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چکیده
زمینه و هدف :نمایه شدن نشریات علمی یک کشور در پایگاههای استنادی بین المللی می تواند به ارتقای رتبه علمی آن کشور
و مشارکت در تولید علم جهانی منجر شود .هدف این مطالعه ،بررسی مطابقت استنادات مجالت پزشکی انگلیسی زبان ایرانی با

معیارهای عینی پذیرش مجالت در پایگاههای منتخب ،بوده است.

روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش ارزیابانه انجام شده است .جامعه آماری شماره آخر تعداد  52عنوان مجله

انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایران که در پایگاه های اطالعاتی «وب آو ساینس»« ،پاب مد» و «اسکوپوس» نمایه نشده اند و تعداد
 465عنوان مقاله مندرج در این شماره از آنها به عالوه استنادات(مآخذ) مربوط به این مقاالت به تعداد  11235مورد بوده است .ابزار

گردآوری داده ها چک لیست بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد.

یافته ها 88/5 :درصد از مجالت ،دارای روش مأخذنویسی بودند که این روش در بیشتر مجالت ،رعایت شده بود .میزان خوداستنادی،
*نویسنده مسئول :
سمیه غفاری هشجین؛
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Email :
sghaffari9191@gmail.com

پایین بود .تنها  2/9درصد از استنادات در سال انجام مطالعه ،انجام شده بود .مجالت ،با  87/2درصد ،بیشترین تعداد استنادات را
دریافت کرده بودند .قدیمی بودن زمان استنادات و عدم تعادل در نوع منابع استناد شده از جمله مهمترین دالیل ضعف نشریات مورد

بررسی و عدم نمایه شدن آنها در پایگاههای نامبرده بوده است.

نتیجه گیری :ارایه روش های مأخذنویسی معتبر و کنترل دقیق استنادات ،باید در دستور کار مجالت قرارگیرد .زمان استنادات می باید
جدیدتر بوده و در نوع منابع استناد شده ،تعادل نسبی برقرار شود.

واژه های کلیدی :وب آو ساینس ،اسکوپوس ،پایگاه داده ،استنادها ،نشریات ،ایران

 1دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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بررسی میزان انطباق نحوه ی استناد دهی مجالت انگلیسی

بررســی میزان انطباق نحوه ی اســتناددهی مجالت انگلیســی ...

مقدمه
نشریات علمی وسیله ای آسان و در عین حال سریع در انتشار
مطالب و نتایج مطالعات بوده و به عنوان یکی از معتبرترین مجاری
ارتباط دانشمندان و پژوهشگران ،پیوسته کانون توجه مراکز پژوهشی و
کشورها در نمایه نامه های استنادی و نمایه شدن آنها در وبگاههای
نمایه سازی استنادی ،گام اساسی در جهت اعتالی رتبه ی علمی و
افزایش سهم مشارکت کشورها در تولید علم جهانی محسوب می شود(.)2
نمایه شدن ،رویت پذیری مقاالت را باال می برد و احتمال مشارکت
در توسعه ی دانش را افزایش می دهد و نیز سبب دسترسی سریع و
آسان به تحوالت جاری می شود و با شناسایی منابع استناد شده و
مورد استناد در حوزه های مورد مطالعه ،به خواننده اجازه ی ردیابی
تاریخ و توسعه ی دانش مورد نظر را در طول زمان می دهد(.)3
پایگاه استنادی «وب آو ساینس» و پایگاه استنادی «اسکوپوس»
ب ه عنوان معتبرترین نمایهنامههای استنادی بینالمللی در زمینه ی
علوم مختلف(4و )1و پایگاه استنادی «پاب مد» بهعنوان معتبرترین
نمایهنامه بینالمللی در زمینه ی علوم پزشکی ،مطرح میباشند .این
پایگاهها به عنوان پایگاههای پیشرو در مطالعه تأثیرات علمی هستند و
می توانند از طریق بررسی استنادات ،میزان تأثیرگذاری نشریات نمایه
شده را بررسی کنند( .)5نمایههای استنادی ،برای پذیرش مجالت برای

