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  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ت علمياعضو هي *
  كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پايگاه استنادي علوم جهان اسالم **
  
  

  چكيده
هـا، پركـارترين   بـا شـناخت مـوثرترين پـژوهش    . اي داردجايگـاه ويـژه   پزشكي از جملـه دندانپزشـكي   يحوزهتوليدات علمي در : لهابيان مس

 .جهت بخشيد به توليدات علميتوان مي ،گاه متخصصين كشورمان در اين مياننويسندگان و موسسات و كشورهاي فعال و تعيين جاي

توسـط   Web of Science (WOS)دندانپزشـكي نمايـه شـده در پايگـاه      يحـوزه  ژوهش بررسي ميزان توليـدات علمـي در  اين پاز هدف  :هدف
  . بودكشورها ديگر ان ايراني و صمتخص

 5005كـه   ،بـه دسـت آورده شـد    2009تا  2000در سال هاي  دندانپزشكي يتوليدات علمي در زمينه WOSبا استفاده از پايگاه  :روشمواد و 
  .ها انجام شدهايي بر روي دادهواكاويسايت  هيستبا استفاده از نرم افزار  سپس .مورد براي ايران بود 32براي جهان و  دمور

در ميـان   آمريكـا  يايـاالت متحـده  . است درصد 68/5 ،2009تا  2000 يده ساله يندانپزشكي در دورهرشد توليدات علمي د متوسط :هايافته
در ميـان موسسـات،   . در صدر جدول نشريات قـرار دارد  BRITISH DENTAL JOURNALعلمي  يو مجله بودهشتاز كشورهاي جهان پي ديگر

 هـاي كـه دانشـگاه   ،دهدآوري شده براي ايران نشان ميگردهاي داده .صدر قرار دارند در) Kokich V(كوكيچ  در ميان افراددانشگاه سائو پائلو و 
پاك شير با   ح رو  44فتحي با تي جي سي اس  م ح نيزو هستند موسسات ايراني پيشتاز  ميانتوليدي در  يمقالهشش با  يكتهران و شيراز هر 

  .دنااين مجموعه بوده درپايگاه گان موثرترين نويسندبه ترتيب  4 تي ال سي اس
نشـان  ايـن بررسـي   هاي يافته .اندداشته و دوم را در توليد علم نخستهاي انگلستان رتبه و كشورهاي آمريكا كنونيدر پژوهش  :نتيجه گيري

  . ناچيز استكه اين ميزان نسبت به اهميت رشته بسيار بوده  راارا د WOSاز توليدات علمي دندانپزشكي در پايگاه درصد  63/0كه ايران  ،دهدمي
  يدندانپزشكتوليدات علمي ، WOS پايگاه، توليد علم :كليدي واژگان
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  درآمد
هـاي  هاي ارزيابي فعاليتترين روشسنجي يكي از رايجعلم

توانـد كمـك بزرگـي بـراي      ارزشيابي كمي علوم مـي ، استعلمي 
كمتـر   يهـا بتواننـد بـا هزينـه    ريزان باشد تا آنوالن و برنامهومس

سـازي  بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني بـرده و در بهينـه  
ارزش يك  .)1(ثر باشند واجتماعي هر كشوري م -ساختار اقتصادي

حضور (هاي بعدي  و نوشته هالهثير در مقااي علمي بر مبناي تمقاله
پزشكي  يهاي حوزهرشته. )2( شود تعيين مي) آنها منابعدر مجموع 

ترين اطالعات نياز دارنـد  نويناي، همواره به ل اهميت حرفهبه دلي
 ،از اين روست .دنو توليدات علمي در اين حوزه جايگاه ويژه اي دار

ها را مدنظر قرار توليدات علمي اين حوزه گوناگونكه پژوهشگران 
عصاره و معرفت در پژوهشي مشاركت پژوهشگران ايراني  .داده اند

 ميـان هاي علوم پايـه و  ر مدالين را در حوزهدر توليد علم جهاني د
ي آنـان بيـان كننـده   هاي كه يافتهكردند، اي پزشكي بررسي رشته

زمـاني   يدر محـدوده بـه ويـژه   افزايش چشمگير توليدات ايرانـي  
 همچنـين  .)3( در پايگاه يـاد شـده اسـت    2003تا  1990 هايسال

 2006كــه در ســال  ،و همكــاران )Gil-Montoya( جيــل مونتــاني
در  2003 تـا  1999زمـاني   يرا در بازهتوليدات علمي دندانپزشكي 

