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      »لیاص يمقاله«
 يدانشکده ارشدیکارشناس يهاالن دورهیالتحصفارغ يهاان نامهیپا يل استنادیتحل
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   چکیده
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ان يـ ن ميـ كـه در ا  موضوع به عنوان موضوعات اساسي انتخـاب شـدند   ۸نبود و 
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  مقدمه
افته در مقابل يتوسعه يشرفت کشورهاياز علل پ يکي     

ق و يله تحقدر حال توسعه ارج نهادن به مسأ ياکشوره
 ،امروز يشرفتهيجهان پ. بها دادن به پژوهشگران است

خود را در گرو  يهاشرفتيروشن و تداوم پ يندهيآ
 يول اطالعاتقات، حصيتحق جينتا. دانديق ميقات دقيتحق

معتبر استوار است، لذا  يمستندات علم يهياست که بر پا
 يبه منظور انجام کارها ين اطالعاتيچن يريکارگهب

  )۱. (برخوردار است يت خاصياز اهم يقاتيتحق
د اطالعات و تنوع يتول يهيرويبا توجه به حجم ب     

  ا مرکز يچ کتابخانه يران، هنيازهاي اطالعاتي كارب
 تا شود که قادر است يتواند مدعينم يرساناطالع

کنندگان خود را به استفاده يجامعه ياطالعات يازهاين
 و يين رو شناساياز ا. صورت جامع پاسخگو باشد

ان انبوه ين مواد از ميترن و پر استفادهينش پرمحتواتريگز
د شده با در نظر گرفتن يم مدارک و مواد توليعظ

ت يار حائز اهميها، بستابخانهک يه و فضاجت بوديمحدود
  )۲( .است
د، ييتأ يسندگان برايرد، از آنجا که نوده دايلد عقيگارف     
ن ارجاع يشيخاص به منابع پ يال نکتهيح و تفصيتشر

 ين منابع برايت اينشانگر اهم يدهدهند، پس استناديم
 يکه به تمام يتعداد دفعات. استپژوهش در حال انجام 

و  ينيع ين استناد شده است، مالکيمع يک مجلهيمنابع 
تبادل  يبرا يات آن مجله، در حکم رسانهيفياز ک روشنگر

  )۳( .ج پژوهش استينتا
از  ياکه استناد تنها مجموعه معتقد است سونيساند     

  ان مقاله به عنوان يدر پا يشناختاطالعات کتاب
ن رويب يهاا دادهيره يها و غسيآخر، پانو يهاادداشتي

 ،قت استناديدر حق. ستين ياستناد يهيده شده از نمايکش
خواهد يسنده است که ميک نويم يتصم يهدهندنشان
 ياه دارد با نوشتهيرا که در دست ته ين مدرکيب يهرابط

  )۴(. گر نشان دهديد
تحت  يوهشدر پژ) ۲۰۰۸(تجانا، و همکاران  يوالم     

امه ها به عنوان نانياز مآخذ پا يل استناديوان تحلعن

 يک کتابخانهيت مجموعه در يريمد يبرا يابزار
از  يکتابسنج يک مطالعهيبا استفاده از  يميش يدانشگاه

ج نشان ينتا. قرار داد يبررس را مورد ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۵سال 
بوده  يدکتر ينامهانيپا ۴۶استناد از  ۴۲۰۳د که از دهيم

مجله  ۳۳از کل مجموع  درصد ۷۹ن از شمارش يو همچن
از استنادها  درصد ۵۰و  ياطالعات يازهاياز ن) درصد ۵۰(

  )۵( .سال بودند ۹م عمر ين يدارا
ک پژوهش يدر ) ۲۰۰۹(ان جائو و همکاران يج يش     
در دانشگاه  ۲۰۰۵وف را در سال معر يدکترا يرساله ۵۹
پژوهشگران از . قرار دادند ين مورد بررسيهان چهو
خود استفاده  يقاتيکار تحق يراب يل استناديتحل يوهيش

علوم  ينهياستناد را در زم ۱۰۲۲۲سندگان ينو. کردند
و  يعکاس ،يشناسستي، زيرسانو اطالع يکتابدار

ل کردند و يرا تحل يپزشکسنجش از راه دور و دهان
ن چهار يبه کار رفته در ا يات پژوهشيادب يهايژگيو

دست آمده هج بينتا. سه کردنديگر مقايکديرشته را با 
 يپزشکو دهان يشناسستيز ينهينشان داد که در زم

ورد استناد قرار گرفته م يسيانتشارات به زبان انگل عمدتاً
شتر يب يرسانو اطالع يکتابدار يکه در شاخهيلدر حا. بود
  )۶( .بود ينيادها از منابع چناست

خود با  يقاتيدر طرح تحق) ۱۳۸۸( يزارع فراشبند     
دانشگاه  يپزشک يعلمی همجل يل استناديتحل"عنوان

