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تحليل برونداد علمی حوزه آموزش پزشکی در پایگاه اطالعاتی Web of Science
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مریم اخوتی ،1حلیمه صادقی ،*2رضا شجاعی

 .1دکتری تخصص کتابداری و اطالعرسانی ،استادیار ،گروه کتابداری و اطالعرسانی ،عضو مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
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 دریافت مقاله93/5/13 :

آخرین اصالح مقاله93/31/31 :

 پذیرش مقاله92/2/4 :

زمینه و هدف :نقشههاي علم با ترسيم گرافيكي يک رشته علمي به شناسايي دقيقتر آن حوزه از علم كمک ميكند .هدف اين پژوهش آن بود كه به بررسي
توليدات علمي و ضريب همكاري نويسندگان حوزه آموزش پزشكي طي سالهاي  2112تا  2133پرداخته شود و نقشه اين حوزه از علم را ترسيم نمايد.
روش کار :اين پژوهش توصيفي با استفاده از شاخصهاي علمسنجي انجام شد .مقالههاي نمايه شده حوزه آموزش پزشكي در پايگاه Web of Science
جامعه پژوهش بود .كليد واژه «آموزش پزشكي» جستجو شد .ركوردهاي بازيابي شده وارد نرمافزار  Excelو  HistCiteگرديد و با استفاده از فنون
تحليل استنادي تحليل انجام و نقشه علم ترسيم شد.
یافتهها :متوسط رشد توليدات علمي آموزش پزشكي  21درصد بود 31321 .ركورد بازيابي شده در  3515مجله منتشر شده بودند .مجله «»Medical Education
بيشترين سهم را داشت .ركوردهاي بازيابي شده توسط  5993مؤسسه آموزشي ارايه شدند و دانشگاه  Harvardفعالترين مؤسسه بودVan der « .
 »Vleutenپركارترين نويسنده بود .ضريب همكاري نويسندگان در حد متوسط بود .ركوردهاي بازيابي شده توسط  322كشور منتشر شد و بيشترين
توليدات علمي متعلق به كشور امريكا بود .در نهايت  5خوشه با موضوع «شيوههاي يادگيري در آموزش پزشكي»« ،افسردگي شغلي» و «اثر كاهش ساعت
كاري در بهبود ارايه خدمات درماني»« ،ارزيابي صالحيت حرفهاي در آموزش پزشكي» و «رابطه علوم پزشكي و صنعت» به دست آمد.
نتیجهگیری :توليد علم در حوزه آموزش پزشكي روند صعودي داشت .استفاده از نتايج اين پژوهش ميتواند مبناي برنامهريزيهاي آتي رشته آموزش
پزشكي باشد و به رشد و ارتقاي اين حوزه كمک كند.
کلید واژهها :پايگاه  ،Web of Scienceتحليل استنادي ،آموزش پزشكي ،برونداد علمي ،نقشه علمي

* نویسنده مسؤول :كتابخانه مركزي ،دانشگاه علوم پزشكي ،خيابان غفاري ،بيرجند ،ايران
 تلفن1553-1125113 :

 نمابر1553 -4441455 :

halimeh_sadeghi@yahoo.com

Email:
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مقدمه

دوره دهم شماره دوم

بررسي روندي شتابان و بسيار خوبي داشته است .همكاري

آموزش پزشكي بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و به

بينالمللي پژوهشگران ايراني با پژوهشگران ساير كشورها نيز

عالوه خود را با تغييرات هماهنگ سازد .بدون شک تغييرات

رو به افزايش بود و در اين ميان بيشترين مشاركت را به ترتيب

اساسي در آموزش پزشكي ناشي از تحقيقهاي انجام شده
است ( .)3آموزش پزشكي و تحقيقها در اين حوزه در حال
رشد است .افزايش تعداد مجالت تخصصي در زمينه آموزش
پزشكي گواه اين ادعاست ( .)2 ،1الزم است كه روند توليدات

