تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان 9831-9831
کیمیا زراعتکار  1نادر عالیشان کرمی 2

 2دانشجوی دکتری مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هفدهم شماره اول فروردین و اردیبهشت  29صفحات 53-06

چکیده
مقدمه :تحلیل استنادی به عنوان شاخهای معتبر از مطالعات کتابسنجی الگویی از رفتار اطالعیابی مولفان و تحلیل محتوا نیز
الگوی نویسندگی مؤلفان را ارائه میدهد .هدف مطالعه حاضر ،تحلیل استنادی و محتوایی مقاالت چاپ شده در مجله پزشکی
هرمزگان طی سالهای  2950 -2953بوده است.

روش

کار :در این مطالعه توصیفی ،استنادها و محتوای  122مقاله منتشره در مجله پزشکی هرمزگان مورد تجزیه و

تحلیل قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی ،درصد فراوانی و میانگین
توسط نرمافزار  SPSS 16انجام شد.

نتایج :از  8295استناد در  122مقاله منتشره در مجله پزشکی هرمزگان ،بیشترین استنادات به مجالت ( ،)%85/00از نظر

نویسنده مسئول:
نادر عالیشان کرمی
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بینالمللی
امام رضا (ع)
مشهد  -ایران
تلفن+35 399 015 0000 :
پست الکترونیکی:
n.alishankarami@imamreza.ac.ir

شکل منبع به منابع چاپی ( )%35/18و از نظر زبان به منابع انگلیسی ( )%59/0بوده است .میانگین استناد برای هر مقاله  3/8استناد
و میزان خود استنادی مولفان ( )%2/99بوده است .از  889نویسنده در  122مقاله ،بیشترین نویسندگان ( )%98/80مرد ،بیشترین
نویسندگان مسئول مقاالت ( )%99/39با رتبه دانشگاهی استادیاری ،بیشترین پذیرش مقاله با وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان ( 50مورد) بوده است .بیشترین نوع مقاالت پژوهشی اصیل ( ،)%39/95بیشترین تعداد مقاالت چاپ شده
مربوط به سال  83( 2950مورد) و همچنین بیشترین شیوه تألیف مقاالت به صورت گروهی ( )%30/8بوده است.
نتیجهگیری :هر چند مقاالت منتشر شده در مجله پزشکی هرمز گان از نظر الگوی نویسندگی از وضعیت مطلوبی
برخوردارند ،ولی با توجه به استفاده محدود از منابع روز آمد و پایین بودن میزان استفاده از منابع الکترونیکی این طور به
نظر میرسد که سازمان مادر نیاز به اتخاذ معیارهایی جهت بهبود الگوی رفتار اطالع یابی مولفان دارد.
کلیدواژهها :تحلیل استنادی – کتاب سنجی – تحلیل محتوا

دریافت مقاله 21/7/1 :اصالح نهایی 21/2/5 :پذیرش مقاله21/2/96 :

مقدمه:

یکی از شیوههای بررسی گرایش پژوهشگران در استفاده از

مجالت علمی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد اطالع رسانی

منابع اطالعاتی روش تحلیل استنادی است که به عنوان شاخهای

و یکی از مشخصههای اصلی ورود یک نظام اجتماعی بهه دوره

معتبر از مطالعات کتابسنجی به بررسی استنادها و منابع به کهار

توسعه یافتگی تلقی میشوند و در شکلدههی بهه شهبکه پیچیهده

گرفته شده برای تالیف آن متون میپردازد و بدینوسیله الگوهای

تبادل اطالعات در سطح جهان از نقش ویژهای برخوردارند .ایهن

ارتباط علمی در حوزههای مختلف دانش را نمایان میسازد (.)9

منابع به طور معمول نموداری از حیات علمی و به تعبیری نمایش
دهنده ضربان قلب حیات علمی آن جامعه به شمار میروند (.)2

مجله پزشکی هرمزگان نشریهای علمی پژوهشی است که به
صورت دوماهنامه به منظور تبادل آخرین یافتههههای علمهی در

بررسی گرایش پژوهشگران در استفاده از منهابع اطالعهاتی

مورد جنبههای گوناگون علوم پزشکی در قالهب مقهاالت اصهیل،

عالوه بر شناسایی رفتار اطالع یابی مولفان ،معیاری برای محک

مقاالت مروری و گزارش موردی توسط دانشگاه علوم پزشهکی

زدن درجه اعتبار و اصالت مقاله علمی نیز به شمار میآید.)1،9( .

