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زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقالههای منتشر شده در ارزیابی تولیدات علمی حوزهی پزشکی ایران در پایگاه

 Web of Scienceصورت گرفته است.

روش بررسی :مطالعهی حاضر از نوع تحقیقات علمسنجی است که با بهرهگیری از روش مرور متون تدوین شده است .جامعهی

پژوهش را  ۵۵عنوان مقالهی منتشرشده در مجالت علمی-پژوهشی و علمی ترویجی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینهی بررسی تولیدات علمی پزشکی ایران در پایگاه  Web of Scienceتشکیل

میدهد.

یافتهها :یافتهها نشان داد که در خصوص ارزیابی تولیدات علمی حوزهی پزشکی ایران(بین سالهای  55 )۱۳8۵-۱۳9۵مقاله منتشر
شده است که از آنها  35مقاله به بررسی بروندادهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی و بقیه به بررسی بروندادهای علمی یک
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حوزه موضوعی خاص پرداختهاند که حوزههای داروسازی و جراحی بیشترین تحقیقها را به خود اختصاص داده است۶۰/۶ .
درصد از پژوهشها توسط متخصصهای حوزهی علم اطالعات و دانششناسی و  ۳۹/۴درصد توسط متخصصان حوزهی پزشکی

منتشر شدهاند .در بین افراد و دانشگاهها ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بین افراد ،حافظ محمدحسن زاده اسفیجانی پرکارترین
شناخته شدند .اکثر پژوهشها با رویکرد علم سنجی منتشر شدهاند و در بین نرمافزارهای علمسنجی نیز نرمافزار  Pajekبیشتر

مورد استفاده قرار گرفته بود .در بین مقالههای منتشر شده ،مقالههای دو نفره و سه نفره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

بودند.

نتیجهگیری :مقاالت مورد بررسی دارای گرایش کمی بودهاند و ذکر روشهای متنوع نشاندهندهی نوعی آشفتگی بهکارگیری
واژههای کلیدی :تولیدات علمی ،پزشکی ،Web of Science ،مرور متون ،علم سنجی

 1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 2دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
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واژگان و اصطالحات است.

بررســی تولیدات علمی پزشــکی ایران...

مقدمه
میـزان تولیـد اطالعات علمی در هر کشـور ،بیانگر میزان رشـد
و توسـعهی آن کشـور در بیـن کشـورهای دیگـر اسـت .کشـورهای
مختلـف هـر کـدام بر اسـاس منابـع و امکاناتی کـه در اختیـار دارند و
نیـز اهمیـت و ارزشـی که برای علـم و تحقیقات علمی قایل هسـتند و
آن را در برنامهریزیهـای خـود قـرار میدهنـد ،سـهمی از فعالیتهای
علمـی جهـان را برعهـده میگیرنـد کـه بـر اسـاس آن ،جایـگاه علمی
آنـان نیـز در نظـام علمـی جهانی مشـخص میشـود(.)۱
بنابرایـن ،سـنجش و ارزیابـی علم(علمسـنجی) واقعیتـی اسـت
کـه در گذشـته و حـال در سـطح جهـان مطـرح بـوده و هسـت(.)۲
در علمسـنجی رایجتریـن شـیوه بـرای سـنجش تولیـدات علمـی،
بررسـی نمایهنامههـا و چکیدهنامههـای بینالمللـی اسـت( .)۳در
بیـن نمایهنامههـا و چکیدهنامههـای موجـود ،نمایـه اسـتنادی ISI

مشـهورترین و معتبرتریـن نمایههـای اسـتنادی اسـت .از سـوی دیگر،
وضعیـت تولیـدات علمـی نمایـه شـده در  ISIیکـی از مهمتریـن
شـاخصهایی اسـت کـه میتوانـد بهمنزلـهی موفقیـت جامعـهی
پژوهشـی هـر کشـور در انتشـار یافتههـای علمـی خـود در نشـریات
بینالمللـی در نظـر گرفتـهشـود( )۴و پایگاههـای  ISIمعروفترین و
مهمتریـن پایگاههـا بـرای نمایـه تولیدات علمـی جهان اسـت و روابط
اسـتنادی را ترسـیم و امـکان سـنجش کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی
را بـا اسـتفاده از شـاخصهای گوناگـون علمسـنجی فراهـم مـیآورد
و زمینـهی مناسـبی جهـت ارزیابی و سـنجش دسـتاوردها و انتشـارات
علمـی کشـورها بـه شـمار مـیرود(.)۵
حـوزهی پزشـکی از حوزههایـی اسـت کـه همـه سـاله
پژوهشهـای بـی شـماری در آن منتشـر میشـود و بـه تعبیـری
زیـاد و پراکندگـی بیش از حد انتشـارات علمی ،حتـی در یک موضوع
خـاص و پرداختـن بـه ابعـاد گوناگـون یـک مسـئلهی پژوهشـی از
منظرهـا و لنزهـای مختلـف اسـت .این بحـران موجب دشـواری یافتن
دانـش عینـی و کاربـردی از میـان انبوه اطالعات پژوهشـی میشـود و
ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف از پژوهـش علمـی حصول بـه دانش
عینـی و نتایـج کاربـردی از خلال همـه ایـن پژوهشهاسـت( .)۶لـذا
الزم اسـت متـون و دادههـا را سـازماندهی کـرده و پیـام اصلـی آنهـا
را اسـتخراج نمـوده و بـه کمـک روشهـای تلخیـص مطالعـات انجام
شـده و ارزشـیابی آنهـا ،بـه کار بسـت( .)۷یکـی از روشهـای موثـر
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  12آذر و دی 1397

