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  پژوهشي -تعيين ضريب تاثير و ضريب آني نشريات علمي
  1385پزشكي فارسي در سال 

  * فرشاد مرادي، دكتر سيروس مومن زاده، كبري نجفي

 
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، كتابخانه مركزي *

  چكيده
در مطالعات   فكري مقاالت،–اثرگذاري تحقيقاتيارزيابي به عنوان شاخصي در  بر آن  عليرغم انتقادات واردضريب تاثير، :سابقه و هدف

 نشريات فارسي پزشكي مورد تاييد كميسيون "ضريب تاثير"هدف از پژوهش حاضر تعيين .  بوده استتوجهبسيار مورد سنجي  علم
هاي  كتابخانهو همچنين كتابداران شريات اين حوزه بندي ن از رتبه حوزه پزشكينشريات علوم پزشكي كشور به منظور آگاهي مولفان 

 .ها است كتابخانهسازي  مجموعهپزشكي، به منظور استفاده در 
 -  نشريه علمي90 نشريه از 38  ضريب تاثيراين تحقيق تحليلي با استفاده از فن تحليل استنادي و فرمول وينكلر،: بررسي روش

.  استداده مورد محاسبه قرار ،اند  كردهرا به طور كامل منتشر1385 سال هاي  شماره1386ان بهار كه تا پايپژوهشي پزشكي فارسي 
وري اطالعات كاربرگه آ  ابزار مورد استفاده در جمع.ها حذف شدند قاالت در نظر گرفته شد و پانويس انتهاي منابعجامعه مورد بررسي م

  .بوده است
 فارسي نابعبررسي شده كه از اين تعداد سهم م نبع م30864 ست كه در مجموع  مقاله ا1586 مقاالت مورد بررسي، تعداد: هايافته
 و 105/0 با ضريب تاثير "ريز و متابوليسم ايران غدد درون" ،232/0 با ضريب تاثير "آموزش در علوم پزشكي"نشريه . بود 2673تنها 

نشريه  . هستند1385ر حوزه پزشكي ايران در سال نشريات تاثيرگذار دبه ترتيب اولين تا سومين  098/0 با ضريب تاثير "خون"
  .  به خود اختصاص داده است1385 بيشترين ضريب آني را در سال 133/0 با "پژوهش در پزشكي"

 نشريه مذكور و محاسبه ضريب تاثير نشريات، بيانگر ميزان استفاده بسيار پايين 38استخراج شبكه استنادي بين مقاالت : گيرينتيجه
شود تحقيقي در زمينه علل  توصيه مي.  داخلي در بين مولفان اين حوزه و به طبع ميزان اندك ضريب تاثيرگذاري آنها استاز نشريات

  .عدم استفاده از منابع فارسي صورت گيرد
  . راناي،  فارسيپزشكي پژوهشي -علميضريب تاثير، ضريب آني، نشريات  :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
 براي يك مجلـه ابتـدا در سـال    )Impact factor (ضريب تاثير

 توسط اوژن گارفيلد، بنيانگذار موسسه اطالعـات علمـي         1955
)ISI(  ضريب تاثير ابتدا به صورت دسـتورالعملي در        .  مطرح شد

هـاي   ه و نمايـ Current contentگزينش بهترين مجالت بـراي  
 در موســسه  )Science Citation Index(اســتنادي علــوم  

                                                 
كتابخانـه مركـزي، دكتـر سـيروس         ،دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهـشتي      تهران،  : ويسنده مسئول آدرس ن 
   زاده مومن

  6/6/1386: تاريخ دريافت مقاله
  13/9/1386 :تاريخ پذيرش مقاله

 ضـرايب تـاثير     .)2،1(استفاده قرار گرفت    اطالعات علمي مورد    
هاي اسـتنادي نـشريات      در گزارش  ،SCIنشريات نمايه شده در     

)Journal citation report (شود منتشر مي .  
هـاي   قانون برادفورد، استفاده از شيوه    در سالهاي اخير عالوه بر      

 از  ، در اعتبارسنجي نشريات   "ضريب تاثير "نويني مانند تعيين    
 مورد توجه قـرار  )Citation analysis( ل استناديطريق  تحلي
  .  گرفته است

