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تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی

 تولیدات علمی پاتولوژی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 - 2009
مرضیه گل تاجی   |  زهرا بهزادی

چڪیده

هدف: بررسی مدارک حوزه پاتولوژی تولیدشده توسط کشورهای 
خاورمیانه در محدوده زمانی 2000- 2009 در منایه استنادی علوم 

است. 
روش/ رویکرد پژوهـــش: با استفاده از فنــون تحلیل استنادی، 
نویسندگان و نرشیات برتر این حوزه مشخص و نقشه تاریخ نگاشتی 

علم پاتولوژی ترسیم شد.
یافته ها: محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات برای این 
سال ها، عدد 15/25 درصد را نشان داد. بررسی نوع مدارك نشان 
داد كه مجموع 2488 ركورد، در8 نوع قالب مختلف ارائه شده اند. 
خوشه  های شكل گرفته در نقشه تاریخ نگاشتی براساس LCS شامل 

6 خوشه و براساس GCS شامل 4 خوشه بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد کشورهای خاورمیانه تنها دو درصد از 
تولیدات علمی حوزه پاتولوژی را به خود اختصاص داده اند که این 

میزان، وضعیت مطلوبی را نشان منی دهد. 
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تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی 
تولیدات علمی پاتولوژی کشورهای خاورمیانه 

طی سال های 2000 - 2009

مرضیه گل تاجی1 |  زهرا بهزادی2

دریافت:  1389/12/1       پذیرش:  1390/3/1

مقدمه
علم سنجي يكي از رايج ترين روش هاي ارزيابي فعاليت هاي علمي است. انتشار مداوم 
شاخص هاي علم سنجي كه توصيف كننده  پژوهش در اجتماعات مختلف علمي است 
مي تواند عنصري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياستگذاري و چگونگي تخصيص 
بودجه و امكانات در علوم باشد )اعتماد، 1371(. ارزشيابي كّمي علوم كه منجر به باروري 
و توسعه مي شود مي تواند كمك بزرگي براي مسئوالن و برنامه ريزان باشد تا آنها بتوانند با 
هزينه  كمتر بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني ببرند و در بهينه سازي ساختار اقتصادي 
ـ اجتماعي هر كشوری مؤثر باشند. علم  سنجي عالوه بر آنكه به دنبال جنبه هاي كّمي علوم و 
تحقيقات است، به اندازه گيري و تعيين معيارهاي جنبه هاي مختلف مديريتي و سازماني علوم 

نيز اقدام مي كند )سن گوپتا، 1372(.
توليد علم اساس دانايي، و دانايي اساس توانايي است. توليد علم و دانايي تنها از طريق 
تحقيق و پژوهش حاصل مي شود. تنها، توسعه مبتني بر دانايي و علم گرايي يك توسعه پايدار 
است كه در آن يك اقتصاد مستقل و پويا دنبال مي شود. بنابراين، توليد علم باعث افزايش 
دانايي شده و اين مقدمه ، زمينه ساز فناوري و درنتيجه توليد اشتغال و ثروت شده و درنهايت 

سبب آسايش و توانايي و امنيت اجتماعي مي شود )صبوري، 1382(. 
در سال های اخير برخی از كشورهای اسالمی ازجمله تركيه، ايران، و مصر و برخی ديگر 
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از كشورهای اسالمی به منظور حضور فعال تر در عرصه علمی تالش بسيار زيادی داشته اند 
كه نمونه آن افزايش ميزان توليدات علمی بعضی از اين كشورها در مجالت آی اس آی 
و پايگاه وب آوساينس بوده است )نيرنيا، طباطبايی فر و موسوی موحدی، 1385؛ نوروزی 

چاكلی و همكاران، 1386؛ حسن زاده، 1386؛ گزنی و بينش، 1386(.
در اين پژوهش براساس تعريف دائره المعارف بريتانيكا، خاورميانه سرزمين هاي جنوب 
و شرق كناره درياي مديترانه را دربرمي گيرد و شامل 17 كشور مصر، اردن، فلسطين، لبنان، 
سوريه، ايران، عراق، عمان، عربستان سعودي، بحرين، امارات، كويت، قطر، يمن، ليبي، تركيه، 

و سودان است.
پاتولوژي   در اصل به معناي آسيب شناسي است و به مطالعه و شناسايي اختالالت 
عملي و تغييرات ساختاري بافت ها مي پردازد .  به طور كلي آسيب شناسي عبارت از مطالعه 
بيماري ها  پيدايش  علل  به    بررسي  پزشكي  علم  از  شاخه اي  به عنوان  و  بيماري هاست 
و عوارض ناشي از آنها مي پردازد. بديهي است درهنگام بروز يك بيماري، تغييراتي در 
بافت هاي مختلف بدن ايجاد مي شود كه درواقع مطالعه همين تغييرات مبنا و اساس پاتولوژي 
را تشكيل مي دهد. لذا پاتولوژي علمي است كه راجع به تغييرات مختلف بدن در هنگام 

