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 دهیچک
هاي ارزیابی مجالت علمی هستند. هدف از این مطالعه، تحلیل محتوایی و استنادي مقاالت ترین روشاستنادي و محتوایی از مهم تحلیل :مقدمه

 فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سالمت است.
مقاله مندرج در  164ها، سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه مورد بررسی این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و ابزار گردآوري داده :هاوش ر

تحلیل و در قالب آمار توصیفی به صورت جدول و  Excel افزارها با استفاده از نرماست. داده 1386-1392طی هاي مجله پیاورد سالمت تمامی شماره
 مودار ارائه شد.ن

تر مردان در تألیف مقاالت نسبت به زنان داشت. بیشتر نویسندگان در مرتبه کارشناسی ارشد قرار داشتند. ها نشان از مشارکت فعالیافته :هایافته
سشنامه بیش از سایر ابزارها ها، پربوده است. مقاالت بیشتر با روش توصیفی انجام شده بود و در گردآوري داده درصد 72 ضریب همکاري نویسندگان

ند. به طور متوسط هر مقاله مانی و بدون حمایت سازمانی بوداستفاده شده بود. بیشتر مقاالت منتشر شده در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی در
 است. 44/2استنادي مجله نیز منبع استناد شده دارد و بیشتر این استنادات به مقاالت بوده است. خود 31/22

میزان همکاري گروهی در مجله پیاورد سالمت مطلوب بوده و همچنین خوداستنادي این مجله نیز بسیار پایین است که  :گیريتیجهنو بحث 
هاي موضوعی علوم پیراپزشکی تعادل بیشتري رعایت شده و براي شود در انتشار مقاالت در حوزهرود. توصیه میعامل مطلوبی براي آن به شمار می

 یج از نمودار و جداول بیشتري در مقاالت آن استفاده شود.ارائه نتا
 .تحلیل محتوایی، تحلیل استنادي، فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سالمت :هاکلیدواژه
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 مقدمه:
روز و جدید نهد. تولید اطالعات بهاطالعات، بنیان علم را بنا می

ید و در نتیجه آن، گشاهاي جدیدي را بر روي محققان علمی میافق
هاي یابد. اطالعات تولید شده توسط محملگستره علم بشر توسعه می
هاي تحقیقاتی، نامه، مجالت، گزارش، پایانگوناگونی از قبیل کتاب

شوند. در این میان، مجالت یکی از ها منتشر میها و دیگر محملاجالس
هستند. محققان ترین مجراهاي انتقال دانش و تولیدات علمی جدید مهم

هاي علمی خود را از طریق مجالت به جامعه ترین یافتهمعموالً تازه
دهند. میزان تولید و کیفیت مجالت و نیز استفاده مخاطب خود ارائه می

هاي رشد علمی هر جامعه هر جامعه از این منابع، یکی از شاخص
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هاي تخصصی به دلیل هاي مندرج در مجله]. مقاله1شود [محسوب می
تر بودن، تازگی، کوتاه بودن مطلب، سرعت انتقال مطالب، ارزان

هاي پیچیده علمی و فنی، چاپ و هاي بسیار دقیق از موضوعتحلیل
ها به طور معمول براي محققان تر و معرفی آخرین پژوهشتوزیع سریع

این اهمیت، الزم است مجالت نیز ]. با توجه به 2جذابیت بیشتري دارد [
به عنوان محمل ارائه دهنده اطالعات جدید خود نیز مورد ارزیابی و 

 بررسی علمی قرار بگیرند.
ــل هــاي تحلیــل و ارزیــابی مجــالت، میاز روش ــه تحلی ــوان ب ت

ـتنادي اشــاره کـرد. در ایـن روش مــی تـوان ضـمن بــه محتـوایی و اس
ـاالت آندست آوردن معیارهاي کمـی در مـورد نوی ـندگان و مق ـا، س ه

ابزارهــاي الزم بــراي مطالعــه کمــی و کیفــی مجــالت را فــراهم کــرد 
ـیوه پژوهشـی کـه بـراي 3[ ]. تحلیل محتوایی عبارت اسـت از یـک ش

ـام ــکار پیـ ــواي آش ــی محت ـتماتیک و کم ــی، سیسـ ــریح عین ـاي تش هـ
 رود ارتبــاطی و بــراي توصــیف طیــف وســیعی از متــون بــه کــار مــی

]. تحلیــل محتــوا روشــی اســتاندارد اســت کــه بــراي مطالعــه و 7-4[
ـابشناسایی ویژگی ـا و هاي اطالعات ثبت شـده نظیـر مجـالت، کت ه

ـار مـیسایت ـادر مـیهاي وب بـه ک ـازد کـه رود و پژوهشـگر را ق س
نــد موضــوعی و حجــم زیــادي از اطالعــات را بــا هــدف بررســی رو

 ].8محتوایی منابع، به آسانی به صورت سازمان یافته درآورد [
تحلیل استنادي نیز یکی از فنون رایج است که در حوزه 

هاي کمی بررسی سنجی از جمله روشرود. کتابسنجی به کار میکتاب
هاي الگوي نشر و چگونگی استفاده از مدارك است که در آن از روش