   يهاسال يشاپور اهواز طيجند يعلوم پزشک
 ين مجالت هسته و الگوهاييبا هدف تع "۱۳۶۴-۱۳۸۵

ن مجله از نظر يسندگان مقاالت مندرج در اينو يانتشارات
ن يخ و موضوع منابع مورد استناد به اي، تارننوع مواد، زبا

سندگان مقاالت مورد ينوکه در مجموع  افتيجه دست ينت
و  يفارس يعنوان مجله ۱۸۶۰استناد به  ۴۵۹۲ يبررس
 ۱۷۵۳استناد به  ۴۳۵۹ن تعداد ياز ا. اندداشته يخارج

  عنوان  ۱۰۶استناد به  ۲۳۳و  يخارج يعنوان مجله
 يمتون فارس يکهنگ .صورت گرفته است يفارس يمجله

 يگسال و کهن ۱۵ن مقاالت يمورد استفاده در نگارش ا
  )۷( .سال به دست آمد ۲۰ يمتون خارج
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 يريکارگهق بيبر آن دارد تا از طر يپژوهش حاضر سع
رفتار  يالگوها يناداست يبه بررس يل استناديروش تحل

ارشد يکارشناس يهاالن دورهيالتحصاستنادي فارغ
 شاپوريجند يدانشگاه علوم پزشک يپزشک يدانشکده
ن منظور به يبه ا. دازدبپر ۱۳۸۹-۱۳۷۸ يهاسال ياهواز ط

موجود  يمجالت خارج يقانون برادفورد بر رو يبررس
ق ين طري، از اپرداخته يمورد بررس يهانامهانيدر مآخذ پا

ن به يهمچن. ورزدين مجالت هسته مبادرت مييبه تع
ها، نامهانيپا يع موضوعيمل استنادها، توزنوع مح يبررس
  ق فرمول يطر متون از يا، کهنگت زبان استنادهيوضع

 تاًينها. پردازدن استنادها مييانگين مييعمر مجالت و تعمين
 يهاگزارش ين مجالت در مجلهيگاه اين جاييبه تع
  .شوديپرداخته م  (JCR) ياستناد

   
   روش

 بوده و استنادي يفيتوصـ  تحليلي ن پژوهش از نوعيا     
اي هدوره ينامهعنوان پايان ۱۴۲از بررسي مآخذ . است

 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي يارشد دانشكدهكارشناسي
كه در  ۱۳۸۹-۱۳۷۸هاي اهواز در بين سال شاپوريجند

اند، تعداد موجود بوده پزشكي يدانشكده يهكتابخان
مورد  ياستناد استخراج شده است كه جامعه ۱۳۴۹۳
   .ددهاين پژوهش را تشكيل مي يمطالعه

  :اين صورت بوده است به هاداده يگردآور يهويش
  ، منابع و مآخذ هر عنوانصفحات  از يکپ يهيتهـ ۱
   نامهانيپا
 ها با اختصاص كد ويژه نامهگذاري پايانشمارهـ ۲

شد که يمشخص م ياژهيو ييهر نسخه با کد شناسا
 يتخصص يآن و رشته يسال ارائه يشامل اطالعات حاو

با  يانامهانيبه عنوان مثال پا. به خود بودمربوط 
ارائه  ينامهانييكصد و دومين پا يدهندهنشان ۱۳۸۵/۱۰۲

 يارشد دانشكدهكارشناسيان يشده توسط دانشجو
 ۱۳۸۵رش که در سال يپذ ين دانشگاه از ابتدايا يپزشک

  .باشدي، مارائه شده است

، يتخصص يمربوط به هر رشته يهاشيف يهيتهـ ۳
 هافيشادها كه روي اطالعات مورد نظر موجود در استن

صورت هنوشته شد با توجه به نوع منابع متفاوت بوده و ب
 : زير است

ن، نام نويسنده، عنوا :ها، اطالعات شاملدر مورد كتابـ 
، ناشر و تاريخ نشر بوده نام مترجم، ويراستار، محل نشر

 . است

نام مجله، تاريخ : نيز اين اطالعات شاملدر مورد مجله ـ 
مربوطه بوده  يصفحه ي، شماره و شمارههانتشار، دور

 .است

، عنوان منبع، در مورد ساير منابع، فقط به ذكر نوع منبعـ 
 . نام پديدآور و تاريخ نشر اكتفا شده است

  Excel  يافزار آمارورود اطالعات به نرمـ ۴
جداول و  يهيالزم و ته يانجام محاسبات آمارـ ۵
 مناسب يهاوستيپ

ها مورد ان نامهيتنادات موجود در پاک اسيکاين يهمچن
ک مجالت مورد استفاده ي، تا با تفکقرار گرفت يبررس

ان ينشجودا يمورد استفاده يبتوان گروه مجالت هسته
استخراج  يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي يهادوره
  . شوند

