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ي آن با ساير  و مقايسه پايگاه مدالين درپستان سرطان ي  در زمينهايران توليدات علمي 
  *خاورميانهكشورهاي 

  
   3، مسعود اسدي2، سوسن شاه خدابنده1محمدحسين بيگلو

  چكيده
ها، لزوم انجام تحقيقات در اين  سنين پايين در ايران و مشكالت ناشي از اين بيماري براي خانوادهشيوع باالي سرطان پستان در  :مقدمه

ي آن با ساير  ي سرطان پستان و مقايسه حاضر با هدف شناسايي ميزان توليدات علمي ايران در زمينه حقيقت. نمايد زمينه را بديهي مي
  .كشورهاي خاورميانه صورت گرفته است

سنجي، توليدات علمي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه را در  هاي علم تحقيق حاضر توصيفي بوده، به كمك شاخص :بررسيروش 
توليدات علمي از طريق جستجو در . مورد بررسي قرار داده است 1965-2008هاي  ي سرطان پستان در پايگاه مدالين در طول سال زمينه

هاي پيشنهادي متخصص موضوعي  و همچنين كليد واژه MeSHمل استفاده از كليد واژه مدالين با استراتژي تركيبي جستجو كه شا
طراحي شده بود و روايي آن توسط متخصصين امر تأييد  Excelافزار  ليستي كه در نرم بود، بازيابي شد و اطالعات به چك) پزشك(

 Excelو  Wordافزارهاي  آمار توصيفي و به كمك نرمسپس تعداد توليدات علمي شمارش شده، با استفاده از . شده بود، منتقل شد
  .جداول و نمودارهاي مربوط رسم شد

توليدات علمي . ي سرطان پستان بود ايران در ميان كشورهاي خاورميانه داراي مقام پنجم از نظر توليد اطالعات علمي در زمينه :ها يافته
 9به  2000افزايش يافته است؛ به طوري كه اين تعداد تا قبل از سال  2008در مقاله  24به  1990ايران در اين زمينه از يك مقاله در 

هاي علوم  دانشگاه. مدرك افزايش يافته است 105به تعداد  2008تا  2001هاي  ي سال شد؛ در حالي كه در فاصله مدرك محدود مي
ي  ترين مراكز از نظر توليد اطالعات علمي در زمينهپزشكي شيراز، تهران و مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي تهران پركار

بيشترين تعداد از توليدات علمي  Asian pacific journal of cancer preventionاز ميان مجالت، .اند سرطان پستان در ايران بوده
  .ي سرطان پستان، منتشر كرده است ايران را در زمينه

به  2001ي سرطان پستان روند رو به رشد داشته، به ويژه از  يدات علمي ايران در زمينهتول 1965-2008ي زماني  در بازه :گيري نتيجه
ي خوبي را در توليد اطالعات علمي در  همچنين ايران در ميان كشورهاي خاورميانه رتبه. بعد، به صورت خطي افزايش يافته است

  .ي مذكور داشته است ي سرطان پستان در بازه زمينه
  .خاورميانه ؛ايران ؛مدالين ؛هاي پستان سرطان ؛سنجي علم ؛ها شاخص :ي كليديها  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  22/6/90 :پذيرش مقاله    3/5/90 :نهايياصالح     19/2/89: مقاله دريافت
ي  و مقايسه مدالينپايگاه  درپستان سرطان ي  در زمينهايران توليدات علمي . بيگلو محمدحسين، شاه خدابنده سوسن، اسدي مسعود :ارجاع

  .110-119 ):1( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد .خاورميانهآن با ساير كشورهاي 
 

  مقدمه
درصد  25در زنان بوده، ها  ترين بدخيمي رطان پستان از شايعس

با از ). 1(دهد  هاي زنان ايراني را تشكيل مي از كل سرطان
دست رفتن يك يا هر دو پستان زنان عالوه بر مشكل جسمي 
  ناشي از بيماري دچار احساس معيوب و ناقص بودن، تصور 

  .ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد است نامه اين مقاله حاصل پايان*
استاديار، علوم و تكنولوژي اطالعات پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي .1

  .تبريز، تبريز، ايران
رساني پزشكي، دانشگاه علوم  ارشد، كتابداري و اطالعكارشناس . 2