شـواهد جدیـد در حوزههـای مختلـف بـه حـدی اسـت کـه در موارد
زیـادی نیـاز به خالصهسـازی و جمعبندی شـواهد برای اسـتفاده ارایه
دهنـدگان خدمـات سلامتی ،دانشـجویان و عالقهمنـدان بـه آن حـوزه
اسـت .یکـی از روشهای مرسـوم جمعبندی ،نـگارش مقالهی مروری
اسـت( .)8لـذا ،مسـالهی اصلی این پژوهش آن اسـت که بـا بهرهگیری
از روش مـرور متـون مشـخص سـازد که وضعیـت تحقیقـات ارزیابی
تولیـد علـم حوزهی پزشـکی ایـران چگونه اسـت؟ تا روشـن گردد که
در حـوزه تولیـدات علمی حوزه پزشـکی چـه تحقیقاتی منتشرشـده و
هـر کـدام از تحقیقـات منتشـر شـده چه زمینههـای موضوعـی را مورد
بررسـی قـرار دادند تا با بررسـی وضعیـت موجود خالهـای تحقیقاتی
را شناسـایی کـرده و بـرای محققـان معرفـی نماید.
در زمینـهی تحقیقات حوزهی پزشـکی ایـران مطالعات متعددی
صـورت گرفتـه اسـت کـه در ادامه به برخی از آنها اشـاره میشـود.
اسـماعیلپور بندبنـی و همـکاران در پژوهشـی  3335مقالـه را
کـه توسـط محققان ایرانـی در زمینـه رادیولوژی ،پزشـکی هسـتهای و
تصویربرداری پزشـکی در پایگاه  Web of Scienceو اسـکوپوس طی
سـالهای  2001-2016منتشـر شـده اسـت مورد تجزیـه و تحلیل علم
سـنجی قـرار دادنـد .یافتههـا نشـان داد که سـهم ایـران از تعداد اسـناد
نمایه شـده در  ۳۲ Web of Scienceدرصد و اسـکوپوس  ۵۲درصد
بسـیار پاییـن بود و فصلنامـه رادیولوژی ایران و تحقیقـات پرتو در هر
دو پایـگاه نمایه میشـود(.)9
سوسرایی

و

همکاران،

تحقیقات

جهانی

در

مورد

 Leishmaniasisدر  Web of Scienceرا طی سالهای 2006-2015
مورد مطالعه قرار دادند .در طی این ده سال  13658رکورد در این
زمینه در  Web of Scienceنمایه شده است .برزیل در تولید علمی
در زمینهی لیشمانیوز با انجام  3315مطالعه رتبهی اول را کسب کرد و
ایاالت متحده ،انگلستان و استرالیا همکاری بیشتری در انجام مطالعات
لیشمانیوز داشتند و  Sanderبا  232مقاله فعالترین محقق در این زمینه
موضوعی است(.)10
کازرانـی و همـکاران در یـک پژوهـش مرور متون بـه مطالعهی
مقالههـای مـروری حـوزهی علـوم پزشـکی کشـور طـی سـالهای
 2007-2012در پایـگاه اسـکوپوس پرداختنـد .یافتههـای آنـان نشـان
داد کـه دانشـگاههای علـوم پزشـکی تهـران ،بقیـهاهلل و علـوم پزشـکی
اصفهـان در تولیـد و انتشـار مقالههـای مروری در پایگاه اسـکاپوس در
335
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با«بحـران پژوهـش» رو بـه روسـت .علـت ایـن بحـران عمدتـ ًا حجـم

جهـت رسـیدن به این مهم ،اسـتفاده از مـرور متون اسـت .حجم تولید

ُسکینه فلسفین و همكاران

رتبههـای اول تـا سـوم قـرار دارنـد(.)11

اسـت .چراکـه ایـن گونـه مطالعـات بـه عنـوان پلـی میـان تحقیقات و

در خـارج از کشـور نیـز چندیـن تحقیـق در ایـن حـوزه

تصمیمگیـران بالینـی عمـل کـرده و کمـک میکنـد کـه بـه سـواالت

منتشـر شـده اسـت Mao .و همـکاران در یـک مطالعـه مـرور

بالینـی پاسـخ داده شـود .در ایـن مطالعـات ،آخریـن اطالعـات علمـی

نظاممنـد بـه مطالعـه  ۶۵۴مقالـهی مـروری منتشـر شـده بیـن

یـک موضـوع خاص نقد و بررسـی میشـود .مطالعات مـرور متون در

سـالهای  ۱۹۹۵تـا  ۲۰۱۳در حـوزهی شکسـتگی ران کـه در پایـگاه

صورتـی کـه بـا کیفیـت باال و بـه درسـتی انجام گرفته باشـند ،شـواهد

 Web of Scienceنمایـه شـده بـود ،دریافتنـد کـه کشـور آمریـکا بـا

قـوی بـرای اسـتفادهی پزشـکان جهت حل مشـکالت پزشـکی فراهم

انتشـار  ۱۷۱مقالـه در رتبـه نخسـت قرار دارد و کشـورهای انگلسـتان،

میکننـد؛ زیـرا ایـن نـوع مطالعـات در حقیقـت خالصـهای از همـه

کانـادا ،اسـترالیا و چیـن بعـد از آمریـکا در رتبههـای بعـدی جـای

مطالعـات مرتبـط بـا موضـوع را بـه صـورت خالصـه و شـفاف ارایـه

دارنـد( Royle .)12و همـکاران در یـک مطالعـهی مـروری نظاممنـد،

میکننـد کـه بـه پزشـکان کمـک میکنـد کـه بـا دانـش پزشـکی روز

 ۱۲۶۱مقالـه انگلیسـی زبـان منتشـر شـده در حوزههـای علوم زیسـتی

همگام شـده و پاسـخ به سـوال موردنظـر خـود را از جنبههای مختلف

و علـوم پزشـکی در سـال  ۲۰۰۸را کـه در پایـگاه اسـکوپوس نمایـه

دریافـت کننـد( .)۱5ایـن مطالعـات ،اطالعـات موجـود را یکپارچـه

شـده بودنـد ،مـورد مطالعـه قـرار دادنـد .یافتههـای آنـان نشـان داد که

سـاخته و اطالعـات الزم را بـرای تصمیمگیـری فراهـم میکننـد و

آمریـکا بـا انتشـار  ۳۶/۵درصـد از مقالههـا در رتبـهی نخسـت قـرار

باعـث ایجـاد ثبـات و فراگیـر شـدن یافتههـا میشـوند .ایـن مطالعات

گرفتـه و پـس از آن هلنـد بـا  ۲۹درصـد در رتبـهی دوم قـرار گرفـت.

