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  1محمد امین عرفان منش 

  چکیده
  

هاي بروندادهاي پژوهشی علوم پزشکی کشور در سالدهد که میزان بررسی پایگاه استنادي اسکوپوس نشان می مقدمه:
-هاي پراستناد پژوهشگران، موسسات و کشورها میاخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. از سوي دیگر مقاله

پژوهش حاضر در راستاي هاي پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تواند جهت مطالعه اثرگذاري و کیفیت فعالیت
هاي پراستناد پژوهشگران ایرانی در مقایسه با رسی کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم پزشکی کشور، به مطالعه مقالهبر

  پردازد. سایر کشورهاي برتر جهان می
مقاله علوم  45065هاي علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از تعداد این پژوهش با استفاده از شاخصروش کار: 

تشکیل شده است. سهم پژوهشگران و  2014تا  2010هاي ایه شده در پایگاه استنادي اسکوپوس طی سالپزشکی کشور نم
  گرفته است.هاي جهانی مورد بررسی قرار دهک و چارك اول پراستنادترین مقاله، هاي ایرانی در صدكدانشگاه

درصد از کل تولیدات کشور جزء صدك  35/0 نتایج پژوهش نشان داد که در بازه زمانی پنج ساله مورد بررسی،ها:  یافته
هاي علوم پزشکی جهان قرار جزء چارك اول پراستنادترین مقالهدرصد نیز  39/17درصد جزء دهک اول و  9/4اول، 
هاي علوم در دهک و چارك اول پراستنادترین مقاله 24در صدك اول و رتبه  25اند. این تعداد مقاله، ایران را در رتبه داشته

هاي پراستناد به کل تولیدات علمی ایران در دهد. اگرچه درصد مقالهکشور پرتولید جهان قرار می 25کی در میان پزش
مقایسه با سایر کشورهاي برتر جهانی در جایگاه پایین تري قرار دارد، اما بیشترین میزان رشد در صدك، دهک و چارك 

به جمهوري اسالمی ایران تعلق  2010نسبت به سال  2014ن در سال کشور برتر جها 25هاي پراستناد در میان اول مقاله
  .داشته است

المللی علوم پزشکی کشور در بازه زمانی مورد بررسی، کیفیت این هاي بیندر کنار افزایش تعداد مقالهنتیجه گیري: 
  هاي پراستناد نیز با افزایش همراه بوده است. تولیدات از نظر تعداد مقاله

  مقاله پراستناد، تولید علم، علوم پزشکی، اسکوپوس، ایرانها: کلیدواژه

  
 :14/03/95وصول مقاله  :17/07/95اصالح نهایی  :02/09/95پذیرش نهایی  

  

                                                
، اصفهان، ایران؛ نویسنده مسئول اصفهان دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  شناسی،دانش و اطالعات علم گروه. استادیار 1
)amin.erfanmanesh@gmail.com(  
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    تعــداد تولیــدات علمــی جمهــوري اســالمی ایــران در ســطح    

هاي اخیر بـا رونـدي صـعودي همـراه بـوده      المللی طی سالبین
رشدي در بروندادهاي پژوهشی حـوزه  است. چنین روند رو به 

علوم پزشکی نیز قابل مشـاهده اسـت. مطالعـه پایگـاه اسـتنادي      
المللـی  دهـد کـه جایگـاه بـین    ) نشان مـی Scopusاسکوپوس (

جمهـوري اســالمی ایــران از نظــر تولیـد علــم در حــوزه علــوم   
در  36مقالـه)، بـه رتبـه     151( 1996در سال  58پزشکی از رتبه 

ــه   1764( 2005ســال  ــه رتب ــا ب ــه) و نهایت  2014در ســال  19مقال
سـال   20مقاله) ارتقاء یافته است. بـه بیـان دیگـر طـی      12185(

المللـی علـوم   هاي بینجایگاه علمی کشور در زمینه انتشار مقاله
    . امـا سـوالی کـه مطـرح     رتبـه صـعود کـرده اسـت     39پزشکی 

شود این است که آیا رشد کمی تولیدات علمـی کشـور بـا    می
شد کیفی نیز توامان بـوده اسـت؟ سـنجش کیفیـت تولیـدات      ر

هـایی همـراه اسـت.    علمی در مقایسه با کمیت آن بـا دشـواري  
مفهوم کیفیـت را دیـدگاه مثبـت پژوهشـگران در      ]1[مازلیش 

دانــد. درك مــورد ارزش و جایگــاه علمــی یــک مــدرك مــی
پژوهشگران از اهمیت و اعتبار علمی یک مدرك و استفاده از 

 )Citation Analysis( هـاي اسـتنادي   تحلیلان انجام امک آن
بـه مطالعـه کیفیــت   سـازد تـا بتـوان تـا حـدودي      را فـرآهم مـی  

. در این دیدگاه مدارکی که استناد پرداختبروندادهاي علمی 
ــد، تولیــدات علمــی باکیفیــت بیشــتري دریافــت مــی ــري کنن ت

هـاي  شوند. علیرغم این که در این رویکرد انگیزهمحسوب می
) بـه مـدارك مـورد بررسـی     Citation Motivationاسـتناد ( 

هـاي فـردي و سـازمانی در    قرار نگرفته و همچنین تاثیر دخالت
    افـــزایش تعــــداد اســــتنادهاي دریـــافتی (مــــثال از طریــــق   

گــردد، امــا هــاي نابجــا) نیــز معمــوال خنثــی نمــیخوداســتنادي
ترین رویکرد جهت بررسی کیفیـت تولیـدات علمـی    کاربردي

سطح مدرك است. عـالوه بـر شـمارش تعـداد اسـتنادهاي       در
هاي پیشین )، در برخی از پژوهشCitation Countدریافتی (