علـم سـنجي بررسـي    هـاي  نمايهاز نظر كيفي، كمي و ISI پايگاه 
كه كشورهاي آمريكا، انگلستان، ژاپـن   ،به اين نتيجه رسيدندكرند، 

از ايـن  . )4(و كشورهاي اسكانديناوي پرتوليد ترين كشورها هستند 
هـاي پايگـاه   كه با استفاده از داده ،سعي شده استرو در اين مقاله 

WOS   و بهره گيري از نرم افزار هيست سايت به بررسي توليـدات
 يده سـاله  يدندانپزشكي و رونـد رشـد آن در طـي دوره    يحوزه

  .پرداخته شود 2009تا  2000
  

  روش مواد و 
، )TS=dentistry and PY=2000-2009( فرمولبا استفاده از 

با استفاده از و  دگردي ازيابيبد ركور  5005 ياد شده شماراه در پايگ
 آن روي بـر هـاي الزم  واكاوي  (Hist cite)نرم افزار هيست سايت

دسـته از اسـتنادها    دواين نرم افزار قـادر بـه تعيـين     .گرفتجام نا
كل استنادها در شمار (TLCS= Total Local Citation Score)  شامل

 (TGCS= Total Global Citation Score) و بازيابي شده يمجموعه
بازيـابي شـده در   هـاي  لهبه مقا WOSدر پايگاه  كل استنادهاشمار 

  . است هر سال بخصوص
 اسـتفاده  هاي ايرانهمين روش براي داده ،بعد يدر مرحله

اي ميـان توليـدات علمـي ايـران بـا      مقايسـه  سرانجامتا بتوان  شد

از هـدف  . دندانپزشكي انجام داد يدر زمينهي توليدات علمي جهان
و  نويسندگان پرتوليـد ، علمي توليدات رشد روند اين بررسي، تعيين

 مهمهاي همجل ،هادانشگاه پرتوليدترين كشورها،ترين فعال ،اثرگذار

 هاي مواد انتشاري، زبان مدارك بازيابي شـده، آثـار  ، قالبهسته و

  . است دندانپزشكي يحوزه اثرگذار و مهم
  
  ته هاياف

بـا   2009باالترين ميزان مدارك توليد شده مربوط به سـال  
مـدرك   385بـا    2002مدرك و كمترين آن مربوط به سـال   719
 دندانپزشـكي رشد توليدات علمي  متوسطاين اعداد  يپايهبر . است

  .)1 دارنمو(است درصد   68/5 ده ساله يدر طول اين دوره
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 به علوم استنادي ييهنما در دندانپزشكي يحوزه تانتشارا درون  1نمودار 

   سال تفكيك
  

كـه   ،شدآشكار استنادهاي دريافتي  شمارها و دادها بررسي ب
و پس از آن مربوط به  2000مربوط به سال استناد  بيشترين ميزان

بـا توجـه   . است 2009و كمترين ميزان مربوط به سال  2004سال 
هـاي  لهفرصت بيشتر و مقا 2000 كه مدارك مربوط به سالبه اين
انـد، ايـن   فرصت كمتري براي اسـتناد گـرفتن داشـته    2009سال 
 2004سال  هايهمقال له توجيه پذير خواهد بود، اما در رابطه باامس
كه متون علمـي توليـد شـده در ايـن سـال       ،توان نتيجه گرفتمي

ان بررسي مدارك بازيابي شده نشـ  .اندگذاري بودهاثر متون مهم و 
نوشـته   قالب انتشاري 11 ركورد، در 5005كه در مجموع  ،دهدمي
ي مورد در رتبـه  3496با  )Article( مقاله ،، كه از اين تعداداندشده

   مــــواد ويراســــتاري قــــرار دارد، و پــــس از آن  نخســــت 
(Editorial material)  ــا ــورد 367بـ ــه مـ ــايش  يو مقالـ همـ
(Proceedings paper)  مــدارك يگونــه بيشــترينمــورد  363بــا 

را از  شـمار مورد كمترين  7با  (Corrections)هستند و تصحيحات 
 ،توليـدي مدارك  . مدرك به خود اختصاص داده است يگونهنظر 

  اند، كه همانگونه كه انتظاردنيا نگارش شده يدهـان زنـزب 16ه ـب



  1390تابستان ، دوي ، شمارهدوازدهمي دوره                                                                                                 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