اگـر همـراه بـا یـک متاآنالیز باشـند ،قـدرت و دقـت اثـرات درمانی را

همچنیـن یافتههـای آنـان نشـان داد کـه میانگین اسـتناد برای هـر مقاله

افزایـش میدهنـد .لـذا ،ایـن پژوهـش قصـد دارد بـا یـک مـرور متون

 ۲۶/۵سـند بـوده و  ۷۸درصـد از مقالههـا در مجلههایـی بـا میانگیـن

تحقیقات منتشـر شـده در حـوزهی تولیدات علمی پزشـکی ایرانیان در

ضریـب تاثیر  ۴/۳منتشـر شـده بودنـد( Shen .)13و همـکاران در یک

پایـگاه اسـتنادی  Web of Scienceرا مشـخص کند ،بـا این هدف که

مطالعـهی مـروری نظاممنـد  ۴۵۹۴مقالـه نمایه شـده در پایـگاه کاکرین

دورنمایـی بـرای انجـام تحقیقـات آتـی فراهمگـردد(.)۱6

دادنـد .محققـان مقالههـای منتشـر شـده را بـر اسـاس وضعیت کشـور

متعـددی چـون :تعییـن وضعیت انتشـار تحقیقهـای ارزیابـی تولیدات

منتشـرکنندهی آن مقالـه در دسـتههایی چـون :کشـورهایی بـا درآمـد

حوزهی پزشـکی ایـران در پایگاه اسـتنادی  Web of Scienceدر طول

پاییـن ،کشـورهایی بـا درآمـد متوسـط ،کشـورهایی بـا درآمد متوسـط

سـالهای مختلف؛ مشـخص کـردن حوزههـای پرکاربرد و افـراد فعال

پاییـن ،کشـورهایی بـا درآمد متوسـط بـاال و کشـورهایی بـا درآمد باال

ارزیابـی تولیـدات علمـی حـوزهی پزشـکی ایـران در پایگاه اسـتنادی

دسـتهبندی کردنـد .یافتههـای آنـان نشـان داد کـه میانگیـن اسـتناد بـه

Web of Science؛ تعییـن رتبههـای علمـی نویسـندگان تحقیقهـای

مقالههـای کشـورهای توسـعه یافتـه  ۶/۰۱اسـتناد و بـرای مقالههـای

ارزیابـی تولیـدات علمـی حـوزهی پزشـکی ایـران در پایگاه اسـتنادی

کشـورهای بـا درآمـد پاییـن و متوسـط  ۳اسـتناد بوده اسـت(.)14

Web of Science؛ تعییـن میـزان مشـارکت و همکاریهـای گروهـی

همانطورکـه پیشـینههای ذکر شـده نشـان میدهـد ،تحقیقهای

نویسـندگان در انتشـار تحقیقهـای ارزیابـی تولیـدات حـوزه پزشـکی

مـرور متـون در کشـور ،تازه آغاز شـده و بررسـیهای چندانـی در این

ایـران در پایـگاه اسـتنادی  Web of Scienceتعییـن میـزان مشـارکت

زمینـه منتشـر نشـده اسـت .از سـوی دیگر با توجـه به این که سـالیانه،

سـازمانها و دانشـگاهها در انتشـار تحقیقهای ارزیابـی تولیدات حوزه

مطالعـات متعـددی در زمینه تولیدات پزشـکی ایران انجام میشـود ،در

پزشـکی ایران در پایگاه اسـتنادی Web of Science؛ مشـخص کردن

صـدد هسـتیم که زمینـه موضوعی تحقیقـات صورت گرفتـه در ارتباط

روششناسـی تحقیقهـای ارزیابـی تولیـدات حوزه پزشـکی ایـران در

بـا تولیـدات پزشـکی ایران را مشـخص کنیـم تا محققان چشـم اندازی

پایـگاه اسـتنادی  Web of Scienceو نـرم افزارهـای مـورد اسـتفاده؛

بـرای انجام تحقیقات خود داشـته باشـند وخالهای موجـود در زمینهی

تعییـن زمینههـای موضوعـی تحقیقهـای منتشـر شـده در حـوزهی

تولیدات پزشـکی ایران را پوشـش دهند.

ارزیابـی تولیـدات علمـی حـوزهی پزشـکی ایـران در پایگاه اسـتنادی

مـرور متـون در حـوزهی پزشـکی از اهمیت خاصـی برخوردار
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 ،Web of Scienceدر نظرگرفته شد.
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و اسـتناد بـه آنهـا را در پایـگاه  Web of Scienceمـورد مطالعـه قرار

در راسـتای رسـالت مـد نظـر ،در پژوهـش حاضـر اهـداف

بررســی تولیدات علمی پزشــکی ایران...