با كشورهاي امريكا و ايتاليا داشتند .زبان مدارك توليد شده نيز
همگي به جز دو مورد انگليسي بود (.)5
مطالعه توليدات علمي محققين نيجريه در زمينه ايدز در
پايگاه  ISIطي سالهاي  3911تا  2115نيز بيانگر آن بود كه از

بررسي شود .رايجترين روشهاي سنجش كميت و كيفيت

سال  3919تا  2115ميزان مقالههاي ايدز و ميزان همكاري

توليد علم در جهان روش علمسنجي است كه فنون مختلف آن

بينالمللي افزايش يافته است .بيشتر از  15درصد مقالهها با

از نيمه دوم قرن بيستم ارايه شده است و در سطح وسيعي به

همكاري دو و بيشتر نويسنده نوشته شده بود و بيشترين

كار برده ميشود.

همكاري محققين نيجريه با نويسندگان امريكايي بود (.)9

در علمسنجي متداولترين شيوه براي سنجش ميزان
توليدات علمي ،بررسي نمايهنامهها و چكيدهنامههاي بينالمللي
است كه در برگيرنده بخش عمدهاي از اطالعات علمي سراسر
دنيا ميباشند ( .)4يكي از نمايهنامههاي سنجش توليدات علمي

توزيع جغرافيايي انتشارات آموزش پزشكي در دو مجله
« »Medical Educationو « »Academic Medicineدر
فاصله سالهاي  3995تا  2111بررسي شده است .مقالههاي
مجله  Academic Medicineدر محدوده زماني مورد

در سطح بينالمللي ،نمايههاي استنادي مؤسسه اطالعات علمي

بررسي توسط نويسندگان  25كشور نوشته شده بود و 95

( Institute for Scientific Informationيا )ISI

درصد نويسندگان آن امريكايي و كانادايي بودند .در نوشتن

ميباشد .مطالعههاي زيادي به ارزيابي برونداد علمي حوزههاي

مقالههاي مجله  Medical Educationنويسندگان  51كشور

پزشكي و غير پزشكي در سطح ملي و بينالمللي در اين پايگاه

مشاركت داشتند و  94درصد نويسندگان آن از كشور انگلستان،

پرداختند.

استراليا ،امريكا ،كانادا و هلند بودند (.)1

در بررسي تحليلي و تاريخنگاري توليدات علمي حوزه

در ايران نيز عزيزي به بررسي مقالههاي منتشر شده در

اخالق پزشكي و ميزان رشد و توسعه آن در طي سالهاي

حوزه آموزش پزشكي در مجالت علمي ايراني در دوره زماني

 3991تا  5591 ،2111مدرك بازيابي شد .نتايج پژوهش نشان

 3994-99پرداخت .يافتههاي پژوهش حاكي از رشد چشمگير

داد كه كل ركوردها در  35قالب مختلف منتشر شدند .تمام

انتشارات آموزش پزشكي بود (.)9

مدارك در  3219عنوان مجله منتشر شدند و مجله اخالق

آشنايي محققان حوزه آموزش پزشكي با آخرين تحوالت

پزشكي مهمترين مجله اين حوزه بود .اين مدارك توسط

اين حوزه از طريق شناسايي مجالت مهم ،نويسندگان پركار در

 31125نويسنده نوشته و از سوي  1514دانشگاه و مؤسسه

عرصه بينالمللي و مؤسسات فعال اين حوزه ضروري ميباشد.

ارايه شده بود (.)5

با ترسيم نقشه علمي اين حوزه و بررسي توليدات علمي آن

عليجاني و كرمي به بررسي و مقايسه تطبيقي سه دهه

ميتوان به درك بهتر چارچوب اين حوزه كمک كرد و از نتايج

توليدات علمي جامعه جراحي ايران بر اساس دادههاي پايگاه

اين مطالعه مي توان جهت برنامهريزي آموزشي و پژوهشي

اطالعاتي  ISIپرداختند .يافتهها نشان داد كه توليد علم اين

استفاده نمود و حيطههاي داراي اولويت پژوهشي را مشخص

حوزه توسط پژوهشگران جراح ايراني در طول سه دهه مورد

كرد ،از منابع نوشته شده توسط نويسندگان مهم و پركار در
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تحليل برونداد علمي حوزه آموزش پزشكي...

