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  مقاله پژوهشي 

  
 قاتيتحق نيدر ب يرانيپژوهشگران ا يمطالعات آموزش پزشك گاهيجا

  نسيوب آو سا يعلم گاهيشده در پا هينما يآموزش
 

  آبادينيحسن رضا ز ،يعبداله ژنيب ،*انيزديا نبيز ،يمحمدرضا بهرنگ
  

 

  چكيده
 ندهايرآدروندادها، ف يبه بررس يآموزش قاتياز تحقاي مجموعه ريگسترده است كه به عنوان ز يحوزه مطالعات كي يآموزش پزشكمقدمه: 

 يمطالعات آموزش پزشك گاهيجا پژوهش حاضر با هدف بررسي .پردازدمي يعلوم پزشك يريادگيو  سيمرتبط با تدر يهادادبرونو 
تا  1990 هايسال نيدر ب )Web of Science(نسيوب آو سا يعلم گاهيشده در پا هينما يآموزش قاتيتحق نيدر ب يرانيپژوهشگران ا

  انجام شد. 2015
 هيپژوهش كل ي) انجام شد. جامعه آمارسنجي علم يهااز روش يكيواژگان ( يندآي هم ليبه روش تحل يفيپژوهش توص نياها: روش
  بود. 2015تا  1990 يهاسال نيدر ب نسيوب آو سا يعلم گاهيشده در پا هينما يآموزش قاتيدر حوزه تحق انيرانيا يعلم يهادادبرون

اثرگذار  و ديتولپر سندهيسه نو يسازمان يرا نشان داد. وابستگ يدر طول مدت بررس سندهينو 6643مقاله توسط  2954 ديتول هاافتهينتايج: 
ه، و مدرس تيفيك ،يدانش، خطر، پزشك ،يريادگيسالمت، زنان،  ،جودانشآموزش،  يهابود. واژه يعلوم پزشك يهامربوط به دانشگاه

   بود. يمورد بررس ميدر مفاه هاهواژ نيپركاربردتر
را به خود  يحجم مطالعات آموزش نيتربيشتوانسته است  رياخ يهادر سال رگيبا رشد چشم رانيدر كشور ا يآموزش پزشكگيري: نتيجه

 گاهياموضوع آموزش در پ ليشده ذ هينما مجالت و مؤسسات برتر رگذار،يو تأث ديپرتول سندگانيكه مقاالت نواي اختصاص دهد به گونه
  بودند. يراپزشكيو پ يمربوط به حوزه پزشك نسيوب آو سا يعلم

  
  يآموزش قاتيپژوهش، تحق تيريمد ،سنجي علم ،يآموزش پزشكهاي كليدي: واژه

  123تا  114 ):12(19؛ 1398 تيرآموزش در علوم پزشكي/ مجله ايراني 

  
  

  مقدمه
 كياست كه به عنوان اي رشته گسترده يآموزش پزشك

ز ا يعوامل مرتبط با مسائل آموزش دهيچيپ ستمياكوس
                                                 

دانشگاه  يآموزش تيريمد دكتري آموخته دانش ان،يزديا نبيزنويسنده مسؤول:  *
   izadian@ut.ac.irتهران، ايران.  ،يخوارزم
دانشكده  يآموزش يزريو برنامه تيريگروه مد )،استاد( يمحمد رضا بهرنگدكتر 

)؛ دكتر behrangimr@yahoo.comتهران، ايران. ( ،يدانشگاه خوارزم تيريمد
 ،تيريدانشكده مد ،يآموزش يزريو برنامه تيريمد گروه)، اريدانش( يعبداله ژنيب

مدل ارائه  ،يقالب آموزش ،يبرنامه درس يجمله طراح
برنامه و عملكرد، انتخاب استادان و  يابارزي ،هاآموزش
و فرهنگ را مورد مطالعه  يريادگي طي، محهاآن يكارآمد
 يمطالعات آموزش پزشك ي). شروع رسم1(دهدمي قرار

رضا  حسن)؛ دكتر biabdollahi@yahoo.comتهران، ايران. ( ،يدانشگاه خوارزم
گاه دانش ،تيريدانشكده مد ،يآموزش يزريو برنامه تيريگروه مد )،اريدانش( ،آبادينيز

