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سنجي مقاالت مـروري حـوزه پزشـكي مطالعه علم
  ايران

                        
      چكيده

          
پزشـكي ايـران بـر  مند حوزه علـومهدف مقاله حاضر بررسي وضعيت مقاالت مروري نظام هدف:

  باشد.سنجي ميهاي علماساس شاخص
سـنجي و آمـار افزارهـا و فنـون علمپژوهش حاضر با رويكرد كمّي و استفاده از نرم شناسي:روش

 14لغايـت  1970مند حوزه پزشكي ايران در بازه زماني مقاله مروري نظام 382توصيفي، به بررسي 
  پرداخته است. Web of Scienceدر پايگاه  ميالدي 2016ژوئن 
كشـور جهـان قـرار دارد. نتـايج  22مند در رده مقاله مروري نظام 421درمجموع ايران با  ها:يافته

هاي كـه در فاصـله سـالطوريباشد بههاي مورد بررسي مينشانگر رشد اين نوع مقاالت طي سال
مروري حوزه پزشكي ايران برابر شده است. بيشترين مقاالت  21، تعداد اين مقاالت 2015تا  2006

هاي علمـي دانشـگاه علـوم به گروه موضوعي پزشكي عمومي و داخلي تعلق دارد. از نظر همكاري
هاي خارجي داشته و كشورهاي آمريكا، ايتاليا، پزشكي مشهد بيشترين ميزان همكاري را با سازمان

اند. از مجمـوع ده يران داشتهفرانسه و آلمان نيز بيشترين نقش را در توليد مقاالت مروري پزشكي ا
هاي داخلـي نشريه توسط سـازمان 6اند، اي كه بيشترين مقاالت مروري ايران را منتشر كردهنشريه
  نشريه متعلق به ساير كشورهاست. 4و تنها 
گذاري حــوزه ســالمت و در بــا توجــه بــه اهميــت ايــن نــوع مقــاالت در سياســت گيري:نتيجــه
توجـه و بـه منظـور ريزي الزم د روزافزون اين نوع مقـاالت، برنامـههاي باليني و رشگيريتصميم
  به اين نوع مقاالت ضروري است.گذاري بيشتر نسبتسرمايه

 سنجي، همكاري علمي، علوم پزشكي، ايران.مند، علممقاالت مروري نظام واژگان كليدي:
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   و بيان مسئلهمقدمه
است كه روند رو به رشد شـواهد بـاليني بـه ايـن      گيري باليني موفق توسط پزشكان، كاري دشوار و پيچيده    تصميم

گرفتـه را     چنانچه محققان و پزشكان بخواهند نتايج تحقيقات انجام       ). 1389وس باف و عزيزي،     ملب(افزايد    پيچيدگي مي 
بر داشتن فرصت كافي براي انجام جستجو، مهارت كـافي بـراي پيـداكردن                در عمل مورد استفاده قرار دهند بايد عالوه       

ركيب اطالعـات مختلـف را داشـته باشـند          اطالعات، انگيزه كافي براي انجام اين كار، توانايي تفكر انتقادي و قدرت ت            
ها در عمل و      ديگر، يكي از مشكالت و مسائل بالقوه استفاده از شواهد پژوهش            عبارت  به). 1997،  1كوك، مالرو و هينز   (

  ).2010، 2بان(گيري باليني، حجم وسيع و غيرقابل كنترل اطالعاتي است كه پزشكان با آن مواجه هستند  در تصميم
ها، به محققـان توانـايي تفـسير و           سازي نتايج پژوهش    بر خالصه   ندين روش وجود دارد كه عالوه     در حال حاضر چ   

كوك (مند است     ها، مطالعات مروري نظام     ترين اين نوع پژوهش     دهند كه از جمله مهم      كارگيري شواهد پژوهش را مي      به
منـد تقـسيم       و سيـستماتيك يـا نظـام       )نقلـي (مقاالت مروري به دو دسته مقاالت مروري توصيفي         ). 1997و همكاران،   

. دهند مرور سيستماتيك عبارت است از مروري جامع بر متوني كه يك سؤال پژوهشي را مورد توجه قرار مي          . شوند  مي
مند، براي جستجو و شناسايي مطالعات مرتبط، انتخاب و ارزشيابي نقادانه             در اين نوع مقاالت، يك روش شفاف و نظام        

صـفاري،  (گيـرد     هاي حاصـل از مطالعـات موجـود، مـورد اسـتفاده قـرار مـي                 آوري و تحليل داده    آنها و همچنين جمع   
مند، درصدد پاسخگويي بـه يـك سـؤال           ديگر، يك مقاله مروري نظام      عبارت  به). 1392آقا،    نسب و پاكپور حاجي     سنايي

ارزيابي انتقـادي مطالعـات     هاي صريح و شفاف و انجام يك جستجوي كامل در ادبيات و               گيري از روش    خاص با بهره  
دهـد   دانيم را درباره موضوع يـا سـؤال نـشان مـي     دانيم و آنچه نمي گيري، آنچه كه مي فردي است كه با ارائه يك نتيجه    

؛ بنابراين در رابطه با يك سؤال خاص، پيداكردن يك مقالـه مـروري باكيفيـت، بـه مقـدار قابـل          )2012،  3براينر و دنيِر  (
كردن حجم بااليي از اطالعـات        اين نوع مقاالت با فشرده    . كاهد  افزايد و از زمان مطالعه مي       ه مي توجهي بر كيفيت مطالع   
  ). 1390يارمحمديان، محمدي، موحدي،  ( كنندبه پيشرفت علم كمكتوانند  در قالبي قابل هضم مي