در  اطالعات: هال دادهیه و تحلیوه و ابزار تجزیش
و  يدبندي و شمارش گرد ستهد Excelافزار آماري  نرم
جهت هاي حاصل در قالب جداول و نمودارهايي  داده

م جداول و يدر تنظ .آماده شدند هاي الزم تجزيه و تحليل
، ي، درصد فراوانيع فراوانيتوز يفينمودارها از آمار توص

. ن استفاده شده استيانگيانه و مي، ميتجمع يفراوان
. ز محاسبه شدين يعمر مجالت مورد بررس مين نيهمچن

با فهرست  تعيين و ين بررسيسپس مجالت هسته در ا
گاه مجالت هسته يق داده شد تا جايتطب  ISIمجالت

  . ن شودييتع
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  نتایج
 يهاسال   يانواع منابع مورد استفاده توسط دانشجويان ط

که به  يبر اساس تعداد و درصد استنادهاي ۱۳۸۹تا  ۱۳۷۸
  . نشان داده شده است ۱ها تعلق گرفته، در جدول آن

 يارشد دانشکدهيکارشناس يهانامهپايان يتوزيع موضوع
شاپور در هشت يجند يدانشگاه علوم پزشک يپزشک

  .آورده شده است ۲گروه در جدول 
 يـابيم کـه بيشـترين   يدرمـ  ۳ارقـام جـدول    يبا مشـاهده 

، يمـورد بررسـ   يهـا نامـه استنادها در منابع و مآخذ پايـان 
سـال از   ۱۵باشد کـه  يم ۲۰۰۰-۱۹۹۶ يهالمربوط به سا
 يبه عبـارت . تر استکهنه يمورد بررس يهانامهتاريخ پايان

 ۷/۲۶زيـرا  . سـال اسـت   ۱۵متون در ايـن مطالعـه    يکهنگ
 يهامتعلق به سال ياستنادها در مدارک مورد بررس درصد
  درصد از  ۵۶ش از ين بيباشد و همچنيم ۱۹۹۶-۲۰۰۰

  

  
 يهــاان دورهيتوســط دانشــجو اســتفاده شــده  منــابع 

       يدانشگاه علوم پزشک يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي
  . باشديم ۱۹۹۶شاپور پس از سال يجند

 يهانامهمورد استفاده در پايان يالت خارجمج 
پزشكي  يهارشد دانشكدكارشناسي يهادانشجويان دوره

عنوان بوده  ۲۴۸۴شاپور يجند يدانشگاه علوم پزشک
به منظور . باشديها متفاوت مست که ميزان استناد به آنا

اين مجالت و جدا  يبرادفورد بر رو قانونمحک زدن 
-کلّ استنادها با استفاده از نرم نمودن مجالت هسته، تعداد

پس از . شمارش و مشخص گرديد Excel يافزار آمار
استناد به  ۱۰۹۸۹شمارش مشخص شد که در مجموع 

  ق گرفته است، سپس استنادها  تعلّ يمجالت خارج
ن يشود عناويکه مشاهده ميطورهمان. شدند يبندگروه

  :ر استين مجالت به شرح زيترپر استفاده
  : استنادترین مجالت به تفکیک رشته پر
   یمیوشیب يرشته                                                                                                        یشناسروسیو يرشته  

Journal Biol Chem                                                                                      Journal of  Virology     
Journal Clinical Microbiology                                                                           Proc Natl Acad Sci USA  

Science                                                                                                            Journal Infect Dis  
        

 یک پزشکیزیف يرشته                                                                                                             یشناسگلان يرشته  
Med Phys                                                                                        Am J Trop Med Hyg   Journal 

Clinical Microbiology                                                            British Journal Radiology                           
                           Trans R Soc Trop Med Hyg Phys Med Biol                                                                   

                                                             
  یآناتوم يرشته                                                                                                                       یشناسبافت يرشته

Human Reproduction                                                                                                    Journal Biol chem   
        Nature                                                                                           Fertility ans sterility                     

                                                                          Proc Natle AcadSci  USA  Biol Repord                          
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  در مآخذ  يميزان مجالت فارسين بودن يبه علت پا

 ۸/۰(استناد  ۱۰۲که تعداد  يرد بررسمو يهانامهپايان
قانون اند، از آزمايش استناد را داشته ۱۱۰۹۱از کل ) درصد

شده است و آزمايش  يها خوددارآن يروبرادفورد بر
صورت  يمجالت خارج يرو برادفورد تنها بر قانون

کر پر به همين علت در اين قسمت تنها به ذ گرفته است
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در اينجا مجالت . دازيمپريم ياستنادترين مجالت فارس
شده و به منظور  يبندنادها رتبهبر اساس تعداد است يفارس