زبان حوزه پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاه «وب آو ساینس» نیز 26
عنوان معادل  22درصد نشریات انگلیسیزبان حوزه پزشکی کشور و
 39درصد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه «وب آو ساینس» است؛
تنها هشت عنوان از نشریات انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایرانی ،در
هر سه پایگاه اطالعاتی نامبرده ،نمایه شدهاند و  52عنوان از نشریات
انگلیسیزبان حوزه پزشکی کشور در هیچیک از پایگاههای اطالعاتی
«وب آو ساینس»« ،پابمد» و «اسکوپوس» نمایه نشدهاند(.)8
از سوی دیگر آمارهای ارایه شده ازسوی نهادهای معتبر ایرانی
بیانگر این واقعیت است که تعداد زیادی از مقاالت محققان ایرانی در
نشریات غیر ایرانی نمایه شده در پایگاههای بینالمللی نمایه میشوند و
تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در این پایگاهها نسبت به مقاالت نمایه
شده در آنها پایین میباشد .به طوری که از تعداد شش عنوان نشریهای
که بیشترین تعداد مقاالت ایرانی نمایه شده در «وب آو ساینس» را در
سه سال  2009تا  2012چاپ کردهاند تنها یک عنوان ایرانی بوده و پنج
عنوان دیگر عالوه بر داشتن ملیت خارجی و ضریب تأثیر پایین ،برای
چاپ مقاالت پول بسیاری دریافت نمودهاند .برآورد شده است که با
هزینه ی صرف شده برای چاپ مقاالت در چنین نشریات بیارزشی
میتوان حداقل  40نشریه علمی کشور را استانداردسازی نموده و آنها
را به نمایههای عالی بینالمللی سوق داد(.)9