استفاده  ش]. در این روش، ما با شمار9شود [تفاده میریاضی و آماري اس
از منابع توسط پژوهشگران از طریق شمارش مراجع استناد شده در پایان 
مقاالت سروکار داریم و تحلیل بر روي استنادها و مراجع که بخشی از 

گیرد. هدف اصلی تحلیل انجام می ،دهندمقاالت و مجالت را تشکیل می
ی و تفسیر استنادهاي مقاالت، نویسندگان و دیگر استنادي، ارزشیاب

]. این امر موجب 10پردازند [جوامعی است که به فعالیت علمی می
ها و مراکز هاي آموزشی، دانشگاهبندي مجالت، گروهبررسی رتبه
تواند ]. تحلیل استنادي مجالت منتشر شده می11شود [پژوهشی می

هاي ع مواد و منابع و زمینهنقاط قوت و ضعف، موضوعات مقاالت، نو
اند مشخص کند موضوعی را که در آن مجله مورد توجه قرار گرفته

، تحلیل استنادي بررسی الگوي استنادها و Rubin]. بنا به اعتقاد 12[
 ].8ها و منابع دیگر است [ها در مقاالت، کتابتعداد آن

در تحلیل محتوایی  در مروري بر مطالعات پیشین، قهنویه و همکاران
و استنادي مقاالت چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت 

مقاله،  175نویسنده در  531اطالعات سالمت به این نتیجه رسیدند که از 
افراد با جنسیت مرد، رتبه استادیاري و وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی 

وع توصیفی، اصفهان داراي بیشترین فراوانی بودند. بیشتر مقاالت از ن
بیشترین ابزار مورد استفاده پرسشنامه، بیشترین مقاالت چاپ شده 
پژوهشی و بیشترین مطالعات حاصل طرح تحقیقاتی مصوب بوده است. 

و از  »به مقاله«بیشترین استنادات  ،»مدیریت«بیشترین گرایش موضوعی 
مجله بوده است. میزان خوداستنادي نویسنده و  »به منابع التین«نظر زبان 

و  هاي علی گل]. یافته13درصد بوده است [ 05/1و  45/4به ترتیب 
نشان داد که بیشترین نوع مطالعات در مجله سالمت کار ایران  همکاران

گیري، روش هاي نمونهمقطعی بوده است. از بین روش-از نوع توصیفی
زبان  سرشماري بیشترین میزان استفاده را داشت. به منابع انگلیسی

برابر زنان در تولید مقاالت  5شده بود. مردان نزدیک  انجام رین استنادبیشت
درصد به دست آمد  62اند و میزان مشارکت گروهی نیز مشارکت داشته

 همکاري میزان بررسی«]. مطالعه معرفت و همکاران با عنوان 14[

هاي سال در فاصله کومش مجله تألیفی مقاالت نویسندگان گروهی
نویسنده  6/3بیانگر این موضوع بود که به طور میانگین  »1389تا  1378

اند و بیشتر نویسندگان را مردان با در تألیف هر مقاله مشارکت داشته
دهند. ضریب همکاري بین نویسندگان مجله درصد تشکیل می 22/72

 ].15درصد بوده است [ 61کومش نیز 
 Das  وSen  در تحلیل مقاالت مجلهJournal of 

Bioscience  به این نتیجه رسیدند که مقاالت مجالت به تنهایی
]. همچنین 16اند [درصد استنادات را به خود اختصاص داده 89/85

درصد از  81/76دهد که نشان می Koleyو  Senنتیجه مطالعه 
 Journal of Psychology and Alliedاستنادات فصلنامه 

Sciences ] 17به مقاالت مجالت بوده است .[ 
Getahum  در بررسی الگوي مقاالت منتشره در مجالت حوزه

درصد مقاالت منتشر  69پزشکی کشور اتیوپی به این نتیجه رسیدند که 
 2اند و میانگین تعداد نویسنده به ازاي هر مقاله شده مقاالت اصیل بوده

نویسنده بوده است. بیشتر نویسندگان مقاالت داراي وابستگی سازمانی 
و  Woolf]. 18اند [درصد بوده 6/69به میزان مؤسسات آموزشی 

Johnson در بررسی دو مجلهNew England Journal of 

Medicine  وAmerican Medicine Association  به این
هاي درصد مقاالت منتشر شده در حوزه بیماري 77نتیجه رسیدند که 
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ي، اند و بعد از آن نیز موضوعات رفتارهاي منجر به بیمارخاص بوده
 Rosen]. 19اند [پیشگیري و مراقبت اولیه و ارتقاي سالمت بوده

Zweig  در تحلیل مقاالت حوزه پزشکی اورژانس مشخص کردند که
 17درصد گزارش موردي و  25درصد مقاالت از نوع مقاله اصیل،  57

درصد مقاالت محصول  84گیرند. درصد در سایر طبقات قرار می
 ].20همکاري گروهی است [

پژوهشی پیاورد -توجه به مطالب فوق و اهمیتی که مجله علمی با
ویژه پیراپزشکی کشور دارد، سالمت در میان جامعه علمی پزشکی و به

