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هاي  طي سال ي طب سنتي ي علمي پژوهشگران ايراني حوزه توليدات علمي و ترسيم نقشه
  *»Web of Science«در پايگاه  2011-1990

  
  3حسن اشرفي ريزي، 2راضيه زاهدي ،1نيلوفر هدهدي نژاد

 

  چكيده
 كار به نيز ها بيماري درمان و تشخيص ايبر دارد، بلكه كارايي زندگي كيفيت بهبود و سالمت از مراقبت براي تنها نه سنتي طب :مقدمه

 ترسيم و علمي ميزان توليدات تعيين پژوهش حاضر، هدف. باشد مي برخوردار بااليي اهميت از حوزه به اين توجه رو اين از. رود مي
  .بود Web of science پايگاه در 2011 تا 1990 هاي طي سال سنتي طب ي حوزه ايراني پژوهشگران علمي ي نقشه
 ي طب حوزه در ايراني پژوهشگران ي شده نمايه مدرك 288 سنجي، پيمايشي و با روش علم ي شيوه به پژوهش، اين :بررسيش رو

 بررسي به HistCiteTM افزار نرم از استفاده با سپس داد، قرار بررسي را مورد 2011 تا 1990 هاي سال طي Web of science پايگاه سنتي
  .شد پرداخته ساله 21 ي زماني بازه در آثار آن ي توسعه و رشد ميزان و حوزه اين علمي توليدات نگاشتي  يخي تار نقشه ترسيم و تحليلي
 توليدات رشد نرخ متوسط .نمايد كسب اين علم را در جهان 26 ي رتبه ركورد توانسته است 288 با ايران سنتي طب ي حوزه :ها يافته
 را سهم بيشترين مدرك، 60 تهران با پزشكي علوم دانشگاه و مدرك 13 با عبداللهي. بود درصد 32/53ها  اين سال طي حوزه اين علمي
 ارايه قالب مقاله در را خود هاي پژوهش دارند تمايل محققان كه شد مشخص منابع بررسي نوع در. داشتند حوزه اين علمي توليدات در

 هيچ همچنين. كرده بود منتشر را ايراني محققان ي شده توليد مدارك بيشترين نيز Journal of ethnopharmacology نشريه .دهند
  . نگرفت شكل برتر مدرك 50 از اي خوشه
 توليدات اما است، برخوردار قابل قبولي شيب از كمي لحاظ به سنتي طب ي حوزه در ايران علمي توليدات رشد روند :گيري نتيجه
اين  تأثيرگذاري عدم ي دهنده نشان امر اين و بوده ضعيف بسيار محلي و استنادات جهاني دريافت ميزان لحاظ از حوزه اين علمي

  .باشد مي ها پژوهش
  سنجي توليد علم؛ طب سنتي؛ علم :هاي كليدي  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  27/6/91: پذيرش مقاله    1/3/91 :اصالح نهايي    14/8/90: مقاله دريافت
ي  ي علمي پژوهشگران ايراني حوزه توليدات علمي و ترسيم نقشه .حسن ي ريزياشرف، راضيه زاهدي ،نيلوفر هدهدي نژاد :ارجاع

  .513-524): 4( 9؛ 1391مديريت اطالعات سالمت  .»Web of Science«در پايگاه  1990-2011هاي  طي سال طب سنتي
 

  مقدمه
ها و موضوعات گوناگون،  امروزه سنجش و پايش علم در حوزه

ها مورد توجه و تأكيد  دانشگاه به داليل مختلف در مراكز و
ي  امكان آگاهي از وضعيت موجود، مقايسه. قرار گرفته است

هاي مختلف با يكديگر و  هاي موضوعي و دانشگاه حوزه
   .تالش براي ارتقاي وضعيت علمي از جمله اين داليل هستند

  باشد بدون حمايت مالي مياين مقاله حاصل تحقيق مستقل.  
كتابداري و ي تحقيقات دانشجويي،  كميتهدانشجوي كارشناسي،  -1

رساني پزشكي،  ي مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشكده اطالع
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

رساني پزشكي،  دانشجوي كارشناسي ارشد، كتابداري و اطالع -2
  )نويسنده مسئول(ي تهران، تهران، ايران دانشگاه علوم پزشك

Email: zahedirazieh@gmail.com 
مركز تحقيقات فناوري اطالعات رساني،  استاديار، كتابداري و اطالع -3

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايراندر علوم سالمت، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ي طب سنتي  توليدات علمي حوزه

  91 مهر و آبان/  مچهار ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 514
  

www.mui.ac.ir 

سنجش توليدات علمي يكي از عواملي است كه امكان 
در . سازد صل شده را فراهم ميي ميزان بازدهي حا محاسبه

اين ميان، علوم وابسته به سالمت نيز از اين امر مستثني 
نبوده و مطالعاتي در جهت سنجش توليدات علمي اين علوم 

  .انجام شده است
Michalopoulos  وFalagas در پژوهش خود با عنوان 

 »تنفس ي حوزه جهاني علمي از توليدات سنجي كتاب تحليل«
ميزان مشاركت مناطق مختلف جهان در توليدات به ارزيابي 
   فهرست اساس، اين بر .پرداختند ي تنفس علمي حوزه

   هاي سال طي JCR پايگاه از ي تنفس ي حوزه مجله 30
ها با استفاده از  استخراج شده و محل انتشار آن 1995 -2003
 داد نشان پژوهش اين نتايج. مشخص شدند PubMedپايگاه 

   با آمريكا متحده اياالت و درصد 4/40 اب اروپا غرب كه
به خود اختصاص  را حوزه اين توليدات بيشترين درصد 4/35

