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خالصه
سابقه و هدف :طب سنتی ایران یكی از انواع دانشهای طبی سنتی با قدمتی بیش از هزار سال میباشد .تاکنون مستندات محدودی در حوزه علمسنجی و بررسی میزان پذیرش
این دانش در عرصه مطالعات و تحقیقات نوین صورت گرفته است .هدف از این مطالعه تحلیل بخشی از دستاوردهای علمی طب ایرانی در عرصه تحقیقات در مجالت بینالمللی
میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مروری عبارات ” “Persian Traditional Medicine” ”Iranian Medicine” ،“Persian Medicineو “Iranian
”Traditional Medicineدر پایگاه اطالعاتی  PubMedجستجو ،مقاالت استخراج و از لحاظ نوع مقاله ،روش مطالعه ،حوزه تحقیقاتی ،سال چاپ ،نوع مجله و میزان
ارجاع دستهبندی شدند.
یافتهها :تا پایان سال  6111میالدی 116 ،مقاله به دست آمد که  15/9درصد 62 ،Original Articleدرصد مروری19/2 ،درصد نامه به سردبیر و 63درصد مدرک بیوگرافی و
تاریخی بودند .مطالعات فارماکولوژیک و فیتوشیمیایی بیشترین تعداد مقاالت (15/2درصد) را به خود اختصاص دادهاند و از میان  193مجله منتشرکننده مقاالت 13 ،درصد دارای
) Impact Factor (IFبوده که باالترین  )69/52( IFبه مجله  Lancet Neurolاختصاص داشته است 59/2 .درصد مقاالت بیش از  1نوبت مورد استناد قرار گرفتهاند و
بیشترین ارجاع به مقاله چاپ شده در سال  6116با  69ارجاع تعلق دارد و  H-Indexمجموع مقاالت  16میباشد.
نتیجه گیری :در چند سال اخیر تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه طب ایرانی رشد قابل توجه داشته است .اما بكارگیری کلیدواژههای متعدد برای طب سنتی ایران ،توسط
نویسندگان مانع تجمیع و دستیابی آسان به این مدارک گشته .پیشنهاد میگردد مسئولین امر ،کلیدواژهای مشترک جهت تسهیل شناسایی این مقاالت در پایگاههای اطالعاتی
ارائه دهند.
واژههای کلیدی :طب ایرانی ،طب سنتی ،علمسنجی ،کتابشناسی.PubMed ،