) نیـز بـه   Highly Cited Papersهاي پراستناد (از تعداد مقاله
عنوان شاخصی جهت بررسی کیفیت پـژوهش و تاثیرگـذاري   

ت ها، کشورها و غیره اسـتفاده شـده اسـ   استنادي افراد، موسسه
ــر و ون ]2،3[ ــن، ویس ــوون . تیجس ــوان    ]4[ل ــه عن ــی ب شاخص

) را بر اسـاس تعـداد   Excellence Indicatorشاخص برتري (
درصد مقاله پراستناد جهانی  10هاي یک دانشگاه در میان مقاله

هـاي دیگـر جهـت    تواند در کنار شاخصمعرفی کردند که می
میـایري   یـرد. گبررسی بروندادهاي پژوهشی مورد استفاده قرار 

هـاي پراسـتناد   نیز عقیده دارند کـه مطالعـه مقالـه    ]5[و چانگ 
بررسـی بـا کیفیـت تـرین      بـراي چهارچوب تحلیلی مفیـدي را  

هـا بـه دلیـل    آورد. اینگونـه مقالـه  مـی  تولیـدات علمـی فـرآهم   
دریافت تعداد بسیار زیاد اسـتناد در مقایسـه بـا سـایر تولیـدات      

 ه و اثرگـذاري اسـتنادي  علمی، تاثیر زیادي بر افـزایش جایگـا  
دارند. در این رویکرد سـهم   پژوهشگران، موسسات و کشورها

هـاي پراسـتناد در   بـودن مقالـه   هاي مختلـف در دارا موجودیت
گیـرد.  هاي دیگـر مـورد مطالعـه قـرار مـی     مقایسه با موجودیت

          اگرچــــه طبــــق تعریــــف موسســــه تامســــون رویتــــرز      
)Thomson Reutersیی کـه از طریـق پایگـاه    هـا ) و  در داده

) Essential Science Indicatorsعلم ( هاي اساسیشاخص
هاي موجود در صدك برتر از لحاظ تعـداد  شود، مقالهارائه می

هاي پراسـتناد اطـالق   استناد دریافتی در هر رشته به عنوان مقاله
ــی ــی مــ ــا مــ ــوند، امــ ــتنادي شــ ــتانه اســ ــن آســ ــوان ایــ                   تــ

)Citation Threshold ــادل ــنج) را مع ــی  10، پ ــا حت  25و ی
     هــاي تعیــینهــاي برتــر نیــز تعریــف کــرد. روشدرصــد مقالــه

مـورد   ]6[هـاي پراسـتناد در پـژوهش مـارتینز و دیگـران      مقاله
  اشاره قرار گرفته و در مطالعه حاضر نیز مبناي کار قرار گرفت. 

کیفیت تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پزشکی تاکنون    
هاي محدودي مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در     در پژوهش

تولیـدات علمـی    ]7[هـا عباسـی و بیگلـو    یکی از این پـژوهش 
 2008تـا   1999هـاي  هاي علوم پزشکی ایران طی سـال دانشگاه

 ) را مـورد بررســی Web of Scienceدر پایگـاه وب علـوم (  
قرار و براي بررسی کیفیت این تولیدات، میـانگین اسـتنادهاي   

اسـتناد بـه ازاي هـر مـدرك گـزارش       19/3دریافتی را معـادل  
در پژوهشـی   ]8[کردند. عبدخدا، قاضـی میرسـعید و بیگـدلی    

ضمن بررسی جایگاه ایـران در خاورمیانـه و جهـان بـر اسـاس      

 مقدمه
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 روش کار 

 تـا  1996هـاي  بروندادهاي پژوهشـی علـوم پزشـکی طـی سـال     
کنند که جمهـوري اسـالمی ایـران علیـرغم دارا     بیان می 2008

هـاي  بودن جایگاه اول منطقه خاورمیانه بر اسـاس تعـداد مقالـه   
علمی، از لحاظ تعداد و میـانگین اسـتنادهاي دریـافتی پـس از     
کشورهاي رژیم اشغالگر قدس، عربسـتان سـعودي و مصـر در    

و اکرمـی   جایگاه چهارم منطقـه قـرار داشـته اسـت. میرجلیلـی     
ضمن بررسی پراستنادترین نویسـندگان جهـان در    ]9[ابرقویی 

 75کننـد کـه بـیش از    حوزه موضوعی پزشکی بالینی، بیان مـی 
درصد از نویسندگان پراستناد از ایاالت متحده آمریکا بـوده و  
در این زمینه پژوهشگري از ایران قرار نداشته است. اسکروچی 

ررسی تولیدات علمی ایران در پژوهشی ضمن ب ]10[و دیگران 
در حوزه علوم پزشـکی نمایـه شـده در پایگـاه نمایـه اسـتنادي       

تـا   1978هـاي  ) طـی سـال  Science Citation Indexعلـوم ( 
المللی کشـور اشـاره   هاي بین، به سیر صعودي تعداد مقاله2007

هـاي داروشناسـی، سیسـتم    کنند. در ایـن پـژوهش از رشـته   می
ــوان  هــاي علــوم پراســتنادترین رشــتهعصــبی و جراحــی بــه عن

در  ]11[پزشکی کشور نام برده شده است. ابراهیمی و جوکـار  
هـاي علـوم پزشـکی    پژوهشی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه

هـاي  را بـر مبنـاي شـاخص    2006تـا   1997هـاي  ایران طی سال
کمی و کیفی علم سـنجی مـورد بررسـی قـرار دادنـد. در ایـن       

ها با استفاده از شاخص دانشگاه پژوهش کیفیت تولیدات علمی
هـاي  میانگین استناد دریافتی مـورد بررسـی قـرار و از دانشـگاه    

ــرین     ــوان برت ــه عن ــران ب ــان و ته ــهد، کرم ــکی مش ــوم پزش     عل
هــا در ایــن شــاخص نــام بــرده شــده اســت. نهایتــا در  دانشــگاه

هـاي پژوهشـگران   کیفیت مقاله ]12[پژوهش منیري و جعفري 
     وم پزشکی بر اساس شاخص ضـریب تـاثیر   ایرانی در حوزه عل

)Impact Factorهـا بررسـی  هاي منتشرکننده این مقاله) مجله 
که با رویکرد مطالعه حاضر کـه بررسـی کیفیـت تولیـدات      شد

علمی در سطح مـدرك، و نـه در سـطح مجلـه اسـت، تفـاوت       
  دارد.