سنجي است كـه بـه        يكي از روشهاي كتاب    "تحليل استنادي "
نادهاي تعلق گرفته   ارزيابي متون علمي، بر اساس شمارش است      

به طور كلي يك مقاله علمي به تنهايي         .پردازد به آن متون مي   

 
  مقاله اصليمقاله اصلي

(Original Article) 
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 ون آن موضـوع اسـت     وجود ندارد بلكه ساخته و پرداخته از مت       

)3(.  
معتقــد اســت شــمارش صــرف اســتنادها ارائــه دهنــده  بــراون

تامـل و حتـي       انـدك و گـاهي اوقـات عجوالنـه و بـي            اطالعات
 .هاي علمي دانشمندان است   ادرست درباره نوع و ميزان فعاليت     ن

و هاي آماري معتبـر   شناسي به هر صورت براي استفاده از روش      
ي صورت گرفته كه    ، تالشهاي اتموثق در تجزيه و تحليل ارجاع     

اشاره كرد كه توسط اوژن  توان به ضريب تاثير از جمله آنها مي
   .)4( گارفيلد پيشنهاد شده است

با تحليل استنادي، صاحبان تحقيقهاي ضعيف      به اعتقاد موييج    
ند و بـه    شـو  رونـد يـا اصـالح مـي         دهند و كنار مي     يا ادامه نمي  

بـه مقـاالت ضـعيف نيـز        و   شوند  پژوهشگران خوبي تبديل مي   
  .)5(شود  استناد نمي

هـاي   يافتـه تـرين     ادواري به دليل انتـشار تـازه       اهميت نشريات 
ها به ويژه    تازگي مطالب و يافته   . وشيده نيست علمي بر كسي پ   

ليل حـساسيت و خطيـر بـودن ايـن          هاي پزشكي به د    در رشته 
ــه ــدان دارد ،حرف ــت دو چن ــه  . اهمي ــي كتابخان ــاي  از طرف ه

و تحقيقاتي كه بيشترين خريداران نشريات هـستند        دانشگاهي  
عمدتاً با كمبود فضا، نيروي انساني متخصص و به ويژه بودجـه            

ايـن موضـوع اهميـت      . تهيه و نگهـداري آنهـا مواجـه هـستند         
  . كند ها الزامي مي  بهترين نشريات را براي كتابخانهگزينش
تـري درگيـر امـر انتخـاب         هاي پزشكي به طور جـدي      كتابخانه

گـزارش هيـات نظـارت و ارزيـابي         بـر اسـاس     . نشريات هستند 
گروه علـوم پزشـكي از       ،1383در سال   فرهنگي و علمي كشور     

 ترويجي در بين    - پژوهشي و علمي     -نظر تعداد نشريات علمي     
   .)6( ساير علوم در رتبه اول قرار دارد

نـشريات حـوزه    پژوهش تعيين ضريب تاثير     اين  انجام  هدف از   
نه تنها كتابداران را در امر انتخاب      بندي   ن رتبه يا .استپزشكي  

ياري خواهد كرد، بلكه كميسيون نشريات پزشـكي كـشور بـه            
پژوهشي نشريات پزشـكي   - عنوان متولي تخصيص رتبه علمي  

 نويـسندگان بـا     .بندي اسـتفاده خواهـد كـرد       ايج اين رتبه  از نت 
 تواننـد نـشريات مناسـب را بـراي         استفاده از ضريب تـاثير مـي      

  .هاي خود انتخاب كنند انتشار مقاله
هاي علمي قادر خواهنـد بـود از ضـريب تـاثير             مديران موسسه 

گيـري، ارتقـا، اشـتغال و تـصدي          يند تـصميم  بطور موثر در فرآ   
 و از ضـريب   اعضاي هيات علمي در امور اجرايي استفاده كـرده        

هاي خود را در آنها منتـشر        هايي كه داوطلبان مقاله    تاثير مجله 
 براي كمك به تعيين تاثير يـا اهميـت پـژوهش آنهـا              ،اند كرده

