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مقاله پژوهشی

ارزیابی تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی دیابت و تعیین
جایگاه منطقهای و بینالمللی آن طی دو دههی اخیر ()1996-2015
افشین موسوی چلک ،1عارف ریاحی
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چکیده
مقدمه :تعیین جایگاه و نقش هر کشور در تولیدات علمی در حوزههای مختلف موضوعی ،نشان دهندهی میزان توانمندی و عملکرد آن
کشور در جهت ارتقا و کمک به بهبود آن موضوع میباشد .هدف از مطالعهی حاضر ،بررسی کمی و کیفی تولیدات علمی حوزهی دیابت
جمهوری اسالمی ایران و تعیین جایگاه آن در منطقه و جهان میباشد.
روشها :مطالعهی حاضر به روش پیمایشی توصیفی (مقطعی) و با رویکرد علمسنجی صورت گرفته است .جامعهی مطالعهی حاضر را
 2291مقاله و مدرک علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی دیابت تشکیل میدهند که طی دو دههی اخیر و در پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس نمایه شدهاند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم گرافها ،از نرم افزارهای  NodeXL ،SPSSو  VOSviewerاستفاده
شده است.
یافتهها :روند تولیدات علمی ایران در حوزهی دیابت در طی سالهای مورد بررسی رشد داشته و از  5مورد در سال  1996به  299مورد
در سال  2015رسیده است .یافتهها نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایاالت متحده آمریکا و دکتر فریدون عزیزی بهترتیب به
عنوان مهمترین مرکز تولید کننده ،کشور همکار و نویسندهی پرتولید شناسایی شدهاند .همچنین جایگاه جمهوری اسالمی ایران طی
سالهای مورد بررسی رشد مطلوبی داشته و ایران بهترتیب درسطح منطقهای و سطح بینالمللی به رتبهی دوم و بیست و یکم ارتقاء
یافته است.
نتیجهگیری :هرچند به لحاظ کمی تولیدات علمی کشورمان در حوزهی دیابت طی سالهای مورد بررسی رشد مثبتی داشته است ،ولی
سهم جمهوری اسالمی ایران از کل تولیدات علمی حوزهی دیابت بسیار ناچیز بوده است .همچنین بخش قابل توجهی از مدارک علمی
منتشر شده در مجالت نه چندان معتبر و باکیفیت داخلی منتشر شدهاند .سیاستگذاری و برنامهریزی دانشگاههای علوم پزشکی و در
راس آن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای افزایش مطالعات و پژوهشهای مرتبط با حوزه دیابت و ارتقای سطح کمی و
کیفی تولیدات علمی الزم و ضروری بهنظر میرسد.
واژگان کلیدی :تولید علم ،مقاالت علمی ،دیابت ،علمسنجی ،ایران ،پایگاه اطالعاتی اسکوپوس
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الکترونیکAriahi1986@gmail.com :
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مقدمه
اطالعات نقش مهمی در پیشرفت جوامع ایفا میکند [ .]1نفش و
اهمیت اطالعات در جامعهی فراصنعتی امروز ،در خودکفایی ،تکامل و
استقالل فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست
و به همین خاطر است که بیشتر کشورها به تولیدات علمی روی
آوردهاند [ .]2، 3بر این اساس میتوان بیان داشت که توان پژوهشی و
ظرفیت علمی هر کشوری ،مالک مناسبی برای ارزیابی میزان پیشرفت
و بالندگی و توسعهی آن کشور به شمار میرود .الزمهی ارتقاء این توان
و ظرفیت ،بهبود وضعیت تولید اطالعات علمی است [ .]4، 5در واقع
باید بیان داشت که یکی از راههای توسعهی هر کشوری ،میزان حضور
پژوهشگران آن در صحنهی تولید علم و ارائه نظریهها و یافتههای علمی
است [ .]6، 7تولید علم بهعنوان راهی برای به اشتراکگذاری
پیشرفتهای علمی پژوهشگران هر کشور با سایر کشورها محسوب
میشود [ ]8که این امر نه تنها بر توسعهی دانش علمی ،بلکه برای
افزایش تولیدات علمی آنها در عرصهی علمی و بینالمللی میافزاید.
همچنین از آنجایی که افزایش و تعمیق فعالیتهای پژوهشی و در نتیجه
تولید علم ،زمینهساز اصلی توسعه و پیشرفت یک کشور به شمار
میروند ،از این رو هدایت تحقیقات به سوی اولویتهایی که برگرفته
از نیازهای جامعه و سازمانهای آن است ،امری اجتناب ناپذیر بهحساب
میآید [.]9
از سویی دیگر تعیین جایگاه و نقش هر کشور در تولیدات علمی در
حوزههای مختلف موضوعی ،نشان دهندهی میزان توانمندی و عملکرد
آن کشور در جهت ارتقاء و کمک به بهبود آن موضوع میباشد امروزه
کشورهای مختلف برنامههای کالن را جهت فعالسازی بسترهای
مناسب برای تولیدات علمی و میزان اثرگذاری در موضوعات مختلف
تدارک دیدهاند [ ]10و حجم عظیمی از سرمایههای ملی خود را صرف
توسعهی تحقیق و پژوهش بهویژه در نظام سالمت و حوزههای مختلف
و مرتبط با علم پزشکی و بیماریها نمودهاند .یکی از این بیماریها که
بهداشت و سالمت را به خود جلب کرده و میلیونها نفر از افراد را در
کشورها و جوامع مختلف جهان را درگیر خود ساخته ،دیابت است.

