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سنجي از بررسي تحليلي توليدات علمي ايران درحوزه علوم پزشكي به روش علم

 )1978-2007(سال  30طي  Web of Scienceطريق پايگاه استنادي 

  

                              4، پريسا فرشيد3مجيد نقي پور، 2علي ولي نژادي، 1حافظ محمد حسن زاده اسفنجاني

  6،حميد بورقي5اصغر بختيارزاده
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  كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان مربي،  2
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  واحد پزشكي تهران  ،مدارك پزشكي، دانشگاه آزاد اسالميآموزش كارشناس ارشد پژوهشگر،  4
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  دانشگاه علوم پزشكي همدان،  مدارك پزشكيآموزش كارشناس ارشد  ، مربي 6

  چكيده

كه نتايج توليدات پژوهشي، در يك بعد وسيع از  طوري همان. است هاي موضوعي از الزامات توسعه پايدارش علمي در حوزهپژوه :سابقه و هدف

پژوهش  .رويكرد اصلي در سنجش توليدات علمي مدنظر متخصصان اين حوزه قرار گرفته است شوند، تحليل استنادي به عنوانانتشارات گزارش مي

 .انجام شد Web of Science (WOS)ات علمي نويسندگان ايراني در حوزه هاي پزشكي از طريق پايگاه حاضر با هدف بررسي توليد

 Science Citation Index Expandedشناختي از طريق پايگاه هاي كتابداده حاضر،كاربردي  پژوهش توصيفي ودر : يسروش برر 

(SCIE) هاي كه يكي از نمايهWOS ي گردآوري اطالعات، از جستجوي پيشرفته پايگاه و با استفاده از برچسب برا. مي باشد، گردآوري شدCU  و

هاي پزشكي طي در حوزه SCIEتعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي  ،جامعه آماري. ساله استفاده گرديد 5دوره  6با محدوديت زماني براي 

  .ها استفاده شدبراي تحليل داده Excelو  HistCite ،SPSSافزارهاي نرماز . بود ميالدي 2007تا  1978هاي سال

از لحاظ حوزه موضوعي، . بود 2007تا  2003مربوط به دوره زماني  ،هاي ايران در اين پايگاهبيشترين تعداد مدارك منتشر شده از دانشگاه :هايافته

 65(حوزه پزشكي  20دانشگاه علوم پزشكي تهران در . بودن بيشترين تعداد مدرك مربوط به داروشناسي و كمترين تعداد مربوط به طب سالمندا

  .بود) درصد 5/22(بيشترين همكاري علمي با كشور اياالت متحده امريكا . به عنوان دانشگاه برتر شناخته شد) درصد

ها، بوده و از بين دانشگاهبرخوردار  هاشناسي و بيوشيمي از رشد بيشتري نسبت به ديگر حوزههاي داروسازي، ميكروبحوزه: گيرينتيجه

ها برخوردار مي باشد كه هاي پژوهشي از وضعيت بهتري نسبت به بقيه دانشگاهدانشگاه علوم پزشكي تهران به علت قوي بودن زيرساخت

 .هاي علوم پزشكي كشور  باشددانشگاه تواند الگوي مناسبي براي ديگرمي

  .ي استناديهاسنجي، پايگاهتوليد علم، علم :واژگان كليدي

مقدمه
1

  

از الزمات توسـعه پايـدار    هاي موضوعيپژوهش علمي در حوزه

برونـدادهاي گونـاگوني هماننـد     هـاي علمـي،  پـژوهش  .  است

                                                 

  حافظ محمد حسن زاده اسفنجاني، دانشگاه علوم پزشكي ايرانتهران، : نويسنده مسئول آدرس

)email: hafezhassanzadeh60@gmail.com  (  

  16/1/1389: تاريخ دريافت مقاله

  31/4/1389 :تاريخ پذيرش مقاله

. آورنـد ها و انتشارات را به وجود ميهاي جديد، روشزيرساخت

نتايج توليدات پژوهشي، معمـوالً در يـك بعـد     طوري كه همان

تحليل استنادي به عنـوان   شوند،ش ميوسيع از انتشارات گزار

ــدنظر      ــي م ــدات علم ــنجش تولي ــلي در س ــرد اص ــك رويك ي

 ).1(متخصصان اين حوزه قرار گرفته است 

تغييرات ساختاري مهمي در مديريت آموزشي  ،1363در سال 

هاي علوم پزشكي شكل ايران اتفاق افتاد، به طوري كه دانشگاه

 