نمایه شدن در پایگاههای خود ،معیارهایی دارند و هر مجله علمی قبل

بنابراین مطالعه انتشارات علمی در جهت استانداردسازی و

از انتخاب و فهرست شدن در این پایگاهها ،از نظر معیارهای مختلف،

اعتباربخشی ،به منظور کسب امتیازات الزم برای ورود به نمایه های

ارزیابی می شود( .)4ازجمله شاخصهایی که معموالً در بیشتر این

معتبر استنادی و ایجاد زمینه ی ورود به فضاهای تحقیقاتی بین المللی،

پایگاهها مشترک است میتوان به رعایت استانداردهای بانک اطالعاتی

با پایش وضعیت موجود و ارایه راهکارهای ممکن برای بهبود

مربوط ،نشر بهموقع ،تداوم نشر و رعایت زبان بینالمللی در عنوان،

وضعیت ،موضوع مهمی است که انجام فعالیت های پژوهشی را

چکیده و کلمات کلیدی ،اشاره کرد( .)6الزم به ذکر است که انتخاب

در این زمینه به کمک می طلبد .رزمگیر در پژوهش خود در بخش

مجله با بررسی مجموع عوامل تعیین شده و اختصاص یک امتیاز کلی

مطالعه ی استنادات ،نشان داد که میزان خوداستنادی در این نشریات،

انجام میشود(.)7

بسیار پایین بوده و بیشتر استنادات مربوط به نویسندگان خارجی بوده

کشور ایران در زمینه نمایه شدن نشریات حوزه علوم پزشکی

است( .)10در پژوهش عبدخدا و نوروزی ،تعداد مقاالت ایرانی نمایه

در نمایه نامه های نامبرده در سالهای اخیر ،موفقیتهایی را کسب نموده

شده در پایگاه اسکوپوس و تعداد استنادات به این مقاالت و نیز تعداد

است؛ به طوری که آمارهای ارایه شده از سوی وزارت بهداشت در

خوداستنادی ها در فاصله سالهای  2005تا  2009سیر صعودی

سال  ،1392نشان میدهد که از تعداد  116عنوان نشریه انگلیسیزبان

داشته اند( .)11در مطالعه ی  Ruiz-Pérezو دیگران بیشتر مجالت

حوزه پزشکی کشور 69 ،عنوان در پایگاه «اسکوپوس» نمایه شدهاند

مورد بررسی ،معیارهای مربوط به منابع و مآخذ را رعایت نموده

که معادل  59درصد نشریات انگلیسی زبان حوزه ی پزشکی کشور

بودند( Roales Nieto .)12و  O’Neillمشخص نمودند که مجله

و  58درصد نشریات ایرانی نمایه شده در این پایگاه است ،همچنین

مورد مطالعه در زمینه استنادات و میزان رعایت قواعد مربوط به آنها

ی زبان حوزه پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاه
تعداد نشریات انگلیس 

وضعیت بسیار مطلوبی داشته است(.)13
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مجامع علمی قرار گرفته اند( .)1از سوی دیگر حضور نشریات علمی

«پابمد» 43 ،عنوان معادل  37درصد است ،تعداد نشریات انگلیسی

شهرام صدقی و همكار

از آنجا که بررسی تمام معیارهای پذیرش مجالت در پایگاههای

در بخش دوم چک لیست ،می توان به میزان خوداستنادی ،نوع منابع

استنادی مورد نظر ،خارج از حیطه و ظرفیت یک مقاله می باشد لذا این

مورد استناد ،و سال انجام مطالعه در استنادات اشاره کرد .برای تحلیل

مطالعه بر آن است تا مطابقت استنادات مجالت حوزه پزشکی ایرانی

داده ها ،محاسبه ی مقادیر و رسم نمودارهای توزیع فراوانی ،از نرم افزار

که در هیچ یک از سه پایگاه استنادی «وب آو ساینس»« ،پاب مد» و

اکسل استفاده شد.

استنادات در این سه پایگاه بررسی نماید تا مشکالت و کاستی های

مجلات در سـه پایگاه اسـتنادی مـورد بررسـی ،مجالت مـورد مطالعه

نشریات مورد بررسی در این حوزه را مشخص نماید .نتایج حاصل

از نظر داشـتن شـیوه ی مأخذنویسـی معتبـر ،میزان رعایت این شـیوه،

از این مطالعه می تواند کمک کند تا نشریات مورد نظر با آگاهی

میـزان خوداسـتنادی بـه نویسـنده و بـه مقـاالت مجلـه مورد بررسـی،

از نواقص و کاستی های خود در حوزه ی استنادات ،سعی در رفع

میـزان اسـتناد به انـواع مختلف منابع ،و زمان اسـتنادات ،مورد بررسـی

آنها نموده و یکی از موانع و موارد مهم را در مسیر نمایه شدن در

قرارگرفتـه انـد .مـواردی چـون میـزان اسـتنادات دریافتـی مجلات

پایگاههای معتبر بین المللی ،مرتفع نمایند.

در هریـک از پایگاههـای اسـتنادی نامبـرده ،رکوردهـای اسـتنادی
نویسـندگان و اعضـای هیئت ویراسـتاری ،ازجمله دیگر مـوارد مربوط

روش بررسی

به بررسـی اسـتنادات در این پایگاهها هسـتند(15و )14کـه مد نظر این

این مطالعه از نوع توصیفی است و به روش ارزیابانه انجام
شده است .جامعه آماری شماره آخر تعداد  52عنوان مجله ی
انگلیسی زبان حوزه ی پزشکی ایران است که در پایگاه های اطالعاتی

پژوهـش نبـوده و مـورد مطالعـه نبـوده اند.

