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  نقد مقاله:
در بين تحقيقات  يپژوهشگران ايران يايگاه مطالعات آموزش پزشكج

 وب آو ساينس ينمايه شده در پايگاه علم يآموزش
  

  *رسول معصومي
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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
نمايه شده در پايگاه  يدر بين تحقيقات آموزش يپژوهشگران ايران يجايگاه مطالعات آموزش پزشك"تحت عنوان اي قالهم

منتشر شده است. ضمن  123تا  114): 12(19؛ 1398 ريمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ تدر  "وب آو ساينس يعلم
  چند نكته بپردازم. حيتوض دانستم كه به يمحترم، ضرور سندگانيتشكر از زحمات نو

طور ه ب م،يكنيجستجو م نسيوب آو سا Topicرا در  Educationعام مثل  دواژهيكل كيمخصوصاً  يادواژهيكل يوقت
اكثر  نيا). بنابر1(كنديرا جستجو م Keywords Plus و Title ،Abstract ،Author Keywords يلدهايزمان فهم

  :ديتوجه كن ريز تمثال به مقاال يخواهند بود. برا شده، نامرتبط يابيباز يركوردها
• Facial injuries in Iranian veterans during the Iraq-Iran war (1980-88): differences from recent 

conflicts 
• Factors affecting bone mineral density in postmenopausal women 
• Factors Affecting Gender Differences in the Association between Health-Related Quality of Life 

and Metabolic Syndrome Components: Tehran Lipid and Glucose Study 
• Prevalence and risk factors for pica during pregnancy in Tehran, Iran 

  
به  يربط چيكه ه يآمده است، در حال Educationكلمه  آنها كدهيشده است كه در چ يابيباز ليدل نيفوق به ا مقاالت

Education  ندارند. از آنجا كه سطحEducation نيچن نيست، بنابراا اكثر پژوهش ها يانهيزم يرهاياز متغ يكي 
 كي يحت د،يپر تول سندگانينو نياست كه از ب ليدل ني. به همدكه كامالً نامرتبط هستن شونديم يابيباز زين ييهاپژوهش

در  يمجله مرتبط با آموزش پزشك چيه زيو در مورد مجالت ن ستين ينفر هم پژوهشگر شناخته شده در آموزش پزشك
 يابيباز Medical Education، مطالعات Educationكلمه  يكه چطور با جستجو ني. استيمجله برتر ن 10 ستيل

  ذكر نشده است. ياقانع كننده ليشوند، دلمي
اند. در سراسر مقدمه مقاله، از قائل نشده Medical Educationو  Education نيب ي، ظاهراً تفاوتمحترم سندگانينو
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از  يحرف گريد م،يرسيبه اهداف مطالعه م يوقت يآمده ول انيمرتبط با آن سخن به م يهاو پژوهش يآموزش پزشك
كامالً درباره آموزش  جيها و نتاشسندگان است. رويآموزش مد نظر نو يزده نشده است و حوزه كل يآموزش پزشك

  كند.مي دايپ رييتغ يبه آموزش پزشك اتيبالفاصله ادب م،يرسمي يريگجهيبه بحث و نت يمجدداً وقت ياست ول
نامه  هينما 6شامل  Web of Science Core Collectionمورد جستجو است.  يهانامه هيعدم ذكر نما گريد نكته

  است: ري) ز2(ياستناد
• Science Citation Index Expanded 
• Social Sciences Citation Index 
• Arts & Humanities Citation Index 
• Emerging Sources Citation Index 
• Book Citation Index 
• Conference Proceedings Citation Index 

 
كه  مياشاره كن ديدر هنگام گزارش جستجو با نيابرا. بنشوندياز آنها را مشترك م يتعداد ازشان،يها بر اساس ندانشگاه
 لينخواهد بود. دل ريصورت گرفته، تكرارپذ يصورت جستجو نيا ريدر غ .ميها را مورد جستجو قرار دادنامه هيكدام نما