هرمزگان از سال  2983منتشهر و در پایگاهههای مختلفهی نظیهر
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 SID, EMRO, Magiran, Indexcopernicusنمایه میشود
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تحلیل استنادی مجله پزشکی هرمزگان

( .)8با توجه بهه بهیش از یهک دههه فعالیهت تها کنهون ،هیچگونهه

عمر بهه منهابع عهدد کهوچکتری باشهد ،یعنهی از منهابع روزآمهد

پژوهشی درمورد این مجله صورت نگرفته است .بنابراین در این

بیشتری استفاده و هر چه نیم عمر به منابع بزرگتر باشد یعنی از

مطالعه مقاالت منتشره در مجله پزشکی هرمزگان طی دوره پهن

منابع قدیمیتری برای تألیف اثر علمی استفاده شده است (.)0-8

ساله  2950-2953به شیوه تحلیهل اسهتنادی و محتهوایی مهورد
ارزیابی قرار میگیهرد تها بدینوسهیله الگهوی رفتهار اطهالع یهابی
نویسندگان ،همچنین الگوی نویسندگی و همکاری گروهی مولفان
در بازه زمانی مذکور بررسی و با ارائه نمهایی از رونهد و قالهب
کلی مجله و نقاط قوت و ضعف احتمالی ،مجله را در راه رسیدن
به اهدافش یاری کند.

نتایج:
یافته های این مطالعه در دو قسمت کلی آمده است :قسهمت
اول یافتههای مربوط به تحلیل استنادی مقاالت که نتاب مربهوط
به آن در جدول شماره  2و یافتههای مربوط به تحلیل محتهوایی
مقاالت که نتای آن در جدول شماره  1ارائه شدهاند.
الف) یافتههای مربوط به تحلیل استنادی:

روش کار:

بنابر نتای به دست آمده از تحلیهل اسهتنادی مقهاالت مجلهه

در این مطالعه توصیفی ،فهرسهت منهابع و ماخهذ و صهفحه

پزشکی هرمزگان ،در بازه زمانی  2953-2950جمعاً تعهداد 122

عنوان کلیه  122مقاالت چاپ شده در مجلهه پزشهکی هرمزگهان

مقاله در  10شماره مجله پزشکی هرمزگان چاپ شده و مجموعاً

طی سالهای  2950-53با مراجعه به وب سایت مجله گهردآوری

 8295استناد به منابع و ماخذ صورت گرفته است .یعنی به طهور

و به منظور بازیابی سریعتر اطالعات کد بی نظیری به هر عنوان

متوسط برای هر مقاله  23/8استناد را میتوان در نظر گرفت.

مقاله و کلیه استنادهای هر مقاله اختصاص داده شد.

توزیع فراوانی استنادات این فصلنامه طی سالهای مذکور بهر

داده های مورد نیاز(در خصوص نوع مقاالت ،نویسندگان و

حسب نوع منبع حاکی از این است که بیشترین فراوانی به ترتیب

استنادهای هر یهک از مقهاالت بها مراجعهه بهه صهفحه عنهوان و

مربوط به مجالت ( 85/00درصد) کتابها ( 29/58درصد) و سایر

فهرست منابع و ماخذ تک تک عناوین مقاالت مذکور اسهتخرا و

منابع ( 8/92درصد) میباشد .همچنین بیشترین توزیهع فراوانهی

در بانک اطالعاتی ویژهای که با اسهتفاده از برنامهه نهرم افهزاری

منابع متعلق به زبان انگلیسهی ( 59/0درصهد) و بیشهترین شهکل

 Access 2007طراحی شده بود ،ذخیره گردید.
اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSS 16و
روشهای آمار توصیفی نظیر توزیهع فراوانهی ،درصهد فراوانهی،
فراوانی تجمعی و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این مطالعه به منظور تعیین سن استنادها ،نیم عمر مجالت
و کتابها محاسبه شد .نیم عمر به مدت زمانی اطالق میشود کهه

