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Backgroundm: Identifying the core journals can help libraries to identify the actual needs of users, improve 
the process of providing needed resources, eliminate unnecessary issues, and optimize allocation of funds. 
So, the present study was conducted to identify core journals by examining the references of the scientific 
productions of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, in the Web of Science and Scopus 
(2017), and examine the status of their access and quality.
Methods: The research design was citation analysis and the Bradford law of scattering was used to determine 
the core journals. The citations of 3961 indexed articles of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
in the Web of Science and Scopus were examined. The status of access to the core journals was determined 
using the website provided by the Ministry of Health for this purpose and to determine the quality of journals, 
Q index was used using Journal Citation Reports (JCR)
Results: Out of 10155 Cited Journals in the scientific productions of Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, 104 titles were identified as core journals. Also, %69.2 of the journals are accessible 
through the Journals Subscribed by the academic consortium of the Ministry of Health and %93.3 of core 
journals are indexed in ISI.
Conclusion: It seems that the authorities of the selection and provision of journals in the Ministry of Health 
have been doing well. Also, %93.3 of the core journals are listed in Journal Citation Reports (JCR) and this 
shows that researchers at Shahid Beheshti University of Medical Sciences use Credible journals in their 
compilations.
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E-Resources Consortium of Ministry of Health and Medical Education
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بررسی مجله های هسته در تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و بررسی وضعیت دسترسی و کیفیت آن ها
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مقاهل ژپوهشی

و  غیرضروری  موارد  موردنیاز، حذف  منابع  تامین  روند  بهبود  مراجعان،  واقعی  نیاز  تعیین  در  را  کتابخانه ها  می تواند  هسته  مجله های  شناسایی  و هدف:  سابقه 
بهینه سازی تخصیص بودجه یاری کند. بنابراین هدف این مطالعه این است که با بررسی استنادهای تولیدهای علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در پایگاه های وب 

آو ساینس و اسکاپوس )سال 2017 میالدی(، مجله های هسته را شناسایی کرده و وضعیت دسترسی و کیفیت آن ها را بررسی کند.
مواد و روش ها: پژوهش به روش تحلیل استنادی و برای تعیین مجله های هسته، از قانون پراکندگی برادفورد استفاده شد. جامعه مطالعه استنادهای موجود در 
3961 مقاله نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس و اسکاپوس است. وضعیت دسترسی مجله های هسته شناسایی 
شده با استفاده از سایت منبع یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و برای تعیین کیفیت مجله ها از شاخص Q گزارش استنادی مجله های پایگاه 

ISI استفاده شد.
به عنوان مجله های هسته شناسایی شد.  یافته ها: از مجموع 10155 مجله استناد شده در تولیدهای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 104 عنوان مجله 
 ISI 69/2درصد مجله  ها از طریق منابع مشترک شده توسط کنسرسیوم منابع علمی وزارت بهداشت قابل دسترسی هستند و 93/3درصد مجله های هسته در پایگاه

نمایه می شوند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد مسئوالن امر انتخاب و تهیه مجله ها در وزارت بهداشت، عملکرد مناسبی داشته اند. همچنین قرار گرفتن 93/3درصد مجله  های هسته 

در فهرست گزارش استنادی مجله ها حاکی از این است که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی از مجله های معتبری در تالیف های خود استفاده می کنند.

واژگان کلیدی: مجله های هسته، قانون توزیع پراکندگی برادفورد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی
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مقدمه:
مجله های تخصصی یکی از مهم ترین منابع اطالعاتی استفاده شده در کتابخانه های 
دانشگاهی محسوب می شوند. نتایج اغلب مطالعه هایی که به تحلیل رفتار استنادی 
پژوهشگران می پردازد، نشان می دهد که مقاله ها پرکاربردترین منبع مورد استناد 
پژوهشگران است(6،1) انتخاب و تهیه مجله ها با توجه به افزایش روزافزون تعداد 
عناوینی که منتشر می شود و قیمت صعودي اشتراک آن ها در کنار محدودیت های 
منابع مالی کتابخانه ها، همواره  از مشکالت عمده کتابخانه ها در تهیه و تامین منابع 
دیجیتال  اطالعات  منابع  دسترس پذیري  اخیر  سال هاي  در  است.  بوده  اطالعاتی 
یا الکترونیک، مبادله منابع اطالعات میان کتابخانه ها را تسهیل کرده و  شرایط 
مطلوبي براي افزایش اشتراک منابع ایجاد کرده است که خرید کنسرسیومی منابع 
براي  ابزاري  و  وسیله  علمی  منابع  آن هاست.کنسرسیوم هاي  بارزترین  از  علمي 

براي  به تنهایی  کتابخانه  یک  که  تواني  از  فراتر  است.  منابع  به  بیشتر  دسترسي 
تامین منابع خواهد داشت(7). 

از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  علمی  منابع  کنسرسیومی  خرید 
سال 2006 آغاز شد و با تشکیل کمیته تامین منابع زیر نظر مرکز امور هیئت علمی، 
بر  پایگاه ها  ابتدا  در  کرد.  آغاز  متمرکز  به صورت  را  اطالعاتی  پایگاه های  خرید 
در  می کند،  تقسیم  سطح  سه  به  را  دانشگاه ها  که  وزارتخانه  سطح بندی  اساس 
اختیار دانشگاه ها قرار می گرفت اما از سال 2008 امکان دسترسي به پایگاه های 
خریداری شده توسط کنسرسیوم به طور یکسان در اختیار تمامی دانشگاه های تحت 