 )ي مسؤول نويسنده. (پزشكي تهران، تهران، ايران
Email: shahkhodabandeh4@yahoo.com  

اي، پزشكي، مركز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي،  دكتري حرفه. 3
  .دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
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ذهني بد، كم ارزش بودن، از دست دادن احساس زنانگي، 
 كاهش در فعاليت جنسي، عصبانيت، افسردگي، نااميدي،

ترك شدن  خشونت، شرمندگي، ترس از عود بيماري، ترس از
  .)2(شوند  توسط همسر و مرگ مي

ي پزشكي رشد سريعي  ي گذشته در زمينه طي دو دهه
ژي و  ي سريع تكنولو اتفاق افتاده، كه ناشي از رشد و توسعه

آيا در مورد ). 3(توليد علم به ويژه در كشورهاي صنعتي است 
اي مثل ايران هم اين روند اتفاق  كشورهاي در حال توسعه

هاي  توان فهميد كه كشورمان در زمينه ت؟ چگونه ميافتاده اس
  مختلف پزشكي چه ميزان رشد داشته است؟

براي تشخيص و ارزيابي  مناسبيسنجي ابزار  مطالعات علم
خاص در طي  ي ميزان اهميت علمي و اجتماعي يك رشته

هاي  روش هاي محدوديت با وجود. نظر هستند مورد ي دوره
كند كه  اين امكان را فراهم مي اين نوع آناليزسنجي،  معل

مورد خاص را  ي ميزان انتشار متون علمي در يك رشته
آن به تصوير كشيده سير تكاملي  ي دقيق قرار داده، مطالعه
علمي، ميزان  ي گرايي آن رشته سير تخصصهمچنين . شود
را لفان ؤلف يا مؤسسه، كشور، مؤعلمي يك م اتتوليد

هاي شناخته شده و  وديتبا وجود محد ).4(كند  مشخص مي
سنجي، اين  آناليزهاي علمي غير تخصصي برخي كاربردها

. علم هنوز يك روش كاربردي در ارزيابي علوم بهداشتي است
). 5(اند  شده تر كاربردي سنجي هاي اخير، مطالعات علم در سال

جهت مطلع شدن از روند رشد توليدات علمي در يك كشور 
قيقات زيادي صورت گرفته، ي خاص، تح خاص يا يك زمينه

و همكاران مقاالت سيستم تنفسي  Garcia-Rioاز جمله 
)5( ،Yang پزشكي  و همكاران مقاالت مربوط به دندان)6( ،

Parta  وBhattacharya ي  توليدات علمي هند در زمينه
و همكاران توليدات علمي اسپانيا در  Ramos، )7(سرطان 

 Grohmannو  Stegmannو ) 8(ي ميكروبيولوژي  زمينه
در  .را بررسي كردند) 9(مدارك مربوط به آنفوالنزاي مرغي 

و  Donatoتوسط  Breastتحقيقي ديگر مقاالت پاتولوژي 
De Oliveria  ي ديگر،  در مطالعه). 10(بررسي شد

هاي الزم از سايت مركز ملي بيوتكنولوژي از ميان  داده
PubMed ي مش  ژهبا محدود كردن جستجو به كليد وا

"Neoplasm"  بازيابي شد، سپس مؤسسات داراي بيشترين
توليدات علمي مشخص شد و نتايج نشان داد كه هند رشد 

. ي سرطان داشته است مداومي در توليد اطالعات در زمينه
همچنين اين پژوهش نشان داد كه ده كشور آمريكا، ژاپن، 

و اسپانيا به ايتاليا، آلمان، انگلستان، كانادا، چين، استراليا 
ي سرطان  ترتيب داراي بيشترين توليدات علمي در زمينه

بودند و ميزان توليدات علمي هند در مقايسه با اين كشورها 
تحت عنوان تحقيقي كه در كشور پرتغال ). 7(بسيار كم است 

: سنجي ارزيابي فعاليت علمي پرتغال بر اساس معيارهاي علم«
در طي نشان داد كه  ،دوگرفته بانجام » Breastپاتولوژي 

در موضوع  اين كشورمورد ارزيابي، توليدات علمي  ي دوره
 348ها  آن. درصد داشت 200 افزايشي در حدود ،انتخاب شده
ها و  بيمارستانكه متوجه شدند  بررسي كردند و مدرك را

 .)10( ندا علمي را توليد كرده مراكز بهداشت بيشترين مدارك

مشاركت پژوهشگران ايراني در « در ايران نيز در تحقيقي
نتايج . مورد بررسي قرار گرفت» توليد علم جهاني در مدالين

