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Abstract

Background: Scientific production investigation is a suitable facility to make policy and taking decision and will
provide recognizing of past situation and also can be effective on the aim of scientific movement, Determination of
research priorities and identifying available weaknesses. This study aimed to quality and quantity evaluation of
scientific production among Iranian researchers in the field of cancer during 2006-2015.
Materials and Methods: This is Survey-descriptive study (sectional) and uses scientometrics approach. Statistical
populations include 3283 articles and documents in the field of cancer which published in Scopes’ Scientific Journal
during 2006-2015. To Analysis data and draw graphs we use SPSS, NodeXL and VOSviewer.
Findings: Findings show that Iranian scientific production increased during the period of study and the rate of growing
was 25% every year. Also ratio of international scientific collaboration in the field of cancer was 19.3%. Superior
medical universities founded as the most important producer center and developed and industrials countries founded as
the most important co-worker in publishing scientific outputs. Also measure of scientific production in some categories
like bone (41 Documents), child cancer (67), and uterus (69) were not in the good level.
Conclusion: Though Iranian scientific production in the recent years had a great growth, but these articles published
in the not good valid and high quality journals. Supporting of ministry of health and medical education and their
medical universities to researches, increasing the rate of Iranian scientific researchers’ interaction and collaboration
with their co-worker in other countries, growth of budget and financial supporting related to research, providing
laboratory facilities and training courses related to methods of writing scientific articles could be useful and effect on
quality and quantity of scientific production increasing.
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 3استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1321/40/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1321/41/40 :

چكیده:

سابقه و هدف :بررسی تولیدات علمی ،ابزار مناسببی ببرای سیاسبتگبذاری و برنامبهریبزی حبحیو و شبنا ت وضبییت گذشبته را فبراهم آورده و موجب
هدفدارکردن حرکات علمی و تییین اولویتهای پژوهشی و شناسایی نقاط ضیف و کمبودهای موجود میشود .مطالیه حاضر با هبدف ارزیبابی کمبی و کی بی
مقالات و مدارک علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان طی سالهای  2412-2441حورت گرفته است.
مواد و روش بررسی :پژوهش حاضر به روش پیمایشی-توحی ی (مقطیی) و با است اده از ابزارهای علم سنجی حورت گرفته است .جامیه آمباری مطالیبه
حاضر را  2202مقاله و مدرک علمی پژوهشگران کشورمان در حوزه سرطان تشکیل میدهند که طی سالهای  2412-2441در مجلات تحت پوشبش پایگباه
اطلاعاتی اسکوپوس منتشر و نمایه شدهاند .برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارهای  NodeXL ،SPSSو  VOSviewerاست اده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان طی یک دهه ا یبر از رشبدی سبالیانه  22درحبدی بر بوردار ببوده اسبت.
همچنین ضری همکاری علمی بینالمللی مقالات و مدارک علمی حوزه سرطان  12/3درحد بوده است .دانشگاههای علوم پزشکی تیپ برتر از مهمترین مراکز
تولید کننده مدارک علمی و پژوهشگران کشورهای حنیتی و توسیهیافته جهان از مهمترین شرکای متخصصان ایرانی در تولید علم مشترک بودهاند .همچنبین
تحقیقات و مطالیات حورت گرفته در بر ی حوزههای علم سرطان از قبیل سرطان ح را ( 01مدرک) ،کودکان ( )16و رحم ( )12در سبطو قاببل قببولی قبرار
نداشته است.
نتیجهگیری :هر چند به لحاظ کمی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی طی سالهای ا یر رشد نسبتاً قابل قبولی داشته ولی به لحباظ کی بی ایبن مقالبات در
مجلات میتبر و با کی یت بالا منتشر نشدهاند .حمایت وزارت بهداشت ،درمان و آمبوزش پزشبکی و دانشبگاههبای علبوم پزشبکی وابسبته ببه آن از محققبان و
متخصصان پزشکی ،افزایش تیاملات و ارتباطات علمی پژوهشگران ایرانی با همکاران ارجیشان ،افزایش بودجههای مربوطبه تحقیق و پژوهش ،فراهم نمودن
امکانات آزمایشگاهی و برگزاری دورههای آموزشی شیوههای نگارش مقالات علمی جهت افزایش سطو کمی و کی ی مقالات علمی ،لازم و ضروری بنظر مبی-
رسد.
واژگان کلیدی :سرطان ،تولیدات علمی ،مطالیات تطبیقی ،علمسنجی ،پایگاه اطلاعاتی ،ایران،
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یک دهه مطالعات پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و