بيماري بحث و گفت وگو مي كند .   
هدف اين پژوهش بررسی ميزان توليد علمی كشورهای خاورميانه در رشته پاتولوژي و 
شناسايی حوزه های مورد پژوهش در رشته پاتولوژي در كشورهای خاورميانه است. از ديگر 

اهداف پژوهش حاضر مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1.  شناسايی ميزان مشاركت كشورهای خاورميانه در توليد علم در حوزه پاتولوژي؛ 

2. رتبه بندی كشورهای مورد بررسی از نظر ميزان توليد علم و ميزان اثرگذاری؛
3. تعيين ميانگين رشد توليدات علمی در حوزه پاتولوژي در كشورهای خاورميانه؛
4. شناسايی نويسندگان پرتوليد در حوزه پاتولوژي در ميان كشورهای خاورميانه؛

5. شناسايی مجالت منتشركننده مقاالت نويسندگان كشورهای خاورميانه؛ و 
6. ترسيم نقشه علم پاتولوژي در ميان كشورهای خاورميانه.

حميدی، اصنافی و عصاره )1387( با استفاده از شيوه هاي علم سنجي، به مطالعه و تحليل 
تمامي پيشينه ها در حيطه هاي موضوع، زبان، كشور، نويسنده، سال انتشار، نوع مدرك، مجله 
و مؤسسه و دانشگاه های انتشارات علمي توليدشده در حوزه هاي كتاب سنجي، علم سنجي، 
اطالع  سنجي، و وب سنجي در پايگاه وب آوساينس طي سال هاي 1990- 2005 پرداختند. 
يافته هاي پژوهش نشان داد درمجموع 53 كشور در نگارش مدارك حوزه موضوعي مورد 
بررسي نقش داشته اند كه از اين ميان كشورهاي اياالت متحده آمريكا، انگلستان، آلمان، و 

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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هلند به ترتيب در رتبه هاي اول تا چهارم قرار دارند. همچنين مشخص شد 91/26 درصد 
از مدارك به زبان انگليسي هستند. تعداد كمي از مؤسسه ها يعني 16/1 درصد )74 مؤسسه 
از 446 مورد( توليدكننده بخش عمده اي از متون علمي هستند. بيش از 50 درصد مدارك، 
در 6 عنوان مجله يعني 3/68 درصد از كل مجله هاي حاضر در فهرست منتشر شده  است. 
يافته ها مشخص كرد 73/14 درصد عنوان از انتشارات در قالب مقاله بوده است و پس از 
آن به ترتيب، نقد مقاله ها )6/96 درصد( و نقد كتاب )5/99 درصد( قرار داشته اند. از ديگر 
نتايج پژوهش مي توان به 5 مقاله اول در اين بررسي اشاره كرد كه 47-111 استناد را به خود 
اختصاص داده و به ترتيب در سال هاي 1989، 1992، 1997، 2001، و 2002 نوشته شده اند. 
در سال هاي 2004 و 2005 بيشترين تعداد مدارك منتشر شده است و اين امر استقبال بيشتر 
جامعه علمي از مقوله هاي مورد پژوهش را نويد مي دهد. محمدی و متقی دادگر )1386(، 
به تحليل استنادی مقاله های فصلنامه كتابداری و اطالع رسانی پرداخته اند و الگوهای رفتاری 
محققان را در حوزه كتابداری و اطالع رسانی تبيين كردند. نتايج تحليل داده ها نشان داد كه 
219 مقاله با ميانگين 7/3 برای هر شماره در قالب 104 مقاله نظری و61 مقاله پيمايشی منتشر 
شده اند كه 165 مورد آنها به صورت تك نويسنده ای، 29 مورد به صورت دو نويسنده ای و 2 
مورد به صورت سه نويسنده ای منتشر شده  اند. 198 محقق در نوشتن اين مقاالت همكاری 
داشتند. مقطع تحصيلی نويسندگان 74 مقاله، كارشناسی ارشد و 63 مقاله، دكتری بود. 1748 
استناد در اين مقاله ها به كاررفته كه ميانگين 11/9 برای هر مقاله تعيين شد. در بين محمل های 
اطالعاتی، مقاله ها قبل از كتاب ها و پايان نامه ها قرار گرفت و نشان داد كه محققان اين حوزه 
بيشتر به انتشار مقاله گرايش دارند. منابع زبان انگليسی در استنادها با اندكی اختالف، باالتر از 
زبان فارسی قرار گرفت. تعيين نيم عمر داده ها نشان داد كه كتاب های التين با 14 سال و 2 ماه 
و منابع اينترنتی با 4 سال و 5 ماه بيشترين و كمترين نيم عمر را به خود اختصاص داده اند. لعلی 
)1383( در پژوهش خود به بررسی توليدات علمی ايران در زمينه فناوری اطالعات پرداخت. 
يافته های پژوهش وی نشان داد كه فقط 23 پيشينه اطالعات علمی ثبت شده در زمينه فناوری 
اطالعات در پايگاه وب علوم مربوط به ايران وجود دارد و اين تعداد، 16/5 درصد از كل 
توليدات علمی كشور را دربرمی گيرد. همچنين از 1898 استناد به توليدات علمی ايران، بخش 
فناوری اطالعات، 47 درصد از استنادات را به خود اختصاص داده است. مقايسه اين يافته ها 
با توليدات علمی 6 كشور توسعه يافته در زمينه فناوری اطالعات، نشان می دهد كه سهم توليد 
علمی ايران در اين زمينه نسبت به كشورهای توسعه يافته 3 درصد است. نيرنيا، طباطبايی فر، 
و موسوی  موحدی )1385( در پژوهشی وضعيت پژوهش و توليد علم ايران را در مقايسه با 
ساير كشورهای جهان اسالم مورد تحليل قرار داده اند. در اين پژوهش وضعيت علمی ايران 