سرفصل دروس لحاظ نمود و از مجالت مهم جهت همگام

بر اساس تقدم زماني نقشه علمي يک حوزه را ترسيم ميكند،

شدن با تحوالت اخير اين حوزه استفاده كرد.

توسعه و پيشرفت يک علم را نمايش ميدهد ،امكان مقايسه

تاكنون تحقيقها در حوزه آموزش پزشكي روي تعدادي

رشد يک حوزه از علم را در سالهاي مختلف فراهم ميكند،

مجله و يا در يک حوزه جغرافيايي محدود انجام شده است ،اما

آثار مهم و اثرگذار يک رشته را مشخص ميكند و موضوعات

نقشههاي علم با ترسيم گرافيكي يک رشته علمي به شناسايي

جديد و زمان مطرح شدن آنها را نشان ميدهد .در نرمافزار

دقيقتر آن حوزه از علم و تبديل مفهوم انتزاعي آن رشته به

 HistCiteنتايج در فايلهاي نويسنده ،مجله ،كلمهها،

مفهوم عيني كمک ميكند ( .)31در جستجوي متون ،مقالههاي

مؤسسات ،زبان و كشور تفكيک شد .سپس نتايج آنها يا به

در خصوص ترسيم نقشه علم در حوزههاي مختلف بازيابي

صورت مستقيم يا با انجام پارهاي تحليلهاي ديگر در قسمت

شد ( ،)33-39اما در حوزه آموزش پزشكي مقالهاي مبني بر

يافتههاي پژوهش گزارش شد .همچنين بر اساس اين دادهها،

ترسيم نقشه اين حوزه از علم يافت نشد .از اين رو مطالعه

نقشه علمي حوزه آموزش پزشكي ترسيم شد.

حاضر با ترسيم نقشه علمي اين رشته به تعيين وضعيت كنوني

براي بررسي وضعيت ميزان همكاري گروهي بين

آن ،تعيين نقاط قوت و ضعف اين حوزه ،تعيين مجالت هسته،

نويسندگان در طي سالهاي مختلف ،ضريب همكاري گروهي

مشخص نمودن تأثيرگذارترين نويسندگان ،مؤسسات مهم،

هر سال و ميانگين كل سالها از طريق فرمول ذيل محاسبه شد.

كشورهاي مطرح و زبان غالب نوشتههاي علمي اين حوزه
پرداخت و درك بهتري از حيطههاي داراي اولويت در اين
حوزه از علم ارايه نمود .نتايج اين مطالعه ميتواند در
برنامهريزيهاي آموزشي از جمله سرفصل درسي و پژوهشي
از جمله تعيين اولويتهاي پژوهشي و تهيه منابع اطالعاتي
مورد استفاده قرار گيرد .همچنين ميتوان دانشگاههاي پر توليد
را رصد نمود.

روشها
پژوهش حاضر به روش پيمايشي و با رويكرد علمسنجي

}

cc

در اين فرمول  = Fiتعداد مقالههاي تأليفي داراي  Jنويسنده،
 = jتعداد نويسندگان هر مقاله (يک نويسنده ،دو نويسنده و
 = K ،)...بيشترين تعداد نويسندگان همكار در يک مقاله و N
= تعداد كل مقالههاي تأليفي منتشر شده است (.)31
همچنين براي ترسيم نقشه همكاريهاي بين رشتهاي
حوزههاي مختلف علم با آموزش پزشكي ،فايل حاصل از
طبقهبندي موضوعي سايت  ISIبه نرمافزار سايت IDR Map
 of Scienceبه آدرس  http://idr.gatech.eduمنتقل شد
و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

