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 دهیچک
نماید. هدف اصلی این پژوهش متخصصان را در انتخاب پراستنادترین منابع اطالعاتی یاري می ،تحلیل استنادي علم سنجی و مطالعات :مقدمه

 .باشدرگذار و پراستناد در زمینه علوم توانبخشی در مجالت فارسی میتعیین منابع اث
عنوان از مقاالت منتشر شده در مجالت پژوهش در  253این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع علم سنجی با جامعه آماري شامل  :هاوش ر

ها با استفاده از چک لیست و مراجعه به تک تک عناوین دادهانجام شد.  1390تا 1389هاي توانبخشی، توانبخشی نوین و فصلنامه توانبخشی طی سال
لیست بر اساس واقعیت موجود . پایایی چکمورد بررسی قرار گرفت SPSSنرم افزار  21نسخه  و excelفزار او در نرم آوريها جمعو استنادات مقاله

، قانون هاي آماريها از آزمونیید گردید. در تحلیل دادهأمتخصص تیید قرار گرفت. روایی چک لیست توسط استادان أمنابع مورد استناد مورد ت
Bradford  داده ها در سه مرحله استخراج شد .شد آمار توصیفی استفادهو. 

 رصدد7/92منابع انگلیسی  میزان استفاده از بود. درصد83/2و پایان نامه  درصد6/16 ، کتابدرصد7/79بیشترین میزان استناد به مجالت  :هایافته
با  همکاري گروهی نویسندگانبود. بیشترین میزان  درصد9/63با  2009تا  2000هاي بیشترین منابع مورد استناد مربوط به سالاز نظر سال  بود.

 .بود سه نویسندهمربوط به درصد 5/22
مجالت هسته مشخص  به عنوان Spineو  Archives of Physical Medicine and Rehabilitationمجالت  :گیريتیجهنبحث و 

 ،ها بیشتر بود. با توجه به میزان همکاري، میل به مشارکت در بین نویسندگان مقاالتثیر منابع انگلیسی نسبت به فارسی و دیگر زبانأشد. ضریب ت
 .بوده است 1390بیشتر از سال 1389شاخص فوریت در سال  مناسب بود.

 .، مجالت هستهBradford نونتحلیل استنادي، علوم توانبخشی، قا ها:کلیدواژه
 

 نوع مقاله: پژوهشی
 16/10/94: پذیرش مقاله 16/08/94اصالح مقاله:  16/06/94ریافت مقاله: د

؛ 1395ع رسانی پزشکی نوین. . اطالمجالت ياستناد یلبا استفاده از روش تحل یانتخاب مجالت هسته علوم توانبخشنوشین فرد فاطمه، جوالهی الله، رحیمیان شاد سپیده، جوالهی محسن. ارجاع: 
1)2:( 31-22. 
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سنجی تحلیل استنادي است که با در علم کاربردهاي پراز روش
استفاده از شمارش استنادهاي تعلق گرفته به متون به ارزیابی آنها پرداخته 

هاي تشخیص جایگاه یک مقاله، استناد علمی به آن است از راهشود. می
 .]1[ رودبه شمار می ین معیار براي ارزیابی یک اثر علمی،ترکه مهم

ي پژوهشی، در مجالت علمی سراسر دنیا منتشر ساالنه صدها هزار مقاله
حاوي فهرستی از استنادها یا در واقع همان  شود. اکثر این مقاالت،می

 دهندهمراجع ذکر شده در فهرست منابع یا پانوشت مقاله هستند که نشان
دیگر است.  به مقاله یا یک سند مستند علمی ي مقاله،نویسنده »استناد«

متخصصان را در شناخت و انتخاب  ،مطالعات تحلیل استنادي
 بررسی ].2[ نمایدپراستنادترین مجالت و منابع اطالعاتی یاري می

 رفتار شناسایی بر اطالعاتی عالوه منابع از استفاده در پژوهشگران گرایش

 مقاله و اصالت اعتبار درجه زدنمحک براي معیاري ان،مولف یابیاطالع

 .]3-4[ آیدمی شمار به نیز علمی
نیاز اطالعاتی دانشجویان و پژوهشگران  تعیینانتخاب مجالت براي 

هاي اطالعاتی هاي اخیر با پیدایش کنسرسیوم و خرید پایگاهطی سال
ها و اه دادهاي یافته است. با توجه به افزایش پایگالعادهاهمیت فوق

مین نیاز أتخصصی شدن آنها، شناسایی مهمترین منابع اطالعاتی براي ت
 با .روداطالعاتی نیز از ضروریات بخش آموزش و پژوهش به شمار می

 تصویري مجالت، این مقاالت لیفأت در استفاده شده منابع بررسی
 موضوعی حوزه یک در پژوهشگران استنادي الگوي رفتار از روشن

منابع،  گردآوري و تهیه امر اندرکاراندست تاشود ه میددی داركخاص ت
 خرید اطالعاتی، هنگام منابع روزآمدترین عنوان بهت، نشریا خصوصه ب
 .]5[ اشته باشندد تريدرست هايانتخاب ،اطالعاتی نابعم