ها، علوم پزشكي  اين بررسي نشان داد كه از ميان دانشگاه
تهران، علوم پزشكي شيراز و علوم پزشكي شهيد بهشتي 

هاي مورد پژوهش در  بيشترين توليدات علمي را در طول سال
گيري شد كه نه  در نهايت چنين نتيجه. اند داشتهپايگاه مدالين 

تنها مقاالت و آثار پژوهشگران ايراني در پايگاه مدالين طي 
اي داشته، بلكه  افزايش قابل مالحظه 1976- 2003هاي  سال

همكاري گروهي محققان ايراني نيز به صورت چشمگيري رشد 
  ). 11(داشته است 
يولوژي بيماري اي، اپيدم و همكاران در مطالعه موسوي

ها  آن. سرطان پستان را در زنان ايران مورد مطالعه قرار دادند
توسط  2005تا  1998هاي  تمامي مداركي را كه طي سال

هاي مختلف از جمله مدالين و همچنين  محققان ايراني در پايگاه
عنوان ژورنال ايراني، را كه  94شماره از  2000مقاالت مربوط به 

ها در اين  آن. شر شده بود، بررسي كردندها منت طي اين سال
، Breast cancerهاي  منابع با كليد واژه

Breastcarcinoma ،Breast tumor  وmalignancy 
Breast ي ايران در عنوان مقاالت به جستجو  به همراه واژه
ها نشان  ي متن كامل بررسي شد، يافته مقاله 85در كل . پرداختند
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سال متغير است و  84تا  15يماري از داد كه سن مبتاليان به ب
ميزان . شود سال مشاهده مي 49تا  40بيشترين موارد در سنين 

هزار نفر  100مورد در هر  22بروز اين بيماري در زنان در حدود 
ي  هاي اپيدميولوژيكي پايه اين مطالعه نشان داد كه جنبه .است

 بيماري سرطان پستان در ايران به خوبي كار شده است و
  .)12(هاي باليني كمتر مورد توجه بوده است  جنبه

سنجي در  ي علم يكي ديگر از تحقيقاتي كه در شاخه
ي علوم پزشكي در ايران صورت گرفته است، تحقيقي  زمينه

مرور مقاالت در موضوع «است كه علي منتظري تحت عنوان 
تا  1974كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان از 

هاي مدالين،  محيط جستجو پايگاه. انجام داده است» 2007
ISI ،Embase،CINHAL  ،AMED ،Pcycinfo 

 AND quality of life"breast بوده، عبارت 

neoplasms" OR "breast cancer"  در عنوان مقاالت
مدرك پس از مرور  971حدود . مورد جستجو قرار گرفت

شد كه از  نتايج چنين گزارش. نتايج جستجو استخراج گشت
ي  رشد چشمگيري در مقاالت در زمينه 2007تا  1974سال 

كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان مشاهده 
ي اين  هاي درماني در زمينه شود كه نشان از رشد مراقبت مي

 ).13(بيماري دارد 

توان دريافت  با مرور تحقيقات انجام يافته به وضوح مي
هاي محدودي آن هم  اده از كليد واژهها با استف كه در اكثر آن

از آن . اند فقط محدود در عنوان مدارك، مقاالت بازيابي شده
ي سنجش ميزان توليد  جا كه تاكنون تحقيقي در زمينه

. ي سرطان پستان صورت نگرفته است مدارك ايران در حوزه
ايران و سنجي توليدات علمي  علمي  از اين رو مطالعه

ر كشورهاي خاورميانه ضروري به نظر ي آن با ساي مقايسه
رسيد، تا با شناسايي يك استراتژي جامع در بازيابي مدارك 

هايي كه جامعيت  ي موضوعي با استفاده از كليد واژه اين زمينه
  جستجو را باال ببرد، ميزان فعاليت علمي كشورهاي خاورميانه 
را در اين موضوع با همديگر مقايسه كرده، نقش مؤسسات را 

ايران  ي سرطان پستان در در توليد اطالعات علمي در زمينه
تبيين و مجالتي كه بيشترين مقاالت توليدي ايران را منتشر 

  .اند، مشخص نمايد كرده

  روش بررسي
هاي  تحقيق حاضر، تحقيقي توصيفي است كه به كمك شاخص

پايگاه مدالين محيط پژوهش آن . سنجي انجام گرفته است علم
ي  مي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه در زمينهو توليدات عل