 آمريكاي كانادا، آفريقايي، آسيايي، كشورهاي ساير و داده
 )درصد 8به طور متوسط (كمي  درصد شرقي اروپاي و التين

  ).1(اند  داده اختصاص خود به را انتشارات از
Nitrini علمي توليدات بررسي« عنوان با پژوهشي 
 هاي سال طي اعصاب علوم ي حوزه در برزيلي دانشمندان

  آثار  پژوهش در اين. داد انجام »2004-1995
 بررسي مورد PubMed پايگاه در حوزه اين نورولوژيست 295
   مقاالت درصد 3/2اين پژوهش نشان داد كه . گرفت قرار
 منتشر مقاله باعصا ي حوزه در منظم طور به كه نشريه 20
 مطالعه اين در. متعلق به محققان برزيلي بوده است كنند، مي

 باالترين عفوني هاي بيماري و صرع موضوعات شد، مشخص
 خود به را اعصاب علوم ي حوزه در علمي توليدات ميزان

  .)2(اند  داده اختصاص
  ي  حوزه در علمي توليدات بررسي در

Cancer molecular epidemiology توسط  كهUgolini 
 شد مشخص گرفت، انجام PubMed پايگاه همكاران در و

 به را حوزه اين علمي توليدات كل از درصد 37 اروپا قاره كه
 و درصد 6/31 با آمريكا آن از بعد و است داده اختصاص خود
 اين در. باشند مي دارا را سهم بيشترين درصد 7/9 با ژاپن

 قرار ارزيابي مورد مدرك 3842تأثيرگذاري  پژوهش عامل
 و 3/6 با كانادا كشور مقاالت داد، نشان آن نتايج كه گرفت
 اين در را تأثيرگذاري ميزان باالترين 9/5 با آمريكا آن از بعد

  ).3(دارند  علمي ي حوزه
هاي  مدرك در حوزه 2695عصاره و معرفت به بررسي 

ي  اي پزشكي در پايگاه شبكه علوم پايه و بين رشته
پرداختند كه نشان داد، ) Medline(اني علوم پزشكي رس اطالع

المللي افزايش چشمگيري  توليدات علمي ايرانيان در سطح بين
گوياي رشد سريع  Medlineداشته است؛ به طوري كه پايگاه 

هاي علوم پايه و  سهم دانشمندان ايراني در توليد علمي حوزه
  ). 4(باشد  اي پزشكي جهان مي بين رشته

بررسي و ترسيم «كاران در پژوهشي با عنوان دانش و هم
ساختار علم محققان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در پايگاه 

Web of science  نشان دادند كه اين  »1388در سال
هاي تحت پوشش وزارت  دانشگاه در ميان ساير دانشگاه

ي ششم را به  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران، رتبه
هاي مورد  ي دارد و اين روند طي ساللحاظ توليدات علم

بررسي داراي سير صعودي بوده است، اما به لحاظ ميزان 
استنادات جهاني و محلي عملكرد ضعيفي دارد؛ به طوري كه 

مدرك علمي برتر هم از لحاظ  77اين دانشگاه در بررسي 
ميزان استنادهاي جهاني و هم از نظر ميزان استنادهاي محلي 

ي قلب و  در اين ميان حوزه. گرفته است خوشه شكل 5تنها 
ي موضوعي پوست  عروق بيشترين استنادات جهاني و حوزه

  ).5(اند  بيشترين استنادات محلي را به خود اختصاص داده
عليجاني و كرمي به بررسي توليدات علمي پژوهشگران 

نتايج اين . هاي بنيادي پرداختند ي سلول ايراني در زمينه
ميالدي،  2007ه محققان تا پايان سال پژوهش نشان داد ك

منتشر ) ISI(مدرك در اين حوزه در پايگاه استنادي علوم  79
هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از  همچنين يافته. اند كرده

آن است كه بيشتر مدارك توليد شده توسط پژوهشگران 
در توليد يك مدرك » چند نويسنده«ايراني گروهي بوده و 

  ). 6(د ان مشاركت داشته
   علمي توليدات تاجي به بررسي صراطي شيرازي و گل
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هاي  طي سال "Web of science"در پايگاه  پزشكي دندان
پرداختند كه نتايج نشان داد، رشد توليدات  2009تا  2000

درصد از  63/0درصد بوده و ايران  68/5علمي اين حوزه حدود 
  ). 7(باشد  ارا ميپزشكي را در اين پايگاه د توليدات علمي دندان

هاي مورد اشاره، بيانگر توجه  نگاهي به پژوهش
. پژوهشگران به سنجش ميزان توليدات علمي و رشد آن است

با اين وجود تاكنون پژوهشي كه به سنجش طب سنتي، به 
عنوان موضوعي مطرح در علوم پزشكي بپردازد، صورت 

م اي پرقدرت و متنوع از عل طب سنتي زمينه. نگرفته است
پزشكي است كه طي هزاران سال و قبل از دوران طب مدرن 

هاي  ي مراقبت ها و ارايه توسط پزشكان براي سالمت انسان
طب سنتي  .گرفت ي بهداشتي مورد استفاده قرار مي اوليه

تركيبي از اصول طب كشورهاي چين، هند و عربي است كه 
 در مناطق بومي مختلف) 8(هاي سنتي درمان  همراه با روش
در بسياري از جوامع  1990گردد و از سال  معرفي مي

هاي مختلف به كار  ي جهان براي درمان بيماري پيشرفته
ارزش اين ). 9(باشد  رود و همچنان رو به گسترش مي مي

  مكتب تا جايي است كه سازمان جهاني بهداشت 
)World Health Organization يا WHO(  ضمن تأكيد