پوشش وزارت بهداشت قرار گرفت(8).
را  کتابخانه ها  نگرانی  حدودی  تا  جمعی  خریدهای  و  کنسرسیوم  پیدایش  اگرچه 
اما  کرد  برطرف  تخصصی،  مجله های  باره  در  خصوص  به  منابع،  تامین  باره  در 
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کتابخانه ها باید همواره به دنبال روش هایی باشند تا بتوانند ارزشمند بودن و پاسخگو 
بودن مجموعه خود را در پاسخ به نیاز مراجعه کنندگان ارزیابی کنند چراکه با وجود 
بهبود وضعیت دسترسی به منابع اطالعاتی با استفاده از خریدهای جمعی، افزایش 
حوزه  یک  در  تخصصی  مجله های  تمام  تامین  از  مانع  اشتراک،  هزینه  ساالنه 
روش های  از  استفاده  با  کتابخانه ها  که  است  ضروری  بنابراین  می شود؛  موضوعی 
منابع  مناسب ترین  تهیه  و  شناسایی  برای  مشخص  زمانی  فاصله های  در  و  علمی 

اطالعاتی در پاسخ به نیاز مراجعان، به ارزیابی منابع اطالعاتی خود بپردازند.
یکی از پرکاربردترین روش ها در ارزیابی و شناسایی مجله های اصلی و به اصطالح 
»هسته» یک حوزه علمی، استفاده از روش تحلیل استنادی و به تبع آن کاربرد 

قانون پراکندگی یا قانون توزیع برادفورد است.
ساموئل سی برادفورد1  در سال 1934 با استفاده از نوعی تحلیل استنادی، به مطالعه 
اگر  که  کرد  کشف  و  پرداخت  آن ها  منتشرکننده  مجله های  و  مقاله ها  میان  رابطه 
مجموع مجله ها مربوط به یک حوزه موضوعی را بر اساس تعداد مقاله ها یا تعداد 
دو  به  را  مجله ها  می توان  کنیم،  مرتب  نزولی  به صورت  آن ها  دریافتی  استنادهای 
بخش تقسیم کرد: یک هسته مرکزی که به آن مجله های هسته نیز می گویند و 
شامل تعداد کمی از مجله هاست که بخش بزرگی از مقاله ها یا استنادها را به خود 
اختصاص می دهند. در واقع این بخش شامل مجله های اصلی یا هسته یک حوزه 
موضوعی است و بخش دوم شامل چندین گروه است که در اطراف هسته مرکزی 
قرار می گیرند. این گروه ها شامل مجله هایی هستند که نسبت به مجله های هسته 

از اهمیت کمتری برخوردارند(9).
موضوعی  حوزه های  در  هسته  مجله های  شناسایی  و  تعیین  برای  برادفورد  قانون 
برادفورد،  قانون  از  استفاده  با  ایران  از  خارج  در  است.  شده  استفاده  مختلف 
اطالع رسانی(10)،  علم  همچون  موضوعی  حوزه های  هسته  مجله های  شناسایی 
شیمی(14)،  فیزیک درمانی(13)،  علوم زیستی(12)،  دامپزشکی(11)، 
از  است.  شده  انجام   ... و  پزشکی(21،18)   ،(17 اعصاب(16,  فارماکولوژی(15)، 
نخستین پژوهش هایی که در ایران برای تعیین مجله های هسته از قانون برادفورد 
استفاده کرده است، می توان به پایان نامه سلیمی جهرمی در سال 6631 اشاره کرد 
که با بررسی میزان استفاده مجله ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
با استفاده از قانون برادفورد به تعیین مجله های هسته حوزه پزشکی پرداخت(22). 
پس از آن نیز مطالعه های متعددی با به کارگیری این قانون برای تعیین و شناسایی 
بهداشت(24)،   ،(23  ,5 دندانپزشکی(1,  موضوعی  حوزه های  در  هسته  مجله های 
 ... و  پزشکی(32،30)  هنر(29،26)،  و  انسانی  علوم  علوم(25)،  توان بخشی(6)، 

انجام شده است.
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که شناسایی مجله های هسته می تواند کتابخانه ها 
موارد  حذف  موردنیاز،  منابع  تامین  روند  بهبود  مراجعان،  واقعی  نیاز  تعیین  در  را 
کتابداران   ،2002 سال  در  کند.  یاری  بودجه  تخصیص  بهینه سازی  و  غیرضروری 
هسته  مجله های  مجموعه  شناسایی  هدف  با  فلوریدا  دانشگاه  پزشکی  کتابخانه 
پزشکی در مطالعه ای به تجزیه وتحلیل فهرست مجله های چاپی مورد اشتراک 18 
کتابخانه دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی پرداختند. آن ها با استفاده از ابزارهایی 
مثل مجموعه مجله های داکلین2  و »مجموعه هسته کتاب ها و مجله های پزشکی 
انجمن پزشکی بریتانیا» فهرستی از مجله های هسته و باکیفیت در حوزه علوم 
پزشکی را برای انتخاب و تهیه مجله های کتابخانه در سال 2003 تهیه کردند.(33) 
فهرست  میان  رابطه ای  آیا  که  شد  بررسی  سوال  این  مطالعه ای  در  بعد،  سال  پنج 
وجود  آن  از  واقعی  استفاده  و  فلوریدا  دانشگاه  پزشکی  کتابخانه  هسته  مجله های 
  ، llewkcalB  دارد؟ بنابراین داده های مربوط به آمار استفاده مجله ها از چهار ناشر
divO ، sserP lleC و  reiveslE دریافت شد و نتایج نشان داد که بین فهرست 

مجله هسته و میزان استفاده از آن ها رابطه مثبتی وجود دارد(34).
از سال 2006، دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و مجله های الکترونیک در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق کنسرسیوم خرید منابع علمی وزارت بهداشت، 