یافته ها

«وب آو ساینس»« ،پاب مد» و «اسکوپوس» نمایه نشده اند تا پایان

 44عنوان( 84/6درصد) از نشریات مورد مطالعه ،زمینه ی تخصصی

سال  2014و تعداد  465عنوان مقاله مندرج در این شماره از آنها به

داشتند و هشت عنوان( 14/4درصد) از نشریات در زمینه ی پزشکی

عالوه استنادات(مآخذ) مربوط به این مقاالت به تعداد  11235مورد.

عمومی بودند .در  46عنوان( 88/4درصد) از مجالت مورد بررسی،

الزم به توضیح است که این مطالعه در پایان سال  2014انجام شده

شماره آخر مربوط به سال  2014و در  6عنوان( 11/5درصد) باقیمانده،

و علت انتخاب شماره آخر نشریات ،این بوده که معموالً جدیدترین

شماره آخر مربوط به سال  2013بوده است 41 .عنوان( 78/8درصد) از

شماره از مجالت ،سیاست های جاری نشریه را منعکس می کنند .در

مجالت مورد بررسی را فصلنامهها تشکیل دادهاند.

پژوهش حاضر ،نمونه گیری انجام نشده و تمامی نشریات و مقاالت

 46عنوان( 88/4درصد) از نشریات مورد مطالعه ،در قسمت

و استنادات مربوط به آنها بررسی گردیده اند و تعداد جامعه با تعداد

راهنمای خود ،یک روش مأخذنویسی خاص را برای استنادات

نمونه برابر است .برای گردآوری داده ها ،چک لیست محقق ساخته که

ارایه داده بودند و شش عنوان( 11/5درصد) از آنها فاقد این شیوه

روایی آن توسط اعضای هیئت علمی تایید شده بود مورد استفاده قرار

مأخذنویسی بوده اند .تمام نشریاتی که روش مأخذنویسی برای استناد

گرفت .بخش اول چک لیست ،به اطالعات کلی نشریه ،شامل عنوان،

به منابع مقاالت ،ارایه کرده اند ،از شیوه ی منبع نویسی ونکوور ،با

سال ،جلد و شماره مورد بررسی ،فاصله انتشار ،ناشر ،آدرس اینترنتی،

اندکی تغییر ،استفاده نمودهاند.

ایمیل و زمینه موضوعی مجله ،اختصاص یافت .از جمله موارد بررسی
جدول  :1توزیع فراوانی میانگین تعداد استنادات مقاالت در مجالت مورد مطالعه

میانگین تعداد استنادات مقاالت تعداد مجله
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«اسکوپوس» نمایه نشده اند را با معیارهای پذیرش مجالت در حوزه

بـا توجـه بـه مـوارد مربـوط بـه اسـتنادات در معیارهـای انتخاب

بررســی میزان انطباق نحوه ی اســتناددهی مجالت انگلیســی ...

39-35/9
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جمع

52
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بیشترین مقدار

38/8

میانگین

25/3

انحراف معیار

5/3

جدول  1متوسط تعداد استنادات را در شماره آخر نشریات
مورد بررسی ،نشان داده است .الزم به توضیح است که میانگین تعداد

استنادات در مقاالت شماره آخر نشریات مورد بررسی 26/6 ،درصد
بوده است.

جدول  :2توزیع فراوانی درصد رعایت روش مأخذ نویسی مربوطه در مقاالت شماره آخر مجالت مورد مطالعه

درصد رعایت روش مأخذنویسی در مقاالت

تعداد مقاله درصد

0

9

2/2

24-1/9

8

1/9

49-25/9

13

3/1

74-50/9

25

6/1

99-75/9

192

46/5

100

166

40/2

جمع

413

100

میانگین

12/4

انحراف معیار

20

جدول  :3توزیع فراوانی میانگین درصد رعایت روش مأخذنویسی مربوطه در شماره آخر مجالت مورد مطالعه

