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Abstract: 
 
Background: Citation analysis is one of the quantitative methods in assessment of scientific 
journals. The present study evaluate citation and collaboration rate for Feyz, Journal of 
Kashan University of Medical Sciences over 2002 to 2008. 
Materials and Methods: This Study was Carried Out by citation analysis methods. Data 
were gathered via checklists and analyzed, descriptively. Individual or group authorship, 
gender of the authors, number of citations, distribution of the cited sources, language of the 
citations and their half-life were under focus of this study. Bradford' law was used to specify 
the core journals. 
Results: 394 articles were produced by 1333 authors. 31.2% of articles had 3 authors. 
Totally, there were 6771 citations for 394 articles. Average citation number for each article 
was almost 17. The highest percent of articles was belonging to English journals. Average 
half-life of Persian and English citations was 6.8 and 9.6, respectively.  
Conclusions: Our findings indicated that English journals have an important place in 
acquisition of information. Through organizing the most usable core journals, medical 
librarians can help to economize expenses in medical uni versities.  
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 دانشگاه علوم پژوهشيان استنادات و مشاركت گروهي مقاالت مجله علمي ميزبررسي 
  1381-87هاي طي سال) فيض(پزشكي كاشان 

  

زهرا بتولي
1*

    

  

  مقدمه
رشد روزافزون نشريات تخصصي، افزايش ساالنه عناوين 

ها، باعث شده كتابداران بخش مجالت و كمبود بودجه در كتابخانه
 با دقت بيشتري نسبت به تهيه مجالت اقدام نمايندمجموعه سازي 

 از اين رو، دست اندركاران امر اطالع رساني با استفاده از ؛]1[
توانند ميهاي علمي متداول در علم اطالع رساني و كتابداري، روش

كنندگان و ارزشيابي منابع به شناخت الگوهاي رفتاري علمي مراجعه
هاي و روش »كتابسنجي«تفاده از با اس. ورزنداطالعاتي مبادرت 

توان انبوه متون و منابع منتشر شده را بر اساس ميزان مختلف آن مي
 ،همچنين ].2[ بندي نمود و مجالت هسته را معرفي كرداستفاده، رتبه

هاي توان با استفاده از روش تحليل استنادي كه يكي از روشمي
  يم كرد و بدين مهم كتابسنجي است، تصويري از ساختار علم ترس

  
دانشگاه علوم ، دانشكده بهداشت اطالع رساني پزشكي،  كتابداري وكارشناس  1

  پزشكي كاشان 
  : نشاني نويسنده مسوول*

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، بلوار قطب راوندي، دانشكده بهداشت5كاشان، كيلومتر 
  0361 555 0111  :ورنويسد                        0361 5550021 :تلفن

 Librarian_kashan@yahoo.com :پست الكترونيك

  18/2/89 :تاريخ پذيرش نهايي                       30/10/88 :تاريخ دريافت

هاي ساختار علم را مطالعه و ظهور موضوعات ترتيب، فراز و نشيب
تحليل استنادي، ابزار مفيدي براي ]. 2[ علمي جديد را رديابي نمود

 زيرا با ؛باشدها مي استفاده از انواع منابع كتابخانهارزيابي ميزان
توان استنباط كرد چه منابعي بيشتر بررسي نوع منابع اطالعاتي، مي

مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است تا بتوان مجموعه 
در برخي از مطالعات . تر نمودكتابخانه را در رابطه با آن منابع غني

ز اين روش، نشان داده شده است كه مجالت انجام شده با استفاده ا
و در برخي موارد، كتاب بيشترين ] 3-5[ بيشترين درصد استناد

 چنين مطالعاتي، نتايج]. 6 [انددهدرصد را به خود اختصاص دا
 الگوهاي رفتاري استفاده از منابع توسط پژوهشگران هكنندمنعكس

 هبر جريان مبادلكند كه چه نظامي است و اين مهم را نيز آشكار مي
- رايجبدين ترتيب ؛ علوم پزشكي حاكم استهاطالعات در حوز

به . شود اطالعات در اين حوزه مشخص ميه مبادلهترين وسيل
توان به ميزان تازگي يا فرسودگي كمك روش تحليل استنادي مي

متون مورد استفاده و زبان رايج در استنادات مقاالت مورد بررسي 
 منظور ات سودمندي را براي كتابداران بهدست يافت كه اطالع

در مطالعات ]. 3[ نمايد منابع اطالعاتي فراهم ميهانتخاب و تهي
انجام شده جهت تعيين نيم عمر منابع، نتايج متفاوتي به دست آمده 

  خالصه 
ز سوي ديگر كمبود بودجه  رشد سريع عناوين مجالت به عنوان يكي از مهمترين مجاري كسب اطالعات تخصصي و ا:سابقه و هدف

اين پژوهش به منظور تعيين ميزان استنادات و مشاركت . كندها، اهميت ارزيابي مجالت و دقت در انتخاب آنها را مشخص ميكتابخانه
  . انجام يافته است1381-87هاي گروهي مقاالت مجله فيض بين سال