   .)7(استفاده كنند 
  

  مواد و روشها
براي .  تحليلي صورت گرفت   -پژوهش حاضر به شيوه پيمايشي    

 آمـار توصـيفي و      ا از كاربرگه استفاده شد و از      ه وري داده آ جمع
  . فرمول وينكلر براي محاسبه ضريب تاثير نشريات بهره جستيم

 كـه   پژوهشي پزشكي فارسي، نشرياتي   - نشريه علمي  90از بين   
خـاب شـدند تـا بتـوان        شـدند، انت   تري منتشر مي  به طور منظم  
  . ها را بر اساس فرمول وينكلر محاسبه كردضريب تاثير آن
ترين فاكتورها براي پذيرش نـشرِيه در فهرسـت          يكي از اساسي  

، انتشار مـنظم مجلـه      ISIنمايه استنادي علوم از سوي موسسه       
رتر از موعد   اين قابل قبول نيست كه يك مجله علمي دي        . است
 با توجه به داليل فوق نـشرياتي كـه تـا    .)8(  منتشر گردد مقرر
 را بـه طـور كامـل        1385هـاي سـال       شـماره  1386ان بهار   پاي

منتشر كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند و شبكه استنادي          
تعـداد مقـاالت     نشريه مورد بررسي قرار گرفـت و         38بين اين   

 سال اخير آنها كـه در فرمـول مـورد نيـاز بـود،               2منتشر شده   
  .استخراج شد

 كه بـر شـيوه محاسـبه ضـريب تـاثير             آماري با وجود اشكاالت  
د هاي جديــن ارائــه شاخـص  و همچنـي )9( نـشريات وارد اســت 

 ، ارزش متيـو )Crawn factor (سنجي همچون عامل كراون علم
)Mathew value( هيرش، شاخص) H-index(  شـاخص جـي ، 
)G-index( اين شاخص هنوز هم بـه ميـزان زيـادي مـورد            ...  و

   .)5(گيرد  قرار مياستفاده 
عبارت است از نسبت مقاالت مورد استناد در يك          ضريب تاثير 

نشريه طي يك سال معين بر مقاالت منتشر شده قابل اسـتناد            
 در تحقيق حاضر ضريب تاثير نـشريات      . )10( در دو سال اخير   

 محاسبه شده اسـت و بـه طبـع    1385پزشكي فارسي در سال     
 1384 و  1383تعداد مقاالت منتشرشده قابل استناد در سـال         

  .در فرمول محاسبه ضريب تاثير استفاده خواهد شد
ــي  ــسبت  )Immediacy Index(ضــريب آن ــارت اســت از ن عب

مقاالت مورد استناد در يك نشريه طـي يـك سـال معـين بـر                
در  .)10( ه قابـل اسـتناد در همـان سـال         مقاالت منتـشر شـد    

 محاسـبه  1385نـي نـشريات در سـال        آتحقيق حاضر ضـريب     
 1385شود و در نتيجه تعداد مقـاالت منتـشر شـده سـال               مي

  .مورد نياز است
  

  هايافته
منبع مربوط   30864 مورد بررسي در اين پژوهش       منابعتعداد  

مربـوط بـه     استناد   128باشد كه از اين تعداد        نشريه مي  38به  
 نشريات مذكور   1384 و   1383مقاالت منتشر شده در سالهاي      

  . است
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 و مقـاالت دو سـال       1385 تعداد استنادها در سال      -1جدول  
  اخير نشريات

تعداد استنادها در سال 
1385  

  نام نشريه

به مقاالت 
منتشر شده 

  84و 83

به مقاالت 
 شده منتشر

 پس 84و 83
از حذف خود 

  استنادي

تعداد مقاالت
منتشر شده 
در سالهاي 

 و 1383
1384  

 79 17 17 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

 149 3 9  بينا

 85 5 9 غدد  درون ريز و متابوليسم ايران

 176 4 8شهيدبهشتي پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده مجله

 61 5  6 خون

 76 3  6 بيماريهاي كودكان ايران

 88 2  5 زشكي شهركردمجله دانشگاه علوم پ

 126 4  5 مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 85 2  4  )ورفتار انديشه(ايران باليني وروانشناسي روانپزشكي

