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 دهیچک
هاي رسانی و یکی از مشخصهاطالع یافتگی آن است و مجالت علمی به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمدتولید علم در هر کشور، بیانگر توسعه :مقدمه

مصورسازي مجالت علمی و تولیدات علمی  ،شوند. هدف از انجام پژوهش حاضریافتگی تلقی میاصلی ورود یک نظام اجتماعی به دوره توسعه
 .و تعیین جایگاه ایران است 1996ـ2012هاي طی سال Scopusشده حوزه پزشکی در پایگاه اطالعاتی نمایه

جامعه آماري پژوهش را آن دسته از مدارك و مقاالت علمی منتشر  .سنجی استژوهش حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد علمپ :هاوش ر
توسط پژوهشگران تمامی کشورهاي جهان نگاشته شده و در پایگاه اطالعاتی  1996ـ2012 هايدهند که طی سالشده در حوزه پزشکی تشکیل می

Scopus استفاده شده است.براي تحلیل داده ت.نمایه شده اس  Node XL و براي ترسیم گرافها از نرمافزار  SPSS ها از نسخه 19 نرمافزار 
از مدارك منتشر شده را به خود  درصد 70ها نشان داد که ده کشور اصلی تولیدکننده مدارك علمی حوزه پزشکی، نزدیک به یافته :هایافته

درصد)، بخش  56یافته (هستند که کشورهاي توسعه Scopusکشور دنیا داراي مجالت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  68 اند. همچنیناختصاص داده
استنادترین مقاالت و مدارك علمی منتشر شده حوزه پزشکی متعلق به کشورهاي ها نشان داد که پراند. یافتهقابل توجهی را به خود اختصاص داده

 .ایاالت متحده امریکا، بریتانیا و کانادا است یافته از جملهتوسعه
هاي مورد طی سال Scopus المللی بر مبناي پایگاه اطالعاتیتولیدات و مجالت علمی حوزه پزشکی در سطح بین :گیريتیجهنبحث و 

زایش تعداد مدارك و مقاالت علمی، تعداد اي داشته است. همزمان با افهاي پایانی این مطالعه جهش قابل مالحظهبررسی در حال رشد بوده و در سال
 یافته بوده است.ها متعلق به کشورهاي توسعهها نیز افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از ایناستنادات به آن
 .Scopus مصورسازي، تولیدات علمی پزشکی، مجالت علمی پزشکی، پایگاه اطالعاتی :هاکلیدواژه
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شود که کشوري در رقابت جهانی پیروز میو تغییرات سریع جهانی، 
  .]1[ ظرفیت نوآوري و تولید علم را داشته باشد

عنوان موتور محرك ي علمی بهعبارت دیگر، تولید علم و توسعهبه
 .]2[ کنداي ایفا میجانبه و پایدار کشورها نقش عمدهي همهتوسعه

وسعه اي در تامروزه، پژوهش و تولید اطالعات علمی نقش عمده
تولید  . معموالً ]3[ محوري داردکشور و تحقق بخشیدن به اصل دانایی

ترین شود که مهمهاي مختلف و در منابع متفاوت عرضه میعلم در قالب
 ها، مجالت علمی معتبر استترین مجراي جریان ارتباطی آنارزش و با

یکی  رسانی وعنوان یکی از ابزارهاي کارآمد اطالعمجالت علمی به .]4[
یافتگی هاي اصلی ورود یک نظام اجتماعی به دوره توسعهاز مشخصه

دهی به شبکه پیچیده تبادل اطالعات در سطح شوند و در شکلتلقی می
اي برخوردارند. این منابع به طور معمول نموداري از جهان از نقش ویژه

دهنده ضربان قلب حیات علمی آن حیات علمی و به تعبیري نمایش
 .]5[ روندشمار میبهجامعه 

علم پزشکی ارتباط تنگاتنگی با سالمت افراد جامعه دارد و 
متخصصان این حوزه در راستاي افزایش سطح توانمندي و عملکرد خود 

. در ]6[ مندي بیشتر از منابع اطالعاتی گوناگون هستندنیازمند بهره
ان و هاي مختلف دانش بشري، انتشار نتایج دستاوردهاي دانشمندحوزه

ترین مواردي هستند متخصصان به بهترین شیوه و در کمترین زمان از مهم
ي بهداشت کند. در حوزهکه به ارتقاي سطح دانش در آن حوزه کمک می

و سالمت نیز، انتشار چنین نتایجی عالوه بر ارتقاي سطح دانش به ارتقاي 
رتیب همین ت به. ]7[ کندهاي شایانی میسطح سالمت آحاد جامعه کمک

خاطر ماهیت پویاي علم پزشکی، نقش اصلی در انتشار و ترویج به
 .]8[ ي مجالت تخصصی استهاي جدید در سطح جهانی بر عهدهیافته

در نتیجه همگام با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه علوم 
هاي پزشکی، سنجش و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص

ها امري ضروري لمللی و فراهم کردن امکان مقایسۀ آناپذیرفته شده بین
گیري براي تعیین هاي آماري و اندازهسنجی، از روشاست. در علم

معیارهاي رشد و توسعه علوم و سطوح گسترش آنان، و تأثیر آن در 
سنجی در روسیه پدید آمد و شود. علمجوامع مختلف بشري، استفاده می
ویژه مجارستان، از این روش براي  در کشورهاي اروپاي شرقی به