هدف از این مقاله، تحلیل محتوایی و استنادي مقاالت فصلنامه علمی 
پژوهشی پیاورد سالمت و بررسی وضعیت محتواي مقاالت، وضعیت 

ندگان، تحلیل منابع مورد استناد توسط مقاالت، اي و وابستگی نویسرتبه
تر در زمینه چاپ مقاالت در پیاورد سالمت و ... است. هاي فعالسازمان

ضمناً در بخشی از مقاله به بررسی میزان همکاري نویسندگان که با 
پرداخته شده است تا  ،شودضریبی با نام ضریب همکاري مشخص می

مکاري در میان نویسندگان مجله میزان همکاري گروهی و روحیه ه
پیاورد سالمت، به عنوان یکی از مجالت حوزه علوم پزشکی مشخص 

 شود.
 

 :هاروش 
ـامی  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. جامعـه پـژوهش تم

ـال  1مقاالت مندرج در مجله پیاورد سالمت، از سال اول شـماره  ـا س ت
اسـت، دربـر  1392سال  شماره تا پایان 26را مشتمل بر  3ششم شماره 

ـا مـورد بررسـی و مورد بود که تمامی آن 164گیرد. تعداد مقاالت می ه
تحلیل محتوایی و استنادي قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده سیاهه وارسـی 

ـاي هاي مجله و مقالهمحقق ساخته بود. با مراجعه به هر یک از شماره ه
ـامل تعـداد نوی ـندگان بـه تفکیـک آن، اطالعات تحلیـل محتـوایی ش س

ـندگان، نـوع  ـازمانی نویس جنسیت، مرتبه علمی نویسندگان، وابستگی س
مقاله، ابزار گردآوري اطالعات مقاله، نوع مطالعه، تعداد جدول و نمودار 

ـار تشـخیص و گرایش رشته اي مقاالت مورد بررسی قرار گرفتنـد. معی
دي مقالـه اي مقاالت، بررسی عنوان و همچنین واژگان کلیگرایش رشته

بود. در صورت مشکل در تشخیص، در مرحله بعد چکیده و احیاناً متن 
ـلی تشـخیص داده مـی شـد. بـراي بررسـی مقاله مطالعه و موضوع اص

ـندگان هـم ـازمانی نویس ـام  ،وابستگی س ـازمانی تم ـتگی س ـار وابس معی
اند. در بخش تحلیل نویسندگانی بوده است که در تألیف مقاله نقش داشته

نیز تعداد کل استنادهاي مجله، تعداد استناد به انواع مختلف منابع استنادي 

ـتناد شـده و خود ـابع اس ـان من ـنده اطالعاتی، زب ـتنادي مجلـه و نویس اس
ـان  ـاري در می استخراج شـدند. بـراي بـه دسـت آوردن ضـریب همک
ـــول  ـــز از فرم ـاورد ســـالمت نی ــ ـــه پی ـاالت مجل ــ ـندگان مق نویســ

  فرمـول یـن در ا استفاده شد.   

j ـنده، هر  نویسندگان  = تعداد ـنده   مقاله (یک نویس   و غیـره)، دو نویس
Fi  تعداد مقاالت تألیفی داراي =j  ،نویسندهN تعداد کل مقاالت تألیفی =

= بیشترین تعداد نویسندگان همکار در یک مقالـه اسـت. Kمنتشر شده، 
تر نزدیکاین ضریب عددي بین صفر و یک است و هر چه به عدد یک 

]. 14،17دهنده مقدار همکاري گروهی بهتر و بیشتري اسـت [باشد نشان
مورد تحلیـل قـرار  Excelافزار هاي به دست آمده با استفاده از نرمداده

ـا ارائـه  گرفت و در قالب آمار توصیفی و با استفاده از جداول و نموداره
 شد.

 

 :هایافته
در مجله پیاورد  1386-1392هاي مقاله طی سال 164در مجموع 

نویسنده در نگارش این  728ها نشان داد سالمت منتشر شده است. یافته
 43/4مقاالت مشارکت داشتند. متوسط تعداد نویسندگان براي هر مقاله 

هاي این مطالعه حاکی از مشارکت بود. یافته 8/1نویسنده با انحراف معیار 
می مجله پیاورد سالمت بود؛ تقریباً دو برابري مردان در تولید مقاالت عل

مرد  473درصد) و  03/35زن ( 255نویسنده،  728به طوري که از تعداد 
 اند.درصد) بوده 97/64(

دهد که ها نشان میدر بخش رتبه علمی نویسندگان مقاالت، یافته
 278اکثر نویسندگان داراي مدرك کارشناسی ارشد با فراوانی 

ي به ترتیب مربوط به رتبه استادیار، ) بودند؛ و مراتب بعددرصد18/38(
اي و افراد با مدرك اعالن نشده دانشیار، کارشناس، استاد، دکتراي حرفه

 دهد.ها را ارائه میاین یافته شماره یکقرار دارند. نمودار 
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 وضعیت نویسندگان مقاالت به تفکیک رتبه علمی -1 شماره نمودار
 