امروزه دیابت بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی-درمانی و
اجتماعی-اقتصادی جهان بهحساب آورده میشود [ .]11سازمان
جهانی بهداشت با توجه به آمار و روند رو به تزاید بیماری دیابت در
جهان ،آن را بهعنوان یک اپیدمی نهفته و خاموش اعالم کرده است
[ .]12دیابت شایعترین بیماری غددی در جهان و مسؤول مرگ حدود

 4میلیون نفر در سال است [ .]13بیماری دیابت فقط بهعنوان یک
بیماری شناخته نمیشود ،بلکه یک سری از بیماریهای متابولیک را
شامل شده و باعث بروز عوارضی از جمله مشکالت قلبی عروقی،
چشمی ،کلیوی و ...میشود .دیابت یک نگرانی فزایندهای مهم بهداشتی
عمومی است و بیشتر اهمیت این بیماری بهعلت شیوع باالی آن و
عوارض متععدی میباشد که متعاقب آن ایجاد میشود [.]14، 15
دیابت یک مشکل بهداشتی رایج است که عواقب پزشکی و اقتصادی
جدی دارد .این در حالی است که شیوع دیابت بهطور مداوم در حال
افزایش است ،بهطوری که تعداد مبتالیان از  171میلیون نفر در سال
 2000به  366میلیون نفر در سال  2030خواهد رسد که  81/4درصد
از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند [ .]16در مطالعهای
که در سال  2010منتشر شده است ،نشان داده شد که شیوع دیابت در
منطقهی خاورمیانه بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و برآورد
میشود نرخ رشد ساالنه دیابت تا سال  2030در ایران پس از پاکستان
به رتبه دوم منطقه برسد [ .]17دیابت بهعنوان پنجمین دلیل مرگ و میر
افراد در قرن  21عنوان شده و هزینههای مربوط به این بیماری در سال
 2013میالدی نیز در جهان حدوداً  548میلیارد دالر بوده و این بدین
معناست که بیش از  11درصد از کل بودجه سالمت جهان صرف
بیماری دیابت شده است [.]18
با توجه به شیوع قابل مالحظه این بیماری بهدالیل مختلف از جمله
تغییرات گسترده در شیوهی زندگی و پدیدهی صنعتیشدن بهویژه در
کشورمان و آسیبهای جدی که این بیماری برای افراد و جوامع به
دنبال دارد ،بر لزوم اتخاذ راهبردهای درمانی تأکید میگردد .یافتهها و
نتایج پژوهشها و مطالعات مرتبط با بیماری دیابت میتواند برای
متخصصان و دستاندرکاران این حوزه مفید واقع شده و شرایط و
راهکارهای مناسبی را برای درمان مؤثر فراهم آورد .همچنین بررسی
پژوهشهای صورت گرفته در کشورمان در حوزهی دیابت میتواند
چگونگی و روش انجام این پژوهشها ،گرایشها و شاخههای
موضوعی و نیز خالءهای پژوهشی موجود را شناسایی کرده و باعث
ارتقاء پژوهشهای پیش رو و همچنین آسیبشناسی و ممانعت از
موازیکاری در تحقیقات آینده شود .بهعالوه ،بررسی ساختار تولیدات
علمی در این حوزه منجر به شناخت محققان و پژوهشگران برتر شده
و روند همکاریها و ارتباطات علمی بین متخصصان این حوزه را
تسهیل مینماید .بهعالوه ،آگاهی از وضعیت تولیدات و پیشرفتهای
بهدست آمده در حوزهی دیابت میتواند تصویر جامعی از نوع
فعالیتهای علمی محققان و نویسندگان را نمایان ساخته و سبب
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شناسایی نقاط ضعف و قوت تحقیقات انجام شده گردد .با توجه به