 اطالعات مربوط به نويسندگان و .صورت گرفت ، روش تحليل استناديق از طريهاي موجود  دادهبررسيبا  اين پژوهش :هامواد و روش
از قانون برادفورد براي تعيين مجالت هسته . استنادات مقاالت، توسط چك ليست جمع آوري گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  .استفاده شد
-، به مقاالت سه نويسنده)درصد 2/31( مقاالتتعداد بيشترين  . مشاركت داشتند مقاله مورد بررسي،394  نويسنده در نگارش1333 :نتايج

از نظر نوع منابع اطالعـاتي      .  شده بود  مراجعه)  استناد در هر مقاله    17ميانگين   (منبع 6771  به  مقاالت مورد بررسي   در. اي اختصاص داشت  
 9 ماه و    8 سال و    6ع فارسي و انگليسي به ترتيب،       نيم عمر مناب  . ، اختصاص داشت   انگليسي مورد استناد، بيشترين درصد به مقاالت مجالت      

هر چه به زمان حال نزديك مـي شـويم   .  مجله هسته معرفي شد18 با استفاده از قانون پراكندگي برادفورد، تعداد     . ماه محاسبه شد   6سال و   
   .به كتب فارسي كمتر شده استو  فارسي بيشتر تتعداد استناد به مجالت التين، كتب التين و مجال

هاي كتابداران دانشگاه.  مجالت، به ويژه مجالت انگليسي، به عنوان مهمترين مجراي كسب اطالعات تخصصي معرفي شدند:گيرينتيجه
 مراجعه بهاعضاي هيأت علمي نيز با و  توانند با تهيه مجالت هسته معرفي شده، در بودجه كتابخانه صرفه جويي نمايندعلوم پزشكي مي

 . مطالعات خود را هدفمند تر نمايندانند تومياين مجالت، 

   مجلهمجالت هسته، ضريب تاثير مجله فيض، تحليل استنادي، نيم عمر منابع، :واژگان كليدي
 154-162، صفحات 1389 تابستان، 2  پژوهشي فيض، دوره چهاردهم، شماره–فصلنامه علمي                                                                         
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اي، نيم عمر منابع مورد استناد دانشجويان دانشگاه در مطالعه. است
ر دانشگاه علوم پزشكي و د] 4[  سال5علوم پزشكي مازندران، 

در مطالعات انجام شده با ]. 5[  سال برآورد شده است8هرمزگان، 
استفاده از روش تحليل استنادي، جهت تعيين نوع زبان استنادات، 

 كه زبان انگليسي ارجحيت دهندميچندين مطالعه نشان نتايج 
-از طرف ديگر، از تحليل استنادي مي. ]3-5[ بيشتري داشته است

شده مرتبط با  ترين مجالت استنادبه منظور شناسايي پركاربردتوان 
در يك حوزه يا رشته علمي، تعداد . يك حوزه علمي استفاده كرد

كمي از مجالت هسته استنادهاي بسيار، و ديگر مجالت استنادهاي 
 چون تحليل استنادي ،عبارت ديگر به ؛كننداندكي دريافت مي
 منابع است كه بر پايه مفاهيم مستقيم متون وروش مطالعه غير

عنوان يكي توان به رو مياين رياضيات و آمار و ارقام بنا شده، از 
استفاده كرد هاي مطمئن براي انتخاب مجالت علمي از آن از روش

در رابطه با ميزان مشاركت گروهي نويسندگان مقاالت، ]. 7[
ميزان همكاري اي بين گر وجود رابطهمستنداتي وجود دارد كه بيان

 به عبارت ديگر هرچه ؛گروهي و كيفيت بهتر مقاالت وجود دارد
در . ]8[ يابد كيفيت مقاالت افزايش ميهمكاري گروهي بيشتر شود،

 370كي مازندران مشخص شد در پژوهشي در دانشگاه علوم پزش
طور  سند استناد شده بود كه به 4101 مورد بررسي به هرسال

افشار و ]. 4[  استناد وجود داشته است08/11متوسط در هر رساله 
 در بررسي ميزان استنادات مقاالت مجله پژوهش در علوم همكاران

معرفي را  هسته فارسي ه مجل3 هسته التين و له مج10پزشكي، 
به استناد پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ]. 3[ ندنمود

عداد استناد به  مدرك مورد استناد، باالترين ت977مشخص شد، از 
مجالت خارجي تعلق داشت و كتب التين، در رتبه دوم قرار 

]. 5[  مجله نيز به عنوان مجله هسته معرفي شدند4. داشتند
ها با  استناد مورد بررسي، كتاب4676خاموشيان نشان داد، در 

ميانگين تعداد . اند درصد، بيشترين استناد را دريافت كرده70/54
 و عقيلي]. 9[  استناد بوده است46/11  نيزن نامهاياستناد در هر پا

 3/54 از نظر رتبه علمي، ند كهدر مطالعه خود نشان دادهمكاران 
هاي علوم پزشكي نگارش درصد مقاالت را استادياران دانشگاه

در بررسي استنادات نيز و همكاران  Hutchison]. 10[ اندنموده
  Panو Yang ].11[  كرد مجله هسته معرفي5 مقاله و 5 مقاله، 126