که  يتها، تنها مجالشدن ذکر نام آن ياز طوالن يجلوگير

اند در ليست مجالت آورده شده استناد به باال داشته ۴از 
اي استناده يفارس يعنوان مجله ۴است که بر اين اساس 

  .انددادهرا به خود اختصاص  يبيشتر
  

  :باشدعناوین این مجالت به شرح زیر می
  تعداد استناد  عنوان مجله

  ۶  يافته. ۱
  ۶  گياهان دارويي يفصلنامه. ۲
  ۴  پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي يدانشكده يمجله. ۳
  ۴  فارماكولوژيـ  فيزيولوژي يمجله. ۴

  
مجالت  يبرادفورد برا يهقاعد آزمايش ينتيجه در
ارشد كارشناسي يهاورد استناد دانشجويان دورهم يارجخ

 ۴۲شاپور يجند يعلوم پزشک دانشگاه يپزشک يدانشكده
وده و بيشترين استنادها دسته اول مدارك هسته ب يمجله

اول  يمجله ۴ف گروه اول يمجله ۴۲در ميان . اندرا داشته
نمايش  زير، در عات كتابشناختي و تعداد استناداتبا اطال

دوم با  ياستناد، مجله ۴۴۹اول با  يمجله. اندشده داده
چهارم  ياستناد و مجله ۱۸۷سوم با  ياستناد، مجله ۱۸۹
استنادات را به خود اختصاص  استناد بيشترين ۱۸۳با 

  . اندداده

هاي ي خارجي دورهضمناً عناوين مجالت هسته
ي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارشد دانشكدهكارشناسي

ي مربوطه مقايسه شاپور با فهرست مجالت کتابخانهجندي
گرديد و مشخص شد که عناوين مجالت هسته در 

اشتراک . ي مربوطه موجود استفهرست مجالت کتابخانه
ادامه ) ۱۳۹۰سال (اين مجالت تا زمان انجام اين تحقيق 

  .داشته است
  

  
  Journal  تعداد استناد

۴۴۹  J Clin Microbiology  
۱۸۹  Human Reproduction  
۱۸۷  j Biol chem  
۱۸۳  Journal Of Virology  
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  منابع استنادها بر اساس نوع ییع فراوانتوز :1جدول
  درصد  جمع کل منابع  یدرصد خارج  یخارج  یدرصد فارس  یفارس  نوع مواد

  ۲/۸۲  ۱۱۰۹۱   ۴/۸۱  ۱۰۹۸۹  ۸/۰  ۱۰۲  مجله

  ۷/۱۴  ۱۹۸۹   ۴/۱۱  ۱۵۴۷  ۳/۳  ۴۴۸  کتاب

  ۸/۰  ۱۱۰  % ۶/۰  ۷۷  ۲/۰  ۲۱  ناريسم
  ۶/۰  ۸۱  ۱/۰  ۷  ۵/۰  ۷۴  پايان نامه

  ۱/۱  ۱۴۳   ۱/۱  ۱۴۳  -  -  اينترنت
  ۶/۰  ۸۵   ۵/۰  ۶۸   ۱/۰  ۱۷  رهيغ

  ۱۰۰  ۱۳۴۹۳  ۱/۹۵  ۱۲۸۳۱  ۹/۴  ۶۶۲  جمع
  

  شاپوريجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشک يارشد دانشکدهیکارشناس يهانامهپایان یتوزیع موضوع :2جدول 
  نامهستنادهاي تعلق گرفته به هر پایانن ایانگیم  درصد  تعداد استناد  درصد  نیتعداد عناو  رشته

 ۳/۹۵ ۲/۱۶ ۲۱۹۲ ۲/۱۶ ۲۳ شناسيويروس

 ۳/۱۱۷ ۸/۱۴ ۱۹۹۴ ۱۲ ۱۷ شناسيبافت

 ۳/۱۰۷ ۳/۱۴ ۱۹۳۲ ۷/۱۲ ۱۸ علوم تشريح

 ۲/۹۵ ۱/۱۴ ۱۹۰۴    ۱/۱۴    ۲۰ شناسيميكروب

  ۵/۱۰۵  ۱/۱۴  ۱۸۹۹  ۷/۱۲ ۱۸ ژي فيزيولو
 ٢/١٠١ ٧/٩ ١٣١٥ ٢/٩ ۱۳ بيوشيمي باليني

 ٢/٨٦ ٩/٨ ١٢٠٧ ٩/٩ ۱۴ شناسيانگل

 ۳/۵۵ ٨/٧ ۱۰۵۰ ٤/١٣ ۱۹ فيزيك پزشكي

  ۴/۹۵  ۱۰۰  ۱۳۴۹۳  ۱۰۰  ۱۴۲  مجموع
  

  تعداد استنادها بر اساس سال انتشار یتوزیع فراوان: 3جدول 
  یتجمع یدرصد فراوان  یتجمع یفراوان  درصد  تعداد  سال