گیري کمی علوم در مؤسسات دولتی و خصوصی در سطح ملی و اندازه
 . ]9[ المللی استفاده شدبین

طبقات مختلف دانشمندان و متخصصان، از جمله مورخان، فالسفه، 
شناسان، متخصصان علم اطالعات و شناسان، اقتصاددانان، روانجامعه

شناسی و دانشمندان شاخههاي مختلف علوم طبیعی و فیزیک، دانش
مدیران و مسئوالن سیاستگذاريها، رؤساي دولتها و سازمانهاي 

 غیردولتی و بسیاري دیگر، به نحوي با علمسنجی سروکار دارند.
Sengupta ارزشیابی کمی آخرین «سنجی را هدف علم

در  یرگذاراز عوامل تاثهر مطلب علمی بنیادي و  هاي مربوط بهپیشرفت
هاي مختلف دانش بشري زمینهدر  يهاي پژوهشگسترش مستمر فعالیت
داند. ارزشیابی کمی علوم در ارتباط با مقایسه می» پس از جنگ جهانی

شود، هاي علمی که منجر به باروري و توسعه میبرونی و درونی فعالیت
کمتر، بیشترین ریزان کمکی باشد تا بتوانند، با هزینه تواند براي برنامهمی

 ـ سازي ساختار اقتصادياستفاده را از منابع مالی و انسانی ببرند و در بهینه
گیري و سنجی، اندازهاجتماعی کشور مؤثر باشند، زیرا یکی از اهداف علم

 .]10[ هاي مختلف مدیریتی و سازمانی علوم استتعیین معیارهاي جنبه
منظور  ت که بههایی اسمصورسازي اطالعات نیز یکی از روش

هاي نمایش آن، مورد گیري مناسب از روشانتقال بهتر اطالعات و بهره
که در این شیوه، تبادل و انتقال  گیرد. باتوجه به ایناستفاده قرار می

شود با نمایش گیرد، تالش میاطالعات به صورت دیداري صورت می
و حجم تصویري اطالعات، قدرت درك و یادگیري کاربر افزایش یابد 

صورت  صورت فشرده، با حجمی کمتر و به زیادي از اطالعات به
شعار نهفته در مصورسازي اطالعات،  ،عبارت دیگر مصور ارائه شود. به

کارگیري نحوه نگاه یا بینش براي تفکر است. واضح است که  به
مصورسازي اطالعات زمانی اهمیت دارد که با حجم زیادي از اطالعات 

 .]11[ روبرو باشیم
در یکی از انتشارات  1987مصورسازي اصطالحی است که از سال 

بنیاد ملی علوم (آمریکا) به کار برده شد. مصورسازي اطالعات به 
دهد تا بتوانند حجم باالیی از اطالعات را تحلیل کنندگان امکان میاستفاده

کند کاربرد آن، کاربران را قادر بیان می Buckleyو بررسی کنند. 
در  Chenو  ]12[ د تا حجم زیادي از اطالعات را تفسیر کنندسازمی

از  کند مصورسازي اطالعات، بخش بزرگیتوضیح آن تصریح می
ساختارهاي بازنمایی را در بردارد که برخی از آنان به خوبی شناخته 

توان گفت . به طور کلی می]13[ اند و برخی جدید هستندشده
هاي ایی که براي ارائه بهتر شیوههمصورسازي عبارت است از فعالیت

در این روش با توجه به ظرفیت  شود.نمایش اطالعات به کار گرفته می
شود تا با نمایش باالي انتقال اطالعات توسط تصویر، کوشش می

تصویري اطالعات، قدرت درك و یادگیري کاربر افزایش داده شود. 
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ت فشرده، با حجم عالوه بر آن میزان قابل توجهی از اطالعات به صور
 شود.تر و در قالبی تصویري ارائه میکمتر، کارایی افزون

درصد از  20نشان داد که تنها  نیاتایج بدست آمده از پژوهش فرخن
هاي اطالعاتی علمی نشریات علمی معتبر حوزه پزشکی ایرانی در پایگاه

هاي علمی هاند و هر ساله تعداد مجالت نمایه شده در پایگاشده معتبر نمایه
 . ]14[ معتبر در حال افزایش است

سنجی به بررسی هاي کتابگیري از روشعلیجانی و کرمی با بهره
 وضعیت مجالت کشورهاي داراي مجله نمایه شده در پایگاه اطالعاتی

ISI (Institute for Scientific Information) .پرداختند 
 ISIعلوم در پایگاه اطالعاتی کشور در زمینه  67ها نشان داد که تنها یافته

 داراي مجله هستند. 
مجله  1298مجله و انگلستان با  2385ایاالت متحده امریکا با داشتن 

هاي اول و دوم قرار دارند و کشور ایران در زمینه علوم به ترتیب در رتبه
هاي باشد. همچنین یافتهمجله می 6نیز در زمینه علوم در این پایگاه داراي 

کشور در بین کلیه کشورهاي  39طور کلی  وهش نشان داد بهاین پژ
جهان داراي مجله در زمینه علوم اجتماعی هستند، که در بین این 

هاي کشورها، ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و هلند به ترتیب در رتبه
 . ]15[ گیرنداول تا سوم قرار می

در  اسکروچی و همکاران روند رشد مقاالت علمی ایرانیان
 SCIEدر پایگاه  2007-1987هاي هاي پزشکی را در طی سالحوزه