.  هورمون شناسي پرداختنده استنادي دو مجلّهدر پژوهشي به مطالع
 هورمون ه مجلّه به عنوان مجلّات هسته حوز12در اين پژوهش 

 مقاله دريافت كه 258 با ارزيابي Tiew]. 12[ شناسي معرّفي شدند
ميانگين .  درصد از مقاالت، داراي يك يا دو پديدآور بودند2/63

نشان ي مطالعه ها دادهبود و استناد 49/16استناد براي هر مقاله، 
دانشگاهي  درصد از مقاالت با همكاري محققان هم82/36 ند كهداد

 درصد از مقاالت، با همكاري محققان كشورهاي مختلف، 56/13و 
 1376دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال . ]13 [اندتهيه شده

 و تاكنون هشي فيض را آغاز كرده استانتشار فصلنامه علمي پژو
اي صورت نگرفته به منظور بررسي و تحليل استنادي آن مطالعه

 روش تحليل استنادي، مقاالت با استفاده ازدر اين مطالعه، . است
، مورد بررسي 1381-87هاي فيض، طي سالمجله منتشر شده در 

  . ندقرار گرفت
  

  ها مواد و روش
 و  هاي موجود صورت گرفـت    هبا طراحي داد  اين پژوهش   

صات كتابـشناختي   خـ  مش .، اسـتفاده شـد    از روش تحليل استنادي   
مقاالت و مشخصات استنادات بر اساس نوع منبع، زبان و سال نشر         

پـس از آن بـا توجـه بـه          . شـد اي يادداشت   هاي جداگانه در فيش 
هاي بندي و جهت تحليلها شمارش، رتبه  سؤاالت مطرح شده، داده   

تعيين تعداد مقـاالت، جنـسيت، رتبـه علمـي و           . تب شدند الزم مر 
سطح تحصيالت نويسندگان، فردي يا گروهي بودن مقاالت، تعيين         
تعداد استنادات، ميانگين استناد در هر مقاله، نوع منبع اطالعـاتي و            
وضعيت زباني استنادات، تعيين نيم عمر منابع مورد استناد و تعيين           

 ،براي تعيين مجله هـسته    . ر گرفتند مجالت هسته، مورد بررسي قرا    
-اي كه باالترين بهره دهي را داشته و بيشتر به آن استناد مـي             مجله

، عناوين تمامي مجالت به ترتيب الفبايي نوشـته شـد و            ]14[شود  
قـانون   .دنمشخص شو آن مجالت   سپس تعداد آنها شمارش شد تا       
ون ايـن قـان   .  اسـت  كتاب سـنجي  برادفورد، قانوني براي مطالعات     

مبتني بر تحليل استنادي است كه رابطه ميان مقاالت و مجالتـي را             
 طبـق   ].15[ دهـد نـشان مـي   را  كه مقاالت در آنها درج شده است        

 عنوان مجله در يك موضوع خـاص بـسته          jقانون برادفورد، تعداد    
بنابراين .  طبقه تقسيم شوند   Kتوانند به   به تعداد مراجعه به آنها، مي     

:خواهيم داشت
kA

K
JA
=∑ ..   

)∑ J.A=     مجـالت  تعداد كـل اسـتنادات  ،K=   هـاي  تعـداد دسـته
 بايـد از     (AK)تعداد مراجعات در هر طبقه      . )مجالت

2
Z   بزرگتـر 

  .باشد
) Z=تعداد مجالتي كه تنها يك بار به آنها استناد شده است  :(

2
. ZA

K
JA

k 〉=∑  

 از حاصل تقسيم تعداد مجالت در هر طبقـه بـر            (b)ورد  ضريب برادف 

: تعداد مجالت ماقبل آن به دست مي آيد
1k

k
k J

J
b

−

=      

)Jk = ،تعداد مجالت در هر طبقهJk-1=تعداد مجالت طبقه ماقبل.(  
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 طبقـه، انـدازه ضـريب كـل         K از جمع كل ضـرايب برادفـورد در         

: شود از اين فرمول محاسبه مي (b)برادفورد 
K

K
1k kb

b
∑ ==.  

 اينك با دانستن ضريب برادفورد قادريم بـا اسـتفاده از فرمـول زيـر               
  .تعداد مجالت هسته را محاسبه نماييم

b
)n( n.aR =  

 )R(n)= ،فراواني تجمعي تعداد كل استنادات a=  بيشترين مراجعه به
 ].16[ )تعداد مجـالت هـسته     =nضريب برادفورد و     = bيك مجله،   

هـاي نـشر    عمر، با كم كردن سال نشر يك مـدرك از ميانـه سـال             نيم
 بنـابراين بـراي     ؛]15[ شود تعيين مي  ،اندمداركي كه به آن استناد كرده     

 درصد از منابع تا سال مورد 50تعيين نيم عمر هر منبع، توزيع فراواني 
دست آوردن نـيم عمـر هـر منبـع از           ه  براي ب . نظر، در نظر گرفته شد    

  :مول زير استفاده شده استفر
A= است 50اي كه درصد فراواني تجمعي آن بيشتر از اولين طبقه  
B= A   يك طبقه قبل از  