منبع مهورد اسهتفاده مربهوط بهه منهابع چهاپی ( 35/18درصهد)
میباشد.
میزان خود استنادی نویسندگان مقاالت به تألیفات قبلی خود
 95مههورد ( 2/99درصههد) و میههزان خههود اسههتنادی نویسههندگان
مقاالت به مجله پزشکی هرمزگان  29مورد ( 0/92درصد) از کل
استنادها را به خود اختصاص میدهد.

نیمی از منابع استناد شده در آن مدت منتشر شهده باشهد .بهدین

طبق نتای حاصله ،نیم عمر مجهالت فارسهی و انگلیسهی بهه

منظور ابتدا استنادهای مربوط به مجهالت و کتابههای فارسهی و

ترتیب  9سال و  20سال محاسبه شد .همچنین نیم عمر کتابههای

انگلیسی به صورت جداگانه بر اساس تاریخ استنادها به صورت

فارسی و انگلیسی به ترتیب  8سال و  3سال بود.

صعودی مرتب ،سپس با استفاده از فراوانی تجمعهی نقطههای را
که نصف استنادها در آن قرار داشتند ،تعیین شد .ههر چهه نیمهه
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تحلیل استنادی مجله پزشکی هرمزگان

جدول شماره  -1یافتههای مربوط به تحلیل استنادی مجله پزشکی هرمزگان طی سالهای 1831-1831
شاخص مورد بررسی

فراوانی

درصد

8295

-

)Diabetes Care (40

کل مقاالت

122

-

)Obstet Gynecol (31

میانگین استناد برای هر مقاله

23/8

-

)Am J Obstet Gynecol (30

کل استنادها

پراستنادترین مجالت انگلیسی ( 11عنوان برتر)

)Lancet (28
فارسی

958

29/8

)N Eng J Med (28

انگلیسی

9858

59/0

)JAMA (25

مجله

9188

85/00

)Stroke (21

کتاب

088

29/58

)Pediatrics (20

پایان نامه

85

2/58

)BMJ (19

اینترنت

81

2/89

مقاله کنگره

08

2/13

گزارش

98

0/59

سایر

83

2/53

8039

35/18

81

2/89

29

0/92

95

2/99

کتب

 8سال

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن ()20

مجالت

 9سال

مجله دانشگاه علوم بابل ()20

)Circulation (23

چاپی
الکترونیکی
خوداستنادی به مجله پزشکی
هرمزگان
خوداستنادی به تألیفات قبلی مؤلفان

پراستنادترین مجالت فارسی ( 11عنوان برتر)
مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین ()28
مجله پزشکی هرمزگان ()29

نیم عمر
فارسی
انگلیسی

مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد ()21

کتب

 3سال

مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسو ()20

مجالت

 20سال

مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ()5
فصلنامه اندیشه و رفتار ()8
مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان ()8
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان ()9