         هــاي انجــام شــده در کشــور در حــوزه    مطالعــه پــژوهش    
جی تولیـدات علـوم پزشـکی حـاکی از ایـن اسـت کـه        سنعلم

هایی مانند تعـداد و میـانگین اسـتناد    مطالعات پیشین از شاخص
هـاي  دریافتی، درصد مدارك استنادشده و ضریب تـاثیر مجلـه  

ها جهت بررسی کیفیت ایـن تولیـدات بهـره    منتشر کننده مقاله
ات ها عملکرد استنادي تولیـد اند. همچنین در این پژوهشبرده

علمی کشور با عملکرد سایر کشورهاي جهان مقایسـه نشـده و   
همچنین روند تغییر جایگاه کیفی این تولیدات نیز بررسی نشده  

هاي اسـتنادي فـوق، از   است. پژوهش حاضر عالوه بر شاخص
طریق مطالعه سهم تولیدات علمی کشور در صـدك، دهـک و   

ا، جایگـاه  هاي علوم پزشکی دنیچارك اول پراستنادترین مقاله
کشور در این زمینه را با سایر کشورهاي برتر مقایسـه نمـوده و   

هاي پراستناد کشور طی بازه زمـانی پـنج سـاله    میزان رشد مقاله
هاي برتر نماید. همچنین سهم دانشگاهمورد بررسی را تعیین می

  گردد.هاي پراستناد نیز مشخص میکشور از تولید مقاله
  
  
ــتفاده از         ــا اس ــوده و ب ــاربردي ب ــوع ک ــر از ن ــژوهش حاض  پ

سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شـامل  هاي علمشاخص
رشـته   48هـاي مختلـف علـوم پزشـکی (    مقاله در رشـته  45065

ــندگان آن داراي    ــی از نویس ــداقل یک ــه ح ــت ک ــف) اس مختل
هـاي  وابستگی سازمانی به موسسـات ایرانـی بـوده و طـی سـال     

ــا  2010 ــکوپوس    2014تـ ــتنادي اسـ ــاه اسـ ــیالدي در پایگـ مـ
)Scopusتمامی تولیدات علمی مـذکور مـورد   اند) نمایه شده .

ــر    ــري انجــام نشــد. عــالوه ب ــه گی ــرار گرفــت و نمون مطالعــه ق
) از محصـوالت دیگــر  SciValول (اسـکوپوس، پایگـاه ســاي  

) نیز در این پـژوهش مـورد اسـتفاده    Elsevierموسسه الزویر (
ــه   ــرار گرفت ــاي  ق ــاه س ــود در  ول دادهاســت. پایگ ــاي موج ه

ــت  ــرده و قابلی ــل ک ــت  اســکوپوس را تحلی ــاي مختلفــی جه ه
مصورسازي تولیدات علمـی نیـز در اختیـار پژوهشـگران قـرار      

ها و مصورسازي دهد. به بیان دیگر جهت استخراج شاخصمی
هاي پراستناد کشورهاي مختلف از ابزار تحلیل و دیداري مقاله

ول بهره گرفتـه شـد. داده هـاي پـژوهش در     ايسازي پایگاه س
آسـتانه   گردآوري شـد. در ایـن پـژوهش سـه     1395خرداد ماه 

هاي پراسـتناد  درصد جهت تعیین مقاله 25و  10، یک استنادي
مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا جهـت بررسـی       

هاي پراسـتناد ایرانـی در هـر سـال، کلیـه تولیـدات علـوم        مقاله
بنـدي  در سراسر جهان از لحاظ استنادي، تحلیل و رتبهپزشکی 
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هـاي پراسـتناد)،   مقالهیک درصد شده و پس از تعیین صدك (
 درصــد 25هــاي پراســتناد) و چــارك (مقالهده درصــددهــک (

هــاي هــاي پراسـتناد) اول، ســهم پژوهشـگران و دانشــگاه  مقالـه 
سـه  ها مورد بررسی قـرار گرفـت. بـراي مقای   ایرانی از این مقاله

ــان  ــورهاي جه ــهم کش ــین دانشــگاه س    از  هــاي کشــورو همچن
به جاي تعدا کل  هاهاي پراستناد و براي نرمال سازي دادهمقاله

رویکرد نسبی شمارش تولیـدات علمـی   از  مقاله هاي پراستناد،
)Fractional Counting(   بـدین منظـور تعـداد    اسـتفاده شـد .