A-B=C   سال  ميزان تغييرات در يك
50-B=D  نظر ميزان تغييرات در محاسبه مورد  

)بر حسب ماه(مدت زمان  ميزان تغييرات  

C 12 

D x=
C

D 12×  

  

سال نشر و تعداد ( يكي از متغيرهاي مورد مطالعه با تغيير
شود،   در نتيجه گفته مي؛كند، متغير ديگر نيز تغيير مي)استنادات

ضريب همبستگي از فرمول . بين دو متغير همبستگي وجود دارد
   .]16[ شودزير محاسبه مي

[ ][ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()( YYnXXn

YXXYn
r

  

)X ،نقطه مياني سال نشر Yتعداد استناد (                                                                       
داده هاي پژوهش با استفاده از آمـار توصـيفي و تعيـين فراوانـي               

 SPSSهاي مركزي به كمك نرم افزارهـاي        مطلق و نسبي شاخص   
   . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت5/11 ويرايش

  نتايج
مقاالت، مربوط بـه     تعدادنتايج حاصل نشان داد بيشترين      

 بـا   85 مقاله و كمترين تعداد مقاالت مربوط به سال          62 با   87سال  
نـشان  ،   مشاركت گروهي نويسندگان مقاالت    بررسي.  مقاله بود  45
 نمودار( اي بود الت سه نويسنده   به مقا   مربوط  بيشترين مقاالت  ،داد

 مقالــه مجلــه فــيض  نوشــتن394نويــسنده در  1333. )1شــماره 
 8/27از آنهـا مـرد و       درصد   2/71 شتند كه از اين بين،    مشاركت دا 

 درصـد مقـاالت     6/38نتـايج نـشان داد ميـزان        .  زن بودند  درصد،
 1/41مربوط به نويسندگان داخل دانشگاه علوم پزشـكي كاشـان،           

درصد مقاالت مربوط بـه نويـسندگان خـارج از دانـشگاه علـوم               
ن  درصـد مقـاالت بـه طـور مـشترك بـي          3/20پزشكي كاشـان و     

نويسندگان داخل دانشگاه و ديگر مراكز علمي تهيـه شـده اسـت             
 سـطح رتبـه علمـي و      كه   به توضيح است     الزم .)1شماره  دول  ج(

 تا  81هاي  تحصيالت بيشتر نويسندگان مقاالت مجله فيض در سال       
 6/43( از ميان اعضاء هيئت علمي، اسـتادياران        .  مشخص نبود  83

 5/26(ت علمي، كارشناسـان     و از ميان نويسندگان غير هيئ     ) درصد
 در مـورد   ).2 شماره   جدول(، بيشترين مشاركت را داشتند      )درصد

توزيع فراواني استنادات مجله فيض در مقاالت مورد بررسي نتايج          
 سـند، اسـتناد شـده       6771هاي مورد نظر، بـه      نشان داد، در شماره   

 جـدول ( استناد در هر مقاله اسـت        17ميانگين تعداد استناد،    . است
مـورد  هـاي    مجله فيض طـي سـال      ستناداتاهمچنين،   ).3 مارهش

 تجزيـه و  ، مورد آنهابر اساس انواع منابع اطالعاتي و زبان     ،  بررسي
در مورد نيم عمر منابع مورد       ).4  شماره جدول (قرار گرفتند تحليل  

استناد در مقاالت مورد بررسي، نتايج نـشان داد، نـيم عمـر منـابع               
 ماه و نيم عمر منـابع انگليـسي         8ال و    س 6فارسي، به طور متوسط     

 نمـودار (محاسبه شـد     ماه   6 سال و    9مورد استناد، به طور متوسط      
   ).2شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نمودار شماره 1- توزيع فراواني 394 مقاله مجله فيض طي سال هاي 87-1381 بر اساس تعداد نويسندگان
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  1381-87هاي  طي سال به تفكيك جنسيت و موسسه نويسندهلعها اطالعات نويسندگان مقاالت مورد مط-1  شمارهجدول
   انتشارسال

  81   نويسندگانمشخصات فردي
  )درصد(عداد ت

82  
  )درصد(تعداد 

83  
  )درصد(تعداد 

84  
  )درصد(تعداد 

85  
  )درصد(تعداد 

86  
  )درصد(تعداد 

87  
  )درصد(تعداد 

  جمع
  )درصد(تعداد 

  )8/27(383  )6/32(80  )28(60  )3/27(46  )7/32(56  )6/22(37  )2/27(49  )8/28(55  زن
  جنسيت

  )2/71(950  )4/67(165  )72(155  )7/72(122  )3/67(115  )4/77(126  )8/72(131  )2/71(136  مرد
  )6/38(152  )3/40(25  )31(18  )3/33(15  )3/40(21  )8/42(24  )3/38(23  )7/42(26  دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  )1/41(162  )9/41(26  )7/39(23  )9/48(22  )4/42(22  )33(19  )7/41(25  )41(25  خارج دانشگاه علوم پزشكي كاشان
موسسه 
  نويسنده

  )3/20(80  )8/17(11  )3/29(17  )8/17(8  )3/17(9  )2/23(13  )20(12  )3/16(10  مشاركتي
  

