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چکیده
سمینه و هدف:

بدیُی است کٍ وًیسىدگان می بایست بٍ مىابعی مرتبظ با مًضًع پژيَش خًد کٍ اعالعات مىاسبی را در اختیار آوان

قرارمیدَد ،استىاد ومایىدَ .دف از ایه پژيَش ،بررسی رفتار استىادی اعضای َیأت علمی داوشگاٌ علًم پسشکی شُید صديقی یسد در مقاالت
بٍ چاپ رسیدٌ در مجالت فارسی ایه داوشگاٌ بًد.

مواد و روشها:

در پژيَش تًصیفی حاضر ،بٍ تحلیل استىادی ي بررسی يضعیت خًداستىادی  410مقالٍ چاپ شدٌ با وام حداقل یکی از

اعضای َیأت علمی داوشگاٌ علًم پسشکی شُید صديقی یسد پرداختٍشد کٍ در سایت چُار وشریٍ فارسی ایه داوشگاٌ ومایٍ شدٌاود .درایه
پژيَش ،دادٌَای مىدرج در صفحٍی ايل ي صفحات مىابع مقاالت با استفادٌ از چک لیست ،کٍ ريایی آن بٍ تأیید رسیدٌ بًد ،جمعآيری ي بٍ
کمک ورمافسار  EXCELتجسیٍ ي تحلیل شد.

یافتهها:

اکثر وًیسىدگان را مردان ( 80/76درصد) تشکیل میدادود .در  410مقالٍای کٍ در ایه پژيَش مًرد بررسی قرار گرفتىد؛  8781بار

استىاد شدٌ بًد 82/1 .درصد ایه تعداد ،مربًط بٍ مقاالت بٍ چاپ رسیدٌ در وشریات علمی 9/5 ،درصد مربًط بٍ کتابَا ي  8/4درصد مربًط
بٍ سایر مدارک بًد .تىُا  15/68درصد ایه مقاالت بٍ زبان فارسی بًدود .وًیسىدگان  65مقالٍ 107 ،بار خًداستىادی داشتىد .خًداستىادی وشریٍ،
 16/8درصد ي خًداستىادی فردی 83/12 ،درصد خًداستىادیَا را تشکیل میدادود .ورخ خًداستىادی ،تىُا  1/2درصد بًد.

نتیجهگیزی:

استىاد بٍ مقاالت التیه در رفتار استىادی اعضای َیأت علمی داوشگاٌ علًم پسشکی یسد مشًُد بًدَ .رچىد کٍ خًداستىادی،

رفتاری است کٍ بٍودرت دیدٌشد.

واژههایکلیدی :رفتار استىادی ،تحلیل استىادی ،خًداستىادی ،اعضای َیأت علمی.

( .)1استٌاز ،اظ ػٌاغط ضاذع ًگاضشّای ػلوی است ٍ

مقدمه
ّوِ آثاض ػلوی ترػػی هاًٌس هماالت هجالت،

ًمص تاضظی زض تَلیس ٍ ًطط اعالػات زاضز .زضحمیمت،

وتابّا ،گعاضشّای تحمیك ٍ ًظایط آًْا ضاهل استٌاز تِ

اغل اسٌاز یىی اظ اغَل اساسی تألیف ٍ پژٍّص تِ-

آثاض هطتثظ لثلی زض لالة پاًَیس یا فْطست هٌاتغ است

ضواضهیضٍز ٍ اثطی هیتَاًس تا الثال جاهؼِی ػلوی ضٍتِ-
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تطضسی ضفتاض استٌازی اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ

ضٍ ضَز وِ زض ضػایت ایي اغل ،زضآى زلت ٍ اّتوام الظم
غَضت گطفتِ ،تِ ًحَی وِ هغالة استٌاز ضسُ ،استَاض،
گَیا ٍ غطیح تاضٌس (.)2

وِ ًطخ ذَزاستٌازی تیي  3تا  36زضغس است (.)9
ذَزاستٌازی ،اًَاع هرتلفی زاضز وِ اظآى جولِ
هیتَاى تِ ذَزاستٌازی هؤلف ،ذَزاستٌازی ًططیِ،