انجام شد .براي اين كار عبارت « »Medical Educationو
عبارت انتخاب شده آن در اصطالحنامه « Mesh
 »Education, Medicalبا اعمال عملگر OR Boolean
بين آنها در محدوديت زماني  2112تا  2133در پايگاه « Web
 »of Scienceدر فيلد  topicجستجو شد .دادههاي استخراج
شده به صورت متن ساده ( )Plain textدر فايلهاي 511
ركوردي ذخيره شد.
براي تحليل بيشتر وارد نرمافزار  HistCiteشد .نرمافزار
 HistCiteيكي از نرمافزارهاي مصورسازي اطالعات است كه
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یافتهها
با جستجو در پايگاه  Web of Scienceبه تعداد 31321
ركورد در زمينه آموزش پزشكي در محدوده زماني 2112-33
بازيابي شد .براي محاسبه متوسط نرخ رشد توليدات حوزه
آموزش پزشكي در بازه زماني مورد بررسي از ميانگين هندسي
استفاده شد .متوسط رشد توليدات علمي آموزش پزشكي در
سالهاي مورد بررسي  1/21بود.

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

بر طبق نمودار  3بيشترين تعداد انتشارات حوزه آموزش
پزشكي مربوط به سال  34/2( 2131درصد) و كمترين تعداد

رشد صعودي داشت ،اگر چه در سالهاي  2115 ،2111و
 2133رشد مشاهده نشد (نمودار .)3

مقالهها مربوط به سال  5/5( 2111درصد) بود .به طور كلي
روند رشد انتشارات حوزه آموزش پزشكي در بيشتر سالها
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نمودار  .3ميزان توليدات علمي حوزه آموزش پزشكي در سالهاي مورد بررسي

بررسي دادهها نشان داد كه مقالههاي بازيابي شده توسط

ضريب همكاري نويسندگان از شاخص ضريب همكاري

 25114نويسنده نوشته شده بود »Van der Vleuten« .با

( )collaboration coefficientاستفاده شد .حاصل آن

داشتن  51مقاله در صدر جدول قرار گرفت و پركارترين

عددي بين صفر و يک است .اين عدد هر چه از  1/5بزرگتر

نويسنده اين حوزه شناخته شد (جدول .)3

باشد ،نشاندهنده نسبت همكاري مطلوبتر ميان نويسندگان

جدول  .3نويسندگان فعال در حوزه آموزش پزشكي در بازه زماني
مورد بررسي
رتبه

است .هر چه به صفر نزديکتر باشد ،حاكي از ضعيف بودن
ميزان همكاري گروهي بين نويسندگان مقالهها است.

تعداد مدارك

نام نويسنده

بر طبق جدول  2بيشترين ضريب همكاري گروهي مربوط

3

Van der Vleuten, CPM

51

به سال  1/53( 2133درصد) و كمترين مقدار آن در سال 2111

2

Cook, DA

41

( )1/45بود .به طور كلي ضريب همكاري گروهي نويسندگان

1

Scherpbier, AJJA

11

4

Dornan, T

25

5

McGaghie, WC

25

بررسي همكاريهاي علمي ميان نويسندگان از مباحث

از سال  2111تا  2133حالت صعودي داشت و تمايل
نويسندگان به انجام كار گروهي در سالهاي اخير بيشتر شده
است .در مجموع با توجه به اين كه ميانگين ضريب همكاري
گروهي در سالهاي مورد بررسي حدود  1/5بود ،ميتوان
نتيجه گرفت كه ميزان همكاري گروهي در توليد مقالههاي

مطرح درحوزه علمسنجي است كه در سالهاي اخير با استقبال

حوزه آموزش پزشكي در سالهاي مورد بررسي متوسط است

بسيار از سوي پژوهشگران روبهرو بوده است .براي محاسبه

(جدول .)2
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تحليل برونداد علمي حوزه آموزش پزشكي...
جدول  .2ضريب همكاري گروهي بين نويسندگان حوزه آموزش
پزشكي در سالهاي مورد بررسي