انتخاب و با محدود کردن سالهای مورد بررسی ( =Publication Year

مطالب ذکر شده و از آنجایی که تا بحال مطالعهای در خصوص ارزیابی

 ،)1996-2015کلیهی مدارک علمی که حداقل نام یک ایرانی با

کمی و کیفی برونداد علمی حوزهی دیابت کشومان صورت نگرفته

وابستگی سازمانی به یکی از مراکز و مؤسسات علمی ،آموزشی و

است ،مطالعهی حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی جمهوری

پژوهشی در آن وجود داشته است ،استخراج شدهاند .همچنین برای

اسالمی ایران در حوزهی دیابت و تعیین جایگاه منطقهای و بینالمللی

شناسایی افراد و مجالت هسته ،دانشگاهها و کشورهای مشارکتکننده

کشورمان انجام شده است.

در تولیدات علمی و نیز حوزههای موضوعی پرتولید جستجویی در
میان دادههای بازیابی شده صورت گرفته و تمامی اطالعات مورد نیاز
با استفاده از تکنیکهای علمسنجی بهدست آمده است .برای تجزیه و

روشها

تحلیل اطالعات ،از نرمافزارهای  ،Excel ،SPSSبرای ترسیم حوزههای

مطالعهی حاضر به روش پیمایشی توصیفی و با استفاده از روشهای

موضوعی و افراد پرتولید از نرمافزار  VOSviewerو برای ترسیم

علمسنجی صورت گرفته است .جامعهی آماری مطالعهی حاضر را

گرافها از نرمافزار  NodeXLاستفاده شده است.

کلیهی تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی دیابت و در
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سالهای  2015-1996تشکیل

یافتهها

میدهند .برای گردآوری اطالعات مربوط به تولیدات علمی حوزهی
دیابت ،با مراجعه به پایگاه اطالعاتی اسکوپوس به نشانی

در شکل  ،1روند تولیدات پژوهشگران کشورمان در حوزهی دیابت در

 ،www.Scopus.comدر قسمت جستجوی پیشرفته ،در قسمت اول

پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی دو دههی اخیر قابل مشاهده است .در

فرآیند بازیابی ،در بخش  Affiliation Countryنام ایران ( )Iranدر فیلد

شکل  ،2رتبهی جهانی و منطقهای جمهوری اسالمی ایران در تولید

جستجوی پیشرفته درج و بازیابی اولیه اطالعات صورت گرفته است.

علم حوزهی دیابت در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس قابل مشاهده است.

در مرحلهی دوم و برای شناسایی منابع و مقاالت علمی جمهوری

در شکل  ،3وضعیت تولیدات علمی کشورهای مختلف جهان در حوزه

اسالمی ایران در حوزهی دیابت ،در بخش حوزههای موضوعی و

ی دیابت طی سالهای مورد بررسی قابل مشاهده است.

کلیدواژهها ( )Subject Area & Keywordsکلمهی دیابت ()Diabetes
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شکل -3توليدات علمی کشورهای مختلف در حوزهی ديابت طی دو دههی اخير

بیشترین سهم را در تولید علم حوزهی دیابت داشتهاند ،قابل

متخصصان ایرانی طی سالهای مورد بررسی را داشتهاند ،قابل

مشاهده است .در جدول  ،2کشورهایی که بیشترین میزان

مشاهدهاند.
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جدول  -1مراکز و موسسات علمی ،آموزشی و پژوهشی توليد کننده مدارک علمی حوزه ديابت در ايران
نام دانشگاه  /مرکز

تعداد تولیدات علمی

نام دانشگاه  /مرکز

تعداد تولیدات علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

359

دانشگاه آزاد اسالمی

122

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

264

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

117

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

233

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

113

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

142

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

111

دانشگاه علوم پزشکی ایران

131

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

78

جدول  -2کشورهای همکار در توليد مدارک علمی حوزه ديابت ايران
نام کشور

تعداد تولیدات علمی

نام کشور

تعداد تولیدات علمی

ایاالت متحده آمریکا

108

مالزی

34

بریتانیا

77

هند

30

کانادا

70

سوئد

29

استرالیا

64

هلند

29

ایتالیا

53

آلمان

28

در شکل  ،4شبکهی همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با سایر

دیابت قابل مشاهده است .در شکل  ،5مهمترین حوزههای

کشورهای جهان در تولید علم مقاالت و مدارک علمی حوزهی

موضوعی مقاالت تولید شده در علم دیابت قابل مشاهده است.
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شکل -5شاخههای فرعی توليدات علمی پژوهشگران ايرانی در حوزهی ديابت