روش بررسی

در وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران بازبینی گردید و

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ هدف کاربردی
که با بهرهگیری از روش علم سنجی است که با رویکرد مرور متون انجام
شده است .جامعهی این پژوهش را پژوهشهای منتشرشده در مجالت
علمی معتبر داخلی تا سال  1395در زمینهی بررسی تولیدات علمی
پزشکی در پایگاه  Web of Scienceصورت گرفته ،تشکیل میدهند
که با استفاده از بررسی پایگاههای مقالههای مجالت کشور همچون:

در نهایت تعداد  55مقاله شناسایی شدند .دادههای مورد نیاز از این
تعداد مقالهی شناسایی شده با استفاده از یک سیاههوارسی محقق ساخته
گردآوری شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS

تجزی ه و تحلیل شده و یافتهها در قالب جداول و نمودارهای آماری
ارایه شده است.

یافتهها

 ،SID ،noormags ،Magiranپرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران شناسایی شدند .کلیدواژههای مورد

در این بخش ،تجزیه و تحلیلی از دادههای گردآوری شده ارایه
میگردد تا دادههای مورد نیاز جهت تبیین اهداف گفته شده فراهم

جستجو در این پایگاهها ،تولیدات علمی ،برونداد علمی ،هم تألیفی،

گردد.

همهی مقالههای شناسایی مورد مطالعه قرار گرفتند تا مقالهای خارج از

شده در طول سالهای مورد بررسی بود که نمودار  ۱سیر این گونه

 ISI ،Web of Scienceو  Web of knowledgeبوده است ،سپس
موضوع به این فهرست راه نیابد .در نهایت به منظور تهیه فهرست کامل
و اطمینان از جامعیت آن ،آخرین ویرایش کتابشناسی علمسنجی موجود

اولین مولفهی مد نظر ،تعیین سیر مطالعاتی تحقیقهای منتشر
مطالعات را در طول سالهای مختلف نشان میدهد.

همـان طـور کـه نمـودار  ،1نشـان میدهـد ،در سـال  1390و

حـوزهی علم اطالعات و دانششناسـی هسـتند که مسـئولیت مطالعهی

 1391بیشـترین و سـال هـای  1387 ،1385و  1395کمتریـن میـزان

وضعیـت علم تولید شـده و سیاسـتگذاری برای آینـدهی آن را عهدهدار

مقاله در این حوزه منتشـر شـده و در سـال  1386هیچ مقالهای در این

هسـتند و دوم متخصصـان حـوزهی پزشـکی کـه صاحبنظـران اصلی

زمینـه یافت نشـد.

ایـن حوزه هسـتند و الزم اسـت از کـم و کیف تحقیقهای انجام شـده

دومیـن هـدف در نظـر گرفتـه شـده ،بررسـی تخصـص

آشـنا شـوند و تحقیقهـای بعـدی خـود را جهتدهـی کننـد .نمـودار

پژوهشـگران تحقیقهـای منتشـر شـده بـود .یافتههـا نشـان داد کـه

 ۲میـزان مشـارکت هـر دو گـروه را در انجـام ایـن تحقیقـات نشـان

معمـوال پژوهشهـای ارزیابـی تولیـدات علمـی ایرانیـان در حـوزهی

میدهـد.

پزشـکی از سـوی دو گـروه دنبـال میگـردد .یـک گـروه متخصصـان
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نمودار  :۱سیر مطالعات ارزیابی تولیدات علمی پزشکی در طول سالهای مختلف

ُسکینه فلسفین و همكاران

نمودار  :۱سیر مطالعات ارزیابی تولیدات علمی پزشکی در طول سالهای مختلف

دادههـای نمـودار  ۲نشـان میدهد کـه  ۶۰/۶درصـد پژوهشها

غیرکتابـداری صـورت گرفتـه اسـت .در ادامـه این هدف ،سـعی شـده

توسـط متخصصـان حـوزهی علـم اطالعـات و دانششناسـی منتشـر

افـراد پـرکار ایـن حـوزه نیـز مشـخص شـود کـه جـدول  ۱دادههـای

شـده اسـت و تنهـا  ۳۹/۴درصـد از پژوهشهـا توسـط متخصصـان

آمـاری آن را نشـان میدهـد.

جدول  :۱معرفی نویسندگان فعال در این حیطه

نام مؤلف

تعداد آثار

نام مؤلف

تعداد آثار

حافظ محمدحسن زاده اسفنجانی

۶

طیبه شهمیرزادی

۲

رحیم علیجانی

۵

عباس گیلوری

۲

فریده عصاره

۴

فرامرز سهیلی

۲

احمد یوسفی

۳

مرضیه گل تاجی

۲

علی ولینژادی

۳

مریم اخوتی

۲

نوراهلل کرمی

۳

مریم شکفته

۲

حمید بورقی

۲

منصوره صراطی شیرازی

۲

رقیه اسکروچی

۲

هادی شریف مقدم

۲

زهره میرحسینی

۲

همانطـور کـه دادههـای جـدول  ۱نشـان میدهـد ،حافـظ

هـدف بعـدی ،بررسـی و ارزیابـی رتبـهی علمی ایـن نویسـندگان بود

محمدحسـن زاده اسـفنجانی بـا انتشـار  6مقالـه بیشـترین فراوانی را به

کـه جـدول  2رتبـهی علمـی نویسـندگان را نشـان میدهد.

خـود اختصـاص داده اسـت و در مراتـب بعـدی رحیـم علیجانـی با 5
مقاله و فریده عصاره با  4مقاله قرار دارند .سـه تن از نویسـندگان(احمد

جدول  :۲توزیع فراوانی سطوح مختلف علمی در انتشار تحقیقات ارزیابی تولیدات علمی حوزهی پزشکی کشور
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مرتبه علمی

فراوانی

درصد

مربی

19

۱۱/۳

استادیار

25

15

دانشیار

7

۴/۲
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یوسـفی ،علـی ولینـژادی و نـوراهلل کرمـی)  3مقالـه را ارایـه دادهانـد.