كند و درنتيجه، نتـايج        فراهم مي  اين مقاالت، اطالعات چندين مطالعه را با هم تركيب كرده و يك ديد و نماي كلي               
ها، باعث زودتر آشكارشـدن مزايـاي درمـاني     اين مرورها و تركيب   . شود  تر مي   پذير  اين مطالعات براي پزشكان دسترس    

مقـاالت مـروري، اطالعـات موجـود را         ). 1996،  4كِتلـي (كننـد     هاي علمي كمك مـي        شدن يافته     شوند و به يكپارچه     مي
شوند و    ها مي   كنند و باعث ايجاد ثبات و فراگيرشدن يافته         گيري را فراهم مي     الزم براي تصميم  يكپارچه ساخته و دانش     

عنـوان    براين، اين مطالعات بـه      عالوه. دهند  اگر همراه با يك فراتحليل باشند قدرت و دقت اثرات درماني را افزايش مي             
گيري بر مبناي يـك مطالعـه، بـر اسـاس             ي تصميم جا  گذاران و مديران به     كنند كه سياست    يك ابزار بسيار مهم كمك مي     

؛ و بـان و همكـاران،       2005،  6؛ شـلدون  2001،  5بلـك و دونالـد    (گيري نمايند     اي از شواهد و مطالعات تصميم       مجموعه
2015 .(  

شـوند، نمايـانگر      گيري باليني استفاده مـي      هاي سالمت عمومي و تصميم      بر اينكه در سياست     مطالعات مروري عالوه  

                                                 
1 . Cook, Mulrow and Haynes 
2 . Bunn 
3 . Briner and Denyer 
4 . Ketley 
5 . Black and Donald 
6 . Sheldon 
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كـه    ؛ زيـرا درصـورتي    )2004،  2؛ و اُكسمن و گروپ    2004 و همكاران،    1ابِل(االي تحقيقات كشورها نيز هستند      كيفيت ب 
مراتب شواهد، براي ارزيابي اثربخشي       ترين مطالعات در سلسله     عنوان يكي از مهم     خوبي انجام شوند به     ها به   اين پژوهش 

؛ و اُكـسمن و     2004ابِـل و همكـاران،      (شـوند     مـي ها در ادبيات پزشـكي محـسوب          مداخالت، كيفيت و قدرت توصيه    
بنابراين اين احتمال وجود دارد كه اين نوع مقاالت مورد استفاده قرار بگيرند      ). 2015؛ و بان و همكاران،      2004گروپ،  

بـه سـاير انـواع مقـاالت اسـتناد        ها نشان داده است كه اين نوع مقـاالت نـسبت            پژوهش. و استناد بيشتري دريافت كنند    
با توجه به اهميت اين نـوع از        ). 2015؛ آل ابراهيم و ديگران،      2009محمدي و سجادي،      علي(كنند    شتري دريافت مي  بي

. مطالعات در حوزه پزشكي، تاكنون پژوهشي درخصوص بررسي ايـن نـوع از مقـاالت در كـشور انجـام نـشده اسـت                
طوركلي يا مقاالت  رخصوص توليدات علمي بهسنجي عمدتاً د شده در حوزه علم هاي انجام  ديگر، عمده پژوهش    ازطرف

. هـاي ثانويـه ماننـد مقـاالت مـروري پرداختـه شـده اسـت                 باشند و كمتر به مطالعات و پـژوهش         علمي منتشرشده مي  
رو، هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي وضعيت مقاالت مروري ايران در حوزه پزشكي و سهم آنها از                     ازهمين

مقايسه روند رشـد مقـاالت مـروري علـوم پزشـكي كـشور و جهـان، شناسـايي                   . باشد  ميكل توليدات حوزه پزشكي     
هاي اخير، نقش نشريات ايراني     هاي موضوعي حوزه پزشكي پيشرو در توليد مقاالت مروري و رشد آنها طي سال               گروه

شورها و  هـا و مـشاركت علمـي كـ          و غيرايراني در انتشار مقاالت مروري حوزه پزشـكي ايـران و وضـعيت همكـاري               
  .ها در مقاالت مروري علوم پزشكي كشور از ديگر اهداف پژوهش حاضر است سازمان

  سؤاالت پژوهش
وضعيت مقاالت مروري در حوزه علوم پزشكي ايران، توليدات حـوزه علـوم پزشـكي ايـران و همچنـين مقـاالت                      .  1

  باشد؟ هاي اخير چگونه مي مروري جهان طي سال
نظر تعداد مقاالت مروري، سهم آنها از كل مقاالت مروري و همچنـين سـهم مقـاالت            وضعيت كشورهاي جهان از     .  2

 مروري هر كشور از كل توليدات علمي آنها چگونه است؟

 هاي موضوعي حوزه پزشكي چگونه است؟ وضعيت مقاالت مروري حوزه علوم پزشكي كشور بر اساس زيرگروه.  3

 كشورها در مقاالت مروري حوزه پزشكي ايران چگونه است؟ها و  همكاري و مشاركت علمي ميان سازمان.  4

 هاي نشريات منتشركننده مقاالت مروري حوزه علوم پزشكي كشور چگونه است؟ ويژگي.  5

 پيشينه پژوهش

هـاي موضـوعي    دهـد كـه در حـوزه      سنجي مقاالت علمي نشان مـي       شده درخصوص تحليل علم     جستجوهاي انجام 
صـورت مـشخص روي نـوع         هاي گذشته انجام شده است؛ اما اينكـه پژوهـشي بـه            مختلف مطالعات متعددي طي سال    

شـده بيـشتر بـر انـواع          هاي انجـام    در پژوهش . غيراز مقاالت صورت گرفته باشد اندك است        خاصي از مدارك علمي به    
يـسندگان  ها و نو    شده، زبان مدارك منتشرشده، رشد توليدات حوزه موضوعي مورد مطالعه، سازمان            مدارك علمي نمايه  

