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 m. esmaeili2@gmail.com پست الكترونيك:    44865179تلفن: صديقه محمد اسماعيل  دكتر نويسنده مسئول مكاتبات: #، 

 : 
 

  

  2015-2011الگوي همكاري هاي مشترك در حوزه دندانپزشكي بين سال هاي 
  

  #2صديقه محمد اسماعيل، دكتر  1نسيم نراقيان

  

  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم  ،كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي -١
  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ،علم اطالعات و دانش شناسي گروه  دانشيار  -2

  
  

  :خالصه
آنجا كه  همكاري هاي  از  است. "علم كالن"و مهم در جهان ، مولفه اي اساسي بين نويسندگان مقاالتهمكاري : سابقه و هدف 

الگوي همكاري هاي هدف پژوهش حاضر علمي(هم تاليفي) به عنوان عنصري كليدي در پيشرفت دانش در نظر گرفته مي شود، 
 بوده است.تهران دانشكده هاي مستقر در  شهر  دندانپزشكي تاليفات مشترك در حوزه

گردآوري داده ها بوده است. پايگاه اطالعاتي اسكوپوس منبع گردآوردي داده ها، به روش توصيفي انجام شد.  مطالعه : مواد و روش ها
با استفاده به دو صورت جستجوي موضوعي و جستجو با نام تك تك دانشكده هاي دندانپزشكي صورت گرفت و تجزيه وتحليل داده ها 

  انجام شد. ، NetDraw، Ucinet نرم افزارهاي از
و داراي روند صعودي بوده  سال اخير  5، در تهران شهر دانشكده هاي مستقر در نشان داد كه مقاالت حوزه دندانپزشكي نتايج ها:افتهي

ميانگين شاخص ضريب همكاري براي حوزه و  استانجام شده بيشترين همكاري بين المللي با كشورهاي آمريكا، انگليس و تركيه 
به صورت  موارد  درصد 2/1در  مقاالت  دارد. كه نشان از همكاري نويسندگان به صورت گروهي رديد برآورد گ 73/0دندانپزشكي 

عسگري و صغيري در آقايان بر اساس شاخص هاي تحليل شبكه،   موارد به صورت گروهي تاليف شده بودند. درصد 8/98  در انفرادي و
  اند.داشته حوزه دندانپزشكي نقش مرجعيت را بر عهده

نويسنده در مقاالت، الگوي غالب تاليفات دندانپزشكي بوده و نويسندگان از كشورهاي آمريكا،  5رسد الگوي به نظر مي: جه گيرينتي
  اند.تاليفي داشتهانگليس و تركيه بيشترين همكاري را در هم

  ، علم سنجي، دندانپزشكي شبكه همكاري :يديكل كلمات
  17/7/96پذيرش مقاله:     19/4/96 اصالح نهايي:   17/2/96  وصول مقاله:

 

  

  مقدمه:
در بيشتر اوقات، مولفه اي  نويسندگان مقاالتهمكاري ميان 

  )1(است. "علم كالن"اساسي و مهم در جهان 
يك پژوهش گر  به تنهايي كمتر مي تواند، تمام دانش، مهارت  
و زمان الزم براي مشاركت فعال در حيطه هاي نظري و عملي، 

  حوزه محدود از پژوهش را داشته باشد.در بيش از يك 
از اين روست كه همكاري هاي علمي(هم تاليفي) به عنوان 

 )1،2(عنصري كليدي در پيشرفت دانش در نظر گرفته مي شود.
پژوهشگران در همكاري هاي علمي ايده هاي  خود را به 

اشتراك گذاشته و بر كيفيت كار يكديگر اثر مي گذارند و بدين 
مهارت هاي تخصصي و هم از اشتراك مساعي در سبب، هم از 

كار گروهي بهره مي برند و همين مسئله موجب گسترش كيفي 
  و كمي بروندادهاي علمي مي شود.

  تاليف مشترك بين پژوهشگران باعث به وجود آوردن 
بين آنها مي شود.  (Social Network)هاي اجتماعي شبكه

ي هستند كه از شبكه هاي تاليف مشترك نوعي شبكه اجتماع
شبكه و خطوطي  (Nodes)مجموعه نويسندگان يا گره هاي 
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(Links)  كه ارتباط ميان آنها را نشان مي دهد،تشكيل شده
  )2(اند. 