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه
 تاریخ نگاشتی تولیدات علمی پاتولوژی...
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و كشورهای تركيه، مصر، كويت، عربستان، لبنان، امارات، مالزی، و ازبكستان را مورد تحليل 
قرار داده اند. چهار عامل توليد ناخالص ملی، ميزان سواد، مساحت ارضی، و مقاله های علمی 
مندرج در نمايه های بين المللی به عنوان شاخص توسعه محسوب شده اند. نتايج پژوهش نشان 
داد كه جمهوری اسالمی ايران از نظر سطح سواد در جايگاه بااليی قرار دارد و از نظر ميزان 
مقاله های علمی بين المللی در10 سال اخير در جايگاه سوم و در سه سال اخير به مقام دوم 
صعود كرده است. مهراد و گزنی )1386( به بررسی برترين كشورهای علمی جهان اسالم 
پرداخته اند. در اين پژوهش سه كشور اسالمی تركيه، ايران، و مصر به عنوان جامعه پژوهش 
مورد توجه بوده اند كه براساس گزارش های پايگاه طاليه داران علِم مؤسسه آی اس آی در 
دوره 5 ساله از سال 2003 - 2007 در 22 رشته به بررسی برترين های كشورهای موردنظر 
پرداخته شده است. بررسی داده ها نشان داد كه كشورهای اسالمی درمجموع 1 درصد از 
توليدات علمی جهان را شامل می شوند. پشوتني زاده و عصاره )1388( به بررسي تحليل 
استنادي و ترسيم نقشه تاريخ نگاشتي توليدات علمي كشاورزي در نمايه استنادي علوم در 
سال هاي 2000 - 2008 پرداختند. آنها با استفاده از روش تحليل استنادي، نويسندگان و 
مؤسسات كليدي و ميزان همكاري گروهي بين آنان، مجالت هسته، نرخ رشد توليدات 
علمي، قالب و زبان انتشارات، و كشورهاي پيشرو در اين حوزه را مشخص، و با استفاده از 

نقشه تاريخ نگاشتي 5 خوشه را در حوزه موضوعي كشاورزي ترسيم كردند.
نوروزي )1388( در پژوهش خود به بررسي توليدات علمي متخصصان علوم كتابداري 
واطالع رساني ايران برمبناي مقاله هاي بين المللي موجود در پايگاه استنادي وب آوساينس در 
سال هاي 1971- 2008 پرداخته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه وضعيت كّمي 
مقاله هاي منتشرشده توسط متخصصان حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني ايران در سطح 
بين المللي پايين است و توجه بيشتري را مي طلبد. با وجود اين، مقايسه تعداد توليدات علمي 
كتابداران ايراني نسبت به دوره قبل و بعد از انقالب اسالمي رشد خوبي را نشان داده است. 
طاهريان، يوسفی، و مصطفوی)1389( در مطالعه ای توليدات علمی در حوزه پليس را 
در فاصله سال های 1990- 2009 با استفاده از نرم افزار هيست سايت مورد بررسی قرار دادند 
و نقشه تاريخ نگاشتی اين توليدات را ترسيم كردند. يافته های اين پژوهشگران نشان داد كه 
اين توليدات در طول 20 سال مورد بررسی، رشدی در حدود 67/4 داشته اند و كشور ايران 
براساس شاخص های تی ال سی اس و تی جی سی اس به ترتيب در رتبه های سی و هشتم و 
شصت و هشتم در ميان 126 كشور توليدكننده مدارك اين حوزه قرار دارد. مقاله، قالب برتر، 

و زبان انگليسی و آلمانی زبان های برتر در ميان اين انتشارات بوده اند. 
صراطی شيرازی و گل تاجی )1390( توليدات علمی دندانپزشكی را در طول سال های 

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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2000- 2009 مورد بررسی قرار دادند و نقشه تاريخ نگاشتی اين توليدات را با استفاده از 
نرم افزار هيست سايت ترسيم كردند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه رشد توليدات دندانپزشكی 
در اين دوره ده ساله 68/5 درصد است و سهم ايران از اين توليدات در حدود 0/63 درصد 