یک دهه مطالیات پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان (200 /)2441-2412
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و حنیتی دنیا نیز با کاهش ملموسی در زمینه شمار مبتلایان به سرطان
روبرو نخواهند شد .سازمان بهداشت جهانی در سال  ،2412پیشگیری از
سرطان و بالا بردن کی یت زندگی بیماران مبتلا به سرطان را مورد تاکید قرار
داده و پیشبینی کرده است که با کنترل عوامل طر ،حدود  %04از موارد
مرگ و میرناشی از سرطانها قابل پیشگیری بوده و با درمان و تشخیص به
موقع ،یک سوم از بار بیماری کاهش مییابد (.)12-16
با توجه به اهمیت بیماری سرطان و از آنجایی که تاکنون پژوهشی در
جهت ترسیم نقشه علمی حوزه سرطان در کشورحورت نگرفته است ،این
مطالیه در نظر دارد با روش مصورسازی و ترسیم نقشه علمی ،حجم عظیم
دادههای مرتبط با این حوزه را سازماندهی نموده و حوزههای مهم و پرتولید
و شا ههای مختل ی که توجه کمتری بدانها حورت گرفته است را
مشخص نماید .همچنین این مطالیه در نظر دارد تا افراد و دانشگاههای
هسته و پرتولید را شناسایی نموده و شرکای احلی تولید علم حوزه سرطان
جمهوری اسلامی ایران را مشخص نماید .آگاهی از وضییت تولیدات علمی
در حوزههای مختلف سرطان میتواند به محققین علاقهمند در این زمینه
کمک نماید تا با شکافهای علمی موجود آشنا شده ،افراد میتبر را شناسایی
کنند و موضوعات و مطالیات ود را با دید وسیعتری مورد بررسی قرار
دهند .در واقع باید بیان داشت که انجام مطالیات علمی در این حوزه و
انیکاس نتایج تحقیقات در قال مدارک و مقالات علمی میتواند در راستای
حل مشکلات بهداشتی ،درمانی و کاهش بار بیماریهای مرتبط با آن
تاثیرگذار باشد ( .)10 ،12در حوزههای مختلف دانش بشری انتشار نتایج
دستآوردهای دانشمدان و متخصصان به بهترین شیوه و در کمترین زمان
از مهمترین عوامی محسوب میشود که میتواند به ارتقای سطو دانش آن
حوزه کمک نماید ( .)24 ،21علم پزشکی و بیماریهای سرطان نیز از این
قاعده مستثنی نبوده و انتشار مدارک و مقالات علمی علاوه بر ارتقای سطو
دانش تخصصی پژوهشگران و متخصصان ،موجبات ارتقای سطو سلامت
افراد جامیه بالا ص بیماران سرطانی را فراهم واهد نمود .نتایج این
پژوهش در حورت است اده کاربردی میتواند به برنامهریزی و
سیاستگذاری موثر در زمینه سرطان در کشور کمک نماید .با توجه به
مطال ارائه شده و از آنجایی که تا کنون پژوهشی به بررسی سا تار
تولیدات علمی پژوهشگران و متخصصان جمهوری اسلامی ایران در حوزه
سرطان نپردا ته است ،مطالیه حاضر با هدف ارزیابی کمی و کی ی تولیدات
علمی حوزه سرطان و تییین جایگاه منطقهای و جهانی کشورمان در این
زمینه حورت گرفته است.
مواد و روشها:
پژوهش حاضر در زمره مطالیات علمسنجی و به روش پیمایشی توحی ی
انجام گرفته است .جامیه آماری مطالیه حاضر را کلیه مدارک و مقالات
علمی پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان تشکیل میدهند
که طی سالهای  2412-2441و در مجلات نمایه شده توسط پایگاه
اطلاعاتی اسکوپوس به چاپ رسیده باشند .دلیل انتخاب پایگاه اطلاعاتی
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مقدمه:
پژوهش ،تحقیقات و تولیدات علمی سهم بسزایی در ارتقا زندگی و رشد و
توسیه اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی در سطو جوامع گوناگون ای ا میکنند
( .)1دولتها همواره سیی کردهاند بودجههای پژوهشی ود را به گونهای
توزیع کنند که پژوهش در حوزههای مهم و موضوعاتی که ارتباط تنگاتنگی
با جنبههای مختلف زندگی تمامی افراد جامیه دارد را مورد حمایت قرار
دهند و از سویی دیگر ،شرایطی را فراهم نمایند تا پژوهشگران به اطلاعات
مرتبط و با کی یت در کوتاهترین زمان و بدون محدودیت مکانی دسترسی
یابند ( .)2-3در نتیجه ،تولیدات علمی مستخرج از تحقیقات و مطالیات
علمی میتواند به مسئولان در فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری یاری
رساند ( .)0امروزه ،کشورها نه تنها بر اساس عواملی از قبیل تولید نا الص
ملی ،قدرت نظامی ،موقییت منطقهای و جغرافیایی و  ...ارزیابی میشوند،
بلکه یکی از مهمترین مول ههای رشد و توسیه آنها ،میزان اهمیت و اولویت