بررســی تولیدات علمی پزشــکی ایران...

استاد

6

۳/۶

فاقد درجه علمی

۱۱۰

۶۵/۹

کل

167

۱۰۰

رتبـهی دوم و دانشـیاران در رتبهی سـوم ایسـتادند.

همانطـور کـه دادههـای جـدول  ۲نشـان میدهـد ،از 167
نویسـنده ۱۱۰ ،نفـر( ۶۵/۹درصـد) عضـو هیـات علمـی نبـوده و فاقد

یکـی دیگـر از اهـداف در نظـر گرفتـه شـده برای این بررسـی،

رتبـهی علمـی بودند .مرتبـهی علمی  ۱۱/۴درصد از نویسـندگان مربی،

تعییـن میـزان همـکاری گروهـی محققـان در انتشـار ایـن آثـار بـود.

 ۱۵درصد اسـتادیار ۴/۲ ،درصد دانشـیار ۳/۶ ،درصد اسـتاد بوده است؛

نمـودار  ۳دادههـای آمـاری آن را نشـان میدهـد

بنابرایـن در بیـن اعضـای هیئتعلمی ،اسـتادیاران رتبـهی اول ،مربیها

نمودار  :3میزان مشارکت گروهی نویسندگان مقالهها

 ۵/۵درصـد دارای شـش نویسـنده و  ۱/8درصـد دارای هفت نویسـنده

همـان طـور کـه دادههـای نمـودار  ۳نشـان میدهـد ،تعـداد

هستند .

مقالههایی که دارای دو نویسـنده و سـه نویسـنده هسـتند ،بیش از دیگر
 ۳۲/۷درصـد دارای دو نویسـنده ۳۰/۹ ،درصـد دارای سـه نویسـنده،

تحقیقهـا ،یکـی دیگـر از هدفهـای تعییـن شـده بـرای ایـن بررسـی

 ۱۴/۵درصـد دارای چهـار نویسـنده ۷/۳ ،درصـد دارای پنج نویسـنده،

بـود کـه جـدول  ۳دادههـای آمـاری آن را نشـان میدهد.

جدول  :۳تعیین میزان مشارکت دانشگاهها و سازمانها در تولید مقالههای ارزیابی تولیدات پزشکی ایران در پایگاه Web of Science

دانشگاهها و سازمانها

تعداد

دانشگاهها و سازمانها

تعداد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۶

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۵

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۱

دانشگاه تهران

۴

دانشگاه پیام نور

۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۷

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۴

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۶

مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی

۴
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مـوارد اسـت؛ بنابرایـن ۷/۳ ،درصـد از مقالههـا دارای یـک نویسـنده،

تعییـن میزان مشـارکت دانشـگاهها و سـازمانها در انتشـار این

ُسکینه فلسفین و همكاران

همـان طـور کـه دادههـای جـدول  ۳نشـان میدهـد ،دانشـگاه

بررسـی روشهای پژوهشـی و نرمافزارهای به کار گرفته شـده

علـوم پزشـکی تهـران با  18مقاله ،دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران با 12

بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا ،یکـی دیگـر از اهـداف در نظـر گرفته

و دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز بـا  11مقالـه از دانشـگاههای فعال در

شـده بـرای ایـن بررسـی بـود .جـدول  ۴و  ۵دادههـای مـورد نیـاز را

ایـن زمینه هسـتند.

نشـان میدهنـد.
جدول  :۴روشهای و رویکردهای پژوهش بهکاررفته در مقاالت

روش پژوهش

فراوانی

درصد

پیمایشی

8

۱۴/۵

علمسنجی

20

۳۶/۴

کتابسنجی

1

۱/۸

تحلیل استنادی

1

۱/۸

ذکر نشده

15

۲۷/۲

پیمایشی و علمسنجی

3

۵/۵

پیمایشی وکتابسنجی

1

۱/۸

تحلیل استنادی و پیمایشی

2

۳/۶

تحلیل استنادی و علمسنجی

4

۷/۳

کل

55

۱۰۰

همـان طورکـه دادههـای جدول  4نشـان میدهـد ۱۴/۵ ،درصد

و پیمایشـی و  ۷/۳درصـد بـه روش تحلیـل اسـتنادی و علمسـنجی

از مجمـوع مقـاالت ،بـه روش پیمایشـی بـود و  ۳۶/۴درصـد به روش

بهکاربردهانـد؛ بنابرایـن مقالههـای به روش علمسـنجی بیشـترین سـهم

علمسـنجی و  ۲۷/۲درصـد نیـز روش پژوهـش خـود را ذکـر نکـرده

را بـه خـود اختصـاص دادهانـد .بخـش دوم سـوال بـه نرمافزارهای به

بودنـد ۵/۵ .درصـد بـه روش پیمایشـی و علمسـنجی ۱/۸ ،درصـد بـه

کار رفتـه در ایـن پژوهشهـا اختصـاص داشـت که جـدول  ۵دادههای

روش پیمایشـی و کتابسـنجی ۳/۶ ،درصـد بـه روش تحلیـل اسـتنادی

آمـاری آن را نشـان میدهـد.

جدول  :۵نرمافزارهای مورداستفاده در مقاالت

۱۳

۲۳/۶

۲۸

۵۰/۹

۱

۱/۸

۱

۱/۸

۱

۱/۸

۲

۳/۶

۱

۱/۸

۴

۷/۳

۱

۱/۸

interdisciplinary research

۱۹

۳۴/۵

۱

۱/۸

ذکر نشده

۱۱

۲۰

SPSS
Excel
Netminder
UCInet
)Network workbench Tool (nwb
ISI.exe
VOS viewer
Pajek
Couth.exe
Hitscite
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فراوانی

درصد

بررســی تولیدات علمی پزشــکی ایران...