است. 
بهزادی و جوكار )1390(، مدارك حوزه علوم كتابداری وا طالع رسانی كشورهای جهان 
اسالم را در محدوده زمانی 1994- 2009 با استفاده از روش تحليل استنادی مورد بررسی 
قرار دادند و نقشه تاريخ نگاشتی اين توليدات را ترسيم كردند. براساس يافته های اين پژوهش 
نرخ رشد ساالنه انتشارات كشورهای جهان اسالم در اين سال ها 78/13 درصد بوده است، اما 
باتوجه به رشد انفجارگونه اطالعات، رشد توليدات علمی كشورهای جهان اسالم در پايگاه 

وب آوساينس، مطلوب به نظر نمی رسد. 
هدهدي نژاد، زاهدي، و اشرفی ريزي )1391( در مطالعه خود دريافتند كه روند رشد 
توليدات علمي ايران در حوزه طب سنتي به لحاظ كّمي از شيب قابل قبولي برخوردار است، 
اما توليدات علمي اين حوزه از لحاظ دريافت ميزان استنادات جهاني و محلي بسيار ضعيف 

بوده و اين امر نشان دهنده عدم تأثيرگذاري اين پژوهش هاست.
 كيم  و كيم3 )2000( طی پژوهشی به تجزيه و تحليل كتاب سنجی انتشارات بخش های 
شيمی دانشگاه ملی سئول در پايگاه وب علوم طی سال های 1992-1998 پرداختند. نتايج 
اين پژوهش نشان داد كه 651 مقاله توسط 29 عضو هيئت علمی دانشگاه ملی سئول در اين 
پايگاه منتشر و در نمايه استنادی علوم نمايه شده است. بخش اصلی مقاالت در يك نشريه 
متعلق به كشور كره انتشار يافته اند. همچنين نيمی از مقاالت شيميدانان كره  ای در نشرياتی 
منتشر شده  است كه ضريب تأثيری برابر با يك و باالتر داشته اند. از 651 مقاله، 388 مقاله 
2376 بار مورد استناد قرار گرفته اند. همچنين مقاالت منتشرشده در نشريات آلمان، اياالت 

متحده، و انگلستان، استنادات بيشتری دريافت كرده اند. 
كينگ4 )2004( توليدات علمي 31 كشور دنيا را از طريق بررسي مقاالت چاپ شده 
آنها و ميزان استناد اين مقاالت در نمايه استنادي علوم بررسي كرد. نتايج پژوهش وي نشان 
مي دهد كه آمريكا اولين توليدكننده اطالعات علمي است و انگليس، آلمان، ژاپن، و فرانسه 
به ترتيب پس از آن در مقام هاي دوم تا پنجم قرار گرفته اند. ايران نيز در اين ميان در مقام سي ام 
واقع شده است. 84/5 درصد از مقاالتي كه بين سال هاي 1993- 2000 بيشترين ارجاع به 
آنها شده است، توسط هشت كشور اول يعني آمريكا، انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه، كانادا، 
ايتاليا، و سوئيس توليد شده است. 9 كشور بعدي 13 درصد اين مقاالت را توليد كرده اند و 
ديگر كشورهاي باقي مانده كه ايران هم يكي از آنها به شمار مي رود، توليد كننده 2/5 درصد 

3. Kim

4. King
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كل مقاالت بوده اند. درنهايت مي توان گفت كه 97/5 درصد از مقاالتي كه بيشترين ارجاع به 
آنها شده است، توسط 31 كشور از بين 193 كشور دنيا توليد شده است. شايان ذكر است، از 
ميان كشورهاي اسالمي، تنها ايران و از بين كشورهاي آفريقايي، آفريقاي جنوبي در بين اين 