ها  هاي علمي در برخي از حوزه پركار آن حوزه، نقش كشورها و ميزان مشاركت و همكاري علمي آنها و همچنين نقشه
كرد كه به رشد، اهميت و وضـعيت اسـتناد            هايي اشاره   توان به پژوهش    وجود، مي   مورد توجه قرار گرفته است؛ اما بااين      

شده مرتبط با اين حوزه در كشور، پژوهشي است كه در قالـب   پژوهش بازيابيمعدود . اند كرده اين نوع از مقاالت اشاره 

                                                 
1 . Ebell 
2 . Oxman and Group 
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 1393رساله كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توسط كازراني، داوديان، زايري و سوري در سال                  
ه اسـكوپوس در    شـده در پايگـا      انجام شده است كه به بررسي ساختار چكيده مقاالت مروري و فراتحليل ايراني نمايـه              

مند حوزه علوم پزشـكي كـشور         در اين پژوهش به رشد مقاالت مروري نظام       . حوزه علوم پزشكي كشور پرداخته است     
اهللا و علـوم پزشـكي اصـفهان در     هاي علوم پزشكي تهران، بقيـه  دانشگاه.  اشاره شده است2012 تا   2007هاي    طي سال 

ايـن پـژوهش بـر سـاختار        . انـد   هاي اول تا سوم قرار داشته       س در رتبه  توليد و انتشار مقاالت مروري در پايگاه اسكوپو       
كند كه چكيده اين نوع از مقاالت از كيفيت قابل قبـولي              مي  چكيده مقاالت مروري و فراتحليل ايران تأكيد داشته و بيان         

  ).1394كازراني، داوديان، زايري،، سوري، (برخوردار نيست 
 در  2008منـد كـه در سـال           مقاله مـروري نظـام     1261، به بررسي    2013 سال   در مطالعه ديگر رويل و همكاران در      

در ايـن  . هاي علوم زيستي و علوم پزشكي به زبان انگليـسي منتـشر شـده بودنـد پرداختنـد      پايگاه اسكوپوس در حوزه   
، تعـداد  هاوركش ساله، تعداد صفحات مقاالت، 5 تأثير مجالت منتشركننده مقاالت مروري، ضريب تأثير     مطالعه، ضريب 

نتايج . المللي، نوع بيماري كه مقاله به آن پرداخته و نوع مداخله مورد بررسي قرار گرفت                هاي بين   نويسندگان، همكاري 
 29 درصد از مقاالت و بعـدازآن هلنـد بـا            36 .5حاكي از آن بود كه بيشترين مقاالت مروري، متعلق به كشور آمريكا با              

 4 .3تـأثير      درصد از مقاالت در مجالت با ميـانگين ضـريب            78 بوده و    26 .5ن استناد به مقاله،     ميانگي. درصد بوده است  
 ).2013، 1رويل، كانداال، بارنارد و واگ(منتشر شده بودند 

 مقالـه مـروري منتـشرشده در پايگـاه كـاكرين و اسـتنادات بـه آنهـا در پايگـاه                      4594 و همكاران به بررسـي       2شن
.  گروه مورد بررسي قرار گرفتند     4در اين مطالعه، كشورهاي استنادكننده به مقاالت مروري در          . ند پرداخت 3آوساينس  وب

ميانگين اسـتناد   . كشورهاي با درآمد پايين، كشورهاي با درآمد متوسط پايين، درآمد متوسط باال و كشورهاي درآمد باال               
كـشورهاي  .  بـوده اسـت    3درآمـد پـايين و متوسـط         و براي كشورهاي با      6 .01يافته    به مقاالت براي كشورهاي توسعه    

 درصد  88يافته شامل آمريكا، چين، انگلستان، استراليا، كانادا، هلند، اسكاتلند، ايتاليا، نيوزلند و آلمان، منتشركننده                 توسعه
بـوده اسـت    در ميان اين كشورها، كشور انگلستان، داراي بيشترين تعداد توليدات و استنادات             . از مقاالت مروري بودند   

  ). 2014شن و همكاران، (
گرفتـه توسـط      از قبيـل مطالعـه انجـام      . انـد    پرداخته  برخي از مطالعات، به بررسي مقاالت مروري يك يا چند حوزه          

هـاي بهداشـتي اوليـه،        هاي پزشكي داخلي، مراقبـت       مجله باليني در حوزه    170منتوري و همكاران كه در آن به بررسي         
رداخته شده و مقاالت مروري منتشرشده در آنها را مورد بررسي قرار داده و ميزان استناد بـه                  پرستاري، بهداشت روان پ   

در اين پژوهش، به بررسـي  . اي كه دربردارنده بيشترين مقاالت مروري بودند را مورد مطالعه قرار دادند           مجله 5مقاالت  
تشار مقاله مروري و تحليل استنادات پرداخته شده تأثير مجله و ميزان ان    مجالت منتشركننده مقاالت، ارتباط ميان ضريب     

 مقالـه مـروري كـه در فاصـله     654 و همكاران بـه مطالعـه    5ژي). 2003،  4مونتوري، ويلكينزكي، مورگان و هِينز    (است  
در اين مطالعه، به . آو ساينس نمايه شده بودند پرداختند    در پايگاه وب   6 در مورد شكستگي ران    2013 تا   1995هاي    سال
ليل كشورهاي نويسندگان اين مقاالت، تعداد استنادات مربوط به هر كـشور، سـازمان، نويـسنده و توزيـع مجـالت                     تح