هاي بررسی کردند. نتایج نشان داد بیشترین تعداد مقاالت در حوزه
هاي پرستاري داروشناسی و بیوشیمی و کمترین تعداد مقاالت در حوزه

و طب سالمندان است، بیشترین استنادات متعلق به حوزه داروشناسی و 
 . ]16[ مقاالت بدون استناد بودند درصد از 53

عبدخدا و همکاران در پژوهشی به بررسی میزان تولیدات علمی 
حوزه پزشکی ایران برمبناي مدارك نمایه شده از مجالت علمی در 

هاي اطالعاتی متنخب پرداختند. نتایج نشان داد هاي علمی در پایگاهپایگاه
هاي مورد بررسی ها در پایگاهتعداد مدارك ثبت شده و تعداد استناد به آن

با گذر سال در حال افزایش بوده است. بیشترین تعداد مدارك و استنادها 
 . ]17[ هاي پایانی استمربوط به سال
هاي سنجی برونداددر پژوهشی به مطالعه علم پور و عصارهحمدي

 Multiple سازي ساختار علمی در حوزه علمی نویسندگان و دیداري

Sclerosis پرداختند. در این مطالعه براي نشان دادن روابط از
استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بخش   HistCiteافزارنرم

کشور  10، تنها توسط درصد) 97عظیمی از تولیدات علمی این حوزه (

دنیا تهیه شده است. نتایج این پژوهش در ارتباط با مجالت علمی منتشر 
کید أمعتبر و کشورهاي توسعه یافته ت يهاندي دانشگاهشده نیز بر توانم

 . ]18[ داشت
شکفته و حریري در پژوهشی به ترسیم و تحلیل نقشه علمی 

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد بیش  2007پزشکی ایران در سال 
هاي به مقوله 2007درصد از کل تولیدات علمی ایران در سال  37از 

لیدات علمی ایران به پزشکی عمومی و داخلی و پزشکی و بیشترین تو
بیشترین تعداد استنادهاي دریافتی به داروشناسی و داروسازي اختصاص 

هاي موضوعی پزشکی ها حاکی از آن است که مقولهدارد. همچنین یافته
اي و محیط داراي بیشترین عمومی و داخلی با بهداشت عمومی، حرفه

 .]19[ استنادي هستندرابطه هم
Reyes  به بررسی رشد مجالت نمایه شده آمریکاي التین و

پرداخت و نشان داد که  2006-2009هاي ي سالکارائیب در فاصله
که سابقه مجالت و نشریات کشورهاي مورد بررسی بیش از آنرشد بی

هاي از سیاست متأثر تحت تأثیر تغییرات جامعه علمی این کشورها باشد،
است. همچنین نتایج مطالعه بوده  ISIاطالعاتی  هايسازي پایگاهنمایه

بیش سال مورد بررسی  4ها نشان داد که تعداد مجالت نمایه شده طی آن
الی بعد از زبان انگلیسی، غپرتعالوه، زبان هرشد داشته است. ب برابر 3از 

 .]20[ زبان رایج مجالت و نشریات نمایه شده است
ت که به مصورسازي پژوهش حاضر برآن اس ،ن اساسهمیبر 

پراکندگی مجالت علمی و تولیدات علمی نمایه شده حوزه پزشکی در 
و تعیین جایگاه ایران در ابتداي هزاره سوم در  Scopusپایگاه اطالعاتی 

 این حوزه بپردازد.
با توجه به اینکه حوزه پزشکی به طور مستقیم با زندگی و سالمت  
زیادي است و باتوجه به هزینه  ها در ارتباط است، داراي اهمیتانسان

شود، باید بسیار زیادي که صرف آموزش و پژوهش در این حوزه می
 ریزي کرد. براي آموزش و پژوهش آن به نحو مناسب برنامه

ریزي بدون داشتن درکی کامل از چارچوب این حوزه و این برنامه
شی پذیر نیست. مطالعات سنجهاي پیشین امکانبدون آگاهی از پژوهش

توانند در این زمینه به ما کمک کنند. به این ترتیب علم به طور کلی می
  گویی به سؤاالت اساسی زیر است:پژوهش حاضر درصدد پاسخ

میزان تولیدات علمی حوزه پزشکی کشورهاي مختلف جهان  -1
 چقدر است؟

میزان مجالت علمی حوزه پزشکی کشورهاي مختلف جهان  -2
 چقدر است؟ 
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جهان در تولید علم حوزه پزشکی و نیز  سهم مناطق مختلف -3
 است؟پشتیبانی از مجالت علمی این حوزه چگونه 

وضعیت کیفی مجالت حوزه پزشکی در کشورهاي مختلف  -4
و میزان استناد به مقاالت و  H-indexجهان (با توجه به شاخص 

 ك علمی) چگونه است؟ ارمد

از تا چه میزان بین تولیدات علمی حوزه پزشکی و پشتیبانی  -5
مجالت علمی این حوزه در میان کشورهاي مختلف دنیا ارتباط 

 وجود دارد؟ 

تا چه میزان بین تولیدات علمی حوزه پزشکی و جمعیت  -6
 کشورهاي مختلف جهان ارتباط وجود دارد؟ 

تا چه میزان بین تولیدات علمی حوزه پزشکی و تولید ناخالص  -7
 داخلی کشورهاي مختلف جهان ارتباط وجود دارد؟

 

 :هاش رو
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد 

سنجی انجام شد. جامعه آماري پژوهش را آن دسته از مدارك و علم
اند که طی مقاالت علمی منتشر شده در حوزه پزشکی تشکیل داده

توسط پژوهشگران کل کشورهاي جهان نگاشته  1996-2012هاي سال
 مایه شده است. ن Scopusو در پایگاه اطالعاتی 

در پژوهش حاضر میزان تولیدات علمی، مجالت علمی، کیفیت 
در  1996-2012هاي مقاالت و مجالت در حوزه پزشکی طی سال

هاي اقتصادي و ها و سازمانها، مناطق مختلف جهان و نیز در گروهقاره
 سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. 