  ۹۳/۲  ۳۹۶  ۹۳/۲  ۳۹۶  ۱۹۷۰تا سال 
۱۹۷۵-۱۹۷۰  ۳۲۷  ۴۲/۲  ۷۲۳  ۳۶/۵  
۱۹۸۰-۱۹۷۶  ۴۳۲  ۲۰/۳  ۱۱۵۵  ۵۶/۸  
۱۹۸۵-۱۹۸۱  ۷۳۳  ۴۳/۵  ۱۸۸۸  ۹۹/۱۳  
۱۹۹۰-۱۹۸۶  ۱۳۱۳  ۷۳/۹  ۳۲۰۱  ۷۲/۲۳  
۱۹۹۵-۱۹۹۱  ۲۴۱۳  ۸۸/۱۷  ۵۶۱۴  ۶۱/۴۱  
۲۰۰۰-۱۹۹۶  ۳۶۱۱  ۷۶/۲۶  ۹۲۲۵  ۳۷/۶۸  
۲۰۰۵-۲۰۰۱  ۳۱۳۸  ۲۶/۲۳  ۱۲۳۶۳  ۶۳/۹۱  
۲۰۱۰-۲۰۰۶  ۸۶۱  ۳۸/۶  ۱۳۲۲۴  ۰۱/۹۸  

  ۱۰۰  ۱۳۴۹۳  ۹۹/۱  ۲۶۹  خيبدون تار
     -  ۱۰۰  ۱۳۴۹۳  مجموع
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  شاپور اهوازي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنديارشد دانشکدههاي کارشناسیترین مجالت مورد استناد در پایان نامهپراستفاده: 4جدول 

  ردیف  عناوین مجالت  تعداد استناد
٤٤٩  J Clin Microbiology  ١  
١٨٩  Human Reproduction  ٢  
١٨٧  j Biol chem  ٣  
١٨٣  Journal Of Virology  ٤  
١٨٢  Fertility and Sterility  ٥  
١٨٢  J Infect Dis  ٦  
١٤٢  Nature  ٧  
١٣٩  Science  ٨  
١١٣  N Engl j Med  ٩  
١٠٤  Infect Immun  ١٠  

  
   بحث
علوم اعم  يتحقيقات پيشين که در حوزه ياز بررس      

يابيم يرت گرفته درمصو يض و علوم پزشکاز علوم مح
ها بيشتر تمايل به استفاده از که پژوهشگران اين رشته

در ) ۱۳۶۵(عصاره  يهايافته. هامجالت دارند تا کتاب
 ي، فخاريدر حوزه پزشک) ۱۳۷۳( ، جاهديپزشک يحوزه

در ) ۱۳۷۸( يبهداشت، کريميان مزيد يدر زمينه) ۱۳۷۳(
 ،يدامپزشک يدر زمينه) ۱۳۸۱(، کوچک يآبيار يزمينه
در ) ۲۰۰۰(،  بورمن پزشكي يدر زمينه )۱۳۸۷( يخفاج
، يشيم يدر زمينه) ۲۰۰۱( ، گودنيميکروبيولوژ يزمينه
كشاورزي، زارع فراشبندي  يدر زمينه) ۲۰۰۴( دول

از آن است که در  يپزشكي نيز حاک يدر زمينه) ۱۳۸۸(
شود تا يبيشتر به مجالت استناد م يطبيع حوزة علوم

با نتايج  حاضر پژوهش هاييافتهها، به عبارتي کتاب
هاي اما در برخي از پژوهش. سو استهم پيشينتحقيقات 

علوم انساني  يمشاهده شده است که در حوزهپيشين 
ها استناد شده است تا مجالت، اين بيشتر به کتاب
، هنر يدر زمينه) ۱۳۸۴(احمدزاده  :ند ازاتحقيقات عبارت

  كتابداري و  يدر زمينه) ۱۳۸۷( کخواهيو ن يصابر
ها هم وجود دارد كه با رساني، اما برخي از پژوهشاطالع

اند تند و بيشتر به كتاب استناد كردهسو نيساين پژوهش هم

در ) ۱۳۷۵(ند از  افشار اتا مجالت، اين آثار عبارت
 يباقر يالئو ژو) ۱۳۷۹( ، خاموشيانيپرستار يحوزه

كه با توجه به تاريخ انجام  يپزشک يدر حوزه) ۱۳۸۱(
- باشد، ميسال به باال مي ۱۰ش اخير  كه از اين سه پژوه

اطالعات و  چنين استدالل كرد كه حجم افزايشيتوان 
هاي اطالعاتي بر نوع مواد اطالعاتي فناوريتأثير تحوالت 

پزشكي موجب شده باشد كه  ةچنين شيفتي را در حيط
مقاله خارج است و  اين يهبررسي اين موضوع از حوصل