دادههـای جـدول  ۵نشـان میدهد که  ۵۰/۹درصـد از مقالهها از

دانشـگاه خاصـی را مـورد ارزیابـی قـرار داده بودنـد و برخـی دیگـر

نرمافـزار  ۳۴/۵ ،Excelدرصـد از نرمافـزار  ۲۳/۶ ،Hitsciteدرصـد از

تولیـدات علمـی یـک زمینـهی موضوعـی یـا یک حـوزهی خـاص را

نرمافـزار  ۷/۳ ،SPSSدرصد  ۳/۶ ،Pajekدرصد  ،ISI.exeنرمافزارهای

بررسـی کـرده بودنـد .در پـارهای از تحقیقـات نیـز هر دو مـورد به کار

،Network workbench Tool (NWB) ،UCInet ،Netminder

گرفتـه شـده بـود کـه هـر کـدام از آنهـا در جدولهـای مربـوط جـای

 interdisciplinary research ،Couth.exe ،VOS viewerهرکـدام در

گرفتنـد لـذا مجمـوع ایـن دو جدول بیشـتر از عـدد جامعه آمـاری(55

 ۱/۸درصـد و در  20درصـد از مقالههـا نیـز نـام نرمافـزار بـهکار رفتـه

عنـوان) اسـت .در همیـن راسـتا دادههـای جـدول  ۶و  ۷تـدارک دیده

ذکر نشـده بود.

شـده اسـت .جـدول  ۶تحقیقهـای منتشـر شـده در زمینـه ارزیابـی

مهمتریـن هـدف ایـن پژوهـش تعییـن زمینههـای موضوعـی

تولیـدات علمـی دانشـگاههای کشـور را نشـان میدهـد ،جـدول ۷

بررسـی شـده در ایـن تحقیقهـا بـود .بـر اسـاس دادههـای گـردآوری

حوزههـای موضوعـی از شـاخههای پزشـکی را کـه محققـان تولیدات

شـده میتـوان گفـت کـه بهطورکلی ،ایـن گونـه ارزیابیهـا را میتوان

آن حـوزه را براسـاس تولیـدات علمـی محققـان ایرانـی در پایـگاه

به سـه دسـتهی کلی تقسـیم کرد؛ برخـی از تحقیقات ،تولیـدات علمی

 Web of Scienceمطالعه کردند ،نمایش میدهد.

جدول  :۶برونداد علمی دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاه

فراوانی

دانشگاه

فراوانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1

علوم پزشکی اصفهان

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1

دانشگاه علوم پزشکی ایران

2

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1

دانشگاه علوم پزشکی همدان

2

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1

علوم پزشکی شیراز

2

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1

کل دانشگاههای علوم پزشکی

2

دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل

1

 19تا از دانشگاههای کشور

1

دانشگاههای علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

1

انستیتو پاستور ایران

1

علوم پزشکی گیالن

1

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1

کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی ایران

1

دانشگاه پزشکی کردستان

1

کل فراوانی

همانطورکه دادههای جدول  ۶نشان میدهد ،تولیدات علمی

بخش دوم از پژوهشهای ارزیابی تولیدات علمی شاخهی

حوزهی پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی

پزشکی به بررسی میزان تولیدات علمی ایرانیان در یک شاخهی خاص

اصفهان بیشتر از سایر دانشگاهها مورد مطالعه قرار گرفته است .بهطوری

موضوعی اختصاص دارد .جدول  ۷شاخههای موضوعی را که تولیدات

که محققان در  ۳مقاله جداگانه تولیدات علمی این دانشگاهها را از

آنها مورد مطالعه قرار گرفته است ،نشان میدهد.

زوایای مختلف مورد مطالعه قرار دادند.

جدول  :۷بررسی تولیدات علمی رشتههای پزشکی

دانشگاه

فراوانی

دانشگاه

فراوانی

آموزش پزشکی

1

دندانپزشکی

2

اخالق پزشکی

1

زئونوز (بیماری مشترک بین انسان وحیوان)

1
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۳۵

ُسکینه فلسفین و همكاران

انگلشناسی

2

طب اورژانس

1

ایدز

1

طب سنتی

1

ایمنیشناسی

1

علوم اعصاب

1

بیماری ام اس (کل کشورها مورد
بررسی قرارگرفت)

1

علوم دارویی (داروشناسی و داروسازی)

3

پاتولوژی آسیبشناسی

1

قلب و عروق

1

پرستاری

1

کل حوزه های پزشکی

1

تصویربرداری

1

کلیه موضوعات تولیدات علمی پزشکی ایران

1

تمام حوزههای موضوعی پزشکی

1

مهندسی پزشکی

1

حوزه ارتوپدی

1

میکروبشناسی

1

حوزه جراحی

4

کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی ایران

1

دانشگاه پزشکی کردستان

1

کل فراوانی

۳۰

همانطورکه دادههای جدول  ۷نشان میدهد ،بیشترین

نرمافزارها از جمله  HistCiteو  Pajekو ...که انواع تحلیلها را روی

موضوعاتی که در حوزهی پزشکی در پایگاه  Web of Scienceبه

خروجیهای این پایگاهها فراهم میسازد دانست .عدم انتشار مقالههای

آن پرداخته شده است ،حوزه جراحی ،علوم دارویی(داروشناسی و

این حوزه را در سال  ۱۳۸۶شاید بتوان ناشی از عدم دسترسی محققان

داروسازی) ،انگلشناسی و دندانپزشکی است.