در صـدك، دهـک و چـارك     و دانشـگاه  هاي هر کشورمقاله
هـاي آن  هاي جهان بر تعداد کـل مقالـه  اول پراستنادترین مقاله

هاي هر کشور در تقسیم شد. از سوي دیگر عالوه بر سهم مقاله
هـاي جهـانی،   صدك، دهک و چارك اول پراستنادترین مقاله

در مقایسـه   2014نرخ رشد تولیدات پراستناد کشورها در سـال  
هـایی کـه در   شـاخص . سـبه و  ارائـه شـد   نیـز محا  2010با سال 

  پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از:
): تعداد مـدارك حـوزه   Scholarly Outputتولیدات علمی (

علوم پزشکی داراي حداقل یک نویسنده وابسته بـه موسسـات   
در پایگـاه اسـکوپوس    2014تا  2010هاي ایرانی که طی   سال

  نمایه شده است.
که  هایی): تعداد استنادCitation Countدهاي دریافتی (استنا

در  2014تـا   2010هـاي  تولیدات علوم پزشکی کشور طی سال
  اند. پایگاه اسکوپوس دریافت کرده

ــافتی ( ): Citations per Publicationمیــانگین اســتناد دری
ــوم پزشــکی کشــور طــی  هاییتعــداد اســتناد      کــه تولیــدات عل

در پایگاه اسکوپوس بـه طـور متوسـط     2014تا  2010هاي سال
انـد. ایـن شـاخص از تقسـیم تعـداد اسـتنادهاي       دریافت کـرده 

  شود.دریافتی بر تعداد تولیدات علمی محاسبه می
): درصـد  Cited Publicationsدرصد مـدارك استنادشـده (  

در  2014تـا   2010هـاي  تولیدات علوم پزشکی کشور طی سال
هاي این پـژوهش  ردآوري دادهپایگاه اسکوپوس که تا زمان گ

) حداقل یک 1395(اردیبهشت و خرداد  2016در ماه می سال 
  اند.استناد دریافت کرده

ــته   ــال شــــده در ســــطح رشــ ــتنادي نرمــ            تاثیرگــــذاري اســ
)Field-weighted Citation Impact  ــاخص از ــن ش ): ای

تقسیم تعداد استنادهاي دریافتی تولیدات علوم پزشکی کشـور  
به تعداد اسـتنادهاي دریـافتی کـل     2014تا  2010هاي سال طی

هـاي مـورد بررسـی بـه     تولیدات جهانی علوم پزشـکی در سـال  
آیـد. شـاخص تاثرگـذاري اسـتنادي نرمـال شـده در       دست می

سطح رشته باالتر از یک نشان دهنـده عملکـرد اسـتنادي بهتـر     
هاي آن کشور نسبت به میانگین جهانی و شـاخص پـایین   مقاله

هاي آن کشور نسبت تر از یک نشان دهنده عملکرد بدتر مقاله
  به میانگین جهانی است.

  
  
هاي علـوم  مقالهدهد که در مجموع به نتایج پژوهش نشان می   

ــکوپوس    ــاه اس ــده در پایگ ــه ش ــور نمای ــکی کش  45065( پزش
 اسـتناد  188733 هاي پژوهش، تا زمان گردآوري دادهمدرك)

. مــورد بــوده اســت 2/4نیــز  اســتناد آن و میــانگین انجــام شــده
 دهـد بررسی شاخص درصد مدارك استناد شده نیـز نشـان مـی   

ــه 30148 کــه ــوم پزشــکی تولیــدات  از )درصــد 9/66( مقال عل
تـا   هـا و سایر مقالـه  اندکرده کشور حداقل یک استناد دریافت

مـورد اسـتناد قـرار    هـاي پـژوهش حاضـر    زمان گردآوري داده
میزان سه شاخص استنادهاي دریـافتی،   . افزون بر اینندانگرفته

میانگین استناد و درصد مدارك استناد شده در طـول زمـان بـا    
-است. این مساله با توجه به ایـن کـه مقالـه    کاهش مواجه بوده

هاي جدیدتر از زمان کمتري جهت اسـتفاده شـدن و دریافـت    
بررسی شـاخص  اند، قابل توجیه است. اما استناد برخوردار بوده

هـاي  تاثیرگذاري استنادي نرمال شده در سطح رشته طـی سـال  
هـاي  مختلف گویاي این است کـه اثرگـذاري اسـتنادي مقالـه    

هـاي جهـانی در حـال    علوم پزشکی کشور در مقایسـه بـا مقالـه   
به  2010در سال  61/0افزایش بوده است. میزان این شاخص از 

این وجـود میـزان ایـن     بهبود یافته است. با 2014در سال  78/0
-ها کمتر از عدد یک بوده و نشـان مـی  شاخص در تمامی سال

هاي علوم پزشـکی کشـور طـی    دهد که عملکرد استنادي مقاله
هاي مورد بررسی در سطح پـایین تـري نسـبت بـه متوسـط      سال

 یافته ها
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جهانی قرار داشته است. نرخ متوسط این شاخص کـه برابـر بـا    
هـاي علـوم   یر کرد که مقالـه توان بدینگونه تفساست را می 7/0

 درصـد  30پزشکی کشور در بازه زمانی مورد بررسی به میـزان  

انـد  کمتر از متوسط جهانی این حوزه مـورد اسـتناد قرارگرفتـه   
 ).اول (جدول

  
  2014تا  2010هاي هاي علوم پزشکی ایران طی سالعملکرد استنادي مقاله: 1جدول 

تاثیرگذاري استنادي نرمال 
 شده

 درصد مدارك استناد
 میانگین استناد  شده

استنادهاي 
 دریافتی

تولیدات 
 علمی

 سال

61/0 8/77  2/7 45060 6252 2010 

59/0 9/73  4/5 41721 7798 2011 

74/0 9/72  5 42562 8505 2012 

7/0 8/64  2/3 33456 10325 2013 

78/0 6/54  1/2 25934 12185 2014 

  کل 45065 188733 2/4  9/66 7/0
  
دهـد کـه در بـازه    نشـان مـی  هاي منـدرج در جـدول دو   یافته   

از کـل  درصـد   35/0زمانی پنج ساله مورد بررسی، به طور کلی
هـاي علـوم پزشـکی    تولیدات کشـور جـزء یـک درصـد مقالـه     