 . Samuel C. Bradford  1

DOCLINE  2 =. سیستم امانت بین کتابخانه ای خودکار کتابخانه 
ملی پزشکی آمریکا

متعددی  پژوهش های  تاکنون  اگرچه  می شود.  انجام  پزشکی  آموزش  و  درمان 
که  بهداشت  وزارت  کنسرسیوم  منابع  از  کاربران  رضایت  و  استفاده  میزان  باره  در 
تحت عنوان »کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی» در دسترس است، انجام شده 
ابزارهایی  از  استفاده  میزان  تعیین  برای  مطالعه ها،  این  تمام  در  اما  است(40،35) 
توسط  که  مقاله ها  دانلود  تعداد  به  مربوط  آماری  گزارش های  یا  پرسشنامه  مثل 
ناشران و کارگزاران تهیه می شود، استفاده شده است. درحالی که هیچ یک از این دو 
ابزار نمی تواند اطالعات دقیق و درستی در این باره ارائه دهد. در پرسشنامه، افراد 
پاسخ دهنده، برای ارزیابی میزان استفاده از پایگاه ها یا مجله های الکترونیک ارزیابی 
دقیق و مشخصی ندارند و یک پاسخ کلی به آن می دهند و آمار استفاده ارائه شده 
توسط ناشران یا کارگزاران نیز تمام دانلودهای انجام شده را معادل با مقدار استفاده 
در نظر می گیرد، درحالی که تمام مقاله هایی که دانلود می شوند، به طور قطع خوانده 
یا استفاده نمی شوند و ممکن است به دلیل مرتبط نبودن، کیفیت پایین یا ارزشمند 

نبودن کنار گذاشته شده باشند. 
به نظر می رسد برای تعیین و شناسایی منابع اصلی و هسته یک حوزه موضوعی، 
باید میزان استفاده این منابع را در تولیدهای علمی آن موضوع بررسی کرد چراکه 
طور   به  می شود،  استناد  آن ها  به  علمی  اثر  یک  در  که  منابعی  است  این  بر  فرض 
است؛  وی  تایید  مورد  اعتبار  نظر  از  و  مفید  پژوهشگر  نظر  از  و  خوانده شده  قطع 
پژوهشگران  علمی  تولیدهای  در  استناد  مورد  مجله های  از  فهرستی  تهیه  بنابراین 
یک مجموعه، می تواند به عنوان فهرستی از مجله هایی که به طور قطع داستفاده 

می شود، برای تعیین مجله های هسته و اصلی در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه مقاله های نمایه شده در پایگاه های استنادی معتبر در سطح جهان 
می تواند به عنوان مصادیق تولید علم در نظر گرفته شوند؛ می توان با بررسی منابع 
مورداستفاده برای تالیف مقاله های مربوط به یک حوزه علمی یا مرکز پژوهشی و 
تعیین مجله های پر استناد، به شناسایی مجموعه مجله های هسته و اصلی دست 
دانشگاه  شده  نمایه  مقاله های  استنادهای  بررسی  با  پژوهش  این  بنابراین،  یافت. 
 ،supocS و  ecneicS fo beW علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه های استنادی

اهداف زیر را دنبال می کند:
1- تعیین مجله های هسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- تعیین وضعیت دسترسی به مجله های هسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- تعیین کیفیت مجله های هسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نتایج چنین پژوهشی با ارائه فهرست پرکاربردترین و به عبارتی موثرترین مجله های 
الکترونیک می تواند سیاست گذاران و تصمیم گیران انتخاب و تهیه را برای گرفتن 

تصمیم های درست و مبتنی بر نیاز کاربران یاری کند.

روش کار:
در این پژوهش از روش  توصیفی و برای تعیین مجله های هسته از قانون پراکندگی 
برادفورد استفاده شده است. ابتدا مقاله های نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس و اسکاپوس در سال 2017 جست وجو 
شد. جست وجوی مقاله های مربوطه در فیلد noitailiffa یا sserddA و با عبارت 
secneicS lacideM fo ytisrevinU ithseheB dihahS که مطابق آیین نامه 
پژوهشی دانشگاه، آدرس صحیح دانشگاه برای درج در مقاله های انگلیسی است، 
انجام شد. مطابق جست وجوی انجام شده، 3001 مقاله با وابستگی سازمانی دانشگاه 
 SOW پایگاه در  مقاله   2518 و  اسکاپوس  پایگاه  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
این  میان  موجود  همپوشانی های  به  توجه  با   .(2018 آوریل  است(25  شده  نمایه 
هر  از  شده  بازیابی  مقاله ها  تمامی  تکراری،  مقاله های  شناسایی  برای  پایگاه،  دو 
حذف  رکورد)   1558) تکراری  مقاله های  و  شده  اندنوت  نرم افزار  وارد  پایگاه  دو 
و درنهایت 3961 مقاله به عنوان جامعه پژوهش تعیین شد. از آنجا که مقاله های 
مربوطه در حوزه های موضوعی مختلف و گرایش های علمی متفاوت تالیف و منتشر 
محدودیت هایی  با  را  نتایج  تعمیم  بود  ممکن  نمونه گیری  نوع  هر  اتخاذ  و  شده اند 

روبه ر و کند، کل جامعه پژوهش بررسی و ارزیابی شد.
برای گردآوری داده ها از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. هدف چک لیست، 
شده،  بررسی  مقاله های  در  شده  استناد  مجله های  به  مربوط  اطالعات  گردآوری 
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برادفورد  قانون  از  استفاده  با  شده،  استناد  مجله های  فهرست  تهیه  از  پس  است. 
شناسایی و تعیین مجله های هسته انجام و پس از آن، وضعیت دسترسی و کیفیت 

آن ها تعیین شد.
وزارت  توسط  که  یاب3   منبع  سایت  از  مجله ها  به  دسترسی  وضعیت  تعیین  برای 
مجله های  مشخصات  و  است  شده  راه اندازی  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
هسته  مجله های  از  یک  هر  شد.  استفاده  می دهد،  قرار  اختیار  در  را  شده  مشترک 
شناسایی شده در سایت منبع یاب جست وجو شد و اگر مجله مربوطه در این فهرست 
در  موردنظر  مجله  نام  درصورتی که  و  شده  قلمداد  کنسرسیومی  تهیه  روش  بود، 
رایگان  به صورت  آن  کامل  متن  به  دسترسی  ولی  نداشت،  وجود  مربوطه  سایت 
امکان پذیر بود، روش تهیه دسترسی آزاد و در غیر این صورت غیرمشترک تعیین 