بستگی سازمانی مؤلفان مقاالت مجله پیاورد سالمت نیز بررسی وا
مقاله در رتبه اول قرار  485دهد دانشگاه علوم پزشکی تهران با نشان می

مقاله، دانشگاه  30داشت و در مراتب بعدي دانشگاه آزاد اسالمی با 
مقاله، دانشگاه علوم  23مقاله، دانشگاه تهران با  24تربیت مدرس با 

مقاله، دانشگاه  17مقاله، دانشگاه علوم پزشکی یزد  22با پزشکی گلستان 
 8مقاله، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با  11علوم پزشکی شهید بهشتی با 

 مقاله قرار داشتند. 55ها و مراکز تحقیقاتی با مقاله و سایر دانشگاه
 

 جلههاي متوزیع مشارکت گروهی و میانگین ضریب همکاري در شماره -1شماره  جدول

تعداد 

 نویسنده
 نفر 9 نفر 8 نفر 7 نفر 6 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1

میانگین ضریب 

 همکاري

 6 5 11 13 37 37 39 17 2 مجموع
72/0 

 65/3 04/3 70/6 92/7 56/22 56/22 78/23 36/10 21/1 درصد

 
هاي میزان همکاري گروهی بین نویسندگان یکی دیگر از مؤلفه

نفر بود، از  9. با توجه به اینکه حداکثر تعداد نویسندگان مورد بررسی بود
ها نشان داد بیشتر مقاالت فرمول ضریب همکاري استفاده شد. یافته

نویسنده با تنها  )، مقاالت تکدرصد 78/23اند (نویسنده بوده 3داراي 
درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. این نتیجه  21/1

مناسب روحیه همکاري تیمی علمی در بین دهنده وضعیت نشان
نویسندگان مقاالت مجله پیاورد سالمت است. میانگین ضریب 

،  همکاري با استفاده از فرمول

براي نیل به این هدف، ضریب  ).1(جدول شماره به دست آمد 72/0
هاي مورد بررسی محاسبه شد و از اعداد به همکاري در تمامی شماره

 ه میانگین ضریب همکاري محاسبه گردید.دست آمد

هاي مختلفی از جمله ها با روشها نشان داد که پژوهشبررسی
ها انجام توصیفی، توصیفی تحلیلی، تجربی آزمایشگاهی و دیگر روش

هاي پژوهش به کار رفته با توجه به روش شده بود. جزئیات روش
 شده است.ارائه  دو شماره اظهار شده در خود مقاالت در جدول

 

 

 

 

 کاربر حسب روش  مقاالتفراوانی انواع  -2 شماره جدول

 درصد فراوانی فراوانی نوع مطالعه

43/27 45 توصیفی  

95/21 36 توصیفی تحلیلی  

90/18 31 تجربی آزمایشگاهی  

09/6 10 تحلیلی مقطعی  

65/3 6 توصیفی مقطعی  

04/3 5 توصیفی تطبیقی  

04/3 5 مطالعه مورد شاهدي  

82/1 3 ارآزمایی بالینیک  

82/1 3 نگرتوصیفی گذشته  

82/1 3 ايمطالعات کتابخانه-پیمایشی  

21/1 2 اي نیمه تجربیمداخله  

21/1 2 ايتوصیفی علی مقایسه  

60/0 1 گروهیتحلیلی هم  

60/0 1 گروهی تاریخیهم  

60/0 1 تحلیل سیستم  

60/0 1 تحلیل پیوندي  

60/0 1 تحلیل استنادي  

60/0 1 دانیمی  
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60/0 1 مقطعی کاربردي  

65/3 6 غیره  

 100 164 مجموع

 
ها نشان داد بیشترین یافته ،در بررسی ابزارهاي گردآوري اطالعات

) بوده است. بعد از درصد41( 75ابزار مورد استفاده، پرسشنامه با فراوانی 
وانی )، سیاهه وارسی با فرادرصد22( 39آن نیز آزمایش نمونه با فراوانی 

)، درصد11( 19هاي موجود با فراوانی )، استفاده از دادهدرصد12( 21
 6نهایت مصاحبه با فراوانی ) و دردرصد9( 16مشاهده با فراوانی 

) قرار داشتند. ذکر این نکته الزم است که در بعضی از مقاالت درصد3(
 منتشر شده، از چند ابزار براي گردآوري اطالعات استفاده شده بود.

ها نشان داد بخش حمایت سازمانی از مقاالت انجام شده یافتهدر 
) از کل درصد63مقاله ( 103بیشتر مقاالت، مقاالت مستقل با فراوانی 

ها نشده بود یا اند که هیچ گونه حمایت مادي یا معنوي از آنمقاالت بوده
ها، این حمایت در متن مقاله در صورت حمایت مادي یا معنوي از آن

هاي تحقیقاتی با فراوانی ه بود. بعد از آن مقاالت حاصل از طرحذکر نشد
) از کل مقاالت هستند و در مرتبه آخر مقاالت درصد32مقاله، ( 53

) از کل مقاالت قرار درصد5مقاله ( 8نامه با فراوانی حاصل از پایان
 داشتند.