در مجالت  2008تا  1965هاي  سرطان پستان كه در بين سال
ها در  شناختي آن علمي سراسر جهان منتشر و اطالعات كتاب
ي پژوهش تحقيق  پايگاه مدالين ايندكس شده است، جامعه

  .حاضر را تشكيل داد
ترين  رايج از آن جا كه در خاورميانه، سرطان پستان

ي اول را  بدخيمي در زنان است و در ايران نيز اين بيماري رتبه
هاي  ها در زنان دارد و ايران در زمينه در ميان ساير سرطان

مختلفي مانند شرايط اقليمي، اقتصادي، ميزان ابتال به سرطان 
پستان، با كشورهاي همجوار نسبت به ساير كشورهاي دنيا 

اين رو كشورهاي خاورميانه جهت شباهت بيشتري دارد، از 
  .  مقايسه از نظر توليدات علمي انتخاب شدند

 از سايت مركز ملي اطالعات بيوتكنولوژي خامهاي  داده

center for biotechnology information The 
National )NCBI (موتوركاوش از طريقPubMed  

)Published medical literature(  و با محدود كردن
. شدبازيابي  - )SB(از طريق برچسب - به مدالين  پايگاه

 درمدالين « كهبدين دليل بود پايگاه اطالعاتي مدالين انتخاب 
 ).5(» پزشكي است ترين پايگاه زيست ترين و كاربردي دسترس

ملي پزشكي آمريكا  ي بانك اطالعاتي مدالين توسط كتابخانه«
 ي ترين منابع در حوزه شود و يكي از مهم توليد مي

فاقد  1975ركوردهاي اطالعاتي قبل از . شناسي است زيست
از درصد  47، بيش از 1984 تا 1975اما از سال  ،چكيده است

درصد  75 حدود ،ركوردهاي اطالعاتي به اين بانك افزوده شده
اطالعات  اين پايگاه). 14(» منابع به زبان انگليسي هستنداز 

ي  مجله 5200مقاالت بيش از  ي شناختي و چكيده كتاب
كشور  80علوم وابسته به آن كه در آمريكا و بيش از  پزشكي و

جهت اطمينان ). 15( را در بر دارد ،شود مي جهان چاپ و منتشر
اي صورت  ي مدارك، جستجوي دو مرحله از بازيابي كليه

در هر دو مرحله جستجو از فيلد آدرس نويسنده جهت . گرفت
  .استفاده شداخص شدن نتايج به كشور خاص 
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كليد ( neoplasms Breastي  كليد واژه زادر روش اول 
 MeSH: NLM'sنامه  ي انتخاب شده در اصطالح واژه

Medical subject headings(  استفاده شد و با اين روش
  . مدرك بازيابي گشت 2420
جامعيت بخشيدن به نتايج حاصل از جهت  دوم ي مرحله در

ي سرطان پستان، با كمك  زمينهدر بازيابي توليدات علمي 
كه در هايي را  واژه تمامي كليد )پزشك( متخصص موضوعي

سپس . شدآوري  جمع باشند، سرطان پستان مي ارتباط با بيماري
 ,Breast cancer(كليد واژه  14يي كه از جستجو در استراتژي

Breast carcinoma, Breast lymphoma, 
Breast sarcoma, Lymphosarcoma, 
Breast lesions, Breast malignancy, 
Breast neoplasia, Mastectomy, Lumpectomy, 
Gynecomastia, Mastalgia, Mastopexy, 

Breast masses (مدارك  ي جهت بازيابي بقيهشد،  تشكيل مي
  .مورد استفاده قرار گرفت

مدرك بازيابي شد و جهت  1068با استفاده از روش دوم 
متخصص ي مدارك در اختيار  بط كليهحذف مدارك غير مرت

ي  مقاله 111قرار داده شد، كه از اين ميان، ) پزشك( موضوعي
مدرك، در مجموع از  2531در نتيجه . مرتبط تشخيص داده شد

سپس براي تمامي مدارك . آوري شد هر دو مرحله جستجو جمع
، )PMID(ي شناسايي در پايگاه مدالين  هاي شماره برچسب

، مؤلفان )AD(، وابستگي سازماني مدرك )DP( تاريخ انتشار
)Au ( و عنوان ژورنال)JT( ليستي در  ها به چك انتخاب شد و داده

Excel  كه بر اساس اطالعات مورد نياز در اهداف مقاله طراحي
روايي . هاي الزم را در برداشت، منتقل شد ي مؤلفه شده بود و كليه