شد.
شاخص  شد.  انجام   (selitrauQ) چارک ها  از  استفاده  با  مجله ها  کیفیت  بررسی 
شاخص های  از  یکی  است،  شده  نام گذاری   Q به اختصار که   elitrauQ یا چارک 
تاثیر،  ضریب  شاخص  برخالف  آن  محاسبه  برای  و  مجله هاست  کیفیت  ارزیابی 
تعداد مجله های موجود در یک حوزه موضوعی در نظر گرفته می شود و جایگاه یک 
مجله را نسبت به سایر مجله های موجود در همان گروه موضوعی نشان می دهد. 
بر این اساس، مجله های Q1 دارای باالترین کیفیت و Q4 دارای پایین ترین کیفیت 
حوزه  به  پژوهش  این  اینکه  به  توجه  با  بناباین  هستند.  موضوعی  حوزه  یک  در 
استفاده  شاخصی  از  مجله ها،  کیفیت  تعیین  برای  نیست،  مربوط  خاصی  موضوعی 
شد که کیفیت مجله را با توجه به تعداد مجله های موجود باکیفیت در یک حوزه 
موضوعی مورد سنجش قرار دهد. برای تعیین شاخص Q مجله ها از آخرین گزارش 
 ISI استنادی مجله ها4(2017) که شامل معتبرترین مجله های علمی نمایه شده در

است، استفاده شد.

قانون پراکندگی برادفورد:
ابتدا  تکمیل شده،  لیست های  چک  از  استفاده  با  هسته،  مجله های  تعیین  برای 
علوم  دانشگاه  علمی  تولیدهای  در  شده  استناد  مجله های  عنوان های  از  فهرستیی 
برای  سپس  شد.  مشخص  یک  هر  به  استناد  تعداد  و  تهیه  بهشتی  شهید  پزشکی 
تعیین مجله های هسته، تمامی مجله ها مطابق معادله شماره یک به k طبقه تقسیم 
شد. برای تعیین تعداد مجله های هر طبقه، باید توجه داشت که تعداد کلی استنادها 
در هر طبقه باید از   بیشتر باشد و Z تعداد مجله هایی است که تنها یک استناد 
دریافت کرده اند. پس از تعیین تعداد مجله ها در هر طبقه، ضریب برادفورد هر طبقه 
مطابق معادله شماره 2، ضریب ثابت برادفورد مطابق معادله شماره 3 و درنهایت 

تعداد مجله های هسته مطابق معادله شماره 4 محاسبه شد.

. http://rsf.research.ac.ir/  3

. Journal Citation Report  (JCR)  4

تعداد   =R  ،موردنظر طبقه  مجله های  تعداد   = Jk طبقه،  هر  برادفورد  bm=ضریب 
کلی استنادها، a = بیشترین تعداد استناد به مجله، n = تعداد مجله های هسته و 

b = ضریب ثابت برادفورد.

محدودیت پژوهش:
ناقص بودن اطالعات کتاب شناختی منابع مورد استناد در مقاله های نمایه شده در 
هر دو پایگاه اسکاپوس و SOW؛بنابراین برای تحلیل دقیق استنادها و به خصوص 
سایر  طریق  از  مربوطه  استنادهای  بود،  ممکن  که  جایی  تا  مجله ها  عنوان های 

پایگاه ها جست وجو و شناسایی شد.

یافته ها:
در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شده  نمایه  مقاله   3961 تجزیه وتحلیل 
 134999 به طورکلی  که  نشان  اسکاپوس  و  ساینس  آو  وب  استنادی  پایگاه های 

مدرک در تالیف این مقاله ها مورداستفاده و استناد قرارگرفته اند.
مدارک  از  مدرک)   126573) 93/8درصد  بررسی شده،  مقاله های  کل  تالیف  در 
منابع  مدرک)   129798) 96/2درصد  درحالی که  است.  مقاله  نوع  از  شده  استناد 
و  فارسی  زبان  به  آن ها  درصد  چهار  از  کمتر  است،  انگلیسی  زبان  به  شده  استناد 

سایر زبان هاست.
مورد  مجله  عنوان   10155 درمجموع  که  داد  نشان  شده  استناد  مقاله های  بررسی 
 1437 استناد  میزان  بیشترین  و  یک  استناد،  میزان  کم ترین  که  قرارگرفته  استناد 

گزارش شده است.
 10155 مجموع  از  که  داد  نشان  شده  استناد  مجله های  موضوعی  حوزه  بررسی 
و  پزشکی  علوم  حوزه  در  عنوان)   8035) 79/1درصد  شده،  استناد  مجله  عنوان 
ترتیب  (به  غیرپزشکی  حوزه های  در  عنوان)   2120) 20/9درصد  و  وابسته  علوم 
شامل: 5/6درصد مهندسی و علم مواد، 3/8درصد علوم اجتماعی و علوم انسانی، 
1/6درصد  کشاورزی،  علوم  2/9درصد  روان شناسی،  2/2درصد  شیمی،  3/2درصد 
اقتصاد، مدیریت و حسابداری، 1/1درصد علوم کامپیوتر، 0/4درصد زمین شناسی) 
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کم ترین بیشترین استنادتعداد استنادها تعداد مجله ها حوزه موضوعی
استناد

میانگین دریافت 
استناد

6392814371369 )55/2درصد(4286 )53/3درصد(پزشکی
248335261212)21/5درصد(1577 )19/6درصد(پیراپزشکی

86252781115 )7/5درصد(868 )10/8درصد(بهداشت عمومی، محیط زیست و بهداشت حرفه ای
4714557188)4/1درصد(262 )3/3درصد(دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت

78073061102)6/7درصد(561 )7درصد(داروسازی و داروشناسی
2070107155 )1/8درصد(278 )3/5درصد(پرستاری و مامایی

3749428170)3/2درصد(203 )2/5درصد(تغذیه و صنایع غذایی
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یب
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1 1437 1437 1 1437 1 1437 -