Original 

Article 
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هـاي علـوم   نشـگاه گرفتند و مسئوليت آموزشـي و پژوهشـي دا  

پزشكي از وزارت آمـوزش عـالي بـه وزارت بهداشـت و درمـان      

؛ بـه تـدريج ايـن وزارتخانـه، تعـداد      )2(پزشكي منتقل گرديد 

 42بـه   1978دانشـگاه در   13دانشگاههاي علوم پزشكي را از 

و تعــداد اعضــاي هيــأت علمــي را از  2008دانشــگاه در ســال 

). 3(افـزايش داد  ) ابربر 9حدود در (نفر  27980نفر به  2908

توان انتظار داشت، ايـن توسـعه منجـر بـه     طوري كه مي همان

آموزش تعداد زيادي از افراد مهارت ديده بـراي فـراهم سـازي    

نرخ پزشك به جمعيت از  ،براي مثال. خدمات بهداشتي گرديد

بـه يـك    1979فـرد در سـال    18000يك پزشـك بـراي هـر    

 ).3(فرد كاهش يافت  690پزشك براي هر 

هـا و  حال اين سوال مطرح است كـه آيـا افـزايش تعـداد دانشـگاه     

اعضاي هيـأت علمـي و بـه تبـع آن توسـعه در آمـوزش پزشـكي،        

  تأثيري در توليدات علمي حوزه هاي پزشكي داشته است يا نه؟

هاي علمي تجلي از آنجا كه توليد علم در وهله نخست در مقاله

پذيرد، لذا لمي انجام مياز طريق مجالت ع  يابد و ترويج آنمي

هاي علمـي  مجالت علمي نخستين منابعي هستند كه پيشرفت

چاپ و نمايه شدن مقاله يك نويسنده ). 4(كنند را منعكس مي

در يك مجله معتبر علمي، حكم و نشـان كيفيـت در پـژوهش    

نشــان كيفيــت در پــژوهش را مطالعــات . شــودمحســوب مــي

اسـتنادي آي اس آي   هايد كه نمايهنكناستنادي مشخص مي

)ISI (هـاي تخصصـي   داوري. انـد ريزي شـده بر اين اساس پايه

بندي المللي و زمانمقاالت منتشر شده، رعايت قوانين نشر بين

منظم، سـبب پـذيرش جهـاني اسـتاندارد مجـالت آي اس آي      

)ISI(    است كه همين باعث شده كه مقاالت چاپ شـده تحـت

د نوليـد علمـي محسـوب شـو    پوشش اين پايگاه، در زمره يك ت

 ،]WOS( Web of Science([پايگــاه وب آو ســـاينس  ). 5(

هـا بـراي   تـرين پايگـاه  مؤسسه اطالعات علمي يكـي از قـديمي  

همبسـتگي بـااليي بـين نتـايج      وداد علمي اسـت  ارزيابي برون

  ).6(ها وجود دارد فراهم شده از اين پايگاه و ديگر پايگاه

داد ا بـا هــدف بررســي بــرون رادمـرد و همكــارانش پژوهشــي ر 

از طريـق   2003پژوهشي علوم زيست پزشكي ايـران در سـال   

مــــديكا  و اكســــرپتا) (Medlineهــــاي مــــدالين پايگــــاه

(Excerptamedica) نتايج به دست آمده نشان داد . انجام دادند

هــاي موضــوعي شــيمي، مقالــه، حــوزه 1157كــه از مجمــوع 

. الــه را داشــتندبيوشــيمي و داروشناســي بيشــترين تعــداد مق

مقالـه و دانشـگاه علـوم     189دانشگاه علوم پزشـكي تهـران بـا    

هـاي اول و دوم در بـين   مقاله حائز رتبه 124پزشكي شيراز با 

