
★ קפסולות | הרפואה הצבאית | כרך 18, חוב' מס' 4 )48( | דצמבר 2020

)Capules( קפסולות

26

האבולוציה של ספרות הרפואה הצבאית: 
סקירה של פרסומים מרחבי העולם 

בנושא רפואה צבאית בין 1978 ל-2017
עמית רימון, יובל חביב זה הינו הראשון לאסוף פרסומים רבים בתחום הרפואה הצבאית. נאספו  מחקר 

המידע  במאגרי   ,2017-1978 השנים  בין  אור  ראו  אשר  שונים  מסוגים  מאמרים 
העולמיים. ניתוח סטטיסטי התבצע לפי מחברים, מוסדות, ציטוטים ומילות מפתח 

רלוונטיות לספרות הרפואה הצבאית.
ארה"ב  מקוריים.  מאמרים  היו  מהם   82.29% פריטים.   48,240 נמצאו  הכול  בסך 
לבדה מכסה 56.66% מכלל ספרות הרפואה הצבאית. אחריה בריטניה, סין, קנדה, 
וישראל אשר נמצאה במקום החמישי והמכובד בכל הזמנים. יש לציין, כי בעשור 
השני, בין השנים 1997-1988, ישראל התייצבה במקום השני והמכובד אחרי ארצות 
העשורים  בשאר  השלישי.  למקום  הגיע  ישראל   2007-1998 השנים  ובין  הברית, 

ישראל נמצאת במקום נמוך יותר )טבלה 1(.
נמצא כי 18 מתוך 20 המוסדות הפרודוקטיביים ביותר בעולם נמצאים בארה"ב, וכן 
שמשרד ההגנה האמריקני הוא המוסד התורם ביותר לספרות מחקרית זו עם 9,664 

מסמכים בסך הכול.
"פורשים"  "צבאית",  הן:  הללו  השנים   40 במשך  ביותר  הנפוצות  המפתח   מילות 

)PTSD", )snaretev״ ו"אנשי צבא". 
מדינות מתפתחות  היו  וישראל,  סין  טורקיה,  למעט  ביותר  התורמות  המדינות  כל 
כמדינה  מוגדרת  ישראל  המאמר,  מחבר  התייחס  אליה  אשר   UN-ה הגדרת  )לפי 
מתפתחת(. רק מוסד אחד מבין המדינות ה"מתפתחות" צוין ברשימת 20 המוסדות 

היצרניים ביותר, והוא – אוניברסיטת תל אביב. 
אנו מצפים כי בעשורים הקרובים, יחד עם קידום הג'ורנל לרפואה צבאית ישראלית 
)JIMM( למאגרים בינלאומיים, פרסומים ישראלים נוספים רבים ייספרו ודירוגם של 

מדינת ישראל והמוסדות האקדמיים הפועלים בה יהיה מן המובילים בעולם. 
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 טבלה מס' 1:  המדינות המובילות בפרסום בספרות רפואית צבאית לפי עשרות שנים, בין השנים 1988 ל-2017
)Web of Science Core Collection מקור: מאגר(

 דירוג1978–19881987–19981997–20082007–19782017–2017
מדינות )%(

1ארה”ב )51.15(ארה”ב )63.33(ארה”ב )64.31(ארה”ב )55.64(ארה”ב )56.63(

2צרפת )11.88(ישראל )3.64(אנגליה )5.52(אנגליה )7.4(אנגליה )2.94(

3אנגליה )2.31(צרפת )3.58(ישראל )3.57(סין )5.24(סין )2.8(

4גרמניה המערבית )1.32(אנגליה )3.4(גרמניה )3.4(קנדה )3.33(קנדה )2.66(

5ישראל )0.99(גרמניה )2.47(טורקיה )2.63(גרמניה )2.88(ישראל )2.58(

6שוויץ )0.99(קנדה )1.64(אוסטרליה)2.15(אוסטרליה )2.84(צרפת )2.51(

7קנדה )0.66(אוסטרליה )1.35(קנדה )2.06(הודו )2.71(גרמניה )2.4(

8שבדיה )0.66(קרואטיה )0.88(צרפת )1.91(צרפת )2.67(אוסטרליה )2.28(

9ברית המועצות )0.66(שבדיה )0.88(סין )1.42(ישראל )2.19(שבדיה )1.3(

10ארגנטינה )0.33(נורווגיה )0.82(שבדיה )1.18(טורקיה )2.08(טורקיה )1.22(

11פינלנד )0.33(פינלנד )0.7(פינלנד )1(דרום קוריאה )1.41(הודו )1.2(

12הולנד )0.33(איטליה )0.7(איטליה )0.9(איטליה )1.3(איטליה )1.09(

13דרום אפריקה )0.33 ערב הסעודית )0.7( הולנד )0.8(הולנד )1.21(הולנד )1.06(

14יוגוסלביה )0.33(שוויץ )0.65(דנמרק )0.7(שבדיה )1.2(דרום קוריאה )1.03(

15חוף השנהב )0.33(דנמרק )0.59(דרום קוריאה )0.63(פולין )1.1(פינלנד )0.96(

16יפן )0.47(שוויץ )0.59(פקיסטן )1(ברזיל )0.85(

17הולנד)0.47(נורווגיה )0.57(ברזיל )0.96(יפן )0.69(

18רוסיה )0.47(פולין )0.55(סרביה )0.92(נורווגיה )0.67(

19מצרים )0.411(יפן )0.5(פינלנד )0.86(רוסיה )0.65(

20דרום אפריקה )0.411(אוסטריה )0.48(ספרד )0.76(שוויץ )0.63(