طبق نتای حاصل از جدول شماره  ،2پراستنادترین عنهاوین
مجالت انگلیسی پس از بررسی و شمارش اسهتنادها بهه ترتیهب
رتبه اول تا سوم عبارت بودند از:
, Am J Obstet)92(, Obstet Gynecol )80( Diabetes
 .)90( Gynecolهمچنین پراستنادترین عناوین مجهالت فارسهی
پس از بررسی و شمارش استنادها به ترتیب رتبه اول تها سهوم
عبارت بودنهد از :مجلهه دانشهگاه علهوم پزشهکی قهزوین ،مجلهه
دانشههگاه علههوم پزشههکی هرمزگههان ( ،)21مجلههه دانشههگاه علههوم
پزشکی یزد (.)22
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ب) یافتههای مربوط به تحلیل محتوایی:
بنابر نتای به دست آمده از تحلیهل محتهوایی مقهاالت مجلهه
پزشکی هرمزگان در بازه زمانی  2953-2950جمعهاً تعهداد 122
مقاله در  10شهماره مجلهه پزشهکی هرمزگهان چهاپ شهده کهه
بیشترین میزان چاپ مقاالت ( )n=83مربوط بهه سهال  2950و
کمترین آنها ( )n=93مربهوط بهه سهالهای  2959و  2958بهوده
است .هرچند تعداد مقاالت منتشره مجلهه پزشهکی هرمزگهان در
سال  )n=88( 2953نسبت بهه سهالهای قبهل از افهزایش نسهبی
برخوردار بوده است.
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تحلیل استنادی مجله پزشکی هرمزگان

جدول شماره  -2یافتههای مربوط به تحلیل محتوایی مجله پزشکی هرمزگان طی سالهای 1831-1831
تعداد

درصد

تعداد

درصد

سال 31

83

19/11

سال 31

201

10/80

مقاالت

نویسندگان

سال 38

93

25/83

سال 38

293

25/91

سال 38

93

25/83

سال 38

208

12/08

سال 33

80

25/30

سال 33

292

28/09

سال 31

88

10/50

سال 31

298

19/95

جمع

122

200

جمع

889

200

پژوهشی اصیل

108

39/95

مرد

299

98/80

گزارش موردی

8

2/53

زن

80

90/00

مقاله مروری

9

2/99

جمع

122

200

تعداد

درصد

2

0/88
28/10
99/39

نوع مقاالت

شیوه تألیف

تعداد

درصد

انفرادی

3

8/9

استاد تمام

گروهی

101

30/8

دانشیار

90

استادیار

85

تعداد

درصد

آزمایشگاهی

2

0/88

اپیدمیولوژیکی

روش مطالعه

1

0/38

تجربی

19

20/30

نیمه تجربی

5

9/83

توصیفی

82

99/93

تحلیلی

20

8/88

مقطعی

93

25/85

مورد شاهدی

28

5/00

کارآزمایی بالینی

28

5/00

کوهورت

1

0/38

سایر

22

0/12

نامشخص

20

8/88

تعداد

درصد

نوع حمایت از مطالعات

رتبه علمی نویسندگان مسئول

مربی

08

18/01

کارشناس ارشد

29

9/29

پزشک عمومی

18

22/98

متخصص

2

0/88

دانشجوی دکترا

9

2/81

کارشناس

1

0/38

نامشخص

1

0/38

تعداد

درصد

18

21/38

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

50

80/15

مراکز تحقیقاتی

12

3/83

دانشگاههای تیپ 1

80

99/10

پایان نامه دانشجویی

1

0/38

دانشگاههای تیپ 2

95

25

292

89/90

دانشگاههای تیپ 8

3

8/19

سایر

3

8/19

تعداد

درصد

حاصل مشارکت بین دانشگاهی

88

90/08

هر کدام حاصل کار یک دانشگاه

298

93/39

معاونت پژوهشی دانشگاهها

نامشخص
مطالعات انجام شده

وابستگی سازمانی نویسندگان مسئول

از مجمههوع  122مقالههه منتشههره تعههداد  101مقالههه حاصههل

 88مقاله ( 90/08درصد) حاصل مشارکت بین دانشگاهها بوده و

مشارکت گروهی ( 30/8درصد) و تنها  3مقاله ( 8/9درصهد) بهه

 298مقاله ( 98/39درصد) دیگر ،هر کدام توسط پژوهشگرانی از

صورت انفرادی تألیف شدهاند .همچنین بنابر نتای حاصله تعهداد

یک دانشگاه تألیف شدهاند.
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طبهق نتههای مطالعهه فعلههی ،تنهها  18مههورد ( 21/38درصههد)

