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  چکیده
تحقیقات  ها لزوم بررسی شیوع باالي سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکالت ناشی از این بیماري براي خانواده :مقدمه

آن  ۀسرطان پستان و مقایس ۀت علمی ایران در زمینحاضر با هدف تعیین میزان تولیدا حقیقت. سازد در این زمینه را بدیهی میشده انجام 
 .کشورهاي خاورمیانه صورت گرفته استسایر با 

 ۀتولیدات علمی ایران در زمین ،سنجی هاي علم کمک شاخص و به باشد میSystematic Review پژوهش حاضر  :روش بررسی
تولیدات علمی از طریق جستجو در مدالین با . قرار داده استبررسی  مورد 1965-2008هاي  سرطان پستان را در پایگاه مدالین طی سال

بود، بازیابی  )پزشک(هاي پیشنهادي متخصص موضوعی و همچنین کلیدواژه MeSH ةکه شامل استفاده از کلیدواژترکیبی یک استراتژي 
  .ار گرفتقر بررسیطراحی شده بود، منتقل شد و مورد  Excelافزار  لیستی که در نرم شد و اطالعات به چک

فرعی  ةاست که بیشترین میزان در حوز  سرطان پستان داشته ۀدر زمینعلمی مدرك  114 ،زمانی مورد بررسی ةدر باز ،ایران :ها یافته
میانگین مشارکت بین پژوهشگران . هاي مولکولی پایه و بالینی قرار دارد پژوهش ةو پس از آن دو حوز بوده% 6/38اپیدمیولوژي با میزان

منتشر   684/5ا ت 396/0از  Impact Factorهاي داراي  مقاالت ایرانی در ژورنالاز %  70حدود  .باشد نفر به ازاي هر مقاله می 67/4 ایرانی
 Impactباالترین  Breast Cancer Research and Treatmentاند،  هایی که مقاالت ایرانی را منتشر کرده از میان ژورنال. اند شده

Factor بیشترین تعداد مقاالت ایرانی در دو کشور آمریکا و انگلستان به چاپ رسیده است. را دارد .  
صورت خطی  بهبه بعد  2001هاي  ویژه در سال به مورد بررسی ةدر بازسرطان پستان  ۀتولیدات علمی ایران در زمین :گیري نتیجه

   .افزایش داشته است
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  مقدمه
 ،2009 ۀفوریدر  سازمان بهداشت جهانی، بر اساس گزارش

هزار نفر در  519نه سبب مرگ سرطان پستان سالیا
مجموع مبتالیان به سرطان . ]1[شود سراسر جهان می

از هفت  نه بیشیاهزار نفر است و سال 40 ایراندر  پستان
هرچند . ]2[شود بیمار نیز به این تعداد افزوده می هزار

ایران یکی از کشورهایی است که میزان بروز سرطان 
افزایش میزان  ،کشورها دارد ۀپستان کمتري نسبت به بقی

عنوان  این بیماري را به ،هاي اخیر بروز آن در سال
 .است ترین بدخیمی در میان زنان ایرانی نشان داده رایج

دهه قبل از کشورهاي  بروز این بیماري در ایران حدود یک
 30درصد بیماران زیر  30توسعه یافته است و بیش از 

طی دیگري که  ۀتوجه به نمون با .]3[سال سن دارند
از زنان مبتال در استان کرمانشاه  2004تا  2001هاي  سال
سال  46±9آمده است، میانگین سن مبتالیان  دست به
سال بوده و در  40ها زیر  درصد نمونه 34 باشد که می

درصد بیماران  6آمار کشورهاي غربی که تنها  مقایسه با
 70 تقریباً. ]4[کننده است سال سن دارند، نگران 40زیر 

 ۀدرصد از زنان ایرانی در زمان مراجعه در مراحل پیشرفت
کاري از عوامل درمان  ،که در این شرایطباشند  میبیماري 

با درنظرگرفتن این مطلب که زنان  .]5[تساخته نیس
دهند و نقش بسیار  محور اصلی خانواده را تشکیل می

نمایند و مشکالت ناشی از این  مهمی در خانواده ایفا می
تنها خود این افراد بلکه سایر اعضاي خانواده را  بیماري نه

لزوم انجام کند،  درگیر و بنیان خانواده را متزلزل می
طور جدي  هن زمینه و سنجش میزان آن بتحقیقات در ای

اي  نماید تا مشخص شود که یک کشور در زمینه رخ می
مد بوده است و چه میزان آرکا چنین مهم چقدر پویا و

ها در  جهت سنجش میزان پژوهش .گرفته است نتیجه
ها باید از  سرطان پستان و تحلیل کم و کیف آن ۀزمین
علوم پزشکی استفاده هاي اطالعاتی جامع و معتبر  پایگاه

