشتن اطالعات در
زمینه عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاهها و شناسایی تولیدکنندگان اطالعات علمی و تحلیل روند اطالعات علمی تولیدشده ،امری حیاتی است که کسب این
اطالعات از طریق مطالعات علمسنجی امکانپذیر است (.)6
از طرف دیگر مقاالت مشارکت بینالمللی مقاالتی هستند که از طریق همکاری حداقل یک نویسنده دارای وابستگی سازمانی و حداقل یک نویسنده وابسته
به دانشگاهها و موسسات پژوهشی خارج از کشور تألیف شدهاند ( .)4اگرچه الگوهای تألیف انتشارات علمی و میزان گرایش پژوهشگران به مشارکت در فعالیتهای
تحقیقاتی ،از رشتهای به رشته دیگر متفاوت است؛ اما مطالعات انجام شده در خصوص رابطه میان همکاری علمی و تولید علم ،بیان میکنند که در حوزههای
مختلف دانش ،پژوهشگرانی که از میزان مشارکت علمی بینالمللی باالتری برخوردار بودهاند ،موفق به تألیف تعداد مقالههای بیشتری نیز شدهاند ( .)5شاید دلیل
اصلی این رشد همان مزایای مشارکت علمی و کار گروهی شامل تبادل موثر و مفید اطالعات ،کیفیت باالی مقاالت گروهی نسبت به مقالههای فردی ،ارائه
ایدههای جدید و باارزش توسط نویسنده همکار ،افزایش انتشارات علمی ،دریافت استنادات بیشتر ،استفاده از تخصصها و مهارتهای پژوهشگران همکار و
یادگیری از نویسنده همکار میباشد و از آنجایی که مجلهها گرایش بیشتری به چاپ مقالههای مشترک دارند ،این نوع مقاالت شانس بیشتری برای انتشار دارند.
میتوان گفت علمسنجی و استفاده از روشها و ابزار آن از مهمترین و علمیترین روشهای ارزیابی و بررسی فعالیتهای علمی کشورهای مختلف و به
تبع آن دانشگاهها و نویسندگان به شمار میرود که در واقع دادههای مربوط به فعالیتهای علمی و پژوهشی ،مبنایی برای ارزیابی کیفی و کمی کشورها،
دانشگاهها و پژوهشگران قرار میگیرد ( .)2یکی از ابزارهای علمسنجی ،پایگاه وبآوساینس ( )Web of Scienceاست که برای ثبت و اندازهگیری تعداد و
کیفیت انتشارات دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)7این پایگاه به عنوان محبوبترین و تأثیرگذارترین بانک اطالعاتی در تحقیقات دانشگاهی در نظر
گرفته میشود؛ زیرا فقط شامل آن دسته از مجالتی میشود که از باالترین استانداردها برخوردار باشند ( )3و از آنجایی که پایگاه استنادی وبآوساینس ،نتایج
مقالههای علمی پژوهشگرانی که در مجالت معتبر بینالمللی منتشر میشود را در اختیار سایر پژوهشگران قرار میدهد؛ استفاده مجامع علمی از این پایگاه
میتواند سبب اشتراکگذاری بهتر اطالعات علمی در میان پژوهشگران شود؛ از همینرو در این پژوهش ،از این پایگاه برای تحلیل دادهها استفاده شد.
در همین راستا ،پژوهشهایی در داخل و خارج کشور در این زمینه صورت گرفته است؛ جستجوی پژوهشگر نشانگر اهمیت بررسی همکاری بینالمللی با
توجه به ماهیت حوزه علوم پزشکی است و اینکه الزم است دانشگاههای علوم پزشکی کشور وضعیت موجود خود را از این لحاظ بررسی کنند.
رامک و محمدی در پژوهشی بـه شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای همکاری بینالمللی پرداخته و ضمن بررسی تأثیر آنها بر دفاع سایبری کشور،
مـدل مفهومی همکاریهای بینالمللی با رویکرد تقویت دفاع سایبری کشور را ارائه داده است .نتایج نشان داد که همکاریهای بینالمللی میتواند در تقویت
دفاع سایبری کشور نقش داشته باشد (.)9
زارع بنادکوکی روند انتشار مقاالت مهندسی صنایع در جهان و ایران را با تاکید بر همکاریهای علمی بینالمللی مورد تحلیل قرار داده است .مبنای انجام