 و چارك دهکاند. این میزان براي پراستناد جهانی قرار داشته
از  درصـد  39/17و  9/4 معادلبه ترتیب هاي پراستناد اول مقاله

 7839کل تولیدات علمی کشور بوده است. به بیان دیگر تعداد 
تولیدات علوم پزشـکی کشـور در میـان     45065مدرك از کل 

ــه  ــنج درصــد اول مقال ــرار  بیســت و پ ــانی ق ــاي پراســتناد جه      ه
  .داشته اند

  
 هاي ایرانی در صدك، دهک و چارك اول پراستنادترین تولیدات علوم پزشکی جهانصد مقالهرتعداد و د :2جدول 

   2014تا  2010هاي سال در
   25%هاي ایرانی در مقاله
 هاي پراستناد جهانمقاله

              10%هاي ایرانی در مقاله
 جهان هاي پراستنادمقاله

       1% هاي ایرانی درمقاله
 پراستناد جهان هايمقاله 

 سال

1057 )9/16( 259 )1/4( 8 )1/0( 2010 

1175 )1/15( 304 )9/3( 17 )2/0( 2011 

1407 )5/15( 370 )3/4( 27 )3/0( 2012 
1789 )3/17( 557 )4/5( 38 )4/0( 2013 

2411 )8/19( 719 )9/5( 68 )6/0( 2014 

  کل )35/0( 158 )9/4( 2209 )39/17( 7839
  
ز طریق مقایسه عملکرد ایران با سایر کشورهاي برتر جهـان  ا   

 2010هـاي  سـال  هاي پراستناد علوم پزشکی طیدر تولید مقاله
هاي پراستناد این کشورها نیـز مـورد   ، میزان رشد مقاله2014تا 

کشـور   25تعـداد   سهگیرد. در جدول مطالعه و مقایسه قرار می
که در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین  شوندمشاهده می جهان

ــر     ــکی را منتش ــوم پزش ــوزه عل ــی در ح ــدات علم ــداد تولی        تع

مقالـه در صـدر ایـن     1073648اند. ایاالت متحده با تولید کرده
مقاله در جایگـاه   30104جدول و رژیم اشغالگر قدس با تولید 

و پنجم این فهرست قرار دارند. جمهوري اسالمی ایـران   بیست
جهان قـرار دارد. بـا در    21مدرك در رتبه  45065نیز با انتشار 

ــدات علمــی       ــولی شــمارش تولی ــرفتن رویکــرد معم نظــر گ
)Normal Counting هـاي ایـاالت   )، از آنجا که تعداد مقالـه
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متحده آمریکا به طـرز چشـمگیري از سـایر کشـورهاي جهـان      
هاي پراسـتناد ایـن کشـور در صـدك،     تر است، تعداد مقالهبیش

دهک و چارك اول جهان نیز مسلما بسیار بیشتر از کشـورهاي  
هاي پراسـتناد  دیگر خواهد بود. تفاوت تعداد کل و تعداد مقاله

بر روي نقشـه   یککشورهاي جهان در صدك اول در تصویر 
ره جهان مصورسازي شده است. در این تصـویر انـدازه هـر گـ    

هاي علوم پزشکی کشـور و طیـف   نشان دهنده تعداد کل مقاله
هاي آن کشـور  رنگ از زرد به قرمز نیز نشان دهنده تعداد مقاله

در صدك اول پراستنادترین مقاله هـاي جهـان اسـت (تصـویر     
دهد که در خصوص صدك هاي پژوهش نشان می). یافتهیک

کشـورهاي  هاي علـوم پزشـکی جهـان،    اول پراستنادترین مقاله
 4/2) و دانمـارك ( درصـد  5/2)، سوئیس (درصد 6/2بلژیک (

و میزان باالتري از کل  برخوردار بوده ) از بیشترین سهمدرصد
تولیدات علمی این کشورها، در میان یک درصد برتر تولیدات 

شــود. در خصــوص دهــک اول پراســتناد جهــانی مشــاهده مــی
 5/19ژیـک ( پراستنادترین تولیدات جهانی سـهم کشـورهاي بل  

بـیش از  ) درصـد  19() و سـوئیس  درصـد  5/19)، هلند (درصد
 5/44سایر کشورهاي جهان است. همچنـین کشـورهاي هلنـد (   

ــد ــارك (درص ــد 5/43)، دانم ــوئد (درص ــد 43) و س ) از درص

ــه   ــارك اول مقال ــهم در چ ــترین س ــان  بیش ــتناد جه ــاي پراس ه
علمی  از تولیداتدرصد  5/44اند. به بیان دیگر بوده برخوردار 

هـاي پراسـتناد   کشور هلند جزء بیست و پنج درصـد اول مقالـه  
علوم پزشکی جهان بوده است. این میزان براي ایـاالت متحـده   

 4/17و براي جمهوري اسالمی ایران برابر بـا  درصد  38برابر با 
تولیدات علمی این کشورها بوده است. اما بررسی نـرخ  درصد 

ر بـازه پـنج سـاله مـورد     هـاي پراسـتناد هـر کشـور د    رشد مقالـه 
هاي قابل تـوجهی همـراه اسـت.    بررسی در این پژوهش با یافته

دهد که بیشترین میزان رشـد  نشان می سهبررسی جدول شماره 
هـاي پراسـتناد بیسـت و    مقاله  در صدك، دهک و چارك اول

بـه   2010نسـبت بـه سـال     2014پنج کشور برتر جهان در سـال  
-شته است. بر این اساس مقالـه جمهوري اسالمی ایران تعلق دا