31 كشور قرار دارند.
 اوزون5 )2002( در پژوهش خود فعاليت هاي علمــي و پژوهشي حوزه كتابداري و 
اطالع رساني را در كشورهاي درحال توسعه و بلوك شرق مورد بررسي قرار داد. جامعه پژوهش، 
مقاالتي بود كه نويسنده اصلي يا يكي از نويسندگان همكار آن از كشورهاي فوق بوده و در 
فاصله سال هاي 1980- 1999 در يكي از21 مجله هسته كتابداري و اطالع رساني به چاپ رسيده 
باشند. نتايج تحقيقات وي نشان داد كه 826 مقاله از مجموع 10400 مقاله چاپ شده در اين 
مجله ها )9/7 درصد( متعلق به كشورهاي مذكور بودند. نيجريه در صدر توليد كنندگان مقاالت 
كتابداري است، به گونه اي كه 18/45 درصد كل مقاله هاي منتشرشده را به خود اختصاص داده 
است. كشورهاي هند، چين، عربستان سعودي، لهستان، مجارستان، و مالزي در رده هاي دوم 
تا هفتم قرار گرفته اند كه به همراه نيجريه جمعاً بيش از نيمي از كل مقاله هاي كشورهاي مورد 
بررسي )53/1 درصد( را توليد كرده اند. تركيه در مقام هشتم است و ايران و مصر در رده هاي 
آخر قرار گرفته اند. 70 درصد كل مقاالت در مجله هايي منتشر شده اند كه ضريب تأثير نسبتًا 
پاييني داشته اند )بين 0/022 تا 0/278(. نتايج تحليل موضوعي يك نمونه 102 تايي از 826 مقاله 
متعلق به كشورهاي مورد بررسي نشان داد بيشترين مقاالت به موضوع »كتاب سنجي« پرداخته اند. 
»توسعه مجموعه و فهرستنويسي« و »نياز و كاربري اطالعات« بعد از كتاب سنجي موضوع 
اكثر مقاله ها بوده اند. عصاره و مك كين6 )2008( براي ترسيم ساختار تحقيقات شيمي ايران 
)1990- 2006( از ميان 7682 مقاله شيمي نمايه شده در نمايه استنادي علوم و با استفاده از روش 
نويسندگان هم استناد در پايگاه دايالوگ7، اطالعات خود را گرد آوري و نسبت به ترسيم ساختار 
شيمي ايران اقدام كردند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه دانشمندان ايراني و بين المللي در 

7 خوشه مختلف در زيرساخت شيمي ايران فعاليت دارند.
كيم و جی8 )2008( نيز براي ترسيم ساختار مطالعات آرشيوي از روش داده كاوي 
استفاده كردند و داده هاي خود را از 432 مقاله در سال هاي 2001 - 2004 جمع آوري كردند. 
آنها با استفاده از روش تحليل عاملي، 43 خوشه تشكيل دادند. درنهايت مشخص شد كه 

پژوهشگران 43 خوشه، در7 گروه موضوعي به فعاليت پژوهشي اشتغال دارند.

روش  پژوهش
پژوش حاضر پيمايشی با رويكرد علم سنجی است. جامعه پژوهش را كليه مدارك )مقاله، 

5. Uzun

6. McCain

7. Dialog 

8.  Jae 

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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گزارش، نقد و بررسی، و...( ارائه شده در حوزه پاتولوژي تشكيل می دهد كه طی سال های 
2000 - 2009 وارد پايگاه وب آوساينس شده اند. به منظور جست وجوی اين مدارك در 
 )JCR( پايگاه، ابتدا كليه نشريات مربوط به حوزه پاتولوژي كه در گزارش استنادی نشريات
نمايه شده  بودند، شناسايی شدند كه مشتمل بر69 مجله بودند. ميزان توليد علمی كشورهای 
خاورميانه در69 مجله حوزه پاتولوژي نمايه شده در پايگاه وب علوم مورد بررسی قرار گرفته 
است. اين پژوهش تمامی مدارك منتشرشده توسط متخصصان حوزه پاتولوژي كشورهاي 
 Plaintext خاورميانه را شامل می شود. داده ها در بازه زمانی 10 سال )2000- 2009( با فرمت
 Plain text گردآوری شده است. تمامی مدارك توليدشده اين كشورها در قالب فايل های
به صورت داده های 500 تايی ذخيره شد. سپس تمامی پيشينه های مربوط به هر كشور با 
تركيب با همديگر به صورت يك فايل يكپارچه در آمد كه با استفاده از نرم افزار هيست سايت 

براي ترسيم نقشه علمی توسط اين نرم افزار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

يافته ها
1. سهم تولید علمی کشورهای خاورميانه در حوزه پاتولوژی به کل جهان چگونه است؟

بررسی پايگاه وب علوم نشان داد كه در طول سال های 2000– 2009 تعداد 121067 مدرك 
علمی در حوزه پاتولوژي درسطح جهانی در 69 مجله نمايه شده در گزارش استنادي نشريات 
دارای رتبه آی اس آی منتشر شده است. از اين تعداد مدرك منتشرشده، تعداد 2488 مدرك 
مربوط به كشورهای خاورميانه است كه حدود 2 درصد از كل انتشارات علمی موجود در 

پايگاه علوم درحوزه موضوعی پاتولوژي را تشكيل می دهد )نمودار 1(.

سهم کشورهای خاورمیانه در حوزه پاتولوژی از 

کل انتشارات جهانی در پایگاه وب علوم

منودار  1
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2. کدامیک از کشورهای خاورمیانه در عرصه تولید علم درحوزه پاتولوژی فعال بوده اند و سهم 

نسبی هر كشور از كل تولیدات علمی جهانی در حوزه پاتولوژی چقدر است؟

همانطور كه در جدول 1 مشخص شده است، درمجموع تمام 17 كشور خاورميانه در حوزه 
پاتولوژي دارای 2488 مدرك منتشرشده در پايگاه وب علوم هستند. كشور تركيه با تعداد 
1483 مدرك در رتبه اول توليد علمی در حوزه پاتولوژي و ايران با تعداد 323 مدرك، و 
مصر با تعداد 222 مدرك به ترتيب در رتبه های بعدی قرار دارند. كشور فلسطين با تعداد 2 

مدرك در رتبه آخر توليد علمی قرار دارد.