  .بايد در تحقيق جداگانه مورد بررسي واقع شود
 يهامورد استناد توسط دانشجویان دورهنوع منابع 
 دانشگاه علوم یپزشک يارشد دانشکدهکارشناسی

ج حاصل از پژوهش نشان داده ينتا:  شاپوريجندپزشکی 
نوع منبع و مدرک مورد استناد واقع شده،  ۶که از ميان 

ها صورت استنادها به مجالت و کتاب درصد۹۴حدود 
درصد استنادها را ۶گرفته و ساير منابع و مدارک جمعاً 

همچنين نتايج نشان داده كه در منابع . شونديشامل م
اول از نظر ميزان استفاده قرار  يهخارجي مجالت در رتب

ولي در منابع فارسي نتايج متفاوتي مشاهده شده  ،دارند
شايد بتوان . است ها بودهاستنادها به كتابيعني بيشترين 

يكي از داليل عمده در اين زمينه را کم بودن ميزان 
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به زبان  يعلوم پزشک يمقاالت منتشر شده در زمينه
. در دسترس دانست يسه با مقاالت خارجيمقافارسي در 

ايراني  يهاقابل ذكر است كه با توجه به فعال بودن سايت
 يدر زمينه يتخصص يهايآکادمها و به خصوص انجمن

ها از رشته دانشجويان اين ،يبه زبان فارس يپزشک علوم
خود استفاده  ينامههيچ سايت فارسي جهت نگارش پايان

ها توان عدم آشنايي دانشجويان با اين سايتمي .اندنكرده
ها را از تين سايا يارزشمند رو ييا کمبود مطالب علم

  .ده دانشجويان برشمردعدم استفا يهداليل عمد
 ۹۵حدود نتايج نشان داد كه  :زبان منابع مورد استناد

منابع مورد استفاده توسط دانشجويان به زبان  درصد
مورد استناد به زبان  منابع درصد ۵و تقريباً  يخارج
بيشترين استنادها به منابع  ،بنابراين. اندبوده يفارس

را ) ۱۳۷۶( يرح يهااين نکته يافته. تعلق دارد يخارج
 يت فارساز منابع تحقيقا درصد ۵۰بر اينکه بيش از  يمبن

 به طور. کنديدهند، تأييد ميتشکيل م يرا منابع خارج
 يهادوره يهانامهعلت اين که نويسندگان پايان يکل

در نوشتن مدارک  يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي
يد به اين ، شاانداستفاده کرده يشتر از منابع خارجخود بي

 يخارج يهابه زبان يبيشتر يهال باشد که پژوهشيدل
ها انجام گرفته است و مربوط به آن يعلم يهادر حوزه

 يخارج يهابه زبان يبيشتر يدر نتيجه منابع چاپ شده
ين بودن يدر حقيقت پا. وجود دارد يان فارسنسبت به زب

 ، نسبت به مطالبيميزان مطالب چاپ شده به زبان فارس
 يهانامهنويسندگان پايان يوهشپژ يهادرحوزه يخارج

تواند عامل يمطالب م ي، به ويژه از نظر تازگيمورد بررس
   .باشد يميزان استناد بيشتر به منابع خارج ياصل

 يهادانشجویان دوره يهانامهپایانموضوعی  توزیع
دانشگاه علوم  یپزشک يارشد دانشکدهکارشناسی

انجام شده نشان داد که  يهايبررس :شاپوريجند یپزشک
 يمدارک يکسان نيست و رشته يموضوع يپراکندگ
جه يو در نتن تعداد دانشجو يشتريشناسي بويروس

ن يبا توجه به  ا. باشديها را دارا منامهانين تعداد پايباالتر
 ۲۱۹۲شناسي با ويروس يرشته يهانامهانيپا مطلب،

ن تعداد يشترياستناد ب ۱۹۹۴شناسي با استناد و بافت
 يهمچنين رشته ،اندستنادها را به خود اختصاص دادها

  و ) مورد ۱۳(بيوشيمي باليني كمترين تعداد عناوين 
استناد  ۱۱۷( شناسي بيشترين ميانگين استنادبافت يرشته

سال، از آن خود  ۱۱ن يرا  در طول ا) نامهبراي هر پايان
  .اندکرده

نتايج پژوهش حاضر  :رد استنادمنابع مو یتعیین کهنگ
از استنادها در  درصد ۵۶نشان داد که در منابع استنادها 

در نتيجه . قرار دارند ۲۰۱۰-۱۹۹۶ يهاسال يفاصله
اگر . ال برآورد شدس ۱۵منابع مورد استناد  يکهنگ

از اين ديد بنگريم که مدت  يکهنگ يلهبخواهيم به مسأ
ايران به طور ميانگين  انتشار يک کتاب در يزمان الزم برا

به  يسال فرض شود، و دو سال هم الزم باشد تا استناد ۲
را در نظر بگيريم تا  يآن تعلق بگيرد، همچنين مدت زمان