در این زمینه اطالع  شده کرد تا از میزان تحقیقات انجام
 . حاصل کرد

هاي  روش شده انجامجهت سنجش میزان تحقیقات 
سنجی جایگاه خود  ها علم زیادي وجود دارد که از میان آن

هاي علمی  عنوان ابزاري مناسب جهت ارزیابی فعالیت را به
ارش تعداد تولیدات علمی در ها با شم و میزان بازدهی آن

. ]6[دست آورده است ها به هاي مختلف و تحلیل آن زمینه
هاي  سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت هدف از علم

علمی و عوامل  در هر گرایش تحقیقاتی - هاي علمی فعالیت
تواند عنصري  می سنجی علم. باشد ثر در رشد آن میؤم

زان باشد تا ری برنامه مد براي مسئوالن وآرمفید و کا
یی انجام آمالی و انسانی با باالترین کار مدیریت منابع

ترکیبی  ۀبا ارائ ییسنجی پس از بررسی متغیرها علم .پذیرد
ها، به تبیین روند  هاي مبتنی بر آن شاخص مناسب از

 .]7[دپرداز می هاي علمی تولید علم و بازدهی پژوهش
اطالعاتی تحلیل پارامترهاي  سنجی بر تجزیه و اساس علم

 هاي پروانه  است که این پارامترها مقاالت علمی، اراستو
طورکلی اطالعات علمی منتشر  هثبت اختراع، مجالت و ب

   .]8[باشند شده می
 درمؤثر سنجی گامی در راستاي تربیت نیروهاي  علم
پژوهش و پدیدآورندگان دستاوردهاي  ارزیابی علم و جهت

و باشد  میحققان اساتید و م علمی یعنی دانشمندان،
عنوان شاخص و معیار انتخاب دانشمندان،  هعملکرد آنان ب

ر کشور قلمداد مخترعان برت پژوهشگران، مبتکران و
پژوهش بر مبناي قواعد  سازي علم وگردد تا استاندارد می

از آنجایی که ما از نظر   .]9[المللی تحقق یابد و اصول بین
بینانه  مثبت و واقع تولید علمی در آغاز راه هستیم، نگرش

ثر ؤسنجی در ترغیب و تشویق پژوهشگران م به نتایج علم
تعیین جایگاه کشور و بررسی روند رشد . ]10[است

تواند موجب توجه جدي به مسائل  تولیدات علمی می
ایران را  ۀرسیدن به جایگاه شایست پژوهش شود که خود

  .]11[دربرخواهد داشت
علوم مختلف  ۀزمینسنجی چندي در  هاي علم فعالیت

مقاالت  1است از جمله گارسیا ریو و همکاران صورت گرفته
مقاالت  2من و نیدرمن ، یانگ، نیدل]12[سیستم تنفسی

تولیدات  3، پاترا و باتاچاریا]١٣[دندانپزشکی مربوط به
 4، راموس، گاتیزر و رویو]14[سرطان ۀعلمی هند در زمین

، ]١٥[یولوژيمیکروب ۀتولیدات علمی اسپانیا در زمین
مدارك مربوط به آنفوالنزاي  5استگمن و گروهمن

در تحقیقی دیگر مقاالت  .را بررسی کردند ]16[مرغی
. بررسی شد ]17[6توسط دوناتو و دالیوریاپستان پاتولوژي 

اي اپیدمیولوژي بیماري  موسوي و همکاران در مطالعه
                                                
1 Garcia-Rio et al 
2 Yang, Needleman & Niederman 
3 Parta  & Bhattacharya  
4 Ramos, Gutierrez & Royo     
5 Stegmann & Grohmann     
6 Donato &  De Oliveria  
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. سرطان پستان را در زنان ایران مورد مطالعه قرار دادند
 2005تا  1998هاي  ها تمامی مدارکی را که طی سال آن

هاي مختلف از جمله  توسط محققان ایرانی در پایگاه
 94شماره از  2000مدالین و همچنین مقاالت مربوط به 

بود،  ها منتشر شده ژورنال ایرانی را که طی این سال عنوان
  هاي ها در این منابع با  کلیدواژه آن. بررسی کردند

breast cancer ،breastcarcinoma، breast tumor 
ایران در عنوان  ةبه همراه واژ  breast malignancyو

مقاله  85 ، متن کاملدر کل. مقاالت به جستجو پرداختند
ها نشان داد که سن مبتالیان به بیماري  بررسی شد، یافته

سال متغیر است و بیشترین موارد در سنین  84تا  15از 
میزان بروز این بیماري در . شود اهده میسال مش 49تا  40

