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A szerzők a természet- és társadalomtudományok egymásra gyakorolt hatását az orvosi és társadalomtudományi tu-

dományterületek publikációinak hivatkozási-idézettségi kapcsolatainak feltárásával tanulmányozták. A következőket 

állapították meg: 1. Az orvosi és társadalomtudományok közötti affi nitás az idegtudományok és a pszichológia között 

a legnagyobb, de jelentős az affi nitás a klinikai orvostudományok és az általános társadalomtudományok között is. 

2. A „diabetes” témájú belgyógyászati publikációk példája azt sugallja, hogy ezen a területen a 2001–2010 közötti 

időszakban a társadalomtudományokra való hivatkozások aránya erőteljesen növekszik. Eközben az ugyanebben a 

témában megjelent társadalomtudományi publikációkban a klinikai orvostudományi cikkekre való hivatkozások ará-

nya folyamatosan magas. 3. A vizsgált mintákban a hivatkozott társadalomtudományi cikkek koreloszlása nem külön-

bözött a többi forrásokétól. 4. A „diabetes” témájú magyar belgyógyászati publikációkban a társadalomtudományi 

cikkekre való hivatkozások aránya kiemelkedően magas. Ez az eredmény azonban még tisztázásra szorul, mert példá-

ul a legnagyobb magyar orvosi kutatóegyetemre is kiterjedő intézeti összehasonlító vizsgálat ezt nem támasztotta alá. 

5. Az Orvosi Hetilap hivatkozási-idézeti kapcsolatai a társadalomtudományokkal a nemzetközi tendenciáknak megfe-

lelő mértékűnek látszanak. Orvosi Hetilap, 2014, 155(52), 2093–2096.
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Information fl ow between medical and social sciences

In order to reveal impacts of natural and social sciences on each other, the authors examined connections between 

fi elds of medical and social sciences using a search for references and citations of scientifi c publication. 1. The largest 

affi nity between the medical and social sciences was found between neurosciences and psychology, but there was a 

signifi cant affi nity between clinical sciences and general social sciences, as well. 2. The example of General & Internal 

Medicine papers in the topics of “diabetes” suggests that in the period 2001–2010 the share of references to social 

sciences was signifi cantly increased. In the meantime, social science papers in the same topics contained references to 

Clinical Medicine papers in a constantly high percentage. 3. In the sample under study, the age distribution of social 

science papers in the references did not differ signifi cantly from that of the other sources. 4. Share of references to 

social science papers was found to be extremely high among Hungarian General & Internal Medicine papers in the 

topics of “diabetes”. This fi nding still requires clarifi cation, nevertheless, since e.g. it was not supported by an insti-

tutional comparison including the largest Hungarian medical research university. 5. The intensity of the reference/

citation mediated information fl ows between the Hungarian Medical Journal, Orvosi Hetilap and social sciences ap-

pears to be in accordance with the current international trends.
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A legutóbbi évek tudománymetriai irodalmában sokat 

találkozhatunk az „impact” (hatás) fogalmával, de nem 

egészen a hosszú időn át megszokott „impaktfaktor” 

kontextusában. Az érdeklődés inkább arra irányul, hogy 

egyes kutatási eredmények, illetve azok publikált válto-

zatai milyen hatást fejtenek ki a tudományon belül („sci-

entifi c impact”) és azon kívül („social impact”).

Egy másik, újabban refl ektorfénybe került kérdéskör a 

tudománymetriának a természettudományokban többé-

kevésbé bevált és elfogadott módszereinek a társadalom- 

és humán tudományokra való átültethetősége. Ez a kér-

dés láthatóan a hazai oktatás és kutatás érdeklődését is 

felkeltette [1, 2].

A közelmúltban két olyan európai kutatási projekt in-

dult az MTA Könyvtár és Információs Központ Tudo-

mánypolitikai és Tudományelemzési Osztályának részvé-

telével, amely pontosan ezt a két kérdéskört vizsgálja 

[3, 4].