میانگین درصد رعایت روش مأخذنویسی در مجالت

تعداد مجالت درصد

49-40/9

2

4/3

59-50/9

1

2/2

69-60/9

1

2/2

79-70/9

4

8/7

89-80/9

10

21/7

99-90/9

24

52/2

100

4

8/7

جمع

46

100

کمترین مقدار

46/6

بیشترین مقدار

100

میانگین

12

انحراف معیار

12/7

همانگونه که پیشتر اشاره شد 46 ،عنوان از  52عنوان نشریه

استفاده میکردند .جدول  2مقاالت شماره آخر این  46عنوان نشریه را

مورد بررسی ،از یک روش مأخذ نویسی برای نوشتن استنادات مقاالت

از لحاظ میزان رعایت روش مأخذ نویسی مربوطه ،مورد بررسی قرار
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کمترین مقدار

13

شهرام صدقی و همكار

داده است که بر اساس اطالعات حاصل از این جدول در  166عنوان

رعایت روش مأخذنویسی مربوطه را در مجالت مورد بررسی نشان

( 40/2درصد) از مقاالت مجالتی که دارای روش مأخذ نویسی بودند،

داده و مشخص کرده است که در چهار عنوان( 8/7درصد) از نشریات

تمام استنادات مقاله ،مطابق با شیوه مأخذ نویسی توصیه شده در مجله

مورد بررسی ،تمام استنادات مقاالت ،مطابق با روش مأخذ نویسی

مورد نظر ،تهیه شدهاند .جدول  3نیز توزیع فراوانی میانگین درصد

توصیهشده در مجله بودند.

خود استنادی به

نویسنده مقاله

میانگین درصدخوداستنادی

مقاالت مجله مورد بررسی
درصد

تعداد مجله درصد تعداد مجله

0

3

5/8

27

51/9

0/1-1/9

15

28/8

18

34/6

3-2/9

12

23/1

2

3/9

5-4/9

13

25

1

1/9

7-6/9

5

9/6

2

3/9

9-8/9

1

1/9

1

1/9

11-10/9

3

5/8

0

0

بیش از 12

0

0

1

1/9

جمع

52

100

52

100

کمترین مقدار

0

0

بیشترین مقدار

11/5

17

میانگین

3/6

1/2

انحراف معیار

2/8

2/9

جدول  ،4میانگین خوداستنادی به نویسنده مقاله و مقاالت مجله

این است که در بیش از نیمی از مجالت مورد بررسی ،هیچ استنادی به

مورد بررسی را در مجالت مورد بررسی ،نشان می دهد و حاکی از

مقاالت مجله مورد مطالعه انجام نشده است.

جدول  :5توزیع فراوانی میانگین درصد استنادات ذکر شده در مقاالت برحسب سال انجام و قبل از انجام مطالعه در مجالت مورد مطالعه

زمان استناد
میانگین درصد استنادات

375

سال انجام مطالعه
تعداد مجله درصد

 2سال قبل از انجام مطالعه بیش از  2سال قبل از انجام مطالعه
تعداد مجله

درصد

تعداد مجله

درصد

0

12

23/1

0

0

0

0

0/1-9/9

38

73/1

13

25

0

0

24-10/9

2

3/8

37

71/2

0

0

49-25/9

0

0

2

3/8

0

0

74-50/9

0

0

0

0

4

7/7

89-75/9

0

0

0

0

39

75

99-90/9

0

0

0

0

9

17/3

جمع

52

100

52

100

52

100

کمترین مقدار

0

2/5

66/2

بیشترین مقدار

23/8

27/7

97/5

میانگین

2/9

12/7

84/6

انحراف معیار

3/9

5

6/6
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جدول  :4توزیع فراوانی میانگین درصد خوداستنادی به نویسنده ی مقاله و درصد خوداستنادی به مقاالت مجله ،در مجالت مورد مطالعه

بررســی میزان انطباق نحوه ی اســتناددهی مجالت انگلیســی ...

در مورد زمان استنادات ،جدول  ،5حاکی از این است که در

دو سال قبل از انجام مطالعه ،بیش از  50درصد بوده است.