یافتهها نشان داده است که موضوعات مرتبط با قندخون ،دیابت،

 ،6مهمترین افراد و پژوهشگران تولید کنندهی مقاالت علمی

انسولین و متابولیسم بخش قابل توجهی از تحقیقات و مقاالت

کشورمان در حوزهی دیابت قابل مشاهده است.

ایرانی حوزهی دیابت را به خود اختصاص داده است .در شکل
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یافتههای بهدست آمده نشان داد که دکتر فریدون عزیزی (شهید

مقاالت و مدارک علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی

بهشتی) ،دکتر باقر الریجانی (تهران) ،دکتر علیرضا استقامتی

دیابت بودهاند.

(تهران) ،دکتر فرشاد فرزادفر (تهران) ،دکتر فرزاد حدائق (شهید

در جدول  ،4مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت پژوهشگران و

بهشتی) ،دکتر پروین میر میران (شهید بهشتی) ،دکتر منوچهر

متخصصان ایرانی در حوزهی دیابت را منتشر کردهاند ،قابل

نخجوانی (تهران) ،دکتر ذاتاله عاصمی (کاشان) ،دکتر محسن

مشاهدهاند.

امینی (تهران) ،دکتر مصطفی قربانی (البرز) و دکتر داود خلیلی
(شهید بهشتی) از مهمترین و اصلیترین پژوهشگران تولیدکننده
جدول  -4مجالت منتشرکنننده بيشترين مقاالت و مدارک پژوهشگران ايرانی در حوزهی ديابت و وضعيت کيفی آنها
نام مجله

تعداد تولیدات

ضریب تاثیر

H Index

شاخص SJR

سطح کیفی

Iranian Journal Of Endocrinology And
Metabolism
Iranian Journal Of Diabetes And Lipid
Disorders
Journal Of Research In Medical Sciences
Journal Of Diabetes And Metabolic Disorders
ActaMedicaIranica
Archives Of Iranian Medicine
Journal Of Isfahan Medical School
Journal Of Mazandaran University Of Medical
Sciences
Iranian Journal Of Kidney Diseases
Iranian Red Crescent Medical Journal
International Journal Of Preventive Medicine
Iranian Journal Of Public Health
Arya Atherosclerosis
Diabetes Research And Clinical Practice

132

0/312

6

0/154

Q4

114

0/649

7

0/147

Q3

95
88
81
70
69

1/558
2/089
0/793
1/488
0/137

23
15
17
35
6

0/378
0/795
0/283
0/532
0/132

Q2
Q2
Q2
Q2
Q3

63

0/390

10

0/229

Q3

58
54
45
45
42
41

1/425
1/158
1/858
0/149
1/006
3/470

23
17
22
23
9
93

0/295
0/431
0/605
0/372
0/434
1/458

Q3
Q2
Q2
Q3
Q3
Q1

*سطح کیفیت مجالت در پایگاه فوق بدین صورت میباشد Q1 .با کیفیتترین مجالت در حوزهی موضوعی Q2 ،مجالت نسبتاً با کیفیت Q3 ،مجالت با کیفیت متوسط،

*

Q4

مجالت با کیفیت ضعیف.

بحث
مقاالت علمی از مهمترین بسترهای نمود تحقیق و پژوهش در
جوامع امروزی بهحساب آمده و رشد کمی و کیفی مقاالت
آموزشی و پژوهشی و کشورها در نظر گرفته میشود .ارزیابی
وضعیت تولیدات علمی ،امکان ارزیابی برونداد پژوهشی را
برای برنامهریزان و سیاستگذاران پژوهشی مهیا میکند.
بیشک ارزیابی فعالیتها ،پژوهشها و تحقیقات منتشر شده
در حوزهی علوم پزشکی از اهمیت دوچندانی برخودار است؛
زیرا از نتایج این مطالعات در درمان بیماریها ،بهبود وضعیت
بهداشتی افراد و ارتقاء سطح کیفی سالمت جامعه میتوان