چگونگی ارائه مقاله و استفاده از ابزارهاي بصري شامل جدول و 
ها حاکی از آن هاي مورد بررسی در مقاالت بود. یافته، از مؤلفهنمودار

نمودار استفاده  43/0جدول و  44/2است که به طور میانگین در هر مقاله 
 شده بود.

بررسی حوزه موضوعی مقاالت منتشر شده نشان داد بیشترین 
عنوان، معادل  41مقاالت در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با 

درصد کل مقاالت منتشر شده است. در مراتب بعد هم علوم  46/25
رسانی آزمایشگاهی، فناوري اطالعات سالمت و کتابداري و اطالع

ارائه  سه شماره هاي این قسمت در جدولپزشکی قرار دارند. سایر یافته
 شده است.

 
 

 توزیع فراوانی حوزه موضوعی مقاالت -3شماره  جدول

 وانیفرا رشته یا حوزه موضوعی
رشته یا حوزه 

 موضوعی
 فراوانی

رشته یا حوزه 

 موضوعی
 فراوانی

رشته یا حوزه 

 موضوعی
 فراوانی

 2 قلب و عروق 2 زنان و زایمان 4 اتاق عمل 41 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 2 آموزش پزشکی 2 اپیدمیولوژي 3 انکولوژي 17 علوم آزمایشگاهی

 1 پزشکی ورزشی 2 بیهوشی 3 عیپزشکی اجتما 16 فناوري اطالعات سالمت

 1 جراحی عمومی 2 تغذیه 3 هوشبري 15 رسانی پزشکیکتابداري و اطالع

 1 فیزیولوژي 2 پرستاري 3 آموزش بهداشت 12 هماتولوژي

 1 صنایع غذایی 2 ژنتیک 3 بیهوشی 8 بهداشت عمومی

   2 مدیریت کارآفرینی 3 شناسیانگل 6 ایمونولوژي

   2 شناسیقارچ 2 انشناسی بالینیرو 4 شناسیمیکروب

 
دهد که مجموعاً در تمامی هاي بخش تحلیل استنادي نشان مییافته
خورد. میانگین استناد در هر مقاله استناد به چشم می 3652مقاالت، 

استناد به مقاله بوده است و در  2614استناد است که از این تعداد  26/22
نامه، مقاالت بع تحت وب، پایانهاي بعدي نیز به کتاب، منارتبه

 ).2ها قرار دارند (نمودار ها و در انتها استانداردها و ثبت اختراعهمایش

استناد به  2783استناد به منابع فارسی و  761از تعداد کل استنادها، 
استناد  3652زبان بوده است. میزان خوداستنادي در منابع انگلیسی

خوداستنادي در  92د که مجموعاً صورت گرفته نیز به این صورت بو
مورد، خوداستنادي مجله  8خورد که از این تعداد این مجله به چشم می

مورد، خوداستنادي نویسنده بوده است. به عبارتی خوداستنادي  84و 
 درصد بود. 51/2فصلنامه پیاورد سالمت در مجموع 
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انی استناد به انواع مختلف منابع توزیع فراو -2شماره  نمودار

 اطالعاتی

 

 گیري:بحث و نتیجه
ها یافته ،در بررسی تعداد نویسندگان مقاالت مجله پیاورد سالمت

بود. این  43/4نشان داد که میزان متوسط نویسنده به ازاي هر مقاله 
دهنده میزان مشارکت نویسندگان است، گرایش عامل که به نوعی نشان

گروهی در انجام مطالعات علمی و گان بر مشارکت همبیشتر نویسند
کند. مقایسه این آمار با نتایج مطالعات تدوین مقاالت را نیز بیان می

دهنده مشارکت بیشتر نویسندگان در مقاالت مجله پیاورد دیگر، نشان
]. متوسط 15نفر است [ 6/3سالمت است. در مجله کومش این میزان 

نفر بوده  03/3دیریت اطالعات سالمت نیز تعداد نویسنده در مجله م
نیز نشان داد که به ازاي هر مقاله دو  Getahum]. مطالعه 13است [

 ].18اند [نویسنده در نگارش مقاالت مشارکت داشته
هاي این مطالعه حاکی از مشارکت تقریباً دو برابري مردان در یافته

ن است؛ که از کل تولید مقاالت علمی مجله پیاورد سالمت نسبت به زنا
اند. هر چند در درصد مرد بوده 97/64درصد زن و  02/35نویسندگان 

هاي اخیر مشارکت زنان در روند تولید علم بیشتر شده است، اما سال
تر مردان در تولید مقاالت هستیم. این همچنان شاهد حضور پررنگ

 58عه آنان در مطال .خوانی داردهم ها با مطالعه قهنویه و همکارانهیافت
را مرد » مدیریت اطالعات سالمت«درصد نویسندگان مقاالت مجله 

]. در مطالعه معرفت و همکاران نیز مشخص شد که 13اند [تشکیل داده
هاي علی ]. یافته15مرد هستند [» کومش«درصد نویسندگان مجله  22/72

قاالت برابر زنان در تولید م 5گل و دیگران نیز نشان داد که مردان نزدیک 
 ].14اند [مشارکت داشته