اي  معـين و همكـارانش در مطالعـه    ).7(مؤسسات ايراني بودند 

از طريـق   2002تـا   1970به بررسي توليد علم ايـران از سـال   

نتايج نشـان داد كـه توليـد    . رداختندپ ISI)(پايگاه آي اس آي 

از . روند صعودي داشته است 1980تا  1970علم ايران از سال 

هاي اقتصادي و مشـكالت  به دليل تحريم 1990تا  1981سال 

چنين نتـايج نشـان داد كـه    هم. جنگ، افت علمي مشاهده شد

بيشترين مشاركت علمي با كشـورهاي ايـاالت متحـده آمريكـا     

صـورت  ) مقالـه  83(و كانـادا  ) مقاله 89(ريتانيا ، ب)مقاله 117(

 ). 8(گرفته است 

با توجه به اينكه مطالعـات كمـي از وضـعيت علمـي ايـران در      

، لـذا در ايـن   )7-10(حوزه هاي پزشكي گـزارش شـده اسـت    

  ســال در  30تحقيـق بـه ارزيـابي وضـعيت علمـي ايـران طـي        

پرداختـه   سنجيهاي كتابهاي پزشكي با استفاده از دادهحوزه

     .شد

  

  مواد و روشها

-هاي كتـاب داده. اين پژوهش توصيفي و از نوع كاربردي است

 Science Citationشناختي ايـن پـژوهش از نمايـه اسـتنادي     

Index Expanded (SCIE) هاي پايگـاه كه يكي از نمايه Web 

of Science  ،توســط  ،ايــن پايگــاه. آوري گرديــدجمــعاســت

) www.isiwebofknowledge.com(مؤسســه اطالعــات علمــي 

تـرين پايگـاه اسـتنادي در مطالعـات     شـود كـه مهـم   عرضه مي

جامعـه ايـن   ). 11(آيـد  سنجي به شمار مـي سنجي و علمكتاب

از تعـداد مقـاالت نمايـه شـده در پايگـاه      بودند ژوهش عبارت  پ

-1978هـاي  هاي پزشكي طـي سـال  در حوزه SCIEاستنادي 

دگان ايراني داخـل كشـور بـه    ميالدي كه توسط نويسن 2007

جستجوي پيشرفته با اسـتفاده از برچسـب   . بودندثبت رسيده 

CU )1982( سـاله  5دوره زمـاني   6براي ) اختصار نام كشور-

1978 ،1987-1983 ،1992-1988 ،1997-1993 ،2002-

مــدارك بازيــابي شــده . صــورت گرفــت) 2007-2003، 1998

رديد و در انتها بـا  مربوط به هر حوزه در فايل شخصي ذخيره گ

تطبيـق داده  ) NLM(بندي كتابخانه ملي پزشـكي آمريكـا   رده

اسفندماه  20تا  10اطالعات براي مطالعه در فاصله زماني . شد

انجـام   Web of Scienceدر محيط اينترنت و در پايگاه  1387

در  SCIEهاي تحقيـق پـس از اسـتخراج از پايگـاه     داده. گرفت

در . گرديـد   HistCite افـزار وارد نرم Notepadقالب فايل متني 

ــراي  ــا ب ــل داده انته ــا از تحلي ــي  ه ــيفي و تحليل ــار توص و         آم

   . استفاده شد SPSS 17و  Excel  2003افزارهاينرم
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 SCIEدوره زماني در پايگاه استنادي  6توزيع  مقاالت نويسندگان ايراني در حوزه هاي پزشكي طي  - 1ول جد

2007-2003 جمع مقاالت جمع استنادات  1998-2002  1993-1997  1988-1992  1983 -1987  1978 -1982  

 

 