تمام مجالت مورد بررسی ،میانگین درصد استنادات مربوط به بیش از

انواع منابع استناد شده به عنوان راهنما برای بخش های مهم

درصد مجالت مورد بررسی ،دارای روش مأخذنویسی بین المللی بودند

پژوهش بوده و عالوه بر این خواننده را به آثار مشابه و مرتبط با پژوهش

اما روش توصیه شده ،در حدود  80درصد از مقاالت مجالت دارای این

مورد مطالعه ،ارجاع می دهند .نمودار  ،1میزان استناد به انواع مختلف

شیوه ،رعایت نشده بود( .)10در مطالعه  Ruiz-Pérezو دیگران ،بیش

منابع در مقاالت مجالت مورد مطالعه را بررسی نموده است .نمودار 1

از  80درصد از مجالت مورد بررسی ،مطابق با استانداردهای ارایه شده

نشان می دهد که بیشترین منابع استناد شده در مقاالت مورد بررسی،

برای استنادات ،عمل نموده بودند( .)12همان طور که مالحظه می شود

نشریات می باشند .براساس نتایج بدست آمده از بررسی استنادات

در مقایسه با نمونه ایرانی ارایه شده ،در پژوهش حاضر ،هم تعداد مجالت

مقاالت شماره آخر مجالت مورد بررسی ،از مجموع  11235استناد،

دارای شیوه مأخذنویسی و هم میزان رعایت این شیوه مأخذنویسی در

به ترتیب  9798استناد مربوط به مجالت 851 ،مورد کتاب 256 ،مورد

استنادات ارایه شده در مقاالت ،رشد و بهبود قابل مالحظه ای داشته

سایت های اینترنتی 93 ،استناد مربوط به پایان نامه ها 85 ،استناد مربوط

است .این مسئله بیانگر آن است که اگر این شیوه های مأخذنویسی ارایه

به مجالت الکترونیکی 65 ،استناد متعلق به مقاالت کنفرانس ها 52 ،مورد

شده در مجالت ،منطبق با استانداردهای جهانی و معتبر تهیه شوند ،با

گزارش 24 ،مورد استانداردها و  11مورد پروانه های ثبت اختراع بودند.

توجه به درصد رعایت آنها در مقاالت ،می توان گام بزرگی در جهت
ارتقا و استانداردسازی استنادات مجالت مورد بررسی برداشت.

بحث
استنادها از مهم ترین بخش های آثار پژوهشی به شمار می روند و
بیانگر سیر پژوهش و رفتار اطالع یابی پژوهشگر می باشند .براساس
یافته های حاصل از این مطالعه ،حدود  90درصد از مجالت مورد
بررسی ،از یک روش مأخذنویسی برای نوشتن استنادات ،استفاده
نموده اند و میزان رعایت این روش مأخذنویسی در مجالت مربوط نیز
از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است .در پژوهش رزمگیر بیش از 70
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یافته ها درمورد میزان خوداستنادی مقاالت مجالت مورد
بررسی ،نشان داد که در مجموع ،نرخ خوداستنادی بسیار پایین بوده
و به طور خاص ،خوداستنادی به مقاالت نگاشته شده در مجله،
پایین تر از خوداستنادی به مقاالت نویسنده بود .در پژوهش رزمگیر
نیز میزان خوداستنادی بسیار پایین بوده و همانند پژوهش حاضر،
نرخ خوداستنادی به مقاالت ،پایین تر از خوداستنادی به نویسنده بود.