172 

  علمي اطالعات توليد دنيا در برتر ده كشور   1 لجدو
  دندانپزشكي

  در  علمي توليدات شترينيب داراي برترهاي مجله عناوين 2لوجد 
  دندانپزشكي يحوزه

  

شمار   كشور رديف
 شمار  نام مجله رديف  تي جي سي استي ال سي اس  مدرك

  مدرك
  BRITISH DENTAL JOURNAL  408  1   9157  1215  1487 اياالت متحده آمريكا  1
  JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION 284  2   3561  736  709  انگلستان  2
  JOURNAL OF DENTAL RESEARCH  226  3   1530  127  377  برزيل  3
  JOURNAL OF DENTAL EDUCATION  171  4   1405  165  245  آلمان  4
  QUINTESSENCE INTERNATIONAL  117  5   1844  123  223  ژاپن  5
         75  12  32  ايران  28

  
 4846رفت زبان انگليسي كه زبان علمي و بين المللي است بـا  مي

و پس از آن با اختالف بسيار زياد زبان آلماني و  بودهمدرك پيشتاز 
  مـورد بـه ترتيـب در     45و  50شـمار  بـا  پس از آن زبـان پرتغـالي   

آوري گـرد هـاي  بررسي داده. ندقرار گرفته اهاي دوم و سوم مكان
ــي  ــان م ــده نش ــدش ــه در ت ،ده ــد ك ــه 5005ولي ــوزه يمقال  يح

كشور دخيل بوده انـد كـه در ايـن ميـان ايـاالت       92دندانپزشكي، 
قـرار   نخسـت  يمدرك توليدي در رتبـه  1487آمريكا با  يمتحده

  و  709بـه ترتيـب بـا توليـد      دارد و پس از آن انگلسـتان و برزيـل  
اين سه كشـور  . اندار گرفتههاي دوم و سوم قرمدرك در رتبه 377

 .انـد اي باالي جدول قرار گرفتـه هريافت استناد نيز در رتبهد نظراز 
 شـمار است، اخـتالف بسـيار زيـاد     چشمگيرآنچه كه در اين ميان 

. توليدات و استنادهاي دريافتي سه كشور صدرنشين جـدول اسـت  
بـه  را  28 يمقالـه، رتبـه   32كشورها، با توليد  ديگرايران در ميان 

  ).1جدول ( استدست آورده 
ي حـوزه  علمي معتبر در هـر رشـته و  هاي لهاز آنجا كه مج

 اهميـت اسـت،   دارايبراي متخصصان آن حوزه بسـيار  موضوعي 
ـ بعدي  واكاوي  كـه توليـدات علمـي    هـايي هبر روي بيشترين مجل
ايـن  . شـد  انـد، انجـام داده  دندانپزشكي را به چاپ رسـانده  يحوزه

مـورد از   408 كه متخصصـان دندانپزشـكي   ،دهدبررسي نشان مي
 BRITISH DENTAL JOURNAL علمـي  يخود را در مجلههاي لهمقا

  هــــايمجلــــهانــــد و پــــس از آن در بــــه چــــاپ رســــانده
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION  بــا

مقالـه در   226بـا   JOURNAL OF  DENTAL RESEARCHو  284
  . هاي بعدي قرار دارندرتبه

 مقاله 59سائو پائلو با توليد شگاه توليد علم دان شمارظر ـاز ن
 دندانپزشكي جهان يعلم در حوزه يموسسات توليدكننده در صدر

دوم قـرار   يمقاله در رتبـه  49انشگاه كارولينا با توليد و نيز د است
 يترين نويسـنده در حـوزه  فعالمدرك توليدي  37با كوكيچ،  .دارد

ــوده دندانپزشــكي ــوثرترين نويســنده ب ــي م ــا ) Mjor( مجــور ول   ب
با استفاده از . د جهاني استاستنا 263استناد محلي و  89، مقاله 26

واژگـان كليـدي دنتيسـتري    كه  ،شد آشكار نرم افزار هيست سايت
)DENTISTRY(،  ــا ــب  ) ORAL(اورال  و) DENTA(دنت ــه ترتي ب

  .اندبيشترين استفاده را داشته
ـ   پژوهش، ي ديگري از اين در مرحله  ران توليـدات علمـي اي

ي زمـاني ده سـاله   يدر محدوده موضوعي دندانپزشكي يدر حوزه
توليـدات  . گرديدبررسي  "سآوساين وب"پايگاه  در 2009تا  2000