قرار دادن پژوهش و تولید و مصرف اطلاعات علمی در آن کشورها میباشد
( .)2-1در واقع باید اشاره کرد که امروزه تولیدات علمی را مییاری مناس
برای ارزیابی توسیه و پیشرفت جوامع در نظر گرفته و آن را به عنوان یکی
از مهمترین شا صههای میزان فیالیتهای علمی و تحقیقاتی به حساب
میآورند .همچنین تولیدات علمی راهی مناس برای به اشتراکگذاری
پیشرفتهای علمی پژوهشگران کشورها با یکدیگر به حساب آورده میشود
(.)6
از سویی دیگر باید اشاره داشت که تییین جایگاه و نقش هر کشور در
تولیدات علمی در حوزههای موضوعی مختلف نشان دهنده میزان توانمندی
و عملکرد آن کشور در جهت ارتقا و کمک به بهبود آن موضوعات میشود
( .)0زیرا بررسی تولیدات علمی از طریق شنا ت وضییت گذشته ،ابزار
مناسبی برای سیاستگذاری و برنامهریزی ححیو فراهم آورده و موج
هدفدار شدن فیالیتهای علمی و تییین اولویتهای پژوهشی و در کنار آن
منجر به شناسایی نقاط ضیف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی
میشود ( .)2یکی از مهمترین موضوعات دانش بشری که همواره و از دیرباز
مورد توجه افراد ،متخصصان و پژوهشگران قرار داشته و جوامع ،دولتها و
کشورهای مختلف بخش قابل توجهی از سرمایه ،نیروی انسانی و تمرکز
ود را بدان میطوف سا تهاند ،علم پزشکی و در راس آن بیماریهای و
امراض مختلف بویژه بیماری سرطان میباشد (.)14
سرطان یک بیماری است که با تغییر شکل غیر طبییی سلول و از دست
رفتن تمایز سلولی مشخص میشود ( .)11علیرغم پیشرفتهای قابل توجه
علم پزشکی ،سرطان همچنان به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای قرن
حاضر شنا ته شده و دومین علت مرگ و میر بید از بیماریهای قلبی و
عروقی به حساب آورده میشود ( )12-10به گونهای که این بیماری یکی از
بیماریهای شایع در دنیای متمدن امروزی است که تیداد افراد مبتلا به آن
روز به روز افزایش مییابد .طبق آ رین تخمینها ،شیوع سرطان در
دهههای آینده در کشورهای در حال توسیه جهان بویژه جمهوری اسلامی
ایران با روندی رو به ازدیاد همراه واهد بود و حتی کشورهای توسیه یافته
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اسکوپوس ،تیداد مجلات بیشتر (و به تبع آن مقالات بیشتر نمایه شده) و
همچنین جامییت گستردهتر این پایگاه در مقایسه با دیگر پایگاههای
اطلاعاتی میباشد که وضییت تولید علم کشورها و حوزههای موضوعی
مختلف را به شکل مناس تری منیکس میکند .همچنین ابزارها و دمات
ارائه شده در این پایگاه (که در سایر پایگاهها تا به این حد ارائه نشده است)
به پژوهشگران حوزه علمسنجی کمک میکند تا بتوانند اطلاعات را در
کوتاهترین زمان و به بهترین شکل استخراج و تجزیه و تحلیل نمایند و این
امر از مزایا و ویژگیهای منحصربهفرد این پایگاه بوده است .برای گردآوری
اطلاعات با مراجیه به پایگاه اسکوپوس (از طریق اشتراک دانشگاه علوم
پزشکی مازندران) به نشانی  ،www.Scopus.comدرقسمت جستجوی
پیشرفته ( )Advance Searchنام ایران ( )Iranدر قسمت Affiliation
 Countryوارد شده و سال تولید مقالات ()Publication Year
بین 2412-2441انتخاب شده است .همچنین در بخش عنوان ،چکیده و
کلیدواژه مقالات علمی ( )Title ,Abstract and Keywordواژه سرطان
( )Cancerاضافه و جستجوی اولیه حورت گرفته است .در این بخش،
 2202مقاله و مدرک علمی در حوزه سرطان که حداقل یک پژوهشگر و
نویسنده با وابستگی سازمانی به یکی از مراکز و موسسات علمی و
دانشگاهی کشورمان در تهیه و انتشار آن نقش داشته است ،بازیابی شده
است .در قسمت دوم فرایند گردآوری اطلاعات و برای تییین افراد،
دانشگاهها و مجلات هسته ،کشورهای پرتولید و شرکای احلی جمهوری
اسلامی ایران ،حوزههای موضوعی فرعی شا ه سرطان ،تولیدات علمی در
انواع سرطانها و روند تولید علم پژوهشگران ایرانی طی سالهای مورد
بررسی ،جستجویی در دادههای بازیابی شده حورت گرفته و تمامی موارد به
ت کیک استخراج شده است .همچنین برای شناسایی و تطابق نام افراد
پرتولید جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان ،اسامی پژوهشگران در
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت جستجو شده تا از
بوجود آمدن تشابهات اسمی و اشتباهات و اشکالاتی از این قبیل جلوگیری