ايده هاي خود را به  ،پژوهشگران در همكاري هاي علمي
اشتراك گذاشته و بر كيفيت كار اثر مي گذارند و بدين ترتيب، 

هم از دستاوردهاي يكديگر در هم از مهارت هاي تخصصي و 
كار گروهي بهره مي برند و همين مسئله موجب گسترش كيفي 

   )3(و كمي بروندادهاي پژوهشي مي شود.
به دليل اهميت كارهاي گروهي در پژوهش هاي علمي، 
مطالعات زيادي به بررسي همكاري پژوهشگران در توليدات 

 )4(.علمي در سطح كشورها پرداخته اند

به بررسي ميزان هم تاليفي  و همكاران Asadiدر پژوهش 
پژوهشگران ايراني در حوزه فني و مهندسي بين سال هاي 

درصد  92پرداخته شد. يافته ها نشان داد كه  1990-2010
درصد، انفرادي بوده  8توليدات به صورت مشاركتي و تنها 

و  1992است.ميزان توليدات بين المللي فقط در سال هاي 
اند. همچنين ن درصد را به خود اختصاص دادهبيشتري 1994

مقاله هم تاليفي در حوزه فني و  100نشريه بيش از  47
اند و ضريب تاثير مجالت منتشره مهندسي را به چاپ رسانده

عنوان نشريه از  7كننده مقاالت هم تاليفي بسيار پايين و 
  )5(اند.ضريب تاثير نسبتا خوبي برخوردار بوده

Basir Ghafori با هدف ترسيم شبكه علمي طب  و همكاران
 WOSپايگاه  ، در2011تا  2001اورژانس ايران بين سال هاي 

به انجام پژوهش پرداختند. اين پژوهش با استفاده از فنون  
تحليل خوشه انجام شده و براي تعيين الگوهاي استنادي از دو 
شاخص عامل تاثير و تعداد استنادات استفاده شد. تجزيه و 

و   HIST CITEحليل داده ها، به وسيله نرم افزارهاي ت
BIBEXELL   وPAJAK   صورت گرفت. يافته ها نشان

داد كه مقاالت حوزه طب اورژانس در سه سال گذشته رشد 
صعودي داشته و بيشترين همكاري بين المللي ايران در سال 

و با هفت مقاله بوده است. بيشترين تعداد مقاالت در  2011
مقاله و بيشترين ميزان استناد در سال  37با  2011سال 
 7استناد بوده است. شبكه حوزه طب اورژانس، از  84با  2007

خوشه تشكيل  11خوشه و شبكه متخصصان طب اورژانس، از 

اي بودن حوزه طب اورژانس، همكاري شده و به علت بين رشته
ت و اشتراك متخصصان آن با ديگر رشته ها مي تواند در پيشرف

  )6(اين حوزه موثر باشد.

Osareh   پژوهشي را با عنوان بررسي شبكه هم و همكاران
تاليفي پژوهشگران ايران در حوزه دارو شناسي و داروسازي در 

انجام دادند. روش  2000-2012 هايدر سال WOS پايگاه 
جامعه  .علم سنجي و تحليل شبكه بود انجام اين پژوهش

وزه داروشناسي و داروسازي مدرك در ح 3514پژوهش شامل 
منتشر  2012تا  2000كه در سال هاي  بود WOSپايگاه 

تحليل  PAJAKشده بودند. داده ها نيز با استفاده از نرم افزار 
شده بودند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه ضريب همكاري اين 

نويسنده الگوي غالب و  4، الگوي بيش از 7/0انتشارات 
المللي با پژوهشگران انگلستان، آمريكا و  بيشترين همكاري بين

 90كانادا است. شبكه هم تاليفي پژوهشگران متشكل از 
بود. ميان تعداد  084/0نويسنده و درجه چگالي اين شبكه 

انتشارات ودرجه مركزيت نويسندگان رابطه خطي قوي و 
ها بررسي  )7(مشاهد شد. 01/0مستقيم در سطح معناداري 

دندانپزشكي تا كنون مطالعه مشابهي انجام  نشان داد در حوزه
نشده است و ما را بر آن داشت تا با هدف بررسي الگوي 
همكاري مشترك در حوزه دندانپزشكي اين مطالعه را در سال 

  انجام دهيم. 96-1395
  

  مواد و روش ها:
پژوهش حاضر كه به لحاظ هدف از نوع  مطالعات  يروش شناس

 ،يفيانجام  گرفته است، توص ينجعلم س كرديو با رو يكاربرد
حوزه يبرونداد علم ليو تحل يبررس ف،يو به  توص بود يليتحل
 لياز فنون تحله و با استفاداست  پرداخته  يدندانپزشك ي