  )hzeinabadi@yahoo.com، تهران، ايران (يخوارزم
  23/11/97، تاريخ پذيرش: 7/11/97، تاريخ اصالحيه: 21/9/97مقاله:  تاريخ دريافت
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 يها. هرچند از سالگرددمي بر 1950به اواسط دهه 
 ييهااما پژوهش ،مورد توجه بود يآموزش پزشك 1910

 و يبه مسائل مال تربيشگرفت يكه در آن زمان انجام م
حوزه توسط  نيا هياول قاتيمعطوف بود. تحق يساختار

شد. اما امروزه يانجام م يدانشمندان علوم رفتار
و  يحاصل همكار يحوزه آموزش پزشك يهاپژوهش

و  يعلوم پزشك انياستادان و دانشجو يفكرهم
 يريدرگ لياست. به دل يدانشمندان علوم رفتار

حضور آنان در  ،يبا مسائل آموزش يپزشك انيدانشجو
 هانقطه قوت پژوهش يآموزش پزشك يهاپژوهش
 و دقت آن تيفيك شيو باعث افزا شودمي محسوب

حوزه گسترده  نيا يها). امروزه دامنه پژوهش2(گرددمي

 ،ينيبال يهاآموزش ،اي شده و عالوه بر توسعه حرفه
- كوچك، مسائل روان يهاو گروه يميت يهاآموزش

 يهاخود را در پژوهش يجا يو جامعه شناخت يشناخت
حوزه آموزش  قاتيتحق باز كرده است. يآموزش پزشك

و  سيتدر نهيدر زم كيستماتيس لعاتمطا ،يپزشك
تمام  ريو تفس يعلم ليو تحل هياست و شامل تجز يريادگي

است؛ در  دادبرونو  نديدرونداد، فرآ نه،يمراحل مانند زم
بهبود مراقبت از  يآموزش پزشك قاتيمجموع هدف تحق

موضوعات مورد توجه  )Rotgans(). روتگان3(است ماريب
ه موضوع خالصه نمود 29را در قالب  يدر آموزش پزشك

  ).4(آورده شده است 1 جدولكه در  است

  
  يموضوعات مطرح در آموزش پزشك :1 جدول

  موضوع رديف موضوع رديف
  هااستفاده از شبيه سازي 16  ارزيابي دانشجويان 1
  هاي پزشكيپذيرش در دانشكده 17 هاي بالينيآموزش مهارت 2
  معاينات پزشكي قانوني  18  مراكز باليني 3
  نگهداشت دانش 19 محور مسألهيادگيري  4
  انتخاب تخصص 20 آموزش جامعه محور 5
  ايمني بيمار 21 هاي بالينيارزيابي صالحيت 6
  بورس تحصيلي 22  علوم باليني آموزش 7
  علوم انساني در پزشكي 23 هاي ارتباطيآموزش مهارت 8
  آموزش از طريق سخنراني 24 هاي دانشجويانويژگي 9

  آموزش تعاملي 25 معاينه باليني سازمان يافته 10
  الملليفارغ التحصيالن پزشكي بين 26  آموزش علوم پايه 11
  سالمت زنان 27 ماهيت استدالل باليني 12
  حمايتهاي تحت دانشجويان اقليت 28 هاي فرهنگي)اي بودن در پزشكي (شامل نگرش، اخالق و صالحيتحرفه 13
  راهنمايي و آموزش با استفاده از كامپيوتر 29 هاي آموزش پزشكيهزينه 14
    هاي پزشكيتوسعه دانشكده 15

  
 يبا دستاوردها رانيا يآموزش پزشك ستميامروزه س

خاص  قاتتحقي و هاآموزش تخصص نهيكه در زم يبزرگ
؛ است سهيقابل مقا شرفتهيپ كشورهاي با آورده به دست

ور كش يپزشك يازهاين قيدق يگذارسياستبه  مسأله نيا

 يهاشرفتي). پ5(گرددمي بر يو اصالح نظام آموزش
 نيا ديمؤ كيو ژنت يميوشيب ،يمنولوژيا نهيدر زم سابقهيب