این  .هزار نفر است 100مورد در هر  22زنان در حدود 
بیماري  ۀهاي اپیدمیولوژیکی پای مطالعه نشان داد که جنبه
هاي  خوبی کار شده است و جنبه سرطان پستان در ایران به

  .]3[بالینی کمتر مورد توجه بوده است
سنجی در  علم ۀاخیکی دیگر از تحقیقاتی که در ش

علوم پزشکی در ایران صورت گرفته است تحقیقی  ۀزمین
مرور مقاالت در "است که علی منتظري تحت عنوان 

موضوع کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان از 
نجام داده است محیط جستجو ا "2007تا  1974
،  ISI ،Embase،CINHAL ،AMEDهاي مدالین،  پایگاه

Pcycinfo ه و عبارت بود  AND quality of life  

"breast neoplasms" OR "breast cancer"  در عنوان
مدرك پس  971مقاالت مورد جستجو قرار گرفت، حدود 

نتایج چنین گزارش . شداز مرور نتایج جستجو استخراج 
رشد چشمگیري در  2007تا  1974شد که از سال 
 به سرطان کیفیت زندگی بیماران مبتال ۀمقاالت در زمین

هاي  شود که نشان از رشد مراقبت پستان مشاهده می
 .]18[این بیماري دارد ۀدرمانی در زمین

هاي  واژهبا استفاده از کلید شده در اکثر تحقیقات انجام
محدودي آن هم فقط محدود در عنوان مدارك، مقاالت 

 لذا ازآنجاکه تاکنون در ایران تحقیق. اند شدهبازیابی 
سرطان  سنجش تولیدات علمی در زمینۀ ةباردرجامعی 

 پژوهش ،است صورت نگرفته پستان در پایگاه مدالین
، )پزشک(به کمک متخصص موضوعی حاضر قصد دارد

ضمن شناسایی یک استراتژي ویژه در بازیابی تولیدات 
هایی که  سرطان پستان با استفاده کلیدواژه ۀعلمی در زمین

رشد تولیدات علمی  جامعیت جستجو را باال ببرند، روند

هاي موضوعی فرعی  سرطان پستان و زمینه ۀایران در زمین
د و همچنین پرکارترین نمقاالت ایران را تعیین ک

موضوعی، میزان مشارکت بین  ۀپژوهشگران در این زمین
 ةکشورهاي منتشر کنند ها و لفان، وضعیت ژورنالؤم

لمی با بررسی فعالیت عرا مشخص نماید تا مقاالت ایرانی 
موضوعی راهگشاي انجام  ۀایران عالوه بر ارزیابی این زمین

   .باشد هاي پزشکی زمینه ۀلیکدر  تحقیقات مشابه
  

  روش بررسی
که پایگاه  باشد می Systematic Review پژوهش حاضر 

 ۀتولیدات علمی ایران در زمینمدالین محیط پژوهش و 
در  2008 تا 1965هاي  سرطان پستان که در بین سال

مجالت علمی سراسر جهان منتشر و اطالعات کتابشناختی 
پژوهش  ۀها در پایگاه مدالین ایندکس شده است، جامع آن

  . دنده تشکیل می را تحقیق حاضر
از سایت مرکز ملی اطالعات  خامهاي  داده

و با محدود   PubMed8 موتورکاوش از طریق 7بیوتکنولوژي
بازیابی  - [SB]از طریق برچسب -کردن پایگاه به مدالین 

این  دادن اطالعاتی مدالین جهت انجام پایگاه انتخاب .شد
 در مدالین یکی از معتبرترین،" بدین دالیل بود که تحقیق
زیست پزشکی  هاي ترین پایگاه ترین  و کاربردي دسترس
ترین پایگاه اطالعاتی  مدالین اولین و مهم .]12["است

میلیون  18ز ملی پزشکی آمریکاست که بیش ا ۀکتابخان
مقاالت مجالت علوم  ةاطالعات کتابشناختی و چکید

مختلف  ۀمجل 5400پزشکی را از  ویژه زیست زیستی به
فرد مدالین نمایه شدن  خصوصیت منحصربه. بردارددر

 MeSHکمک سرعنوان موضوعی پزشکی  رکوردهاي آن به
پزشکی و علوم  پوشش موضوعی مدالین زیست. باشد می

علوم پزشکی پایگاه معتبر  ۀدر زمین. ]19[سالمت است
وجود دارد که پایگاه اطالعاتی  EMBASE دیگري به نام 

این پایگاه اطالعاتی  .پزشکی اکسرپتامدیکاست ۀنام چکیده
هاي مختلف مانند  هاي متعددي در حوزه داراي زیرمجموعه