3. نوع مدارک انتشاریافته در حوزه پاتولوژی در سطح كشورهای خاورميانه چگونه است؟

توليدات علمي حوزه پاتولوژي كشورهاي خاورميانه در8 نوع قالب انتشاراتی منتشر شده اند 
كه در اين ميان، مقاله با 1126 مورد بيشترين تعداد ركورد را به خود اختصاص داده است و 

توليداتنام كشور

1483ترکیه

323ايران

222مرص

177عربستان سعودی

113كويت

62لبنان

40اردن

29امارات متحده عربی

23سودان

12بحرين

10عراق

9عامن

9سوریه

6یمن

6لیبی

3قطر

2فلسطین
توزيع توليدات علمی كشورهای 

خاورميانه در حوزه پاتولوژی

جدول  1

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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پس از آن چكيده گردهمايی با فراوانی 1110، نامه با فراوانی 130، مقاله كنفرانس با فراوانی 
51، نقد و بررسی با فراوانی 48، و مواد ويراستاری با فراوانی 21 مورد برترين قالب های 
انتشاراتی اين حوزه به شمار می روند. كتابشناختی و نقد و بررسي نرم افزار نيز هر كدام تنها با 
يك ركورد، كمترين تعداد ركورد را از نظر نوع مدارك انتشاريافته به خود اختصاص داده اند.

 
4. میانگین رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی چگونه بوده است؟

بررسی توليدات علمی كشورهای مورد بررسی نشان داد كه توليدات علمی آنها در 10 سال 
مورد بررسی دارای رشد صعودی منظم نبوده و در بعضی از سال ها رشدی نزولی داشته 
است. داده ها نشان داد كه در سال 2007 بيشترين مدارك از طرف نويسندگان و دانشمندان 

حوزه پاتولوژي كشورهای خاورميانه در پايگاه وب علوم منتشر شده است. 
به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد انتشارات حوزه پاتولوژی در طی سال های مورد 
بررسی، از ميانگين هندسی استفاده شده است. محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه 
انتشارات برای سال های 2000- 2009 عدد 15/25 درصد را نشان می دهد. به طوركلی روند 
رشد توليدات علمی حوزه پاتولوژی از سال 2000 - 2007 دارای نرخ رشد صعودی بوده 
است، اگرچه مطابق نمودار 2 وقفه بسيار مختصري در سال 2001 در آن ديده می شود. اين 

نرخ در سال های 2008- 2009 روند نزولی را می پيمايد )نمودار 2(.

روند رشد توليدات علمی کشورهای 

خاورميانه در 10 سال مورد بررسی

منودار  2

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه
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5. ده نرشیه برتر دارای مقاالت نویسندگان کشورهای خاورميانه در حوزه پاتولوژی کدامند؟

با استفاده از نرم افزار هيست سايت اسامي نشرياتي كه نويسندگان كشورهاي خاورميانه 
مقاالت خود را در آن به چاپ رسانده اند به دست مي آيد. همانطور كه در جدول 2 نشان داده 
شده است نشريه VIRCHOWS ARCHIV با 556 ركورد در صدر جدول قرارگرفته است. 

6. اولویت های موضوعی تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در حوزه پاتولوژی چگونه است؟

با استفاده از نرم افزار هيست سايت می توان پربسامدترين كلماتی كه در مدارك بازيابی شده استفاده 
شده اند و درواقع بيشترين توليدات علمی در آن موضوعات بوده اند را اندازه گيري كرد. با استفاده 
 EXPRESSION ،CARCINOMA ، REPORT، از اين تحليل گر مشخص شد كه كليدواژه های
CASE و CELL به ترتيب با تعداد 352، 332، 286، 260، 259 بسامد بيشترين استفاده را داشته اند.

7. آیا رابطه معنی داری بین میزان تولیدات علمی و میزان استناد به آنها در میان کشورهای مورد 

بررسی وجود دارد؟

يكی از شاخص های سنجش ميزان تأثيرگذاری يك پيشينه علمی بر ديگر نوشته ها »ميزان 

تعداد رکوردعنوانردیف

1 VIRCHOWS ARCHIV556

2 TISSUE ANTIGENS171

3 ACTA CYTOLOGICA164

4 MODERN PATHOLOGY146

5 HISTOPATHOLOGY122

6 LABORATORY INVESTIGATION92

7 PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE83

8 DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY79

9 APMIS73

10 CYTOPATHOLOGY64
ده نشریه برتر دارای مقاالت نویسندگان 

كشورهای خاورمیانه در حوزه پاتولوژی

جدول  2

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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مورد استناد قرار گرفتن از طرف ساير نوشته های علمی« است. در اين بخش به بررسی 
ميزان تأثيرگذاری مدارك منتشرشده توسط كشورهای خاورميانه در سال های 2000- 2009 
در حوزه موضوعی پاتولوژي پرداخته شده است. به همين دليل در جدول 3، ميزان استناد 
داخلی )LCS( 9 و ميزان استناد جهانی )GCS( 10 به تفكيك آمده است كه مبنای بررسی ميزان 