ایرانی به دادههای پایگاههای استنادی در آن سالها دانست.
در ارتباط با توصیف جمعیت شناختی مقالهها مواردی چون:

بحث

رشته تحصیلی ،میزان مشارکت علمی ،وضعیت تحصیلی ،مرتبهی علمی
همانگونه که اشاره شد ،بررسی موضوعی مقالههای منتشر شده

نویسندگان و میزان مشارکت دانشگاهها و سازمانها مد نظر قرار گرفت.

درصدد آن است که آشکار کند که پژوهشگران تاکنون به تحقیق در

در همین راستا ،یافتهها نشان داد که متخصصان حوزهی علم اطالعات و

مورد چه موضوعاتی پرداختهاند و چه خالهایی وجود دارد؟ در این

دانششناسی ۶۰/۶ ،درصد از مقالهها را منتشر کردهاند که این امر نشان

میان ،تعداد مقالههای مرتبط با تولید علم پزشکی به حدی رسیده است

دهندهی نقش باالی متخصصان این حوزه در ارزیابی تولیدات علمی و

که قابلیت تحلیل در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین در این مطالعه ،هدف

سیاستگذاری جهت آینده است .شاید هم باال بودن این گونه مطالعات

بررسی مواردی از جمله توصیف جمعیت شناختی نویسندگان مقاالت؛

را به روشهایی چون تحلیل استنادی و کتابسنجی دانست که هر دو این

روششناسی و چیستی و تحلیل موضوعی مقالههای تولید علم پزشکی

موارد جزء روشهای اختصاصی این حوزه است و سایر رشتهها ارتباط

بوده است .تالش شد که عمده پژوهشهای مربوط به تولیدات علم

کمتری با اینگونه تحقیقها دارند.

نظر گرفته شود؛ در نتیجه  55مقاله جهت بررسی انتخاب شد.

که تنها  ۷/۳درصد از مقالهها توسط یک نویسنده ارایه شده است

سیر انتشارات این مقالهها نشان داد که تولید این گونه مقالهها از

مقالههای حاصل از مشارکت گروهی ،بیشتر از مقالههای انفرادی است؛

دههی  ۸۰خورشیدی شروع و در سالهای آغازین( ۸۵و )۸۶انتشارات

بنابراین ،پژوهشگران این حوزه گرایش به همکاری علمی و تألیف

کمتری در این حوزه منتشر شده است .بعدها انتشار این مقالهها رشد

مشترک دارند .پژوهشگران در همکاریهای علمی ایدههای خود را به

فزایندهای به خود میگیرد و در سالهای  ۹۰و  ۹۱با  ۱۲مقاله به

اشتراک گذاشته و بر کیفیت کار یکدیگر اثر میگذارند و بدین سبب

اوج خود میرسد .رشد این گونه مقالهها را عالوه بر رشد انتشارات

هم از مهارتهای تخصصی و هم از اشتراک مساعی در کار گروهی

بهطورکلی ،میتوان ناشی از پیشرفتهای فناوری و همگامی پایگاههای

بهره میبرند و همین مسئله موجب گسترش کیفی و کمی بروندادهای

استنادی همچون  ISIو یا اسکوپوس با این فناوریها و تولید انواع

پژوهشی می شود( )۱۶از دالیل دیگر رشد مقالههای این حوزه میتوان
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پزشکی با جستجو در پایگاههای اطالعاتی و کتابشناسی علمسنجی در

بررسی میزان مشارکت نویسندگان در انتشار مقالهها نشان داد

بررســی تولیدات علمی پزشــکی ایران...

به دایر شدن گرایش علم سنجی رشته علم اطالعات و دانششناسی

روش علمسنجی ۷/۳ ،درصد از روش تحلیل استنادی و علمسنجی

در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد .بهطوریکه دانشجویان موظف

و  ۱/۸از روش کتابسنجی و  ۱/۸درصد از روش تحلیل استنادی

بودند کارهایی را با نظارت استادان خود به عنوان پایان نامه انجام دهند.

استفاده کردهاند .بهطورکلی روش پژوهش نشاندهندهی این است که

بهخاطر همین اکثر کارها با مشارکت دانشجویان و استادان راهنما و

مقالههای مورد بررسی دارای گرایش کمی بودهاند و ذکر روشهای

مشاور انجام میگرفت و آمار مقالههای دو نفره و سه نفره بیشتر از سایر

متنوع نشاندهندهی عدم دقت نویسندگان در به کاربردن اصطالحات

موارد بوده است به طوری که  ۳۲/۷درصد از مقالهها با مشارکت دو

تخصصی این حوزه است به طوریکه تحلیل استنادی ،خود مهمترین

نفر و  ۳۰/۹درصد با مشارکت سه نفر منتشر شدهاند که بیشترین سهم

روش کتابسنجی است .حیدری معتقد است که آشفتگی اصطالح

ارایه مقاله به پژوهشگران با تحصیالت کارشناسی ارشد و سپس دکتری

شناختی قابلتوجهی در کاربرد سه اصطالح کتابسنجی ،علمسنجی

تخصصی اختصاص دارد.