امر مورد بررسي قرار ليست با استفاده از نظرات متخصصين  چك
اين مرحله به طور كامل به صورت دستي انجام گرفت،  .گرفته بود

  .طلبيد گير بوده، دقت زيادي مي به همين خاطر بسيار وقت
  
  ها يافته

ي  نتايج نشان داد كه ايران در توليد اطالعات علمي در زمينه
روند صعودي  2001-2008هاي  سرطان پستان در سال

مدرك علمي در  6ست؛ به طوري كه از توليد مناسبي داشته ا
. رسيده است 2008مدرك در سال  24به توليد  2001سال 

. برابر شده است 4سال توليدات علمي ايران  8يعني در طي 
 2004، )مدرك 9( 2003 ،)مدرك 5( 2002ايران در سال 

 2007و ) مدرك 14( 2006، )مدرك 14( 2005، )مدرك 10(
  . وده استتوليد نم) مدرك 23(

، كشورهاي خاورميانه بر حسب تعداد و درصد 1در جدول 
 5هاي زماني  ي سرطان پستان در بازه توليدات علمي در زمينه

، به )شود سال را شامل مي 3به استثناي گروه آخر كه (ساله 
همان طور كه در اين جدول نمايان . تصوير كشيده شده است

ي سرطان پستان  زمينهدر  1985است، هيچ كشوري قبل از 
درصد از توليدات  6/4ايران با توليد . توليد علمي نداشته است

علمي خاورميانه پس از كشورهاي رژيم صهيونيستي، تركيه، 
گرجستان و لبنان مقام پنجم را در ميان كشورهاي خاورميانه در 

ي سرطان پستان در مقطع زماني  توليد اطالعات علمي در زمينه
كشور  15كشور خاورميانه،  25از مجموع . اردمورد بررسي د

ي سرطان پستان در  درصد توليدات علمي در زمينه 2كمتر از 
 ).1 جدول(اند  خاورميانه را داشته

درصد از اطالعات  54/74، 1965- 2008هاي  طي سال
مؤسسه توليد  6ي سرطان پستان توسط  علمي ايران در زمينه

مشهود است، دانشگاه  1همان طور كه در نمودار . شده است
درصد از توليدات علمي،  8/22علوم پزشكي شيراز با توليد 

. بندي به خود اختصاص داده است ي اول را در اين دسته رتبه
درصد و مركز  54/17دانشگاه علوم پزشكي تهران با توليد 

 28/12تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي تهران نيز با 
از . باشند هاي دوم و سوم مي اراي رتبهدرصد از توليدات علمي د

ي  مؤسسه 2ي دانشگاهي و  مؤسسه 4مؤسسه،  6ميان اين 
  ).1نمودار (باشند  مركز تحقيقاتي مي
اسامي . ژورنال منتشر شده بود 57ايران در  توليدات علمي

ي سرطان  مدرك ايران در زمينه 2هايي كه حداقل   ژورنال
بيش از . آورده شده است 2اند، در جدول  پستان را چاپ كرده

 Asian pacificژورنال  4درصد از توليدات علمي در  33

journal of cancer prevention:APJCP )78/15 
 Cancer، )درصد 14/6(  Acta cytological،)درصد

letters )14/6 چاپ شده است و ) درصد 14/6(  و ) درصد
  Bradford The breast journalطبق قانون 
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  2008تا  1965هاي  ي توليدات علمي موضوع سرطان پستان در بين سال بندي كشورهاي خاورميانه در زمينه جايگاه ايران در رتبه :1جدول 

قبل از  كشور  رديف
1985  

1986-
1990  

1991 -
1995  

1996 -
2000  

2001-
2005  

2006-
  درصد  جمع  2008

 41  1025  217  334  240  145 89 0  رژيم صهيونيستي 1

 26  672  267  287  90  20 8 0  تركيه 2

 65/9  243  69  63  57  39 15 0  گرجستان 3

 75/4  119  39  35  32  10 3 0  لبنان 4

 6/4  114  61  44  7  1 1 0  ايران 5

 27/3  83  26  34  17  5 1 0  عربستان 6

 23/3  82  24  23  25  6 4 0  مصر 7

 44/2  62  16  22  11  8 5 0  كويت 8

 61/1  41  25  12  2  1 1 0  تونس 9

 54/1  39  22  14  2  1 0 0  اردن 10

قبرس، ارمنستان، سودان، امارات، عراق،(ساير كشورها  11
بحرين، عمان، يمن، ليبي، مراكش، افغانستان، سوريه، 