منحصر به فرد  يهايژگياز و يكي). 6(مدعا است
مراكز  ريبا سا سهيدر مقا يپزشكعلوم  يهادانشگاه
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 مطالعات و توسعه وجود مراكز ران،يا يآموزش عال
 تيفكي تااند مراكز تالش كرده نياست. ا يآموزش پزشك
در  داريامنظم و پ يهاتيرا با فعال يآموزش پزشك

و  يگذارسياست ،يآموزش يريزبرنامهمختلف  يهاحوزه
و پرسنل  انيدانشجو ،علميهيأت ياعضا يتوانمندساز

دهند. مطالعات متعدد منتشر شده در مجالت  شيافزا
  ).7(مراكز است نيا ياز دستاوردها يكي يسيو انگل يفارس
 نشان رانيدر ا يحوزه آموزش پزشك يهاپژوهش يبررس
و  يآموزش يهاوهيش ،يآموزش تيريموضوع مد دهدمي

 نيا يهاپژوهش نيرا درب يفراوان نيتربيش يابيارزش
 يدر بررس يزي). عز8حوزه به خود اختصاص داده است(

تا  1979 يهاسال يدر ط رانيا يمقاالت آموزش پزشك
دسته،  9 ليحوزه را در ذ نيشده در ا جامان قاتي، تحق1988
 ن،اينگرش دانشجو يداشت بررس انينمود و ببندي طبقه

آموزش  يهاوهيش ،يآموزش پزشك نهيدر زم يريزبرنامه
مقاالت را به خود  يفراوان نيتربيش يو موضوعات عموم

اختصاص داده است؛ مقاالت منتشر شده بر اساس تجارب 
نگرش استادان و  ،يخارج اتيمرور ادب ،يشخص
  ).7(ندهست يو تجرب يليتحل تركمشده و  ميتنظ انيدانشجو
 شرفتيدر پ يمطالعات آموزش گاهيجا نييتع ضرورت
 نيا نرخ رشد مقاالت ارائه شده شيسو و افزا كيكشور از 

بود كه  يليدال گر،يد ياز سو يالمللنيحوزه در عرصه ب
 مقاالت تيپژوهش را بر آن داشت تا وضع نيا سندگانينو

 يعلم يهادادبرون انيرا در م يحوزه آموزش پزشك
 ياداستن گاهيكه در پا يآموزش قاتيتحق نهيدر زم انيرانيا

شده است را  هينما  )Web of Science(نسيوب آو سا
  كنند. يبررس ريپاسخ به سؤاالت ز يبرا
در  رانيحوزه آموزش ا رگذاريو تأث ديپرتول سندگانينو .1

  اند؟كدام 2015-1990 يهاوبگاه علوم و در سال
 نبي در و علوم گاه مجالت برتر حوزه آموزش در وب .2

  است؟ كدام 2015-1990 يهاسال
  حوزه آموزش در  رگذاريو تأث ديپرتول يكشورها .3

  كدام است؟ 2015-1990 يهاسال در و علوم گاه وب

مؤسسات حوزه آموزش  نيرگذارتريو تأث نيدتريپرتول .4
  كدام است؟ 2015-1990 يهاسال در و علوم گاه در وب

  ؟كدام است يآموزش تيريمهم حوزه مدموضوعات  .5
  

  هاروش
كه از  واژگاني هم ليپژوهش حاضر به روش تحل

 هم ليانجام شد. در تحل ،است سنجي علم يهاروش
متن  اي دهيدر عنوان، چك هادواژهيكل يرخدادهم ،واژگاني

 زانمي هاواژه ديكل رخدادي . همشودمي يمقاالت بررس
. دهدمي مجموعه مدارك را نشان كي انيم يارتباط شناخت

 كه هم ستا محتوا ليفن تحل كيواژگان  يندياهم ليتحل
 انيآنها را ب نيموضوعات و هم ارتباط ب يفراوان
 در هااز واژه ييهاجفت يندي). ارتباطات از هما9(كندمي

. دآيمي به دستاي هينما يهاگاهيپا اي شده انتخاب متون
ارتباطات  نيسنجش شدت ا براي رخدادها هم يفراوان