  

   برحسب رتبه علمي و سطح تحصيالت1384-87هاي نويسندگان مقاالت مورد مطالعه طي سالتوزيع فراواني  -2 شماره جدول
   انتشارسال

  
  84  مشخصات فردي

  )درصد(تعداد 
85  

  )درصد(تعداد 
86  

  )درصد(تعداد 
87  

  )درصد(عداد ت
  جمع

  )درصد(تعداد 
  )3/4(26  )1/7(13  )5(8  )3/2(3  )5/1(2  استاد
  )2/19(115  )6/21(39  )8/20(33  )3/21(27  )2/12(16  دانشيار
  )6/43(261  )9/45(83  )1/37(59  )7/45(58  )2/46(61  استاديار
  )3/25(152  )4/25(46  )7/27(44  )7/19(25  )28(37  مربي

  رتبه علمي نويسندگان
  هيئت علمي

  )6/7(45  0  )4/9(15  )11(14  )1/12(16  نامشخص
  )10(20  )2/6(4  )3/5(3  )9/4(2  )2/28(11  دستيار

  )5/3(7  )1/3(2  )3/5(3  )9/4(2  0  دانشجوي دكترا
  )5/20(41  )1/17(11  )8/26(15  )17(7  )5/20(8  پزشك عمومي
  )5/19(39  )7/15(10  )8/10(6  )39(16  )18(7  كارشناسي ارشد
  )4(8  )1/3(2  )3/5(3  )9/4(2  )5/2(1  دانشجوي پزشكي

  )5/26(53  )2/28(18  )7/19(11  )3/29(12  )8/30(12  كارشناس

  سطح تحصيالت
  نويسندگان غير هيئت علمي

  )16(32  )6/26(17  )8/26(15  0  0  نامشخص
  

  

   توزيع فراواني مقاالت و استنادات مقاالت مورد بررسي به تفكيك سال-3  شمارهجدول
  استنادات  مقاالت

  تعداد) درصد(  تعداد) درصد( سال
 ميانگين استناد در هر مقاله

1381  )5/15 (61  )5/10 (706 5/11 

1382 )2/15 (60  )7/11 (787 1/13 

1383  )2/14 (56  )8/10 (730  13  
1384 )2/13 (52  )14 (964 5/18 

1385  )4/11 (45  )2/14 (956 2/21 

1386  )7/14 (58  )19 (1288 2/22 

1387 )8/15 (62  )8/19 (1340 6/21 

 1/17 6771) 100(  394) 100(  جمع
  
  

  هاي اطالعاتي و زبان آنها در مقاالت مورد بررسي فراواني استنادات مقاالت بر اساس انواع محمل-4شماره جدول 
    زبان

  محمل  جمع  انگليسي  فارسي
  تعداد) درصد(  تعداد) درصد(  تعداد) درصد(

861) 7/14( 272) 3/29(  كتاب  1133 )7/16(  

379) 41(  مقاله مجله  )82 (4792  5171 ) 3/76(  

107) 6/11(  مقاله سمينار  )3/0 (18  )2 (125  

16) 8/1(  طرح تحقيقاتي  0 )2/0 (16  

130)14(  پايان نامه  2 )2 (132  

60) 1( 0  منابع الكترونيكي  )8/0 (60  

22) 3/2(  ساير  )2 (112  )2 (134  

926) 7/13(  جمع  )3/86 (5845  )100 (6771  
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كتاب مقاله مجله ساير منابع

ميانگين نيم عمر منابع فارسي و التين مورد استناد -2نمودارشماره 

فارسي

انگليسي

  
به يك مجله   نشان داده شده است      5  شماره جدولهمان گونه كه در     

(j) 63   بار (A)            بـار و در     52 مراجعه شده است و بـه مجلـه ديگـر 
.  عنوان مجله فقط يك بار مراجعه شده اسـت         1110جدول به    انتهاي

عنوان مجله انگليسي مورد اسـتناد در        18ه،  طبق محاسبات انجام شد   
 Theمجله . مقاالت مجله فيض، به عنوان مجالت هسته معرفي شدند

New England Journal of Medicine بار استناد در رتبه 63 با 
تعـداد  . اول قرار داشت و به عنوان پراستنادترين مجله محسوب شـد          

در مـورد   . ه اسـت   آمـد  6 شماره    مجله ديگر در جدول    17استناد به   
دانشگاه علوم پزشكي    نتايج نشان داد مجله      ،استناد به مجالت فارسي   

 طب  تمجال.  بار استناد در رتبه اول قرار داشت       40 با   )فيض(كاشان  
دانـشگاه علـوم پزشـكي       و   دانشگاه علوم پزشكي مازندران   و تزكيه،   

ت طبق محاسـبا  . گرفتند استناد در رتبه دوم قرار       10 با هر يك     گيالن
بين دو متغير تعداد استناد و سـال         ضريب همبستگي     روي انجام شده 

، 94/0 مجـالت انگليـسي    ضريب همبـستگي     ،نشر منابع مورد استناد   
هاي فارسـي   و كتاب61/0، مجالت فارسي   92/0هاي انگليسي   كتاب