                                                 
1 . Royle, Kandala, Barnard and Waugh 
2 . Shen 
3 . Web Of Science 
4 . Montori, Wilczynski, Morgan and Haynes 
5 . Zhi 
6 . Hip fractures 
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 مقاله، بيشترين توليـدات علمـي را دارا بـوده و بعـد از آن                171نتايج نشان داد كه كشور آمريكا با        . پرداخته شده است  
  ). 2014ژي و همكاران، (اند  كشورهاي انگلستان، كانادا، استراليا و چين قرار داشته

همگام با رشد ساير انواع مطالعات و مقاالت در حوزه پزشـكي، مقـاالت مـروري نيـز از رشـد مـشابه و سـريعي                          
بـراي مثـال در     . انـد   هاي مختلف پزشـكي پرداختـه       مطالعات گوناگون به بررسي رشد مقاالت حوزه      . اند  برخوردار بوده 

اين در حالي اسـت كـه در همـين          .  افزايش داشته است   2 .3  رشد مقاالت  2006 تا   1991هاي    حوزه پاتولوژي طي سال   
مقـاالت حـوزه پرسـتاري    ). 2007، 1كِچـام و كرافـورد  ( داشته است  افزايش 5 .6 مدت، رشد مقاالت مروري اين حوزه     

 اين حوزه در قالب      درصد از مقاالت   2 .7 دهد كه تنها     انجام شده است نشان مي     2012اي كه تا سال       ايران نيز در مطالعه   
 درصـد از مقـاالت پرسـتاري در قالـب     13 ,5 كه در كشور انگلـستان  مقاالت مروري توليد و منتشر شده است؛ درحالي       

 مقالـه در سـال      1100مند جهان از      ميزان توليد مقاالت مروري نظام    ). 1391نگارنده،  (مقاالت مروري منتشر شده است      
كوك و همكاران در پژوهش خـود در سـال          . آوساينس رسيده است    پايگاه وب  در   2015 مقاله در سال     7355 به   2006
). 1997كوك و همكاران،    ( برابري داشته است     500كنند كه تعداد مقاالت مروري در دهه گذشته رشدي            مي   بيان 1997

 رسـيده   2015 عنـوان در سـال       84 بـه    2006مند حوزه پزشكي از يك عنوان در سال           در ايران نيز مقاالت مروري نظام     
جمـالي و   (مند حوزه علـوم پزشـكي حكايـت دارنـد             بودن مقاالت مروري نظام     ها از ناكافي    وجود، پژوهش   بااين. است

  ).2015همكاران، 
. براين، در بسياري از مقاالت نيز بر رابطه بين تعداد استنادهاي دريافتي و مقاالت مروري اشـاره شـده اسـت                      عالوه

دهد كه مقاالت مروري بيش از سـاير انـواع توليـدات علمـي اسـتناد                  هشگران نشان مي  نتايج تحقيقات و مطالعات پژو    
تحليـل  ). 2009محمدي و سـجادي،       ، علي 2015آل ابراهيم و همكاران،     (گيرند    كنند و مورد استفاده قرار مي       مي    دريافت

 رابطـه معنـاداري ميـان تعـداد         مقاالت مروري در حوزه مهندسي، رياضي، فيزيك و علوم زمين نيز نشان داد كه نه تنها               
تـر اسـت و ايـن نـسبت در مقـاالت              نسبت مقـاالت ايـن رابطـه قـوي          نويسندگان و تعداد استنادها وجود دارد بلكه به       

  ).2015، 2آنجلو آبرامو و دي(نسبت مقاالت كمتر است    ها به كنفرانس

  شناسي پژوهش روش
سنجي و آمار توصـيفي، بـه بررسـي مقـاالت             رها و فنون علم   افزا  پژوهش حاضر با رويكرد كمي و با استفاده از نرم         

ــام  ــروري نظ ــاه وب    م ــران در پايگ ــكي اي ــوزه پزش ــد ح ــت   آو من ــه اس ــاينس پرداخت ــستجوي  . س ــا ج ــارتب            عب
“Systematic review”   قـسمت   از3 در ناحيه موضوع با محدودكردن آن به كشور ايران و انتخـاب مقـاالت مـروري 

در بخش نمايـه اسـتنادي     ميالدي2016 4 ژوئن14 لغايت 1970ه شده و زبان انگليسي در بازه زماني انواع مدارك نماي
بـا  .  مقاله مـروري بازيـابي شـد       421يافته علوم و علوم اجتماعي در قسمت جستجوي پيشرفته اين پايگاه تعداد               توسعه

 عنوان مقاله مورد بررسي     382 و درنهايت    هاي پزشكي جدا شد     هاي موضوعي، مقاالت مربوط به حوزه       استفاده از گروه  
هـا    هـاي الزم روي داده      پـردازش   ، پـيش  5اكـسل   افزار بيب   پس از استخراج نتايج از پايگاه، با استفاده از نرم         . قرار گرفت 

                                                 
1 . Ketcham and Crawford 
2 . Abramo and D'Angelo 
3 . Review 
4 . June 
5 . Bibexcel 
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  براي ترسيم نقشه همكاري      2آي نت    و يوسي  1افزارهاي نت دراو    هاي خروجي، از نرم     پس از تهيه فايل   . صورت گرفت 
  . ها استفاده شد  سازمانكشورها و

  ها تجزيه و تحليل يافته

بررسي وضعيت مقاالت مروري در حوزه علوم پزشكي ايران، توليدات حـوزه علـوم پزشـكي                : سؤال اول 
  باشد؟ هاي اخير چگونه مي ايران و همچنين مقاالت مروري جهان طي سال

.  نـشان داده اسـت     1ر در نمودار شماره     هاي اخي   روند رشد مقاالت مروري در حوزه علوم پزشكي كشور طي سال          
 2006ساينس مربـوط در سـال         آو    شده در پايگاه وب     ترين مقاله مروري نمايه       گونه كه نشان داده شده است قديمي        همان