 Journal of Clinicalدر تحلیل مقاالت مجله  Pohlmanنتایج 

Chiropractic Pediatrics هاي مطالعه حاضر است و مخالف یافته

درصدي نویسندگان زن در تألیف مقاالت این  65دهنده مشارکت نشان
 ].21مجله بوده است [

لمی نویسندگان مقاالت، بیشتر دهد از نظر رتبه عها نشان مییافته
درصد  18/38نویسندگان داراي مدرك کارشناسی ارشد به میزان 

باشند و در مراتب بعدي استادیار و دانشیار قرار دارند. البته ذکر این می
هاي ها یا طرحنامهاکثر این مطالعات حاصل پایان که نکته الزم است

وسیله افراد داراي تحقیقاتی بوده است که تحت نظر اساتید دانشگاه و به
 است. در مطالعه قهنویه و همکارانمدرك کارشناسی ارشد انجام شده 

 ].13نویسندگان با مدرك دکتري تخصصی داراي میزان بیشتري بودند [
گر این موضوع بود که تعداد مقاالت بررسی وابستگی سازمانی نشان

مقاله نسبت به سایر  485وابستگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تعداد با 
ها و مؤسسات داراي بیشترین میزان است که با توجه به وابستگی دانشگاه

طبیعی به نظر  ،مجله پیاورد سالمت به دانشگاه علوم پزشکی تهران
 خوانی دارد.رسد. نتایج مطالعات دیگر نیز با این وضعیت هممی

ها حاکی از آن است که با لعه معرفت و همکاران نیز یافتهدر مطا
به دانشگاه علوم پزشکی » مجله کومش«توجه به وابستگی سازمانی 

شود سمنان مقاالت وابسته به این دانشگاه بیشترین مقاالت را شامل می
مدیریت «]. مطالعه قهنویه و همکاران نیز حاکی از آن است که مجله 15[

داراي بیشترین نویسندگان از دانشگاه علوم پزشکی  »اطالعات سالمت
هاي ]. یافته13اصفهان، یعنی دانشگاه منتشرکننده مجله است [

Getahum درصد نویسندگان داراي  6/69دهنده این است که نیز نشان
هاي مطالعه حاضر اند که با یافتهوابستگی سازمانی موسسه آموزشی بوده

 ].18همخوانی دارد [
است این میزان تمایل نویسندگان بر  72/0ضریب همکاري  میانگین

هاي مختلف در کارگیري تخصصانجام مطالعات گروهی و به نوعی به
دهد. این عدد نشانگر وضعیت می تحلیل و رفع یک مشکل را نشان

هاي گروهی است. مطلوب مجله پیاورد سالمت در گسترش همکاري
عدد به دست آمده نزدیک به یک در تفسیر این عدد باید گفت، هر چه 

هاي گروهی است تر همکاريدهنده وضعیت مناسبباشد، نشان
 ].15بود [ 61/0این میزان  ]. در مطالعه معرفت و دیگران 14،22،23[

درصد را براي فصلنامه سالمت کار ایران به  62نیز عدد  گلعلی
درصد  84نیز به این نتیجه رسید که  Rosenzweig]. 14دست آورد [

 ].20هاي علمی است [مقاالت حوزه پزشکی اورژانس حاصل همکاري
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Leng  نیز نشان داد که میزان همکاري علمی نویسندگان مجله
Chinese Journal of Pediatric  حاصل همکاري علمی بوده

 ].24است [
مطالعات  ،انداساس آن انجام شدهبیشترین روشی که مطالعات بر

درصد و بیشترین ابزار مورد استفاده در  43/27توصیفی به میزان 
ها درصد است. این یافته 41آوري اطالعات پرسشنامه به میزان جمع

مبین این نکته است که با توجه به طیف مقاالت منتشر شده در مجله 
پیاورد سالمت، اغلب مشکل موجود و جوانب آن توصیف، ارزیابی و 

ترین ابزارها یکی از مطمئنگردد و در راستاي این روش سپس تحلیل می
 هاي مطالعه قهنویه و همکارانفتهدر سنجش وضعیت، پرسشنامه است. یا

در  ] و علی گل و همکاران13ت سالمت [در مجله مدیریت اطالعا
] نیز با وضعیت مجله پیاورد سالمت 14فصلنامه سالمت کار ایران [

جه رسیدند که خوانی دارد. ریاحی نیا و نوابی نژاد هم به این نتیهم
]. 3مقاالت فصلنامه تحقیقات زنان بیشتر از نوع توصیفی بوده است [

Pohlman  نیز در تحلیل مقاالت مجلهthe Journal of Clinical 

Chiropractic Pediatrics  نشان داد که مطالعات موردي توصیفی
 ].21اند [شکل غالب مقاالت این مجله بوده

ن تعداد مقاالت، مقاالت مستقل و از نظر حمایت سازمانی بیشتری
) هستند و درصد 63مقاله ( 103بدون هرگونه حمایت وابسته با فراوانی 

ها در مراتب نامههاي پژوهشی و پایانمقاالت استخراج شده از طرح
توان اذعان داشت اکثر مقاالت جهت گیرند. درنتیجه میبعدي قرار می