 96 3  4 مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 142 صفر  4 شهيدصدوقي يزد پزشكي علوم دانشگاه مجله

 85 4  4 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

3133 4 )دندانپزشكان اسالمي جامعهمجله(دندانپزشكي
 76 2  3)دانشگاه علوم پزشكي مشهد(دندانپزشكي  دانشكده مجله

 88 1 3 نظام پزشكي

 108 1 3 فيض

 118 3 3 بيماريهاي پوست

 157 صفر 3 مجله دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 275 1 3 مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران

 112 3 3 پژوهش در پزشكي

 65 صفر  2 ياخته

 64 صفر 2 ره آورد دانش

 70 2 2 زنان، مامايي و نازايي

 70 صفر 2 علوم پايه پزشكي ايران

 98 صفر 2 بيماريهاي عفوني و گرمسيري

196 2 )پزشكي تهران علوم دانشگاهمجله(دندانپزشكي
 55 صفر  1 فيزيولوژي و فارماكولوژي

 64 1 1 پزشكي قانوني

 64 رصف 1 گوارش

 72 1 1 مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 79 1 1 آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه

 87 1 1 گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

 95 1 1 مجله دانشگاه علوم پزشكي همدان

 101 1 1 )دانشگاه علوم پزشكي گيالن(مجله دانشكده پزشكي 

 142 صفر 1 مجله دانشكده پزشكي مشهد

  60 صفر 1 يرانجراحي ا
  73 صفر  صفر مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

  83 صفر صفر كوثر

  
 سـال   2در نتيجه تعداد متوسط استناد به مقاالت هـر نـشريه            

 كه در مقايسه با متوسط  استناد است3/3 پس از انتشار، حدود

متوسـط    و ) مقالـه  52تقريباً  (ه در سال    تعداد مقاالت هر نشري   
  ميـزان بـسيار كمـي اسـت        )منبـع  19( هر مقالـه     ابعمنتعداد  

  .)1جدول (
 بـا   جله آموزش در علـوم پزشـكي      مطبق محاسبات انجام شده     

 بيشترين تاثير را در حوزه پزشكي بـه خـود اختـصاص             232/0
بـا ضـريب    ريز و متابوليـسم ايـران        غدد درون مجله   .داده است 

 و   دومـين  098/0 بـا ضـريب تـاثير        خونمجله   و   105/0تاثير  
سومين نشريات تاثيرگـذار در حـوزه پزشـكي ايـران در سـال              

 و  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفـسنجان       . هستند 1385
  . بودند1385كوثر فاقد اثرگذاري در سال  مجله
  به عنـوان تاثيرگـذارترين        مجله آموزش در علوم پزشكي     ناشر

، مركز تحقيقات آموزش در علوم پزشـكي        1385مجله در سال    
گاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آموزش پزشـكي ايـران           دانش
 به ترتيـب دانـشگاه      1385اثرترين مجالت سال     ناشر كم  .است

اهللا  سنجان و دانــشگاه علــوم پزشــكي بقيــهعلــوم پزشــكي رفــ
  .باشند مي

در حوزه دندانپزشـكي   : ضريب تاثير نشريات حوزه دندانپزشكي    
 بـا   "بهـشتي مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شـهيد        "

 داراي باالترين ميزان تاثيرگذاري در بـين        041/0ضريب تاثير   
مجله دندانپزشكي دانشگاه   " .نشريات دندانپزشكي فارسي است   

 دومـين نـشريه     039/0 با ضـريب تـاثير       "علوم پزشكي مشهد  
دندانپزشكي موثر و سپس مجله جامعه اسالمي دندانپزشكان و         

 و  03/0 با ضـرايب تـاثير     دانشگاه علوم پزشكي تهران به ترتيب     
  .  سومين و چهارمين رتبه را دارا هستند02/0

در بـين    :ضريب تاثير نشريات دانشگاههاي علوم پزشكي كشور      
مجلـه  نشريات دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، ضـريب تـاثير    

 056/0به ميزان   1385 در سال    دانشگاه علوم پزشكي شهركرد   
ضريب تاثير مجله   . ستاز مجالت ديگر دانشگاهها بيشتر بوده ا      