A jelen tanulmányban a természet- és társadalomtudo-

mányok egymásra gyakorolt hatását az orvosi és társada-

lomtudományi tudományterületek publikációinak hivat-

kozási-idézettségi kapcsolatainak feltárásával kíséreljük 

meg vizsgálni. A területek közötti információáramlást a 

vizsgálatban úgy értelmezzük, hogy az egyik területen 

publikált cikkre egy másik területen hivatkoznak.

E publikáció a szerzőknek egy korábbi vizsgálatán [5] 

alapszik, amely tartalmazza az itt összefoglalt eredmé-

nyek számos részletét is.

Adatforrások és adatfeldolgozás

Folyóiratszintű vizsgálatainkhoz a Thomson–Reuters 

Journal Citation Reports (JCR) adatbázisának 2006. évi 

adatait használtuk fel. Az adatbázis Science Citation In-

dex és Social Science Citation Index változataiban meg-

található összes folyóiratot besoroltuk a Thomson–Reu-

ters Essential Science Indicators (ESI) adatbázisának 22 

szakterületébe. A szakterületek közül négyet tekintet-

tünk orvostudományinak (klinikai tudományok, immu-

nológia, idegtudományok és farmakológia), hármat 

 pedig társadalomtudományinak (közgazdaságtan, pszi-

chológia és általános társadalomtudományok).

További részletesebb vizsgálat céljára a diabetes szak-

irodalmának területéről választottunk mintákat. A cí-

mükben, kivonatukban vagy keresőszavaik között a „dia-

betes” szót tartalmazó cikkek közül a Thomson–Reuters 

Web of Science (WoS) Science Citation Index (SCI) adat-

bázisa General & Internal Medicine szakterületének fo-

lyóirataiban 2001 és 2010 között megjelent cikkek al-

kották a DIAB MED mintát, a Social Science Citation 

Index (SSCI) által ugyanebben az időtartamban referált 

cikkek pedig a DIAB SSCI mintát.

Mindkét mintában elsősorban a vizsgált cikkek iro-

dalomjegyzékében szereplő hivatkozások jellemzőire 

voltunk kíváncsiak, különös tekintettel az orvosi és a tár-

sadalomtudományi cikkek közötti információs kapcsola-

tokra.

Eredmények

Folyóiratszintű vizsgálatok

Az ESI kategóriákba sorolt JCR-adatok alapján elkészí-

tettük a szakterületek közötti hivatkozások mátrixát. A 

sorokba az idéző, az oszlopokba az idézett szakterületek 

kerültek. A szakterületek magyar és angol megnevezését 

és rövidítéseiket az 1. táblázatban adjuk meg.

A hivatkozások számából kettős normalizációval elké-

szítettük a szakterületek közötti normalizált „hivatkozá-

si-idézeti affi nitás” mutatószámokat (1. ábra). Az affi ni-

tási mutatószám 1-nél nagyobb értékei azt jelzik, hogy a 

két szakterület között az átlagosnál nagyobb az idézett-

ségi kölcsönhatás. Az 1. ábrán az orvostudományi terü-

letek sorait és oszlopait piros, a társadalomtudományi 

területekéit sárga kiemeléssel jelöltük. A legerősebb köl-

csönhatás az ideg- és viselkedéstudományok, valamint a 

pszichológia/pszichiátria között mutatkozik, ami legke-

vésbé sem meglepő, különösen a két terület némiképpen 

átfedő defi níciója miatt. (Bár az eredmények relevanciá-

ját erősíti, hogy az ESI minden folyóiratot csakis egy te-

rületbe sorol be, így a lehetőségek szerint az egymáshoz 

közeli területeket is igyekszik különválasztani.) A két te-

rület közötti affi nitás kétirányú és közel szimmetrikus. 

Hasonló a helyzet a pszichológia/pszichiátria és a klini-

kai tudományok között is, ahol a relatív aszimmetria egy 

kevéssel nagyobb: a társadalomtudományi terület vala-

mivel erősebben támaszkodik az orvosi terület eredmé-

nyeire, mint fordítva. Ugyanilyen irányú enyhe aszim-

metria mutatkozik a klinikai tudományok és az általános 

társadalomtudományok között is, ahol a kölcsönös idé-

zettség szintje meglepően magasnak mondható.