 :كند گونه معرفي مي ا اينطب سنتي ربر اهميت آن، 
هاي مبتني بر  ي علوم نظري و عملي كه با شيوه مجموعه«

هاي مختلف براي  تئوري، باورها و تجربيات بومي فرهنگ
هاي  گيري، تشخيص و درمان بيماري حفظ سالمت، پيش

به صورت  و گيرد جسمي و ذهني مورد استفاده قرار مي
» يابد مير انتقال گفتاري يا نوشتاري از نسلي به نسل ديگ

، از اين رو گرايش به تحقيق و پژوهش در اين حوزه ميان )9(
پزشكان و محققان رو به افزايش گذاشته و تاكنون 

  . هاي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است پژوهش
با تأكيد بر اين مهم، پژوهش حاضر تالش داشته با 

، به تبيين هاي نويسندگان ايراني در اين حوزه تحليل پژوهش
براي اين كار، روند رشد . جايگاه آن در كشورمان بپردازد

توليدات علمي، نويسندگان و مؤسسات فعال، مجالت هدف و 
  ي اين حوزه از علم در ايران، طي  قالب مدارك بازيابي شده

  .سال گذشته مورد بررسي و تحليل قرار گرفت 21
  

  روش بررسي
سنجي انجام  با روش علماين پژوهش از نوع پيمايشي بود و 

شناختي توليد شده توسط  ركورد كتاب 288در اين تحقيق . شد
، از پايگاه اطالعات 23/7/1390پژوهشگران ايراني در تاريخ 

  با استراتژي جستجوي  Web of scienceعلمي 
TS = (Traditional medicine or herbal medicine or 
alternative medicine or non-conventional medicine or 
complementary medicine or indigenous medicine)   

با اعمال محدوديت مكاني  1990-2011هاي  و براي سال
 ها كليدواژه .استخراج شده و مورد مطالعه قرار گرفت "ايران"
 انتخاب علم اين جهاني از بهداشت سازمان تعريف به توجه با

 طب مصاديق عنوان به ها تمامي واژه تعريف، اين در. گرديد
   ).9(شدند  معرفي مختلف كشورهاي و ها مكان در سنتي

ي نرخ رشد توليدات علمي، مواردي كه حداقل  در محاسبه
در ابتدا . اند، در نظر گرفته شد عنوان توليد علمي بوده 1داراي 
به صورت  Web of scienceها با كمك پايگاه  داده
ي شخصي ذخيره و با استفاده از  در رايانه هاي متن ساده فايل
هاي استنادات  به تحليل و شمارش HistCiteTMافزار  نرم

ي  افزار نقشه ي همان نرم پرداخته شد و در نهايت به وسيله
  . هاي تحليل شده ترسيم گرديد علمي طب سنتي توسط داده

Hist ي تفاسير و  افزاري است كه به ارايه سايت نرم
در اين . پردازد و استنادي ميشناختي  هاي كتاب تحليل

هاي غير عددي به فرمت گرافيكي تبديل   افزار، داده نرم
شود كه به محققان و دانشمندان در درك بهتر اطالعات  مي

افزار بر اساس دو  ها در اين نرم تحليل داده. كند كمك مي
و ) TGCSيا  Total global citation score(شاخص 

)Total local citation score  ياTLCS (گيرد صورت مي .
TGCS  عبارت از تعداد كل استنادهايي كه در پايگاه  

Web of science  به مقاالت بازيابي شده در هر سال
هايي  تعداد كل استناد TLCSمنحصر به فرد تعلق گرفته و 

ي بازيابي شده، به مقاالت بازيابي شده  است كه در مجموعه
  .اردتعلق د فرد به در هر سال منحصر
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  ها يافته
هاي اين پژوهش نشان داد كه محققان ايراني، در  يافته

 1990  ي سال شناختي را در فاصله ركورد كتاب 288مجموع 
ي طب سنتي در پايگاه  در حوزه 2011ماه نخست سال  9تا 

Web of science در اين ميان، . اند منتشر كرده  
نقش  دانشگاه در نگارش اين مدارك 208نويسنده و  975
ي طب سنتي،  همچنين پژوهشگران ايراني حوزه. اند داشته

  مجله مختلف  144مدارك پژوهشي خود را در 
  . اند منتشر كرده
 در ايراني برتر ي نويسنده 10 فراواني توزيع ،1 جدول

همان طور كه در اين . دهد مي را نمايش سنتي طب ي حوزه
 در يپژوهش اثر 13 با محمد عبداللهي جدول آمده است،

 و دوم ي رتبه در اثر 11 با حسين حسيني زاده اول، ي رتبه
توليد علم در  سوم ي رتبه در مدرك 10 با آخوندزاده شهين

 TGSC ميزان بيشترين وجود اين با. دارند اين حوزه قرار
 امر اين كه باشد مي هشتم و سوم نويسندگان دوم، به مربوط
 مجامع در انآن هاي بيشتر پژوهش اعتبار ي دهنده نشان
 بودن صفر جدول، اين در توجه قابل ي نكته. است علمي
 عبارت ديگر، به. است نويسنده ده هر براي TLCS ميزان
 حوزه، اين در ايران براي شده بازيابي مدرك 288 از يك هيچ
  . اند نداده استناد ده نويسنده مدارك اين به

ي طب  حوزه ي پركار ايراني نويسنده 10توزيع فراواني : 1جدول 
  1990- 2011هاي  طي سال Web of scienceسنتي در پايگاه 