تحلیل استٌازی ،یىی اظ حَظُّای فطػی وتاب-

ذَزاستٌازی ساظهاًی ،ذَزاستٌازی ظتاًی ،ذَزاستٌازی

سٌجی است وِ تا استفازُ اظ ضٍشّای آهاضی تِ تجعیِ ٍ

ضضتِای ٍ ذَزاستٌازی ٍتی اضاضُوطز .زضایي هیاى ،زض

تحلیل استٌازّای هَجَز زض هٌاتغ ٍ هساضن هیپطزاظز (.)3

ذَزاستٌازی هؤلفًَ ،یسٌسُ یا ًَیسٌسگاى اثط ،تِ آثاض

تِ ػمیسُ "آگِ" ٍ "ضٍسَ" ٍجَز هسضن استٌازضًَسُ زض

لثلی ذَز استٌاز هیوٌٌس ٍ زض ذَزاستٌازی ًططیِ ،تِ

هأذص یه همالًِ ،طاىزٌّسُی ایي ٍالؼیت است وِ اظ

اضجاع همالِی هٌتططضسُ زض ًططیِ یا تِ آثاض هٌتططضسُی

هٌظط ًَیسٌسُ ،تیي هساضن استٌازوٌٌسُ ٍ استٌازضًَسُ یه

لثلی زض ّواى ًططیِ زاللت زاضز (.)10

ًَع ضاتغِ اظ ًظط هَضَع ،ضٍشضٌاسی ٍ غیطُ ٍجَز زاضز

زض تطضسی اًجامضسُ تَسظ لاضی هیطسؼیس ٍ

ٍ حَظُای وِ ایي ضٍاتظ ضا هغالؼِ ٍ تطضسیهیوٌس،

ّوىاضاًص ،تِعَض هتَسظ  25/89زضغس ذَزاستٌازی تیي

«تحلیل استٌازی» ًاهیسُ هیضَز ( .)4تِ گواى هاضتیي ٍ

ًَیسٌسگاى پطواض ایطاًی زض حَظُی پعضىی زض

لٌىستط ( )1981تحلیل استٌازی اساسا هطتَط تِ ایي است

پایگاُ  Web Of Scienceزضسالّای  2003تا 2010

وِ "چِ وسی تِ چِ وسی استٌاز هیوٌس" (.)5

هطاّسُضس ( .)11پژٍّص ػثسذسا ٍ ًَضٍظیً ،طاى-

زض استفازُ اظ هٌاتغ تطای تَلیس هماالت ،هؼوَال

زٌّسُی هیاًگیي ًطخ ذَزاستٌازی  29/64زضغسی زض

ضفتاضّای ذاغی تطٍظ هیوٌس وِ اغغالحا تِ آًْا

فاغلِ سالّای  2005تا  2009زض هجالت ػلوی ـ

"ضفتاضّای استٌازی" هیگَیٌس ٍ ضاهل چگًَگی استفازُ

پژٍّطی اًگلیسی ظتاى ایطاًی حَظُی پعضىیً ،وایِضسُ

اظ هٌاتغًَ ،ع تأویس تط هَاز ذاظ ،تىطاض واضتطز تطذی

زض ًوایِ استٌازی  ،Scopusتَز .زضهجوَع ًیع14/43 ،

هٌاتغ ٍ گطایص تِ هتًَی وِ تِ ظتاًی ذاظ هٌتطط ضسُ ٍ

زضغس اظ ول استٌازّا هطتَط تِ ذَزاستٌازی تَز (.)9

هَاضزی اظایي زست ،هیتاضس( .)6گاُ زض ضفتاضّای

هغالؼِ تتَلی ًطاى زاز تا ًعزیه ضسى تِ ظهاى حال ،تؼساز

استٌازی ضاّس ذَزاستٌازی ّستین ( .)7گاّی پژٍّطگطاى

استٌازّا تِ هجالت التیي ،وتابّای التیي ٍ هجالت

زض ضًٍس تْطُگیطی اظ هتَى پیطیي زض ًگاضش همالِّای

فاضسی زض هجلِی ػلوی ـ پژٍّطی زاًطگاُ ػلَم پعضىی

جاضی ذَز ًاگعیط ّستٌس تا اظ همالِّا ٍ زستاٍضزّای

واضاى(فیض) ،افعایصیافتِ ،زضحالیوِ ایي اهط زض اضتثاط تا

هىتَب پیطیي ذَز استفازُ وٌٌس وِ تِ آى «ذَزاستٌازی»