A klinikai tudományok és az általános társadalomtu-

dományok közötti idézettségi kapcsolat forrásairól köze-

lebbi képet kaphatunk az egyes folyóiratokra vonatkozó 

adatokból. A kinikai tudományokba sorolt folyóiratok 

közül háromban (Gerontologist, Health & Place, OTJR: 

Occupation, Participation and Health) a legnagyobb 

mind a társadalomtudományi folyóiratokra vonatkozó 

hivatkozások, mind az azoktól kapott idézetek aránya 

(megközelíti, illetve esetenként lényegesen meghaladja 

az 50%-ot). Az általános társadalomtudományok közé 

sorolt folyóiratok közül az Advances in Health Sciences 

Education és a Social History of Medicine esetében mind 

a klinikai tudományok folyóirataira vonatkozó, mind az 

azoktól kapott idézetek aránya meghaladja az 50%-ot. 

Érdekességként megjegyezzük, hogy a kapcsolat nem 

mindenkor ilyen szimmetrikus: a Population Bulletin hi-

vatkozásainak 83,3%-a klinikai tudományi folyóiratokra 

vonatkozik, míg ilyen folyóiratoktól idézetet egyáltalá-

ban nem kapott.

A folyóiratok szakterületei közötti idézettségi kapcso-

latok elemzése meglepő felfedezésekre nem vezetett (ezt 

nem is vártuk), de kétségkívül hozzájárul az orvosi és a 

társadalomtudományok közötti határmezsgyék feltérké-

pezéséhez.
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Esettanulmány a diabetes szakirodalmának 

területéről

További részletesebb vizsgálat céljára a diabetes szakiro-

dalmának területéről választottunk mintákat. Ennek a 

területnek részletes tudománymetriai vizsgálatáról egy 

korábbi publikációnkban számoltunk be [6]. A WoS 

adatbázisból a címükben, kivonatukban vagy keresősza-

vaik között a „diabetes” szót tartalmazó cikkek közül az 

SCI „General & Internal Medicine” szakterületének fo-

lyóirataiban 2001 és 2010 között megjelent cikkek al-

kották a DIAB MED mintát, az SSCI által ugyanebben 

az időtartamban referált cikkek pedig a DIAB SSCI min-

tát.

Mindkét mintában elsősorban a vizsgált cikkek iro-

dalomjegyzékében szereplő hivatkozások jellemzőire 

voltunk kíváncsiak, különös tekintettel az orvosi és a tár-

sadalomtudományi cikkek közötti információs kapcsola-

tokra.

Megállapítottuk, hogy míg a társadalomtudományi fo-

lyóiratokban megjelent diabetes témájú cikkekben a kli-

nikai folyóiratokra való hivatkozások aránya a tízéves 

időszakban nagyjából állandó, 55% körüli részesedést 

mutatott, a klinikai folyóiratokban megjelent cikkek tár-

sadalomtudományi folyóiratokra való hivatkozásainak 

aránya – bár egy nagyságrenddel alacsonyabb, de – 

egyenletesen növekedett, 1%-ról indulva az időszak vé-

gére 3,5%-ot ért el.

Hat ország (Ausztria, Csehország, Finnország, Íror-

szág, Magyarország és Szlovákia) diabetesirodalmát ösz-

szehasonlítva azt találtuk, hogy a klinikai cikkekben a 

társadalomtudományokra való hivatkozások aránya Ma-

gyarországon a legmagasabb (4%), ezt a vizsgált orszá-

gok közül csak Írország közelíti meg.

Egy intézményi szintű összehasonlítás során a stock-

holmi Karolinska Intézet bizonyult a legaktívabbnak a 

diabetes tárgyú publikációk társadalomtudományi vetü-

leteit (mind a publikációk, mind a hivatkozások arányát) 

tekintve. A Semmelweis Egyetem ebben a vonatkozás-

ban nem mutatott kiemelkedő aktivitást – vagy a kutatá-

sok témái, vagy a kutatók érdeklődése (e kettő nyilván 

nem független) távolabb esik a társadalomtudományi 

szakirodalomtól.