سالمت جامعه میباشند نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت.
مطالعهی حاضر نیز با هدف بررسی کمی وکیفی تولیدات علمی
جمهوری اسالمی ایران در حوزهی دیابت و تعیین جایگاه
منطقهای و جهانی کشورمان در طی دو دههی اخیر صورت
گرفته است.
نتایج بهدست آمده از مطالعهی حاضر در رابطه با تولیدات
علمی پژوهشگران ایرانی در حوزهی دیابت نشان داد که
تولیدات علمی از  5مورد در سال  1996به  299مورد در سال
 2015ارتقاء یافته و این نشان از رشدی  24درصدی دارد.
تولیدات علمی ایران در سال  2005در مقایسه با سال ،2004
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شده است .همچنین روند تولیدات مدارک و مقاالت علمی

معادل  25/5درصد) .همچنین نزدیک به  60درصد از کل

پژوهشگران حوزهی دیابت در سالهای  2008 ،2006و 2014

تولیدات علمی تنها توسط پژوهشگرانی از هفت کشور آمریکا،

سیر نزولی داشته است .نتایج نشان داد که جایگاه منطقهای و

بریتانیا ،ایتالیا ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه و کانادا تالیف و منتشر شده

جهانی جمهوری اسالمی ایران در تولید علم حوزهی دیابت

است .سهم جمهوری اسالمی ایران از کل تولیدات علمی

طی سالهای مورد بررسی همواره مثبت بوده است .جمهوری

حوزهی دیابت در منطقه و جهان بهترتیب 17درصد و 0/66

اسالمی ایران از سال  2008-2002بعد از ترکیه و رژیم

درصد بوده است .در میان کشورهای آسیایی نیز ،جمهوری

صهیونیستی در رتبهی سوم و از سال  2015-2009پس از ترکیه

اسالمی ایران پس از ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،هند و تایوان در

در جایگاه دوم تولید علم حوزهی دیابت قرار داشته است.

رتبهی ششم قرار داشته است .بسیاری از مطالعات در این رابطه

همچنین یافتههای بهدست آمده از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

نشان داده است که کشورهای پیشرفته سهم بسیار زیادی در

نشان داده است که جمهوری اسالمی ایران با تولید  2291مقاله

تولید علم جهانی داشته [ .]19-21و بهکارگیری فنآوریهای

و مدرک علمی طی بیست سال مورد بررسی ،بهطور کلی در

نوین ارتباطی و اطالعاتی در حوزهی بهداشت و سالمت توسط

رتبهی  27جهان (تنها  4مدرک کمتر از کشور جمهوری چک)

این کشورها ،افزایش تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با حوزهی

و باالتر از کشورهای نظیر نروژ ،نیوزلند ،هنگکنک ،ایرلند،

پزشکی و به دنبال آن افزایش تولیدات علمی را در پی داشته

آفریقای جنوبی ،پرتغال ،رومانی ،سنگاپور ،روسیه ،مصر ،مالزی

است .همچنین داشتن اقتصادی قدرتمند ،تخصیص بودجه و

و  ...قرار داشته است .بهترین رتبهی جهانی جمهوری اسالمی

منابع مالی هنگفت در حوزهی علم و فنآوری و همچنین

ایران در تولید علم حوزهی دیابت نیز در سال  2015و جایگاه

جذب و استفادهی بهینه از نیروی انسانی با توانایی سطح باال

بیست و یکم بوده است .بهعالوه باید اشاره کرد که پژوهشگران

را از دالیل اصلی تولید علمی باالی کشورهای مذکور است .به

ایرانی طی بیست سال مورد بررسی 333474 ،مقاله و مدرک

عالوه از آنجایی که زبان علم در دنیای امروزی ،انگلیسی بوده

علمی منتشر کردهاند و سهم حوزهی دیابت در این بین تنها

و بخش قابل توجهی از مجالت و مقاالت علمی در سطح

 %0/69بوده است .همچنین روند رو به رشد رتبهی منطقهای و

بینالملل از این زبان استفاده مینمایند ،محققان و پژوهشگران

جهانی ایران را میتوان از مهمترین دستآوردهای نقشهی

این کشورها که عمدتاً آشنایی کاملی با این زبان را دارا

جامع علمی کشور دانست که بر جایگاه نخست جمهوری

میباشند ،مشکل و چالش زبانی جدی در استفاده از منابع و

اسالمی ایران در خاورمیانه تأکید داشته است .در رابطه با رشد

همچنین تألیف و نگارش متون و منابع علمی نداشته و فرآیند

تولیدات علمی حوزهی دیابت باید بیان داشت که پیشرفتهای

انجام پژوهش در این کشورها بر خالف کشورهای غیر

فنآوری ،افزایش دسترسی و دستیابی به پایگاههای اطالعاتی

انگلیسی زبان آسانتر میباشد.