وتابّای فاضسی تا واّص ّوطاُ تَزُاست ( .)12زض

اعالقهیضَز .تِػثاضت زیگط ،ذَزاستٌازی ظهاًی تِ-

پژٍّص تطاتیاى ،هیعاى ذَزاستٌازی هؤلف ٍ ذَزاستٌازی

ٍجَزهیآیس وِ فطز ّن زض هسضن استٌازوٌٌسُ ٍ ّن زض

هجلِ زض ّطت ػٌَاى اظ هجالت زستطسی آظاز حَظُی

هسضن استٌازضًَسًَُ ،یسٌسُ هحسَب ضَز .تٌاتطایي

ػلَم پایِ زض پایگاُّای اعالػاتی  DOAJ ٍ ISIزض سال-

ذَزاستٌازی تِػٌَاى یه ضفتاض استٌازی زٍض اظ اًتظاض ،زض

ّای  ،2005 ٍ 2004تِتطتیة  36زضغس ٍ  21زضغس

ضفتاضّای ػلوی پژٍّطگطاى اًگاضتِ ًویضَز ٍ اظ ّویي

گعاضش ضس (.)7

تاتت است وِ ذَزاستٌازی ،ترطی اظ استٌازّای یه

ّسف اظ اًجام ایي پژٍّص ،تحلیل استٌازی

هجلِ ضا تطىیل هیزّس ( .)8اگطچِ هیتَاى استٌثاطوطز

هماالت چاجضسُ تَسظ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ

وِ ذَزاستٌازی تطای هجالت ،عثیؼی است ،اها ػسٍل اظ

ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی یعز زض ًططیات فاضسی ایي

یه هیعاى هؼیي ،پصیطفتٌی ًیست .هغالؼات ًطاى زازُاًس

زاًطگاُ تِهٌظَض تطضسی ضفتاض استٌازی آًاى زض اضتثاط تا
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تٌْام فط

استٌاز تِ وتابّا ٍ هماالت هٌتططضسُ زض ًططیات ػلوی ٍ

ًَیسٌسُی همالِ تِ همالِای اظ ذَز وِ زض ضواضُّای

ّوچٌیي تطضسی ذَزاستٌازی فطز ٍ ًططیِ تَسظ اػضای

پیطیي ّواى ًططیِ تِچاج ضسیسُ تَزُ ،استٌاز هیوٌس .زض

ّیأت ػلوی هصوَض تَز.

ایي پژٍّص ،ایي زستِ اظ ذَزاستٌازیّا زض ظهطُی
ذَزاستٌازیّای فطزی لطاضگطفتٌس.

مواد و روشها
تِهٌظَض زستیاتی تِ اّساف پژٍّص ،تا هالن

یافتهها

لطاضزازى ضواضُّای ًوایِضسُ زض سایت ّط ًططیِ،

تا پایاى سال  ،1391تؼساز  9ػٌَاى هجلِ تَسظ

هماالتی وِ زض هیاى ًام ًَیسٌسگاى آًْا ًام حسالل یىی اظ

زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی یعز تِچاجضسیسُ

اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی

تَز وِ اظ ایي ًُِ ػٌَاى ،پٌج ػٌَاى آى تِ ظتاى فاضسی ٍ

یعز لطاضزاضت ،تا پایاى سال  ،1391استرطاج گطزیسًس.

چْاض ػٌَاى آى تِ ظتاى اًگلیسی هٌتططضسُاست .اظهیاى

جْت زستطسی تِ زازُّای هَضز ًیاظ ،غفحِی اٍل ٍ

ػٌاٍیي فاضسی ،اظ یه ػٌَاى (هجلِی زًساًپعضىی) ،تٌْا

غفحات هطتَط تِ هٌاتغ ّط همالِ هَضزتطضسیلطاضگطفت ٍ

زٍ ضواضُی اٍلیِ تِ چاج ضسیسُتَز وِ زض تاظُی ظهاًی

زازُّا تا استفازُ اظ اتعاض هحمك ساذتِ (چهلیست) جوغ-

هَضزتطضسیلطاضًویگطفت .لسیویتطیي هجلِی زاًطگاُ،

آٍضی ٍ پس اظ آى تا استفازُ اظ ًطمافعاض  Excelتجعیِ ٍ

"هجلِ ػلوی ـ پژٍّطی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس

تحلیلضسًس .ضٍایی چهلیست تْیِ ضسُ تِ تأییس استازاى

غسٍلی یعز" هیتاضس وِ زستطسی تِ ضواضُّای چاج-

غاحةًظط ضسیس.