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

106 51 7/62  32 9/1  1 7/11  6 9/3  2 8/7  4 7/11  آناتومي 6 

706 199 3/63  126 1/22  44 5/4  9 0/1  2 5/3  7 5/5  ژي فيزيولو 11 

2564 1435 2/66  951 1/15  217 6/6  95 0/3  44 9/2  43 6/58  بيوشيمي 85 

10976 2222 1/66  1469 3/19  430 1/6  136 1/3  70 5/1  34 7/3  روشناسيدا 83 

1136 1249 5/74  931 8/14  186 8/6  85 6/1  20 7/0  9 4/1  ميكروب شناسي 18 

1721 398 8/64  258 3/12  49 0/7  28 2/4  17 2/2  9 2/9  انگل شناسي 37 

1559 462 4/58  270 8/15  73 7/7  36 9/6  32 2/3  15 7/7  آسيب شناسي 36 

2672 577 3/60  348 1/13  76 0/5  29 9/3  23 3/5  31 1/12  بهداشت عمومي 70 

2370 493 3/67  332 7/10  53 0/4  20 0/3  15 0/3  15 7/11  حرفه پزشكي 58 

2466 436 2/52  228 8/12  56 5/7  33 3/4  19 9/5  26 9/16  بيماريهاي مسري 74 

556 97 9/65  64 5/19  19 3/11  11 0/1  1 0/2  سيستم عضالني 0 0 2 

674 124 9/62  78 3/19  24 4/2  3 8/4  6 8/0  1 6/9  سيستم تنفسي 12 

1842 570 5/64  368 5/20  117 2/2  13 2/1  7 1/2  12 2/9 عروقي -سيستم قلبي 53 

2846 810 2/73  593 5/19  158 7/2  22 2/0  2 8/0  7 4/3 خوني- سيستم لنفاوي 28 

1336 429 3/77  332 4/11  49 7/3  16 9/0  4 0/3  13 4/3  سيستم گوارش 15 

1411 419 2/79  322 1/12  51 6/6  28 9/0  4 3/2  10 9/0  سيستم تناسلي 4 

1801 459 9/84  390 6/5  26 7/3  17 0/1  5 6/2  12 9/1  سيستم غدد 9 

4625 1135 6/74  847 7/14  167 0/5  57 7/1  20 7/1  20 1/2  سيستم عصبي 24 

1199 272 7/17  202 6/3  41 1/1  13 3/0  4 1/1  3 3/3  روانپزشكي 9 

1198 322 3/59  191 0/18  58 3/4  14 3/4  14 4/3  11 5/10  راديولوژي 34 

3986 1224 2/67  823 5/15  190 1/7  87 9/2  36 2/2  28 9/4  جراحي 60 

1031 338 2/74  251 2/16  55 0/5  17 4/1  5 5/0  2 3/2  مامايي و زايمان 8 

1514 323 8/66  216 9/17  58 3/8  27 2/1  4 2/1  4 3/4  پوست 14 

1378 428 8/58  252 5/10  45 1/5  22 1/2  9 6/8  37 7/14  طب كودك 63 

93 18 0/50  9 7/27  5 2/22  طب سالمندان 0 0 0 0 0 0 4 

1820 282 8/58  166 0/18  51 1/8  23 1/3  9 8/2  8 8/8  داندانپزشكي 25 

147 67 1/74  51 4/13  9 4/4  3 4/1  1 0 0 4/4  طب گوش و بيني 3 

2739 620 9/72  452 0/14  87 0/7  44 9/2  18 9/0  6 0/2  چشم پزشكي 13 

 پرستاري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100 28 75

 جمع 852  369  393  898  2395  10580  15487 56547

 

  

  هايافته

هـاي  در اين مطالعه، تعداد مقاالت نويسندگان ايراني در حـوزه 

در پايگـاه  نمايه شده  2007-1978هاي پزشكي در فاصله سال

SCIE ،11901  بـه  ) درصـد  8/98( مورد 11761بود كه مورد

 37به زبـان فرانسـوي،   ) درصد 8/0( مورد 101زبان انگليسي، 

بـه  ) درصـد 008/0( مورد 1به زبان آلماني، ) درصد 3/0( مورد

به زبـان تركـي نوشـته    ) درصد008/0( مورد 1زبان ايتاليايي و 

مقالـه بيشـترين تعـداد     314پژوهشـگران ايرانـي بـا    . بودشده 

منتشر   Transplantation Proceedingsمقاالتشان را در مجله 

همچنين  از مجالت ايراني نمايـه شـده در پايگـاه    . بودندكرده 

ISI مجله ،Iranian Journal of Public Health  بـا  بود توانسته

مقاله از ايرانيان، رتبه چهارم را در ميان مجالتي كه  107چاپ 

مقاالت را از ايرانيان در حوزه هاي پزشكي بـه چـاپ    بيشترين

ديگـر مجلـه     (Daru)مجلـه دارو  . ، به دسـت آورد بودندرسانده 

مقالـه از   25كـه بـا چـاپ    بـود  ايراني نمايه شده در اين پايگاه 

 .بودپژوهشگران ايراني رتبه صدم را كسب كرده 
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  .2007-1978مقايسه سهم هر حوزه پزشكي نسبت به تعداد مقاالت و استنادات آنها طي سالهاي  -1نمودار 
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 2007-1978حوزه هاي پزشكي نسبت به تعداد مقاالت و استنادات آنها طي سالهاي  كارپرمقايسه سهم دانشگاههاي  - 2نمودار 