هاي متعددي در مورد تحلیل استنادي پژوهش ،هادر مرور پیشینه
انجام شده است که نتایج متفاوتی را  مجالت در موضوعات مختلف

 و همکاران Fuches مطالعه و پاکدامن و علويمطالعه . دهدنشان می
که در بین نویسندگان، استناد به مجالت بیشتر از سایر منابع  نشان داد

تحلیل استنادي مآخذ «در تحقیقی با عنوان  محمدي. ]5-6[ اطالعاتی بود
یسی زبان ایران و میزان دسترسی مقاالت نشریات علوم پزشکی انگل

هاي سایتجالت مورد استناد از طریق وبرایگان به متن کامل م
با مقایسه تاریخ انتشار استنادهاي سه مجله علوم پزشکی نشان  »اینترنت

 25/65با  Iranian Journal of Medical Sciencesداد که مجله 
ي استفاده کرده بود از منابع روزآمدتر 1990-1999درصد استناد در سال 

 . ]7[ استناد به مجالت بیشتر از منابع اطالعاتی دیگر بوده استو 

نشان  Partpو  Varaو  هاي ایزديدر نتایج حاصل از پژوهش
هاي ]. یافته8-9[ ها بیشتر استناد نمودندداده شد نویسندگان به کتاب

ابع من در گل و همکاران حاکی از آن است زبانحاصل از تحقیق علی
محمدي و ]. 10[ انگلیسی بوده استزبان شده، در اغلب مقاالت،  استناد
در بین انواع منابع اند و نشان دادند محققان بیشتر مقاله محور بوده دادگر

ها قرار گرفتند. در این تحقیق نامهها و پایانها قبل از کتاباطالعاتی، مقاله
ماه  5سال و  4اینترنتی با ماه و منابع  2سال و  14هاي التین با کتاب

. کریمیان ]11[ عمر را به خود اختصاص داده بودندبیشترین و کمترین نیم
ي این دهندهالگوي نویسندگی، نشانو اشرفی در پژوهش خود دریافتند 

ي همکاري نزد نویسندگان مقاالت فارسی در حقیقت است که روحیه
که  ]. در حالی12[ تر استینمقایسه با نویسندگان مقاالت التین بسیار پای

اي بین میزان همکاري هاي پژوهش افشار و همکاران نشانگر رابطهیافته
 ]. 13[ باشدگروهی و کیفیت بهتر مقاالت می

نیمی از که زراعتکار و عالیشان کرمی حاکی از آن است  پژوهش
با بیش از سه نویسنده به نگارش در آمده، بیشترین منابع مورد  ،مقاالت

ند و منابع چاپی بیشتر از منابع غیر چاپی داستفاده به زبان انگلیسی بو
 ].14[ استناد شده بود

مجله  قاالتم گروهی مشارکت و استنادات میزانبتولی در بررسی 
 منابع نوع نظر کاشان گزارش کرد که از پزشکی علوم دانشگاه فیض

 نگلیسی،ا مجالت مقاالت به درصد بیشترین استناد، مورد اطالعاتی

 9نگلیسیا و منابع ماه 8 و سال 6فارسی منابع عمرنیم داشت. اختصاص
 ،Bradford پراکندگی قانون از استفاده شد. با محاسبه ماه 6 و سال
 هر گزارش شد که هاي بتولیدر یافته .شد معرفی هسته مجله 18 تعداد

و  مجالت به استناد تعداد شوندنزدیک می حال زمان به چه مجالت
 بوده است کمتر فارسی کتب به و بیشتر فارسی مجالت و التین تبک
در پژوهشی به تحلیل استنادي مقاالت  قاضی میرسعید و همکاران .]15[

فصلنامه پیاورد سالمت پرداختند و بیان کردند که پژوهشگران در این 
 ]. 16[ مقاالت همکاري گروهی خوبی داشتند

ی اقتصاد پاکستان دریافتند تحلیل دو مجلۀ اصل در شریف و محمود
از مقاالت هر دو مجله، مقاالت یک مؤلفی هستند  درصد 50 که بیش از

اند. از نظر پدیدآور نوشته شده 2از مقاالت با مشارکت  درصد 20و تنها 
میانگین نیم عمر منابع، در بین دو مجله مورد بررسی تفاوتی معنادار 

 16/9مقاالت این دو مجله مشاهده شد به طوري که میانگین نیم عمر 
در پژوهشی  . شهرکی محمدي و عنبري]17[ سال بودند 96/12سال و 

تحلیل استنادي مقاالت منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی با عنوان 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل نشان دادند 
همکاري گروهی و شیوه استناددهی در بین نویسندگان از وضعیت 

ولی استفاده از منابع الکترونیکی در سطح پایینی  است، مطلوبی برخوردار
ماه  سال و دو شش قرار دارد. آنها دریافتند میانگین نیم عمر منابع فارسی