این پژوهش ،بررسی تعداد  143241مقاله علمی مهندسی صنایع منتشرشده در  55نشریه بینالمللی و تحلیل  6424مقاله منتشرشده توسط محققان ایرانی
مربوط به  51سال اخیر با روش پیمایشی -توصیفی میباشد .نتایج نشان داد که انتشار مقاالت مهندسی صنایع در دهه اخیر رشد جهشی داشته؛ به گونهای که
بیش از  52درصد کل انتشار مقاالت در این دهه رخ داده است و  43درصد مقاالت مربوط به کشورهای آمریکا ،چین و انگلستان میباشد که در این میان ایران
جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد (.)11
بشیری و همکاران در پژوهش خود با استفاده از شاخصهای علمسنجی و آلتمتریکس به این نتایج دست یافتند که  27درصد از بروندادهای پژوهشی علوم
پزشکی کشور ،در میان مقاالت پراستناد جهانی قرار داشت .همچنین  23درصد از کل مقاالت پراستناد جهانی در حوزه علوم پزشکی ،متعلق به ایران بود .در
مجموع  35/5درصد از مقاالت پراستناد علوم پزشکی حداقل یک بار در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود (.)11
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جعفرزاده و جاللی دیزجی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه استنادی اسکوپوس را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق
گویای این مطلب است که همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی از سال  1922آغاز شده و حاصل این همکاری با رشد صعودی به  1141تولید
علمی مشترک برای دانشگاه تبریز رسیده است .پژوهشگران دانشگاه تبریز با سایر کشورها در حوزههای فنی و مهندسی ،شیمی ،فیزیک و کشاورزی همکاری
داشته و دانشگاه ریرسون کانادا و دانشگاه استرالیای غربی فعالترین موسسات علمی و پژوهشی خارجی در همکاری علمی با دانشگاه تبریز بودهاند (.)12
 Kangو همکاران در پژوهش خود بر همکاریهای مجازی ،برنامههای تحصیلی مشترک ،بازدید اعضای هیات علمی از دانشگاههای معتبر ،پروژههای
تحقیقاتی مشترک و سفرهای تحقیقاتی محققان برای ارتقای همکاریهای علمی بینالمللی در دانشگاهها تاکید کردهاند (.)16
 Niو  Anدر مقالهای رابطه همکاریهای بینالمللی و استنادهای دریافتی را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که بین تعداد کشورها و استنادهای
دریافتی رابطه مثبتی وجود دارد .همچنین مقاالتی که توسط کشورهای با درآمد باال نوشته شده ،بیشترین استناد را دریافت کردهاند (.)14
 Merigoو  Yangیک مرور کتابسنجی از تحقیقات حسابداری با استفاده از پایگاه وبآوساینس انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که تاثیرگذارترین
موسسات در سطح جهان آمریکایی است (.)7
بهطور کلی از مرور پیشینه مطالعات میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین همکاریهای علمی بینالمللی در مطالعات مختلف با کشور آمریکا بوده و بر
میزان استنادات تاثیر داشته است .همچنین در استنتاج از پیشینه پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که این مشارکتها منجر به افزایش تعداد استنادات و ارتقاء
کیفیت و کمیت تولیدات علمی میشود.
در بین حوزههای مختلف پژوهشی ،حوزه پزشکی به دلیل سودآوری باال در اقتصاد و درگیر شدن با سالمت انسان مورد توجه بسیار قرار گرفته است .پزشکی
مانند تمام علوم و فناوری ،دستخوش تغییرات و پیشرفتهای بسیاری شده است و بر شتاب این تغییرات نیز روز به روز افزوده میشود .دانشگاه علوم پزشکی
شیراز یکی از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور به شمار میرود و بررسی وضعیت همکاریهای بینالمللی این دانشگاه ،زوایای تازهای