 **TLCS* TGCSركورد تعداد نويسنده نام رديف
 107 0 13 عبداللهي محمد 1

 237 0 11 زاده حسيني حسين 2

 201 0 10 آخوندزاده شهين 3

 78 0 8 الريجاني باقر 4

 12 0 7 عسگري صديقه 5

 9 0 7 ناصري محسن 6

 52 0 6رنجبر حسني رينشي 7

 145 0 6جمشيدي اميرحسين 8

 69 0 6 نژاد كمالي محمد 9

 52 0 5 محمد ابراهيمي 10

*TLCS: Total local citation score 

**TGCS: Total global citation score 

  
نشان داده شده است، از سال  1آن چنان كه در نمودار 

ها روند صعودي  ميزان توليدات علمي در تمام سال 2000
  به بيشترين ميزان خود، يعني  2010داشته و در سال

ي افزايش  مدرك رسيده است كه اين مطلب نشان دهنده 71
هاي اخير در كشور  توجه به اين حوزه از علم طي سال

  با توجه به اين مطلب كه در پژوهش حاضر تنها . باشد مي
ت، مورد بررسي قرار گرفته اس 2011ماه نخست سال  9

  .باشد پذير مي كاهش توليدات علمي در اين سال توجيه
  

1994 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 1 2 2 6 6 9 7 10 15 32 38 44 71 44
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  2011تا  1990هاي  ي طب سنتي، طي سال توزيع فراواني مقاالت منتشر شده در حوزه: 1نمودار 
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ي  همچنين مقدار متوسط نرخ رشد مقاالت منتشر شده
بحث برابر  هاي مورد پژوهشگران و محققان ايراني طي سال

ي نرخ رشد از  براي محاسبه. درصد بوده است 32/53با 
  ).5(هاي زير استفاده شده است  فرمول
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تعداد مقاالت در هر سال، مقدار  ytدر روابط فوق مقدار 
G  ها و  طي هر يك از سالنرخ رشدG  متوسط نرخ رشد
منفي  2ي  حاصل از رابطه Gدر ضمن هر گاه مقدار . باشد مي

  ).5(شود  ي آن استفاده مي براي محاسبه 3ي  باشد، از رابطه
ي طب سنتي  پرتوليد در حوزه  دانشگاه 10، 2در جدول 
مؤسسه كه در اين حوزه  208از ميان . اند مشخص شده
ي  مقاله 60اند، دانشگاه علوم پزشكي تهران با  فعاليت داشته

ترين  ، فعالWeb of scienceثبت شده در پايگاه استنادي 
. رود ي موضوعي به شمار مي دانشگاه كشور در اين حوزه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد و دانشگاه تهران نيز به ترتيب در 
  . اند ي دوم و سوم قرار گرفته ها رتبه

لوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران از همچنين دانشگاه ع
، Web of scienceنظر تعداد كل استنادها در پايگاه استنادي 

صفر . با تفاوت قابل توجهي باالتر از ديگر مؤسسات قرار دارند
براي اين ده مؤسسه نيز بيانگر استناد  TLCSبودن ميزان 

ب ي ط ها در حوزه ندادن محققان كشور به توليدات اين دانشگاه
  ).Web of scienceدر پايگاه (سنتي است 
درصد مدارك  1/10دهد كه  نشان مي 3هاي جدول  يافته

. اند منتشر شده "Journal of ethnopharmacology"در 
اين مجله با بيشترين تعداد مدارك و باالترين تعداد استنادها 

ي اول قرار  در رتبه Web of scienceدر پايگاه استنادي 
دومين . شود اين مجله در كشور ايرلند منتشر مي .گرفته است

ي  ي طب سنتي، مجله ي هدف محققان ايراني حوزه مجله
Phytotherapy research  بود كه در كشور آمريكا توليد

   ي ايراني نيز مجله  سومين مجله. شود مي
Iranian journal of pharmaceutical research 

مداركي كه در اين ده مجله عالوه بر اين، در ميان . باشد مي
ي ايراني و بقيه در  درصد در دو مجله 9/5اند،  منتشر شده

مجالتي از كشورهاي ايرلند، اياالت متحده آمريكا، نيجريه، 
  .اند آلمان، پاكستان و هند انتشار يافته

  
  1990-2011هاي  لطي سا Web of scienceي طب سنتي در پايگاه  پرتوليد كشور در حوزه  دانشگاه 10: 2جدول 
  **TLCS* TGCS تعداد مقاالت نام دانشگاه رديف

 629 0 60 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1

 201 0 33 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 2

 340 0 30 دانشگاه تهران 3

 25 0 29 دانشگاه آزاد اسالمي 4

 23 0 18 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 5

 37 0 14 يدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشت 6

 130 0 13 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 7

 5 0 11 دانشگاه شاهد 8

 57 0 10 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 9

 65 0 10 دانشگاه تربيت مدرس 10

*TLCS: Total local citation score 

**TGCS: Total global citation score 
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  اند منتشر كرده 1990-2011هاي  ي طب سنتي بين سال ت را در حوزهتوزيع فراواني مجالتي كه بيشترين مقاال: 3جدول 
 درصد **TLCS* TGCSتعداد مقاالت منتشر شدهكشور محل انتشار نام مجله رديف

1 Journal of ethnopharmacology 1/10 386 0 29 ايرلند  
2 Phytotherapy research 9/5 223 0 17 آمريكا  
3 Iranian journal of pharmaceutical research 5/3 6 0 10 ايران  
4 Journal of medicinal plants research 1/3 4 0 9 نيجريه  
5 International journal of pharmacology pakistan4/2 26 0 7 پاكستان  
6 Iranian journal of basic medical sciences 4/2 4 0 7 ايران  
7 Planta medica 4/2 1 0 7 آلمان  
8 Journal of animal and veterinary advances 7/1 3 0 5 پاكستان  
9 Pharmacognosy magazine 7/1 4 0 5 هند  