 

 

الملي پژوهشگران حوزه علوم ي بين ميزان همكار )الف

  پزشكي

كشـور   107هاي اين مطالعه، نويسندگان ايرانـي بـا   طبق يافته

نويسـندگان كشـور ايـاالت متحـده     . ارتباط علمي برقرار كردند

را بــا ) مقالــه 714(آمريكـا بيشــترين ميــزان همكـاري علمــي   

، )مقالـه   526(كشـورهاي بريتانيـا   . ندپژوهشگران ايراني داشت

) مقاله 138(، فرانسه )مقاله 141(، استراليا )مقاله 253(كانادا 

هـا  يافته. ندشتدر رتبه هاي بعدي قرار دا) مقاله 125(و آلمان 

بيشترين همكاري علمـي رادر   نشان داد كه پژوهشگران ايراني

ــين ــا دانشــگاههاي قالــب ب ــه Alabama )50المللــي ب  ،)مقال

Harvard )45 مقاله ( وToronto )43 داشتند) مقاله.  
  

هـاي  لمي نويسندگان ايراني حـوزه روند توليدات ع) ب

  دوره زماني 6علوم پزشكي در 

هـاي علـوم   ، روند توليدات نويسـندگان ايرانـي حـوزه   1جدول 

كمتـرين تعـداد   . كشدرا به تصوير مي SCIEپزشكي در پايگاه 

. به رشته تحرير درآمد 1992-1983مقاالت در فاصله سالهاي 

يرانيـان حالـت   به بعد توليـدات علمـي ا   1997-1993از دوره 

بـه بـاالترين    2007-2003و در دوره گرفـت  صعودي به خود 
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 SCIEفهرست شده در پايگاه  پركارتوزيع مقاالت نويسندگان ايراني حوزه هاي علوم پزشكي براساس دانشگاههاي  - 2جدول 

درصد استنادات تعداد استنادات درصد مقاالت تعداد مقاالت  وعيحوزه موض دانشگاه

 داروشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 871 62/5 5648 99/9

 سيستم عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران 407 63/2 2088 69/3

 بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 387 5/2 1993 52/3

 جراحي دانشگاه علوم پزشكي تهران 364 35/2 1118 98/1

 لنفاوي -سيستم خوني تهران دانشگاه علوم پزشكي 291 88/1 1285 27/2

 ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 247 59/1 1517 68/2

 سيستم گوارش دانشگاه علوم پزشكي تهران 217 4/1 966 71/1

 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 216 39/1 1055 87/1

 بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران 151 98/0 1152 04/2

 آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 144 93/0 584 03/1

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 120 77/0 627 11/1  سيستم غدد

 حرفه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 114 74/0 674 19/1

 روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 112 72/0 649 15/1

 زايمان ي شيرازدانشگاه علوم پزشك 112 72/0 336 59/0

 سيستم ادراري دانشگاه علوم پزشكي تهران 110 71/0 292 52/0

 عروقي -سيستم قلبي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 106 68/0 98 17/0

 طب كودك دانشگاه علوم پزشكي شيراز 101 65/0 336 59/0

 پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران 95 61/0 459 81/0

 انگل شناسي گاه علوم پزشكي تهراندانش 93 60/0 484 86/0

 راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 90 58/0 422 75/0

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 88 57/0 338 6/0  چشم پزشكي

 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 80 52/0 428 76/0

 فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 30 19/0 126 22/0

 اسكلتي -سيستم عضالني دانشگاه علوم پزشكي تهران 30 19/0 95 17/0

 آناتومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 20 13/0 12 02/0

 سيستم تنفسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 20 13/0 118 21/0

 طب گوش و حلق دانشگاه علوم پزشكي تهران 18 12/0 67 12/0

 پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 9 06/0 14 02/0

 طب سالمندان دانشگاه تربيت مدرس 4 03/0 18 03/0

 