خصوص یک موضوع است. در ارتقاء، رشد، مطالعه و تحقیق عمیق در 
نامه (اخیراً چاپ مقاله را به هاي کسب نمره باالتر از پایاننتیجه انگیزه

اند) و یا تکمیل نهایی یک طرح عنوان بخشی از نمره در نظر گرفته
باشد در پژوهشی که منوط به چاپ مقاله استخراج شده آن طرح می

ایسه با مقاالت منتشر درجات بعدي اهمیت قرار دارند. این نتیجه در مق
ا نشان شده در فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت وضعیت مشابه ر

درصد مقاالت از  47به این نتیجه رسیدند که  دهد. قهنویه و همکارانمی
اند. در نظر حمایت مالی، به صورت مستقل یا نامشخص منتشر شده

ها قرار نامههاي پژوهشی و پایانمراتب بعد هم مقاالت منتج از طرح
درصد از  22نیز به این نتیجه رسید که تنها  Rosenzweig]. 13دارند [

 ].20اند [شدهمقاالت حمایت مالی می
دهد نشان می ،در مورد استفاده از ابزارهاي بصري آمار به دست آمده

جدول و نمودار استفاده شده است که  87/2به طور متوسط در هر مقاله 
درصد در مرتبه اول و نمودار با درصد  44/2جدول با درصد فراوانی 

درصد در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به اینکه نمودار  43/0فراوانی 
باشد معموالً دربردارنده اطالعات جامع و فوري در زمینه مورد نظر می

ولی همچنان جدول و متن به دلیل ارائه اطالعات به صورت نوشتاري 
توان گفت با توجه به آمار رد. به طور کلی میگیبیشتر مورد توجه قرار می

هاي فصلنامه پیاورد به دست آمده، تعداد جدول و نمودار در مقاله
نیز در  هاي علی گل و همکارانارد. یافتهسالمت در سطح پایینی قرار د

 ].14کند [مورد مجله کومش همین نکته را تائید می
سالمت در حوزه بیشترین مقاالت منتشر شده فصلنامه پیاورد 

) کل مقاالت منتشر درصد 46/25مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (
شده است و در مراتب بعد نیز علوم آزمایشگاهی، فناوري اطالعات 

 رسانی پزشکی قرار دارند.سالمت و کتابداري و اطالع
هاي تحت پوشش مجله با توجه به عنوان و تا حدودي حوزه

صورت را موجه بیان کرد اما حوزه مجله  توان توزیع فراوانی بدینمی
 در مطالعه قهنویه و همکارانباشد. تر از این میگسترده» پیاورد سالمت«

مقاالت مدیریت در رتبه اول فراوانی و مقاالت کتابداري و مدیریت 
]. 13اطالعات با کمی اختالف از دسته اول در رتبه بعدي قرار داشتند [

 Journal of theدر مورد دو مجله  Woolf این نتایج با نتیجه مطالعه

American Medical Association  وNew England 

Journal of Medicine  مغایر وضعیت فوق است. در این دو مجله
درصد در رتبه نخست قرار  77هاي خاص با مقاالت در حوزه بیماري

ست. دارند که نشانگر توجه بیشتر این دو مجله معتبر به حوزه پزشکی ا
اند که با توجه به هاي پیراپزشکی اختصاص دادهسایر مقاالت را به حوزه

رسالت و حوزه تحت پوشش هر مجله این وضعیت قابل توجیه است 
]19.[ 

درصد  75ها حاکی از آن است که استناد به مقاله با فراوانی یافته
ار درصد قر 14بیشترین میزان استناد است و پس از آن کتاب با فراوانی 

دارد که با توجه به اینکه به طور معمول مقاالت دربردارنده اطالعات 
ها به طور منطقی این نکته بروز در یک زمینه موضوعی هستند، این یافته

-26[کند. مطالعات دیگري نیز مؤید مطلب فوق است را تأیید می
و در تمامی این مطالعات مشاهده شده است که استناد به ] 17،24-16

ت مجالت به دلیل روزآمد بودن اطالعات، سرعت قابل توجه تغییر مقاال
تر نسبت به کتاب و سایر تر و تولید بیشتر و سریععلوم، دسترسی ساده

 منابع اطالعاتی بیشتر صورت گرفته است.
دهد که استناد به منابع الگوي استناد نویسندگان نشان می

زبان مورد ز آن منابع فارسیزبان در درجه اول قرار دارند و پس اانگلیسی
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زبان به دلیل اند. در نتیجه استفاده از مقاالت انگلیسیاستناد قرار گرفته
نظران خارج از کشور، اطالع از مندي از نظرات صاحبروز بودن، بهرهبه

هاي خارج هاي علمی که به طور قوي در برخی بنیاناصول و پایه زمینه
شوند، بیشتر مورد توجه ا پرداخته میهاز کشور به طور تخصصی به آن

هاي قوي ذخیره و گیرند. البته دلیل دیگر شاید نبودن سیستمقرار می
بازیابی اطالعات علمی در جامعه علمی کشورمان است که منجر به 
استفاده بیشتر از منابع خارجی شده است. قهنویه و همکاران، ریاحی نیا و 