10 Phytomedicine 7/1 89 0 5 آلمان  
*TLCS: Total local citation score 

**TGCS: Total global citation score 

  
ت ركورد به دس 288هاي اين پژوهش،  بر اساس يافته

  با  "مقاله"اند كه قالب  قالب مختلف ارايه شده 7آمده در 
استناد در كل استنادات پايگاه استنادي  1424ركورد و  240

Web of science ي اول قرار دارد با اختالف زيادي در رتبه .
به عبارت ديگر، بيشترين ميزان توليدات علمي كشور در اين 

  .حوزه، در قالب مقاله بوده است
هاي  ترين قابليت نگاشتي، يكي از مهم ي تاريخ نقشه ترسيم

افزار با در نظر گرفتن ترتيب  اين نرم. است Hist Siteافزار  نرم
ي علمي را  سال انتشار مدارك، سير تحول تاريخي يك حوزه

افزار،  هاي ترسيم شده توسط اين نرم در نقشه. دهد نشان مي
هر (هر مدرك است ي تعداد استناد به  دهنده قطر دايره نشان

هر چه قطر دايره بيشتر ). باشد ي يك مدرك مي دايره نماينده
باشد، بيانگر اين مطلب است كه ميزان استناد به آن مدرك 

همچنين آثاري كه به منابع ديگر استناد . بيشتر بوده است
  .شوند دار نشان داده مي اند با خطوط جهت داده

ي  يابي شده در حوزهركورد باز 288بر اين اساس، از ميان 
براي ) درصد 36/17(مدرك  50طب سنتي ايران، تعداد 

يا  LCS(ترسيم نقشه بر مبناي شاخص امتياز استناد محلي 
Local citation score (همان طور كه . در نظر گرفته شدند

دهد، اين مدارك از نظر دريافت استناد در  نشان مي 1ي  نقشه

. اند استنادي دريافت نكرده وضعيت يكساني قرار داشته و هيچ
. اي در اين تصوير شكل نگرفته است عالوه بر اين هيچ خوشه

ها ناشي از استنادات مقاالت به  با توجه به اين كه خوشه
ي طب  توان گفت كه مقاالت فارسي حوزه يكديگر هستند، مي

به عبارت . اند سنتي، ارتباط ضعيفي با يكديگر برقرار كرده
ي مقاالت از يكديگر در حد  ناد و استفادهديگر، ميزان است

   مربوط به ايناطالعات  1پيوست . بسيار پاييني قرار دارد
  .دهد مدرك را نشان مي 50

ي  دهد، مدرك شماره نشان مي 2ي  همان طور كه نقشه
ي اول به لحاظ  استناد جهاني، در رتبه 196با دريافت  15

 2002در سال  اين مقاله. دريافت استناد قرار گرفته است
منتشر شده  Brienو  Galati ،Sabzevari ،Wilsonتوسط 
 Prooxidant activity and"عنوان اين مقاله . است

cellular effects of the phenoxyl radicals of 
dietary flavonoids and other polyphenolics" 

. منتشر شده است Toxicologyي  باشد كه در مجله مي
ي دوم  استناد در رتبه 122نيز با دريافت  26 ي مدرك شماره

 Antioxidant activity and"عنوان اين مقاله . قرار دارد

total phenolic content of iranian ocimum 
accessions" باشد كه توسط  ميJavanmardi ،

Stushnoff، Locke  وVivanco به نگارش درآمده است .  
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  *LCSي طب سنتي بر اساس شاخص  مدرك برتر ايران در حوزه 50شتي نگا ي علم نقشه: 1  ي نقشه

* LCS: Local citation score 

  

  
  *GCSي طب سنتي بر اساس شاخص  مدرك برتر ايران در حوزه 50نگاشتي  ي علم نقشه: 2 ي نقشه

* GCS: Global citation score 
  

 61و  62، 74نيز با دريافت  5و  6، 115ي  مدارك شماره
  .هاي بعدي قرار دارند ستناد در رتبها

  
  بحث
ها، نكات  هاي اين پژوهش با ساير پژوهش ي يافته مقايسه

هاي طب سنتي ايران  قابل توجهي را در خصوص پژوهش

بر همين اساس، متوسط نرخ رشد طب سنتي . سازد آشكار مي
باالتر از رشد قلمروهاي شيمي ايران ) درصد 32/53(ايران 
) 11(درصد  16/26، فيزيك ايران يعني )10(درصد  26يعني 

، )12(درصد  24هاي مهندسي ايران يعني  و پژوهش
  نيز نرخ رشد دانشگاهو ) 13(درصد  7كشاورزي جهان يعني 
، علوم پزشكي تهران )5) (درصد 1/31(علوم پزشكي اصفهان 
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و ) 15) (درصد 2/34(، فردوسي مشهد )14) (درصد 6/34(
بنابراين . بوده است) 16) (درصد 8/36(بيرجند دانشگاه 

توان گفت متوسط نرخ رشد توليدات علمي ايران در  مي
ي طب سنتي از شيب مناسبي برخوردار بوده و از لحاظ  حيطه

  . شود كمي، رشد قابل قبولي در اين حوزه مشاهده مي
هايي چون علوم  ي علمي دانشگاه عالوه بر اين، نقشه

پزشكي اصفهان، علوم پزشكي تهران، فردوسي مشهد و بيرجند 
سنجي،  سنجي، علم كتابهايي از جمله كشاورزي و  و نيز حوزه

در ). 5، 14- 17(هم ترسيم شده است سنجي  سنجي و وب اطالع
هايي بر اساس مدارك پراستناد  ها، خوشه تمام اين پژوهش