1 999 999 2 2436
2 1769 2

1 770 770 3 3206

1 696 696 4 3902

3 1796 1/51 587 587 5 4489

1 513 513 6 5002

1 443 443 7 5445

4 1671 1/3
1 422 422 8 5867

1 406 406 9 6273

1 400 400 10 6673

1 388 388 11 7061

4 1517 1
1 384 384 12 7445

1 383 383 13 7828

1 362 362 14 8190

1 326 326 15 8516

5 1456 1/25

1 302 302 16 8818

1 297 297 17 9115

1 266 266 18 9381

1 265 265 19 9646

1 261 261 20 9907

6 1507 1/2

1 260 260 21 10167

1 255 255 22 10422

1 252 252 23 10674

1 247 247 24 10921

1 232 232 25 11153

2 227 454 27 11607

8 1748 1/3

1 221 221 28 11828

1 217 217 29 12045

2 215 430 31 12475

2 213 426 33 12901

1 212 212 34 13113

8 1571 1

1 211 211 35 13324

1 198 198 36 13522

3 191 573 39 14095

1 190 190 40 14285

1 187 187 41 14472

جدول 2. محاسبه ضریب برادفورد مجله های استناد شده حوزه موضوعی پزشکی
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1 186 186 42 14658

9 1502 1/125

1 169 169 43 14827

2 168 336 45 15163

1 167 167 46 15330

1 162 162 47 15492

2 161 322 49 15814

1 160 160 50 15974

1 157 157 51 16131

10 1489 1/1

2 153 306 53 16437

1 152 152 54 16589

2 148 296 56 16885

1 146 146 57 17031

2 145 290 59 17321

1 142 142 60 17463

2 141 282 62 17745

12 1608 1/2

1 1 140 63 17885

1 137 137 64 18022

1 136 136 65 18158

1 135 135 66 18293

1 132 132 67 18425

3 130 390 70 18815

2 128 256 72 19071

3 127 381 75 19452

12 1487 1

2 126 252 77 19704

1 124 124 78 19828

1 123 123 79 19951

2 122 244 81 20195

3 121 363 84 20558

1 119 119 85 20677

14 1637 1/67

6 118 708 91 21385

2 117 234 93 21619

1 116 116 94 21735

4 115 460 98 22195

1 113 113 99 22308

14 1477 1

2 110 220 101 22528

1 109 109 102 22637

1 108 108 103 22745

2 107 214 105 22959

1 105 105 106 23064

2 104 208 108 23272

2 101 202 110 23474

1 100 100 111 23574

1 98 98 112 23672
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3 97 291 115 23963

16 1506 1/14

4 96 384 119 24347

2 95 190 121 24537

1 94 94 122 24631

3 92 276 125 24907

1 91 91 126 24998

2 90 180 128 25178

4 89 356 132 25534

18 1550 1/125

3 88 264 135 25798

1 86 86 136 25884

6 85 510 142 26394

2 84 168 144 26562

2 83 166 146 26728

2 82 164 148 26892

19 1495 1/1

1 81 81 149 26973

3 80 240 152 27213

5 79 395 157 27608

3 78 234 160 27824

1 77 77 161 27919

4 76 304 165 28223

1 75 75 166 28298

22 1554 1/16

2 74 148 168 28446

2 73 146 170 28592

2 72 144 172 28736

3 71 213 175 28949

3 70 210 178 29159

6 69 414 184 29573

3 68 204 187 29777

2 67 134 189 29911

27 1715 1/23

4 66 264 193 30175

7 65 455 200 30630

2 64 128 202 30758

4 63 252 206 31010

2 61 122 208 31132

6 60 360 214 31492

5 59 295 219 31787

27 1530 1

5 58 290 224 32077

2 57 114 226 32191

6 56 336 232 32527

9 55 495 241 33022
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4 54 216 245 33238

29 1500 1/1

6 53 318 251 33556

4 52 208 255 33767

8 51 408 263 34172

7 50 350 270 34522

8 49 392 278 34914

31 1496 1/1
6 48 288 284 35202

7 47 329 291 35513

10 46 460 301 35991

8 45 360 309 36351

39 1669 1/26

3 44 132 312 36483

8 43 344 320 36827

13 42 546 333 37373

7 41 287 340 37660

10 40 400 350 38060

35 1368 0/918 39 702 368 38762

7 38 266 375 39028

11 37 407 386 39435

39 1385 1/1
11 36 396 397 39831

4 35 140 401 39971

13 34 442 414 40413

13 33 429 427 40842

47 1497 1/2114 32 448 441 41290

20 31 620 461 41910

14 30 420 475 42330

47 1362 118 29 522 493 42852

15 28 420 508 43272

19 27 513 527 43785

60 1560 1/2822 26 572 549 44357

19 25 475 568 44832

27 24 648 595 45480

75 1726 1/2522 23 506 617 45986

26 22 572 643 46558

22 21 462 665 47020

80 1593 1/129 20 580 694 47600

29 19 551 723 48151

31 18 558 754 48709
67 1170 0/84

36 17 612 790 49321

43 16 688 833 50009
89 1378 1/33

46 15 690 879 50699
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66 14 924 945 51623
121 1639 1/36

55 13 715 1000 52338

77 12 924 1077 53262
154 1771 1/27

77 11 847 1154 54109

77 10 770 1231 54879
154 1463 1

77 9 693 1308 55572

95 8 760 1403 56332
237 1754 1/54

142 7 994 1545 57326

175 6 1050 1720 58376 175 1050 0/74

200 5 1000 1920 59376 200 1000 1/14

528 4 1032 2178 60408 258 1032 1/29

398 3 1194 2576 61602 398 1194 1/54

616 2 1232 3192 62834 616 1232 1/55

1094 1 1094 4286 63928 1094 1094 1/78

جدول 1. فراوانی مجله های استنادشده و استنادهای دریافتی آن در تولیدهای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس حوزه موضوعی مجله ها