ک از کشورهاي جهان، براي به دست آوردن میزان تولیدات علمی هر ی
 = Subject Areaبا انتخاب موضوع (حوزه موضوعی پزشکی 

Medicine) و محدود کردن سال (Year = 1996-2012 جستجویی (
انجام شد و اطالعات مربوط به تولیدات علمی  Scopusدر پایگاه اطالعاتی 

 کشورها بدست آمد.
ی هر همچنین براي بدست آوردن آمارهاي مربوط به مجالت علم

استفاده شد. براي بدست  SciMagoیک از کشورهاي جهان از پایگاه 
ها نیز از آوردن اطالعات مربوط به جمعیت کشورها و تولید ناخالص آن

) به آدرس World Bankآمارهاي موجود در سایت بانک جهانی (
http://www.worldbank.org  .استفاده شد 
و براي ترسیم  SPSS يافزار آماربراي تحلیل اطالعات از نرم

  استفاده شد. NodeXLها (مصورسازي) از نرم افزار گراف

افزار تخصصی، رایگان و متن باز است که ، نرمNodeXLنرم افزار 
هزار پیوند) طراحی شده  60هاي کوچک تا متوسط (تا حدود براي داده

 . ]21[ است
هش نیز از براي تعیین و محاسبه میزان همبستگی میان متغیرهاي پژو

 ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.

 
  :هایافته

در رابطه با میزان  Scopusنتایج بدست آمده از پایگاه اطالعاتی 
تولیدات علمی کشورهاي مختلف جهان نشان داد که ایاالت متحده 

مدرك و مقاله علمی در حوزه پزشکی، در  1875195امریکا با تولید 
 درصد 4/27دارد (نام حداقل یک نویسنده امریکایی در رتبه نخست قرار 

خورد) و بریتانیا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، از مدارك علمی به چشم می
 10هاي دوم تا دهم قرار دارند. این چین، کانادا، اسپانیا و استرالیا در رتبه

از مدارك علمی حوزه پزشکی دنیا  درصد 70کشور در تولید بیش از 
 اند. ش داشتهنق

 55/0مدرك علمی ( 38147جمهوري اسالمی ایران نیز با تولید 
) در حوزه پزشکی، رتبه بیست و هفتم را به خود اختصاص داده درصد

از تولیدات علمی  درصد G8 (61است. کشورهاي عضو گروه هشت (
اند و این میزان براي کشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص داده

)D8اي مدیترانه شرقی به ترتیب با تولید شورهاي عضو دفتر منطقه) و ک
 ) بوده است. درصد 9/1( 130105) و درصد 2/3( 221512

مریکاي شمالی و آطق مختلف جهان نیز اروپاي غربی، در میان منا
د جنوب شرق آسیا به ترتیب باالترین تولیدات علمی را در حوزه مور

 اند.بررسی به خود اختصاص داده
نشان داد که  Scopusهاي انجام شده در پایگاه اطالعاتی ستجوج

قاره مختلف داراي حداقل یک مجله  5کشور از  86سال اخیر،  15طی 
) Medical Science( علمی و تخصصی نمایه شده در حوزه پزشکی

مجله  627و آسیا با  1599، امریکاي شمالی با 2925هستند و اروپا با 
 اند. د اختصاص دادهبیشترین سهم را به خو

، پراکندگی تولیدات (با رنگ آبی) و مجالت تصویر شماره یکدر 
علمی (با رنگ قرمز) در حوزه پزشکی در مناطق مختلف دنیا طی 

نیز،  تصویر شماره دودر  قابل مشاهده است. 1996-2012هاي سال
پراکندگی تولیدات علمی حوزه پزشکی در میان کشورهاي مختلف دنیا 

 مشاهده است. قابل
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پراکندگی تولیدات و مجالت علمی در حوزه پزشکی در  ـ 1تصویر شماره 

 .1996-2012هاي طی سال Scopusمناطق مختف دنیا در پایگاه اطالعاتی 
 

 
 ت علمی در حوزه پزشکی در کشورهايپراکندگی تولیداـ  2تصویر شماره 

 1996-2012 هايطی سال Scopusمختلف دنیا در پایگاه اطالعاتی 
 

ها و مناطق مختلف جهان نشان داد که ها در ارتباط با گروهیافته
 3555) با پشتیبانی و انتشار G8(موسوم به  گروه کشورهاي صنعتی

هاي مورد از کل مجالت علمی حوزه پزشکی طی سال درصد 65مجله، 
هاي کشورهاي در حال توسعه اند. گروهبررسی را به خود اختصاص داده

از کل مجالت را به  درصد 3/4مجله،  236) با انتشار D8سوم به (مو
 اند. خود اختصاص داده