  )قطر، الجزاير، آذربايجان

0 0 0  5  6  3  14  91/1 

  

  
ي سرطان پستان بر حسب درصد در پايگاه مدالين در طي  بندي پركارترين مؤسسات ايران در توليد اطالعات علمي در زمينه رتبه. 1نمودار 

  1965- 2008هاي  سال
  

ي  اكثر مقاالت مهم آن زمينهدرصد كمي از مجالت كه (
ي آن زمينه  سازند، مجالت هسته موضوعي را منتشر مي

هاي هسته در انتشار  ها، ژورنال ، اين ژورنال)شوند محسوب مي
  .ي سرطان پستان ايران هستند توليدات علمي در زمينه
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  بحث
ي سرطان  ي ايران در توليد اطالعات علمي در زمينه رتبه

كشورهاي خاورميانه پنجم است، هر چند كه پستان در ميان 
باشد،  ي خوبي مي كشور خاورميانه رتبه 25اين رتبه در ميان 

ميزان توليدات علمي ايران با كشور تركيه كه  ي اما مقايسه
شود كه توليدات علمي  ي ايران است، مشخص مي همسايه

 25برابر ايران است و اين كشور جزء  5اين كشور بيش از 
از آن ). 16(باشد  تر دنيا در توليد اطالعات علمي ميكشور بر

جا كه از لحاظ جمعيت و شرايط اقليمي اختالف چنداني با 
ايران ندارد، اين امر قابل تأمل بوده، تالش بيشتر محققان 

  .نمايد ايراني را طلب مي
ي قابل توجه در نتايج پژوهش حاضر، رشد توليدات علمي  نكته

 2000هاي پس از  ي سرطان پستان در سال كشور ايران در زمينه

است؛ به طوري كه ميزان  2000هاي قبل از  نسبت به سال
برابر  12به حدود  2000توليدات علمي كشور ايران پس از سال 

- 2008مدرك و  9تنها  2000هاي قبل از  سال(رسيده است 
، اين در حالي است كه حتي )مدرك توليد شده است 105، 2001

كار خاورميانه نيز در اين زمينه چنين پيشرفتي كشورهاي پر
ي  اين رشد چشمگير توليدات علمي ايران در زمينه. اند نداشته

قابل  سرطان پستان نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه بسيار
مقاله توليد  6تنها  2001باشد، چرا كه ايران در سال  توجه مي

رسيده  مقاله 24به  2008كرده؛ در حالي كه اين ميزان در سال 
برابر شده  4سال تعداد توليدات علمي ايران  8يعني در طي . است

تواند ناشي از تالش  است كه جاي خرسندي فراوان داشته، مي
يابي به  بيشتر محققان، پيشرفت تكنولوژي و شايد دست

  .هاي اخير باشد هاي اطالعاتي بيشتر در سال پايگاه
  

  اند ي سرطان پستان را منتشر كرده مدرك از توليدات علمي ايران در زمينه 2هايي كه حداقل  ژورنال. 2جدول 
 رديف نام ژورنالتوليدات علمي

 Asian pacific journal of cancer prevention : APJCP 1تعداددرصد
78/1518 Actacytological2 

14/67 Cancer letters 3 
14/6  7 The breast journal 4 
14/6  7 Pathology oncology research : POR 5 
5/34 Saudi medical journal 6 
5/34 BMC cancer 7 

63/23 Cancer genetics and cytogenetics 8 
63/2  3 Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-

Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit 
9 

63/2  3 Public health 10 
63/2  3 Supportive care in cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care 

in Cancer 
11 

63/2  3 Archives of Iranian medicine 12 
75/12 Breast cancer research and treatment 13 
75/1  2 Clinical biochemistry 14 

75/1  2 
Conference proceedings: ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in 

Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 
Conference 

15 

75/1  2 Indian journal of cancer 16 
75/1  2 Patient education and counseling17 
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ي سرطان  توليدات علمي ايران در زمينهتحقيق حاضر رشد 
دهد كه  را نشان مي 1990هاي پس از  پستان در طي سال

  ). 17(باشد  مؤيد اين امر مي  Science Watchنتايج تحقيق
ي  پركارترين مؤسسات در توليد اطالعات علمي در زمينه

مركز دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشگاه  5سرطان پستان 
تهران، مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد علوم پزشكي 

دانشگاهي تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي هستند كه با نتايج تحقيق عصاره و 