ضسُی آى اظ عطیك سایت هجلِ اظسال  1383اهىاىپصیط

چهلیست تِ واضتطزُضسُ ،ضاهل جسٍلی تطای ّط

هیتاضس .اًتطاض هجلِی هطوع هغالؼات ٍ تَسؼِی آهَظش

ضواضُ تَز وِ زازُّای هطتثظ تا ضتثِ ٍ جٌسّیت اػضای

ػلَم پعضىی زاًطگاُ ًیع اظ سال  1385آغاظضسُاست ،اها

ّیأت ػلوی حاضط زض هغالؼِ ،تؼساز ول استٌازّای ّط

ایي اًتطاض زض فاغلِی  1385تا  1390تِغَضت پطاوٌسُ ٍ

همالِ ،تؼساز استٌاز تِ هماالت ًططیات ػلوی ،وتابّا ٍ

غیطهٌظن ٍ تٌْا زض لالة چْاض ضواضُ تَزُاست .ایي

سایط هساضن تِتفىیه ظتاى ٍ ّوچٌیي تؼساز ذَزاستٌازی

فػلٌاهِ اظسال  1390تِغَضت هٌظن ٍ پیَستِ هٌتططهی-

فطزی ٍذَزاستٌازی هجلِ زض آى ثثت هیضس .عثمِتٌسی

ضَز .زیگط فػلٌاهِی فاضسیظتاى زاًطگاُ ،فػلٌاهِی

اسٌاز تِ سِ زستِ وتابّا ،هماالت ًططیات ػلوی ٍ سایط

عةواضهیتاضس وِ چاج آى اظسال  1388تِغَضت هٌظن

هساضن زض ضاستای ّسف پژٍّص تَز .استٌازّای هطتَط

ٍ پیَستِ آغاظضسُاست .زض ًْایت ،فػلٌاهِ علَع

تِ پایاىًاهِّا ،عطحّاّ ،وایصّا ،غفحات ٍتی ٍ هغالة

تْساضت وِ زستطِسی تِ ضواضُّای آى اظعطیك سایت

هٌتططضسُ تَسظ ساظهاىّا ٍ هساضوی وِ تا جستٍجَ زض

ًططیِ اظسال  1385اهىاىپصیطاست ٍ زضایيهست تِ-

ایٌتطًت هٌثغ ذاغی ضا ًطاى ًسازًس ،زض عثمِی سایط

غَضت پیَستِ تِچاج ضسیسُاست.

هساضن لطاضگطفتٌسّ .وچٌیي ٍیژًُاهِّای چاجضسُ تَسظ

هطرػات ولی ًططیات فاضسی ظتاى چاج

هجالت تِهٌظَض تطضسی ضٍال ػازی اًتطاض هجالت ،اظ

زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی یعز ،زض جسٍل 1

جطیاى تطضسی حصفضسًس .زض ایي پژٍّص ،وتابّا،

لاتل هطاّسُهیتاضس.

هماالت ٍ سایط هساضن تطجوِضسُ زض لالة هٌاتغ فاضسی
زض ًظطگطفتِضسًس.
زض اضتثاط تا ذَزاستٌازی ،زض پاضُای هَاضز،
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تطضسی ضفتاض استٌازی اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ
جذول  :1مشخصات عمومی نشریات فارسی دانشگاه
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مجلٍ مرکس مطالعات

طلًع تُداشت

طة کار

علمی-پژيَشی

علمی-پژيَشی

علمی-پژيَشی

علمی-پژيَشی

ديرٌ اوتشار در حال حاضر

ديماَىامٍ

فصلىامٍ

فصلىامٍ

فصلىامٍ

تعداد شمارٌَای چاج شدٌ تا پایان 91

42

8

18

10

درجٍ علمی

(تٍ جس يیژٌوامٍَا)
تعداد يیژٌوامٍَا

2

-

ومایٍَا

CINAHL, DOAJ,
SID EMRO, ISC,
Index Copernicus,
IranMedex ,

IranMedex, ISC,
SID MAGIRAN,

-

1

IranMedex,
ISC, SID
MAGIRAN,,
Google Scholar

IranMedex,
EMRO, ISC,
MAGIRAN,
SID, Google
Scholar

جذول  :2فراوانی و درصذ مقاالت چاپ شذه با نام حذاقل یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ع.پ .شهیذ صذوقی یسد در هر نشریه
مجلٍ داوشگاٌ