سال

جدول  .1مؤ سسات فعال در حوزه آموزش پزشكي در بازه زماني مورد
بررسي

ضريب

همكاري

گروهي
2112

1/49

2111

1/45

2114

1/54

2115

1/55

2115

1/55

2119

1/55

2111

1/55

2119

1/51

2131

1/59

2133

1/53

ميانگين

1/54

كل ركوردهاي بازيابي شده توسط  5993مؤسسه منتشر
شده بود .بيشترين تعداد ركورد بازيابي شده مربوط به دانشگاه

رتبه

تعداد ركورد

نام مؤسسه

3

Harvard Univ

135

2

Univ Toronto

211

1

Univ Calif San
Francisco

222

4

Mayo Clin

394

5

Univ Michigan

351

الزم به ذكر است كه محققين ايراني با محققين  31كشور در
نوشتن مقالههاي حوزه آموزش پزشكي همكاري داشتند .آنها
بيشترين همكاري را به ترتيب با محققين كشورهاي سوئد
( 33/1درصد) ،انگلستان و فنالند ( 9/5درصد) ،كانادا (5/4
درصد) ،امريكا ( 5/1درصد) و هلند ( 2/3درصد) داشتند .اين
همكاري با بقيه كشورها يعني مصر ،مالزي ،نروژ ،فرانسه،
عمان ،تركيه و سودان فقط در حد يک مقاله بود (نمودار .)2

 135( Harvardمقاله) و بعد از آن مربوط به دانشگاه
 211( Torontoمقاله) بود .به طور كلي دانشگاهها نقش
بيشتري در توليد انتشارات اين حوزه داشتند (جدول .)1
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

نمودار  .2همكاري هاي بين المللي نويسندگان ايراني آموزش پزشكي با ساير كشورها
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

تحليل دادهها نشان داد كه مدارك نمايه شده در حوزه

جدول  .5پنج مجله برتر در بردارنده بيشترين مقالهها حوزه آموزش
پزشكي در بازه زماني مورد بررسي

آموزش پزشكي در پايگاه « »Web of Scienceتوسط 322

تعداد ركورد

درصد

مجله

نشان داده شده است ،كشور امريكا بيشترين ميزان انتشارات

Medical Education

915

1/9

اين حوزه را داراست ( 45/5درصد) و رتبه دوم مربوط به

Academic Medicine

594

5/5

كشور انگلستان است ( 31/9درصد) .كشور ايران نيز با 19

Medical Teacher

513

5/2

Journal of General Internal
Medicine

259

2/5

Journal of Continuing
Education in the Health
Professions

351

3/5

كشور به رشته تحرير درآمده بودند .همان طور كه در جدول 4

مقاله در رتبه  39قرار گرفت ( 1/1درصد) كه سهم كوچكي در
توليد انتشارات اين حوزه داشته است (جدول .)4
جدول  .4فعالترين كشورها در توليد آثار حوزه آموزش پزشكي در
بازه زماني مورد بررسي
تعداد ركورد

درصد

رتبه

كشور

3

امريكا

4933

45/5

زبان نوشته شدند و بيشتر انتشارات اين حوزه به زبان انگليسي

2

انگليس

3193

31/9

منتشر شده است .زبانهاي آلماني ،اسپانيايي ،فرانسوي و تركي

1

كانادا

943

9/2

به ترتيب با اختالف چشمگيري در رتبههاي بعدي قرار گرفتند

4

استراليا

553

5/4

5

آلمان

441

4/4

39

ايران

19

1/1

بررسي نتايج نشان داد كه ركوردهاي بازيابي شده به 35

(جدول .)5
جدول  .5زبانهاي غالب متون علمي توليد شده در حوزه آموزش
پزشكي
زبان

تعداد ركورد

درصد

انگليسي

9513

94/3

آلماني

213

2/2

اسپانيايي

352

3/5

كه به مقالههاي منتشر شده در آن مجله تعلق گرفته است.