شناسی،  ، پوست، داروشناسی، ژنتیک، ایمنیقلب
مد آکودکان است که روز و شهاي زنان، کلیه، گوار بیماري

باشد و مقاالت  میلیون رکورد می 20شده و  حاوي بالغ بر 
کشور جهان  70تخصصی پزشکی از  مجلۀ 7000بیش از 

این پایگاه رایگان نیست و امکان  ،اما. ]2[را دربردارد

                                                
7 The National Center for Biotechnology Information[NCBI] 
8 Published Medical Literature [PubMed].  
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باشد، بدین جهت در  استفاده از آن براي همگان میسر نمی
اطالعاتی مدالین استخراج ها از پایگاه  تحقیق حاضر داده

  .گردیده است
مدارك جستجوي دو  ۀجهت اطمینان از بازیابی کلی

 و جستجو از فیلد ۀاي صورت گرفت، در هر دو مرحل  مرحله
ص شدن نتایج به کشور خاص تخمآدرس نویسنده جهت 

 Neoplasms  ةکلید واژ زادر روش اول  .شداستفاده 
Breast )نامه  طالحانتخاب شده در اص ةکلیدواژMeSH9( 

  . شدمدرك بازیابی  99استفاده شد و با این روش 
جامعیت بخشیدن به نتایج جهت  دوم ۀمرحل در

سرطان پستان،  ۀدر زمینحاصل از بازیابی تولیدات علمی 
هایی  تمامی کلیدواژه )پزشک( با کمک متخصص موضوعی
 باشند سرطان پستان می که در ارتباط با بیماري

 14یی که از جستجو استراتژيسپس  .شدآوري  جمع
 breast cancer, breast carcinoma, breast(کلیدواژه 

lymphoma, breast sarcoma, lymphosarcoma, 
breast lesions, breast malignancy, breast 
neoplasia, mastectomy, lumpectomy, 
gynecomastia, mastalgia, mastopexy, breast 

masses ( مدارك مورد  ۀجهت بازیابی بقیشد،  میتشکیل
  .استفاده قرار گرفت

مقاله بازیابی شد سپس  34با استفاده از روش دوم 
اص شدن نتایج، در اختیار متخصص خمدارك جهت  ۀکلی

قرار گرفت و ایشان با حذف مدارك غیر  )پزشک(موضوعی 
 114در نتیجه . مقاله را مرتبط تشخیص داد 15مرتبط، 
آوري  جمع ،جستجو ۀع از هر دو مرحلدر مجمو مدرك
 ةهاي شمار سپس براي تمامی مدارك برچسب. گردید

 ،)DP(تاریخ انتشار ،)PMID(شناسایی در پایگاه مدالین
، عنوان )Au(لفانؤ، م)AD(وابستگی سازمانی مدرك

و جهت  شد انتخاب )PL(و محل نشر مدارك) JT(ژورنال
نتقل گردید م Excel ةتحلیل به فایل از قبل تنظیم شد

این مرحله . تا جهت دستیابی به اهداف از آن استفاده شود
خاطر بسیار  همین صورت دستی انجام گرفت به کامالً به
جهت تعیین . طلبید گیر بود و دقت زیادي می وقت
داد پژوهشگران لفان به ازاي هر مقاله، تعین تعداد مؤنگمیا

ازاي هر  و میانگین تعداد محققان به هر مقاله شمارش شد
و سپس میانگین تعداد  دمقاله در هر سال محاسبه ش

  ه ـب 2000س از ـو پ 2000هاي قبل از  الـپژوهشگران س
  . گردیدازاي هر مقاله نیز محاسبه 

                                                
9 MeSH Terms [MH] : NLM's Medical Subject Headings 

 ۀموضوعی فرعی مقاالت، کلی ۀجهت شناسایی زمین
قرار ) پزشک(مقاالت ایران در اختیار متخصص موضوعی 

ها را در  ایران آن  ۀمقال 114کل  ۀبا مطالع ويگرفت و 
 بالینی مولکولی و موضوعات فرعی اپیدمیولوژي،

  . بندي کرد دسته
  

  یافته ها
سرطان  ۀدر زمین 2008تا  1965هاي  ایران طی سال

مدرك تولید نموده است، این تولیدات علمی  114پستان 
باشد و ایران در  می 1990هاي بعد از  مربوط به سال

سرطان پستان در  ۀزمین رد 1989تا  1965هاي  سال
روند تولید این . پایگاه مدالین تولید علمی نداشته است