جدید و اطالعات از پیش تولید شده میپردازد .بها توجهه بهه رونهد

مقاالت حاصل طرح های پژوهشی مصوب در دانشگاههای علوم

روزافزون توسعه علم و دانش و نیاز تولید کنندگان آنها به بررسی

پزشکی کشور بوده که با حمایت مالی معاونتهای پژوهشی ایهن

و تحلیل متون علمی ،تحلیل استنادی بهه عنهوان یکهی از روشههای

مراکز انجام شدهاند 12 .مهورد ( 3/83درصهد) مقهاالت ،حاصهل

کمی علهم سهنجی شهرایط الزم را بهرای بررسهی مسهیر توسهعه

پژوهشهای انجام شهده توسهط پژوهشهگران شهارل در مراکهز

تفکهرات علمههی ،انجههام ارزیههابیهههای کمههی و کیفههی پژوهشههگران،

تحقیقاتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشهکی کشهور و تنهها 1

انتشارات و مؤسسات علمهی مهیها مهیکنهد ( .)5نتهای حاصهل از

مههورد ( 0/38درصههد) حاصههل پایههان نامههه دانشههجویی مقههاطع

مطالعه حاضر که به شهیوه تحلیهل اسهتنادی بهه بررسهی الگهوی

تحصیالت تکمیلی است .در  292مطالعه ( 89/90درصد) باقیمانده

استناددهی و رفتار اطالعیابی مؤلفان و با اسهتفاده از روش تحلیهل

نشهده اسهت .همچنهین

محتوا به بررسی الگوی نویسندگی و همکاری گروهی نویسهندگان

نتای حاصله از پژوهش حاکی از این اسهت کهه بیشهترین سههم

در تألیف مقاالت مجله پزشکی هرمزگهان طهی سهالهای 2950-53

مقاالت منتشره به ترتیب مربهوط بهه مقهاالت پژوهشهی اصهیل

پرداخته در جداول شماره  2و  1به تفصیل بیان شهده کهه در ایهن

( )Original Articlesبها فراوانهی  108مقالهه ( 39/95درصهد)،

بخش تنها موارد مهمتر آن به بحث گذاشته میشود.

هم نوع حمایت صورت گرفته مشهخ

گهزارش مهوردی ( )Case Reportsبها فراوانهی  8مقالهه (2/53

طبق نتای بدست آمده از این پژوهش ،بیشترین میزان اسهتناد

درصد) و مقهاالت مهروری ( )Review Articlesبها فراوانهی 9

به منابع انگلیسی زبان ( 59/0درصد) و بر حسب نوع منبع مربهوط

مقاله ( 2/89درصد) بوده است.

به مجالت ( 85/00درصد) میباشد کهه ایهن یافتهههها بها تحقیقهات

بنابر یافتههای مطالعه فعلهی ،بیشهترین روش مطالعهه بکهار

پیشین در حوزه علوم اعم از علوم پزشکی و علوم محض مطابقت

گرفته شده در مقاالت مجله پزشکی هرمزگان طی سهالهای -53

دارد که علت ایهن امهر مهیتوانهد احتمهاالً بهه دالیلهی نظیهر انجهام

 2950به ترتیب رتبه اول تا سوم عبارت بودند از روش توصیفی

پژوهشههای بیشهتر بهه زبهان انگلیسهی ،عهدم آگهاهی از وجهود

( ،)n=82روش مقطعی ( )n=93و روش تجربی (.)n=19

پایگاههای اطالعاتی فارسی ،ناآشنایی با روشهای جست و جو در

بر اساس نتای به دست آمهده مجموعهاً  889نفهر ( 122نفهر
نویسنده مسئول و  090نفر نویسنده همکار) برای تألیف مقهاالت
مجله پزشکی هرمزگان طی سالهای پژوهش همکاری داشهتهانهد
که میزان مشارکت نویسندگان مسئول بر حسب جنس حهاکی از
مشارکت بیشتر مردان ( )n=299نسبت به زنان ( )n=80بهوده
اسههت .از نظههر وابسههتگی سههازمانی (  )Affiliationنویسههندگان