علمی ،تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی در داخل کشور و

بهعالوه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید  359مدرک و

همچنین سیاستهای افزایشی پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و

مقاله علمی ،در  15/7درصد از کل تولیدات علمی منتشر شده

گسترش و افزایش تعداد مجالت و به تبع آن تعداد مقاالت

نقش داشته است .همچنین ده دانشگاه مورد بررسی روی هم

علمی ،از مهمترین دالیل رشد تولیدات علمی جمهوری

 1670مقاله و مدرک علمی (نزدیک به  72/9درصد از کل

اسالمی ایران در حوزه مورد بررسی میباشد.

تولیدات علمی) منتشر نمودهاند .بهعالوه باید اشاره کرد که

نتایج بهدست آمده از مطالعهی حاضر همچنین نشان داده است

بخش قابل توجهی از مقاالت و مدارک علمی توسط

که طی سالهای مورد بررسی 203 ،کشور در تولید علم

پژوهشگران و متخصصان حوزهی دیابت وابسته به

 346495مقاله و مدرک علمی مربوطه به حوزهی دیابت نقش

دانشگاههای علوم پزشکی کشور تهیه و منتشر شده است و

داشتهاند و در این میان ،سهم ایاالت متحده آمریکا بیش از یک

نقش سایر دانشگاهها (وابسته به وزارت علوم) و سازمانها و
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است .مطالعات پیشین نیز نشان داده است که دانشگاههای علوم

و  ...بخش قابل توجهی از تحقیقات و مقاالت ایرانی حوزهی

پزشکی ،از پیشگامان تحقیق و پژوهش در حوزهی بهداشت،

دیابت را به خود اختصاص داده است .همچنین در برخی از

سالمت و بیماریها قرار داشته و بخش قابل توجهی از

حوزههای موضوعی از قبیل "تأثیر دیابت بر بیماریهای قلبی

تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در شاخههای مختلف

و عروقی"" ،تشخیص دیابت"" ،سیتولوژی (یاختهشناسی)"،

علم پزشکی توسط این مراکز تهیه و منتشر شده و با یافتههای

"مرگ و میر مرتبط با دیابت"" ،شیوع دیابت"" ،دیابت و

مطالعهی حاضر همسو و همراستا میباشد [.]22، 23

اختالالت رفتاری ،روانی و افسردگی"" ،دیابت و بیماریهای

همچنین نتایج نشان داد که از مجموع  2291مقالهی تولید شده،

ایسکمیک قلب"" ،دیابت و هیپرلیپیدمی"" ،دیابت و تغذیه"

 417مقاله ( )%18/2با پژوهشگران و متخصصانی از  66کشور

و ...تحقیقات و مطالعات اندکی توسط پژوهشگران ایرانی به

مختلف تألیف و منتشر شده است .بهعالوه ،در حدود  %4/8از

چاپ رسیده است .بی شک فراهم آوردن تجهیزات پیشرفته

کل تولیدات و بیش از  %26/1از کل تألیف مشترک مقاالت و

آزمایشگاهی ،تأسیس مجالت در شاخهها و حوزههای مختلف

مدارک علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی دیابت نام

علم دیابت ،کسب استانداردهای الزم برای نمایهسازی آنها در

حداقل یک پژوهشگر آمریکایی به چشم میخورد.

ایندکسهای بینالمللی ،ایجاد شبکه آزمایشگاهی دیابت برای

همکاریهای علمی بینالمللی در عصر کنونی واقعیتی انکار

استفاده حداکثری از تجهیزات موجود ،عقد تفاهمنامه با مراکز

ناپذیر و یک عامل بسیار مهم جهت ترقی و پیشرفت در

معتبر بینالمللی در راستای پروژهها و تحقیقات علمی مشترک

پژوهش و فعالیتهای علمی در نظر گرفته میشود .امروزه

و همچنین ارتقاء و بهبود کیفیت ثبت دیابت در کشور میتواند

توانایی دانشمندان و متخصصان در برقراری تعامل و ارتباط در

در باالرفتن تولیدات علمی حوزههای کمتر توجه شده علم

سطح بینالملل ،منجر به افزایش فعالیتهای تحقیقاتی مشترک

دیابت نقش تأثیر گذاری داشته باشد و به بهبود وضعیت آن

و در نتیجه آن باعث گسترش علم جهانی توسط پژوهشگران

حوزهها کمک شایانی نماید .بهعالوه پیشنهاد میشود که

از سرتاسر جهان گشته است؛ افزایش تعداد مقاالت چند

متخصصان و متولیان علم دیابت ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها و