تعداد اسـتناد   (در نتيجه، همبستگي بين دو متغير       .  محاسبه شد  -77/0
مجالت و كتب التين و مجالت فارسي مثبـت    در مورد   ،  )و سال نشر  

 ضـريب   6  شـماره  جدول. و در مورد كتب فارسي منفي ارزيابي شد       
 عنوان مجله هسته مورد استناد در مقاالت مـورد بررسـي را             18 تاثير

 مـي   2007ضريب تاثير اين مجالت مربوط بـه سـال          (دهد  نشان مي 
 با The New England Journal of Medicineمجالت ). باشد

 The Journal of The American، 589/52ضــريب تــاثير 

Medical Association و 547/25 با ضريب تاثير The Lancet 
همچنـين  . ، جزء مجالت هسته معرفي شـدند      638/28با ضريب تاثير    

 بـا   Science و مجلـه     751/28 بـا ضـريب تـاثير        Nature مجالت
 جـزء  ، اسـتناد 16 و   21 نيز به ترتيب هر يك با        372/26ضريب تاثير   

  .روندمجالت پراستفاده به شمار مي

  بحث
هاي مورد  نشان داد كه طي سال     نتايج حاصل از اين تحقيق    

سير صعودي داشته   ) 83نظر از سال     صرف( تعداد استنادات    ،بررسي
بـا  . تناد ارزيـابي شـد     اس 17ميانگين تعداد استناد در هر مقاله،       . است

توجه به تعداد مقاالت منتشر شده در هر سال و تعداد اسـتنادات آن              
 و كمترين ميانگين، مربوط     86سال، باالترين ميانگين، مربوط به سال       

مقايسه نتايج ميانگين استنادات در مقاالت مورد       . د مي باش  81به سال   
 مجلـه    در افـشار و همكـاران    هـاي پيـشين نظيـر       بررسي با پژوهش  

و ، صـياميان    ]3[  اسـتناد  7/12پژوهش در علوم پزشكي بـا ميـانگين         
 08/11در حوزه پزشكي عمومي و تخصـصي بـا ميـانگين            همكاران  

 3/15در حوزه هورمون شناسي با ميانگين  Pan و  Yang،]4[ استناد
حاكي از آن است كه نويسندگان مقاالت مجلـه فـيض،           ] 12[استناد  

شابه، براي تدوين مقاالت خـود بـه منـابع          نسبت به ساير تحقيقات م    
مطالعـه حاضـر   نتايج . انداستناد كرده) استناد در هر مقاله   17(بيشتري  

 5/5نسبت مقاله مجله به كتاب در ميان استنادات انگليسي،          نشان داد   
برابر و نسبت مقاله مجله به كتاب در بين اسـتنادات فارسـي حـدود               

 درصد در رتبـه اول      3/76مجله با   به طور كلي مقاله     . است برابر   5/1
اسـتناد بـه سـاير      .  درصد در رتبه دوم قـرار دارنـد        7/16و كتاب با    

هـاي  هـا، و طـرح    مدارك نظير مجموعه مقاالت سمينارها، گـزارش      
گونه مدارك در   با توجه به اهميتي كه اين     . پژوهشي خيلي پايين است   

ت زمينه تحقيقات، مخصوصا تحقيقـات تخصـصي دارنـد، الزم اسـ           
هـاي دانـشگاه علـوم پزشـكي در مجموعـه سـازي منـابع               كتابخانه

افـشار و   ها با نتايج    اين يافته . اطالعاتي، به اين منابع نيز توجه نمايند      
افـشار و   . خـواني نـدارد    هـم  Okiyخواني و با نتـايج       هم همكاران
 كـه در مقـاالت مجلـه پـژوهش در علـوم             ند گزارش كرد  همكاران

به مجله و سپس به كتـاب بـا         )  درصد 7/69(پزشكي بيشترين استناد    
 Okiy ايـن در حـالي اسـت كـه،           ؛]3[  درصد اختصاص دارد   7/24
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ــتناد  هـا از   گزارش كرد، از لحاظ استناد به انواع منابع اطالعـاتي، كتـاب            ــزان اسـ ــاالترين ميـ ــد3/60(بـ ــد)  درصـ ].6[ برخوردارنـ
  

  استناددفورد مجالت انگليسي مورد ا محاسبه ضريب بر- 5 شماره جدول

  