مجلٍ مرکس مطالعات

طلًع تُداشت

طة کار

مجمًع

566

62

173

81

882

فراياوی مقاالت چاج شدٌ تا اوتُای سال
1391
مقاالت چاج شدٌ تا وام اعضای َیأت علمی

فراياوی

254

33

85

38

410

داوشگاٌ ع.ج .شُید صديقی

درصد

44/88

53/22

49/1

46/91

46/54

جذول  :3فراوانی و درصذ تحلیل استنادی به تفکیک نشریه و زبان انتشار
مجلٍ داوشگاٌ

تعداد استىادَا

5581
مقاالت فارسی
مقاالت التیه
کتابَای فارسی
کتة التیه
سایر مدارک فارسی
سایر مدارک التیه

طة کار

مجلٍ مرکس

طلًع

مطالعات

تُداشت

مجمًع
فراياویَا

584

1861

755

8781

فراياوی

270

139

220

87

716

درصد

4/84

23/80

11/82

11/52

فراياوی

4684

255

1091

461

درصد

83/93

43/67

58/63

61/06

فراياوی

83

53

111

21

درصد

1/49

9/07

5/96

2/80

فراياوی

365

30

112

62

درصد

6/54

5/14

6/02

8/20

فراياوی

106

82

173

32

درصد

1/9

14/04

9/30

4/24

فراياوی

73

25

154

92

درصد

1/30

4/28

8/27

12/18

6491
268
569
393
344

اظ  881همالِ زض زستطِس 46/54 ،زضغس ( 410هَضز) تا ًام

اًگلیسی زض اٍلَیّت استفازُی اػضای ّیأت ػلوی

حسالل یىی اظ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی

زاًطگاُ هصوَض تطای استٌاز لطاض زاضتِاًس.

ضْیس غسٍلی یعز اًتطاض یافتِ تَزًس .وِ زض ایي هماالت،

اعالػات تفػیلی هطتَط تِ تحلیل استٌازی

 8781تاض استٌاز ضسُ تَز .اظ ایي تؼساز استٌاز 7207،هَضز

هماالت تِچاج ضسیسُ تَسظ اػضای ّیأت ػلوی

( 82/1زضغس) هطتَط تِ هماالت ًططیات ػلوی837 ،

زاًطگاُ ،زض ًططیات فاضسی ظتاى هٌتططضسُ تَسظ ایي

هَضز ( 9/5زضغس) هطتَط تِ وتابّا 737 ٍ ،هَضز (8/4

زاًطگاُ زض جساٍل  3 ٍ 2اضائِضسُاست.

زضغس) هطتَط تِ سایط هساضن تَز .زضاضتثاط تا ظتاى اًتطاض

ضاهل ٍضؼیت ضتثِی ػلوی ٍ جٌسیّت اػضای

هٌاتغ هَضز استٌاز ًیع ،تٌْا  15/68زضغس ول استٌازّا تِ

ّیأت ػلوی زاًطگاُ است وِ زض ًططیات فاضسی ظتاى

ظتاى فاضسی اًتطاض یافتِ تَزًس؛ ٍ هٌاتغ هٌتطط ضسُ تِ ظتاى

زاًطگاُ السام تِ اًتطاض همالِ ًوَزُاًس ٍ هطرػات
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جذول  :4فراوانی درجه علمی و جنسیت اعضای هیأت علمی مورد بررسی
مجلٍ داوشگاٌ

رتثٍ علمی

جىسیت

مجلٍ مرکس مطالعات

طلًع تُداشت

طة کار

مجمًع

استاد

15

5

21

-

41

داوشیار

161

19

76

27

283

استادیار

346

21

50

35

452

مرتی

54

21

29

9

113

زن

137

18

10

6

171

مرد

439

48

166

65

718

جذول  :5فراوانی خوداستنادی به تفکیک نشریه
مجلٍ داوشگاٌ

مجلٍ مرکس مطالعات

طلًع تُداشت

طة کار

مجمًع

مجمًع تعداد خًداستىادی

58

3

30

16

107

تعداد مقاالت دارای خًداستىادی

37

3

13

12

65

تعداد خًداستىادی فردی

48

3

22

16

89

تعداد خًداستىادی وشریٍ

10

-

8

-

18

هَضزًظط ،تسٍى حصف اساهی تىطاضی زض جسٍل  4زضج-

غسٍلی یعز ،وِ زض سایت ایي ًططیات ًوایِضسُاًس ،تِ

ضسُ است.

هماالتی اذتػاظیافتِ وِ حسالل ًام یىی اظ اػضای

تطضسی ٍضؼیت ذَزاستٌازی هماالت هٌتططضسُ
تَسظ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس

ّیأت ػلوی ایي زاًطگاُ زض تیي ًَیسٌسگاى آًْا ٍجَز
زاضتِ است.