1817
1615

(Eastern Mediterranean Regional office of World
) )Healthقابل مشاهده است.

در جدول  ،2دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان که بیشترین تیداد مدارک و
مقالات علمی در حوزه سرطان را به چاپ رساندهاند ،قابل مشاهدهاند.
در شکل  ،3شا ههای فرعی مقالات و مدارک علمی حوزه سرطان که
توسط پژوهشگران و متخصصان ایرانی طی سالهای  2412-2441مورد
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259 304
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بیمل آید .برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ،SPSS
NodeXLو  VOSviewerاست اده شده است.
یافتهها:
تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان طی سالهای مورد
بررسی در شکل  1قابل مشاهده است.
نتایج بدست آمده از شکل  1نشان میدهد که تولیدات علمی جمهوری
اسلامی ایران در حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی همواره حیودی
بوده است و از  222مورد در سال  2441به  1016مورد در سال  2412ارتقا
یافته است.
وضییت کشورهای مختلف جهان در تولید علم حوزه سرطان طی سالهای
مورد بررسی در شکل  2قابل مشاهده است.
نتایج بدست آمده از شکل  2نشان میدهد که ایالات متحده امریکا با بیش
از  324هزار مقاله و مدرک علمی پرتولیدترین کشور جهان در تولید علم
حوزه سرطان بوده است .کشور چین نیز با بیش از  144هزار مقاله علمی در
رتبه دوم قرار داشته است .کشور ژاپن به همراه کشورهای اروپای غربی
(بریتانیا ،آلمان ،ایتالیا و فرانسه) در رتبههای بیدی قرار داشتهاند .نتایج
بدست آمده همچنین نشان داده است که سهم تولید علم و تحقیق و
پژوهش در حوزه سرطان در میان کشورهای افریقایی ،امریکای جنوبی،
آسیای مرکزی و اروپای شرقی بسیار ناچیز بوده است.
در جدول  ،1سهم تولیدات علمی بینالمللی پژوهشگران حوزه سرطان در
میان کشورهای منطقه (کشورهای عضو دفتر مدیترانه شرقی EMRO

یک دهه مطالیات پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان (201 /)2441-2412

جدول  .1سهم کشورهای منطقه در تولید علم حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی.
نام کشور

تولیدات علمی

نام کشور

تولیدات علمی

نام کشور

تولیدات علمی

ایران

9659

لبنان

4626

قطر

864

ترکیه
مصر

عربستان سعودی
پاکستان

42961
8829
7291

7617

تونس

امارات متحده عربی

167

مراکش

896

اردن

بررسی قرار گرفته است ،مشخص شده است .شا ههای فرعی مقالات و
مدارک علمی حوزه سرطان بر اساس بسامد کلمات در قسمت عنوان،
واژگان کلیدی و چکیده مقالات شناسایی و استخراج شده است.
در جدول  ،0سرطانها و بیماریهایی که بیشترین تیداد مقالات و مدارک
علمی در آن حوزهها توسط پژوهشگران و متخصصان ایرانی طی سالهای
مورد بررسی به چاپ رسیده است ،قابل مشاهده میباشد.
نتایج بدست آمده از نرم افزار( VOSviewerبر اساس بسامد کلمات)
نشان داده است که بیشترین مقالات و مدارک علمی تولید شده (بر اساس
هر یک از اندامهای بدن) در حوزه سرطان پستان تالیف و تدوین شده است.
شا ههای مختلف مرتبط با سرطان ون نیز دومین حوزه موضوعی پرتولید
بر اساس اندامهای مختلف بدن بوده است .کمترین تیداد تولیدات علمی نیز
مربوط به سرطانهای ح را ،کودکان و رحم بوده است.
در جدول  ،2مجلاتی که بیشترین تیداد مقالات و مدارک علمی پژوهشگران
و متخصصان ایرانی را با موضوعیت سرطان و بیماریهای مرتبط با آن به
چاپ رساندهاند (به همراه وضییت کی ی مجلات) ،قابل مشاهده میباشد.
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4419

211

کویت
عراق

سودان
عمان

815
658
621

615

یافتهها نشان داد که بیش از  6درحد از کل تولیدات علمی حوزه سرطان
ایران در مجله Asian Pacific Journal Of Cancer Preventionبه
چاپ رسیده است.
در شکل  ،0مهمترین پژوهشگران و متخصصان ایرانی که ببیشترین آثار
علمی مربوط به حوزه سرطان را طی سالهای مورد بررسی تالیف و به چاپ
رسانیدهاند ،نمایش داده شده است.
یافتهها نشان داد که محمدرضا زالی (با  134مدرک و مقاله علمی نمایه
شده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،رضا ملکزاده (/120علوم
پزشکی تهران) ،علی عباس قادری (/26علوم پزشکی شیراز) ،اردشیر قوام
زاده (/61علوم پزشکی تهران) ،رامین حادقی (/62علوم پزشکی مشهد)،
محمدعلی محققی (/12علوم پزشکی تهران) ،محمداسماعیل
اکبری(/11علوم پزشکی شهید بهشتی) ،کامران علیمقدم (/14علوم پزشکی
تهران) ،محمدامین پورحسینقلی (/22علوم پزشکی شهید بهشتی) و سید
ناحر استاد (/20علوم پزشکی تهران) به عنوان ده مولف و نویسنده پرتولید
حوزه سرطان شناسایی شدهاند.
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جدول  .2مراکز و دانشگاههای تولید کننده مقالات و مدارک علمی حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی.
نام مرکز

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی شهید
بهشتی
علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی

تولیدات علمی

نام مرکز

4642

تربیت مدرس

6968

تولیدات علمی

نام مرکز

242

علوم پزشکی مازندران

685

علوم پزشکی جندی
شاپور

668

علوم پزشکی تبریز

242

175

علوم پزشکی اصفهان

262

294

دانشگاه تهران

864

218

علوم پزشکی ایران

بحث:
مطالیه حاضر نیز با هدف ارزیابی کمی و کی ی تولیدات علمی پژوهشگران

794

انیستیتو پاستور

علوم پزشکی کرمان

علوم پزشکی کرمانشاه

تولیدات علمی
767

497
459

ایرانی در حوزه سرطان طی یک دهه ا یر حورت گرفته است .از آنجایی که
تیداد مبتلایان به سرطان در سطو جهان و در کشور ما طی سالهای ا یر

جدول  .3کشورهای همکار در تولید علم مقالات و مدارک علمی حوزه طی سالهای مورد بررسی.
نام کشور

تولیدات علمی

نام کشور

تولیدات علمی

نام کشور

تولیدات علمی

بریتانیا

675

فرانسه

479

هند

54

آلمان

661

478

اسپانیا

امریکا
کانادا
سوئد

ژپوهش رد زپشکی

811
641
497

ایتالیا

422

استرالیا

478

هلند

96

مالزی

سوئیس
ژاپن

چین

52

89
81
71
دوره  ،14شماره  ،4931 ،1صفحات  282ات 239

Downloaded
from
pejouhesh.sbmu.ac.ir
Downloaded
from
pejouhesh.sbmu.ac.iratat11:18
16:21+0430
+0430on
onSunday
SundayApril
May22nd
26th 2018
2019

شکل  3شا ههای فرعی مقالات و مدارک علمی تولید شده پژوهشگران ایران در حوزه سرطان

یک دهه مطالیات پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان (200 /)2441-2412

رو به افزایش بوده و این بیماری به عنوان یک میضل بهداشتی مطرح
گردیده است ،از این رو مبارزه با آن جز اولویتهای بهداشتی درمانی جوامع
مختلف قرار گرفته است ( .)22-23بنابراین ،تحقیق و پژوهش و انیکاس و
اشاعه نتایج و دستآوردهای محققان و دانشمندان در قال مقالات و مدارک
علمی در پایگاههای اطلاعاتی علمی میتبر در این حوزه میتواند مثمرهثمر و
م ید واقع شود .نتایج بدست آمده از مطالیه حاضر نشان دادکه تولیدات
علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی در حوزه سرطان طی یک دهه ا یر
بیش از  6برابر شده است و این میزان از  222مورد در سال  2441به 1016
مورد در سال  2412ارتقا یافته است .این نتایج نشان میدهد که برونداد
علمی حوزه سرطان کشورمان طی سالهای مورد بررسی رشدی سالیانه 22
درحدی داشته و همگام و همراه با سایر حوزههای موضوعی دیگر و نقشه

جامع تولید علم کشور در مسیر دسترسی به اهداف  1040حرکت نموده
است .در واقع باید بیان داشت که سرمایهگذاری و سیاستگذاری مناس
دولت و سازمانهای دولتی از قبیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،افزایش بودجههای تحقیقاتی و
پژوهشی در حوزه بیماری سرطان ،گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و
مراکز بهداشتی و درمانی در سطو کشور ،افزایش مراکز تحقیقاتی و علمی
مربوط و مرتبط با سرطان در شهرهای مختلف کشور ،افزایش اعضای هیات
علمی ،دانشجویان دکتری ،پژوهشگران و متحققان حوزه سرطان در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دهها عامل موثر دیگر از جمله مواردی بوده
است که در پیشرفت و توسیه علم پزشکی و بیماری سرطان در کشور و به
تبع آن افزایش تولیدات علمی این حوزه نقش داشته است .بسیاری از

جدول  .0تیداد تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی بر اساس هر یک از اندامهای بدن.
نام سرطان