تعداد 
عناوين 

 Jمجله 

تعداد 
  استنادات

A 

 كل

  استنادات 
J×A 
 

فراواني تجمعي تعداد 
 تمجال
cfj 

فراواني تجمعي 
  كل استنادات

Cfj.A  

لگاريتم فراواني 
تجمعي عناوين 

  پايه 

 محاسبه 

  تعداد
 استنادات

  تعداد استنادات
 Aدر مناطق 

تعداد 
  ها دسته
K  

ضريب 
  بردفورد

bk 

1 63 63 1 63 0 

1 52 52 2 115 69/0 

1 42 42 3 157 09/1 

1 40 40 4 197 38/1 

1 39 39 5 236 60/1 

1 38 38 6 274 79/1 

1 37 37 7 311 94/1 

1 34 34 8 345 07/2 

1 33 33 9 378 19/2 

1 32 32 10 410 30/2 

1 30 30 11 440 39/2 

2 27 54 13 494 56/2 

3 25 75 16 569 77/2 

1 24 24 17 593 83/2 

1×63=63 
1×52=52 

1×42=42 

1×40=40 

1×39=39 

1×38=38 

1×37=37 

1×34=34 

1×33=33 

1×32=32 

1×30=30 

1×27=54 

1×25=75 
1×24=24 

593 J1=17 - 

2 22 44 19 637 94/2 

3 21 63 22 700 09/3 

1 20 20 23 720 13/3 

2 19 38 25 758 21/3 

5 18 90 30 848 40/3 

1 17 17 31 865 43/3 

2 16 32 33 897 49/3 

4 15 60 37 957 61/3 

9 14 126 46 1083 82/3 

2 13 26 48 1109 87/3 

2 12 24 50 1133 91/3 

6 11 66 56 1199 02/4 

2×22=44 

3×21=63 

1×20=20 

2×19=38 

5×18=90 

1×17=17 

2×16=32 

4×15=60 

9×14=126 

2×13=26 

2×12=24 

4×11=44 

584 J2=37 17/2 

6 10 60 62 1259 12/4 

14 9 126 76 1385 33/4 

23 8 184 99 1569 59/4 

19 7 133 118 1702 77/4 

46 6 276 164 1978 09/4 

2×11=22 

6×10=60 

14×9=126 

23×8=184 

19×7=133 

10×6=60 

585 J3=74 2 

54 5 270 218 2248 38/5 

36×6=216 

54×5=270 

25×4=100 

586 J4=115 55/1  

78 4 312 296 2560 69/5 
53×4=212 

125×3=375 
587 J5=178 54/1  

156 3 468 452 3028 11/6 
31×3=93 

246×2=492 
585 J6=277 53/1  

277 2 554 729 3582 59/6 
31×2=62 

523×1=523 
585 J7=544 2 

1110 1 1110 1839 4692 51/7 587×1=587 587 J8=587 05/1  

∑j=1839  ∑ A.j=4692    48.1
8
84.11

=== ∑
k
b

b k
k

 ∑A=4692 ∑j=1839 ∑bk= 84/11  
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   ضريب تاثير مجالت هسته مورد استناد در مقاالت مورد بررسي- 6 شماره جدول
citation IF Title 

63 589/52  The New England Journal of Medicine (NEJM) 

52 917/2  American Journal of Obstetrics & Gynecology  

42 638/28  The Lancet 

40 543/3  Human Reproduction 

39 282/4  Obstetrics and Gynecology 

38 017/4  Journal of Pediatrics 

37 547/25  The Journal of The American Medical Association 

34 621/14  Ophthalmology 

33 342/2  The Journal of Trauma 

32 168/3  Fertility and Sterility 

30 442/1  Journal of Advanced Nursing 

27 851/7  Diabetes Care 

27 183/2  American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 

25 603/6  American Journal of Clinical Nutrition 

25 045/5  Endocrinology 

25 053/4  Journal of urology  

24 75/6  Clinical Infectous Disease 
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 منـابع فارسـي بـا    توان گفت كـه  بر اساس نتايج مطالعه حاضر مي     

سبت به استنادات انگليـسي از تـازگي    سال، ن8/6ميانگين نيم عمر   
باال بودن نـسبي نـيم عمـر منـابع، نـشانه            . بيشتري برخوردار است  

در نتيجـه   ؛  ناكافي بودن منابع جديـد در دسـترس محققـان اسـت           
ها بايد بيش از پـيش منـابع روز آمـدتري را در دسـترس               كتابخانه

جله  استناد موجود در مقاالت م6771از مجموع . محققان قرار دهند
 درصد استنادات فارسي و     76/13هاي مورد بررسي،    فيض در سال  

گـر ايـن اسـت كـه زبـان      نتايج، بيان .  درصد انگليسي بودند   3/86
هـا  اين يافته . انگليسي، زبان غالب انتشارات علمي اين حوزه است       

 ميزان استناد به منابع انگليسي را در مجله     افشار و همكاران  با نتايج   
 6/9  را  درصـد و منـابع فارسـي       4/90زشـكي،   پژوهش در علوم پ   
نشان داد اين تحقيق  نتايج  ]. 3[ مطابقت دارد ،  ددندرصد گزارش كر  

نشريات ادواري انگليـسي مـورد اسـتفاده توسـط نويـسندگان            كه  
از مجمـوع   . كننـد مقاالت مجله فيض، از مدل برادفورد تبعيت مي       

هاي مورد مجالت التين مورد استناد در مقاالت مجله فيض در سال
 مجله به عنوان مجلـه هـسته        18بررسي، از طريق قانون برادفورد،      

 The New England Journal of  كـه مجلـه  ندمعرفـي شـد  

Medicine       از بـين مجـالت     . ، اولين مجله هسته به شمار مي رود
 بار  40فارسي مورد استناد در مقاالت مورد بررسي، مجله فيض با           

 1191، از ميـان     افشار و همكاران  . ت در رتبه اول قرار داش     ،استناد
 10مجله انگليسي مورد استناد در مجله پژوهش در علوم پزشـكي،   