غسٍلیً ،طاىزاز ًَیسٌسگاى  65همالِ 107 ،تاض ذَز

 4/61زضغس اػضای ّیأت ػلوی زض ظهاى اًتطاض

استٌازی زاضتِاًس .اظایي تؼساز 18 ،هَضز (16/82زضغس)

هماالت ،زاضای ضتثِی استازی 31/83 ،زضغس زاضای ضتثِی

ذَزاستٌازی ًططیِ (تسٍى احتساب هَاضزی وِ ًَیسٌسُ

زاًطیاضی 50/84 ،زضغس زاضای ضتثِی استازیاضی ٍ 12/71

تِ همالِای وِ زض ضواضُّای لثلی ّواى ًططیِ تِچاج

زضغس زاضای ضتثِی زاًطگاّی هطتی تَزُاًسً 171 .فط

ضساًسُ ،استٌاز وطزُ) ٍ  89هَضز ( 83/18زضغس)

( 19/23زضغس) ًَیسٌسگاى هماالت ضا ظًاى ٍ ً 718فط

ذَزاستٌازی فطزی (تا احتساب هَاضزی وِ ًَیسٌسُ تِ

( 80/76زضغس) ضا هطزاى تطىیل زازُتَزًس .ایي یافتِ وِ

همالِای وِ زض ضواضُّای لثلی ّواى ًططیِ تِ چاج

حاوی اظ هطاضوت ٍ سْن تیص اظ چْاضتطاتطی هطزاى

ضساًسُ ،استٌاز وطزُ) تَز .تِایي تطتیة ،تٌْا  1/2زضغس

ًسثت تِ ظًاى زض اًجام پژٍّص ٍ ًَضتي هماالت هیتاضس،

استٌازّا ضا ذَزاستٌازی تطىیلزازُ ٍ فمظ زض 15/85

تا یافتِّای پژٍّصّای زیگط وِ آًْا ًیع تِهطاضوت چٌس

زضغس هماالت اظ ذَزاستٌازی استفازُ ضسُ است88/78 .

تطاتطی هطزاى زض همایسِ تا ظًاى زض ًَضتي هماالت اضاضُ-

زضغس ول ذَزاستٌازیّا ًیع تِ ظتاى فاضسی اًتطاضیافتِ-

زاضًسّ ،ورَاًیزاضز ( .)15 ،14 ،13ضیطِی ایي اهط ضا

تَزًس.

هیتَاى زض سْن ظًاى زض وطسیّای ّیأت ػلوی زاًطگاُ-
اعالػات تفػیلی تطضسی ٍضؼیت ذَزاستٌازی

ّا ًیع جستٍجَوطز .تِعَضیوِ ّن اوٌَى حسٍز 20

ًططیات هَضز تطضسی زض جسٍل ً 5وایصزازُضسُاست.

زضغس "ّیأت ػلوی توام ٍلت" زاًطگاُّای زٍلتی ،ظًاى

بحث

ّستٌس .زضهجوَع حسٍز  24زضغس اظ اػضای ّیأت
ًتایج پژٍّص حاضطً ،طاىزاز وِ تا پایاى سال

ػلوی زض زاًطگاُّای زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ضا ،ظًاى تطىیل

 ،1391زضحسٍز ًیوی اظ هماالت هٌتططضسُ تَسظ ًططیات

هیزٌّس ( .)16هیتَاى ایي ًسثت ضا زضهیعاى حضَض ًام

ػلوی ـ پژٍّطی فاضسی ظتاى زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس

آًْا زض فؼالیتّای پژٍّطی ًیع هطاّسُ ًوَز.
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تطضسی ضفتاض استٌازی اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ

ًتایج پژٍّص حاضطً ،طاىزاز هماالت (82/1

( ،)20اها ًطخ هیاًگیي  1/2زضغسی ذَزاستٌازی زض توام

زضغس) تسیاض تیطتط اظ سایط هٌاتغ ،هَضز استٌاز اػضای

هماالتی وِ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی

ّیأت زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی یعز جْت

ضْیس غسٍلی یعز زض چْاض ًططیِی هَضز تطضسی زاضتِ-

ًَضتي هماالت تَزُاًس .ایي اهط ،تا یافتِّای لٌَْیِ ٍ

اًس؛ پاییيتط اظ ًطخ ذَزاستٌازی  3تا  36زضغسی است

ّوىاضاى ( ،)13پاوساهي ٍ ػلَی ( ،)17هحوَزی ٍ

وِ هغالؼات ًطاى زازُاًس ( .)9تِ ایي تطتیةً ،طخ

اذَتی ( ،)18تتَلی ( ،)12افطاض ٍ ّوىاضاى ( )19زض

ذَزاستٌازی هطاّسُضسُ زض ایي پژٍّص اظ ولیِ هجالت

حیغِّای هرتلف ػلوی ّورَاًی زاضز .ضضس سطیغ ػلن

ػلوی ـ پژٍّطی اًگلیسی ظتاى ایطاًی حَظُی ػلَم

ٍ یافتِّای جسیس زض حَظُی ػلَم پعضىی ٍ ظهاًی وِ

پعضىی ًوایِضسُ زض  ،)9( SCOPUSهسیطیت اعالػات

عَل هیوطس تا ایي یافتِّا ٍاضز وتابّای ػلوی ضًَس،

سالهت ( ،)13فػلٌاهِی اعالعضٌاسی ،فػلٌاهِی ػلَم ٍ

استفازُ اظ هماالت ضا وِ زض تطگیطًسُی جسیستطیي ًتایج

فٌاٍضی اعالػات ،فػلٌاهِی وتاتساضی ( ،)21زضحَظُّای

پژٍّصّا هیتاضٌس ،زض اٍلَیّت لطاضزازُاست.

هرتلف ،پاییيتط استّ .طچٌس اظ ًطخ ذَزاستٌازی زض

ظتاى اًگلیسی تِػٌَاى ظتاى ضسوی ٍ تیيالوللی
ػلن 84/32 ،زضغس ول استٌازّای غَضتگطفتِ تَسظ

هجلِی "ًاهِی ػلَم اجتواػی" ٍ هجلِی "پژٍّصّای
جغطافیایی" تاالتط است (.)8

اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی

تِعَضولی ،هیتَاى ًتیجِگطفت زض ضفتاض استٌازی

ضا تطىیل زازُ تَز .لٌَْیِ ( ،)13ػلیگل ٍ ّوىاضاى

اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی یعز ،وِ زض

( ،)14تتَلی ( ،)12هرتاضی ٍ هرتاضی (ً )3یع زض

ًططیات ػلوی پژٍّطی فاضسی ایي زاًطگاُ تا پایاى سال

پژٍّصّای ذَز زض ظهیٌِی ػلَم هرتلف ،استفازُ اظ

ً 1391وایاىاست ،استٌاز تِ هماالت التیي زض اٍلَیّت لطاض

هٌاتغ اًگلیسی ظتاى ضا زض استٌازّا پطضًگتط اظ هٌاتغ

زاضز .ذَزاستٌازی ،ضفتاضی است وِ تسیاض ون غَضت-

فاضسی زیسُاًس .زاًطوٌساى ٍ غاحةًظطیاى اظ سطاسط زًیا

پصیطفتِ ،تًِحَی وِ تا تطضسی ذَزاستٌازیّای هَجَز،

اظ جولِ ایطاى ،آذطیي یافتِّای ذَز ضا تطای ذَاًسُضسى

زیسُ هیضَز وِ تؼساز لاتل تَجْی اظ آًْا هطتَط تِ یه

زضسغح جْاًی تِ ظتاى اًگلیسی هٌتطط هیًوایٌس.

ًفط اظ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ هیتاضس.

هیاًگیي استٌازّا زض ّطهمالِی اػضای ّیأت

سطزتیطاى هحتطم ًططیات هیتَاًٌس جْت افعایص

ػلوی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ضْیس غسٍلی یعز ،زض زٍ

هیعاى ذَزاستٌازی ،اهتیاظّایی ضا تطای ًَیسٌسگاى هماالتی

هاٌّاهِی "هجلِ ػلوی ـ پژٍّطی زاًطگاُ" ،21/97 ،زض

زضًظطتگیطًس وِ زض واض ذَز ،استٌازّایی تِ ضواضُّای

فػلٌاهِی ػلوی پژٍّطی "علَع تْساضت" ،21/89 ،زض

لثلی ًططیِ زاضتِتاضٌسّ .طچٌس وِ زضػیي حال ،گفتِ هی-

زض فػلٌاهِی ػلوی پژٍّطی "عة واض" ٍ 19/87 ،زض

ضَز وِ ذَزاستٌازی ،تِػٌَاى یىی اظ هؼوَلتطیي

فػلٌاهِی ػلوی ـ پژٍّطی هطوع هغالؼات ٍ تَسؼِی

واستیّای ضاذعّای تحلیل استٌازی هغطح است.