)ISI رتبه مجله )بر اساس شاخص چارک در
کل

Q1Q2Q3Q4 بدون شاخص
Q

وضعیت دسترسی

مشترک

601100172تعداد
درصد ازنظر 

100درصد1/4درصد0درصد0درصد15/3درصد83/3درصددسترسی

درصد ازنظر 
69/2درصد14/3درصد0درصد0درصد61/1درص81/1درصدرتبه مجله

دسترسی باز

4413517تعداد
درصدازنظر 

100درصد29/4درصد17/6درصد5/9درصد23/5درصد23/5درصددسترسی

درصد ازنظر 
16/3درصد71/4درصد100درصد50درصد22/2درصد5/4درصدرتبه مجله

غیرمشترک

10310115تعداد
درصد ازنظر 

100درصد6/7درصد0درصد6/7درصد20درصد66/7درصددسترسی

درصد ازنظر 
14/4درصد14/3درصد0درصد50درصد16/7درصد13/5درصدرتبه مجله

کل

درصد ازنظر دسترسی

درصد ازنظر رتبه مجله

7418237104تعداد
100درصد6/7درصد2/9درصد1/9درصد17/3درصد71/2درصد

100درصد100درصد100درصد100درصد100درصد100درصد

طبقه بندی می شوند.
گروه  هفت  به  عنوان)   8035) وابسته  علوم  و  پزشکی  علوم  حوزه  مجله های 
موضوعی شامل پزشکی، علوم پایه (آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی، پاتولوژی)، بهداشت عمومی، محیط زیست و بهداشت 
حرفه ای، دندانپزشکی و جراحی دهان و فک و صورت، داروشناسی و داروسازی، 

پرستاری و مامایی، تغذیه و صنایع غذایی تقسیم شد. جدول شماره یک اطالعات 
بیشترین،  شده،  دریافت  استنادهای  تعداد  شده،  استناد  مجله های  تعداد  به  مربوط 
کم ترین و میانگین دریافت استناد را در هر حوزه موضوعی نشان می دهد. همان طور 
موضوعی  حوزه  یک  در  که  هستند  مجله هایی  هسته،  مجله های  شد،  اشاره  که 
بیشترین استفاده و استناد را دارند. با توجه به اینکه مجله های پزشکی نسبت به 

بررسی مجله های هسته در تولیدهای علمی  /  450  
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بیشتری  استناد  داروسازی  یا  دندانپزشکی  مثل  تخصصی تر  حوزه های  مجله های 
گرفتن  نظر  در  بدون  هسته  مجله های  تعیین  می رسد  نظر  به  می کنند؛  دریافت  را 
هسته  مجله های  از  تعدادی  که  می شود  باعث  شاید  تخصصی،  موضوعی  حوزه 
فهرست  یک  تعیین  برای  بنابراین  شوند؛  گرفته  نادیده  تخصصی تر  حوزه های  در 
موضوعی،  حوزه  اساس  بر  مجله ها  تفکیک  از  پس  هسته،  مجله های  از  دقیق تر 
ابتدا مجله های هسته هر یک از هفت گروه فوق الذکر با استفاده از قانون برادفورد 
(معادالت 1-4) تعیین شد و پس ازآن فهرست نهایی مجله های هسته از ادغام موارد 

شناسایی شده، تهیه شد.
مطابق جدول 2، با توجه به اینکه در حوزه موضوعی پزشکی، درمجموع 82936 
استناد انجام شده و بیشترین میزان استناد 7341 گزارش شده است، تعداد طبقه های 
مطابق معادله شماره یک، 44 طبقه محاسبه شد. سپس با توجه به این نکته که 
تعداد استنادهای مجله های موجود در هر طبقه باید بیشتر از (Z/2=2/4901) باشد، 
با  طبقه  هر  برادفورد  ضریب  محاسبه  از  پس  و  مشخص  طبقه ها  مجله های  تعداد 
استفاده از معادله شماره 2؛ ضریب ثابت برادفورد طبق معادله شماره 3 محاسبه شد. 
(mb1/61=). برای محاسبه تعداد مجله های هسته از معادله شماره 4 استفاده شد. 

(مجله های هسته= 62)
مجله های هسته سایر حوزه های موضوعی نیز با همین روش تعیین شد و درمجموع 
401 عنوان مجله هسته شناسایی شد که شامل: پزشکی62 عنوان، علوم پایه 92 
عنوان، بهداشت عمومی، محیط زیست و بهداشت حرفه ای 81 عنوان، دندانپزشکی 
و جراحی دهان و فک و صورت  دو عنوان، داروشناسی و داروسازی 41 عنوان، 
(برای  است.  عنوان  سه  غذایی  صنایع  و  تغذیه  و  عنوان   21 مامایی  و  پرستاری 
مراجعه  پیوست  به  شناسایی شده  هسته  مجله های  عنوان های  فهرست  مشاهده 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  هسته  مجله های  دسترسی  وضعیت  بررسی  کنید) 
شناسایی شده  هسته  مجله های  از  عنوان)   27) 96/2درصد  که  داد  نشان  بهشتی 
از  عنوان)   71) 61/3درصد  و  کنسرسیوم  توسط  خریداری شده  منابع  طریق  از 
طریق دسترسی باز قابل دسترس هستند و 41/4درصد (51 عنوان) از هیچ یک از 
روش های مذکور قابل دسترس نیستند. همچنین یافته ها نشان داد 39/3درصد (79 
عنوان) مجله های هسته، در پایگاه ISI نمایه می شوند و دارای شاخص Q هستند 

و 6/7درصد (7 عنوان) در پایگاه ISI نمایه نمی شوند (جدول 3).