به تصویر کشیده  1هاي مختلف در نمودار  مدارك در سال
  . شده است

 
سرطان  ۀروند رشد تولیدات علمی ایران در زمین: 1نمودار

1990 -2008 پستان در پایگاه مدالین  

 ۀیران در زمینهاي تولیدي کشور ا در میان پژوهش
از % 6/38مطالعات اپیدمیولوژي با میزان سرطان پستان، 

تحقیقات علمی، بیشترین میزان را دارا بود، پس از آن دو 
%) 6/24(و تحقیقات بالینی%) 29(گروه تحقیقات مولکوالر
ها کار شده  مدارك در سایر زمینه %8 قرار داشت و کمتر از

 1ات اپیدمیولوژي ازمطالعمورد بررسی،  ةبود، در طی دور
مقاله و  5مقاله به  3مقاله، مطالعات مولکولی از  9مقاله به 

 2008 سالمقاله در 7مقاله به  1مطالعات بالینی نیز از 
  ). 2نمودار (رسیده است 
 114تولیدمحقق در  533زمانی مورد مطالعه  ةدر دور

یک الی  اند و مقاالت ایرانی توسط مدرك ایران سهیم بوده
حقق نگارش شد، نتایج نشان داد میانگین مشارکت م 14

 .باشد نفر به ازاي هر مقاله می 67/4بین محققان ایرانی 
-2000هاي  این در حالی است که این مقدار براي سال

 7/4به   2001-2008هاي  و براي سالنفر  33/4، 1965
    ).3نمودار (افزایش یافته است  نفر
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 1990-2008هاي اپیدمیولوژي، مولکولی و بالینی سرطان پستان در پایگاه مدالین علمی ایران در زمینه روند رشد تولیدات: 2نمودار

  

 
  1990 -2008 سرطان پستان ۀزمین در تولید اطالعات در) لفانؤتعداد م(میانگین مشارکت بین پژوهشگران ایران :  3نمودار

  

هاي  فهرستی از پژوهشگرانی را که طی سال 1جدول 
مدرك  6در پایگاه مدالین حداقل در تولید  1965- 2008

از بین این . گذارد اند، به نمایش می مشارکت داشته
پژوهشگران، علی منتظري و عبدالرسول طالعی در تولید 

اند که طبق قانون  مدارك مشارکت داشته% 30بیش از 
این افراد، پژوهشگران پرکار در تولید اطالعات در  10لوتکا
  . باشند ستان در ایران میسرطان پ زمینۀ

 57پژوهشگران ایرانی تولیدات علمی خود را در 
حدود ها که  مورد از این ژورنال 44 .اند ژورنال منتشر کرده

داراي  اند، از تولیدات علمی ایران را منتشر کرده%  70

                                                
تعداد درصد کمی از محققان یک رشته که در انجام : قانون لوتکا ١٠

 .زیادي از تحقیقات آن رشته سهیم می باشند

Impact Factor  باشند و میانگین می 684/5تا  396/0از 
Impact Factor44 از میان  .باشد یم 01/2 ژورنال

 Breastاند،  که مقاالت ایرانی را منتشر کرده هایی ژورنال
Cancer Research and Treatment باالترین Impact 

Factor )684/5 (هاي داراي  ژورنال، 2جدول . را دارد
مقاالت ایرانی در  ةمنتشر کنند Impact Factorبیشترین 

را ) ت منتشرهبه همراه تعداد مقاال(سرطان پستان  ۀزمین
   .دهد نشان می
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مدرك در پایگاه مدالین در موضوع سرطان پستان  6حداقل در تولید  1965-2008هاي  طی سال پژوهشگران ایرانی که: 1جدول
 .اند مشارکت داشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ردیف نام محقق  دانشگاه یا موسسه  نام مرکز تعداد مقاالت
 1  يعلی منتظر  جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم بهداشتی  20
  2  عبدالرسول طالعی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ایمونولوژي دانشکده پزشکی، گروه  18
  3  ماندانا ابراهیمی  جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات سرطان پستان  12
  4  ایرج حریرچی  دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، گروه جراحی  10
  5  عباس قادري  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایمونولوژي گروه دانشکده پزشکی،  10
  6  پریکاال کومار  دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی، گروه پاتولوژي 10
  7  صغري جاروندي  جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران  مرکز تحقیقات سرطان پستان 9
  8  انی نیامریم وحد  جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم بهداشتی   7
  9 مهرنوش درودچی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایمونولوژيدانشکده پزشکی، گروه   6
  10  شهپر حقیقت  جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات سرطان پستان   6
  11 محمدعلی محققی  دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات سرطان  6
 12  محمد واسعی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  کی  گروه پاتولوژي دانشکده پزش  6