آهَظش ػلَم پعضىی 17/70 ،استٌاز تَز .ایي هیاًگیي

تاجایی وِ ذَزاستٌازی ،تِػٌَاى یىی اظ هحسٍزیّتّای

استٌاز زض ّطچْاض ًططیِ اظ هیاًگیي استٌاز زض پژٍّصّای

تحلیل استٌازی هسًظط است (.)22

افطاض ٍ ّوىاضاى ( ،)19تتَلی ( ٍ )12لٌَْیِ ()13
تیطتطاست.
ًطخ ذَزاستٌازی زض حَظُی ػلَم پعضىی زض
همایسِ تا پژٍّصّای هطاتِ ،هیعاى تاالتطی ضا زاضاست
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ٍاسغِی گستطزگی ٍ ٍسؼت زایطُی هطاضوتوٌٌسگاى

-ُیىی اظ هؼضالتی وِ زض تؼضی اظ هماالت زیس

-ِافعٍزُذَاّسضس ٍ حتی ضاًس استٌاز تِ ذَز ًیع ت

 استٌاز تِ هٌاتؼی است وِ تا جستٍجَی آًْا،هیضَز

.ٍاسغِی حضَض عیف ٍسیغتط ًَیسٌسگاى افعایص هییاتس

- یا تِػثاضت ٍاضح.ًویتَاى تِ هَضز شوط ضسُزستیافت

اظ زیگط هَاضزی وِ تِگواى ًَیسٌسُ هیتَاًس هَضَع

. ٍجَز ذاضجی ایي هٌاتغ زض ّالِای اظ "اتْام" است،تط

 تحلیل تطویة ًَیسٌسگاى یه،جالثی تطای پژٍّص تاضس

 اضظش ػلوی ٍ غسالت ًَیسٌسُ زض اػالم یه،تیضه

ٍ ُهمالِ تا تأویس تط پطزاذتي تِ ایي همَلِ است وِ جایگا

ِ هْنتط اظ استٌاز تیطتط ت،ُهٌثغ تِػٌَاى سٌس هَضز استفاز

ًمص ًَیسٌسگاى ذاضج اظ عیف اػضای ّیأت ػلوی زض

 تِ سطزتیطاى.هٌاتغ التیي زض لیاس تا هٌاتغ فاضسی هیتاضس

 تٍِیژُ تطضسی ًمص.هماالت تِچِ غَضت است

 تؼساز تیطتطی اظ،هحتطم ًططیات ػلوی پیطٌْاز هیگطزز

 تِهٌظَض،ِزاًطجَیاى ٍ تطتیة لطاضگطفتي اساهی زض همال

هماالت ّط ضواضُی ذَز ضا تِ ًَیسٌسگاًی ذاضج اظ

ِپاسد تِ ایي سؤال وِ آیا ػسالت زض ًَضتي یه همال

ُزایطُی ّیأت تحطیطُ یا اػضای ّیأت ػلوی زاًطگا

ػلوی ضػایت هیضَز یا ذیط؟

-ِ تِایي تطتیة اػتثاض ًططیات ًیع ت.هطتَط اذتػاظزٌّس
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Background: It is obvious that authors cite documents that are
relevant to their topic, which provide useful background for their
research. The purpose of this study is to investigate citation
behavior among faculty members of Yazd University of Medical
Sciences about papers published in Persian by the university.
Methods: The descriptive study was carried out on 410 articles
published with the name of at least one faculty member that
indexed in four Yazd Medical University journals in Persian. The
data contained in the first and references pages were collected
by a valid checklist and were analyzed by Excel 2007.
Results: Most authors were male (80.76%). 410 articles were
examined in this study, had 8781 citations and only (1.2%) were
self-citations. The percentage of citations made referred to
journal articles and books were 82.1%, 9.5% respectively. 8.4%
others made to other documents. Only 15.68% of the articles
were in Persian. 65 authors had 107 cited themselves. The
maximum percentage (83.12 %) of self-citations was author selfcitations, followed by 16.8% journal self-citations.
Conclusion: It is clear that citation to Latin journals is significant
among faculty members of Yazd University of Medical Sciences
and reveals that the authors of the university do not have the
tendency to cite themselves.
Keywords: citation behavior, self-citation, faculty members,
Citation Analysis
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