و شبكه  رهاساختا ميو ترس يبه بررس يسنج شبكه در علم
 يدندانپزشك يدانشكده ها و مراكز آموزش در يعلم يهمكار

استخراج شده  يها هران با استفاده از دادهمستقر در  شهر ت
كه  ،يشبكه اجتماع لياسكوپوس پرداخته است. تحل گاهيازپا
عنوان به   شود يشناخته م زيساختار ن ليبه عنوان تحل ياهگ
بكار  يعلم يهمكار هايساختار شبكه يبررس يبرا يكرديرو
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 يداده ها به دو صورت جستجو يگردآور )10(.شوديگرفته م
 يدندانپزشك يو جستجو با نام تك تك دانشكده ها يوعموض

داده ها با استفاده از نرم  ليوتحل هيصورت گرفت و تجز
 انجام شد.  NetDraw ،Ucinet يافزارها

  

 

  ته ها:ياف

 )Collaboration Coefficient (CC)(ميزان ضريب همكاري   

علمي پژوهشگران حوزه دندانپزشكي دانشكده هاي مذكور نيز 
بر اين اساس ابتدا مقاالت براساس  .بررسي قرار گرفت مورد

تعداد نويسندگان شان رتبه بندي شدند و سپس با استفاده از 
  فرمول زير ضريب همكاري گروهي نويسندگان محاسبه گرديد.  

  
FJ تعداد مقاالت تاليفي داراي تعداد =j  نويسنده  

 J و غيره نويسنده 3نويسنده،  2نويسنده،  1= مقاالت داراي  
Nتعداد كل مقاالت منتشر شده =  
Kبيش ترين تعداد نويسنده در مقاله =  

  
برابر است  يپژوهشگران حوزه دندانپزشك يعلم يهمكار بيضر
 انيم يخوب يهمكار بيكه نشان دهنده ضر 73/0با 

 يدندانپزشك يدانشكده ها يپژوهشگران حوزه دندانپزشك
دانشگاه آزاد  شاهد و ،يبهشت ديتهران، شه يدانشگاه ها

با  شيخو يباشد. كه توانسته اند در برونداد علم يم ياسالم
داشته باشند.  يهمكار كيو از نزد يپژوهشگران به خوب گريد

هرچه به  بيضر نياست. ا 1صفر تا  نيب يرقم يهمكار بيضر
باالست و برعكس هرچه به صفر  يباشد سطح همكار كترينزد 1

حوزه  سندگانينو نيب يگروه يباشد سطح همكار كترينزد
رتبه بندي مقاالت دانشكده هاي  1در جدول  .كمتر است

  شود. ديده مي دندانپزشكي  براساس تعداد نويسنده آنها
  

  

  
رتبه بندي مقاالت دانشكده هاي دندانپزشكي  براساس   -1جدول 

  تعداد نويسنده آنها
  

  )fj/n) × (J/1(  فراواني مدارك  نويسنده
  )1/1) × (802/9( =01/0  9  يك نويسنده اي
)2/1) × ( 802/112  113  دو نويسنده اي ) = 07/0  
  )3/1) × (802/114( = 05/0  114  سه نويسنده اي

  )4/1) × (802/162( =05/0  162  جهار نويسنده اي
  )5/1) × (802/258( =06/0  258  پنج نويسنده اي
  )6/1) × (802/82( =016/0  82  شش نويسنده اي
  )7/1) × (802/65( =01/0  65  و.. هفت نويسنده اي

-1  802  جمع 27/0 =  73/0  
  

شبكه همكاري نويسندگان حوزه دندانپزشكي دانشگاه هاي 
نويسنده شكل گرفته است كه به  496مذكور با مشاركت 

دليل گستردگي شبكه فقط نويسندگان مهم در شبكه نشان 
شوند. به عبارتي شبكه همكاري زير شامل داده مي
ي است كه حداقل ده مقاله در حوزه دندانپزشكي نويسندگان

منتشر كرده اند و در چارچوب اين شبكه حداقل دو بار 
همكاري را با نويسندگان شبكه شكل داده بودند. در اين 

ها نشان دهنده همكاري بيشتر شبكه نيز بزرگي گره
نويسندگان است و ضخيم بودن خطوط بين نويسندگان نيز 