تولیدات علمی

نام سرطان

تولیدات علمی

نام سرطان

تولیدات علمی

خون

4672

لنفوم

166

کلیه

642

پستان

6412

معده

246

پروستات

871

ریه
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264

روده/کولون
کبد

پوست
مثانه

165
756
689
667

استخوان
مغز

سر و گردن
تیروئید

666
416
426

484
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مطالیات حورت گرفته در این زمینه نشان داده است که جمهوری اسلامی
ایران از سال  2444میلادی بویژه طی سالهای ا یر ،رشد بسیار مطلوب و
قابل قبولی در زمینه تولید علم و اطلاعات علمی در حوزههای مختلف علم
پزشکی داشته و با یافتههای مطالیه حاضر همسو و همراستا میباشد (-26
.)20
نتایج بدست آمده از مطالیه حاضر همچنین نشان داده است که
کشورهای حنیی و توسیه یافته جهان از جمله ایالات متحده امریکا (سهم
 34/0درحدی) ،چین ( ،)%11/2ژاپن ( ،)%6/1بریتانیا ( ،)%1/1آلمان
( ،)%1/0ایتالیا ( ،)%2/0فرانسه ( )%0/0و کانادا ( )%3/0از پیشگامان و
سردمداران تولید علم جهانی حوزه سرطان بوده و روی هم بیش از 62/6
درحد از کل تولیدات علمی این حوزه را به ود ا تصاص دادهاند .در این
رابطه باید اشاره داشت که کشورهای توسیه یافته سالهاست
سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش علم و فناوری داشته و بخش قابل
توجهی از بودجه سالیانه ود را به امر تحقیق و پژوهش ا تصاص بالا ص
در حوزه بهداشت و سلامت ا تصاص دادهاند .کاهش چشمگیر مرگ و میر
افراد بر اساس بیماریهای غیر واگیر (از قبیل سرطان) ،افزایش سرانه و
هزینههای بهداشتی بیماران سرطانی ،توسیه تختهای بیمارستانها و
تجهیز و پیشرفت آزمایشگاهها مرتبط با بیماریهای سرطان ،گسترش
امکانات مربوط به بهداشت و سلامت در مناطق غیر شهری ،رشد سن امید
به زندگی در میان زنان و مردان سرطانی و دهها شا صه و عامل تاثیرگذار
دیگر از جمله دستآوردهای نظام بهداشت سلامت کشورهای مذکور در
حوزه سرطان بوده و میتوان آنها را از ثمرات پژوهش و تحقیق در حوزه
سلامت و بیماری سرطان دانست .این کشورها به وبی ضرورت و اهمیت
بررسی و تحقیق پیرامون بیماری سرطان را درک کرده و گامهای استوار و
ارزشمندی در این زمینه برداشتهاند .در واقع باید اشاره کرد که پیشرفت علم
و تکنولوژی و ارتقای نظام سلامت این کشورها ارتباط تنگاتنگی با افزایش
تولید علم و اطلاعات علمی داشته و اشاعه و انتشار مدارک علمی مستخرج
از طرحهای علمی ،تحقیقاتی و بهداشتی در این کشورها زمینه را برای
پیشگیری ،کنترل و درمان هرچه بهتر بیماری سرطان فراهم آورده است.
نتایج بدست آمده از پژوهشهای گارسیا مارتینز وهمکاران ( ،)2412آکوستا
و همکاران ( )2410و تارازونا و همکاران ( )2416نیز نشان داده است که
کشورهای توسیه یافته و حنیتی جهان از جمله ایالات متحده امریکا ،کانادا،
استرالیا ،بریتانیا ،ژاپن و سایر کشورهای اروپای غربی در تهیه و انتشار
بخش قابل توجهی از تولیدات علمی حوزههای مختلف دانش بشری بویژه
علوم پزشکی نقش آفرین بوده و با یافتههای مطالیه حاضر همسو و
همراستا میباشد (.)34-20
سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید علم جهانی حوزه سرطان نیز نزدیک
به 4/0درحد بوده است .بر لاف فقر علمی و پایین بودن تولیدات علمی
جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان تا پیش از قرن بیست و یکم و
سهم اندک کشورمان در تولید دانش جهانی در حوزه موضوعی مورد بررسی
(به طوری که تولیدات علمی حوزه سرطان کشورمان تا پیش از سال 1226
پایینتر از بسیاری از کشورهای دنیا از قبیل زیمباوه ،کویت ،ونزوئلا ،تونس،
کنیا ،پاکستان ،مراکش ،کوبا ،مالزی ،مصر ،نیجریه ،شیلی ،تایلند ،اوکراین،