 عنوان با نتـايج ايـن   4 كه در ندمجله هسته انگليسي را معرفي كرد   

 مجالت هسته معرفي شـده در      ، همچنين ؛]3[مطالعه اشتراك داشت    
سـط   عنوان، با مجـالت هـسته معرفـي شـده تو           3اين مطالعه، در    

مجالتي با ضريب تاثير    در اين مطالعه    ]. 5[ توسلي مشاركت داشت  
 ، The New England Journal of Medicineبـاال همچـون  

The journal of the american medical association،The 

lancet، Nature و Science  جزء پر استنادترين مجالت بودنـد .
اي، بـيش از نيمـي از       اي و سه نويـسنده    تعداد مقاالت دو نويسنده   

 ؛را بـه خـود اختـصاص دادنـد        )  درصد 5/55(تعداد كل مقاالت    
دهد در حوزه  علوم پزشكي، نويـسندگان        بنابراين شواهد نشان مي   

تمايل به همكاري گروهي دارند و بـه اهميـت توليـد آثـار چنـد                
شـود  همكاري ميان محققان موجب مي    . باشنداي واقف مي  نويسنده
هـاي  مي گسترش پيدا كند و به ايـن ترتيـب يافتـه          هاي عل تا زمينه 

افـشار و   ها بـا نتـايج       اين يافته  .گسترده تري به دست خواهد آمد     
 افـشار و    . مطابقـت نـدارد    Tiewخواني و بـا نتـايج       هم همكاران
 2 درصد مقاالت، 9/54 كه ند در تحقيق خود گزارش كردهمكاران

اي  تـك نويـسنده     درصد مقاالت،  16اي هستند و تنها      نويسنده 3و  
 درصد از مقاالت داراي يـك       2/63 دريافت كه    Tiew ].3[ هستند

 درصد  2/71 نويسنده،   1333 از مجموع    ].13[ هستنديا دو پديدآور    
 ايـن نـشان از      بودنـد؛ زن  آنهـا،    درصـد    8/28 مرد و    ،نويسندگان

نتايج نشان داد اعـضاء     . فعاليت بيشتر مردان در ارائه مقاالت است      
بيشترين و ساير اعضاء هيئت علمـي       ،  ا رتبه استاديار  هيئت علمي ب  

هـاي بعـدي قـرار      به ترتيب با رتبه مربي، دانشيار و استاد در رتبه         
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 بتولي

2 شماره |14 دوره |1389 تابستان |فصلنامه فيض  162

 مقاله منتشر شـده     6784اي با ارزيابي    در مطالعه نيز  عقيلي  . داشتند
 3/54توسط محققان علوم پزشكي، نشان داد از نظر رتبـه علمـي،             

هاي علـوم پزشـكي نگـارش       نشگاهدرصد مقاالت را استادياران دا    
توان دريافـت   هاي حاصل از اين مطالعه مي     از داده ]. 10[ اندنموده

هـاي انگليـسي و     ضريب همبستگي مجالت انگليـسي، كتـاب      كه  
به اين معنا كه هر چه بـه زمـان حـال            . مجالت فارسي مثبت است   

شويم تعداد استنادات به مجالت التين، كتـاب التـين و           نزديك مي 
 به همـين ترتيـب ضـريب همبـستگي          ؛شود فارسي بيشتر مي   مجله

 در نتيجه هرچه به زمان      ؛)-77/0(كتاب فارسي، منفي ارزيابي شد      
  . حال نزديك شويم ميزان استناد به كتاب فارسي كمتر شده است

  
  نتيجه گيري

اي، اهميـت    پايين بودن درصـد مقـاالت تـك نويـسنده         
نتـايج ايـن    . دهـد ن مـي  مشاركت در توليد اطالعات علمي را نشا      

مطالعه اهميت مجالت، به ويـژه مجـالت انگليـسي را بـه عنـوان               

به علـت   . دهدمهمترين مجراي كسب اطالعات تخصصي نشان مي      
ها بايد بيش از پـيش منـابع        باال بودن نسبي نيم عمر منابع، كتابخانه      

در ايـن پـژوهش،     . روز آمدتري را در دسترس محققان قرار دهند       
راستنادترين مجالت حوزه علوم پزشكي معرفي شـده        فهرستي از پ  
سازان و جامعه   هاي ارزشمندي به مجموعه   تواند كمك است كه مي  

  . ها ارائه نمايدكنندگان كتابخانهاستفاده
  

  تشكر و قدرداني
اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب در دانشگاه علوم         

مساعدت و   بوده كه بدين وسيله از       8809پزشكي كاشان به شماره     
بـه  همكاري كليه دست اندركاران حوزه پژوهـشي ايـن دانـشگاه            

 جناب آقاي دكتـر غالمعلـي حميـدي معاونـت محتـرم             خصوص
پژوهشي دانشگاه، جناب آقاي محسن تقدسي مدير اجرايي مجلـه          

 آقاي سيد عليرضا طالئـي زواره مـدير فنـي مجلـه             بفيض و جنا  
  .گرددفيض تشكر و قدرداني مي
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