بحث: 
مطالعه حاضر با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد به شناسایی 401 عنوان مجله 
پایگاه های  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  تولیدهای  در  هسته 
استنادی وب آو ساینس و اسکاپوس دست یافت. مقایسه فهرست مجله های هسته 
هسته  مجله های  عنوان های  که  داد  نشان  مشابه  پژوهش های  با  شده  شناسایی 
نمونه  برای  نمی ماند.  باقی  یکسان  دیگر  جامعه  به  جامعه ای  از  و  زمان  طول  در 
دانشگاه  در  هسته  مجله های  تعیین  برای  پیش  دهه  یک  حدود  که  مطالعه ای  در 
 dna ygolohtap laro fo lanruoJ علوم پزشکی همدان انجام شد(13) دو مجله
enicidem و yrtsitned evitarepO در حوزه دندانپزشکی به عنوان مجله های 
 fo  lanruoJ مجله های  حاضر،  پژوهش  در  درحالی که  شدند،  شناسایی  هسته 
 ,ygolohtaP  larO  ,enicideM  larO  ,yregruS  larO و   scitnododnE
ygolotnododnE dna ,ygoloidaR larO جای آن ها را گرفته اند.  یا با اینکه 
 tecnaL ehT ، enicideM fo lanruoJ dnalgnE weN ehT مجله هایی مانند
و eraC setebaiD در مجله های هسته شناسایی شده مطالعه حاضر و دو مطالعه 
افشار و همکاران (23) و بتولی(03) مشترک است، اما عالوه بر متفاوت بودن رتبه 
(اهمیت) هر یک از مجله ها در هر یک از مطالعه های مذکور، فهرست عنوان های 
به دست آمده، به طورکامل یکسان نیست و در هر یک از مطالعه ها، مجله هایی به 
عنوان مجله هسته شناسایی شده است که فقط منحصر به همان دانشگاه است. 
بنابراین با توجه به اینکه در حوزه علوم پزشکی و حوزه های تخصصی وابسته به 
خصوص  به  و  متخصصان  و  است  انتشار  حال  در  متنوعی  مجله های  همواره  آن  
و  معاصر  دنیای  در  ماندن  روز  به  برای  بیشتری  چالش های  با  حوزه  این  مدرسان 

شناسایی مدارک برجسته روبه رو هستند، شناسایی مجله هایی که دارای باالترین 
بازدهی اطالعات هستند، می تواند مزایای زیادی برای آن ها داشته باشد و ثابت 
نبودن فهرست مجله های هسته، لزوم تکرار چنین مطالعه هایی را در ادوار و جوامع 

مختلف نشان می دهد.
بررسی وضعیت دسترسی مجله های هسته شناسایی شده نشان داد که حدود دوسوم 
مجله های هسته در این دانشگاه از طریق اشتراک قابل دسترس هستند؛ بنابراین 
می توان گفت که مسئوالن تامین منابع تا حد قابل توجهی در انتخاب و تهیه منابع 
41/4درصد  نباید  اگرچه  کرده اند.  عمل  به درستی  پژوهشگران  موردنیاز  اطالعاتی 
مجله های هسته که از هیچ یک از روش های اشتراک یا دسترسی باز قابل دسترسی 

نیستند را ازنظر دور نگاه داشت.
دانشگاه  هسته  مجله های  نشان داد  که  همکاران  مطالعه برومند و  نتایج  برخالف 
علوم پزشکی اصفهان در حوزه موضوعی بهداشت محیط در جایگاه ابتدایی فهرست 
ISI و گزارش استنادی مجله ها قرار ندارند(42)؛ بررسی کیفیت مجله های هسته 
 ISI در این مطالعه نشان داد که 39/3درصد مجله های هسته در پایگاه استنادی
نمایه می شوند. یافته های پژوهش مقصودی نیز نشان داد که مجله های هسته علوم 
تربیتی دانشگاه های اهواز و  شیراز در رأس فهرست ISI و گزارش استنادی مجله ها 
قابل توجه  مطابقت  از  حاکی  فهیم نیا  و  جعفری  مطالعه  نتایج  و  دارند(82)  قرار 
فهرست  با  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده های  هسته  مجله های  فهرست 

مجله های رتبه بندی شده در گزارش استنادی مجله هاست(72).
با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 
علمی  معتبر  مجله های  از  موارد  بیشتر  در  خود  مقاله های  تالیف  در  بهشتی  شهید 
دارای  شناسایی شده  هسته  مجله های  دوسوم  حدود  به طوری که  می کنند،  استفاده 
می دهد  نشان  مطالعه ها  که  است  این  در  نکته  این  اهمیت  هستند.   Q1 شاخص 
منجر  علمی  تولیدهای  کیفیت  بهبود  به  باکیفیت  اطالعاتی  منابع  از  استفاده 
هسته  مجله های  از  درصد   08 حدود  این که  به  توجه  با  بنابراین   می شود(14). 
غیرمشترک از مجله های معتبر موجود در گزارش استنادی مجله ها هستند، نسبت 

به اشتراک این منابع اقدام های الزم انجام گیرد.
همچنین نتایج نشان داد که حدود 07 درصد از مجله های هسته شناسایی شده که 
در ISI نمایه نمی شوند، از طریق دسترسی باز قابل دریافت هستند. به نظر می رسد 
با توجه به اهمیت استفاده از منابع باکیفیت در تالیف مقاله ها، الزم است آموزش ها 
و اطالع رسانی الزم در باره انتخاب و گزینش منابع اطالعاتی به پژوهشگران انجام 