 2/48مجله ( 2640کشور عضو اتحادیه اروپا  28این میزان براي 
) بوده است. کشورهاي حوزه خلیج فارس، کشورهاي عضو دفتر درصد
اي مدیترانه شرقی و کشورهاي عضو کنفرانس اسالمی نیز به منطقه

 5مجله ( 273) و درصد 6/2مجله ( 140)، درصد 6/1مجله ( 87یب ترت
اي اند. کشورهاي عضو پیمان منطقهد اختصاص داده) به خودرصد

ASEAN: (Association of Southeast Asian Nations)   37نیز 

کنند و این میزان براي ) را مدیریت و منتشر میدرصد 7/0مجله علمی (
 ) است.درصد 3/0مجله ( 17کشورهاي منطقه کارائیب 

در رابطه با  Scopusهمچنین نتایج بدست آمده از پایگاه اطالعاتی 
مجله علمی  5472سهم هر یک از کشورها در مدیریت و پشتیبانی از 

ترتیب با ه شده نشان داد که ایاالت متحده امریکا، بریتانیا و آلمان بنمایه
میان سایر کشورهاي  مجله، بیشترین سهم را در 328و  1190، 1475

پراکندگی مجالت علمی حوزه  ،سهتصویر شماره اند. در جهان داشته
 پزشکی در میان کشورهاي مختلف دنیا قابل مشاهده است.

 

 
پراکندگی مجالت علمی در حوزه پزشکی در کشورهاي  ـ 3تصویر شماره 

 1996-2012هاي طی سال Scopusمختلف دنیا در پایگاه اطالعاتی 
 

ابطه با وضعیت کیفی مجالت در کشورهاي مختلف جهان در ر
ثبت شده در پایگاه اطالعاتی  H-indexباید بیان داشت که باالترین 

Scopus 904( در حوزه پزشکی متعلق به کشور امریکا=H-index (
است. بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ژاپن، ایتالیا، هلند، سوئیس و استرالیا 

 اند. جهموري اسالمی ایران نیز بادوم تا دهم قرار گرفته هاينیز در رتبه
)82=H-index(  تصویر شماره در رتبه پنجاه و یکم قرار دارد. در

(بر اساس  ، وضعیت کیفی مقاالت و مدارك علمی منتشر شدهچهار
 ) در کشورهاي مختلف دنیا قابل مشاهده است.H-indexشاخص 

در رابطه با میزان  Scopusی نتایج بدست آمده از پایگاه اطالعات
دهد استناد به مقاالت و مدارك علمی نمایه شده در این پایگاه نشان می

که بیشترین میزان استنادات به مدارك منتشر شده نویسندگان امریکایی 
 تنادات) صورت گرفته است.درصد از کل اس 4/36(بیش از 

ت صورت از کل استنادا درصد 89کشور جهان، بیش از  16همچنین 
اند. مدارك و مقاالت گرفته در حوزه پزشکی را به خود اختصاص داده

استناد دریافت  131527هاي مورد بررسی نمایه شده ایرانی نیز طی سال



 عارف ریاحی و همکار                                                                                                                 Scopusمصورسازي تولیدات پزشکی در پایگاه 

1394دوره اول؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان  ؛نوینرسانی پزشکی اطالعمجله   ٦ 

استناد بوده  44/3کرده است (میانگین استناد به مقاالت تولید شده ایرانی 
 .قرار دارد 39بررسی در رتبه  است) و در میان کشورهاي مورد

 

 
مقاالت علمی در کشورهاي مختلف  H-indexـ  4تصویر شماره 

 1996-2012هاي طی سال Scopusدنیا در پایگاه اطالعاتی 
 

درصد از  8/69هشت کشور توسعه یافته دنیا در مجموع بیش از 
اند و این میزان براي اتحادیه کل استنادات را به خود اختصاص داده

اي مدیترانه شرقی عضو دفتر منطقه و کشورهاي D8اروپا، کشورهاي 
 بوده است. 6/0و  3/1، 1/1به ترتیب 

براي بررسی همبستگی میان تولیدات علمی و مجالت علمی در 
کشورهاي مختلف جهان، که داراي حداقل یک مجله علمی نمایه شده 

 اند، آزمون همبستگی پیرسون به کار برده شد.بوده

علمی کشورهاي مختلف جهان و  نتایج نشان داد که میان تولیدات
دار و بسیار موثري ها همبستگی مثبت، معنیتعداد مجالت علمی آن

)903/0 r =وجود دارد. این بدین معناست که 05/0داري ، سطح معنی (
کشورهایی که داراي مجالت علمی و تخصصی بیشتري هستند، مدارك 

 اند.بیشتري تولید و منتشر نمودهو مقاالت علمی 
 193بررسی همبستگی میان تولیدات علمی و جمعیت در  براي

نتیجه  کشور مختلف جهان از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
آزمون نشان داد که میان تولیدات علمی کشورهاي مختلف جهان و 

 وجود داردجمعیت این کشورها همبستگی مثبت در سطح ضعیفی 
)279/0r =05/0داري ، سطح معنی(. 