از ارتباطات علمی آنها را روشن خواهد کرد؛ با توجه به نیاز کشور به حمایت و توسعهی علمی در جهان و نیز حضور مداوم دانشگاههای برتر کشور در مجامع
علمی بینالمللی و همچنین اهمیت فراوان پزشکی بر سالمت جامعه ،شناسایی روند رشد تولیدات علمی حاصل همکاریهای بینالمللی و تاثیر این همکاریها
بر میزان استناد به آنها ضروری به نظر میرسد؛ لذا مسالهای که مطرح میشود این است که چه رابطهای بین همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز و میزان استنادات وجود دارد؟ پژوهش حاضر در صدد است تا وضعیت همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز را
در پایگاه وبآوساینس و تاثیر آن بر میزان استنادات را با روش علمسنجی مورد بررسی قرار دهد و به معرفی فعالترین پژوهشگران ،سازمانها و کشورهای
تاثیرگذار در این حوزه طی سالهای  2112تا  2112بپردازد.
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که از روش اسنادی با رویکرد علمسنجی به منظور استخراج و تحلیل دادهها استفاده کرده است .جامعه این
پژوهش ،کلیه تولیدات علمی پژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه وبآوساینس ،طی سالهای  2112تا سال  2112که شامل 4119
مدرک میباشد .انتخاب سال  2112به این دلیل بوده که برای استناد به مقاالت بین سه تا پنج سال فاصله زمانی در نظر گرفته میشود .زمان اجرای جستجو
ژوئن  2121میباشد .روش انجام این پژوهش در بخش اول بدین صورت بود که ابتدا مجالت پزشکی مشخص و مقاالت منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی
در پایگاه وبآوساینس مورد جستجو قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها ،ابتدا وارد پایگاه اطالعاتی وبآوساینس شده و در فیلد آدرس ،ایران را وارد کرده؛ سپس
از بخش آنالیز پایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شد و در قسمت دوره زمانی ،سالهای  2112-2112برای محدود کردن زمان انتشار مقاالت انتخاب
شد .پس از بازیابی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،یکبار دیگر وارد صفحه آنالیز پایگاه شده و دادههای مورد نیاز جمعآوری و با استفاده از نرمافزار
اکسل دادهها فراخوانی گردید .همچنین برای پاسخگویی به سوال دوم ،دادهها از طریق بخش ذخیرهسازی پایگاه در دستههای  511تایی دانلود و در کامپیوتر
شخصی ذخیره شد؛ سپس به تفکیک و جداسازی تولیداتی که به صورت مشارکتی در سطح ملی و بینالمللی انجام گرفته بود پرداخته شد و پس از شناسایی
تعداد استنادات هر دسته از پژوهشها ،از آمار توصیفی (نمودارهای فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) برای مشخص نمودن رابطه
بین مشارکتها و تعداد استنادات هر دسته از تولیدات علمی استفاده گردید؛ پس از آن ،جدولها و نمودارهای فراوانی به وسیله نرمافزار اکسل ترسیم و در آنجا
به تجزیه و تحلیل هر کدام پرداخته شد.
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یافتهها
نمودار  ،1روند رشد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در نمایه استنادی وبآوساینس نشان میدهد .به طورکلی در این دوره پنج ساله4119 ،
مدرک توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه استنادی وبآوساینس نمایه شده که از این تعداد ،بیشترین سهم تولیدات علمی این دانشگاه
مربوط به سال  2112با  1171مدرک است (نرخ رشد  )%14/31و کمترین سهم مربوط به سال  2114با  247مدرک میباشد.