مقدمه
به دنبال گسترش تدریجی طب آلوپاتی پس از رنسانس ،طب سنتی در

امروزه یكی از موانع موجود در مسیر گسترش این طب ،کمبود منابع مستند برپایه

بسیاری کشورها از جمله ایران رو به فراموشی نهاد و از سیستمهای بهداشتی و

تحقیقات مدرن است که با توجه به تازگی ورود این رشته به عرصههای علمی

درمانی کنار گذاشته شد تا آنكه سازمان جهانی بهداشت از حدود  91سال پیش به

روز ،امری بدیهی است( )9اما میتواند مانند طب سنتی چین با گذشت زمان در

جهت دستیابی به هدف «بهداشت برای همه تا سال  «6111به موضوع طبهای

نظام بهداشتی نوین حضور پایدار داشته باشد( .)1در چند سال اخیر پژوهش

سنتی در جهان توجه ویژه مبذول داشت و استراتژیهایی را در رابطه با توسعه و

پیرامون طب سنتی ایران به عنوان یک پتانسیل بالقوه جهت دستیابی به ایدههای

چگونگی استفاده از طبهای سنتی منتشر( )1و بر اجرای سیاستهای ملی و

پژوهشی ،مورد عالقه محققان رشتههای مختلف قرار گرفته است .امروزه مبانی

استانداردهایی در راستای ارتقای امنیت و کیفیت استفاده از طب سنتی و یكپارچه

طب ایرانی در کشورهایی مانند هند ،پاکستان و بخشهایی از چین با عناوین دیگر

شدن آن در سیستم مراقبت سالمت رایج ،تأکید دارد (9و .)6طب ایرانی تا پیش از

از جمله طب یونانی مورد توجه و مطالعه میباشد ،اما نام مكتب طب ایرانی به

مهجوریت ،همواره مكتبی استوار بر پژوهش بوده و اکثر موارد بیان شده در آن

تازگی مطرح شده و مطالعات کاملی در رابطه با میزان رشد علمی آن با توجه به

حاصل بارها آزمایش فرضیات دانشمندان است ،چنانچه صاحب هدایت المتعلمین

معیارهای روز دنیا منتشر نشده است .تنها مطالعهای طی سالهای 6111 -1331

در حدود هزار سال قبل میفرماید« :من تو را آن چیزها در این کتاب گویم که

در پایگاه » "«Web of Scienceبا استفاده از کلیدواژههای مشخص طب

خود آزموده ام ،مگر آن چیز که گویم فالنی چنین گوید ،آن نیازمودهام» ( )5اما

سنتی و مكمل و ایجاد محدودیت مكانی انجام شده که هدف آن بررسی مقاالت

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  39در مؤسسه مطالعات تاریخ پزشكی ،طب اسالمی و مكمل می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر روشنک قدس
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مقاالت نمایه شده طب سنتی ایران ،ریحانه معینی و همكاران

منتشر شده محققان ایرانی در حوزه درمانهای مكمل و نه تنها طب سنتی ایران

داخلی به ترتیب J Evid Based Complementary Altern Med

بوده و در نهایت  633مقاله با متوسط نرخ رشد  96/19درصد را گزارش نموده

(11درصد از مقاالت مجالت خارجی و  2درصد از کل مقاالت) و Iran Red

است( .)2هدف از مطالعه حاضر بررسی مقاالت منتشر شده با کلیدواژه طب ایرانی

 12( Crescent Medدرصد از مقاالت مجالت داخلی و  2/6درصد از کل

در مجالت نمایه شده در پایگاه علمی  - PubMedبه عنوان پایگاه نمایهکننده

مقاالت) بیشترین مقاالت را منتشر کردهاند.

مقاالت و مجالت انگلیسی زبان با اعتبار علمی باال -میباشد تا بتوان میزان
موفقیت این دانش در راستای ورود به عرصههای علمی تازه را با معیارهای روز
سنجش و بخشی از نقاط قوت و ضعف آن را بیان نماید.

مواد و روشها
مطالعه حاضر به صورت مروری از میان مقاالت منتشرشده در پایگاه
اطالعاتی  PubMedانجام شده است .از آنجایی که هدف از این مطالعه ،بررسی
میزان معرفی و ارائه مفاهیم طب سنتی ایرانی با نام مستقیم و مشخص "طب
ایرانی" است ،از چهار کلیدواژه ”“Iranian ،“Persian Medicine
” “Persian Traditional medicine” ،Medicineو “Iranian
” Traditional Medicineاستفاده شده است .هر یک از مقاالت به دست
آمده مورد مطالعه قرار گرفته و اگر مقالهای بدون داشتن ردپا یا اشارهای به طب
ایرانی ،صرفاً به دلیل وجود کلیدواژههای منتخب در بخش منابع مقاله به دست
آمده بود ،حذف گردید .اطالعات مقاله شامل :عنوان ،سال چاپ ،نوع مقاله ،روش
مطالعه ،حوزه مطالعه ،عنوان مجله ،ایرانی و غیرایرانی بودن مجله ،رتبه علمی

نمودار  :A .1بررسی آماری نوع مقاالت :B ،بررسی آماری روش مطالعاتی

مجله Impact Factor ،مجالتی که دارای این شاخص هستند ،تعداد ارجاعات

مقاالت ( originalبا احتساب مطالعاتی که از چند روش استفاده کردهاند)

( )Citationهر مقاله و ملیت نویسندگان استخراج شد .اطالعات در نرم افزار
اکسل وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .در مواردی که بیش از
یک روش مطالعه یا حوزه مطالعاتی را مورد بررسی قرار دادهاند به تمام آنها اشاره
شده است.