اي  ب سنتي كشور هيچ خوشهي ط تشكيل گرديده، اما در حيطه
عدم . بر اساس مدارك برتر اين حوزه تشكيل نشده است

نگاشتي بر اساس شاخص  ي علم ها در نقشه ي خوشه مشاهده
"GCS" )Global citation score ( به دليل عدم حضور

مدارك محققان ساير كشورها در اين نقشه است، اما اين مطلب 
 "LCS"اس شاخص نگاشتي بر اس ي علم در خصوص نقشه

بيانگر ارتباط ضعيف محققان داخلي با يكديگر و نيز عدم استفاده 
  . هاي ساير محققان كشور است از نتايج پژوهش

داد كه  هاي پژوهش حاضر نشان  افزون بر اين، يافته
هاي  اي در توليد مقاله كننده سطح همكاري نيز عامل تعيين 

دريافتي جهاني  توجه به تعداد استنادهاي. پراستناد است
و حضور نويسندگان ساير ) 2پيوست ( 26و  15مدارك شماره 

اين . كشورها در اين مقاالت، شاهدي بر اين سخن است
سو  هم) 15(هاي پژوهش فتاحي و همكاران  مطلب با يافته

محققان داخلي با پژوهشگران   اين امر اهميت همكاري. است
ها را به تدوين  هسازد و دانشگا ساير كشورها را آشكار مي

راهكارهايي براي ترغيب پژوهشگران به اين امر رهنمون 
با اين وجود براي اثبات كامل اين مطلب، نياز به . سازد مي

  .شود هاي بيشتري احساس مي پژوهش
ي قابل توجه ديگر در اين پژوهش، پايين بودن  نكته

ميزان استنادهاي جهاني و محلي دريافتي توليدات علمي 
اين امر به خصوص در مورد . ر اين حوزه استكشور د

اي كه ميزان  استنادهاي محلي به وضوح آشكار است؛ به گونه

TLCS ها، انواع مدارك و مجالت  براي محققان، دانشگاه
اين امر بيانگر . برتر در تمامي موارد برابر صفر بوده است

استناد ندادن محققان كشور به توليدات علمي ديگر محققان 
توان  عالوه بر اين، مي. باشد ي طب سنتي مي ني حوزهايرا

اند مقاالت تأثيرگذاري تأليف  گفت محققان اين حوزه نتوانسته
هاي  پژوهش. ي مقاالت پراستناد ظاهر گردند كنند تا در حيطه

دهد، ميزان استنادهاي جهاني و محلي  پيشين نيز نشان مي
  . )5، 15، 16(باشد  توليدات علمي كشور ضعيف مي

عالوه بر موارد مذكور، پژوهش حاضر نشان داد، دانشگاه 
ي  علوم پزشكي تهران بيشترين تعداد مدارك علمي را در حوزه

ي  دهنده اين امر نشان .طب سنتي در كشور منتشر كرده است
ي طب سنتي نسبت  توجه بيشتر محققان اين دانشگاه به حوزه

با اذعان به افزايش در نهايت،  .ها است به محققان ساير دانشگاه
ي طب سنتي، توجه به كيفيت  توليدات علمي كشور در حيطه

ي علمي  اطالعات توليد شده و تحليل استنادها و ترسيم نقشه
ها و شناسايي داليل اين اتفاق و تالش جهت بهبود آن،  آن

  .موجب ارتقاي جايگاه كشور از اين لحاظ نيز خواهد شد
  
  گيري  نتيجه

 هاي رشته براي علم ساختار لمي و ترسيمبررسي توليدات ع
 توجه موضوع مورد ها، آن تغييرات آخرين پيگيري و مختلف

 و است ناشران و مردان دولت فيلسوفان، كتابداران، دانشمندان،
 محسوب ترسيم اين براي اصلي هاي علمي، ماده متون
ي طب سنتي در  بررسي توليدات علمي حوزه). 18(شوند  مي

مدرك توسط محققان  288ان داد كه در مجموع ايران نيز نش
منتشر شده  Web of scienceايران در اين حوزه در پايگاه 

هاي برتر و  عالوه بر اين، پژوهشگران برتر، دانشگاه. است
. ي طب سنتي در ايران مشخص شد ي حوزه مجالت هسته

  ها نيز عدد  ي مقدار متوسط نرخ رشد اين سال محاسبه
دهد كه اين مقدار نسبت به ساير  نمايش ميدرصد را  32/53

با اين وجود، تعداد . ها از شيب قابل قبولي برخوردار است رشته
استنادات نويسندگان ايراني اين حوزه به مدارك ديگر 

عالوه . باشد سال گذشته، پايين مي 21هاي ايراني طي  پژوهش
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ي طب سنتي براي  ي تاريخ نگاشتي حوزه بر اين، ترسيم نقشه
مدارك  50اي بر اساس  ايراني نشان داد كه هيچ خوشهمحققان 

بر همين اساس، . مهم پراستناد در اين حوزه شكل نگرفته است
پژوهشگران اين حوزه بايد تالش نمايند تا با نگارش مقاالت 
  .مهم و تأثيرگذار نقش بارزي در تاريخ علمي طب سنتي ايفا كنند

  
  پيشنهادها

  پژوهش، نمايي كلي از وضعيت نتايج حاصل از اين . 1

ي طب سنتي را آشكار ساخته و  توليد علم ايران در حوزه
هاي  ي محققان، مؤسسات و دانشگاه تواند مورد استفاده مي

گذاري  عالقمند به اين حوزه قرار گيرد و موجبات سياست
  .صحيح در اين حوزه را فراهم آورد