تأثيرگذاری قرار دارد.
 آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه بين ميزان مدارك منتشر شده توسط كشورهای 
مورد بررسی و ميزان استناد رابطه معنی داری وجود ندارد )r = -0/541, sig = 0/106(. به عبارت 
ديگر هرچه ميزان توليد علمی باال رفته است، ميزان استناد به مدارك منتشرشده نيز به نسبت 
تغيير نكرده كه تا حدودی علت را می توان به جديد بودن انتشارات نسبت داد. به طور مثال با 
وجود آنكه توليدات در سال2007 از فراوانی بيشتری برخوردار بوده اند، اما از تعداد دفعات 

استناد كمتری برخوردارند كه حاكی از عدم فرصت الزم برای استناد است.

8. نقشه استنادی مقاالت نویسندگان کشورهای خاورميانه چگونه است؟

همانطور كه در جداول 4 و 5 و تصاوير 1 و 2 نشان داده شده است، مدارك شماره 532، 
140، و 378 مهم ترين مدارك در هر يك از خوشه هاي به دست آمده براساس جي سي اس 

هستند و براساس ال سي اس مدارك برتر در جدول 8 نشان داده شده اند.
با كمك روش های مختلف كتاب سنجی و علم سنجی، انتشارات يك حوزه از علم از 
زوايای متفاوت و با هدف كشف روابط پنهانی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند و سپس 

مجموع استنادهامیزان استناد جهانیمیزان استناد داخلیتعداد ركوردسال

20009631792823

20019222537559

200212220516536

200313124922946

200414146875921

200518440744784

200628947745792

200759721515536

200840813461474

20093975106111

توزیع مدارك براساس تعداد تولیدات در هر 

سال و میزان استنادهای داخلی و جهانی در 

حوزه پاتولوژی

جدول  3

9. Local Citation Score: 
تعداد استنادهایی كه در مجموعه بازیابی 

شده به مقاالت بازیابی شده در حوزه 
مربوطه تعلق گرفته است.

 10. Global Citation Score:  

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه
 تاریخ نگاشتی تولیدات علمی پاتولوژی...

 تعداد استنادهایی که در پایگاه وب آوساینس 
به مقاالت بازیابی شده تعلق گرفته است.
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برای درك بهتر، نتايج حاصله از تجزيه و تحليل به صورت چندبُعدی در قالب نقشه های 
علمی ترسيم  شده اند. از ميان 2488 ركورد بازيابی شده حوزه پاتولوژی مربوط به كشورهای 
خاورميانه، تعداد 150 مدرك برمبنای شاخص LCS در ترسيم ساختار علمی اين حوزه لحاظ 

شده اند. تصوير 1 بيانگر خوشه های اصلی اين ساختار است.
خوشه اول كه در فاصله سال های 2000- 2006 شكل گرفته، تمامی مدارك اين خوشه 

از كشور تركيه و در حوزه موضوعی آنتی ژن است.
خوشه دوم نيز از نويسندگان كشور تركيه و در حوزه موضوعی پروتئين هاست.

خوشه سوم شامل دو مدرك از نويسندگان كشور اياالت متحده و در ارتباط با موضوع 
سرطان روده بزرگ است.

خوشه چهارم در ارتباط با لنفوم سلولی و از كشور عربستان سعودی است. 
خوشه پنجم در ارتباط با اختالل پروليفراتيو از كشورهای آلمان و تركيه است.

خوشه ششم كه در فاصله سال های 2004- 2006 شكل گرفته، در حوزه موضوعی 
تومور و مالنوم است؛ اين خوشه يك خوشه خوداستنادی از نويسندگان كشور مصر است.

 GCS به منظور ترسيم ساختار علمی توليدات كشورهای خاورميانه براساس شاخص
تعداد 150 مدرك اين كشورها به نرم افزار هيست سايت داده شد تا بتوان تشكيل خوشه ها را 

به طور كامل مشاهده كرد. 
در بررسی موضوعات خوشه اول، تمامی مدارك اين خوشه در حوزه موضوعی آنتی ژن 

و از كشور تركيه است.

نقشه استنادی نویسندگان حوزه پاتولو ژی

LCS كشورهای خاورمیانه براساس 

تصویر  1

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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مدارك خوشه دوم از كشور اياالت متحده و در حوزه موضوعی سرطان روده بزرگ است.
خوشه سوم در فاصله سال های 2004- 2007 از كشورهای مصر و تركيه در حوزه 

موضوعی تومور و مالنوم است.
 behcts disease خوشه چهارم نيز از كشورهای ايران، تركيه، و آلمان و در حوزه موضوعی

است.
 Mizrak D; Brittan از كشور تركيه و از GCS اما پراستنادترين مدرك براساس شاخص

M; Alison MR است )تصوير 2(.