یافته ها
در جستجوی انجام شده در پایگاه اطالعاتی  PubMedبا کلیدواژههای
منتخب و پس از حذف موارد نامرتبط و تكراری  116مقاله استخراج شد .از 116
مدرک به دست آمده  15/9درصد  Original Articleبوده (نمودار  )A1که از
این تعداد 113 ،مورد مطالعه حیوانی 12 ،مورد مداخله انسانی (Clinical Trial
یا  )Before-Afterو  15مطالعه آزمایشگاهی بر روی سلول یا بافت (In-
 )Vitro Studyبه دست آمد و در مجموع  51/2درصد از کل مطالعات از نوع
مداخلهای بودند( .نمودار  .)B1مطالعات فارماکولوژیک و فیتوشیمیایی که به
بررسی مواد مؤثره و مكانیسم اثر یک گیاه یا فرآورده گیاهی از نظر طب سنتی
پرداختهاند  15/2درصد ،حوزه نورولوژی 15/1درصد ،بیماریهای گوارش

نمودار  .6بررسی آماری زیرشاخههای علوم پزشكی مورد مطالعه در مقاالت منتشر شده

11/1درصد و قلب و عروق  3/3درصد به ترتیب بیشترین تعداد مقاالت را به خود
اختصاص دادهاند (نمودار .)6

از میان  193مجله منتشرکننده مطالعات حوزه طب ایرانی 36 ،مجله (13

 9/1درصد مقاالت مفاهیم بنیادی (مانند مزاج) 9/9 ،درصد سبک زندگی و

درصد) دارای ) Impact Factor (IFبوده و  12مجله ( 51درصد) فاقد IF

 2/3درصد جنبه های تاریخی طب ایرانی مانند زندگی نامه بزرگان یا سیر تاریخی

میباشند (نمودار  .)A9باالترین  IFبه مجله  Lancet Neurolاختصاص

تشخیص و درمان را مورد توجه قرار دادهاند و یک مورد نیز در رابطه با کاربرد

داشته که دارای  IFبرابر با  69/52میباشد و مقاله مربوطه را در سال  6116به

دستگاهی در زمینه نبض شناسی سنتی بوده است .در میان مجالت خارجی و

چاپ رسانده است .سال  6111و  6115به ترتیب با  153و  191مقاله (نمودار

69

J Babol Univ Med Sci; 19(1); Jan 2017
Indexed Persian Medicine Articles; R. Moeini, et al

 )B9و مجالت خارجی با  1/6برابر نسبت به مجالت داخلی بیشترین تعداد چاپ

سنجش شرایط فعلی و مقایسه آن با گذشته است به همین دلیل مطالعات خاصی

مقاالت را داشتهاند و متوسط نرخ رشد مقاالت در بازه زمانی  6111تا 6111

جهت سنجش کتب و مقاالت منتشر شده در هر حوزه به عنوان یكی از

معادل  12درصد بوده است.

شاخصهای مهم توسعه علمی آن رشته صورت میگیرد( Osareh .)3و

با بررسی میزان استناد به مقاالت براساس پایگاه اطالعاتی  PubMedاز

همكاران در مقالهای با بررسی  6231مدرک در حوزههای علوم پایه و بین

مجموع مقاالت 133 ،مقاله (93/5درصد) فاقد  Citationبودند که عموما مربوط

رشتهای پزشكی در پایگاه  Medlineتا پایان سال  6115میالدی افزایش

به مقاالت  6سال اخیر میباشند و  31مقاله (12/3درصد) یک نوبت مورد ارجاع

چشمگیر تولیدات علمی ایرانیان در سطح بین المللی را نشان دادند( .)3در حوزه

قرار گرفته بودند .میزان استناد به مقاالت به طور متوسط  6/16و باالترین میزان

دندانپزشكی ایران در میان کشورهای همسایه با توجه به مقاالت منتشر شده در

استناد برابر با  69بار مربوط به  6مقاله زیر میباشد:

پایگاه  PubMedتا پایان سال  6111بعد از ترکیه رتبه دوم منطقه را در تولید

- Relation between Body Humors and Hypercholesterolemia:

علم در سال  6111داشته است( .)11همچنین شاخصهای کمی و کیفی مطالعات

An Iranian Traditional Medicine Perspective Based on the

منتشر شده در حوزه انگل شناسی در ایران و ترکیه تا سال  6111مورد مقایسه

)Teaching of Avicenna. (Iran Red Crescent Med J / 2012

قرار گرفته و تعداد مقاالت ،میزان استناد به آنها و مجالت چاپ کننده آنها بررسی

- Herbal medicines for the management of irritable bowel syndrome:

شده است ( .)11همچنین در حوزه علوم ورزشی ،مقاالت منتشر شده از سال

)a comprehensive review. (World J Gastroenterol./ 2012

 6119 -1335در پایگاه  916 ،Web of Scienceمدرک با ارجاع متوسط

همچنین  H-Indexمقاالت نمایه شده فوق برابر با  16میباشد که به روش

 1/16برای هر مقاله و  H-Indexبرابر با  61گزارش شده است ( .)16تاکنون

دستی محاسبه گردید به این معنی که  16مقاله مساوی یا بیش از  16بار مورد

چندین مطالعه به بررسی انتشارات طب چینی پرداختهاند به عنوان مثال بررسی

ارجاع قرار گرفتهاند .در این جستجو محمد کمالینژاد با  93مقاله و آرمان زرگران

مقاالت طب سنتی چین از سال  1325تا  6113نمایه شده در مدالین با مجموع

با  91مقاله به ترتیب بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده را به خود اختصاص

 95163مقاله ،رشد قابل توجه در مطالعات بالینی را نشان داده است( )19و در

دادهاند و در نهایت در  31/6درصد مقاالت ،نویسندگان ملیت ایرانی و در 5/3

مطالعه دیگر ،چین با  91درصد و آمریكا با  13درصد به ترتیب رتبه اول و دوم

درصد مقاالت ملیت نویسنده غیرایرانی میباشد.

درارایه مطالعات طب سنتی چین را داشتهاند( .)15در مطالعه مشابه در حوزه طب
سنتی چین 56136 ،مدرک از سال  1331تا  6115در  Pub Medنمایه شده و
جالب آنكه تنها حدود نیمی از مقاالت به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است(.)11
با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه طب چینی باید اذعان داشت که طب
ایرانی در اول راه قرار دارد و مسیری طوالنی را برای ورود به عرصه طبهای
مكمل دنیا در پیش دارد .مطالعه حاضر نشان میدهد تعداد مقاالت منتشر شده در
 5سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته که میتواند در مستندسازی و ارائه این
دانش به زبان علمی مدرن نقش مهمی داشته باشد و بررسی وابستگی سازمانی
نویسندگان نشان میدهد بخش زیادی از این دستاورد حاصل تالش دستیاران و
متخصصین دانشكدههای طب و داروسازی سنتی میباشد .نكته قابل تأمل،
پذیرش واژه طب ایرانی در کنار سایر طبهای مكمل مانند طب چینی توسط

نمودار  :A .9بررسی آماری نسبت مجالت منتشرکننده مقاالت حوزه طب ایرانی

برخی از محققان بینالمللی است که نشاندهنده شروع تغییر نگرش جهانی به این

و دارای  IFبه مجالت فاقد این رتبه علمی :B ،بررسی آماری تعداد مقاالت

رشته میباشد ( .)12-13همچنین تعداد مقاالت بالینی طب ایرانی در سالهای

منشر شده طب ایرانی در سالهای مختلف

اخیر افزایش قابل توجهی داشته ،چنانچه از  12مقاله بالینی منتشر شده  62مورد
( 52درصد) در سال  6111به چاپ رسیده است .با مقایسه  H-Indexمدارک به

بحث و نتیجه گیری
بررسی پژوهشهای منتشر شده در مجالت ایندکس شده در پایگاه علمی
 PubMedنشان داد که تاکنون مطالعات علمی مستند و مبتنی بر شواهد

دست آمده به عنوان یک شاخص مهم علمسنجی با سایر رشتهها (پرستاری ،13
علوم ورزشی  ،12آناتومی  ،)12به نظر میرسد مدارک منتشر شده طب سنتی از
وضعیت نسبی مناسبی برخوردار است(.)19