  نويسندگان با يكديگر مي باشد. مبين همكاري بيشتر 
 K-Coresشبكه همكاري نويسندگان با استفاده از الگوريتم 

شده است كه در شبكه همكاري  به پنج خوشه مختلف تقسيم
با رنگ هاي مختلف نشان داده شده است.  همانطور كه 
مالحظه مي كنيد با وجود اينكه اين خوشه داراي پيوندهايي 

مزمان داراي هويت جداگانه اي براي با يكديگر هستند ولي ه
خود نيز هستند و هر كدام از خوشه ها را گره يا گره هاي 
مركزي هدايت مي كند. بطور مثال خوشه با رنگ قرمز با 

  مركزيت عسگري شكل گرفته است و يا خوشه با رنگ سياه 
  ) 1(شكل  با هدايت صغيري ايجاد شده است.

  در حوزه دندانپزشكي (هسته) نويسندگانتأليفي شبكه هم -1شكل 
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هــا در حــوزه تــأليفي مؤسســات و دانشــگاهترســيم شــبكه هــم
رخدادي اسامي مؤسسـات و دانشـگاه   دندانپزشكي، بر اساس هم

انجام شده است. به عبارتي مبناي شكل گيري شبكه همكـاري،  
ها در مدارك علمي بوده است. بطور رخدادي اسامي دانشگاههم

شــگاه مختلــف در برونــداد علمــي حــوزه دان 150كلــي تعــداد 
دندانپزشكي ايران مشاركت داشته اند كه دانشگاه هـاي مهـم و   
تاثيرگذار در شبكه همكـاري دانشـگاه هـا مشـهود است.شـبكه      

ارائـه شـده    2ها و موسسـات علمـي در شـكل    همكاري دانشگاه
هاي داراي همكاري بيشـتر بـا گـره    است. در اين شكل دانشگاه

يش درآمـده اسـت. همـانطور كـه در ايـن شـبكه       بزرگتر به نما
هـاي داراي توليـد علمـي بيشـتر،     مالحظه مـي كنيـد دانشـگاه   

  اند.همكاري علمي بيشتري را نيز با بقيه دانشگاه ها شكل داده
  

  
ها و مؤسسات علمي در حوزه تأليفي دانشگاهشبكه هم - 2شكل 

  دندانپزشكي

موقعيت بينابيني،  همانطور كه در اين شبكه مالحظه مي كنيد 
اش براي موقعيت يك دانشگاه را درون شبكه برحسب توانايي

كند. يك گره ها در شبكه نمايان ميها يا گرهارتباط با ساير زوج
هاي مختلف با مركزيت بينابيني باال، همانند پلي است كه بخش

سازد و اگر آن گره را از شبكه يك شبكه را به هم متصل مي
رتباطات موجود در شبكه را تحت تأثير قرار حذف كنيم كل ا

  )8(دهد مي

شبكه همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد 
(گره ايران در شبكه همكاري  بهشتي، شاهد و دانشگاه آزاد

 3كشورها) با كشورهاي مختلف در حوزه دندانپزشكي در شكل 
ن گره پيوند ميان اي 60گره و  16ارائه شده است. اين شبكه از 

كشور  16ها شكل گرفته است. به عبارتي در درون اين شبكه 
باهم ديگر همكاري داشته اند كه حاصل همكاري آنها شكل 

ها گره پيوند همكاري بوده است. در اين شبكه اندازه 60گيري 
بيانگر تعداد همكاري كشورها است در واقع كشوري كه 

اندازه گره همكاري بيشتري با كشورهاي ديگر داشته باشد 
  مربوط به آن در شبكه بزرگتر است و برعكس. 

  

  
  در حوزه دندانپزشكي كشورهاتأليفي شبكه هم -3شكل 

 

براي ترسيم خوشه هاي موضوعي بروندادهاي علمي حوزه 
دندانپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، 

تفاده از هم رخدادي واژگان در چكيده مقاالت اسشاهد و آزاد، 
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براي ترسيم  Vosviewer شد و براي اين منظور، نرم افزار 
خوشه هاي موضوعي بروندادهاي پژوهشي حوزه مذكور بكار 
گرفته شد. خوشه هاي موضوعي اين حوزه در سه خوشه 
  موضوعي كلي شكل گرفته است. خوشه هاي مختلف با 

  رنگ هاي متفاوت در شكل شماره دو نشان داده شده است. 
 قرمزكه با رنگ  دندانپزشكيرين خوشه موضوعي حوزه مهم ت