 يهاکتابخانهبه ايران و سپس به  يمجالت خارج
 يتوان دليل کهنگيم يحدود کننده برسند، تادرخواست

 يعلوم پزشک مثال در دانشگاه يبرا. متون را توجيه کرد
کمتر از يک ( شاپور مجالت با تأخير چند ماههيجند
تأثير اين تأخير به وضوح در . رسديبه دانشگاه م) سال
که تعداد طوريهب. حاضر نمايان گرديده است يبررس

. تعلق گرفته است ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹ به سال ياستنادات اندک
ين مربوط به ا يمنبعکه در نتيجه اين احتمال وجود دارد 

. داشته استکنندگان قرار نها در دسترس استفادهسال
متون مورد استناد در که رسد يبنابراين، چنين به نظر م

و هم در منابع  يهم در منابع فارس ،يمدارک مورد بررس
  . التين کهنه هستند

برادفورد در  انونمورد آزمايش قدر  :برادفورد نونقا
ارشد كارشناسي يهادانشجويان دوره يهانامهپايان

شاپور يجند يشکدانشگاه علوم پز يپزشک يدانشكده
تعلق  يبايد گفت که به علت کم بودن تعداد استنادها

مقاالت  يبرادفورد بر رو قانون، يگرفته به مجالت فارس
 ۴که از  يآزمايش نشد و تنها مجالت يمجالت فارس

تعداد اين  که شدند يمعرف ،استناد به باال گرفته بودند
مورد  يدر مورد مجالت خارج .عنوان بود ۴مجالت 
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يابيم که يدر م يمورد بررس يهانامهفاده در پاياناست
 يهاورد استفاده توسط دانشجويان دورهم مجالت

قانون برادفورد از  يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي
در مورد نشريات مزبور صادق  قانونکنند و اين يتبعيت م

مجله هسته که در مجموع  ۴برادفورد  قانونطبق  بر. است
را  يالت خارجاستناد از كل استنادها به مج ۱۰۰۰ زبيش ا

مجله مورد  ۲۴۸۴اند، از ميان به خود اختصاص داده
   يهااد واقع شده توسط دانشجويان دورهاستن

اين دانشگاه تعيين و  يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي
عنوان  ۱۳۶۵ه ست کا اين در حالي .شدند يشناساي

بار مستند يکاز اين تعداد هر يک فقط  درصد ۵۴ييعن
 يبودن اين مجالت پ ياتوان به حاشيهاند که ميواقع شده

  .برد
 ياین پژوهش در مجله يتعیین جایگاه مجالت هسته

نتايج نشان داد که از  : )JCR( ياستناد يهاگزارش
عنوان  ۴هسته در اين تحقيق، هر  يعنوان مجله ۴جمع 

 يبا فاکتورها) JCR(بوده و در   ISIآن جزء مجالت
حاضر نشان  يبررس. اندحضور داشته يير تقريباً خوبتأث

  مجالت JCRدر پايگاه ISI  مجالت يبندداد که در رتبه
 J Clin Microbiology،Human Reproduction 

،J Biol chem ، Virology  Journal Of  به ترتيب
مجله  ۸۰۷۳بين ( ۴۵۶و  ۴۲۷ ،۶۸۱ ،۷۳۵ يهارتبه يدارا

را به خود ) JCRموجود در  يعلوم پزشک يدر حوزه
 يهشايد بتوان يكي از داليل استفاد. انداختصاص داده

 يرا به دسترس باالتر يهادانشجويان از مجالت با رتبه
 شايان ذكر. وسته دانستين مجالت به صورت پيا آنان به

 يمجالت هسته ءجز چه اگر Nature ياست که مجله
 ن پژوهشيا يهسته يست و جزء مجالت ماوراين ياصل

ن و با توجه به باال بودن تعداد استناد به آ يول ،باشديم
مورد  يتخصص يهااز رشته ياريت آن در بسيعموم
نهم را در مجالت  يقرار گرفته است که رتبه يبررس

JCR ش نتايج حاصل از پژوه يبه طور کل .باشديدارا م
اين پژوهش  يحاضر نشان داد که جايگاه مجالت هسته

  است و  يخوب جايگاه نسبتاً  ISIدر ميان مجالت

   يهانامهاين است که نويسندگان پايان يدهندهنشان
دانشگاه  يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي يهادوره

شاپور در توليد آثار خود از مجالت يجند يعلوم پزشک
  . کنندياستفاده م يح متوسط رو به بااليطمعتبر و تقريباً س

به طور  د كهده، نتايج نشان ميمورد كهنگي مطالب در
نيم عمر منابع مورد استناد واقع شده در مدارک مورد  يکل

نيم عمر  ياز مقايسه .سال برآورد شده است ۱۵ يبررس
رد شده از برآورد شده در تحقيقات پيشين با نيم عمر برآو