 ياستفاده شده برا يهاواژه ديل. كشودمي استفاده
سازنده ساختار  يهامقاله، بلوك كي يمحتوا فيتوص
 تواندمي يخوشه واژگان كيهستند.  يپژوهش يهاحوزه

 يحوزه پژوهش كيكوتاه از  فيتوص كيبه عنوان 
 كيبه عنوان  يحوزه پژوهش كي نيشناخته شود. بنابرا

 بهكه به صورت دو جان يساختار از موضوعات پژوهش
   ).10(شودمي فتوصياند متصل شده گريكديبه 

 واژه نسيوب آو سا گاهيمنظور در قسمت موضوع پا نيبد 
"education" 1990 يهاسال نيوارد شد، سال جستجو ب 

 "جستجو با انتخاب كشور  جيو نتا ديانتخاب گرد 2015تا 
Iran"  .پس  هاافتهيمقاله به دست آمد و  2954محدود شد
 Hist( تيسا ستيه افزارنرمبا استفاده از  سازيرهياز ذخ

Cite( وري، ووس و )Vosviewer( و نت دراو)Netdraw( 
  شد. ليتحل

  
  نتايج

و  ديپرتول سندگانينو سؤاليافته ها در پاسخ به 
در وبگاه علوم و در  رانيحوزه آموزش ا رگذاريتأث
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 يهافرآوردهنشان داد  اندكدام 2015-1990 يهاسال
 6643توسط  يالمللبينحوزه آموزش در عرصه  يعلم
 سندهينو 10 ياسام 2 جدولشده است. در  ديتول سندهينو

ه ب يشاديو كل يزيعز ،يآورده شده است. منتظر ديپر تول
را به  داتيتول نيتربيشهستند كه اي سندهيسه نو بيترت

كنار  رد ديكه با يگردي شاخص اند.خود اختصاص داده
و  ياثرگذار زانيم رد،يمقاله مورد توجه قرار گ زانيم

 و ياستناد محل زانيكه م يسندگانياست؛ نو ياستنادده
ز ا شبي آنانشده دتولي آثار نسبت به هابه آثار آن يجهان

 بيترت نياثرگذار هستند. به ا سندگانيباشد، نو گرانيد

 طحدر س ياز آثار و كيدهم) كه به هر فيآزادبخت (رد
استناد شده است،  3/1 ياستناد و در سطح محل 25 يجهان

محسوب  رانيحوزه آموزش در ا سندهينو نيمؤثرتر
استناد  20اول) با  في(رد يمنتظر يشود. بعد از ويم

 هر اثر و بعد از آن يبه ازا ياستناد محل 4/1و  يجهان
استناد  2/1و  ياستناد جهان 20سوم) با  فيرد( يشادكلي
قرار دارند.  يرگذاريهر اثر در رتبه سوم تأث يبه ازا يمحل

 دهدمي برتر نشان سندهيده نو يسازمان يوابستگ يبررس
  .فعال هستند يراپزشكيو پ يافراد در حوزه پزشك نيكه ا

  
  نسيوب آو سا گاهيحوزه آموزش در پا رگذاريو تأث ديپرتول سندگانينو: 2جدول 

  TLCS  TGCS  تعداد مدرك  نام نويسنده  رديف
بهTLCSنسبت

 تعداد مقاله

به TGCSنسبت 
 وابستگي سازماني  تعداد مقاله

1 Montazeri A 39 56 796 4/1 4/20  the Health Metrics Research 
Center 

2 Azizi F 34 44 658 3/1 4/19  Endocrine Research Center, 
Research Institute for 
Endocrine Sciences, Shahid 
Beheshti University of 
Medical Sciences 

3 Kelishadi R 32 39 643 2/1 1/20  Isfahan University of 
Medical Science 

4 Majdzadeh R 24 19 226 - 4/9  Tehran University of 
Medical Sciences 

5 Emami A 20 10 50 - 5/2  School of Nursing and 
Midwifery 
Mashhad University of 
Medical Sciences 

6 Mohammadi 
MR  

20 12 244 - 2/12  - 

7 Sarrafzadegan N 20 6 101 - 5  Isfahan Cardiovascular 
Research Institute,WHO 
Collaborating Center in the 
EMR,Isfahan,Iran 
Professor of 
Medicine/Cardiology and 
Director 

8 Ahmadi F 19 19 138 1 3/7  Department of Medicinal 
Chemistry, Faculty of 
Pharmacy, Iran Uiversity of 
Medical Scienes, Tehran 

9 Sadeghi m 19 9 84 - 4/4  Respiratory Medicine, Castle 
Hill Hospital, Institute for 
Clinical and Applied Health 
Research (ICAHR), Hull 
York Medical School, 
Cottingham, UK. 