این پایگاهها و جامعیت ناکافی برخی از پایگاههای فارسی موجهود
در کشور باشد ( .)22-29همچنین از مجموع  122مقاله منتشره در
مجله پزشکی هرمزگان طی سالهای مورد پژوهش بیشترین سههم
مقاالت منتشره مربوط بهه مقهاالت پژوهشهی اصهیل ( Original
 )Articlesبا فراوانی  108مقالهه ( 39/95درصهد) سهپس گهزارش
موردی ( )Case Reportsبا فراوانی  8مقاله ( 2/53درصهد) بهوده

مقاالت منتشر شهده طهی سهالهای مهورد پهژوهش ،جایگهاه اول

که با یافتههای علهی گهل و همکهاران مطابقهت دارد .میهزان بهاالی

مربوط به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بها تعهداد  50مقالهه و

مقاالت پژوهشی اصیل نشان دهنده عالقه پژوهشهگران بهه تولیهد

سپس به ترتیب دانشگاههای علوم پزشهکی تیهی یهک (،)n=80

علم دست اول است هر چند پهایین بهودن میهزان مقهاالت گهزارش

دانشگاههای علوم پزشکی تیی دو ( )n=95و دانشگاههای علوم
پزشکی تیی سه ( )n=3و سایر دانشگاهها ( )n=3بودهاند.
طبق یافتهها ،میزان فراوانی نویسندگان مسهئول مقهاالت بهر
حسب رتبه علمی دانشگاهی نیز به ترتیب رتبههای اول تها سهوم
مربوط به افراد با رتبه استادیاری ( 99/39درصد) ،مربی (18/01
درصد) و دانشیاری ( 28/10درصد) بوده است.

بحث و نتیجهگیری:
مطالعههات تحلیههل اسههتنادی یکههی از رای ه تههرین تکنیههکهههای
علمسنجی است که به ارائه تصویری از روابط بین تولیهدات علمهی

45

موردی نیز ممکن است به علت ضعف ارتباط دانشهگاه بها صهنعت
باشد ( .)3همچنین طبق یافتههای مطالعه حاضهر بیشهترین شهیوه
تألیف مقاالت به صهورت گروههی ( 30/8درصهد) و  88مهورد از
مجموع مقاالت منتشره ( 90/30درصد) مطالعات حاصل مشارکت
دانشگاههای علوم پزشکی کشور بها یکهدیگر یها سهایر دانشهگاهها
بوده که این مسأله میتواند بیانگر آگهاهی پژوهشهگران نسهبت بهه
مزایای همکاری گروههی و ارتباطهات علمهی نسهبتاً مناسهبی بهین
دانشگاهها و پژوهشگران باشد.
بنابر یافتههای پژوهش حاضر ،میزان استناد به منابع چهاپی
( 35/18درصد) در مقایسه با میزان استناد به منهابع الکترونیکهی
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( 2/89درصد) بسیار بهاالتر اسهت .همچنهین نهیم عمهر مجهالت