 ييابيم که اين نيم عمر برايحاضر درممنابع تحقيق 
. ستزياد ا يپزشک يارشد دانشكدهكارشناسي يهارشته

بودن اطالعات بسيار  ها روزآمد و نون رشتهيزيرا در ا
  منابع مورد استناد در اين  يبه عبارت. اهميت دارد

  کن با وجود يل .شونديها کهنه محسوب منامهپايان
ان يار دانشجويدر اخت ام متن کهتم يکيالکترون يهاگاهيپا

م عمر منابع ينده نيقات آيرود در تحقيقرار دارند، انتظار م
  .حاضر باشد يزان بررسيکمتر از م يليمورد استفاده خ

  
   يریگجهینت

رين مشکل موجود در تدوين تياز آنجا که اساس     
پژوهش حاضر، عدم رعايت استانداردها و قوانين تدوين 

 يهانامهمنابع مورد استناد در پايان ياختبشناطالعات کتا
گير در بود و اين مشکل به صورت همه يررسمورد ب

جهت تحليل  يسکه مورد برر ييهانامهشتر پايانبي
  :شودي، لذا پيشنهاد ماند وجود داردقرار گرفته ياستناد

د محترم مدرس در واحد درسي روش تحقيق، اساتيـ ۱
روش استفاده ) متني و برون متني درون(استناد دادن  ةشيو

المللي را به دانشجويان بين يهاز يك منبع پذيرفته شد
  .آموزش دهند

از آن جا که بر اساس قانون حداقل تالش زيف، در ـ ۲
ان يمورد استفاده دانشجودسترس بودن و اشتراک مجالت 

ها شتر به آنين عوامل رجوع بيمهمتر از يکي هان رشتهيا
 يشود دانشگاه علوم پزشکيشنهاد ميا پباشد، لذيم

قات و يتحق يبه جهت باال بردن سطح علم شاپوريجند
اشتراک خود را با آن دسته از  ،انيمطالعات دانشجو
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 يهارتبه JCR يبندبرقرار کند که در رتبه ISIمجالت 
  . اندرا به خود اختصاص داده يباالتر

ها از لحاظ به هنامائه الگوي يكسان براي تايپ پايانارـ ۳
گذاري ها و صفحهنامهار بردن قلم يكسان در تايپ پايانك

شگاه علوم پزشكي و غيره از طريق معاونت پژوهشي دان
  .شاپور اهوازجندي

 يارشد دانشكدهكارشناسي يهاکه رشته يياز آنجاـ ۴
روز باشد و هستند که اطالعاتشان بايد به  يم، علويپزشک

به دست آمده در اين  ينسبتاً باالبا توجه به نيم عمر 
است نويسندگان نسبت به  ي، ضرور)سال ۱۵(پژوهش 

خود اقدام نمايند و لذا  کاربرد منابع جديدتر در توليد آثار
 يدانشگاه علوم پزشک يپزشک يدانشکده يکتابخانه

 يپشتوانه ،منابع روزآمد يشاپور نيز با تهيهيجند
استحکام بخشد و  يصتخص يتحقيقات را در اين حوزه

 يبه مجالت چاپ يديت در دسترسدر صورت محدو
هاي آموزشي استفاده المقدور از طريق برگزاري دورهيحت

، معتبر  هر رشته يالکترونيک ياطالعات هاياز پايگاه
را در انجام دانشکده  يت علمهيأ يدانشجويان و اعضا

 و روزآمد علمي به منابع معتبر يدسترس تحقيقاتشان و
 . نمايد ييار
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Citation Analysis of post-graduate students' theses of Medical School 
of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 1999-2011 

  
Farideh Rezaeian1*, Farideh Osareh2 

  
Abstract 
Background: This Research analyses the sources of theses of 
master of science graduated from medical sciences of  
JundiShapur University between 1999-2011 for studying their 
documents.  
Methods: The Method of research is descriptive and a kind of 
analyzing documents which are the most known method in 
bibliometrics studies. Statistical analysis used in this study  
Bradford law. 
Results: Results of the research show that among 142 thesis of  
graduates medical faculty of Ahvaz JundiShapur University 
13493 citations have been selected among the number 662 
(4/9%) citations belongs to Persian references and 12831 
(95/1%) belong to foreign references. Subject division of 
analyzed thesis was not the same and 8 subjects have been 
chosen as main subjects, among these , virology has allocated 
the major part. 
Conclusion: Bradford law is truthful about foreign Journals in 
studied these sources and 4 journals are appointed as core 
journals. The date of documents in sources shows that the most 
documents concern after 1996. That means the oldness of texts 
is estimated 15 years. In this research cost-efficiency of core 
Journalsis calculated in regard to documents rate and their costs. 
Also it is located these journals and compared them in list of 
JCR journals. 
 
Keywords: Master of Medical Sciences (M.Sc), citation 
analysis, bibliometric, Bradford law. 
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