شـود،  مشـاهده مـي   1جدول گونه كه در همان. ديحد خود رس

و ) مقالـه  2222(بيشترين تعداد مقاالت در حوزه داروشناسـي  

) مقالـه  18(كمترين تعداد مقاالت در حـوزه طـب سـالمندان    

به ترتيب بـا دارا  سيستم عصبي  و هاي داروشناسيحوزه. است

باالترين ميزان دريافـت اسـتناد    ،استناد 4625و  10976بودن 

براي مقايسه سهم نسبي هـر حـوزه   . را به خود اختصاص دادند

نشـان   1به تعداد انتشارات و استنادات، درصد آنهـا در نمـودار   

نشان مـي دهـد كـه سـهم  مقـاالت       1نمودار . داده شده است

ستنادات آن، باالتر از سهم مقاالت حوزه داروشناسي نسبت به ا

هــاي در مقابــل، ســهم مقــاالت حــوزه .بقيــه حــوزه هــا اســت

بيوشيمي و ميكروب شناسي نسبت به مقاالتش، كمتـر از حـد   

 .هاستانتظار نسبت به بقيه حوزه

  ج

 

  هاي علوم پزشكيدانشگاهها ي پركار حوزه) ج

هاي زههاي پركار حوهاي دانشگاهمشخصه 2و نمودار  2جدول 

از . دهـد پزشكي را از لحاظ تعداد استنادات و مقاالت نشان مي

حوزه پزشكي مورد مطالعه، دانشگاه علوم پزشكي تهران در  29

بـر  . به عنوان دانشگاه پركار شناخته شد) درصد 65(حوزه  20

، درصـد انتشـارات و درصـد اسـتنادات بـراي      2اساس نمـودار  
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 2هاي حاصل از نمـودار  فتهيا. دانشگاههاي پركار مقايسه شدند

عروقي نسبت بـه   –نشان داد كه استنادات حوزه سيستم قلبي

مقاالتش كمتر از حـد انتظـار و اسـتنادات حـوزه داروشناسـي      

  .بيشتر از حد انتظار است
  

 هاي پزشكيها در حوزهپراستنادترين) د

هـاي  هاي اين تحقيق، پراستنادترين مقاله در حـوزه طبق يافته

  :عروقي تحت عنوان –وط به حوزه سيستم قلبيپزشكي مرب
“Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 

fish oil and mustard oil in patients with suspected acute 

myocardial infarction:  The Indian experiment of 

infarct survival.” 