   1990 -2008پستان یرانی ایندکس شده در مدالین در زمینۀ سرطان منتشرکنندة مقاالت اImpact Factor داراي بیشترین هاي  ژورنال: 2جدول
 )به همراه تعداد مقاالت منتشرة ایرانی(

 ردیف نام مجله منتشر کننده تولیدات علمی ایران تولیدات علمی ایران
Impact 
Factor     درصد    تعداد 

684/5  75/1  2 Breast Cancer Research and Treatment 1 
052/5  87/0  1 Breast Cancer Research : BCR=1 2 
178/4  87/0  1 The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 3 
504/3  14/6  7 Cancer Letters 4 
087/3  63/2  3 BMC Cancer 5 
075/3  87/0  1 Bioorganic & Medicinal Chemistry 6 
787/2  87/0  1 European Journal of Pharmacology 7 
74/2  87/0  1 Cancer Chemotherapy and Pharmacology 8 
739/2  87/0  1 Acta Oncologica (Stockholm, Sweden ) 9 
423/2  87/0  1 Cell Proliferation 10 
422/2  63/2  3 Supportive Care in Cancer : official journal of the Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer 
11 

419/2  87/0  1 Nuclear Medicine and Biology 12 
395/2  87/0  1 Ultrasound in Medicine & Biology 13 
330/2  87/0  1 Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy and 

Phytopharmacology 14 
303/2  87/0  1 Annals of the New York Academy of Sciences 15 
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با بررسی محل نشر مقاالت ایران مشخص شد که تولیدات 
   %2/27کشور به چاپ رسیده است که   18علمی ایران در 

  هاي  را ژورنال %3/19هاي کشور آمریکا و  از مقاالت را ژورنال

محل انتشار مجالت  3 جدولاند  کشور انگلستان چاپ کرده
  .دهد یات بیشتري نشان میئرا با جز

  
  ،1990 -2008 هاي طی سالدر زمینۀ سرطان پستان در مدالین ایندکس شده  ، هایی که تولیدات علمی ایران محل انتشار ژورنال: 3جدول

  .اند چاپ کردهرا 
  

فراوانی محل انتشار 
  مجالت

  
یف کشورها

رد
  

  
فراوانی محل انتشار 

یف  کشورها  مجالت
رد

  

  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  1 آمریکا  31  2/27  10 ایران 2  75/1
  2 انگلستان  22  3/19  11 ژاپن  2  75/1
  3 تایلند 18  8/15  12 اسکاتلند  2  75/1
  4 ایرلند 9  9/7  13 ایتالیا  2  75/1
  5 آلمان 5  4/4  14 لهستان  2  75/1
  6 هلند  5  4/4  15 نروز  1  87/0
  7 عربستان 4  51/3  16 دانمارك  1  87/0
  8 مصر 3  63/2  17 چین  1  87/0
  9 هند 3  63/2  18 اسلواکی  1  87/0

  جمع  114 00/100
  

  بحث
سرطان پستان در  ۀتولیدات علمی ایران در زمین بیشترین
با دقت  وانجام گرفته است  2008و  2007هاي  طول سال

گردد که از سال  شاهده میدر روند تولیدات علمی ایران م
رشد تولیدات علمی تقریباً یکنواخت بوده  2008تا  1997

مدرك  24به  1997مدرك در سال  دوطوري که از تولید  به
طور میانگین تقریباً در  رسیده است یعنی به 2008در سال 
 است شدهمدرك به تعداد تولیدات علمی افزوده  دوهر سال 

دهد، شاید بتوان این رشد  ن میکه رشد نسبتاً خوبی را نشا
هاي  پایگاه مداوم را ناشی از پیشرفت تکنولوژي، دستیابی به

ها و مراکز درمانی و یا  اطالعاتی بیشتر، تجهیز بیمارستان
هاي اخیر و در نتیجه قرار  افزایش شیوع بیماري در سال
هاي پژوهشی وزارتی از سال  گرفتن این بیماري در اولویت

البته شاید بتوان میزان کم تولیدات  انستبه بعد د 1382
را ناشی از مشکالت  2000هاي قبل از  در سال علمی ایران

زیادي از جمله جنگ تحمیلی عراق و نبود زیر ساخت 

کمتر براي انجام  ۀآن صرف بودج ۀپژوهشی و در نتیج
   .پژوهش دانست

زمانی بیشترین تولیدات مربوط به  ةآنجاکه در این بازاز  
 توان امیدوار بود باشد می می) 2008و  2007(ل آخر دو سا

  .که با روند کنونی آینده بهتري را پیش رو داشته باشیم
قابل توجه در نتایج پژوهش، رشد تولیدات علمی  ۀنکت

هاي قبل از  نسبت به سال 2000هاي پس از  ایران در سال
تولیدات علمی ایران در این زمینه که  طوري به. است 2000
شد در حالی  مدرك محدود می 9به  2000بل از سال تا ق