اسلوونی ،بلغارستان ،عربستان و  ...قرار داشته و با کشورهایی نظیر
بنگلادش ،امارات ،اندونزی ،لبنان و تانزانیا همتراز بوده است) ،طی سالهای
ا یر همگام و همراه با نقشه جامع علمی کشور ،تولیدات علمی مرتبط با
سرطان نیز از رشد نسبتاً قابل قبولی بر وردار بوده است .هر چند رتبه
جهانی کشورمان طی سالهای ا یر رشد مثبتی داشته و بالاتر از کشورهایی
نظیر رژیم حهیونیستی ،نروژ ،سنگاپور ،فنلاند ،هنگکنگ ،ایرلند ،پرتغال،
روسیه ،افریقای جنوبی ،مکزیک و  ....در جایگاه بیست و چهارم دنیا قرار
داشته است ،ولی با توجه به سرمایهگذاریهای کوتاه و بلند حورت گرفته در
حوزه بهداشت و سلامت ،انتظار میرود جایگاه جهانی و سهم تولیدات علمی
پژوهشگران کشورمان در حوزه سرطان آنگونه که شایسته است ارتقا یابد .با
توجه به جریانشناسی ،آسی شناسی و ارزیابی توانمدیهای مرتبط با تولید
علم و فناوری در حوزه بهداشت و سلامت در کشور بویژه در رابطه با بیماری
سرطان ،رسیدن به جایگاه نخست منطقه (بالاتر از کشور ترکیه با 11220
مدرک علمی) و افزایش سهم تولیدات علمی جهانی مطابق با پیشبینیهای
حورت گرفته (سهم  1/2درحدی از تولید علم) نیازمند تلاش و کوشش
مضاعف پژوهشگران و محققان این بخش بوده و انتظار میرود
دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی و علمی مرتبط با سرطان و در
راس آن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دولت با حمایت همه
جانبه در رسیدن به این امر تاثیرگذار باشند.
نتایج بدست آمده از مطالیه حاضر همچنین نشان داده است که دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،شیراز ،مشهد و به طور کلی
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ برتر کشور از مهمترین مراکز تولید کننده
مقالات و مدارک علمی حوزه سرطان طی سالهای مورد بررسی بودهاند .در
این رابطه باید اشاره کرد که دانشگاههای کشور بویژه دانشگاههای علوم
پزشکی به عنوان مهمترین مراکزفیالیتهای علمی و پژوهشی سلامت
محور نقش ویژه و تییینکنندهای در ارتقا ،آموزش و توسیه زیربنای نظام
سلامت کشور داشته و ارتقای آموزش پزشکی ،توجه به تحقیقات و مطالیات
مرتبط با بیماریهای سرطان در مراکز تخصصی وابسته به این دانشگاهها،
بکارگیری و جذب نیروهای متخصص و زبده در این دانشگاهها بویژه در
مراکز آموزشی بهداشتی و درمانی و بسیاری از عوامل دیگر میتواند در
پیشبرد توسیه علم حوزه پزشکی بالا ص سرطان در کشور م ید واقع شده و
موجبات افزایش سطو کمی و کی ی مطالیات مرتبط با سرطان در کشور و
به تبع آن افزایش تولید علم در این دانشگاهها را موج شود .بسیاری از
مطالیات پیشین در رابطه با تولیدات علمی در حوزههای مختلف علم
پزشکی نشان داده است که دانشگاههای تیپ برتر از مهمترین مراکز تولید
کننده مقالات و مدارک علمی مرتبط با علوم پزشکی بوده و با یافتههای
مطالیه حاضر همسو و همراستا میباشد (.)31-33
مطالیه حاضر همچنین نشان داده است که کشورهای توسیه یافته و
حنیتی جهان از جمله ایالات متحده امریکا ،بریتانیا ،کانادا ،آلمان و سوئد از
احلیترین شرکای جمهوری اسلامی ایران در تولید علم حوزه سرطان طی
سالهای مورد بررسی بودهاند .همچنین  133کشور مختلف در تهیه و انتشار
 1622مقاله علمی (ضری همکاری میادل  12/3درحد) سهیم بودهاند.
یکی از راه کارهایی که سالهاست به جامیه علمی وارد گردیده و مورد
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استقبال پژوهشگران و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت قرار گرفته است،
مشارکت و همکاری در تحقیق و پژوهش با متخصصان و دانشمندان
کشورهای توسیه یافته و حنیتی دنیا میباشد .پژوهشگران کشورهای غربی
به وبی به ضرورت این امر واقف شده و به این پدیده به عنوان راه حلی
مناس برای حل دشواریهای موجود بر سر راه پیشرفت و توسیه علم
مینگرند .تلاش برای پیوستن افراد ،سازمانها و کشورهای مختلف به
شبکههای علمی و تخصصی در سرتاسر جهان از مهمترین انگیزههای
سیاستگذاران و برنامهریزان علمی جوامع مختلف محسوب شده و
پژوهشگران و متخصصان ایرانی نیز میتواند با افزایش و تقویت تیاملات و
ارتباطات علمی با همتایان ارجیشان ،در راه پیشبرد علم پزشکی و
بیماریهای مرتبط با سرطان و از میان برداشتن شکافهای موجود و
لاءهای علمی گامهای اساسی را بپیمایند .بیشک ،سیاستگذاریهای
مناس دولت و وزارت بهداشت در این زمینه میتواند شرایط را برای
افزایش همکاریهای علمی مشترک پژوهشگران ایرانی و متخصصان سایر
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کشورها فراهم آورده و موجبات افزایش تولید علم در حوزه سرطان و به تبع
آن کنترل ،پیشگیری و درمان موثرتر بیماریهای حوزه سرطان را فراهم
آورد.
یافتهها همچنین نشان داد که موضوع بخش قابل توجهی از مقالات تولید
شده مرتبط با سرطانها پستان و ون بوده است .همچنین در بر ی
حوزهها از جمله سرطان ح را (01مدرک) ،سرطان کودکان ( ،)16رحم (،)12
اندومتر ( ،)03پانکراس ( )110و  ...تیداد مقالات و مدارک کمی منتشر شده
است .در این رابطه جا دارد اشاره شود که همبستگی مثبت و مینیداری
میان تیداد مقالات و مدارک علمی سرطانهای مختلف و شیوع و رواج آن
در کشور وجود داشته است .همچنین باید بیان داشت که هر چند شیوع
سرطانهای ح را ،رحم و  ...در مقایسه با دیگر سرطانها در کشورمان (از
جمله پستان ،ون و  )...در سطو پایینتری قرار داشته است؛ اما لازم است
مطالیات و پژوهشهای این بیماریها که مورد غ لت واقع شده است ،در
سطو گستردهتر و بیشتری حورت گیرد .جا دارد مدیران و متولیان وزارت
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بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی با افزایش
مراکز تخصصی و بهداشتی مرتبط با بیماریهایی که کمتر بدان پردا ته
شده و هدایت متخصصان و پژوهشگران به مطالیه و تحقیق در رابطه با این
موضوعات ،زمینه را برای گسترش و رشد مطالیات مرتبط با این بیماریها
فراهم و موجبات افزایش کمی تولیدات علمی را سب شوند .بی شک فراهم
آوردن تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ،افزایش جذب دانشجویان در
دورههای تخصص و فوق تخصص ،افزایش همکاریهای علمی بینالمللی
با پژوهشگران و متخصصان سرطان ارجی ،تاسیس مجلات در شا هها و
حوزههای مختلف علم سرطان ،کس استانداردهای لازم برای نمایهسازی
آنها در ایندکسهای بینالمللی ،ایجاد شبکه آزمایشگاهی مربوط و مرتبط با
حوزه سرطان برای است اده حداکثری از تجهیزات موجود ،عقد ت اهمنامه با
مراکز میتبر بینالمللی در راستای پروژهها و تحقیقات علمی مشترک و ...
میتواند در بالارفتن تولیدات علمی حوزههای کمتر توجه شده علم سرطان
نقش تاثیر گذاری داشته باشد و به بهبود وضییت آن حوزهها کمک شایانی
نماید .بیلاوه پیشنهاد میشود که متخصصان و متولیان این حوزه،
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و سایر مراکز علمی و تخصصی مرتبط با بیماری
سرطان در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تیریف پروژهها و
طرحهای پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها در حوزههایی که کمتر بدانها
توجه شده است ،زمینه را برای چاپ و انتشار مقالات علمی در این حوزهها
فراهم آورند.
نتایج همچنین نشان داده است که  2023مقاله علمی (بیش از  21درحد
از کل مدارک) در تنها  24مجله علمی به چاپ رسیده است و سهم مجلات
ایرانی و ارجی به ترتی  12و  2مجله بوده است .بجز مقالات منتشر شده
در مجلات میتبر Iranian Journal Of Pharmaceutical
 Researchو  Plos Oneسایر مقالات و مدارک علمی در مجلات نه
چندان میتبر (با کی یت متوسط  ،Q2ضییف Q3و یلی ضییف )Q4به
چاپ رسیده است .در واقع باید اشاره داشت که مجلات علمی از مهمترین
راههای نشر و گسترش علم و دانش محسوب میشوند و به عنوان ابزاری
که با کمک آن میتوان دستآوردهای علمی محققان را در ا تیار سایرین
قرار داد ،از اهمیت بالایی بر ودرار است .نتایج نشان داد که همسو با
بسیاری از حوزههای موضوعی مختلف که مقالات عمدتاً در مجلات نه