نمودار  .1روند رشد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نمایه استنادی وبآوساینس

در نمودار  ،2روند رشد تولیدات علمی مشارکتی بینالمللی دانشگاه مذکور قابل مشاهده است .بررسی اطالعات استخراجشده نشان داد 534 ،مدرک با
مشارکت پژوهشگران خارجی انجام شده است و همانطور که مالحظه میشود تولیدات مشارکتی این دانشگاه در طی سالهای مختلف روندی افزایشی و رو به
رشد داشته است؛ به طوری که کمترین میزان تولیدات مربوط به سال  2112با  91مدرک و بیشترین میزان تولیدات مربوط به سال  2112با  125مدرک میباشد.
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نمودار  .1روند رشد تولیدات علمی با همکاری بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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نمودار  ،6تعداد مقاالت ،استنادات ،و میانگین همکاری دانشگاه در سطح سازمانی ،ملی و بینالمللی را نشان میدهد .طی سالهای مورد بررسی 1257
مدرک ،صرفا توسط پژوهشگران داخل دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده که میانگین آن برابر با  6/63میباشد .دادههای بخش مشارکت در سطح ملی
نشان میدهد که پژوهشگران دانشگاه مذکور در  1323مدرک با مشارکت پژوهشگران دیگر سازمانها در سطح ملی انجام دادند که میانگین آن برابر با 4/9
میباشد .دادههای بخش مشارکت در سطح بینالمللی نیز نشان میدهد که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 534 ،مدرک با مشارکت پژوهشگران در
سطح بینالملل انجام دادهاند که میانگین آن برابر با  11/62است .همانطور که دادههای جدول  1نشان میدهد طی سالهای مورد بررسی میزان استنادات و
میانگین در سطح همکاری بینالملل بیشتر از سطح ملی و سازمانی و از هر دو باالتر بوده است.