ن معناست ارتباطی میان جمعیت کشورهاي جهان و میزان این بدی
ها وجود نداشته و الزاماً کشورهاي با جمعیت باال، تولیدات علمی آن

اند. از سویی دیگر، تولیدات و مقاالت علمی زیادي منتشر نساخته

کشورهاي با جمعیت پایین نیز، داراي تولیدات علمی در سطح پایینی 
 اند.نبوده

از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه میان تولیدات علمی و با استفاده 
کشور مختلف جهان بررسی شد. نتیجه  193تولید ناخالص داخلی در 

این آزمون نشان داد که میان تولیدات علمی کشورهاي مختلف جهان و 
 دار و بسیار موثريتولید ناخالص این کشورها همبستگی مثبت، معنی

)923/0r = وجود دارد. این بدین معناست که 05/0داري ح معنی، سط (
کشورهایی که داراي تولید ناخالص داخلی بیشتري هستند، تولیدات و 

 اند.مقاالت علمی بیشتري منتشر نموده

 

 گیري:بحث و نتیجه
ترین معیار براي تعیین جایگاه سنجی، اصلیهاي علمدر ارزیابی

ها، میزان می و به ویژه دانشگاهبندي کشورها، مراکز علعلمی و رتبه
آوري و به طور کلی مشارکت در مشارکت در تولید علم، نوآوري، فن

سنجش و ارزیابی علم در سطح جهان از روند توسعه علم جهانی است. 
گذشته و حال مطرح بوده و هست؛ چرا که فرض بر این است که علم 

اساس شناسایی تواند به سالمت و رفاه انسان کمک کند. بر این می
گشا و تواند راهترین کشورهاي تولیدکننده علم در زمینه پزشکی میمهم
مند علمی کشورهاي دیگر و ساز برقراري ارتباط و همکاري نظامزمینه

تبادل اطالعات علمی در این زمینه با این کشورهاي فعال باشد. لذا در 
پزشکی  این پژوهش تالش شد تصویري کلی از تولیدات علمی حوزه

  ارائه شود. Scopusکشورهاي جهان در پایگاه 
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر در رابطه با تولیدات علمی 
حوزه پزشکی کشورهاي مختلف نشان داد که بخش قابل توجهی از 

توسط  Scopusتولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی 
ت متحده امریکا در رتبه یافته از جمله ایاالپژوهشگران کشورهاي توسعه

نخست و بریتانیا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، چین، کانادا، اسپانیا و استرالیا 
هاي دوم تا دهم تولید و منتشر شده است. ده کشور اصلی تولید در رتبه

مقاله منتشر شده  6843313مقاله از  4787681کننده این مدارك علمی، 
تولید جهان نیز روي و دویست کشور کم اندرا به خود اختصاص داده

 اند.) را منتشر ساختهدرصد 7/6مدرك علمی ( 462230هم تنها 

کشور اول دنیا نشان  50بندي تولید علم در نیز در بررسی رتبه موسوي
کشور منتشر  10درصد از تولیدات علمی جهان، توسط تنها  60داد که 

 .]22[باشد راستا میو هم سوهاي پژوهش حاضر همشود که با یافتهمی
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آوري وزارت بهداشت، درمان و گزارش معاونت پژوهش و فن
آموزش پزشکی نیز نشان داده است که بخش قابل توجهی از تولیدات 

یافته و صنعتی تهیه و تولید علمی پزشکی جهان توسط کشورهاي توسعه
  .]23[شود می

علمی، باالتر از مدرك  38147جمهوري اسالمی ایران نیز با تولید 
کشورهایی نظیر جمهوري چک، نیوزلند، مکزیک، ایرلند، افریقاي 

لزوم  قرار گرفته است. 27جنوبی، آرژانتین، روسیه، پرتغال و ... در رتبه 
هاي علوم پزشکی و توسعه گسترش آموزش مجازي در دانشگاه

المللی با کشورهاي همسایه و منطقه و کشورهاي ارتباطات بین
تر یافته و تبادل استاد و دانشجو براي رسیدن به رتبه مطلوبتوسعه

 این رتبه مطلوب باشد.  ءتواند در ارتقامی

هاي خود شکفته و حریري  نیز در پژوهش ،اسکروچی و همکاران
نشان دادند که توسعه و تولید علمی جمهوري اسالمی ایران در سطح 

قاالت و مدارك علمی تولید ترین مالملل در حال رشد بوده و با کیفیتبین
 .]16، 19[هاي آن است شده ایرانی متعلق به حوزه پزشکی و زیر شاخه

هاي پژوهش عبدخدا نیز نشان داده است که تولیدات علمی یافته
حوزه پزشکی جمهوري اسالمی ایران در وضعیت قابل قبولی قرار داشته 

هاي سال شدن مدارك علمی پژوهشگران کشورمان طیو میزان نمایه
 .]17[اخیر، رشد بسیار باالیی داشته است 

هاي علمی تجلی پیدا از آنجا که تولید علم در وهله نخست در مقاله
پذیرد، لذا مجالت کند و ترویج آن از طریق مجالت علمی انجام میمی

کنند. هاي علمی را منعکس میعلمی نخستین منابعی هستند که پیشرفت
هاي مورد بررسی، نشان داده است که طی سالهاي این پژوهش یافته

کشور جهان به انتشار مقاالت و  86مجله علمی نمایه شده توسط  5472
ه اند که در این بین ایاالت متحدمدارك علمی حوزه مورد بررسی پرداخته

ترین فرانسه، ژاپن، ایتالیا و چین فعال، امریکا، بریتانیا، آلمان، هلند
این مجالت علمی بوده و این هشت کشور بیش  کشورهاي منتشر کننده