فرانسوي

95

1/9

بررسي ركوردهاي بازيابي شده نشان داد كه مدارك حوزه

تركي

54

1/5

تعيين مجلههاي علمي مهم هر رشته از اهميت زيادي
برخوردار است .يكي از مالكهاي ارزيابي مجالت ،تعداد
مقالههاي منتشر شده در آنها و از طرفي ميزان استنادي است

آموزش پزشكي در  3515مجله منتشر شدند .بر طبق جدول 5

در اين مطالعه همكاري حوزههاي مختلف علم با آموزش

مجله « »Medical Educationو مجله « Academic

پزشكي بر اساس طبقهبندي موضوعي سايت  ISIنيز بررسي

 »Medicineبه ترتيب بيشترين مقالهها را منتشر كردند

شد .نزديکترين حوزه به آموزش پزشكي ،خدمات

(جدول .)5

مراقبتهاي بهداشتي ( )health care science servicesبا
 1515مقاله ( 13/239درصد) بود .محققين اين حوزه نقش
بيشتري در توليد مقالههاي حوزه آموزش پزشكي داشتند.
دورترين حوزه نيز جانورشناسي ،مطالعههاي شهري و  ...با يک

19

اخوتي و همكاران

تحليل برونداد علمي حوزه آموزش پزشكي...

مقاله بودند .نقشه زير اين همكاري را به تصوير كشيده است.

 health servicesو  social issuesميباشد كه به نسبت

در شكل  3دو دايره صورتي رنگ مربوط به care science

بزرگتر هستند.

شكل  .3نقشه همكاري بين حوزه آموزش پزشكي و ساير حوزههاي علم

در اين پژوهش براي ترسيم ساختار انتشارات از نرمافزار
 HistCiteاستفاده شد .در نقشه ترسيم شده توسط اين نرمافزار

( )GCSدريافت كرده بودند .در مجموع  19پيوند بين 315
گره برقرار شد .اين مدارك تشكيل  5خوشه دادند.

دو گروه مدارك وجود دارد .مداركي كه مورد استناد قرار

خوشه اول در فاصله سالهاي  2112تا  2119شكل گرفت.

گرفتند و آثاري كه به منابع ديگر استناد كردند كه به ترتيب در

موضوع غالب اين خوشه «تأثير آموزش مداوم پزشكي در

شكل  2به شكل دايره و خطوط فلشدار (پيوند) نمايش داده

بهبود مراقبتهاي باليني» بود .مدرك مهم اين خوشه مدرك

ميشوند.

شماره  2959با  LCS: 35و  GCS: 294بود.

براي ترسيم نقشه از بين  31321ركورد بازيابي شده ،تعداد

خوشه دوم در فاصله  2112تا  2119تشكيل شد .موضوع

 315مدرك برتر بر اساس استنادهاي « »GCSانتخاب شد و

غالب اين خوشه «شيوههاي يادگيري در علوم پزشكي مبتني بر

خوشههاي تشكيل شده مورد بررسي قرار گرفت 315 .مدرك

حل مسأله ،مبتني بر وب ،شبيهسازي و  »...و موضوع اكثر

برتر اين حوزه حداكثر  439و حداقل  53استناد جهاني

مدارك اين خوشه «يادگيري بر اساس شبيهسازي» بود .مدرك
مؤثر اين خوشه مدرك شماره  3955با موضوع «استفاده از
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شبيهسازي يا مدلسازي در پزشكي براي يادگيري بهتر» از

آلودگي» بود .اين مدرك داراي  LCS: 11و  GCS: 255بود.

 Issenberg SBو همكاران بود .اين مدرك سه استناد از

مدرك مؤثر ديگر اين خوشه مدرك شماره  1251بود كه  4تا

مدارك خوشه دريافت كرد و داراي  LCS 314و GCS: 439

استناد از مدارك خوشه دريافت كرد و موضوع آن در مورد

بود .همچنين بيشترين مقدار استناد  GCSرا در بين 31321

«بررسي موافقت اينترنها با پيادهسازي استاندارد محدوديت

ركورد بازيابي داشت.