ژوهشـگران مركـز   اسـتناد  و بـا همكـاري پ    241است كـه بـا   

تحقيقات قلب شهيد رجايي وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي    

محمد . ايران و پژوهشگران هندي به رشته تحرير درآمده است

دست از دانشكده داروسازي دانشـگاه علـوم پزشـكي    رضا زرين

اسـتناد،   1674عنوان اثر علمي و دريافت  194تهران با تاليف 

سـال   30هـاي پزشـكي طـي    هپراستناد ترين نويسنده در حوز

   .شناخته شد
  

  بحث

سـنجي نشـان داده   هاي علمدر اين تحقيق با استفاده از تحليل

هاي پزشـكي   شد كه توليدات علمي نويسندگان ايراني در حوزه

مـؤثر در  عوامـل  يكـي از  . هاي اخير افزايش يافته استدر سال

هــاي افــزايش توليــدات علمــي، مســتحكم كــردن زيرســاخت 

ارزش . تواند باشدهاي بين المللي ميهمانند همكاري پژوهشي

هاي بين المللي در بهبود كيفيت پژوهش در مطالعات همكاري

بـر اسـاس   ). 12-14(گوناگون مورد تاكيد قـرار گرفتـه اسـت    

ــزارش موسســه  ، )RAND )Research and Developmentگ

هاي پزشكي تعامل اطالعاتي خـوبي  دانشمندان ايراني در حوزه

اند كه ايـن  ا ديگر پژوهشگران كشورهاي پيشرفته برقرار كردهب

همكاري و تعامل، بيشتر از ديگر كشورها گـزارش شـده اسـت    

داد پژوهشـي بـه دسـت    هاي پـژوهش، بـرون  طبق يافته). 15(

آمده از تعامل اطالعاتي با كشورهاي ديگر، سطوح قابل قبـولي  

هـايي  دانشـگاه همكاري و تعامل اطالعاتي بـا  . دهدرا نشان مي

هــاي مطــرح بنــديكــه در رتبــه Alabamaو  Harvardنظيــر 

بـه   Times Higher Educationو  Shanghaiچـون  جهاني هـم 

توانـد در افـزايش   اند، ميشناخته شده پركارعنوان دانشگاهاي 

ــد   ــا كن ــي را ايف ــش مهم ــران نق ــي اي ــد علم ــه در . تولي     اگرچ

سـنجي، بـه هنگـام    هاي استنادي بيشتر متخصصان علمتحليل

اســتفاده از اســتناد بــه عنــوان شاخصــي از كيفيــت پــژوهش، 

كننـد، امـا تحقيقـات نشـان داده     ها را حذف مـي خوداستنادي

اي بـا كيفيـت پـژوهش    ها  هـيچ رابطـه  است كه خوداستنادي

هـا در  لذا در اين تحقيق همـه خوداسـتنادي   .)16-18(ندارند 

 .هاي استنادي به كار برده شدندتحليل

سال  8تواند به دليل نتيجه مي 1992تعداد كم مقاالت قبل از 

رسـد كـه خـدمات    بـه نظـر مـي   . جنگ بين ايران و عراق باشد

هاي پژوهشي در حوزه هاي پزشكي در باليني نسبت به فعاليت

هـاي پرسـتاري و   فقـدان مقالـه در حـوزه   . اولويت قرار داشتند

رشد ايـن   هاي جنگ واسكلتي طي سال -هاي عضالنيسيستم

 Osareh. هاي اخير شايد به همين دليل باشـد ها در دورهحوزه

طي تحقيقاتي كه انجام دادنـد، يكـي از عوامـل    ) Wilson )9و 

داننـد،  مهم كاهش توليد علم ايران را جنگ ايران و عـراق مـي  

به نقل از پرايس، اثر جنگ را بر روند توليد علم  Paoحال آنكه 

جه ويژه دولت به پـژوهش، توسـعه و   تو). 19(شمارد ناچيز مي

دادهـاي علمـي بـه    تأسيس مراكز پژوهشي باعث افزايش بـرون 

Barretoپژوهشي كـه   . شده است 2002خصوص بعد از سال 
  

ــل در حــوزه    ــد توليــدات علمــي برزي ــه منظــور بررســي رون ب

انجـام داد، نشـان از    1985-2004هاي اپيدميولوژي طي سال

نتـايج  ). 20(افزايش صعودي توليدات علمي در اين حوزه دارد 

ــژوهش ــاي پــ Garciaهــ
ــارانش   Casadoو  )21(و همكــ

و  

Barretoنيز هم راستا با نتايج ) 22( همكارانش
  . است  

 ISIنشان داد كه مجالت ايرانـي نمايـه شـده در    مطالعه حاضر 

نقـش   Daruو   Iranian Journal of Public Healthچـون هـم 

لـذا نمايـه شـدن     . انـد مهمي را در توليد علمي ايرانيان داشـته 

هاي بين المللي يكي از مـواردي اسـت   مجالت ايراني در پايگاه

  .كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود

دهد كه سـه حـوزه داروشناسـي، ميكـروب     نشان مي 1جدول 

هــاي و حــوزه مقــاالت شناســي و بيوشــيمي، بيشــترين تعــداد

آناتومي، پرستاري و طب كودك، كمترين تعداد مقـاالت را بـه   

كـه   Wilsonو  Osarehنتايج پـژوهش  . خود اختصاص داده اند

سنجي انجام گرفت، نشان داد كـه  هاي علمبا استفاده از تحليل

حوزه داروشناسي بعد از حوزه شيمي، بيشترين تعداد مقـاالت  

كه ) 10(به خود اختصاص داده است  2002-1975را در دوره 

 1هـاي نمـودار   يافتـه . هاي اين پـژوهش اسـت  يافته سازگار با

حاكي از اين است كه در حوزه داروسازي، استنادات نسبت بـه  

هـاي پژوهشـي   زيرسـاخت . مقاالت، باالتر از حد انتظار هستند

يكي از عوامل تأثيرگـذار باشـد كـه    تواند ميقوي در اين حوزه 

 وجه مسـئولين بهداشـت و درمـان كشـور را نسـبت بـه      ت لزوم

  .طلبدها مياهميت دادن به ديگر حوزه
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درصد از توليدات علمي حـوزه   65نشان مي دهد كه  2جدول 