نویسندهای و تألیف مشترک بهویژه میان متخصصان کشورهای

سایر مراکز علمی و تخصصی مرتبط با دیابت در وزارت

صنعتی و توسعهیافته جهان نشانگر این امر است .در مقابل،

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تعریف پروژهها و

نتایج مطلعه حاضر نشان داد که سطح همکاریهای علمی

طرحهای پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها در حوزههایی که

پژوهشگران حوزهی دیابت در تألیف مشترک مقاالت و مدارک

مطالعات زیادی در آن صورت نگرفته و کمتر بدانها توجه

علمی نمایه شده در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و بهطور کلی

شده است ،زمینه را برای چاپ و انتشار مقاالت علمی در این

مشارکت و همتألیفی در حوزهی دیابت نسبتاً محدود است.

حوزهها فراهم آورند.

مطالعات پیشین نشان داده است که کشورهایی که از لحاظ

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که گروههای علمی دانشگاه

علمی در سطح پایینتری قرار دارند ،نیاز بیشتری برای

علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و اعضای هیات علمی و

همکاری با سایر کشورها و در نتیجه باالتر بردن سطح علمی

پژوهشگران وابسته به این دو دانشگاه از اصلیترین و

کشور خود احساس کردهاند [ .]24بنابراین گسترش و افزایش

پرتولیدترین مراکز ،دپارتمانها و متخصصان کشور در حوزهی

سطح همکاریهای علمی پژوهشگران ایران و همتایان

دیابت بودهاند .بسیاری از مطالعات پیشین از جمله

خارجیشان در حوزهی دیابت بهشدت احساس میشود.

 Ranjbar-pirmousa ،)2016( Erfanmaneshو همکاران

نتایج بهدست آمده از مطالعهی حاضر نشان داده است که

( )2016و  Rahmati-Roodsariو همکاران ( )2013نیز بر نقش

موضوعات مرتبط با گلوگز خون ،سطح قند خون ،دیابت قندی،

و اهمیت دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک کشور در تولید

انسولین ،خون ،متابولیسم ،تری گلیسیرید ،دیابت نوع دو،2

علم حوزههای مختلف پزشکی تأکید داشتهاند [.]25-27
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حوزههای مختلف و معرفی آنها به جامعه علمی و تخصصی

مجالت خارجی و معتبر اتخاذ شود .بی شک عضویت در هیات

میتواند زمینه را برای گسترش شبکههای علمی داخلی و

تحریریه مجالت علمی معتبر و گسترش ارتباطات و تعامالت

همچنین استفاده از نظرات و ایدههای این افراد فراهم آورده و

علمی شرایط را برای ارتقای سطح کیفی مقاالت علمی فراهم

زمینه را برای گسترش تحقیقات و پژوهشها فراهم آورد.

میآورد .همچنین الزم است تدابیری جهت ارتقای سطح کیفی

همچنین حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران و

مجالت ایرانی حوزهی علوم پزشکی اتخاذ گردد.

نویسندگان و نیز سوق دادن آنها به انجام فعالیتهای آموزشی،

در پایان باید اشاره داشت که جمهوری اسالمی ایران که همواره

پژوهشی و بالینی بهجای تمرکز بر کارهای اجرایی و مدیریتی

در صدد اعتالی جایگاه علمی خود در تمامی حوزههای دانش

میتواند در بهبود تولیدات علمی آنها تأثیر مثبتی داشته باشد.