ساعت كاري شوراي اعتباربخشي آموزش پزشكي» بود.

خوشه سوم در فاصله سالهاي  2112تا  2119تشكيل شد.

خوشه چهارم در فاصله سالهاي  2112تا  2111شكل

موضوع اكثر مدارك آن در مورد «كم كردن ساعت كاري

گرفت .موضوع اصلي آن «ارزيابي صالحيت حرفهاي در

پرسنل بيمارستاني و رابطه آن با كم شدن ميزان مرگ و مير،

آموزش پزشكي» بود .شماره  1255مدرك مهم اين خوشه با

بهبود مراقبتهاي بيمارستاني ،افزايش ايمني بيماران و  »...بود.

موضوع «دقت خودارزيابي پزشک در مقايسه با ارزيابي بر

مدرك مهم اين خوشه مدرك شماره  3999مربوط به Barger

اساس مشاهده» در سال  2115بود.

و همكاران با موضوع «شيفت كاري طوالني و ارتباط آن با
افزايش تصادف در بين كارورزان به خاطر خستگي و خواب

خوشه يك

خوشه دو

خوشه پنجم در فاصله سالهاي  2112تا  2119تشكيل شد
و موضوع آن «روابط بين كادر پزشكي و صنعت» بود.

خوشه سه

خوشه چهار

خوشه پنج

شكل  .2خوشههاي موضوعي مهم در آموزش پزشكي

بحث و نتیجهگیری
بررسي مدارك نشان داد كه به طور كلي روند رشد
انتشارات حوزه آموزش پزشكي رشد صعودي داشت كه با
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توجه به توسعه آموزش پزشكي در بيشتر كشورها و افزايش

از حوزه  )MS( multiple sclerosisپايينتر ( )1/9بود

دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري آموزش پزشكي قابل

(.)21

انتظار بود .ميانگين نرخ رشد  1/21بود كه اين ضريب در

مقالههاي آموزش پزشكي در سالهاي مورد بررسي در

مطالعههاي مشابه در رشته كشاورزي  9درصد ( )34و براي

 3515مجله چاپ شد؛ در حالي كه در پژوهشي مشابه كه در

كتابداري و اطالعرساني  1/131درصد ( )39بود.

حوزه كتابداري و اطالعرساني انجام شد ،مقالهها در دورهاي ده

همچنين بر اساس اين پژوهش كشور امريكا رتبه نخست

ساله ( )3991-2133در  313مجله منتشر شده بودند (.)39

توليد علم اين حوزه را كسب نمود .در پژوهش  Tutarelكه

بنابراين ميتوان گفت كه مقالههاي مورد بررسي در مجالت

در سال  2112انجام شد ،نيز امريكا رتبه نخست را داشت (.)1

مختلف به صورت پراكنده منتشر شدند Rogehr .هم معتقد

در اين مقاله پس از امريكا كشورهاي انگلستان ،كانادا و استراليا

بود كه مقالههاي آموزش پزشكي در مجالت مختلف از جمله

قرار گرفتند؛ در حالي كه در حوزه  MSپس از امريكا كه در

مجالت باليني پراكنده هستند (.)2

رتبه نخست قرار داشت ،انگلستان ،آلمان و ايتاليا وجود داشتند
(.)21

موضوع پنج خوشه به صورت «شيوههاي يادگيري در
آموزش پزشكي به ويژه روش شبيهسازي»« ،افسردگي شغلي»