.  ميالدي توليد و منتشر شده اسـت       2016 لغايت   2006هاي    شده نيز طي سال      مقاله بازيابي  382تعداد  . منتشر شده است  
صدم درصد بوده اسـت        برابر يك  2006مروري علوم پزشكي از كل توليدات علوم پزشكي ايران در سال            سهم مقاالت   

هـاي    دهد كه مقاالت مروري جهان طي سـال         ها نشان مي    يافته.  درصد رسيده است   0 ,38  به 2015كه اين عدد در سال      
زشكي كـشور بـدون درنظرگـرفتن سـال         كه مقاالت مروري حوزه پ      اين درحالي .  برابر رشد داشته است    6اخير بيش از    

 برابـر   4ها حـدود      توليدات علمي حوزه پزشكي كشور نيز طي همين سال        .  برابر افزايش داشته است    21، بيش از    2006
  .شده است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              

  روند رو به رشد مقاالت مروري پزشكي ايران، مقاالت مروري جهان و مقاالت پزشكي ايران: 1نمودار 

وضعيت كشورهاي برتر جهان از نظر تعداد مقاالت مروري، سهم آنها از كل مقاالت مـروري                : دومسؤال  
  و سهم مقاالت مروري هر كشور از كل توليدات علمي آنها چگونه است؟

 مقاله مـروري بـر      42299 ميالدي تعداد    2016آوساينس تا دهم ژوئن       شده در پايگاه وب       بر اساس جستجوي انجام   
 تعداد كشورهايي كـه داراي      1در جدول شماره    . شناسي بازيابي شد    جستجوي ذكرشده در قسمت روش    اساس راهبرد   

اند به همراه سهم هر كشور از كل مقاالت مروري، كل توليدات علمي كشورها در پايگـاه                   بيشترين مقاالت مروري بوده   
 بـراي هـر كـشور نـشان داده شـده      آوساينس آوساينس و همچنين درصد مقاالت مروري از كل مقاالت پايگاه وب    وب

                                                 
1 . NetDraw 
2 . UCINET 
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 درصد مقاالت مروري جهان را منتشر كرده است كه اين           26شود كشور امريكا بيش از        گونه كه مالحظه مي     همان. است
اين در حالي است كه كشور . شود آوساينس را شامل مي صدم درصد از توليدات علمي امريكا در پايگاه وب   تعداد هفت 

 پايگـاه    درصـد از توليـدات ايـران در        0  .17 است كـه ايـن رقـم        دات مروري جهان را منتشركرده    درصد از تولي   1 ايران
نسبت ساير كشورها     آوساينس در كشور هلند به      نسبت مقاالت مروري به كل مقاالت پايگاه وب       . باشد  آوساينس مي   وب

. االت مـروري اختـصاص داشـته اسـت    آوساينس به مق شده در پايگاه وب    درصد از توليدات نمايه    0  .38 بيشتر است كه  
هاي اين قسمت به حوزه پزشكي محدود نشده است و هدف، بررسي وضعيت موجـود مقـاالت           الزم به ذكر است داده    

 .باشد مروري كشورها از كل توليدات آنها مي

ري از كل بندي كشورهاي دنيا بر اساس تعداد مقاالت مروري، كل توليدات علمي و سهم مقاالت مرو رتبه: 1جدول 
  آوساينس توليدات در پايگاه وب

 درصد از كل مقاالت تعداد كل مقاالت درصد مقاالت مروري تعداد مقاالت مروري كشور رتبه

 0 .07 16089505 26 .66 11278 آمريكا 1

 0 .25 3485309 20 .75 8776 انگلستان 2

 0 .24 2049592 11 .76 4975 كانادا 3

 0 .34 1273846 10 .32 4364 استراليا 4

 0 .38 1011686 9 3807 هلند 5

 0 .1 3142424 7 .66 3241 چين 6

 0 .14 1661600 5 .66 2393 ايتاليا 7

 0 .08 2709975 5 .42 2294 آلمان 8

 0 .24 671632 3 .83 1619 برزيل 9

 0 .12 1152030 3 .38 1431 اسپانيا 10

 0 .18 734482 3 .05 1292 سوئيس 11

 0 .24 499373 2 .87 1215 لنداسكات 12

 0 .06 2060492 2 .81 1190 فرانسه 13

 0 .19 487014 2 .21 935 بلژيك 14

 0 .24 370709 2 .14 907 دانمارك 15

 0 .13 655966 1 .97 831 سوئد 16

 0 .3 239974 1 .68 712 يونان 17

 0 .21 252310 1 .25 528 نروژ 18

 0 .25 206411 1 .24 526 نيوزلند 19

 0 .02 2628785 1 .08 457 ژاپن 20

 0 .19 230959 1 .04 441 ايرلند 21

 0 .17 251386 1 421 ايران 22

هاي موضـوعي حـوزه       وضعيت مقاالت مروري حوزه علوم پزشكي كشور بر اساس زيرگروه         : سؤال سوم 
 پزشكي چگونه است؟

هاي موضوعي اين حوزه       به بررسي وضعيت مقاالت مروري علوم پزشكي ايران بر اساس گروه           2جدول شماره   در  
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دهد، بيشترين مقاالت مروري مربـوط بـه گـروه موضـوعي پزشـكي          ها نشان مي    گونه كه داده    همان. پرداخته شده است  
و داروشناسـي و بهداشـت عمـومي نيـز     هاي موضـوعي داروسـازي    گروه. باشد  عنوان مقاله مي61عمومي و داخلي با     