10 Azadbakht L 17 22 425 3/1 25  Prof. in Nutrition, Tehran 
University of Medical 
Sciences 
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مجالت برتر حوزه  سؤالبراي پاسخ به  پژوهش حاضر  در

 2015-1990 يهاسال نبي در و علوم گاه آموزش در وب
 وب يعلم گاهيپا يموضوع يابتدا بر اساس راهنما ،اندكدام

حوزه را تحت پوشش  نيكه مقاالت ا يمجالت نسيآو سا

 افزارانتخاب شد و سپس با استفاده از نرم دادمي قرار
را به  اتديتول نيتربيشبرتر كه  هينشر ازدهي تيسا ستهي

خود اختصاص داده بود مشخص شد كه اطالعات آن در 
  آمده است. 3 ولجد

  
  
  

  معلو گاه حوزه آموزش در وبمجالت برتر : 3 جدول
 تعداد نام مجله  رديف

  مقاالت
 TLCS TGCS درصد مقاالت

1  LIFE SCIENCE 
JOURNAL-ACTA 
ZHENGZHOU 
UNIVERSITY 
OVERSEAS 
EDITION

111 5/4 0  3  

2  IRANIAN JOURNAL 
OF PUBLIC 
HEALTH

97 0/4 35  184  

3  IRANIAN RED 
CRESCENT 
MEDICAL 
JOURNAL

85 5/3 2  63  

4  ARCHIVES OF 
IRANIAN 
MEDICINE

51 1/2 21  273  

5  JOURNAL OF 
RESEARCH IN 
MEDICAL 
SCIENCES

44 8/1 18  140  

6  ASIAN PACIFIC 
JOURNAL OF 
CANCER 
PREVENTION 

31 3/1 15  210  

7  HEALTHMED 20 8/0 0  2  
8  AFRICAN JOURNAL 

OF BUSINESS 
MANAGEMENT 

17 7/0 0  3  

9  BMC PUBLIC 
HEALTH

17 7/0  255  
10  IRANIAN JOURNAL 

OF PEDIATRICS 
16 7/0 1  20  

11  JOURNAL OF THE 
PAKISTAN 
MEDICAL 
ASSOCIATION 

16 7/0 0  6  

  
 ررگذايو تأث ديپرتول يكشورها سؤالدر خصوص پاسخ به 
 2015-1990 يهاسال در و علوم گاه حوزه آموزش در وب

شده در  ديمقاله تول 2442مجموع  از، نتايج نشان داد اندكدام
 نسيوب آو سا گاهيدر پا انيرانيآموزش كه توسط ا طهيح
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بوده  يدرصد آن توسط پژوهشگران 3/97شده است،  هينما
 يمربوط به مؤسسات داخل هاآن يسازمان ياست كه وابستگ

و  سيانگل كا،يآمر ياست و بعد از آن پژوهشگران كشورها
 يبعد يهامدرك در رتبه 65و  77،  117با  بيبه ترت اياسترال

  قرار دارد. 
 1433حوزه آموزش جمعاً  يعلم يدستاوردها ديتول در

نام  4 جدولو دانشگاه نقش داشتند كه در  يمؤسسه علم
 يده مؤسسه برتر آورده شده است. دانشگاه علوم پزشك

 يدانشگاه علوم پزشكو  يتهران، دانشگاه آزاد اسالم
مدرك سه دانشگاه  159و  425، 492با  بياصفهان به ترت

 استنادات زانيماين كه ن حوزه هستند. با توجه به يبرتر ا
آثار شده است نشان  نيكه به هركدام از ا يجهان
شاخص  يشده است، در بررس ديمدارك تول يرگذاريتأث