همچنين نتايج نشان داد كه كشور ايران سهم كمي در توليد

و اثر كاهش ساعت كاري در بهبود ارايه خدمات درماني»،

انتشارات اين حوزه داشته است كه نتيجه پژوهش عزيزي نيز

«ارزيابي صالحيت حرفهاي در آموزش پزشكي» و «رابطه علوم

اين را تأييد نمود ( .)9البته روند توليد علم در حوزه آموزش

پزشكي و صنعت» بود .در پژوهش ارشاد و همكاران كه به

پزشكي از سوي ايران بررسي نشد ،اما به طور كلي توليد علم

تحليل محتواي مقالههاي مجالت آموزش پزشكي ايران

از سوي كشور ايران در پايگاه « »Web of Scienceدر سال

پرداخته بودند ،موضوعات غالب عبارت از «مديريت آموزشي»،

 2111نسبت به  2119روند صعودي داشت ( .)23محققين

«شيوههاي آموزشي» و «مهارتهاي ارتباطي» بودند (.)25

ايراني با محققين  31كشور در نوشتن مقالههاي حوزه آموزش

بنابراين موضوعات رايج در مجالت ايراني با مجالت نمايه

پزشكي همكاري داشتند .بيشترين همكاري با محققين

شده در « »Web of Scienceمتفاوت است.

كشورهاي سوئد ( 33/1درصد) مشاهده شد .پس از سوئد،

البته بايد اشاره كرد كه موضوعات غالب فقط بر اساس

انگلستان و فنالند ( 9/5درصد) و كانادا ( 5/4درصد) قرار

پايگاه « »Web of Scienceمعرفي شدند كه اين از

داشتند .امريكا كه بيشترين مقاله را در اين زمينه در پايگاه مورد

محدوديتهاي پژوهش است .يكي ديگر از محدوديتهاي

بررسي داشت ،از لحاظ همكاري با ايران در رتبه چهارم قرار

پژوهش استفاده از امالهاي مختلف براي نام اشخاص و

گرفت.

مؤسسات بود كه سعي شد شكلهاي مختلف نامها مدنظر قرار

با اين وجود در حوزه ايمني همكاري با امريكا در صدر

گيرد .بنابراين پيشنهاد ميشود كه تحقيقهاي مشابه با استفاده

بود .سپس كشورهاي انگلستان ،كانادا و آلمان قرار داشتند

از ديگر پايگاهها همچون  Scopusو Google Scholar

( .)22در جراحي پس از امريكا ،كانادا و انگلستان ( )21و در

انجام شود.

انگلشناسي ابتدا انگلستان و سپس آلمان ،امريكا و اسپانيا قرار

در نهايت همان طور كه انتظار ميرفت ،به ويژه با توجه به

داشتند ( .)24به طور كلي ضريب همكاري  1/54به دست آمد

رواج پزشكي مبتني بر شواهد ،توليدات علمي آموزش پزشكي

كه نسبت به كتابداري و اطالعرساني ( )39( )1/24باالتر ،ولي

روند صعودي داشت .ايران هم كه در رتبه نوزدهم قرار داشت،
بايد براي ارتقاي رتبه برنامهريزي كند.
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Background & Objective: Knowledge maps graphically draw a branch of science and help to
describe it more precisely. This research was conducted to study the scientific productivity and
collaborative coefficient of medical education authors during 2002-2011.
Methods: This descriptive study was done using scientometric techniques. The papers indexed in
Web of Science were searched using medical education keywords. The retrieved records were
entered into Excel and HistCite. Citation analysis techniques were used and the map was drawn.
Results: The rate of productivity was 28%. 10123 retrieved records were published in 1506
journals and most were published in Medical Education Journal. 5791 educational institutes
contributed to publishing papers. Van der Vleuten published more papers than other authors. The
collaborative coefficient was moderate. 122 countries contributed to publishing these papers and
USA was the most active country. Finally, 5 clusters were identified including learning methods in
medical education, job depression, the effect of working hour reduction on health services,
evaluation of professional competency in medical education, and the relationship between medical
sciences and industry.
Conclusion: Medical education follows an ascending trend in scientific productivity. The results of
the current study can be used in future planning and help this field to improve.
Keywords: Web of Science database, Medical education, Citation analysis, Scientific output,
Knowledge map
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