  چرا بعدتر نه؟ ايتر ؟ چرا قبل1990هم مشخص نشده است. چرا از سال  يزمان تياعمال محدود
كه  1از شكل شماره  ري. به غمياكتفا نكن ياستناد گاهيشده توسط پا جاديا يهاليفقط به تحل روديمانتظار  يسنجعلم در

ه كه ب نسيوب آو سا Analyze Resultsاز قسمت  جينتا يهاداده هيشده است، بق ميترس Vosviewerافزار توسط نرم
  ). 5و  4، 3، 2برداشته شده است (جداول شماره  ،شونديم جاديا كيصورت اتومات

  .رديمورد توجه پژوهشگران محترم قرار بگ يدر مطالعات بعد حاتيتوض نياست ا ديام
  
  عبمنا

1. Web of Science Core Collection Help. Searching the Topic Field. [cited 2019 Aug 17]. available from: 
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hs_topic.html 

2. Clarivate Analytics. Web of Science Databases Platform. [cited 2019 Aug 17]. available from: 
https://clarivate.com/products/web-of-science/databases/. 
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  پاسخ به نقد مقاله:
 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
  
  سالم و احترام با

بر  يخود در پرتوافكن نهيمحترم و استاد ارجمند به موجب صرف وقت و استفاده از زم ريضمن تشكر از سردب
  .نجانبيا قياز تحق ييهاگوشه

بود  يدر حوزه آموزش پزشك انيرانيا يعلم يدادهابرون تيوضع يمقاله بررس يوارده اگر هدف اصل انتقادات رامونيپ
متفاوت از  يجينتا شد و مسلماًمي انتخاب "Medical Education" واژه ديكل ديبا دارديم انيطور كه استاد محترم بهمان

 قاتيتحق نيدر ب يرانيپژوهشگران ا يموزش پزشكمطالعات آ گاهيجا "آمد؛ اما عنوان ما مي مقاله حاضر به دست
عنوان  نيبود و سؤاالت پژوهش هم به طور مشخص بر اساس هم "نسيوب آو سا يعلم گاهيشده در پا هينما يآموزش

بود  يآموزش قاتيتحق يپژوهش، بررس يما برا هيهدف اول است داده شده حيطور كه در مقدمه هم توضطرح شد. همان
 ريو سهم سا شديم يراپزشكيو پ يشده مربوط به حوزه آموزش پزشك هينما قاتيشان داد عمده تحقن هاياما بررس

   .بود زيو آموزش هنر ناچ يآموزش مهندس ،يآموزش كشاورز ،كلي صورت به آموزش جمله از هاحوزه
مربوط به  يپژوهش هابود كه تا حد ممكن  نيا يدر قسمت موضوع وارد شد برا "Education " واژه ديكه كل نيعلت ا
تر كم اريشد تعداد پژوهش ها بسمي واژه در قسمت عنوان جستجو نيكه اگر هم نيحذف نشود، كما ا يآموزش قاتيتحق

 يآموزش قاتيتحق يتمام چرا كه الزاماً شديحدف م يآموزش قاتيمرتبط با تحق هاياز پژوهش يبود و ناخواسته بعض
  .نددر عنوان خود واژه آموزش را ندار

و چند  يس يخيتار باًيدر كشور تقر يآموزش قاتيتحق .انجام گرفت هاهينما يدر تمام 2016 مارس 16جستجوها در  نيا
مورد  6تنها  انيرانيا يدادهابرون 1990تا  موجود است) قاتيتحق هيكه نما يسال ني(اول 1983 هايسال نيساله دارد و ب

  .ديانتخاب گرد 2015تا  1990 هبا توجه به زمان جستجو باز بوده است.
شود مي استقبال هال در مقاله هم آورده شده و از توجه منتقدان و اظهارنظر آنومسؤ سندهيبه عنوان نو نجانبيا ليميا 

  .هستم گريمنتقد محترم و پژوهشگران د يخاطر پاسخگو نانيو اطم ليوجود داشته باشد با كمال م يو چنان چه ابهام
  

  توجه شما تشكر مجدد از با
 انيزديا
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