 گـروه موضـوعي در      48 مقالـه مـروري در       382تعداد  . هاي بعدي قرار دارند      مقاله مروري در رده    40 و   42ترتيب با       به
گونـه كـه      همـان .  نشان داده شـده اسـت      2حوزه پزشكي نمايه شده است كه ده گروه موضوعي برتر در جدول شماره              

آوساينس و سـهم مقـاالت مـروري از كـل             شده هر گروه موضوعي در پايگاه وب        ت نمايه شود، تعداد مقاال    مالحظه مي 
  . شده هر گروه موضوعي در اين پايگاه نيز نشان داده شده است مقاالت نمايه

  موضوعي برتر وضعيت مقاالت مروري پزشكي ايران بر اساس ده گروه: 2جدول 

 نام گروه موضوعي اد مقاالت مروريتعد *WOSتعداد مقاالت در  **درصد از كل مقاالت

 پزشكي عمومي و داخلي 61 6688 0  .91

 داروشناسي و داروسازي 42 7737 0 ,54

 اي بهداشت عمومي، محيط و حرفه 40 5056 0 .79

 تومورشناسي 29 3082 0 .94

 گوارش و كبد 28 1864 1 .50

 درماني تغذيه و رژيم 27 1725 1 .57

 ريز و متابوليسم غدد درون 23 2289 1

 دندانپزشكي و جراحي دهان 17 1514 1 .12

 پزشكي، تحقيقات و آزمايشات 16 2811 0 .57

 زنان و زايمان 16 2302 0 .70

  مقاالت ايراني در گروه موضوعي-*

 سهم مقاالت مروري از كل مقاالت حوزه موضوعي=  درصد از سهم مقاالت- **
          

ها و كشورها در مقـاالت مـروري پزشـكي ايـران              ت علمي ميان سازمان   همكاري و مشارك  : مسؤال چهار 
  چگونه است؟

هاي داخلي و خارجي در مقـاالت مـروري علـوم پزشـكي در                بررسي وضعيت همكاري و مشاركت علمي سازمان      
عنوان  151شود دانشگاه علوم پزشكي تهران با         گونه كه مالحظه مي     همان.  به تصوير كشيده شده است     2نمودار شماره   

ترتيـب بـا    هاي علوم پزشكي مشهد، اصفهان و شهيد بهشتي به      ازآن دانشگاه   باشد و پس    داراي بيشترين مقاله مروري مي    
دهد كه دانشگاه علوم پزشكي مـشهد         ها نشان مي    نتايج حاصل از تحليل همكاري    .  عنوان مقاله قرار دارند    38 و   56،  67
ازآن   هـاي خـارجي اسـت و پـس          رين ميزان همكـاري علمـي بـا سـازمان         هاي كشور داراي بيشت     نسبت ساير دانشگاه    به

دانشگاه علوم پزشـكي مـشهد در داخـل كـشور تنهـا بـا               . هاي علوم پزشكي تهران، ايران و اصفهان قرار دارند          دانشگاه
 سـازمان در نگـارش   347درمجمـوع  . دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي داراي همكاري علمـي بـوده اسـت       

 درصد از ايـن مقـاالت نقـش    82 دانشگاه برتر ايران در توليد و انتشار حدود       4اند كه     ت مروري ايران نقش داشته    مقاال
. هـا اشـاره دارد   ها به ميزان همكاري ميان سـازمان  ها به تعداد مقاالت منتشرشده و خطوط بين دايره قُطر دايره . اند  داشته
هـاي داخلـي را       هـا و دانـشگاه      هاي قرمزرنـگ سـازمان      ي و خارجي و دايره    الملل  هاي بين   هاي آبي نشانگر سازمان     دايره

 . دهند نمايش مي
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 المللي در توليد مقاالت مروري پزشكي ايران هاي ملي و بين هاي علمي سازمان نقشه همكاري: 2نمودار 

رش مقاالت مـروري علـوم پزشـكي         ميزان همكاري و مشاركت علمي كشورهاي جهان در نگا         3در نمودار شماره    
دهد كه بيشترين ميزان همكاري ايـران بـا كـشورهاي آمريكـا،            ها نشان مي    نتايج تحليل داده  . ايران نشان داده شده است    

 كشور در نگـارش ايـن       43درمجموع تعداد   . ايتاليا، استراليا، آلمان، كانادا، فرانسه، سوئيس و انگلستان انجام شده است          
   . درصد مقاالت بوده است53اند كه سهم اين هشت كشور انتشار بيش از  دهمقاالت سهيم بو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي علمي كشورهاي جهان در توليد مقاالت مروري علوم پزشكي ايران نقشه همكاري: 3نمودار 
    

  هاي نشريات منتشركننده مقاالت مروري حوزه علوم پزشكي كشور چگونه است؟ ويژگي: سؤال پنجم
تعـداد  .  نشريات منتشركننده مقاالت مروري علوم پزشكي ايران به تصوير كـشيده شـده اسـت               3ول شماره   در جد 

 عنـوان از    114 نشريه از سراسر جهان منتشر شده است كه ده نـشريه اول              202 مقاله مروري پزشكي ايران توسط       382
ه، گـروه موضـوعي نـشريه و ضـريب تـأثير            ضريب تأثير، تعداد مقاالت منتشرشد    . اند   مقاله را منتشر كرده    382مجموع  

هـا نـشان      يافتـه . متوسط اين ده نشريه به همراه كشور منتشركننده اين نشريات در جدول زيـر نـشان داده شـده اسـت                    
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دهد كه گروه موضـوعي       ها نشان مي    يافته. باشد   عنوان از مجموع ده عنوان نشريه متعلق به كشور ايران مي           6دهد كه     مي
  . اند اروشناسي و داروسازي در نشرياتي با ضريب تأثير باالتري منتشر شدهگوارش و كبد و د