تهران، دانشگاه  يدانشگاه علوم پزشك ياستنادات جهان
 بيبه ترت يبهشت ديشه ياصفهان و دانشگاه علوم پزشك

   اند.اختصاص داده خوداستنادات را به  نيتربيش
  

  دانش در حوزه آموزش ديبرتر در تول يمؤسسات علم: 4 جدول
 TLCS TGCS تعداد مدارك نام مؤسسه  رديف

1 Univ Tehran Med Sci 492 155  3370  
2 Islamic Azad Univ 425 9  298  
3 Isfahan Univ Med Sci 159 66  1174  
4 Shahid Beheshti Univ Med Sci 158 47  901  
5 Univ Tehran 157 31  763  
6 Shiraz Univ Med Sci 121 24  491  
7 Tarbiat Modares Univ 104 48  689  
8 Iran Univ Med Sci 96 20  430  
9 Tabriz Univ Med Sci 62 7  192  
10 Kerman Univ Med Sci 50 7  138  

  
 رينظ ييهاموضوعات پركاربرد، واژه ليدر هنگام تحل

 رينظ ييهاواژه نيتهران كه اسم مكان بود و همچن ران،يا
 ،شدندنمي محسوب يتخصص يهاعوامل، اثر، مدل كه واژه

 بيموضوعات به ترت ريكنار گذاشته شد. سا جياز نتا
آورده شده است. واژه آموزش در  5 جدولدر  يفراوان

ار تكر نيتربيش سالمت و انآموزدانشو صفت،  سمحالت ا
 نيتربيشسالمت، خطر و آموزش هم  يهارا دارد. واژه
 يهاواژه اند.را به خود اختصاص داده ياستنادات جهان

  اند.قرار گرفته يبعد يهاو دانش در رتبه يريادگيزنان، 

  
  وضوعات مهم حوزه آموزش در وبگاه علوم: م5 جدول

 TLCS TGCS تعداد ركورد معادل فارسي كليد واژه رديف

1 Education- Educational 1109  112  536 آموزشي-آموزش  
2 Students 570  152  225 انآموزدانش  
3 Health 1326  114  205 سالمت  
4 Women 768  47  155 زنان  
5 Learning 224  22  148 يادگيري  
6 Knowledge 572  36  143 دانش  
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7 Risk 1162  44  124 خطر  
8 Medical 379  78  122 پزشكي  
9 quality 503  12  106 كيفيت  
10 School 316  18  100 مدرسه  

  
  حوزه آموزش يعلم دادهاي واژگان برون ينديانقشه هم

 يموضوع فضاي از ترروشن ريمنظور ارائه تصو به
تا  1990 يهاسال نيب نسيوب آو سا گاهيكه در پا يمقاالت

 وروي ووس افزارنرمبا استفاده از  ،اندشده هينما 2015
)Vosviewer( آورده شده است. 1شد كه در شكل  ميترس  
  

  

  
  ريووي ووس افزارنرمحوزه آموزش با استفاده از  يعلم دادهاي واژگان برون يندينقشه شكل هما :1 شكل

  
دانش، خطر،  ،يريادگيآموز، سالمت، زنان، آموزش، دانش

 نيتربيشهستند كه  ياو مدرسه ده واژه تيفيك ،يپزشك
حوزه در   انيرانيا يعلم يهادادبرونرا در  يفراوان

اند. در مجموع به خود اختصاص داده آموزش يموضوع
در شش خوشه  توانيمقاالت را م نيموضوعات ا

 هاخوشه نيا يمحور يهاواژه .نمود  ميتقس يموضوع
خطر، آموزش، دانش،  ك،يالكترون يريادگي :عبارتند از

 هياز بق تركمها در نقشه متراواژه ني. اتيو جنس يافسردگ
با لغات درون و برون  يتربيشها هستند و ارتباط واژه