رشـد، در  درصـد   750هاي پراسـتناد ایـران در صـدك اول بـا     
 1/128 رشـد و در چـارك اول بـا   درصـد   6/177دهک اول با 

رشد همراه بوده است. البته چنین رشـدي در مقایسـه بـا    درصد 
ــی   ــاهده م ــان مش ــد جه ــورهاي پرتولی ــایر ســایر کش ــود و س ش

می کمتـري نسـبت بـه ایـن     کشورهاي جهان که از تولیدات عل
اند، در این پژوهش مورد مطالعـه  کشور برتر برخوردار بوده 25

  اند. قرار نگرفته
  

  
هاي پراستناد پزشکی مقاله یک درصدها در نقشه کشورهاي جهان بر اساس شمارش معمولی  تعداد مقاله آن: 1تصویر 

 2014-2010هاي سال درجهان 
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  2014تا  2010هاي المللی پراستناد علوم پزشکی کشورهاي برتر جهان طی سالهاي بینمیزان و نرخ رشد مقاله: 3جدول 
پراستناد  مقاله %25

  جهان
پراستناد  مقاله %10

 جهان
پراستناد  مقاله %1

 رتبه کشور تعداد مقاله  جهان

        (%)مقاله   رشد (%)  مقاله (%)  رشد (%)  مقاله (%)  رشد (%)
  1 ایاالت متحده 1073648 1/  14/9 55/15 73/19 03/38  1/28
  2 چین 322733 48/0  88/152 62/7 29/220 36/23  76/221

  3 انگلستان 300673 08/2  6/22 11/17 33/27 73/38  72/32
  4 آلمان 235282 63/1  12/39 88/14 59/36 53/35  91/43
  5 ژاپن 203571 6/0  11/34 53/7 94/37 43/23  66/44
  6 ایتالیا 168960 6/1  55/44 92/14 2/44 05/36  74/49
  7  فرانسه  159719  7/1  22/28  45/14  55/36  88/33  85/44
  8 کانادا 156931 04/2  17/27 53/16 44/34 45/39  82/39
  9  استرالیا  129822  81/1  13/48  58/16  03/57  45/40  06/65
  10  اسپانیا  126166  31/1  17/67  19/12  6/63  7/30  67/65
  11 هندوستان 117877 46/0  57/117 42/5 25/118 08/18  92/112
  12  هلند  110186  2/2  68/17  46/19  3/28  54/44  4/34

  13  برزیل  92562  64/0  36/36  8/6  99/62  34/22  96/56
  14  کره جنوبی  89365  63/0  57/117  79/8  79/91  57/28  8/95

  15  ترکیه  75105  36/0  95  4  52/73  54/14  52/67
  16  سوئیس  68491  5/2  68/33  04/19  95/39  18/42  73/49
  17 سوئد 59885 23/2  96/57 18 66/43 05/43  36/50
  18  بلژیک  50241  57/2  92/42  49/19  58/39  44/42  28/52
  19  تایوان  47974  61/0  48/80  56/8  77/39  7/28  46/52
  20  لهستان  45525  1  87/60  84/6  90  06/19  25/113
  21  ایران  45065  35/0  750  9/4  6/177  39/17  1/128

  22  دانمارك  42137  4/2  67/47  91/18  65/46  51/43  14/66
  23  اتریش  33760  16/2  33/33  58/17  81/44  84/39  41/50
  24  یونان  31343  44/1  95/27  65/12  48/29  34/31  72/29

اشغالگر رژیم   30104  6/1  32/39  98/13  09/31  87/34  45/41
  قدس

25  

  

هــاي برتـر علــوم پزشــکی کشــور در  بررسـی ســهم دانشــگاه    
تولیدات علمی پراستناد این حـوزه از دیگـر اهـداف پـژوهش     

هاي پراسـتناد در کـل   هاي مربوط به سهم مقالهحاضر بود. داده
تولیدات علمی ده دانشـگاه پرتولیـد علـوم پزشـکی کشـور در      

دهـد  هـا نشـان مـی   قابل مشاهده است. یافتهچهار جدول شماره 
که دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان داراي بیشـترین سـهم در       

تـا   2010هـاي  هاي پراستناد جهـان طـی سـال   صدك اول مقاله
مقاله پژوهشـگران ایـن    3776مقاله از مجموع  28بوده و  2014

هـاي پراسـتناد جهـانی    دانشگاه در میان یک درصد برتـر مقالـه  
ــارك اول     ــک و چ ــوص ده ــا در خص ــت. ام ــته اس ــرار داش      ق

 1/6هاي پراستناد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز به ترتیب با مقاله
، از بیشــترین ســهم در مقایســه بــا ســایر درصــد 6/20و درصــد 
پرتولیـد ایرانـی برخـوردار بـوده اسـت. همچنـین       هاي دانشگاه

هاي هر دانشگاه در صدك، دهک و چـارك  میزان رشد مقاله
نسـبت بـه سـال     2014هاي پراسـتناد جهـانی در سـال    اول مقاله

  .زیر قابل مشاهده است چهار نیز در جدول 2010
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  2014تا  2010هاي سال درالمللی پراستناد این حوزه هاي بینمقاله هاي برتر علوم پزشکی ازسهم دانشگاه: 4جدول 

 پراستناد جهان مقاله 1% پراستناد جهان مقاله 10% پراستناد جهان قالهم %25 
تعداد 
 مقاله