بشری در منطقه و جهان بوده و این مهم به کرات در برنامههای

در رابطه با مجالت منتشر کننده مقاالت علمی پژوهشگران

چشمانداز توسعه و نقشهی جامع علمی کشور ذکر شده است،

ایرانی در حوزهی دیابت ،نتایج نشان داد که بخش قابل توجهی

باید فعالیتهای خود را در حوزهی پزشکی و مرتبط با بیماری

از مدارک و مقاالت در مجالت ایرانی منتشر شدهاند .همچنین

دیابت نیز معطوف سازد .هرچند با توجه به گسترش و فراگیر

 14مجله مورد بررسی روی هم  )%43/5( 997مقاله و مدرک

شدن آموزش و پژوهش در حوزهی علوم پزشکی و استفاده از

علمی پژوهشگران ایرانی در حوزهی دیابت را منتشر ساختهاند

ظرفیتهای موجود و مرتبط با آن ،حرکات شتابنده و عظیمی

و سهم مجالت ایرانی در این بین 11 ،مجله بوده است .میتوان

در سالهای اخیر در حوزهی دیابت صورت گرفته و

چنین استنتاج نمود که پژوهشگران این حوزه تمایل چندانی

موفقیتهایی نیز حاصل شده است ،اما نیاز به سرمایهگذاری و

برای انتشار دستآوردها و یافتههای خود در مجالت معتبر

توجه بیش از پیش مسؤوالن و متولیان وزارت بهداشت ،درمان

خارجی از خود نشان ندادهاند .همچنین بخش قابل توجهی از

و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابعه در این زمینه احساس

مجالت منتشر کننده مقاالت پژوهشگران ایرانی ،از لحاظ

میشود .رشد کمی و کیفی تولیدات علمی و عرضه آن به جهان

شاخصهای کیفی علمسنجی از قبیل ضریب تأثیر ،شاخص

علمی نیازمند افزایش مشارکت و تالش پژوهشگران و

هرش ( ،)H Indexشاخص  SJRو شاخص کیفی مجالت

متخصصان کشور بوده و نتیجهی آن رسیدن به جایگاه شایسته

اسکوپوس ( )Quality 1 to 4در وضعیت قابل قبولی قرار

منطقهای و بینالمللی جمهوری اسالمی ایران در تمامی

نداشتهاند و بهطور کلی مدارک علمی منتشر شده پژوهشگران

شاخههای مختلف علم پزشکی بهویژه در حوزهی دیابت

ایرانی در مقایسه با همتایان خارجیشان (باالخص از

میباشد .تدوین برنامههای راهبردی در خصوص حرکت به

کشورهای توسعهیافته و صنعتی جهان) از کیفیت پایینتری

سوی توسعهی پایدار و عملیاتی نمودن آنها ،مدیریت تغییر در

برخوردار بوده است .در واقع باید اشاره کرد که افزایش تعداد

سیاست چاپ و انتشار تولیدات علمی ،رهنمون شدن

مدارک و مقاالت علمی به تنهایی کافی نبوده و هدف نهایی به

پژوهشگران و متخصصان حوزهی دیابت به رعایت و تبعیت

شمار نمیرود ،بلکه هدف دارا بودن مقاالت با کیفیتی است که

از اصول بینالمللی انتشارات علمی ،تقویت زیرساختهای

از نظر محتوا سبب گسترش واقعی مرزهای دانش و توسعهی

تحقیق و پژوهش و تالش برای ایجاد ارتباط متخصصان داخلی

علم در کشور گردد .بدین منظور الزم است تا کارگاهها و

با همتایان خارجی و گسترش تبادالت و ارتباطات علمی در

دورههای آموزشی در رابطه با آشنا نمودن پژوهشگران و

این زمینه میتواند راهگشا باشد.

متخصصان حوزهی دیابت با مجالت غیر ایرانی و معتبر برگزار
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ABSTRACT
Background: Determine of position and role of each country on scientific production in different subject areas
shows level of capacity and performance of the country to help and improve this subject area. The aim of this
study is to quantitative and qualitative examine of scientific production of Islamic Republic of Iran in the field
of Diabetes and determine its regional and international position.
Methods: This is Survey-Descriptive Study and use Scientometrics approach. Statistical populations include
2291 scientific articles and papers which have been published by Iranian authors in the field of Diabetes in
Scopus Database during 2 last decades. We used SPSS, NodeXL and VOSviewer to draw graphs and analysis
data.
Results: Findings show that Iranian scientific outputs in the field of Diabetes increased from 5 in 1996 to 299
in 2015. Tehran University of Medical Science, United States and Dr Freedom Azizi Respectively founded as
the most important producer Center, Partner country and high producer Author. Also place of Islamic Republic
of Iran upgraded in the period study and stay on second position in region and twenty first position in the word.
Conclusion: Although Iranian scientific production in the field of Diabetes have been increased in a
quantitative factors, but share of the Islamic Republic of Iran among all world production in the field of
diabetes was so low. Also most of scientific papers and articles published in internal journals which haven’t
good and high quality. Making planning and tacking decision by Medical Universities and Government of
Health seems necessary to increase number of researches in diabetes and promote quality and quantity of
scientific papers.
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