  ها دارند.خوشه
  

  بحث
حوزه  قاتيتحق تيوضع يپژوهش با هدف بررس نيا

 قاتيتحق نيدر ب يرانيپژوهشگران ا يآموزش پزشك
 نيب نسيوب آو سا ياستناد گاهيكه در پا يآموزش
انجام گرفت.  ،شده بود هينما 2015تا  1990 يهاسال
توسط  يالمللبينحوزه آموزش در عرصه  يعلم داتيتول

آموزش  ،يپزشك شو در موضوعات آموز سندهينو 6643
شده است.  ديتول يهنر و كشاورز ،يعلوم انسان ،يمهندس
مقاالت را منتشر نموده و  نيتربيشبرتر كه  سندهيده نو

و  يهستند در حوزه پزشك رگذاريتأث سندگانيجزء نو
 پژوهشگران قوت دهنده نشان مسأله ناي اند.سالمت فعال

 علوم ياستناد گاهياست. گزارش پا پزشكي آموزش حوزه
 زين يدر حوزه مقاالت داخل دهدمي جهان اسالم نشان

سهم  نيتربيشدرصد  41با  يمقاالت حوزه آموزش پزشك
 يرا به خود اختصاص داده است و بعد از آن علوم انسان
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 Life هيقرار دارند. نشر يبعد يهادر رتبه يو كشاورز

Science Journal- Acta Zhengzhou University 
Overseas Edition مقاالت را منتشر نموده  نيتربيش

 به مقاالت يالمللبيندر عرصه  زيناچ ارياست اما ارجاع بس
 سندگانيتأمل است كه چرا مقاالت نو يفصلنامه جا نيا
حوزه مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته  نيدر ا يرانيا

مجالت  ياستنادات محل زانيم يبررس گريد يسو زاست. ا
به آثار منتشر  زين يپژوهشگران داخل دهدمي برتر نشان

 در واند توجهبي يالمللبينشده حوزه خود در عرصه 
به  دهند،نمي آثار نيبه ا يخود ارجاع چندان يهاپژوهش

ت مقاال نيتربيشكه  ييهامورد از فصلنامه 4كه در اي گونه
صورت نگرفته است.  يارجاع محل چهياند كرده شررا منت
 لياست و دال يقابل بررس يامر از جهات مختلف نيالبته ا
از  يكياما به هر حال  ؛داشته باشد تواندمي يمتفاوت

است كه موضوعات مورد  نيا نهيزم نياحتماالت در ا
انجام شده اي پراكنده يهامطالعه پژوهشگران در حوزه

 مقاالت هاآن سندگانيكه نو ييهاكشور ياست. بررس
 نشان ،اندانجام داده يرانيبا پژوهشگران ا يمشترك علمي
 انيرانيا يالمللبيندر حوزه آموزش مشاركت  دهدمي
صرفاً  يعلم يهادادبرون تربيشاست و  زيناچ اريبس

 شده است. در ديتول ييبه تنها يرانيتوسط پژوهشگران ا
كه در عرصه  تأثيرگذارو  ديمورد مؤسسات پرتول

اند، هرا منتشر نمود يدرحوزه آموزش مقاالت يالمللبين
 يبهشت ديتهران، اصفهان و شه يدانشگاه علوم پزشك

مؤسسات هستند كه نشان دهنده حجم آثار  نيرگذارتريتأث
است. دانشگاه آزاد  يشده در حوزه آموزش پزشك ديتول

مقاله رتبه دوم  دينظر حجم تول ازاين كه  رغم يعل ياسالم
 يو جهان ياستنادات محل افتيدر زانيرا دارد اما به لحاظ م

در حوزه آموزش  يعلم داتيتول شكبي است. فيضع
و  ستني مقاله به محدود هارشته ريهمچون سا يپزشك

 ،يپژوهش يهاطرح اَسناد، ،هااز جمله كتاب گريمدارك د
 لياما به دل رد،گيمي بر ررا د رهيو غ هاشيمقاالت هما

 نيجامع در ا گاهيو عدم پا يزمان تيكار، محدود يگستردگ
 انيرانيا يعلم يهادادبروناز  يجامع ليامكان تحل نهيزم

وجود  يبازه زمان نيدر ا يآموزش قاتيدر حوزه تحق
مقاالت صورت گرفته  يبر مبناصرفاً  هالينداشت و تحل