ربط،  گردد كه مسؤولين و مراكز ذي پيشنهاد مي. 2
ي به دست آمده در اين پژوهش را جهت  مجالت هسته

ي نويسندگان اين حوزه خريداري نمايند تا  ي بهينه استفاده
  .ي پژوهشگران قرار گيرد مورد استفاده
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The Scientific Production and Scientific Mapping of Iranian Researchers 
in Traditional Medicine during 1990-2011 in  

Web of Science* 

Niloofar Hodhodinezhad1, Raziyeh Zahedi Anaraki2, Hasan Ashrafi Rizi3 

Abstract 
Introduction: Traditional medicine is not only useful in health care and improvement of quality 
of life, but also is applied in diagnosis and treatment of diseases. Hence, paying more attention to 
this area is of high important. This study aimed to evaluate the scientific production and scientific 
mapping of Iranian researchers in traditional medicine during 1990-2011 in “Web of Science” 
database. 
Methods: This was an applied study in which scientometric indicators have been used. 
Documents of Iranian researchers in traditional medicine in Web of Sciences during 1990-2011 
were analyzed and then, the historiography of scientific productions was depicted. 
Results: Studies have shown that Iranian researchers in traditional medicine could be ranked as 
the 26th in the world in term of scientific productions with 288 document records. Furthermore, 
the growth rate of scientific publications of this area was 53.3%. In addition, Abdollahi with 13 
records and Tehran University of Medical Sciences with 60 records had the highest rate of 
scientific production in this field. Moreover, most documents were presented as articles and were 
published in Journal of Ethnopharmacology. No cluster was established from the top 50 records. 
Conclusion: In general, growth rate of scientific production in traditional medicine of Iranian 
researcher has an upward trend. Nevertheless, global and total citations of these publications are 
very poor which indicates that these publications are not effective enough. 
Keywords: Science Production; Traditional Medicine; Scientometrics 
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  LCSي طب سنتي بر اساس  مدرك مهم حوزه 50اطالعات مربوط به  :1پيوست 

Nodes: 50 
LCS, top 50; Min: 0, Max: 0 (LCS scaled)  

LCS GCS 
1. Tadjbakhsh H, 1994, REV SCI TECH OIE, V13, P599 0 3
2. Javan M, 1997, J ETHNOPHARMACOL, V58, P125 0 10
3. Pourgholami MH, 1999, J ETHNOPHARMACOL, V66, P211 0 24 
4. Tadjbakhsh H, 1999, REV MED VET-TOULOUSE, V150, P895 0 0
5. Hajhashemi V, 2000, J ETHNOPHARMACOL, V71, P187 0 61
6. Hosseinzadeh H, 2000, J ETHNOPHARMACOL, V73, P379 0 62
7. Dadkhah A, 2001, 1ST WORLD CONGRESS OF THE INT, P793 0 0 
8. Asgary S, 2001, J MOL CELL CARDIOL, V33, PA5 0 0
9. Kelishady R, 2001, J MOL CELL CARDIOL, V33, PA57 0 0
10. Sadraei H, 2001, PHYTOMEDICINE, V8, P370 0 28
11. Akhondzadeh S, 2001, J CLIN PHARM THER, V26, P363 0 37
12. Akhondzadeh S, 2001, J CLIN PHARM THER, V26, P369 0 18 
13. Sayyah M, 2002, PHYTOMEDICINE, V9, P212 0 22
14. Morteza-Semnani K, 2002, J ETHNOPHARMACOL, V80, P181 0 11
15. Galati G, 2002, TOXICOLOGY, V177, P91 0 196
16. Sayyah M, 2002, J ETHNOPHARMACOL, V82, P105 0 12 
17. Javanmardi J, 2002, J AGR FOOD CHEM, V50, P5878 0 40
18. Hosseinzadeh H, 2002, PHYTOTHER RES, V16, P745 0 9
19. Akhondzadeh S, 2003, J CLIN PHARM THER, V28, P53 0 49
20. Hosseinzadeh H, 2003, J ETHNOPHARMACOL, V84, P275 0 8 
21. Akhondzadeh S, 2003, PROG NEURO-PSYCHOPH, V27, P123 0 12
22. Zerehsaz F, 2003, EUR J DERMATOL, V13, P145 0 2
23. Hosseinzadeh H, 2003, PHYTOTHER RES, V17, P422 0 24
24. Jamshidi HR, 2003, MED TEACH, V25, P229 0 10
25. Hajhashemi V, 2003, J ETHNOPHARMACOL, V89, P67 0 23 
26. Javanmardi J, 2003, FOOD CHEM, V83, P547 0 122
27. Rabbani M, 2003, J ETHNOPHARMACOL, V89, P271 0 22
28. Montazeri A, 2004, EJC SUPPL, V2, P112 0 0
29. Sajadian A, 2004, EJC SUPPL, V2, P180 0 0 
30. Morteza-Semnani K, 2004, FITOTERAPIA, V75, P123 0 5
31. Azimian AR, 2004, HEAT TRANSFER ENG, V25, P41 0 0
32. Ramezani M, 2004, J ETHNOPHARMACOL, V91, P167 0 12
33. Asgary S, 2004, PHYTOTHER RES, V18, P370 0 2 
34. Bonjar S, 2004, J ETHNOPHARMACOL, V94, P301 0 10
35. Omidbaigi R, 2005, ACTA HORTIC, P143 0 0
36. Akhondzadeh S, 2005, PHYTOTHER RES, V19, P148 0 29
37. Noorbala AA, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V97, P281 0 27
38. Hosseinzadeh H, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V98, P207 0 14 
39. Montazeri A, 2005, SUPPORT CARE CANCER, V13, P339 0 13
40. Vahdati-Mashhadian N, 2005, PHARMAZIE, V60, P544 0 4
41. Huseini HF, 2005, PHYTOMEDICINE, V12, P619 0 19
42. Fatehi M, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V102, P46 0 15 
43. Ghorbani A, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V102, P58 0 23
44. van Heeswijk RPG, 2005, PHARMACOTHERAPY, V25, P1725 0 5
45. Bernard F, 2006, ACTA HORTIC, P289 0 0
46. Ebrahimzadeh MA, 2006, FITOTERAPIA, V77, P146 0 12 
47. Heidari MR, 2006, J ETHNOPHARMACOL, V103, P345 0 8
48. Movahedian A, 2006, J MED FOOD, V9, P98 0 4
49. Morteza-Semnani K, 2006, METHOD FIND EXP CLIN, V28, P151 0 4
50. Raza M, 2006, J ETHNOPHARMACOL, V104, P297 0 5 
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  "GCS"ي طب سنتي بر اساس  مدرك مهم حوزه 50اطالعات مربوط به  :2پيوست 