اینکه مجله پزشکی هرمزگان تنها مجله تخصصی منتشهره ایهن

فارسی و انگلیسی به ترتیب عبارت بود از  9و  20سال .همانطور

دانشگاه است ،کامالً بدیهی است که بیشترین میزان چاپ مقاالت

که قبالً بیان شد هر چه میزان نیم عمر منابع اطالعاتی کمتر باشد،

هم مربوط به پژوهشگران و محققین این دانشگاه باشد .پهس از

میزان استناد به منابع جاری و روز آمد بیشتر اسهت و بهالعکس

آن بیشترین میزان مشارکت به ترتیب مربوط بهه دانشهگاههای

( .)8این بدین معنی است کهه میهزان اسهتفاده از منهابع جهاری و

علوم پزشکی تیی یک ،دانشگاه ههای علهوم پزشهکی تیهی دو و

روزآمد در مقاالت تألیفی مجله پزشکی هرمزگهان طهی سهالهای

دانشگاههای علوم پزشکی تیهی سهه و سهایر دانشهگاهها بهوده

 2950-53بسیار کم بوده است .هرچند علیررم تحول چشمگیهر

است .در واقع هرچه نویسندگان مسئول مقاالت از نظر وابستگی

در تأمین منابع الکترونیکی طی سالهای اخیر ،خصوصهاً پهس از

سازمانی به دانشگاههای علوم پزشهکی بها رتبهه علمهی و نمهره

برقراری کنسرسهیوم کتابخانهه دیجیتهال ملهی پزشهکی ،انتظهار

ارزشیابی باالتری برخوردار بودهاند ،میزان چاپ مقاالت آنها هم

میرفت میزان بهرهگیری از منابع الکترونیکی و روزآمد در تألیف

در مجله پزشکی هرمزگان بیشتر بوده است و بالعکس.

مقاالت مجله پزشهکی هرمزگهان از رشهد فزاینهدهای برخهوردار

در مجموع این طور میتوان نتیجه گرفت کهه مقهاالت مجلهه

باشد که عدم تحقق این مسهئله مهیتوانهد بهه دالیلهی نظیهر عهدم

پزشکی هرمزگان از نظر الگوی نویسهندگی و همکهاری گروههی

آشنایی کافی محققین با منابع موجود در  ،INLMناکافی بهودن

طی سالهای  2950-53از وضعیت مطلوبی برخهوردار بودهانهد،

منابع موجود در  INLMو عهدم تطبیهق بها نیازههای اطالعهاتی

هرچند به منظور بهبود الگهوی اسهتناددهی و رفتهار اطهالعیهابی

کاربران ،عدم آشنایی با شیوههای بازیابی و جستجوی اطالعات

کاربران نیز میتواند با لحاظ موارد ذیل شرایط الزم جهت نمایهه

در پایگاههای اطالعاتی ،عدم بهرهگیری از خدمات تحویل مهدر

شدن در بانکهای اطالعاتی معتبر جهانی را دارا شود:

) (Document Deliveryبه عنوان مکمل  INLMو ناآشهنایی

 -الزام نویسندگان مقهاالت بهه اسهتفاده از منهابع روز آمهد،

پژوهشگران با شیوه های رفرانسنویسهی منهابع الکترونیکهی و

جاری و الکترونیکی به عنوان شهاخ

اصهلی پهذیرش و چهاپ

حتی عدم دسترسی به  Full- Textمقاالت مربوط باشد.

مقاله در فرآیند ارزیابی و داوری مقاالت مجله پزشکی هرمزگان

طبق نتای حاصله از این مطالعه بیشترین فراوانی نویسهندگان
مسئول مقاالت مجله پزشکی هرمزگان طی سالهای  2950-53بهر
حسب رتبه علمی به ترتیب جایگاه اول تها سهوم مربهوط بهه رتبهه
استادیاری ،مربی و دانشیاری است .در حهالی کهه کمتهرین میهزان

 برگزاری کارگاههای عملهی بها کیفیهت مناسهب در زمینههجستجو و بازیابی پایگاههای اطالعهاتی ،بههرهگیهری از خهدمات
تحویل مدر  Document Deliveryو برگهزاری کارگاهههای
رفرانس نویسی منابع الکترونیکی.

مشارکت افراد مربوط به رتبه دانشهگاهی اسهتاد تمهام و افهراد بها

 -اتخاذ شیوه یکسان در نوشتن روشهای مطالعه ،سهازمان

مدر کارشناسی است .از آنجایی که ارتقها افهراد بهه رتبههههای

حمایت کننده ،نهوع مقالهه و بهازنگری در شهیوه ارائهه اطالعهات

علمی باالتر منوط به ارائه تولیدات علمی بیشتر است ،مشارکت آنها

صفحه عنوان مقاالت اعم از روش مطالعه ،انتخاب کلید واژهههای

هم در تولید مقاالت فصلنامه بیشتر بوده است .ولی در افهرادی بها

مقاالت بر اساس اصطالحنامه پزشکی معتبر.