شود.
با توجه به استفاده از قانون برادفورد در مطالعه حاضر، چندین نکته مهم در مورد 
اینکه؛  نخست  بود.  نخواهد  فایده  از  خالی  آن  ذکر  که  دارد  وجود  آن  از  استفاده 
موضوع  یک  برای  می تواند  زیر  شرط  سه  تحقق  صورت  در  فقط  برادفورد  قانون 
به  دسترسی  مطالعه،  مورد  موضوعی  حوزه  دقیق  تعیین  باشد:  کاربردی  خاص 
زمان  تعیین  و  نظر  مورد  موضوعی  حوزه  به  مربوط  مجله های  از  جامعی  فهرست 
سه  هر  مطالعه،  این  در  مجله ها(24).  مقاله های  تحلیل  و  تجزیه  برای  مشخصی 
برادفورد  پراکندگی  قانون  این که  وجود  با  اما  است.  شده  برآورده  نیاز  مورد  شرط 
می تواند  است؛  شده  استفاده  زمینه ها  بسیاری  در  اصلی  مجله های  تعیین  برای 
دارای محدودیت های قابل توجهی نیز باشد. در مطالعه ای که توسط dnalrøjH و 
همکارش انجام شده است این نکته مورد توجه قرار گرفت که تعیین یک موضوع 
نیست چرا  ساده ای  کار  هم  همیشه  مجله  یا  مقاله  یک  برای  مشخص  و  خاص 
یا  می گیرند  قرار  رشته ای  بین  حوزه های  در  ژنتیک)  (مثل  موضوع ها  برخی  که 
مهندسی  حوزه  مجله  یک  در  است  ممکن  است  دندانی  مواد  درباره  که  مقاله ای 
به  دستیابی  در  مدارک  مناسب  و  کافی  نمایه سازی  دیگر،  عبارت  به  شود.  چاپ 
نقش  موضوعی  حوزه  یک  در  هسته  مجله های  از  درست  و  دقیق  فهرست  یک 
مهمی دارد(34). محدودیت دیگر در استفاده قانون برادفورد برای مجموعه سازی 
مجله های تخصصی توسط iaseD و همکاران مورد توجه قرار  گرفته است. آن ها 
منجر  محیط علمی  یک  ایجاد  به  یا اصلی  مجله های هسته  انتخاب  که   معتقدند 
می شود که در آن فقط نظرها و رویکردهایی که به صورت گسترده پذیرفته شده 
کمتری  طرفداران  که  (مجله هایی)  دیدگاه ها  که  حالی  در  دسترسند،  قابل  است، 
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دارند را به راحتی نمی توان یافت و این شرایط ممکن است مانع از شکل گیری یک 
عقیده یا نظر بی طرفانه برای انتخاب مجله های در مورد یک موضوع مشخص برای 

کاربران کتابخانه شود(12).
در  و  تصاعدی  صورت  به  اطالعات  که  وضعیتی  در  باال،  موارد  صحت  وجود  با 
برای  خصوص  به  افزایش  به  رو  هزینه  و  است  رشد  حال  در  متنوع  شکل های 
مجله های خارجی زبان و محدودیت بودجه کتابخانه ها که امکان خرید تمام انواع 
مدارک را به کتابداران نمی دهد؛ استفاده از روش هایی را که می تواند به شناسایی 
مطالعه ای  منابع معتبر کمک کند، ناگزیر می نماید. elbaneV و همکاران نیز در 
نشان دادند که شاخصی مثل ضریب تاثیر که توسط پایگاه وب آف ساینس ارائه 
دوره  یک  در  مجله  یک  مقاله های  دریافتی  استنادهای  تعداد  میانگین  و  می شود 
دوساله است، شاخص مناسبی برای شناسایی مجله هایی که در یک جامعه بیشترین 
کاربرد و استفاده را دارند نیست و ارزش قانون برادفورد به این است که می کوشد 
میزان کاربرد و سودمندی مجله ها را بدون توجه به تاثیر کلی آن ها، در یک حوزه 

یا موضوع خاص و در یک جامعه مشخص بررسی کند(71).

نتیجه گیری:
خود  مجموعه  توانایی  ارزیابی  برای  روش هایی  جست وجوی  در  همواره  کتابداران 
خود  مجموعه  در  موجود  احتمالی  نواقص  شناسایی  و  کاربران  نیازهای  تامین  در 
هستند. نتایج این پژوهش، درک کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را 
درباره میزان موفقیت در تامین مجله های اصلی مورد نیاز کاربران بهبود بخشیده و 

می تواند به آن ها در شناسایی کمبودهای موجود کمک کند.
همچنین، نتایج این مطالعه عالوه بر کمک به کتابداران و دست اندرکاران انتخاب 
مجله های  مجموعه  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  در  تخصصی  مجله های  تهیه  و 
برای  اصلی  و  هسته  مجله های  شناسایی  در  حوزه  این  متخصصان  به  کتابخانه، 
انتخاب آن ها به عنوان منبع مورد مطالعه یا برای انتشار مقاله های تالیفی خود کمک 

خواهد کرد.
در پایان پیشنهاد می شود با توجه به افزایش روزافزون هزینه اشتراک منابع و کاهش 
بودجه تامین منابع علمی و برای تهیه نشریه های متناسب با نیاز استفاده کنندگان، 
مجموعه مجله های مشترک شده به صورت مستمر و منظم ارزیابی شود و با حذف 
اشتراک  مورد  که  شناسایی شده  هسته  نشریات  افزودن  و  بالاستفاده  مجله های 

نیست، در بهبود وضعیت دسترسی کاربران گام های موثری برداشته شود.
سلیقه  به  توجه  با  علمی  مرکز  هر  اینکه  به  توجه  با  است،  ذکر  به  الزم  همچنین، 
پژوهشگران آن، مجله های هسته مختص به خود دارد، پژوهشگران در نظر دارند 
برای تعیین وضعیت کلی کنسرسیوم وزارت بهداشت در تامین و تهیه منابع موردنیاز 

کاربران، این پژوهش را در آینده در سطح کشوری انجام دهند.
حمایت مالی:

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 68241 با کد اخالقی 003,7931 مصوب 
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی شهید 

بهشتی در ایران است و با حمایت مالی معاونت مربوط انجام شده است.
تضاد منافع:

و  پژوهشگران  میان  منافعی  تضاد  هیچ گونه  می شوند  متعهد  مقاله  نویسندگان 
معاونت مذکور وجود نداشته و تمامی گزارش ها به صورت شفاف و بدون سوگیری 

ارائه شده است.

تشکر و قدردانی:
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی که امکان انجام این 
پژوهش را مهیا کردند، ابراز می دارند. همچنین، از تمامی دانشجویان جوانی که ما 

را در گردآوری داده ها یاری کردند، صمیمانه قدردانی می کنیم.
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