مـورد   32زمـاني   يعلمي پژوهشگران كشورمان در اين محـدوده 
از توليدات علمي اين درصد  64/0 بوده است، يعني چيزي در حدود

بيشترين ميزان توليدات علم مربوط بـه  . اندحوزه را بر عهده داشته
هـا  داده بررسـي بـا  . اسـت مدرك علمـي   10با توليد  2009سال  
اس مربوط به سال  تي جي سيكه بيشترين ميزان  ،شودمي آشكار
كه توليدات  بودهو بيانگر اين مطلب  استمورد  54كه بوده  2003

. هسـتند  گـذارترين توليـدات  اثـر  علمي ايـن سـال از مهمتـرين و    
ده ساله در  يپركارترين نويسندگان ايران كه آثارشان در اين دوره

سه مقالـه  دست كم نمايه شده است، افرادي هستند كه   ISIپايگاه
  ميـان صـفر و   استناد به اين آثار نيـز   شمار. به آنها ثبت شده است

تـي جـي    بـا اي مقالهبا فتحي  م حدر اين ميان . در نوسان است 2
   پاك شـير بـا   ح رو رين نويسنده در اين پايگاه موثرت ،44سي اس 

پراســتنادترين نويســنده در ايــن  4تــي ال ســي اس  بــااي مقالــه
برتـرين موسسـات از نظـر توليـدات علمـي      . مجموعه بـوده اسـت  

مـدرك و   6دندانپزشكي در ايران، دانشگاه شيراز و تهران با توليـد  
  بــه ترتيــب   يــكدانشــگاه شــهيد بهشــتي و اصــفهان هــر     
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  ايرانــي مــدارك پژوهشــگران . هســتندمــدرك توليــدي  3و  4بــا 
، مـرور،  مقالـه همـايش  مقالـه،  ( قالب پنجدر علمي توليدي خود را 
  كـه انتظـار   گونـه  همـان . انـد منتشر نمـوده  )مواد ويراستاري و نامه

. اسـت  علمـي  يشكل مدارك توليد شده، مقالـه رفت بيشترين مي
توسـط   ندانپزشـكي موضـوعي د  يحـوزه نوشـته شـده در    مدارك

بـه   همگـي انـد،  نمايه شده WOSكه در پايگاه  ايرانيپژوهشگران 
  .زبان انگليسي است

ــگران ــورمان پژوهشــ ــ كشــ ــايهمقالــ ــود را  هــ   خــ
   يانــــد كــــه مجلــــهچــــاپ رســــانده مجلــــه بــــه 25در 

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE  با انتشار سه مقاله در
بـا   DENTAL MATERIALS يصدر جدول قرار دارد، اما مجلـه 

استناد جهاني بيشترين ميزان استناد  37 انتشار يك مقاله و دريافت
اهميـت   يداده، كه اين مطلب نشـان دهنـده   را به خود اختصاص

 ودنتـال  موضوعي واژگان كليدي ده ترين ااستف پر. استاين مقاله 
   ايــــرانين و) IRAN(ي ايــــران واژهدو پس ســــو دنتيســــتري 

  

)IRANIAN (است كار رفته يه بهبيشتر از بق.   
  

  بحث و نتيجه گيري 
 هـاي كشورهاي آمريكا، انگلسـتان رتبـه   كنونيدر پژوهش 

كه اين نتيجه با پژوهشـي   ،اندو دوم را در توليد علم داشتهنخست 
انجـام دادنـد    2006كـه در سـال    ،جيـل مونتـاني و همكـاران   كه 

ن در كشورهاي برزيل و آلمـا  كنونياما در رتبه بندي است يكسان 
پيشـين  كـه در پـژوهش    ،انـد هاي سوم و چهارم قـرار گرفتـه  رتبه

 دهد كه ايـران نشان مي بررسيهاي يافته. اندجايگاه برتري نداشته
  را  WOSاز توليــدات علمــي دندانپزشــكي در پايگــاه درصــد  64/0
 با. ناچيز استكه اين ميزان نسبت به اهميت رشته بسيار بوده  دارا

 رود بـا توليـد  انتظار مـي  متخصصان در كشور، شمارتوجه به وجود 

بيشتري مقاله بـه زبـان انگليسـي و منتشـر نمـودن آنهـا در       شمار 
  ايـران در توليـد علـم دندانپزشـكي      يعلمي معتبر رتبـه هاي لهمج

  . باال رود

 
****** 
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