مدرك  105به تعداد  2008تا  2001هاي  سال که در فاصلۀ
میزان تولیدات علمی کشور ایران  ،است، یعنی افزایش یافته
برابر افزایش یافته است، این  12حدود  2000پس از سال 

باشد،  قابل توجه می 2000هاي پس از  میزان رشد در سال
مقاله تولید کرده، در  6تنها  2001که ایران در سال چرا 

. مقاله رسیده است 24به  2008حالی که این میزان در سال 
برابر شده  4سال تعداد تولیدات علمی ایران  8یعنی در طی 
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و بیانگر تالش بیشتر محققان  دارداست که جاي خرسندي 
  .باشد هاي اخیر می در سال

 ۀلمی ایران در زمینرشد تولیدات ع ،تحقیق حاضر
را نشان  1990هاي پس از  سرطان پستان در طی سال

نیز  ]22و  21[عصاره و معرفتدهد که نتایج دو پژوهش  می
هاي تحقیق حاضر  یافته باشد، همچنین مؤید این مطلب می

 ۀسال 40بیگلو که در آن تولیدات علمی هاي پژوهش  یافتهبا 
ات علمی را در بود و رشد تولید شده یدهکل دنیا سنج

که ، همخوانی دارد ]6[بود نشان داده 1985هاي پس از  سال
ویژه ظهور  رسد پیشرفت تکنولوژي، به نظر می به

کامپیوترهاي کوچک و مهیا شدن بستر ارتباطی محققان 
ؤثر عوامل ماز تواند  ایرانی با محققان کشورهاي پیشرفته می

  .ددر این زمینه باش
قق برتر در تولید اطالعات مح 12از سوم  بیش از یک
پستان متعلق به جهاد دانشگاهی سرطان  ۀعلمی در زمین

وجود مرکزي تخصصی  دلیل رسد به نظر می باشند که به می
جهاد مرکز تحقیقات سرطان پستان (این بیماري  ۀدر زمین

مرکزي که محققان  12هفت مرکز از .  باشد) دانشگاهی
 سرطان پستان در مینۀتولید اطالعات علمی در ز پرکار در

. در شهر تهران قرار دارندباشند،  یممشغول به فعالیت ها  آن
نماید که تمرکز بودجه و امکانات  توجه به این امر چنین می

مساعدتري را براي تولید علم در این  ۀدر پایتخت کشور زمین
است و بالعکس شاید بتوان دلیل عدم   سسات فراهم آوردهؤم

یر تهرانی در تولید اطالعات علمی در حضور پژوهشگران غ
سرطان پستان را با کمبود بودجه، امکانات و تعداد  ۀزمین

  .ت علمی کمتر در سایر شهرها توجیه کردئاعضاي هی
بر طبق نتایج تحقیق حاضر در میان اسامی پرکارترین 

 ۀکومار و قادري در تولید اطالعات در زمین ،محققان ایرانی
عصاره و اه مدالین در تحقیق سرطان پستان در پایگ

پرکارترین محققان ایرانی در پایگاه  ءنیز جز ]21[معرفت
دهد که  همچنین تحقیق حاضر نشان می. باشند مدالین می

هاي  طی سال ؤلفان رشد خوبی رامشارکت گروهی بین م
داشته است که نتایج تحقیق عصاره و  1965- 2008
ت گروهی بین نیز رشد چشمگیري را در مشارک ]21[معرفت

این بود که  محدودیت این مبحث ،اما. دکن لفان بیان میؤم
لف اول را در بردارد ؤپایگاه مدالین تنها آدرس مچون 

لفان مقاله ۀ کاري و تخصص سایر مؤبنابراین تشخیص زمین
توان گفت که یک مقاله حاصل کار چند  و نمی یستمیسر ن

 .  باشد تخصص میم
هاي داراي  انی در ژورنالبیش از دوسوم مقاالت ایر

Impact Factor 396/0 تواند  اند که می منتشر شدهباال  به
ی در انتخاب بیانگر ارزش مقاالت ایرانی و دقت محققان ایران

از تولیدات % 2/27 .لیفاتشان باشدژورنال جهت انتشار تأ
در % 3/19هاي کشور آمریکا و  علمی ایران در ژورنال

نمایانگر این  و اند شده منتشر انهاي کشور انگلست ژورنال
مطلب است که پژوهشگران ایرانی تمایل دارند تولیدات 

بندي علمی  علمی خویش را در مجالت معتبر و داراي رتبه
نیز به نتایج   ]21[باال منتشر نمایند که عصاره و معرفت