مشاركت پژوهشگران ايراني در توليد علم جهاني «معرفت كه 
ها  ي آن را مورد بررسي قرار داده بودند و در مطالعه» در مدالين

و علوم پزشكي شهيد  زشكي تهران، علوم پزشكي شيرازعلوم پ
ي توليد اطالعات علمي  ترين مؤسسات در زمينه بهشتي فعال

با ). 11(در پايگاه مدالين تشخيص داده شدند، مطابقت دارد 
توان چنين نتيجه گرفت كه اين  ي اين امر مي مشاهده

ي سرطان پستان  مؤسسات نه تنها در توليد علم در زمينه
عيت خوبي دارند، بلكه در توليد كلي علم پزشكي نيز از ساير وض

رسد تعداد بيشتر  مؤسسات پيشتازتر هستند، كه به نظر مي
اعضاي هيأت علمي و امكانات بيشتر اين مؤسسات در ميزان 

  . ها مؤثر بوده است توليد اطالعات علمي آن
ي پركار در توليد اطالعات علمي در  مؤسسه 6مركز از  5
توجه به اين . ي سرطان پستان در شهر تهران قرار دارند زمينه

نمايد كه تمركز بودجه و امكانات در پايتخت  امر چنين مي
ي مساعدتري را براي توليد علم در اين مؤسسات  كشور زمينه

فراهم آورده است و بالعكس شايد بتوان دليل عدم حضور 
در توليد هاي درجه دوم در ميان مؤسسات پركار  دانشگاه

اطالعات علمي را با بودجه، امكانات و تعداد اعضاي هيأت 
  . ها توجيه كرد علمي كمتر آن

سنجي كه در پايگاه مدالين  در بسياري از تحقيقات علم
صورت گرفته است، نتايج جستجو را به وجود كليد واژه در 

ي  از آن جا كه همه). 18، 19(نمايند  عنوان مدارك محدود مي
هاي مربوط به تحقيق  عنوان داراي كليد واژه مدارك در

باشند، تحقيق حاضر اين مزيت را داشته است كه كليد واژه  نمي
در هر جاي مدرك مورد بازيابي قرار بگيرد و از اين نظر صد در 

اند و جهت باال بردن مانعيت و اخص  صد مدارك بازيابي شده
ي ي مدارك در اختيار متخصص موضوع شدن نتايج، كليه

قرار گرفت و وي با حذف موارد غير مرتبط، صحت ) پزشك(
  .نتايج را تضمين كرد

مزيت ديگر تحقيق حاضر نسبت به تحقيقاتي كه در اين 
ي موضوعي صورت گرفته، در اين است كه جهت باال  زمينه

كليد واژه بهره  15بردن جامعيت بازيابي در اين تحقيق از 
 4تا  2يقات ديگر تنها از گرفته شده است؛ در حالي كه در تحق

ي مدارك را بازيابي  تواند كليه كليد واژه استفاده شده، كه نمي
محدوديتي كه در انجام اين تحقيق وجود داشت، ). 6، 12(كند 

اين بود كه اين پايگاه، پايگاه استنادي نيست و به همين خاطر 
اما محدوديت كلي . ي كارها به صورت دستي انجام گرفت كليه
پژوهش در اين است كه تنها مقاالت ايندكس شده در اين 

مدالين در موضوع سرطان پستان را مورد بررسي قرار داده 
است؛ در حالي كه سهمي از مقاالت پژوهشگران ايران در 
مجالت داخلي و يا ساير مجالت خارجي كه در مدالين 

اگر بتوان اين مقاالت . شوند، به چاپ رسيده است ايندكس نمي
آوري كرده، مورد ارزيابي قرار داد، وضعيت توليد علم  ز جمعرا ني

  . نمايد ي سرطان پستان بهتر رخ مي ايران در زمينه
  

  گيري  نتيجه
ي  هاي دهه ميزان رشد توليدات علمي محققان ايراني در سال

از آن جا كه . باشد مي 2000هاي قبل از  اخير بسيار بهتر از سال
بيشترين توليدات مربوط به دو سال آخر ي زماني  در اين بازه

توان اميدوار بود كه ايران با روند  است، مي) 2008و  2007(
اما بيشترين . ي بهتري را نيز پيش رو داشته باشد كنوني آينده

ي سرطان پستان مربوط به  تعداد توليدات علمي كشور در زمينه
باشد  يهاي بزرگ و به ويژه مراكز مستقر در پايتخت م دانشگاه