مرتبط با  نشان داده شده است در زمينه عوامل  4در شكل 
بيماري هاي دندانپزشكي است كه با برچسب دانش نشان داده 

از جمله موضوعات مورد توجه سن، جنسيت،  شده است.
اري، شايع، تحليل آماري ميانگين سن، پيش زمينه، رابطه، بيم

  د.بو
به مسائل  نمايش داده شده سبزكه با رنگ  دومخوشه ي 

مرتبط با ارزيابي نظام هاي آموزشي مي باشد كه از موضوعات 
گروه آزمايشي، نمونه ، ارزش، مورد توجه در آن مي توان به 

   اشاره كرد. ، مطالعه آزمايشگاهي، MTAتركيب شيميايي 
نشان داده  با رنگ آبي و با برچسب جراحي كه سومخوشه هاي 

عمل جراحي در به لحاظ موضوعي حوزه شده است 
موضوعات زيرپوشش توجه قرار داده است. دندانپزشكي را مورد 

  جراحي، عمل كردن، خطر و گزارش مورداين خوشه شامل 
 مي باشد.

  

  
  خوشه هاي موضوعي حوزه دندانپزشكي - 4شكل 

 

  بحث:

پزشكي با حوزه دندانكه پژوهشگران تحقيق حاضر نشان داد، 
كه در  از شرايط خوبي برخوردارند. 73/0ضريب همكاري 

و همچنين با حوزه ) 9(.و همكاران است Batooli راستاي مطالعه
  داروسازي برابر است ولي از حوزه طب اورژانس بيشتر 

  باشد.مي
پژوهشگران حوزه  شتريپژوهش، ب يها افتهيبر اساس 
نموده اند. كه  فيتال يمقاالتشان را به صورت گروه يدندانپزشك

 و همكاران  Mohammad Esmaeilهمسو با پژوهش 
 سندهيدرصد مقاالت به صورت تك نو 2/1و  فقط  )10(است

حوزه  نيدانشمندان در ا ينوشته شده است كه نشان از همكار
حوزه  نيمحققان ا نيب يهمكار بيضر نيانگيدهد و م يرا م

   .مطلب است نيا يايگو زين
 يبا پژوهشگران دانشكده دندانپزشك اليفيت هم نيشتريب

 يدندانپزشك  دانشكده گر،يدانشگاه تهران بود. به عبارت د
دانشكده  ريبا سا يسندگيدر هم نو يدانشگاه تهران نقش محور

 هيها با نظر افتهي نيكشور را  داشت. ا يدندانپزشك  يها
  )11(.دارد ي، همخوان تيمركز

نشان مي دهد در ساختار  با اين وجود بررسي شبكه همكاري
شبكه همكاري حوزه نويسندگان كمتري مشاركت داشته اند و 
در اين ساختار نيز سطح همكاري پايين است و بيشترين 
همكاري ميان تعداد اندكي از نويسندگان ايجاد شده است. 

دهي به عسگري و صغيري از نويسندگان مهم  به جهت شكل
پژوهشگران ديگر در حوزه شبكه همكاري و جلب توجه از سوي 

د. ندندانپزشكي ايران، نقش مركزي و مرجعيت را بر عهده دار
هاي مختلف منزوي و فكرآزاد در پيوستگي شبكه و ارتباط گره

د، كه همانند پلي نكنبا بدنه شبكه نقش فعالي را ايفا مي
هستند كه نويسندگان مختلف در شبكه را به يكديگر پيوند 

  داده است. 
شبكه همكاري دانشگاه ها نشان داد در ساختار اين بررسي 

دانشگاه ديگر  5شبكه، هر دانشگاه بطور متوسط تقريبا با 
همكاري داشته است ولي سطح پيوندهاي بين دانشگاه ها 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
96

.1
4.