 است و دومين رتبـه در       045/0دانشگاه علوم پزشكي مازندران     
مجالت دانشگاههاي علـوم    .  بين نشريات دانشگاهها را داراست    

  039/0پزشكي اردبيـل و قـزوين هـر دو داراي ضـريب تـاثير               
  .اند رتبه سوم را به خود اختصاص دادهباشند و  مي

در بـين   : اي پزشـكي   هـاي حرفـه   ضريب تـاثير نـشريات انجمن     
مجلـه ايرانـي آمـوزش در علـوم          اي پزشـكي   انجمنهاي حرفـه  

 بيـشترين تـاثير را در حـوزه         232/0  بـا ضـريب تـاثير      پزشكي
مجالت پزشكي به خود اختصاص داده است و در بـين تمـامي             

  .نشريات بررسي شده نيز باالترين ضريب تاثير را دارد
 105/0با ضـريب تـاثير      ايران  ريز و متابوليسم     غدد درون مجله  

اي  را در بين مجالت منتشر شده انجمنهاي حرفـه        دومين رتبه   
پزشكي و نيز كـل مجـالت پزشـكي بررسـي شـده  بـه خـود                  
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   مقايسه ضريب تاثير نشريات علمي پژوهشي پزشكي فارسي  قبل و  پس از حذف موارد خوداستنادي-2جدول   

 با احتساب ضريب تاثير  ناشر نام نشريه
  خوداستنادي ها

 پس از ضريب تاثير
 حذف خوداستنادي

 232/0 232/0دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آموزش پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم
 081/0 098/0 مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايرانخون

 057/0 105/0مجله مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسمغدد  درون ريز و متابوليسم ايران
 047/0 045/0 دانشگاه علوم پزشكي مازندرانمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 039/0 078/0  دانشگاه علوم پزشكي تهران بيماريهاي كودكان ايران

 031/0 039/0 دانشگاه علوم پزشكي قزوينمجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 031/0 039/0 گاه علوم پزشكي اردبيلدانشمجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 025/0 028/0 دانشگاه علوم پزشكي مشهد زنان، مامايي و نازايي
 028/0 026/0 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پژوهش در پزشكي

دانشگاه علوم (مجله دانشكده دندانپزشكي 
 )پزشكي مشهد

 026/0 039/0  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 025/0 025/0 جمن متخصصين بيماري هاي پوست ايرانان بيماريهاي پوست
 023/0 047/0دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقاتانديشه(روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

. پ.  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ع  
 شهيد بهشتي

 022/0 041/0  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مجله جامعه اسالمي(دندانپزشكي 
 )دندانپزشكان

 022/0 03/0  جامعه اسالمي دندانپزشكان

 022/0 056/0 دانشگاه علوم پزشكي شهركردمجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 02/0 06/0 بانك چشم جمهوري اسالمي ايرانبينا

 015/0 015/0 سازمان پزشكي قانوني كشور پزشكي قانوني
 015/0 011/0 دانشگاه علوم پزشكي مشهد بيني و حنجره ايرانگوش، گلو،

 013/0 013/0 دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 012/0 012/0 انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايرانآنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه

 011/0 034/0  ايرانسازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي نظام پزشكي
 01/0 01/0 دانشگاه علوم پزشكي همدانمجله دانشگاه علوم پزشكي همدان

 01/0 02/0  دانشگاه علوم پزشكي تهران)تهران مجله دانشگاه علوم پزشكي(دندانپزشكي

 009/0 027/0 دانشگاه علوم پزشكي كاشانفيض
دانشگاه علوم پزشكي (مجله دانشكده پزشكي 

 )گيالن
 009/0 009/0  گاه علوم پزشكي گيالندانش

 مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران
فارماكولوژي ايران، و مركز تحقيقات  و فيزيولوژي انجمن

 003/0 01/0  علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 ياخته
پژوهشكده رويان، جهاد دانشگاهي واحد علوم 