Az Orvosi Hetilap hivatkozási-idézeti 

kapcsolatai a társadalomtudományokkal

Végezetül egy rövid megjegyzés az Orvosi Hetilap hely-

zetéről. Mivel a lap 2013-ban került be a Web of Science 

adatbázisba, csak erre az évre tudtunk egy tájékozódó 

vizsgálatot végezni. Megállapíthattuk, hogy a folyóirat 

2013-as cikkeinek irodalomjegyzékében szereplő 7434 

1. ábra Hivatkozási-idézeti affi nitás az ESI-szakterületek között

A rövidítések magyar és angol megnevezését az 1. táblázat tartalmazza
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tételnek körülbelül 5,3%-a volt a társadalomtudo-

mányokba sorolható (az ESI fentebb használt kategó -

riarendszere szerint), az összes korábbi évfolyam 

cikkeire   2013-ban kapott 331 idézetnek (a folyóirat- 

önidézeteket nem számítva) mintegy 6,6%-a érkezett a 

társadalomtudományok területéről. Ezek a számok – a 

korábban említett nemzetközi tendenciákkal összevetve 

– „egészségesnek” mondhatók, az Orvosi Hetilap sem 

túlságosan elszigetelődni nem látszik a társadalomtudo-

mányoktól, sem túlzott eltolódást nem mutat az irá-

nyukba.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-

gatásban nem részesült

Szerzői munkamegosztás: A két szerző a kézirat megírásá-

ban 50-50%-os arányban vett részt. A cikk végleges vál-

tozatát mindkét szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

Irodalom

[1] Schubert, A.: The signifi cance of subfi eld differences in sciento-

metric analysis (with special regard to social sciences and human-

ities). [A szakterületi különbségek jelentősége a tudománymetri-

ai elemzésekben (különös tekintettel a társadalom- és humán 

tudományokra.] SE Központi Könyvtár, Budapest, 2012. [Hun-

garian]

[2] Schubert, A.: Scientometric methods of research evaluation in the 

social sciences and humanities. [Tudománymetriai módszerek a 

kutatás értékelésében a társadalom- és humán tudományok terü-

letén.] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 

2013. [Hungarian]

[3] SISOB: An observatorium for science in society based in social 

models (FP7 266588). http://sisob.lcc.uma.es/

[4] IMPACT EV: Evaluating the impact and outcomes of European 

SSH research (FP7 613202). http://www.thefreelibrary.com/

SPAIN+-+Evaluating+the+impact+and+outcomes+of+European

+SSH+research....-a0355264966

[5] Schubert, A.: Information fl ow between medical and social sci-

ences. [Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok 

között.] Informatio Scientifi ca – Informatio Medicata, Buda-

pest,  2013. https://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=1784  

[Hungarian]

[6] Somogyi, A., Schubert, A.: Correlation between national biblio-

metric and health indicators: The case of diabetes. Scientomet-

rics, 2005, 62, 285–292.

(Schubert András

e-mail: schuba@iif.hu)

1. táblázat Az Essential Science Indicators (ESI) 22 szakterülete

Rövidítés Angol megnevezés Magyar megnevezés

 Agri Agricultural sciences Mezőgazdasági tudományok

Biol Biology & biochemistry Biológia és biokémia

Chem Chemistry Kémia

Clin Clinical medicine Klinikai orvostudomány

Comp Computer science Számítástudomány

Econ Economics & business Közgazdaságtan és üzleti 

tudományok

Engi Engineering Műszaki tudományok

Envi Environment/ecology Környezettudományok, 

ökológia

Geos Geosciences Földtudományok

Immu Immunology Immunológia

Mate Materials science Anyagtudományok

Math Mathematics Matematika

Micr Microbiology Mikrobiológia

Mole Molecular biology & 

genetics

Molekuláris biológia és 

genetika

Mult Multidisciplinary Multidiszciplináris 

kiadványok

Neur Neuroscience & behavior Ideg- és 

viselkedéstudományok

Phar Pharmacology & 

toxicology

Farmakológia és toxikológia

Phys Physics Fizika

Plan Plant & animal science Növény- és állattudományok

Psyc Psychiatry/psychology Pszichiátria és pszichológia

Soci Social sciences, general Általános 

társadalomtudományok

Spac Space science Űrkutatás
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