Nodes: 50 
GCS, top 50; Min: 10, Max: 196 (GCS scaled)  

  LCS GCS
1. Javan M, 1997, J ETHNOPHARMACOL, V58, P125 0 10
2. Pourgholami MH, 1999, J ETHNOPHARMACOL, V66, P211 0 24
3. Hajhashemi V, 2000, J ETHNOPHARMACOL, V71, P187 0 61
4. Hosseinzadeh H, 2000, J ETHNOPHARMACOL, V73, P379 0 62
5. Sadraei H, 2001, PHYTOMEDICINE, V8, P370 0 28
6. Akhondzadeh S, 2001, J CLIN PHARM THER, V26, P363 0 37
7. Akhondzadeh S, 2001, J CLIN PHARM THER, V26, P369 0 18
8. Sayyah M, 2002, PHYTOMEDICINE, V9, P212 0 22
9. Morteza-Semnani K, 2002, J ETHNOPHARMACOL, V80, P181 0 11
10. Galati G, 2002, TOXICOLOGY, V177, P91 0 196
11. Sayyah M, 2002, J ETHNOPHARMACOL, V82, P105 0 12
12. Javanmardi J, 2002, J AGR FOOD CHEM, V50, P5878 0 40
13. Akhondzadeh S, 2003, J CLIN PHARM THER, V28, P53 0 49
14. Akhondzadeh S, 2003, PROG NEURO-PSYCHOPH, V27, P123 0 12
15. Hosseinzadeh H, 2003, PHYTOTHER RES, V17, P422 0 24
16. Jamshidi HR, 2003, MED TEACH, V25, P229 0 10
17. Hajhashemi V, 2003, J ETHNOPHARMACOL, V89, P67 0 23
18. Javanmardi J, 2003, FOOD CHEM, V83, P547 0 122
19. Rabbani M, 2003, J ETHNOPHARMACOL, V89, P271 0 22
20. Ramezani M, 2004, J ETHNOPHARMACOL, V91, P167 0 12
21. Bonjar S, 2004, J ETHNOPHARMACOL, V94, P301 0 10
22. Akhondzadeh S, 2005, PHYTOTHER RES, V19, P148 0 29
23. Noorbala AA, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V97, P281 0 27
24. Hosseinzadeh H, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V98, P207 0 14
25. Montazeri A, 2005, SUPPORT CARE CANCER, V13, P339 0 13
26. Huseini HF, 2005, PHYTOMEDICINE, V12, P619 0 19
27. Fatehi M, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V102, P46 0 15
28. Ghorbani A, 2005, J ETHNOPHARMACOL, V102, P58 0 23
29. Ebrahimzadeh MA, 2006, FITOTERAPIA, V77, P146 0 12
30. Ghafari H, 2006, HUM EXP TOXICOL, V25, P325 0 16
31. Mehdipour S, 2006, PHYTOTHER RES, V20, P591 0 10
32. Moshiri E, 2006, PHYTOMEDICINE, V13, P607 0 19
33. Mohagheghzadeh A, 2006, J ETHNOPHARMACOL, V108, P161 0 11
34. Huseini HF, 2006, PHYTOTHER RES, V20, P1036 0 24
35. Montazeri A, 2007, EUR J CANCER CARE, V16, P144 0 11
36. Fazeli MR, 2007, FOOD CONTROL, V18, P646 0 17
37. Mirshafiey A, 2007, NEUROPHARMACOLOGY, V53, P353 0 12
38. Eidi A, 2007, NUTR RES, V27, P728 0 11
39. Ebrahimzadeh MA, 2008, TURK J BIOL, V32, P43 0 22
40. Yazdanparast R, 2008, VASC PHARMACOL, V48, P32 0 10
41. Asl MN, 2008, PHYTOTHER RES, V22, P709 0 74
42. Imanshahidi M, 2008, PHYTOTHER RES, V22, P999 0 24
43. Hasani-Ranjbar S, 2008, ARCH MED SCI, V4, P285 0 14
44. Rahimi R, 2009, DIGEST DIS SCI, V54, P471 0 21
45. Ozgoli G, 2009, J ALTERN COMPLEM MED, V15, P243 0 11
46. Mirjalili MH, 2009, MOLECULES, V14, P2373 0 12
47. Hasani-Ranjbar S, 2009, WORLD J GASTROENTERO, V15, P3073 0 20
48. Mahmoudi M, 2009, AFR J BIOTECHNOL, V8, P7170 0 11
49. Mizrak SC, 2010, HUM REPROD, V25, P158 0 15
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