به نظر . تري برخوردارند كه از نظر امكانات از وضعيت مطلوب
هاي علمي و پژوهشي كشور بايد به  ريزي رسد كه برنامه مي
هاي كشور امكان  اي باشد كه پژوهشگران تمام دانشگاه گونه

تحقيق و پژوهش در شرايط يكسان را داشته باشند و اين تنها 
ات مادي و معنوي فقط در در صورتي ميسر خواهد شد كه امكان
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تر متمركز نشده، بلكه به صورت عادالنه  هاي بزرگ دانشگاه
همچنين صرف داشتن تعداد . ها توزيع شود بين تمام دانشگاه

ها  تواند دليل بر كيفيت بهتر پژوهش هاي بيشتر نمي پژوهش
از اين رو بررسي عوامل مؤثر در انجام تحقيقات بيشتر، . باشد

ها، به طور مثال از طريق  يفيت پژوهشهمچنين بررسي ك
از آن جا كه . تواند كمك كننده باشد بررسي استنادها مي

باشد، در اين تحقيق امكان بررسي  مدالين پايگاه استنادي نمي
توان داليل ضعف و  در تحقيقات مكمل مي. بيشتر وجود نداشت

 از اين رو. قوت مراكز و كشورها را بيشتر مورد بررسي قرار داد
تنها استفاده از يك شاخص نبايد مالك ارزيابي قرار گيرد، بلكه 

  .ها در كنار هم استفاده كرد بايد از اين شاخص
  

  پيشنهادها
  از آن جا كه امروزه رقابت كشورها بيش از هر چيز بر سر توليد 

هاي  اطالعات علمي است، براي تعيين وضعيت كشور در شاخه
هاي  شود كه پژوهش مختلف دانش پزشكي پيشنهاد مي

هاي دانش پزشكي صورت  سنجي ديگري در ساير رشته علم
گيرد تا وضعيت علمي اين شاخه از دانش كه با جان انسان سر 

، بهتر رخ نمايد و براي پيشرفت در آن )پزشكي(و كار دارد 
تري برداشته شود و با توجه به اين كه سرطان  هاي محكم قدم

شود،  ر زنان محسوب ميپستان عامل مهمي در مرگ و مي
اي در اين زمينه در  سنجي گردد كه مطالعه علم پيشنهاد مي
هاي اطالعاتي صورت گيرد تا وضعيت توليد علم  ساير پايگاه

همچنين همان طور كه . تر شود كشور در اين زمينه مشخص
توان داليل ضعف و قوت مراكز و كشورها را  پيشتر ذكر شد مي

در اين زمينه، با در نظر گرفتن در توليد اطالعات علمي 
هايي چون سنجش تعداد هيأت علمي، وضعيت امكانات  شاخص

  .و غيره بيشتر مورد بررسي قرار داد
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Publications on Breast Neoplasms in Medline: A Comparison between 
Iran and Other Middle East Countries* 

Mohammad Hossein Biglu, PhD1; Susan Shahkhodabandeh2; Masoud Asadi, MD3 

Abstract 
Introduction: The high prevalence of breast cancer, especially in Iranian young women, led us to 
survey the published Iranian articles related to breast cancer. The purpose of the current study 
was to analyze and visualize the trend of scientific output in the field of breast cancer research in 
Iran as well as Middle East countries. 
Methods: In a bibliometric study, all Iranian publication in the field of breast cancer indexed in 
Medline were extracted and compared with the publications of other Middle East countries 
during 1965-2008. Medline was searched based on the medical subject headings (MeSH) 
keywords. In order to make the search more comprehensive, the keywords suggested by the 
specialists were also included. Data was analyzed using descriptive statistics and Microsoft Word 
and Excel. 
Results: Data analysis showed that the number of publications in the field of breast cancer 
originated from Iran had considerably increased. In fact, from one paper in 1990, the number 
reached 24 papers in 2008 (105 articles during 2001-2008 vs. 9 articles before 2000). 
Additionally, Iran ranked the 5th among Middle East countries in terms of number of breast 
cancer-related publications. Shiraz University of Medical Sciences, Tehran University of Medical 
Sciences, and Center for Breast Cancer at Jihad of Tehran University were the most active centers 
in the field of breast cancer. The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) published 
the highest number of Iranian articles in the field of breast cancer research. 
Conclusion: This study indicated an increasing trend in the number of Iranian breast cancer-
related publications in Medline during 1965-2008. The numbers especially had an exponentially 
increasing trend after 2001. 
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