 اند. از کل مجالت علمی را به خود اختصاص دادهدرصد  3/71از 
پور و عصاره نیز نشان داده است که نتایج پژوهش حمدي
اي در تولید علم در جهان، نقش ویژه یافتهکشورهاي صنعتی و توسعه

آمده از پژوهش حاضر هاي بدست اند و با یافتههاي مختلف داشتهحوزه
عالوه، سهم کشورهاي افریقایی و کشورهاي هست. با راستاسو و همهم

 . ]18[بوده است درصد  5/2و درصد  3/1امریکاي جنوبی نیز تنها 
عنوان مجله علمی مختلف،  70جمهوري اسالمی ایران نیز با انتشار 

برابر  ان تقریباًبیشترین میزان مجله علمی را در خاورمیانه داشته و این میز

هاي پژوهش یافته کل مجالت علمی منتشر شده در قاره افریقاست.
کشور دنیا داراي  67نیز نشان داده است که تنها  کرمی و علیجانی

هاي اطالعات علمی مجالت علمی و تخصصی نمایه شده در پایگاه
در معتبر هستند و بخش قابل توجهی از این کشورها هیچ مجله علمی 

. نتایج بدست آمده از مطالعه فرخ نیا نیز ]15[المللی ندارند ینبسطح 
نشان داد که بخش کوچکی از مجالت علمی جمهوري اسالمی ایران در 

شوند که با نتایج بدست آمده از هاي اطالعات علمی معتبر نمایه میپایگاه
 .]14[راستاست سو و همپژوهش حاضر هم

 عیت کیفی مجالت حوزه پزشکیهاي پژوهش در رابطه با وضیافته
و میزان استناد به مقاالت) نشان داد  H-indexهاي (با توجه به شاخص

یافته و صنعتی، از کیفیت بسیار که مجالت علمی کشورهاي توسعه
باالیی برخوردارند و بخش قابل توجهی از استنادات صورت گرفته 

ان کرد که متعلق به مقاالت علمی این کشورهاست. در واقع باید بی
و کشورهاي است ثبت شده متعلق به کشور امریکا  H-indexباالترین 

هاي بعدي قرار عضو گروه هشت کشور صنعتی (بجز روسیه) در رتبه
 H-indexکشور  40همچنین از میان کشورهاي مورد بررسی تنها دارند. 

نشان داد که  Scopusبررسی پایگاه اطالعاتی  اند.داشته 100باالتر از 
هاي جهان عبارتند از : امریکا از قاره کشورهاي برتر هر یک از قاره

، ) H-index=595(، بریتانیا از اروپا )H-index=904( امریکاي شمالی
، )H-index=355(، ژاپن از آسیا )H-index=374(استرالیا از اقیانوسیه 

و آفریقاي جنوبی از افریقا ) H-index=214(امریکاي جنوبی از برزیل 
)165=H-index( 82. همچنین جمهوري اسالمی ایران با=H-index،  

پنجاه و یکمین کشور برتر در دنیا، یازدهمین کشور برتر در آسیا و 
سومین کشور برتر در خاورمیانه (پس از اسرائیل و عربستان سعودي) 

 است. 
ها نشان داده است که بر خالف باال بودن میزان تولیدات علمی یافته

پژوهشگران ایرانی، میزان استناد به مقاالت و نیز H-Index پژوهشگران 
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. عدم توجه به انتشار مقاالت با کیفیت و 
منطبق با نیازهاي روز دنیا یکی از عواملی است که تعداد استنادات 
مقاالت ایرانی را در سطح پایینی قرار داده است. همچنین از دیگر دالیل 
این امر میتواند سیاستهاي کلی دانشگاههاي علوم پزشکی کشورمان به 
تولید حداکثري مقاله در پایگاههاي استنادي علمی بدون توجه به کیفیت 
آن باشد که با وجود سیاستهاي جدید در جهت تولید مقاالت علمی با 
 کیفیت باال، احتماالً در مطالعات آتی این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
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در رابطه با میزان استناد به مدارك و مقاالت علمی نمایه شده حوزه 
پزشکی نیز باید بیان داشت که بخش قابل توجهی از این استنادات بازهم 

یافته و صنعتی دنیا بوده و در این میان، باز هم متعلق به کشورهاي توسعه
ص داده و ایاالت متحده امریکا بیشترین میزان استنادات را به خود اختصا

 در رتبه اول قرار دارد.

 89همچنین نشان داده است که  هاي بدست آمده از پژوهشیافته
درصد از کل استنادات مقاالت و مدارك علمی حوزه پزشکی متعلق به 
شانزده کشور (ایاالت متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن، فرانسه، 

نیا، سوئیس، بلژیک، دانمارك، فنالند و ایتالیا، هلند، استرالیا، سوئد، اسپا
چین) بوده و در این بین، مقاالت و مدارك علمی منتشر شده توسط 

استناد، بیشترین میزان استناد را به  4/26پژوهشگران فنالندي با میانگین 
 .اندخود اختصاص داده

ها در رابطه با سه همبستگی صورت گرفته در مطالعه حاضر نیز یافته
ده است که  میان تولیدات علمی کشورهاي مختلف جهان و نشان دا

دار و بسیار موثري مجالت علمی این کشورها همبستگی مثبت و معنی
)903/0r=توان چنین استنباط کرد که کشورهایی که ) وجود داشته و می

نفوذ و  هاي بسیار باتولیدات علمی باالیی دارند، داراي زیرساخت
اند و به همین ترتیب از مجالت رسی بودهمنسجمی در حوزه مورد بر

 .اندعلمی و تخصصی بیشتري پشتیبانی نموده
عالوه نتایج نشان داد که هر چند میان تولید ناخالص داخلی  هب

داري وجود دارد، کشورها و تولیدات علمی آنها همبستگی مثبت و معنی
شرفت ولی جمعیت کشورها نتوانسته است باعث افزایش تولید علم و پی

ها نشان داده است که علمی در کشورهاي مختلف دنیا شود. یافته
اند و کشورهاي با تولید ناخالص باال، داراي تولیدات علمی بیشتري بوده

) میان این دو متغیر 923/0ارتباط نزدیک و تنگاتنگی (همبستگی برابر با 
 در دنیاي امروزي وجود داشته است.