رزمگیر ،ع ّلت میزان پایین خوداستنادی را در مجالت ایرانی ،عدم
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نمودار  :1توزیع فراوانی نوع منابع استناد شده در مقاالت شماره آخر مجالت مورد مطالعه

شهرام صدقی و همكار

پژوهش عبدخدا و نوروزی ،میانگین نرخ خوداستنادی در مجالت مورد

حداقل استانداردها را رعایت نموده اند و می توان گفت که در مقایسه با

بررسی براساس ارزش متیو باال بوده و درطول دوره ی مورد مطالعه،

نمونه های مشابه در سال های گذشته ،در موارد نامبرده ،پیشرفت هایی

نرخ صعودی داشته است( .)11همچنین در پژوهش  Ramو دیگران،

حاصل کرده اند .اما از آنجا که استنادات ارایه شده در مقاالت مجالت،

میزان خوداستنادی در مجالت مورد بررسی ،باال بوده و از وضعیت

از مهمترین بخش ها بوده و باید به طور صحیح نمایش داده شوند و

مطلوبی برخوردار نبودند( Kovacic .)16و  ،Misakمیانگین نرخ

از آنجا که استنادات ،بیانگر عمق پژوهش انجام شده و معرف نمونه های

خود استنادی را بین سه تا  36درصد برآورد کرده اند( )17و میانگین

پیشین مورد استفاده در مطالعات هستند ،درستی و استاندارد بودن

نرخ خوداستنادی در پایگاه «وب آو ساینس» ،مساوی یا کوچکتر از

آنها از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار بوده و از مهمترین موارد

 20درصد بیان شده است( .)18مرتبط ترین نمونه با پژوهش حاضر،

بررسی در پایگاه های استنادی نامبرده می باشند .بنابراین براساس

پژوهش رزمگیر است که میانگین خوداستنادی را در طول یک سال

نتایج حاصل از این پژوهش ،نشریات مورد بررسی برای ارتقا و بهبود

بررسی نموده است و با توجه به یافته ها ،میانگین نرخ خوداستنادی ها

در زمینه ی استانداردها می باید روش های مأخذنویسی معتبری را

در پژوهش حاضر ،رشد کرده است ،اما همچنان این میزان ،پایین بوده

به صورت شفاف ارایه دهند و این قواعد به صورت کامل توسط

و در مجموع میانگین خوداستنادی در مجالت مورد بررسی ،پایین بوده

نویسندگان مقاالت ،رعایت و به کار گرفته شود ،همچنین استنادات و

که مغایرتی با معیارهای پایگاههای نامبرده ندارد.

مآخذ مورد استفاده باید جدیدتر و مربوط به سال انجام مطالعه و یا

درمورد تاریخ استنادات ذکر شده در مقاالت ،یافته ها نشان داد

سال های نزدیک به انجام مطالعه باشند .در این راستا توجه مسئوالن

که میانگین  90درصد از استنادات ،قدیمی و مربوط به بیش از دو سال

و داوران نشریات در بررسی به موقع و کوتاه نمودن فاصله زمانی

قبل از انجام مطالعه بوده است که همانند مطالعات پیشین ،همچنان سیر

بین دریافت تا انتشار مقاالت ،می تواند بسیار مهم باشد .همچنین در

صعودی خود را به سالهای قدیمی ،حفظ کرده است .عدم انتشار به

استناد به انواع مختلف منابع ،باید تعادل نسبی ،رعایت شود .روش

موقع مقاالت می تواند یکی از علت های سیر صعودی استنادات به

مأخذنویسی ونکوور که در بیشتر نشریات ،تاحدودی ارایه شده است،

سالهای قدیمی باشد ،زیرا بررسی فاصله زمانی بین دریافت تا پذیرش

از معتبرترین روش های مأخذنویسی است که در سطح جهان استفاده

مقاالت در مجالت مورد بررسی در این پژوهش ،نشان داد که متوسط

می شود؛ اما توضیحات شفاف و ارایه راهنمای دقیق درمورد این روش

فاصله زمانی بین دریافت تا انتشار مقاالت ،بیش از  6/5ماه بوده است

مأخذنویسی برای نویسندگان و نیز بررسی کامل مآخذ ثبت شده از

و این زمان طوالنی ،می تواند موجب قدیمی شدن مطالعات و مآخذ

طرف نویسندگان ،توسط داوران نشریات ،می تواند موجب رعایت بهتر

استناد شده در آنها شود.