 نشريات برتر منتشركننده بيشترين مقاالت مروري پزشكي ايران: 3جدول 
ضريب 

تأثير 
 متوسط

 كشور
تعداد 
 مقاله

ضريب 
 تأثير

 رديف گروه موضوعي عنوان نشريه

 Journal Of Research In 0 .652 25 ايران 1 .236
Medical Sciences

 1 پزشكي داخلي و عمومي

 Iranian Journal Of Public 0 .55 23 ايران 1 .629
Health

 2 اي بهداشت عمومي، محيط و حرفه

 International Journal Of 0 .709 11 امارات 2 .330
Pharmacology

 3 داروشناسي و داروسازي

Nutrition 0 .709 10 آمريكا 2 .400  4 درماني متغذيه و رژي

 Archives Of Iranian 0 .936 10 ايران 1 .236
Medicine

 5 پزشكي داخلي و عمومي

 Iranian Red Crescent 0 .634 9 ايران 1 .236
Medical Journal

 6 پزشكي داخلي و عمومي

Hepatitis Monthly 1 .932 9 ايران 2 .728  7 گوارش و كبد

 World Journal Of 2 .369 7 آمريكا 2 .729
Gastroenterology

 8 گوارش و كبد

 Daru-Journal Of 1 .638 5 ايران 2 .330
Pharmaceutical Sciences

 9 داروشناسي و داروسازي

 Archives Of Medical 2 .03 5 لهستان 1 .236
Science

 10 پزشكي داخلي و عمومي
      

  گيري بحث و نتيجه
توان به نقـش ايـن نـوع مطالعـات در             سنجي مقاالت مروري، مي     هاي علم  از جمله داليل توجه به بررسي و تحليل       

. مند ايـران اشـاره نمـود    گيري باليني و ارائه يك تصوير كلي از وضعيت مطالعات مروري نظام             گذاري و تصميم    سياست
ت باليني پاسـخ    كنند كه به سؤاال     گيري باليني عمل كرده و كمك مي        عنوان پلي ميان تحقيقات و تصميم       اين مطالعات، به  

ملبـوس بـاف، عزيـزي،      (گيـرد     داده شود و آخرين اطالعات علمـي يـك موضـوع خـاص مورد نقد و بررسـي قـرار                 
درستي انجام گرفته باشند شواهد قوي بـراي اسـتفاده            كه با كيفيت باال و به       مند درصورتي   مطالعات مروري نظام  ). 1389

اي از همـه مطالعـات        ؛ زيرا اين نوع مطالعات، درحقيقـت خالصـه        كنند  مي  پزشكان جهت حل مشكالت پزشكي فراهم     
كند كه با دانش پزشكي روز همگام         مي  كنند و به پزشكان كمك      صورت خالصه و شفاف ارائه مي       مرتبط با موضوع را به    

 درحقيقـت ايـن نـوع مطالعـات، محـدوده     . هاي مختلف دريافت كننـد     شده و پاسخ به سؤال مورد نظر خود را از جنبه          
  ). 1997كوك و همكاران، (كنند  مي  هاي يك حوزه موضوعي را مشخص ها و ناشناخته دانسته

منـد ايـران در       سنجي به بررسي مقاالت مـروري نظـام         ها و فنون علم     رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش        ازهمين
بـر بررسـي رشـد        عه، عـالوه  در اين مطال  . آوساينس پرداخت    در پايگاه وب   2016 تا   1970هاي    حوزه پزشكي طي سال   

. مقاالت مروري علوم پزشكي ايران و جهان، به بررسي رشد مقاالت مروري جهان طـي دهـه گذشـته پرداختـه اسـت                      
 كشور برتـر    22براين، نقش و سهم كشورهاي جهان از مقاالت مروري و سهم مقاالت مروري از توليدات علمي                   عالوه

نـسبت   نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه مقاالت مروري در جهان بـه   . رفتاين حوزه نيز مورد بررسي و تحليل قرار گ        
 6هـاي اخيـر بـيش از     كه رشد مقاالت مروري طي سال طوري ساير توليدات علمي از رشد بيشتري برخوردار هستند به      



 
 

  آبادي اسماعيل وزيري، منصوره فيض  

 
  
93

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
) 

پياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

كـه   يدرحـال .  برابري مقاالت مروري حكايـت داشـت    5 از رشد    1997نتايج پژوهش كول نيز در سال       . برابر شده است  
  .  برابر رشد داشته است20 ميالدي بيش از 2015 تا 2006هاي  رشد مقاالت مروري پزشكي ايران طي سال

بررسي مقاالت مروري پزشكي در سطح جهان نشان داد كه پژوهشگران كشورهاي آمريكا، انگلـستان و كانـادا در                   
كه اسـت كـه پژوهـشگران ايـران فقـط يـك               اند درحالي    درصد مقاالت مروري اين حوزه نقش داشته       60توليد بيش از    

نتـايج حاصـل از بررسـي سـهم مقـاالت مـروري از كـل           . است  درصد مقاالت مروري اين حوزه را توليد و منتشركرده        
 از مقاالت منتشرشده از     درصد 0 .3هلند، يونان و استراليا بيش از       مقاالت علمي كشورها نيز نشان داد كه در كشورهاي          

  .باشد  درصد مي0 .17ن ميزان در كشور ايران نوع مروري است و اي
در اين مطالعه، همانند ساير مطالعـات ديگـر، وضـعيت مقـاالت مـروري علـوم پزشـكي ايـران، از نظـر مجـالت                          