هاي مطالعه از این پژوهش، یافته هاي بدست آمدهبر خالف یافته
درآمد ناخالص ملی باال، موجب  نشان داده است که عصاره و ویلسون

نتایج پژوهش  شود.افزایش انتشارات علمی کشورهاي مختلف دنیا نمی
در رابطه با جمهوري اسالمی ایران نیز نشان داده است که با توجه به 

می حوزه پزشکی در سطح تولید ناخالص داخلی کشورمان، تولیدات عل
دنیا قرار دارد  21مطلوبی قرار داشته و از این حیث، کشورمان در رتبه 

نشان  نیرنیا و همکارانهاي این پژوهش با مطالعه مقایسه یافته .]18، 24[
، وضعیت تولیدات علمی 2012هاي منتهی به دهد که طی سالمی

میزان بودجه پژوهشگران کشورمان (در حوزه پزشکی) با توجه به 

اختصاص یافته به این امر و تولید ناخالص کشور روند رو به رشدي را 
 .]25[ طی کرده است

المللی بر تولیدات و مجالت علمی حوزه پزشکی در سطح بین
هاي مورد بررسی در حال طی سال Scopusمبناي پایگاه اطالعاتی 

اي داشته حظههاي پایانی این مطالعه جهش قابل مالرشد بوده و در سال
 است. 

همزمان با افزایش تعداد مدارك و مقاالت علمی، تعداد استنادات به 
ها نیز افزایش یافته و بخش قابل توجهی از اینها متعلق به کشورهاي آن

توان چنین نتیجه عالوه میه توسعه یافته و صنعتی دنیا بوده است. ب
رابطه تنگاتنگی  گرفت که تولید علم و اطالعات علمی در حوزه پزشکی

یافتگی کشورها داشته و با تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و توسعه
مدیریت و پشتیبانی از مجالت علمی نیز به توسعه علمی کشورهاي 

نماید. جمهوري اسالمی ایران نیز مختلف جهان کمک شایانی می
تواند با توجه بیشتر به این مقوله و اختصاص بودجه و تسهیالت می

تري در به پژوهشگران و نویسندگان این حوزه، به جایگاه مناسب مناسب
 سطح منطقه و جهان دست یابد. 

دارد که امروزه توانایی دانشمندان در برقراري داورپناه اظهار می
هاي تعامل و ارتباط در سطح بین الملل، منجر به افزایش فعالیت
سط تحقیقاتی مشترك و پیرو آن باعث گسترش علم جهانی تو

 .]62[پژوهشگران و متخصصان از سراسر جهان شده است 
توان چنین جمعبندي نمود که ارتباطات و در پایان می

همکاريهاي علمی و پژوهشی میان متخصصان و دانشمندان کشورمان 
و پژوهشگران کشورهاي توسعهیافته دنیا در تحقق پیشرفت جمهوري 
اسالمی ایران در تولید علم حوزه پزشکی موثر خواهد بود. همچنین هر 
چند میان تولید ناخالص داخلی کشورها و تولیدات علمی آنها 
همبستگی قدرتمند، مثبت و معنیداري مشاهده شده است، ولی 
جمعیت کشورها نتوانسته باعث تولید علم و پیشرفت علمی آنها شود. 
البته از آنجایی که در تعداد کمی از کشورها، همبستگی معنیداري میان 
جمعیت و تولید علم آنها مشاهده شده است، سیاستگذاري مناسب 
در کشورمان با جمعیت باال (نزدیک به 80 میلیون نفر) و استفاده از همه 

 ظرفیتها میتواند باعث توسعه فزاینده علمی کشور شود.
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Original Article 
 
ABSTRACT 

 
Introduction: Scientific production in each country is indicative of its development and the 
scientific journals are considered one of the efficient tools for scientific communication and 
primary characteristics of a social system development. The present research intends to 
visualize the distribution of scientific journals and documents in the field of medicine indexed 
in Scopus database during the years 1996-2012 as well as determining Iran’s position in this 
field. 

Methods: This is an analytic descriptive study in which all published documents in the field 
of medicine are investigated via the output of Scopus database during the years 1996-2012. 
SPSS and Node XL software were used to analyze data and to draw graphs. 

Results: Findings showed that ten countries produced about 70% of the scientific documents 
in the field of medicine. Furthermore, just 86 countries had indexed journals in Scopus the 
majority of which (65%) were published by developed countries. Findings showed that the 
most cited documents were published by developed countries including US, UK and Canada. 

Conclusion: Scientific products and journals in the field of medicine have experienced an 
upward trend in Scopus and this was followed by a rapid increase in recent years. There was a 
significant relationship between the number of documents and citations. 
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