  .اند مشابهی دست یافته
موضوعی فرعی تولیدات  ۀترین زمین اپیدمیولوژي، عمده

 ۀپس از آن دو مقول .دهد را تشکیل می%) 6/38(علمی ایران
دارد، این نتایج با  قرار %)6/24(و بالینی %) 29( مولکوالر

این  .همخوانی دارد  ]3[نتایج تحقیق موسوي و همکاران
اپیدمیولوژي در بین  ،فرعی ۀپژوهش نشان داد در زمین

 افزایش چشمگیرتري نسبت به دو 2008تا  1990هاي  سال
 9مقاله به  1مولکولی و بالینی داشته است چرا که  ۀمقول

مولکولی از  ش یافته است، در حالی که در زمینۀمقاله افزای
مقاله  7مقاله به  1 مقاله و مطالعات بالینی از 5مقاله به  3

ه و شدتر انجام  تحقیقات اپیدمیولوژیک راحت. رسیده است
ند، لذا پژوهشگران به صرف بودجه و امکانات کمتري نیاز دار

این تحقیقات دادن ایرانی امکان بیشتري براي انجام 
زیادي  ۀاند و بالعکس تحقیقات مولکوالر که بودج داشته
سسه و هر شرایطی قابل انجام نبوده و ؤطلبند، در هر م می
ها زیاد  همین خاطر تمایل و توانایی براي انجام آن به

 در علم پزشکی براي این در حالی است که امروزه. باشد نمی
باشند و کشورهاي  ل میتحقیقات مولکوالر ارزش زیادي قائ

این نوع تحقیقات دادن پیشرفته بیشترین تالش را در انجام 
اهمیت دلیل طلبد تا به  دارند، این امر توجه مسئوالن را می

هاي مولکولی با صرف بودجه و امکانات بیشتر و  پژوهش
هاي این  ها، میزان پژوهش بندي در انجام پژوهش اولویت

  .زمینه را افزایش دهند
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سنجی که در پایگاه  هاي علم در بسیاري از پژوهش
مدالین صورت گرفته است، نتایج جستجو را به وجود کلید 

   ]3، 23، 24 و25[ نمایند واژه در عنوان مدارك محدود می
هاي مربوط  مدارك در عنوان داراي کلیدواژه ۀاز آنجا که هم

که دارد باشند، تحقیق حاضر این مزیت را  ژوهش نمیبه پ
کلیدواژه در هر جاي مدرك مورد بازیابی قرار بگیرد و از این 

مزیت دیگر پژوهش . اند نظر صددرصد مدارك بازیابی شده
موضوعی  ۀهایی که در این زمین حاضر نسبت به پژوهش

گرفته در این است که جهت باالبردن جامعیت بازیابی  صورت
است،  کلیدواژه بهره گرفته شده 15این پژوهش از  در

کلیدواژه  4تا 2هاي دیگر تنها از  که در پژوهش درحالی
مدارك را بازیابی  ۀتواند کلی استفاده شده که نمی

  .]18و3[کند
محدودیت کلی این پژوهش در این است که تنها  ،اما

مقاالت ایندکس شده در مدالین در موضوع سرطان پستان 
از مقاالت بخشی که  درحالی ،د بررسی قرار داده استرا مور

پژوهشگران ایران در مجالت داخلی و یا سایر مجالت 
. است شدهشوند چاپ  خارجی که در مدالین ایندکس نمی

آوري کرده و مورد ارزیابی  اگر بتوان این مقاالت را نیز جمع
سرطان پستان  ۀوضعیت تولید علم ایران در زمین ،قرارداد
  . نماید رخ می بهتر

  

  گیري نتیجه
 اخیر ۀهاي ده میزان تولیدات علمی محققان ایرانی در سال

 2000ز اهاي قبل  سرطان پستان نسبت به سال ۀدر زمین
هاي  افزایش یافته است و با روند کنونی امید است ایران گام

جهان  و جایگاه خود را در ردبلندتري در این زمینه بردا
که امروزه رقابت کشورها بیش از هر چیز  ازآنجا. بخشدء ارتقا

شود با انجام  بر سر تولید اطالعات علمی است، پیشنهاد می
تولید وضعیت  ،هاي مختلف سنجی در شاخه مطالعات علم

، ساختهخاص را محرز  ۀسساطالعات علمی در کشور یا مؤ
وضعیت خود با  ۀراحتی بتوانند با مقایس تا صاحبنظران به

هاي بهتري در مورد صرف هزینه و زمان در  تصمیم ،دیگران
ضعف خویش را برطرف  گیرند و نقاطهاي مختلف علم ب شاخه
  .و به پیشرفت بیشتري نایل آیند زندسا
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