  رتبه دانشگاه

        مقاله (%)  رشد (%)  مقاله (%)  رشد (%)  مقاله (%)  رشد (%)
  1 ع.پ. تهران 12301 3/0 1300 8/4 75/143 43/18 63/122
  2 ع.پ شهیدبهشتی 4853 49/0 1700 74/4 62/347 7/17 47/170
  3 آزاد اسالمی 4431 33/0 400 54/4 9/288 6/15 27/220
  4 ع.پ. اصفهان 3776 74/0 1400 67/5 22/722 32/17 44/193
  5 ع.پ. شیراز 3316 18/0 300 79/4 23/69 18 5/92
  6 ع.پ. مشهد 2671 26/0 600 98/4 25/231 94/18 49/170
  7 ع.پ. تبریز 2144 18/0 0 15/6 1000 61/20 54/258
  8 ع.پ. ایران 1700 17/0 300 88/2 5/287 65/14 4/157
  9  ع.پ اهواز  1313  3/0  200  2/3  1800  47/14  33/383
  10  ع.پ. بقیه اهللا  1273  23/0  200  77/3  260  92/14  75/375

  
  
 

 
  

المللی پراستناد هاي بینپژوهش حاضر  با هدف بررسی مقاله   
ــکی  ــوم پزش ــورعل ــی   کش ــکوپوس ط ــتنادي اس ــاه اس     در پایگ

انجــام گرفــت. در ایــن راســتا ســهم  2014تــا  2010هــاي ســال
تولیــدات پژوهشــی کشــور از صــدك، دهــک و چــارك اول 

ها نشان داد کـه  مطالعه شد. یافتههاي جهانی پراستنادترین مقاله
المللـی علـوم پزشـکی کشـور تـا      هاي بـین درصد از مقاله 9/66

هاي پژوهش حداقل یک بار مورد اسـتناد  زمان گردآوري داده
اسـکروچی و  اند. مقایسه این یافته با نتایج پـژوهش  قرار گرفته

کـه درصـد مـدارك استنادشـده علـوم پزشـکی        ]10[دیگران 
درصـد و   1/46را معـادل   2007تـا   1978اي هـ کشور طی سـال 

که درصد مـدارك استنادشـده    ]11[مطالعه ابراهیمی و جوکار 
درصـد گـزارش    7/47را معـادل   2006تـا   1997هـاي  طی سال

کرده بودند، حکایت از بهبود عملکرد استنادي تولیدات علمی 
تاثیرگـذاري  نتایج حاصل از بررسـی شـاخص    این حوزه دارد.

ال شده در سطح رشته بیانگر این است که عملکرد استنادي نرم
هـاي مـورد   هاي علوم پزشـکی کشـور طـی سـال    استنادي مقاله

بررسی علیرغم برخورداري از سـیر صـعودي، در سـطح پـایین     
تري نسبت به متوسط جهانی این حـوزه قـرار داشـته اسـت. از     

هـاي پراسـتناد   سوي دیگر سهم تولیدات علمی کشور در مقاله

ر مقایسه با سایر کشورهاي برتر نیـز بیـانگر پـایین تـر     جهانی د
هاي ایران است. جایگـاه کشـور   بودن اثرگذاري استنادي مقاله

 24در صدك اول و رتبـه   25کشور برتر دنیا، رتبه  25در میان 
در دهک و چارك اول پراستنادترین تولیـدات علمـی جهـانی    

 خ رشـد  بوده است. امـا نکتـه امیدوارکننـده ایـن اسـت کـه نـر       
هـاي پراسـتناد کشـور در صـدك، دهـک و چـارك اول       مقاله

بـر    نسبت به سایر کشورهاي پیشروي جهانی باالتر بوده است.
هـاي پراسـتناد ایرانـی در صـدك، دهـک و      این اساس، مقالـه 

و  6/177، 750از  2014چارك اول جهان بـه ترتیـب در سـال    
ر مـیالدي برخـوردا   2010درصد رشـد نسـبت بـه سـال      1/128

دهد کـه عـالوه بـر افـزایش کمیـت      اند. این یافته نشان میبوده
هاي علـوم پزشـکی کشـور در بـازه زمـانی مـورد بررسـی        مقاله

ــد  5/94( ــد)،درص ــداد    رش ــر تع ــدات از نظ ــن تولی ــت ای    کیفی
هـاي  . یافتهروند رو به رشدي داشته استهاي پراستناد نیز مقاله

شـترین سـهم   پژوهش حاضر در خصوص کشورهایی کـه از بی 
هــاي پراســتناد جهــانی در حــوزه علــوم پزشــکی      در مقالــه

هاي پژوهش میـایري و چانـگ   برخوردارند تا حدودي با یافته
-هاي پراستناد جهـانی طـی سـال   در خصوص بررسی مقاله ]5[

ــا  2000هـــاي  ــوانی دارد. در هـــر دو پـــژوهش  2009تـ همخـ
ردار هـاي پراسـتناد برخـو   کشورهایی از بیشترین سهم در مقالـه 

بودنــد کــه الزامــا در میــان پرتولیــدترین کشــورهاي دنیــا قــرار 

 بحث و نتیجه گیري
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ــدادهاي پژوهشــی آن  ــا برون ــاالیی  نداشــته، ام ــت ب ــا از کیفی ه
برخودار اسـت. کشـورهایی ماننـد هلنـد، بلژیـک، سـوئیس و       

  دانمارك از این جمله هستند. 
هـاي علـوم پزشـکی کشـور در     در این پژوهش سهم دانشگاه   

د نیز مورد بررسـی قـرار گرفـت. از آنجـا کـه      هاي پراستنامقاله
   هـاي  هـا در برخـی از نظـام   هـاي پراسـتناد دانشـگاه   تعداد مقالـه 

            هـاي دانشـگاه الیـدن    المللی رتبه بندي از جمله رتبه بنـدي بین
)Leiden University Ranking ــانگهاي )، دانشـــگاه شـ
)Shanghai Academic Ranking of World 