مناسبی در زیرشاخههای علوم پزشكی با رویكرد طب ایرانی انجام گرفته و در

نكته قابل تأمل دیگر آنكه با وجود تأکید بزرگان طب ایرانی بر اصالح سبک

مجالت با اعتبار علمی قابل قبول به چاپ رسیده است .این در حالی است که

زندگی 9/9 ،درصد کل مقاالت به مطالعه این حوزه پرداخته و مطالعات بنیادی بر

مطالعاتی که صرفاً بر جنبههای فیتوشیمیایی یا گیاه درمانی نوین استوار بوده و

روی مفاهیم خاص مانند مزاج که از عوامل اصلی تفاوت نگرش و نحوه عملكرد

دستمایهای از طب ایرانی در ایدهپردازی و روش انجام آن باشد ،وارد این مطالعه

طب ایرانی با طب رایج است و مطالعات با هدف ابزار سازی طب ایرانی سهمی

نشدهاند .طبق گزارشهای سازمان بهداشت جهانی کمیت ،کیفیت ،امنیت و

بسیار اندک داشته و تنها  9/1درصد از کل مقاالت به دست آمده را تشكیل

تأثیرگذاری دادههای در دسترس در طب سنتی ،به دلیل فقدان مستندسازی با

دادهاند .با وجود رشد نسبی مقاالت اصیل 19/1 ،درصد از کل مقاالت به صورت

روشهای تحقیقاتی مدون از معیارهای الزم برای حمایت و استفاده جهانی فاصله

نامه به سردبیر منتشر شدهاند که میتواند نشانهای از ظرفیت خوب طب ایرانی

دارد( )2و یكی از ضروریات اجتناب ناپذیر پیشرفتهای علمی بررسی ،پایش و

برای ارایه نكات نوین باشد .از طرفی با وجود آنكه تقریباً تمامی مكاتب طب سنتی
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دنیا با نام مشخص شناخته میشوند  TCM-طب سنتی چین Kampo ،طب

برگزیده و اعالم نمایند تا امكان ردیابی دستاوردهای پژوهشی وسیع و رو به

ژاپنی TKM ،طب کرهای و  TVMطب ویتنام ( )13طب سنتی ایران تاکنون

افزایش طب ایرانی در آینده راحتتر میسر گردد.

نام واحدی نداشته و با توجه به برخی دورههای رشد و گسترش آن در یونان
بیشتر با عنوان طب یونانی شناخته شده است( .)61در این مقاله هدف جستجوی
مقاالت با عنوان طب ایرانی بوده ،لذا مقاالت مرتبط که از عناوین دیگری مانند
طب اسالمی یا نام بزرگان طب مانند ابن سینا و رازی استفاده کردهاند وارد نتایج
نشدهاست .لذا پیشنهاد میشود که سازمانهای متولی ،کلیدواژه مشترکی را

تقدیر و تشكر
بدینوسیله از مؤسسه مطالعات تاریخ پزشكی ،طب اسالمی و مكمل جهت
حمایت از این تحقیق ،تشكر و قدردانی می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Persian (Iranian) medicine is one of the oldest traditional medical science with
more than 1000 years of history. Scientometrics studies on the current research achievement of Persian medicine in
academic communities are lacking. The aim of this study was analyze some scientific outputs of persian medicine in
international journals.
METHODS: Documents were collected from Pub Med database with these keywords: “Iranian medicine”, “Persian
medicine”, “Iranian traditional medicine” and “Persian traditional medicine”. All data were classified based on type of
manuscript, field of study, kind of research, journal type and publication year.
FINDINGS: 502 Articles were found up to the end of 2015; 54.3% original articles, 26% review, 13.7% letter to
editor, 29% biographical and historical articles. Pharmacological and phytochemical studies were the most published
articles (14/7%). Between 139 journals which published these articles, 59% have Impact factor (IF) and highest IF
belonged to the Lancet neurol J (23/46). More than one citation was reported in 43.7% of articles and the most citation
belong to the one of the published article in year 2012 (23 citation). H-Index of all collected articles was 12.
CONCLUSION: The number of published articles in Persian (Iranian) Medicine had significant growth in the last
years. But usage of several keywords for Persian traditional medicine, by authors, inhibits aggregation and availability
to these. However proposed unique full or abbreviate name be used in all published research document.
KEY WORDS: Persian Medicine, Traditional Medicine, Iranian Medicine, Systematic Review.
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