یز در مطالعه خود نیز به این نتیجه و علی گل و همکاران ن نواب نژاد 
 Indianهم در تحلیل مقاالت مجله Ramesh ].3،13-14رسیدند [

Journal of Information, Library and Society اي به نتیجه
زبان مشابه رسید و نشان داد گرایش نویسندگان بیشتر به منابع انگلیسی

 ].25بوده است [
مورد خوداستنادي به نویسنده  83ان تحلیل استنادها نشان داد که میز

مورد خوداستنادي به مجله وجود دارد. این میزان خوداستنادي براي  8و 
تواند در دهد و میدرصد، آمار مناسبی را نشان می 54/2مجله، یعنی 

هاي معتبر مؤثر باشد. عبدخدا و همکاران در نمایه شدن مجله در پایگاه
که به طور متوسط، مجالت  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند

درصد خوداستنادي  43/14زبان مصوب وزارت بهداشت داراي انگلیسی
دهنده وضعیت هستند که مقایسه مجله پیاورد سالمت با این عدد نشان

]. الزم به ذکر است که میزان متوسط 27مناسب این مجله است [
می خوداستنادي متعارف از نظر موسسه اطالعات علمی در مجالت عل

نیز در مطالعه خود به این  قهنویه و همکاران ].27درصد است [ 20تا 
نتیجه رسید که میزان خوداستنادي نویسندگان نسبت به خوداستنادي 

هم به این نتیجه رسید که  Ramesh]. 13فراوانی بیشتري دارد [ ،مجله
 Leng]. 25درصد استنادها، خوداستنادي نویسنده بوده است [ 14تنها 

 Chinese Journal of) نیز نشان داد که در مجله 2009(

Pediatrics  24درصد استنادات، خوداستنادي بوده است [ 12/6تنها.[ 

المللی و داخلی به دهنده توجه مجالت بیناین وضعیت نشان
هاي نمایه شدن در شاخص کاهش خوداستنادي جهت به دست آوردن

بر اینکه گویاي این است که این مطالعه عالوه  هاي معتبر است.پایگاه
نویسندگان مقاالت این مجله داراي ضریب همکاري باالیی بودند، در 
اکثر موارد نگارش مقاالت توسط نویسندگانی با مدرك کارشناسی ارشد 

ها نشان داد که مقاالت این مجله بیشتر نگاشته شده است. همچنین یافته
اند. ر منابع اطالعاتی بهره بردهزبان و مقاله نسبت به سایاز منابع انگلیسی

نکته جالب توجه در مورد این مجله، میزان خوداستنادي پایین در مقاالت 
آن است که نشانگر حسن توجه این مجله و نویسندگان آن در عدم 
خوداستنادي بیش از حد مجاز است. در زمینه توزیع حوزه موضوعی 

رسد شکی، به نظر میمقاالت، با توجه به گستردگی حوزه علوم پیراپز
هاي گوناگون این علوم باید تعادل بیشتري در انتشار مقاالت حوزه

صورت بگیرد. با توجه به جایگاه مجله پیاورد سالمت در جامعه علمی 
هاي موضوعی بیشتر از مجموعه علوم ها و حوزهکشور، پوشش رشته

شد. تري از خوانندگان باتواند پاسخگوي طیف وسیعپیراپزشکی، می
همچنین در مورد تعداد جداول و نمودارهاي موجود در مقاالت پیشنهاد 

ها صورت نامه مجله تأکید بیشتري بر ارائه بصري یافتهدر شیوه ،شودمی
 بگیرد.

 

 تشکر و قدردانی:
این مقاله یک مقاله مستقل است که بدون حمایت سازمانی انجام 

تیموریان که با  شده است. از زحمات جناب آقاي دکتر محمدمهدي
قدردانی و تشکر  ،ویراستاري این مقاله موجب ارتقاي کیفیت آن شدند

 شود.می
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Original Article 
 
ABSTRACT 

 
Introduction: Citation and content analysis are one of the most common methods for 
evaluating scientific journals. The aim of this study is analyzing content and citation of 
Payavard Salamats Journal. 

Methods: This is a descriptive and cross sectional study. The collecting tool was an author-
made check list. The research population included all 164 Published articles in Payavard 
Salamat journal between 2007-2014. Collected data was analyzed by Excel 2007 and 
presented through descriptive statistics in charts and tables. 

Results: Results showed that more men participated in authoring articles than women. Most 
of authors had a master degree. Author collaboration was calculated to be 72 percent. The 
majority of articles were descriptive and used questionnaires. Most of articles were in the field 
of Health Management Services and had no Organizational Financial support. On average, 
each article had 22.31 citations most of which were involved articles. The citation rate of the 
journal was calculated to be 2.44 percent. 

Conclusion: Author collaboration in journal of Payavard Salamat was relatively good and 
self-citation rate was very low. It is advised to balance publishing articles in different fields of 
paramedical sciences and use more tables and graphs for presenting findings. 

Key words: Content Analysis, Citation Analysis, Journal of Payavard Salamat. 
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