4.
9.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1396.14.4.9.6
https://jrds.ir/article-1-888-en.html


  
  249                                                                                                                 نسيم نراقيان  و همكار                                      

  

  54/پياپي 1396  زمستان/چهارم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره چهاردهم /شماره                
 

 

درصد از كل پيوندهاي احتمالي  11پايين است بطوريكه تنها 
بين آنها شكل گرفته است. همچنين دانشگاه ها براي ايجاد 

مكاري با ديگر دانشگاه ها حداقل بايد به واسطه سه دانشگاه ه
ديگر اقدام به همكاري كنند به عبارتي فاصله دانشگاه ها براي 
ايجاد همكاري زياد است و روند شكل گيري همكاري در سطح 
شبكه با موانع روبروست بطوريكه همكاري با واسطه حداقل سه 

ثيرگذار را در كوتاه دانشگاه، شكل گيري روابط گسترده و تا
  سازد.مدت ناممكن مي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و تهران جايگاه مهمي در 
دهي و هدايت و رهبري حوزه دندانپزشكي ايران توليد، جهت

ها ها تمايل دارند با اين دانشگاهدارند كه بيشتر دانشگاه
ها در تأليفي مؤسسات و دانشگاههمكاري كنند. در شبكه هم

حوزه دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران در حوزه 
كند مطالعات دندانپزشكي در ايران جرياني علمي را هدايت مي

كه از اين طريق توانسته است جايگاه مهمي را در شبكه 
ها در اختيار بگيرد. اين همكاري بين مؤسسات و دانشگاه

يگر هاي دمؤسسه با قرار گرفتن در پل ارتباطي بين گره
ها مختلف در شبكه توانسته است جريان اطالعات را بين گره

دهي به هدايت كند. اين دانشگاه همچنين در فرايند شكل
جريان علمي دندانپزشكي توانسته است از نزديك و به سهولت 

هاي ديگر در اين شبكه تعامل و همكاري كند. در با دانشگاه
و نقش آفريني اين واقع شبكه همكاري دانشگاه ها با مركزيت 

دانشگاه شكل گرفته و توسعه يافته است بطوريكه با حذف اين 
دانشگاه از بدنه شبكه همكاري، شبكه مذكور از موجوديت مي 

  افتد.
 كشور آمريكا عالوه براينكه بيشترين همكاري را با پژوهشگران

رتبه نخست تاثيرگذارترين ايران در حوزه دندانپزشكي دارد، 
ار شبكه همكاري ايران در حوزه دندانپزشكي را كشور در ساخت

نيز در اختيار دارد. در واقع اين كشور عالوه بر ايجاد همكاري، 
نقش  نيز در گسترش و انتقال اطالعات در درون اين شبكه

  مي دارد.مه
پژوهشگران دانشگاه هاي علوم با توجه به شبكه همكاري، 

آزاد بيشتر تمايل پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شاهد و دانشگاه 

و با پژوهشگراني از كشورهاي امريكا، انگلستان جهت همكاري 
   تركيه را دارند.

Osareh  در مطالعه اي تحت عنوان بررسي شبكه هم تاليفي
پژوهشگران ايران در حوزه داروشناسي و داروسازي در پايگاه 

WOS 2012-2000  نشان داد كه پژوهشگراني كه تعداد
دارند، تمايل بيشتري براي همكاري گروهي  انتشارات بيشتري

يافته هاي پژوهش حاضر، نتايج پژوهش هاي پيشين  )12(دارند.
شبكه همكاري را تاييد مي كند و بر اين نكته تاكيد دارد كه 

هاي داراي توليد بين دانشگاه ها نشان مي دهد كه دانشگاه
ه ها با بقيه دانشگاعلمي بيشتر، همكاري علمي بيشتري را نيز 

اي ديگر نشان داد كه رشد توليدات و در مطالعه شكل داده اند
صعودي بوده و از رشد قابل توجهي  2011علمي از سال 

به عبارت ديگر هم تاليفي باعث   )13(برخوردار بوده است.
افزايش توليدات علمي خواهد شد كه اين امر رشد سريع تر در 

  اين حوزه را در بر خواهد داشت.

  

:يريگ جهينت  
 يمشاركت و همكار زانيپژوهش حاضر نشان داد كه م جينتا 

 يصعود ريعلم س ديدر تول يپژوهشگران حوزه دندانپزشك
 يمقاالت دارا ديدر تول يسندگينو جيرا يداشته است و الگو

 نيپژوهشگران ا ،يبوده است. از نظر سطح همكار سندهيپنج نو
   يارو همك دارند يمل يفيبه هم تال يتر شيب شيحوزه گرا

 هيو ترك سيانگل كا،يآمر يتر با كشورها شيآنها ب يالمللنيب
، دانشكده  يدندانپزشك يدانشكده ها انيكه از م بوده است
 نيدانشكده در ا نيدانشگاه تهران به عنوان پركارتر يدندانپزشك

  .حوزه شناخته شد
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