 0 035/0  پزشكي ايران

 0 031/0 نشگاه علوم پزشكي اراكمجله دا ره آورد دانش
 0 028/0 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدمجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 0 028/0 دانشگاه علوم پزشكي مشهد علوم پايه پزشكي ايران
 0 02/0 انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 0 019/0 دانشگاه علوم پزشكي مشهدكي تبريزمجله دانشگاه علوم پزش
 0 018/0 دانشگاه علوم پزشكي ايران فيزيولوژي و فارماكولوژي

 0 015/0 انجمن متخصصين گوارش و كبد ايرانگوارش
 0 007/0 دانشگاه علوم پزشكي مشهد مجله دانشكده پزشكي مشهد

  0 016/0 جامعه جراحان ايران جراحي ايران
  0 0 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجاننشگاه علوم پزشكي رفسنجانمجله علمي دا

  0 0 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللاكوثر
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انجمن اين نشريه  به طور مشترك توسط        . اختصاص داده است  
ريز  ريز ايران و مركز تحقيقات غدد درون       متخصصين غدد درون  

 شــهيد بهــشتي منتــشر زشــكيپلــوم و متابوليــسم دانــشگاه ع
  . شود مي

  : اسـتنادي  ضريب تـاثير نـشريات پـس از حـذف مـوارد خـود             
زايش كـاذب   پديده رايج خوداستنادي يكي از عوامل موثر بر اف        

سـنجي   ضريب تاثير نشريات است كه از سوي متخصصين علم        
 2 همـانطور كـه در جـدول         .همواره مـورد انتقـاد بـوده اسـت        

حــذف اســتنادهايي كــه توســط خــود شــود بــا  مــشاهده مــي
نويسندگان به مقاالتشان صورت گرفته بود و محاسـبه مجـدد           

 اغلـب آنهـا تغييـر كـرده و ضـريب            IFضريب تـاثير نـشريات،      
  .تاثيرگذاري آنها كمتر شده  است

 در  از آنجا كه تشخيص نيات نويـسندگان در اسـتناد بـه خـود             
 ضريب تاثير   توان نمايد،  نمي   عمل كاري دشوار و غيرممكن مي     

تنادي را ضـريب تـاثير      بدست آمده پس از حذف موارد خوداس      
 چراكه ممكن اسـت نويـسنده اساسـاً بـا مفهـوم             واقعي دانست 

Impact factorبــر اســاس اســتفاده واقعــي از  آشــنا نبــوده و 
اي كه قبالً توسط خود منتشر ساخته بوده استناد بـه آن             مقاله

  . را انجام داده است
اي كـه فاقـد     نـشريه  2 نشريه به    10،  2ي جدول   ها مطابق داده 

 اضافه شده   ، بودند 1385تاثيرگذاري در حوزه پزشكي در سال       
اين بدان معناست كه    . است و ضريب تاثير آنها صفر شده است       

ــز    ــه مقــاالت ني ــه ب تعــداد معــدود اســتنادهاي صــورت گرفت
مجله ايراني آموزش در علوم پزشـكي        .خوداستنادي بوده است  

  .يير در صدر جدول قرار داردبدون تغ
  

 بـه آنهـا     1385 ضريب آني نشرياتي كه در سـال         -3جدول  
  استناد شده است
ضريب آني  ناشر نام نشريه

 133/0  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پژوهش در پزشكي

مجله دانشكده پزشكي 
 )گيالن پزشكي علوم دانشگاه(

 033/0  دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 033/0 گوارش و كبد ايران ن متخصصينانجم گوارش

 028/0  دانشگاه علوم پزشكي قزوينقزوين پزشكي علوم دانشگاه مجله

 027/0  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  علوم پايه پزشكي ايران

 025/0  بانك چشم جمهوري اسالمي ايران بينا

  /020  ايران خون انتقال سازمان مركزتحقيقات خون

سي روانپزشكي و روانشنا
 )انديشه و رفتار(باليني ايران 

دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز 
 018/0  تحقيقات بهداشت روان

ديگـري  عالوه بر ضريب تاثير، ضـريب آنـي عامـل           : ضريب آني 
دهنده ميزان تـاثير يـك نـشريه در سـال مـورد          است كه نشان  