نمودار  .9تعداد مقاالت ،تعداد استنادات و میانگین مقاالت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جدول  .1برونداد آزمون همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

تاثیر مشارکت بینالمللی بر میزان استنادات

%99

آلفا

ضریب همبستگی

نتیجه آزمون

1/11

1/166

مثبت بودن همبستگی
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جدول  ،1تاثیر مشارکتهای بینالمللی بر میزان استنادات را نشان میدهد .به طور کلی میزان استنادهای دریافتی از مشارکتهای ملی و بینالمللی بیتاثیر
نمانده و همبستگی مستقیمی میان مشارکتها و میزان استنادات وجود دارد .به منظور بررسی همبستگی میان مشارکتها و میزان استنادات از آزمون همبستگی
اسپیرمن (ناپارامتریک) استفاده شد .مقایسه نتیجه آزمون با جدول استاندارد نشان میدهد که همبستگی مثبتی بین دو متغیر وجود دارد و این رابطه به لحاظ
آماری در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
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جدول  ،2شامل فهرستی از ده کشور میباشد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آنها بیشترین مشارکت را در سطح بینالملل برقرار کرده است .بر اساس
دادههای جدول ،پژوهشگران دانشگاه مذکور بیشترین مشارکت علمی خود را با پژوهشگران ایاالت متحده آمریکا در  222مدرک داشتهاند .رتبههای دوم و سوم
نیز متعلق به ایتالیا در  72مدرک و استرالیا در  26مدرک میباشد.
جدول  .1كشورهایی كه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آنها بیشترین مشاركت را داشته است
رتبه

كشورها /مناطق

درصد

مدرک

1

آمریکا

65/71

222

2

ایتالیا

12

72

6

استرالیا

9/95

26

4

کانادا

9/62

59

5

انگلستان

3/34

52

2

آلمان

7/53

43

7

مالزی

4/53

29

3

فرانسه

4/1

22

9

ترکیه

4/1

22

11

سوئد

6/7

24

بر اساس دادههای ارائه شده در جدول  ،6بیشترین تولیداتی که در این دانشگاه با همکاری پژوهشگران دانشگاههای بینالمللی انجام شده ،مربوط به حوزه
پزشکی عمومی داخلی و رتبههای دوم و سوم نیز متعلق به موضوعات داروسازی و عصبشناسی است.
جدول  .9تمركز موضوعی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مشاركتهای بینالمللی
1