مديريت . علوم پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار دارد

مطلــوب پژوهشــي، متمركــز ســاختن منــابع پژوهشــي اعــم از 

 تسـهيالت و بودجـه هـاي مناسـب      اعضاي هيأت علمي قـوي، 

اين مديريت . سزايي داشته باشده تواند در اين روند، تأثير بمي

تواند به لحـاظ توليـدات   هاي پشتيباني كننده آن ميو سيستم

هـاي  علمي به عنوان يك الگوي موفق ملي براي ديگر دانشـگاه 

گويـاي ايـن مطلـب اسـت كـه حـوزه        2نمـودار  . كشور باشـد 

چنـين،  هـم . يك بنيان علمي قوي برخوردار استداروسازي از 

از ) به استثناي يك مـورد (حوزه پزشكي  29دانشگاهاي پركار 

  .يك سطح پژوهشي نسبتاً بااليي  برخوردار هستند

هـا در پايگـاه   هاي اين پژوهش نشان داد كه نـام دانشـگاه  يافته

SCIE اين گوناگوني اسامي . با اسامي گوناگوني ثبت شده است

 ها باعث پيچيـدگي و عـدم بازيـابي اطالعـات مناسـب      گاهدانش

نمايه شدن دانشگاههاي علوم پزشكي ايران در پايگـاه  . شودمي

WOS ها در با اسامي گوناگون باعث عدم وجود نام اين دانشگاه

 Timesو  Shanghaiهـاي معتبـر جهـاني از جملـه     بنديرتبه

Higher Education (THE) م پزشـكي  دانشگاه علو. شده است

 34نام، دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهشـتي بـا     38اهللا با بقيه

نـام و دانشـگاه علـوم     27نام، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بـا  

نمايـه شـده    SCIEنام مختلف در پايگـاه   21پزشكي تهران با 

هاي علوم پزشـكي در ايـن   رسد كه دانشگاهاست كه به نظر مي

زلفي گـل اعتقـاد دارد   . ستندزمينه با مشكل جدي رو به رو ه

هاي ايران تحت عناوين مختلف بندي مقاالت دانشگاهكه طبقه

اي و ها در ابعاد ملي، منطقهباعث تنزل رتبه واقعي اين دانشگاه

رسد كـه بـراي مطـرح    لذا به نظر مي).  23(جهاني شده است 

هـاي معتبـر   بنـدي هاي كشور در دنيا و در رتبـه شدن دانشگاه

ــاني، ا ــام مستندســازي و يكســان جه ــين گ ــامي ول ــازي اس  س

  .باشدها ميدانشگاه

هاي پزشـكي بـه   بعد از جنگ ايران و عراق، توليد علم در حوزه

دليل اهميت دادن به پژوهش در پزشكي  روند صـعودي خـود   

هايي خاص كـه در آنهـا   را شروع كرده است كه به جز در حوزه

انـي نوشـته شـده    تعداد مقاالت كمتري توسط پژوهشـگران اير 

صعودي قابل مشاهده اسـت،   ها اين رونداست، در بيشتر حوزه

كه در دو دهه اخير باالترين تعداد مقاالت در پايگـاه   به طوري

هاي گذشته توسـط ايرانيـان بـه    نسبت به دهه SCIEاستنادي 

گيـري  توان اين گونه نتيجـه به طور كلي مي. بت رسيده استث

هـاي پزشـكي بـه شـدت در     زهكرد كه سيستم پژوهش در حو

حال افزايش است كـه افـزايش ايـن رونـد منـوط بـه عـواملي        

همچون مديريت مطلـوب پژوهشـي، متمركـز سـاختن منـابع      

پژوهشي، تخصيص اعتبار و تسهيالت پژوهشي و مكلف نمودن 

درصد از بودجه دانشگاه جهت انجام  5ها به استفاده از دانشگاه

هـاي داروسـازي،   حـوزه  ،رابطـه در اين . باشدمي وهشيژامور پ

و  ميكروب شناسي و بيوشيمي از رشد بيشتري برخوردار بـوده 

ها، دانشگاه علوم پزشكي تهـران بـه علـت قـوي     از بين دانشگاه

هاي پژوهشي از وضعيت بهتري نسبت به بقيه بودن زيرساخت

توانـد الگـوي مناسـبي بـراي     كه مياست ها بر خوردار دانشگاه

 . باشد ي علوم پزشكي كشورهادانشگاه ديگر
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