بود كه  نيا ژوهشپ گريد يهاتياست. از جمله محدود
 هيمقاله بر اساس مقاالت نما نيارائه شده در ا يهاليتحل

 نهادشيپ نيبود، بنابرا نسيوب آو سا يعلم گاهيشده در پا
 ريكه در سا يمقاالت حوزه آموزش پزشك شودمي
از جمله اسكوپوس منتشر شده در  يعلم يهاگاهيپا

  .رديقرار گ يمورد بررس ايجداگانه پژوهش
  

  گيرينتيجه
حوزه به  كي يپژوهش يدستاوردها تيوضع يبررس

 ديآن حوزه با تيفيك نيتضم يهااز شاخص يكيعنوان 
قرار  انگذارسياستو  انريزبرنامههمواره مورد توجه 

در حوزه  انيرانيا يعلم يهادادبرون ي. بررسرديگ
در  يحوزه آموزش پزشك دهد،مي نشان يآموزش قاتيتحق
ه ده كاي دارد به گونه ييشرويپ تيوضع قاتيتحق نيا انيم
 برتر و يمؤسسات علم رگذار،يو تأث ديپرتول سندهينو
  ند. هست يراپزشكيو پ يمربوط به حوزه پزشك رگذاريتأث

 يو محل ياستنادات جهان زانيم نييپا نيانگيبا توجه به م
 ،يدر حوزه آموزش پزشك انيرانيبه مقاالت منتشر شده ا

پژوهشگران در انتخاب موضوع و مجله  شودمي شنهاديپ
با  نيداشته باشند. همچن يتربيشمنتشر كننده مقاله دقت 

 شنهاديحوزه پ نيدر ا انيرانيا يعلم يهاتيتوجه به ظرف
  .ابدي شيافزا سندگانينو يالمللبينارتباطات  شودمي
 نيبه دست آمده در ا جينتا كه نيمجموع با توجه به ا در

در حوزه آموزش  يعلم داتيتول دهدمي پژوهش نشان
در كشور از  يآموزش قاتيتحق رينسبت به سا يپزشك

 ريبرخوردار است، سااي قابل توجه تيفيو ك تيكم
مناسب از  يريبا الگوگ توانندمي يآموزش يهاحوزه

خود را بهبود  تي، وضع يكاصالحات نظام آموزش پزش
  بخشند.

  
  قدرداني
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هاي بدين وسيله از كليه نويسندگاني كه از نتايج پژوهش
منتشر شد آنها در اين مطالعه استفاده شد تشكر و قدرداني 

مي گردد.
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Among the Educational Publications Indexed in Web of Science 
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Abstract 
 
Introduction: Medical education is a broad field of study that, as a subset of educational research, examines 
inputs, processes and outputs associated with teaching and learning medical sciences. The purpose of this 
study was to investigate the status of medical education studies by Iranian researchers among the educational 
publications indexed in Web of Science from 1990 to 2015. 
Methods: This descriptive study was conducted using Co-Word analysis (a scientometrics method). The 
research population was comprised of all Iranian scientific outputs in the field of education, indexed in the 
Web of Science database between 1990 to 2015. 
Results: The review yielded a total of 2954 articles by 6643 authors. Three influential and prolific authors 
were affiliated with medical sciences universities. The words education, student, health, women, learning, 
knowledge, risk, medicine, quality, and school were the most widely used words among the concepts under 
study. 
Conclusion: With a remarkable growth in Iran, medical education has attracted the greatest part of 
educational research in recent years, such that the articles by the most influential and prolific authors, top 
journals and institutes related to the subject of education in Web of Science are in the medical and paramedical 
field. 
 
Keywords: Medical education, scientometrics, research management, educational research 
 
Addresses: 
 
1. Professor, Department of Planning and Educational Development, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: 

behrangimr@yahoo.com 
2. () PhD in Educational Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: izadian@ut.ac.ir 
3. Associate professor, Department of Planning and Educational Development, Kharazmi University, Tehran, 

Iran. Email: biabdollahi@yahoo.com 
4. Associate professor, Department of Planning and Educational Development, kharazmi University, Tehran, 

Iran. Email: hzeinabadi@yahoo.com 
 