مونتـوري و   (هاي ضريب تأثير و ضريب تأثير متوسط نـشريات نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفـت                      منتشركننده، شاخص 
نتايج حاصل از ايـن پـژوهش نـشان داد كـه از             ). 2014 و ژي،    2013 و همكاران،    ؛ رويل 2014؛ شن،   2003همكاران،  

اند و از ميـان       المللي بوده    مجله بين  189و  )  درصد 6 .43( مجله ايراني    13 نشريه منتشركننده مقاالت مروري ايران،       202
ـ   .  مجله ايراني بـوده اسـت      6 مجله برتر منتشركننده بيشترين مقاالت مروري،        10 اي كـه     شان داد كـه ده نـشريه      نتـايج ن

 دارند كه در مقايسه بـه مطالعـه رويـل و    2 .3 تا 0 .5اند ضريب تأثيري بين   بيشترين مقاالت مروري ايران را منتشر كرده      
. طور متوسط بـراي نـشريات منتـشركننده مقـاالت مـروري انـدكي قابـل تأمـل اسـت                      به 4 .3همكاران با ضريب تأثير     

اند از نظر مقايسه با ضريب تأثير متوسط همگي از ضريب              مقاالت مروري ايران را منتشر كرده      براين، نشرياتي كه    عالوه
دهد كه مقاالت مروري منتـشرشده پزشـكي ايـران در نـشرياتي منتـشر           تري برخوردار بودند و اين نشان مي        تأثير پايين 

  .زه قرار دارندتر از متوسط نشريات اين حو اند كه از نظر ضريب تأثير در سطحي پايين شده
آوري و اشاعه مقاالت مروري  المللي است كه تخصص آن در زمينه توليد، جمع   كاكرين يك سازمان غيرانتفاعي بين    

هـاي اسـتاندارد و مـديريت كيفيـت در      دهـي ويـژه، روش   مند اين پايگاه، به خاطر سازمان       مطالعات مروري نظام  . است
رغم اهميت پايگاه مقاالت مروري كـاكرين، از          علي). 2014شن،  (ل هستند   شده و قابل قبو     جامعه پزشكي كامالً شناخته   

در اين پايگاه و در مجله آن نمايه شده         )  درصد 0 .78( مقاله   3مند حوزه پزشكي ايران، تنها         مقاله مروري نظام   382ميان  
اند  يه از خود نشان ندادهدهنده آن است كه پژوهشگران حوزه پزشكي توجه چنداني به اين نشر است و اين مسئله نشان

  . باشد كه اين خود نيازمند بررسي و مطالعه بيشتر مي
هاي موضـوعي، بـه بررسـي         سنجي درخصوص مجالت و گروه      هاي كتاب   بر بررسي شاخص    در اين مطالعه، عالوه   

ي هستند كـه    هاي تحقيقات   ناپذير و ذاتي فعاليت     هاي علمي، بخش جدايي     همكاري. هاي علمي نيز پرداخته شد      همكاري
ديگـر بـه    هاي جديد علمي و ازطـرف  ها در راستاي كمك به پيشبرد علمي و مقابله با چالش     امكان تبادل نظرات و ايده    

هاي علمي در توليد اين مقاالت، نتايج نـشان           از نظر همكاري  ). 2014اُرتگا،  (كند    گذاري منابع فني را فراهم مي       اشتراك
نتـايج  . ن با كشورهاي آمريكا، انگلستان، استراليا، ايتاليا، آلمان و كانـادا بـوده اسـت              داد كه بيشترين همكاري علمي ايرا     

 كشورهاي منتشركننده بيـشترين     ءزجدهد كه اين كشورها، در مطالعات گوناگون، همواره           ها نيز نشان مي     ساير پژوهش 
؛ رويـل و همكـاران،      2014ران،  ؛ شـن و همكـا     2014؛ ژي و همكـاران،      2001بلك و دونالد،    (اند    مقاالت مروري بوده  

2013.(  
هاي سازماني نيز، نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين ميزان همكاري، در مؤسسات داخلي، ميان                 در سطح همكاري  

هـاي     مقاله مشترك بوده است، اما از نظر همكاري بـا سـازمان            21دانشگاه علوم پزشكي تهران و علوم پزشكي ايران با          
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المللي داشـته اسـت و بـاالترين ميـزان            هاي بين   علوم پزشكي مشهد، بيشترين همكاري را با سازمان       المللي دانشگاه     بين
  . مقاله مروري مشترك بوده است21 با 1همكاري آن با دانشگاه استرالياي غربي

هـا،    اي توسـط محققـان، مـديران دانـشگاه          عنـوان اطالعـات پايـه       توانـد بـه     هاي حاصل از ايـن پـژوهش مـي          يافته
مند ايـران، درخـصوص       گذاران حوزه پژوهش و فناوري قرار گيرد تا با آگاهي از وضعيت مقاالت مروري نظام                تسياس
هاي داخلي و خـارجي اقـدام         ها و همچنين تمركز بر همكاري       گذاري بيشتر روي اين پژوهش      ريزي براي سرمايه    برنامه
يا و كشور كه نشان از عالقه پژوهشگران ايرانـي بـه ايـن    با توجه به روند رو به افزايش اين نوع مطالعات در دن    . نمايند

المللـي، انتخـاب مجـالت     هاي ملي و بين نوع مطالعات است بايد در جهت بهبود كيفيت اين مقاالت، افزايش همكاري    
آوري دانـش بيـشتر جهـت     بـر فـراهم   نگارش مقاالت مروري عالوه. كرد ريزي  مناسب براي اشاعه بهتر نتايج آنها برنامه      

پذيري و كسب استناد بيشتر اثر نيـز   براين، باعث رؤيت عالوه. كند ها كمك مي گيري، به ثبات و فراگيرشدن يافته  تصميم
  . شود مي

  منابع
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