و صحیح تر این شیوه مأخذنویسی شده و درنتیجه امتیاز مثبتی برای

بخش دیگری از یافته ها مربوط به نوع منابع استناد شده در مقاالت

مجالت مورد بررسی ،به دنبال داشته باشد .مدیریت ،هیأت ویراستاری

چاپ شده در مجالت مورد بررسی بود که مجالت با حدود  90درصد،

و کمیته اجرایی نشریات ،می توانند برنامه هایی در راستای رعایت

بیشترین منابع استناد شده در نشریات مورد بررسی بودند .مقایسه ی

بیشتر موارد ذکرشده تدوین نمایند ،همچنین تخصیص بودجه مناسب،

این بخش از پژوهش نیز با مطالعات پیشین ،بیانگر نتایج مشابهی با

ایجاد امکانات الزم و آموزش از طرف نهادهای مسئول از جمله وزارت

گذشته است و مجالت ،همواره بیشترین تعداد منابع استناد شده را

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از جمله راهکارهای پیشنهادی در

به خود اختصاص داده اند .باتوجه به اینکه انواع مختلف منابع ،در

زمینه ارتقا و بهبود نشریات مورد بررسی ،با هدف نمایه شدن در

مطالعات انجام شده مورد کم توجهی قرار گرفته اند ،نیاز به ایجاد

پایگاههای معتبر جهانی است .در پایان باید گفت که با وجود حساسیت

تعادل نسبی در استفاده از منابع ،از طریق ارایه خط مشی ها و قواعد

و اهمیت بسیار باالی استنادات ،نباید فراموش کرد که استانداردسازی

مشخص از طرف نشریات ،احساس می شود.

استنادات ،تنها گام کوچکی در جهت استانداردسازی نشریات ،با هدف

نتیجه گیری
در مجموع ،نتایج حاصل از این پژوهش ،نشان می دهد که نشریات
مورد بررسی در مواردی چون داشتن قواعد مربوط به مأخذنویسی و
377

نمایه کردن آنها در پایگاههای استنادی معتبر جهانی است.

تشکر و قدردانی
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فعالیت تخصصی محققان و همچنین مجالت ،بیان کرده است( .)10در

رعایت این قواعد و محدود نمودن میزان خوداستنادی در مقاالت،

... بررســی میزان انطباق نحوه ی اســتناددهی مجالت انگلیســی

 می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شده1394

، با معیارهای عینی پذیرش مجالت،انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایران

 همکاری، پژوهشگران از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش.است

» «پاب مد» و «اسکوپوس،»در پایگاههای اطالعاتی «وب آو ساینس

.نموده اند تشکر و قدردانی می نمایند

 در سال20869 » در مقطع کارشناسی ارشد به شماره ثبت2014
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Background and Aim: Indexing a country's scientific journals in international
citation databases can lead to the promotion of its academic status and its
participation in global knowledge production. This study aimed to assess the
conformity of Iranian English-language medical journals’ citations with the
objective criteria of journals in the selected databases.
Materials and Methods: This was a descriptive, evaluative research. The study
population included 52 Iranian English-language medical journals that are not
indexed in Web of Science, PubMed and Scopus databases and 465 articles in these
issues, and about 11235 citations to the articles. The data have been collected by a
checklist. For data analysis, Excel software was used.
Results: Some 88.5 percent of journals had a style for writing references; a style
that has been observed by most of them. The rate of self-citation was low. Only 2.9
percent of citations were done in the year this study was performed. Journals with
87.2 percent had received the highest number of citations. The old citation time and
the imbalance in the types of cited resources were the most important reasons of the
weakness of the studied journals and of their not being indexed in the mentioned
databases.
Conclusion: Providing valid styles for writing references and controlling the
citations accurately should be put on the agenda of journals. The time of references
must be newer, and there should be a relative balance in the types of referenced
sources.
Keywords: Web of Science, Scopus, Database, Citations, Journals, Iran
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