و اطالعسنجی که وابستگی نزدیکی باهم دارند ،وجود دارد()۱۷؛ و اما

بهطورکلی 167 ،نویسنده در انتشار این مقالهها نقش داشتند که

در بخش تحلیلی موضوعات ،موارد بررسیشده و شاخصهای مورد

 37نفر از آنها فاقد مرتبه علمی بوده و  73نفر مرتبهی علمی خود را

استفاده در مقاالت ارایه گردید .یافتهها نشان داد که بهطورکلی مقاالت

ذکر نکردهاند و از بین اعضای هیئتعلمی ،استادیاران دارای رتبهی

به بررسی تولید و بروندادهای علمی دانشگاههای پزشکی و رشتههای

اول بودند .از نویسندگان کوشا و فعال این حوزه میتوان به حافظ

پزشکی پرداختهاند؛ بنابراین از  5۵مقالهی مورد بررسی 3۵ ،مقاله به

محمدحسن زاده با  6مقاله ،رحیم علیجانی با  5مقاله و فریده عصاره

بررسی بروندادهای علمی دانشگاههای پزشکی و  ۳۰مقاله به رشتهها و

با  4مقاله اشاره کرد .بررسی سهم دانشگاهها و مؤسسات در انتشار

حوزهی موضوعی پزشکی پرداختهاند و برخی از مقالهها نیز به گونهای

مقالهها نشان داد که محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه

هم به رشتهی خاص و هم به دانشگاه خاص پرداختهاند که وجود این

علوم پزشکی ایران بیشترین مقالههای ارزیابی تولیدات علمی حوزهی

امر باعث شده که تعداد این دو جدول با عدد  ۵۵عدد مقالههای مورد

علمی پزشکی ایران را در پایگاه  Web of Scienceمنتشر کردهاند .باال

بررسی ،همخوانی نداشته باشد .جدول  3مشخص میکند که در چه

بودن نرخ مقالههای منتشر شده از سوی این دو دانشگاه را میتوان ناشی

حوزههایی کار پژوهشی انجامگرفته است.

از دایر بودن مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی در این
دو دانشگاه و درگیری بیش از حد دانشجویان با این گونه مباحث عنوان

نتیجهگیری

تبریز و ...نیز صادق است که در آن دانشگاهها نیز دورههای تحصیالت

تولیدات علوم پزشکی ایران کار شده است ،اکثرا در دو دسته تقسیم

تکمیلی علم اطالعات و دانششناسی دایر هست .در دانشگاه شهید

میشوند ،دستهای به بررسی بروندادهای علمی دانشگاهها میپردازد و

چمران نیز وجود خانم دکتر عصاره و مطرح بودن ایشان در این حوزه

دستهای به بروندادهای علمی موضوعات پزشکی پرداختهاند ،همچنین

در سطح جهانی ،باعث شده میزان تولیدات دانشگاه شهید چمران اهواز

در این زمینه خالهایی وجود دارد و مواردی دیده میشود که بعضی

در این حوزه قابل توجه باشد.

از دانشگاهها و یک موضوع بیش از یک بار مورد بررسی قرار گرفتند؛

در بررسی روششناسی مقالهها مواردی چون :روشها و

بنابراین پیشنهاد میشود موضوعاتی که کمتر بررسی شدهاند به آنها

رویکردهای پژوهش ،نرمافزارهای مورداستفاده ،جامعه آماری(برحسب

پرداخته شود؛ لذا با توجه به یافتههای این پژوهش ،انتظار میرود که

تعداد سالهای مورد بررسی) مورد مطالعه قرار گرفتند .یافتهها نشان داد

محققان این حوزه از پرداختن به تحقیقات تکراری خودداری کرده

که در ارتباط با روش و رویکرد پژوهش ۲۷/۲ ،درصد از مقالهها روش

و در تحقیقات خود به بررسی تولیدات علمی دانشگاه و یا حوزهای

بهکار رفته در پژوهش خود را ذکر نکردند .در بقیه مقالهها نیز روشهای

که مورد بررسی قرار نگرفته است ،بپردازند .در ارتباط با نرمافزارهای

متعددی بهکار گرفته شده است که در این میان سهم روشهای

مورد استفاده SPSS، Excel ،و  HistCiteبیشترین کاربرد را در تحلیل

پیمایشی؛ پیمایشی-علمسنجی ،پیمایشی-کتابسنجی و تحلیل استنادی

مقالههای این حوزه دارد .از دالیل دیگر به کارگیری این نرمافزار در این

و پیمایشی بیشتر از بقیه روشها بوده است ۳۶/۴ .درصد از مقالهها از

پژوهشها ،میتوان به کاربرد آنها در شاخصهای ارزیابی اشاره کرد.
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کرد .البته این مولفه در مورد دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،کرمان،

نتایج تحقیقات نشان داده است که مقالههایی که در زمینهی
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حوزه مراکز پژوهشی فعالی در زمینه اطالعرسانی اولویتهای موضوعی

 حاکی از عدم،همچنین به کارگیری الفاظ مختلف در بیان روش تحقیق

و پژوهشی در این زمینه صورت گیرد تا در پیشگیری از اتالف وقت و

دقت محققان در به کار بردن اصطالح علمی و دقیق مباحث علم سنجی

. پژوهشها با مدیریت بهتری انجام گیرد،هزینهها

است که پیشنهاد میگردد که محققان در بیان این موارد دقت الزم را
 پیشنهاد میشود در زمینهی اطالعرسانی پژوهشگران این.داشته باشند
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Background and Aim: The purpose of this study is the analysis of articles published
about the evaluation of medical scientific products in Web of Science database.
Materials and Methods: This is a quantitative research that is based on literature
review. The population of the study consists of 55 articles published in valid
national scientific journals on the review of medical scientific products of Iran in
Web of Science.
Results: The findings show that during 2006-2016, about 35 articles reviewed the
scientific outputs of medical universities and the others examined the scientific
outputs of a particular subject area, among which pharmaceutical and surgical fields
had the most studies. Some 60.6% of the studies were published by specialists in
the field of knowledge and information science, and 39.4% by medical specialists.
Among universities, Iran University of Medical Sciences, and among individuals,
Hafez Mohammad Hassanzadeh Asfijani were recognized as the most prolific.
Most researches have been published using Scientometric Approach, and among
scientific software, Pajek has been used more. Among the published articles, those
with two and three authors were the most.
Conclusion: The articles have been quantitative, and mentioning various methods
indicates a kind of confusion in the choice of vocabulary and terminology.
Keywords: Scientific Products, Medical, Web of Science, Literature Review,
Scientometric
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