رتبه دانشگاهی استادی که به آخرین درجه رتبه علمی رسیدهاند و

 -اتخاذ شیوه یکسان در نوشتن منابع و ماخذ مجلهه پزشهکی

دیگر انگیزهای بهرای ارتقها بهه رتبهه علمهی بهاالتر ندارنهد ،میهزان

هرمزگان مطهابق دسهتورالعمل نویسهندگان مجلهه و در ریهر ایهن

مشارکت آنها هم در تولید مقاالت کمتر بهوده اسهت .بهاالتر بهودن

صورت تغییر دستورالعمل نویسندگان بها شهیوه عملهی رفهرانس

میزان مشارکت استادیاران نسبت بهه دیگهر رتبههههای علمهی ههم

نویسی فعلی.

میتواند به علت بیشتر بهودن تعهداد اسهتادیاران نسهبت بهه دیگهر

 -انتشار نشریات علمی تخصصی جدید با توجه به پتانسیل

رتبههای علمی در دانشگاهها و مشارکت بیشتر آنها با دانشهجویان

موجود برای انتشار تولیدات علمی پژوهشگران و اعضها هیهأت

تحصیالت تکمیلی در انجام طرحها و پایان نامه باشد (.)20

علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

بنههابر یافتههههههای پههژوهش ،از نظههر وابسههتگی سههازمانی

 -طراحی الگوی تحلیل استنادی و محتهوایی مجلهه پزشهکی

( )Affiliationنویسندگان مقاالت منتشر شده طی سالهای مورد

هرمزگان بهه صهورت دورهای بهه منظهور بررسهی پیوسهته و

مطالعه ،جایگاه اول مربوط به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با

مقایسه تغییرات هر دوره با دورههای قبلی.

تعداد  50مقاله ( 93/9درصد) میباشد که این مسأله با توجه بهه
مجله پزشکی هرمزگان ،سال هفدهم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت 2931
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:سپاسگزاری
 مصهوب3013 این مقالهه حاصهل طهرح پژوهشهی شهماره
 بدینوسهیله. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میباشهد2930/9/2
از همه افرادی که در انجام این مطالعه با پژوهشگران همکاری به
. تقدیر و تشکر به عمل میآید،عمل آوردهاند
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ABSTRACT
Introduction: One of the most important branches of scientometrics is citation analysis
which offers patterns showing authors’ information searching behavior and authors’
authorship. Citation Analysis provides a pattern of authors’ Information-seeking behavior
and also Content Analysis provides a pattern of authorship. This study aimed to analyze the
citations and content of published articles in the Hormozgan Medical Journal (HMJ) from
2006 to 2011.
Methods: In this descriptive study, the citation and content of 211 published articles in the
HMJ during 2006-2011 were analyzed. Data analysis was done by SPSS-16 using descriptive
statistical methods.
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Results: Out of 4168 citations in 211 published articles from the view point of citations to the
type, the shape and the language of the resources, the maximum were for journals (78.55%),
print material (98.27%) and English language (83.5%). The mean of citations for each article
was 19.7 and authors‘ self-citation was (1.63%). Out of 746 authors in 211 published articles
most of them were male (64.45%), most of corresponding -authors were assistant – professors
(36.96%) and most of them were affiliated to HUMS (85 tittles). Most type of articles were
original articles (96.68%), maximum number of articles were published in 2006 (49 tittles)
and most of them were written by more than one author (95.7%).
Conclusion: Although published articles in HMJ have had an acceptable condition from the
view point of authorship pattern, considering limited usage of up-to-date and electronic
resources, it seems the affiliated organization needs to take measures for improving the
authors’ pattern of information–seeking behavior.
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