چندان میتبر و با کی یت نامناس و ضییف منتشر میشوند (،)30-31
مقالات حوزه سرطان نیز به لحاظ شا صههای کی ی در وضییت مناسبی
قرار نداشته و بجز مقالاتی که در مجلات کشورهای امریکایی و اروپایی چاپ
شدهاند ،بخش قابل توجهی از مقالات در مجلات با کی یت پایینتر و کمتر
شنا ته شده انتشار یافتهاند .دریافت استناد نسبتاً پایین از مطالیات
پژوهشگران غیر ایرانی و دریافت ،تورق و مرور پایین آن (بر اساس Log
 )Analysisاز دیگر دلایلی بوده است که میتوان مقالات منتشر شده را به
لحاظ کی ی در وضییت نامناسبی قلمداد کرد.
نتیجهگیری:
در پایان میتوان چنین جمعبندی نمود که بخش قابل توجهی از
مشکلات و میضلات بیماری سرطان و بیمارانی سرطانی در کشور با انجام
مطالیات و تحقیقات پژوهشگران و متخصصان این حوزه و انیکاس آنها در
قال مدارک و مقالات علمی در مجلات و نمایههای بینالمللی قابل رفع
بوده و میتوان با اشاعه نتایج و یافتههای مطالیات به پیشبرد و توسیه علم
سرطان در سطو جهانی کمک شایانی نمود .بیشک ،افزایش برونداد علمی
و ارتقای سهم جمهوری اسلامی ایران از تولید علم حوزه سرطان و پیوستن
به شبکههای جهانی و ارتباطات علمی در این حوزه میتواند نتایج مثبتی را
برای نظام بهداشت و سلامت کشور به ارمغان آورده و به پیشبرد بیماری
سرطان ،بیماریهای مرتبط با آن و بیماران سرطانی کمک شایانی نماید.
هرچند با توجه به گسترش و فراگیر شدن آموزش و پژوهش در حوزه علوم
پزشکی و است اده از ظرفیتهای موجود و مرتبط با آن ،حرکات شتابنده و
عظیمی در سالهای ا یر در حوزه سرطان حورت گرفته و موفقیتهایی نیز
حاحل شده است ،اما نیاز به سرمایهگذاری و توجه بیش از پیش مسئولان و
متولیان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابیه در
این زمینه احساس میشود .بیشک ،تدوین برنامههای استراتژیک در رابطه
با توسیه پایدار و ارتقای نظام سلامت جامیه و رسیدن به جایگاه شایسته
منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان با انجام
تحقیقات و پژوهشهای محققان این حوزه در ارتباط میباشد و تولیدات
علمی میتواند در این بخش نقش ویژه و تاثیرگذاری را ای ا نماید.
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