Universities) ــایمگو  SCImago Institutions) و سـ

Rankingهـاي  گردد، افزایش هر چـه بیشـتر مقالـه   ) لحاظ می
هاي کشـور در ایـن   تواند در بهبود جایگاه دانشگاهپراستناد می

هاي رتبه بندي نیز تاثیرگذار باشد. در این راستا تاکید هـر  نظام
ت هـا و موسسـات پژوهشـی کشـور بـه کیفیـ      چه بیشتر دانشگاه

تولیدات علمی در کنار کمیت این تولیدات، از اهمیـت بسـیار   
زیادي برخوردار است. لحاظ کردن تعداد استنادهاي دریـافتی  

هــاي کشــور در هــاي منتشــر شــده پژوهشـگران دانشــگاه مقالـه 
ها و همچنین در نظر گرفتن امتیاز و اعتبـار  بررسی عملکرد آن

ــه    ــندگان مقال ــراي نویس ــژه ب ــی وی ــاي پرپژوهش        اســتناد دره
تواند راهکار مناسـبی در ایـن   هاي مختلف موضوعی میحوزه

هـاي  نویسندگان مقاله ]13[زمینه باشد. به عقده ژو و همکاران 
پراستناد تا حد بسیار زیادي جزء پژوهشگران برتر و پیشـرو در  

هاي موضوعی مختلف قرار دارند و بنابراین حمایت هـر  حوزه
هـاي  هـا بـه انجـام پـژوهش    د و ترغیب آنچه بیشتر از این افرا

اران و مدیران علمی قرار زباکیفیت باید در دستور کار سیاستگ
هاي پیشین گویـاي ایـن اسـت کـه     گیرد. نتایج برخی پژوهش

المللــی از شــانس هــاي حاصــل از مشــارکت علمــی بــینمقالــه
باالتري جهت دریافت تعـداد اسـتناد بیشـتر و تبـدیل بـه مقالـه       

. از این رو ترغیب هر چه بیشـتر  ]14[کردرخوردارند پراستناد ب
پژوهشگران کشور به همکاري علمی بـا پژوهشـگران برجسـته    

هــاي المللـی، تعـداد مقالـه   هـاي بــین جهـانی و انتشـار در مجلـه   
بیان  توانبه طور کلی میپراستناد ایران را افزایش خواهد داد. 

هاي پراستناد در کل تولیدات علـوم  نمود که اگرچه سهم مقاله
پزشکی ایران در مقایسه با کشـورهاي برتـر جهـان در جایگـاه     

در پنج سال اخیر  هامقاله این اما نرخ رشد، مناسبی قرار نداشته
هاي علوم پزشکی کشور ید دهنده روند افزایش کیفیت مقالهنو

 المللی در کنار رشـد کمـی ایـن تولیـدات اسـت.     بین  در سطح
هـاي  توانند به مطالعـه نویسـندگان مقالـه   می هاي آیندهپژوهش

کــه بــه واســطه دریافــت اســتنادهاي  بپردارنــد پراسـتناد ایرانــی 
بـاالیی برخـوردار    المللیفرآوان از اعتبار و وجهه پژوهشی بین

هاي پراستناد هاي مشترك مقالههستند. همچنین بررسی ویژگی
هـاي  ریـزي توانـد در راسـتاي برنامـه   علوم پزشکی کشـور مـی  

هــاي آتـی مفیــد باشـد. مقایســه   پژوهشـی جهـت تــالیف مقالـه   
 هـا نیـز   هاي پراستناد علوم پزشکی بـا سـایر رشـته   ویژگی مقاله

اه باشد. پژوهشگران عالقه مند بـه  تواند با نتایج مفیدي همرمی
هـاي  تواننـد همچنـین سـهم همکـاري    مطالعه در این زمینه مـی 

هـاي پراسـتناد علـوم پزشـکی     المللی در تالیف مقالـه علمی بین
 کشور را مطالعه نمایند. 

  
  

ایــن مقالــه بــدون حمایــت مــالی انجــام شــده اســت. از داوران 
ارزشمند خـود در بهبـود ایـن اثـر سـهم      محترمی که با نظرات 

  داشتند سپاسگزارم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تشکر و قدردانی
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Abstract 
 
 

Introduction: Scientific output of the Islamic Republic of Iran in Medical Sciences has increased 
during recent years as reflected in Scopus database. Moreover, highly cited papers of researchers, 
institutions and countries can be used in order to study the citation impact and quality of scientific 
output. The current study investigates the quality of Medical Sciences’ scholarly output of Iran 
through analysis of its progress in publishing highly cited papers compared to the top 25 most 
productive countries in the world.   
Methods: To conduct this study, scientometric indicators were utilized. A total of 45065 papers 
published by Iranian Medical Science researchers during 2010-2014 and indexed in the Scopus 
were selected as the sample of the study. The contribution of Iranian researchers and institutions in 
top 1%, 10% and 25% highly cited papers in the world was studied. 
Results: Results of the study revealed that 0.35% of the country’s total output in Medical Sciences 
was among the top 1% most highly cited papers in the world during the time period of this study. 
This share is 4.9% and 17.39% based on top 10% and 25% citation threshold, respectively. Iran 
ranked 25th in top 1% as well as 24th in top 10% and 25% by share of highly cited papers, among 
most 25 productive countries in the world. Although the proportion of highly cited papers in the 
country’s total output was found to be relatively small compare to other leading countries, but Iran 
showed the highest growth rate in publication of highly cited papers over 5-year time span  
Conclusion: Beside the quantity Iran’s scholarly publication in Medical Sciences fields, the quality 
of these output show the increasing trend based on the share of highly cited papers. 
Keywords: Highly Cited Papers, Quality of Scholarly Publications, Medical Sciences, Iran 
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