پزشکی عمومی داخلی

19/72

427

2

داروسازی

14/44

642

6

عصبشناسی

11/23

256

4

بهداشت محیط زیست

9/13

215

5

عمل جراحی

3/21

214

2

ایمنیشناسی

7/91

137

7

تحقیقات پزشکی

7/91

137

3

بیولوژی

7/31

135

9

طب اطفال

7/11

122

11

تومورشناسی

2/31

121

بحث و نتیجهگیری
امروزه اهمیت پژوهش در تمامی رشتهها و حوزههای علمی آشکار است؛ بنابراین دستیابی به پیشرفت و توسعه مستلزم برخورداری از سطحی مؤثر از
ارتباطات و همکاریهای پژوهشی بینالمللی است و این همکاریها در ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی بسیار بااهمیت است .بر این اساس ،پژوهش
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رتبه

تمركز موضوعی

درصد

مدرک
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حاضر با هدف بررسی مشارکتهای بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه استنادی وبآوساینس و تاثیر این همکاریها بر استنادات صورت گرفته
است.
نتایج پژوهش نشان داد که تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی دوره پنج ساله مورد بررسی ،روندی رو به رشد داشته است؛ لذا بیشترین سهم
همکاریهای بینالمللی این دانشگاه مربوط به سال  2112و کمترین سهم مربوط به سال  2114بود .نتایج بخش بررسی پژوهشهایی که با همکاری و مشارکت
پژوهشگران در سطح جهان انجام گرفته نیز نشان داد که  534مدرک با مشارکت در سطح بینالملل انجام شده که هر سال بر تعداد تولیدات افزوده شده است
و طی سالهای مختلف از روندی رو به رشد برخوردار بوده است .این در حالی است که در سالهای اخیر ،نیاز به دریافت اطالعات از شبکه جهانی اینترنت
گسترش یافته است و نیاز به تولید علم در حوزه سالمت و بهداشت نیز بیشتر شده است .افزایش کمّی تولیدات علمی زمانی با ارزش است که همراه با رشد
کیفی تولیدات علمی باشد و نمایهشدن در پایگاههای معتبری چون وبآوساینس بیانگر کیفیت علمی پژوهشها است؛ لذا افزایش کیفیت تولیدات علمی بر روند
رشد تولیدات علمی و درنتیجه افزایش میزان استنادات تاثیرگذار خواهد بود .پژوهشگران بایستی به افزایش کیفیت تولیدات علمی بیش از توسعه کمّی اهمیت
دهند؛ زیرا افزایش کیفی تولیدات علمی بر روند رشد کمّی تولیدات تاثیرگذار خواهد بود .به منظور افزایش تولیدات علمی الزم است عوامل موثر بر افزایش و
کاهش تولیدات مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان عوامل بازدارنده را حذف و عوامل موثر را تقویت کرد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش زارع بنادکوکی ( )11و
جعفرزاده و جاللی دیزجی ( )12همراستا است.
نتایج همچنین نشان داد تمرکز موضوعی تولیدات علمی که با مشارکت کشورهای خارجی صورت گرفته است بر روی حوزه پزشکی عمومی داخلی میباشد
و پس از آن داروسازی ،عصبشناسی ،بهداشت محیط زیست ،عمل جراحی ،ایمنیشناسی ،تحقیقات پزشکی ،بیولوژی ،طب اطفال و تومورشناسی ده حوزه
موضوعی برتری هستند که بیشترین تعداد مقاالت دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در مشارکتهای بینالمللی در بازهی زمانی  2112تا  2112به خود اختصاص
دادهاند .هر چند تمایل به تولید یا مشارکت علمی در میان پژوهشگران برخی از رشتهها بیشتر از سایر رشتهها میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهش بشیری و
همکاران ( )11و جعفرزاده و جاللی دیزجی همسو است (.)12
یافتههای بخش بررسی تاثیر مشارکتهای ملی و بینالمللی بر میزان استنادات نشان داد که تعداد استنادهای دریافتی از مشارکتهای ملی و بینالمللی
بیتاثیر نمانده و رابطه معنادار مثبتی بین مشارکتها و تعداد استنادها وجود دارد و لذا مقاالت مشارکتی بینالمللی این دانشگاه ،منجر به عملکرد استنادی بهتر
و رویتپذیری بیشتر مقاالت شدهاند .به منظور بررسی همبستگی میان مشارکتها و میزان استنادات از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .این یافته با نتایج
پژوهش  Niو  )14( Anدر خصوص اثرگذاری استنادی باالی مقاالت مشارکتی بینالمللی همخوانی دارد.
میانگین استنادات نشان داد که با وجود آنکه  534مدرک با مشارکت پژوهشگران خارجی صورت گرفته است و این میزان از تعداد مقاالتی که با مشارکت
پژوهشگران سازمانهای داخلی انجام شده است کمتر میباشد؛ اما میانگین نشان میدهد که هر چه میزان مشارکت بینالمللی بیشتر باشد ،تعداد استنادات این
دانشگاه نیز افزایش مییابد .در مرحله دوم نیز هرچه میزان مشارکت با سازمانهای دیگر در سطح ملی بیشتر شود ،تعداد استنادات نیز بیشتر خواهد شد .میزان
استناد به یک اثر علمی با کیفیت آن مرتبط است .قابل استناد بودن میتواند در اثربخشی کیفیت مقاالت مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه مقالهای قابلیت استناد
بیشتری داشته باشد ،از نظر کیفی از محتوای بهتری برخوردار است و در نتیجه رویتپذیری آن افزایش خواهد یافت .به منظور افزایش رویتپذیری و استنادات