 نشريه مورد بررسي تنهـا بـه مقـاالت          38از بين   . بررسي است 
 هشت نشريه، توسـط ديگـر نـشريات         1385سال  منتشر شده   

 اسـتناد بـه     6 بـا    پژوهش در پزشكي  نشريه   .استناد شده است  
 را  )133/0( بـاالترين ميـزان ضـريب آنـي          1385مقاالت سال   

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن و        . داراست
پس از پژوهش در پزشكي      033/0گوارش هر دو با ضريب آني       

  .)3جدول  (اند قرار گرفته
  

  بحث
ضريب تاثير به عنوان عاملي مهم در رتبه بندي نشريات نمايـه       

مورد توجه  شده در پايگاه استنادي علوم، مدتي است در ايران          
ند پژوهش حاضر در كتابخانه     هايي مان  قرار گرفته است و تالش    

ــوژي شــيراز و پايگــاه علمــي جهــاد   منطقــه اي علــوم و تكنول
مـشاهدات پژوهـشگر و نيـز       . ام اسـت  دانشگاهي در حـال انجـ     

هاي اوليه دو سازمان مذكور، فرضـيه پـژوهش مبنـي بـر              يافته
پايين بودن ضـريب تـاثير نـشريات پزشـكي فارسـي را تاييـد               

كند و چنانچه مشاهده شد باالترين ضـريب تـاثير در سـال           مي
  عـدد   با مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي       متعلق به    1385
  .بوده است 232/0

دهـد   نشان مـي   مطالعه رفتار استنادي مولفان نشريات پزشكي     
كه منابع فارسي سهم اندكي از منابع مورد استفاده در نگـارش       

در پـژوهش   . دهنـد  مقاالت پزشكي را به خـود اختـصاص مـي         
 مقاله بررسي شده و     1586 در قالب    نبع م 30864تعداد  حاضر  

از ) %6/8 (نبـع  م 2673از اين ميزان سهم منابع فارسـي تنهـا          
 نـابع براي مقايسه كافي است به تعـداد م       . بوده است نابع  كل م 

) %2/91 (نبع م 28163انگليسي زبان اشاره كنيم كه سهم آن        
يعني نسبت استناد به منابع انگليسي، در قياس بـا           . بوده است 

  .  منابع فارسي بيش از ده برابر است
طريق وب  اغلب اين نشريات قابل دسترسي از       نكهبا توجه به اي   

 قرار دارند و مـشكل      ار پژوهشگران هستند و به راحتي در اختي     
توزيع نامناسب نشريات و عـدم دسترسـي محققـان بـه مـتن              
مقاالت وجود ندارد بررسـي علـل ارجـاع محـدود بـه مقـاالت               

از آنجا كه اين بررسي موضـوع       . رسد فارسي ضروري به نظر مي    
ل زيـر اشـاره     توان بـه داليـ     تحقيق ديگري است به اختصار مي     

  :كرد
پايين بودن فرهنگ استناد در ميان مولفان ايراني و وفـادار           . 1

  .نبودن به پديد آورنده يك فكر
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وابستگي اغلب نـشريات بـه ارگانهـاي دولتـي و در نتيجـه              . 2
نيازي اغلب آنها به فروش نشريات كه باعث تبليـغ و توزيـع              بي

  . شود نامناسب آنها مي
انـدركاراني كـه خـارج از        يران و دسـت   عدم استفاده از سردب   . 3

سازمان پديد آورنده نشريه هستند و در نتيجه محـدود شـدن            
  .خوانندگان نشريه به همان سازمان

بنـدي   سنجي و رتبـه     امر علم عدم وجود سازماني كه متولي      . 4
نشريات بر اساس معيارهاي جهاني باشد تا بتواند فضاي رقابتي  

  . كندمناسبي در بين سازمانها ايجاد

  تشكر و قدرداني
هــاي اســتاد گــروه  هــا و مــساعدت ايــن پــژوهش از راهنمــايي

رساني دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهـشتي،         كتابداري و اطالع  
از همكـاري   . سركار خانم اعظم شاهبداغي برخوردار بوده است      

 .صميمانه ايشان كمال تشكر را داريم
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