نتيجه گريی
در اين پژوهش توليدات علمي كشورهاي خاورميانه در حوزه پاتولو ژي بررسي شدند. 
بررسی پايگاه وب علوم نشان داد كه در طول سال های 2000 – 2009 تعداد 121067 مدرك 
علمی در حوزه پاتولوژي درسطح جهانی در 69 مجله نمايه شده در گزارش استنادي نشريات 
منتشر شده است. از اين تعداد مدرك منتشر شده تعداد 2488 مدرك مربوط به كشورهای 
خاورميانه است كه حدود 2 درصد از كل انتشارات علمی موجود در پايگاه علوم در حوزه 
موضوعی پاتولوژي را تشكيل می دهد. كشور تركيه با تعداد 1483 مدرك در رتبه اول توليد 
علمی در حوزه پاتولوژي، ايران با تعداد 323 مدرك، و مصر با تعداد 222 مدرك به ترتيب 
در رتبه های بعدی قرار دارند. كشور فلسطين با تعداد 2 مدرك در رتبه آخر توليد علمی 
قرار دارد. در بين توليدات علمي حوزه پاتولوژي كشورهاي خاورميانه، مقاله با 1126 مورد 
بيشترين، و نقد و بررسي نرم افزار كمترين ركورد را از نظر نوع مدارك انتشاريافته به خود 

نقشه استنادی نویسندگان حوزه 

پاتولوژی کشورهای خاورمیانه بر 

GCS اساس

تصویر  2

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه
 تاریخ نگاشتی تولیدات علمی پاتولوژی...
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اختصاص داده اند. محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات برای سال های 2000- 
2009 عدد 15/25 درصد را نشان می دهد. به طوركلی روند رشد توليدات علمی حوزه 
پاتولوژی از سال 2000 – 2007 دارای نرخ رشد صعودی بوده است، اگرچه مطابق نمودار 2 
وقفه بسيار مختصري در سال 2001 در آن ديده می شود. اين نرخ در سال های 2009-2008 
روند نزولی را می پيمايد. بيشترين تعداد مقاالت نويسندگان كشورهاي خاورميانه در حوزه 
پاتولوژي در نشريه VIRCHOWS ARCHIV با 556 ركورد به چاپ رسيده است. واژه هاي 
EXPRESSION، CARCINOMA، REPORT، CASE و CELL به ترتيب بيشترين استفاده را در 

حوزه پاتولوژي داشته اند. بين ميزان مدارك منتشرشده توسط كشورهای مورد بررسی و ميزان 
استناد، رابطه معنی داری وجود ندارد. 

نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش  های قبلی پشوتنی زاده و عصاره )1388(، نوروزی 
)1388(، كيم و جی )2008(، و عصاره و مك كين )2008( از برخی جهات همخوانی دارد. 
واضح است كه تقريباً تمامي كشورهای خاورميانه به زبان ملي خود صحبت مي كنند و بخشي 
چشمگير از انتشارات خود را نيز با همان زبان منتشر مي كنند كه معموالً زباني غيرانگليسی 
است. اما در اين تحقيق همانطوري  كه ذكر شد انتشارات كشورهاي خاورميانه در نمايه 
استنادي علوم بررسي شده اند. به عبارت ديگر، در اين مقاله تنها آن بخش از انتشارات 
كشورهاي خاورميانه كه در مجالت علمي مهم بين المللي منتشر شده و به زبان انگليسي 
است مورد مطالعه واقع شده اند. دانشمندان كشورهاي خاورميانه بايد عالوه بر توليد متون به 
زبان هاي ملي خود، به انتشار مقاالت علمی به زبان انگليسي نيز كه زبان علمي بين المللي 

است توجه خاص مبذول دارند. 

پيشنهاد مي شود:
-  از آ    نجا كه انتشار مقاالت در مجالت علمي براي دانشمندان كشورهای خاورميانه، 
مشكالت و موانعي را به همراه دارد، لذا اين كشورها بايد مشتركاً به تأسيس چند مجله علمي 
در رشته هاي مختلف ازجمله پاتولوژی اقدام و حاصل تحقيقات خود را به زبان انگليسي در 

آن مجالت منتشر كنند. 
-  روند رشد انتشارات علمی حوزه های موضوعی مختلف كشورهای خاورميانه با 
كشورهای توسعه يافته مقايسه شود تا نقاط ضعف و قوت شناخته شده، درصدد رفع نواقص 

و تقويت نقاط قوت برآييم. 
-  وضعيت اقتصادي كشورهاي خاورميانه ازجمله شاخصی چون توليد ناخالص 

داخلی )GDP( و ارتباط آن با قدرت علمي اين كشورها بررسی شود.

مرضیه گل تاجی  
زهرا بهزادی
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