تولیدات علمی این حوزه بهتر است پژوهشگران مقاالت خود را در مجالتی به چاپ برسانند که در نمایهنامههای معتبر بینالمللی نظیر وبآوساینس و اسکوپوس
( )Scopusنمایه میشوند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش بشیری و همکاران همراستا است (.)11
از سویی دیگر بیشترین میزان همکاریهای بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب با آمریکا ،ایتالیا ،استرالیا ،کانادا ،انگلستان ،آلمان ،مالزی،
فرانسه ،ترکیه و سوئد صورت گرفته است که کشورهای مذکور در بازهی زمانی مورد پژوهش ،به ترتیب در رتبههای اول تا دهم قرار دارند و جزو کشورهای
پیشرفته محسوب میشوند .میتوان گفت یکی از دالیل اصلی میزان مشارکت علمی با کشورهای مذکور ،محل دانشآموخته شدن یا گذراندن فرصت مطالعاتی
برخی از پژوهشگران در آن کشورها باشد .متاسفانه این نتایج نشان از شکاف دیجیتالی کشورهای شمال و جنوب است که برای کشورهای جنوب بحرانآفرین
میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد پراکندگی جغرافیایی پژوهشهای علمی بینالمللی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و بیشتر پژوهشها در کشورهای
پیشرفته انجام میشود؛ این در حالی است که کشورهای در حال توسعه نیازمند دسترسی به نتایج پژوهشهای علمی سایر کشورها به منظور افزایش سطح
سالمت و بهداشت عمومی جامعه میباشند .میتوان ادعا کرد که رشته پزشکی تا حد زیادی بر اساس نتایج پژوهشهای پزشکی است؛ بنابراین الزم است
دولتها بیش از هر زمان دیگری به تشویق و حمایت مالی پژوهشگران و بهرهوری از نتایج پژوهش آنها روی آورند .این پژوهش با نتایج پژوهش زارع بنادکوکی
( )11و  Merigoو  )7( Yangاز لحاظ تمرکز موضوعی و میزان مشارکت کشورها همسو است.
با نگاهی به جداول موجود در بخش یافتهها متوجه میشویم که نویسندگان و دانشگاههای صاحب رتبه در حیطه همکاری بینالمللی با ایران معرفی شدند؛
لذا به منظور تقویت ارتباطات علمی و همکاریهای بینالمللی با سایر کشورها ،پژوهشگران دانشگاه مذکور باید در تولیدات علمی خود بیش از گذشته با
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پژوهشگران صاحب رتبههای برتر چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی به انجام پژوهش بپردازند؛ زیرا از این طریق هم در کار خود موفقتر عمل میکنند
و هم به تولید علم در این حوزه کمک خواهند کرد؛ همچنین تولیدات علمی افراد سرشناس و صاحب رتبه بیشتر مورد توجه افراد دیگر قرار میگیرد و افراد سعی
میکنند با استناد به تولیدات افراد سرشناس رشته ،به اعتبار و کیفیت تولیدات علمی خود بیافزایند؛ استنادات بیشتری به دست آورند و همچنین میزان رویتپذیری
مقاالت خود را افزایش دهند و نتایج پژوهشهای خود را در نشریات معتبرتری به چاپ برسانند؛ از این رو توصیه میشود با این پژوهشگران در تولیدات علمی
و پژوهشی مشارکت و همکاری بیشتری صورت پذیرد.
از آنجایی که مقاالت پراستناد یکی از شاخصهای مهم در رتبهبندی بینالمللی هستند ،در این حوزه میتوان از ایرانیان نخبه مقیم کشورهای پیشرفته بهره
گرفت .این پژوهشگران با توجه به وابستگی ملیتی که با ایران دارند ،با پژوهشگران ایرانی با هدف افزایش کمی و کیفی همکاریهای علمی بینالمللی همکاری
خواهند کرد؛ از سوی دیگر این همکاری منجر به کاهش هزینههای پژوهشی ،افزایش مقالههای مشارکتی ،ارتقاء کیفیت ،کمیت و اعتبار تولیدات علمی،
صرفهجویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات و فناوریهای موجود میشود.
با توجه به اینکه این پژوهش نمایه استنادی وبآوساینس را در برمیگیرد امکان آن هست که محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با محققان و کشورهای
خارجی همکاری داشته باشند؛ ولی تولیدات آنها در نمایه استنادی وبآوساینس نمایه نشده باشد و یا اینکه محققان تولیدات علمی حاصل از همکاریهای
بینالمللی خود را در مجالت پژوهشی داخل کشور و یا در نمایهنامههای دیگری به چاپ برسانند و این محدویت عمده در این پژوهش محسوب میشود.
با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 اختصاص فرصتهای مطالعاتی و استفاده از پژوهشگران برتر ایرانی مقیم کشورهای پیشرفته در جهت تقویت ارتباطات و مشارکتهای علمی بینالمللی.
 تشویق پژوهشگران ایرانی و حمایت مالی دولت از آنها برای مشارکتهای علمی بینالمللی
 شناسایی پژوهشگران ،دانشگاهها و سازمانهای صاحب رتبه جهت همکاریهای علمی بینالمللی
 شناسایی عوامل موثر و موانع همکاریهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم پزشکی
مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،مسائل اخالقی از جمله سرقت ادبی ،انتشار یا تسلیم دوگانه و همچنین اصول محرمانگی در ارائهی دادههای پژوهش
بهطور کامل رعایت شده است.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

تقدیر و تشکر
این مقاله بدون حمایت مالی انجام گرفته است؛ از سردبیر گرانقدر و داوران محترمی که با نظرات ارزشمند خود در ارتقای این اثر سهم دارند ،صمیمانه
تشکر میکنیم.
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