 .]18[د ماه بو سال و دو نُه التینو منابع 
توانبخشی دارد و تاکنون ها و اهمیتی که علوم با توجه به پیشینه

تارهاي استنادي و تعیین مجالت هسته در این حوزه تحقیقی در مورد رف
مجالت که این پژوهش براي اولین بار است  ؛صورت نگرفته است

ضرورت این تحقیق از حوزه توانبخشی را مورد تحلیل قرار خواهد داد. 
تخصصی علوم  هايآن جهت است که به معرفی مجالت مهم در حوزه

هاي باالي تهیه منابع هزینه با کهپردازد و از آنجاییتوانبخشی می
کمک قابل اطالعاتی به صورت چاپی و یا الکترونیکی مواجه هستیم، 

در خصوص انتخاب مجالت خارجی، اندرکاران توجهی به دست
ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت  ،از طرف دیگر شود.محسوب می

هاي توانبخشی در گیرد که مجالت تخصصی مورد نیاز دانشکدهمی
شود. همچنین فقدان بسیاري از هاي اطالعاتی به تعداد کم یافت میاهپایگ

هاي اطالعاتی خریداري شده توسط کنسرسیوم این مجالت در پایگاه
باعث  وزارت بهداشت و ضرورت تهیه آن به صورت آنالین مجموعاً

تا فقط  شود گردیده است تا به بررسی نیاز اصلی پژوهشگران پرداخته
ورت هسته و پایه بوده شناسایی گردیده و براي تهیه منابع منابعی که به ص

موزشی دانشکده توانبخشی آهاي اطالعاتی الکترونیکی که مورد نیاز گروه
به درخواست و تهیه این منابع اقدام باشد با داشتن سندي معتبر نسبت می

هاي غیرضروري نیز ها از هزینهگردد تا ضمن رفع نیاز واقعی این گروه
رفتار پژوهش تحلیل استنادي و بررسی هدف این یري شود. جلوگ

سه مجله حوزه علوم  استنادي نویسندگان و تعیین مجالت هسته در
و  »توانبخشی نوین«، »پژوهش در علوم توانبخشی«توانبخشی شامل 

 است. »فصلنامه توانبخشی«

 

 :هاروش 
نوع توصیفی و مقطعی است. جامعه پژوهش  پژوهش حاضر از

 مقاالت سه مجله پژوهش در علوم توانبخشی، توانبخشی نوین وتمامی 
منبع طی  6085که شامل است عنوان  253فصلنامه توانبخشی به تعداد 

باشد. با توجه به عدم تعمیم رفتار استنادي می 1390و  1389هاي سال
جامعه مورد پژوهش به سایر اعضاي جامعه آماري، در این مطالعه از 

استفاده نشده است و کل جامعه آماري مورد بررسی  گیريشیوه نمونه
 قرار گرفت.

تک ها از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی تکگردآوري داده
برداري براساس نوع، پوشش زمانی، زبان ها با استفاده از روش فیشمقاله

هایی که از شناختی به فرمو نوع مجله صورت گرفت و اطالعات کتاب
ستجوي جانتقال یافت. سپس با استفاده از  ،بودندقبل طراحی شده 

هاي اطالعاتی داخلی و خارجی نسبت به رفع اي و استفاده از بانکرایانه
شناختی نشریات و کتب اقدام گردید. نواقص موجود در اطالعات کتاب

که نواقص استنادها تا حد  به منظور دستیابی به اهداف تحقیق پس از آن
اساس سواالت اساسی پژوهش، اطالعات  بر ،امکان برطرف شد

 استخراج شده در قالب جداولی طراحی گردید.
منابع به  ،در این مرحله .نوع منابع مشخص گردید ،در مرحله اول

ها نامه.پایان3.نشریات 2ها .کتاب1پنج دسته تقسیم شدند که عبارتند از: 
کدام از  هیچ منابعی کهه عبارتی بسایر موارد . 5هاي اینترنتی .سایت4

گیرد شامل گزارشات، راهنماها، نمیع منابع ذکر شده فوق را دربرانوا
هاي شخصی، ا، مصاحبههبروشورهاي تبلیغاتی، جزوات درسی، طرح

ها و نامهها، نتایج سرشماري، مطالعات موردي، آئینها، آمارنامهفیلم
 است. ضوابط و...

ها بر ع مورد استفاده، فرمبه منظور بررسی زبان مناب ،در مرحله دوم
 اساس زبان منبع تنظیم شد و به دو دسته تقسیم گردید که عبارتند از:

 .زبان انگلیسی. 2  زبان فارسی. 1
بدین ترتیب شمارش میزان فراوانی به کارگیري هر زبان در منابع و 

  ها معلوم گردید.مآخذ مقاله
ها و نشریات بر ابدر مرحله سوم براي تعیین پربسامدترین منابع، کت

اساس عنوان تنظیم گردیدند و به شمارش پراستنادترین منابع پرداخته شد 
ثبت  2و منابع مورد استناد به ترتیب از استنادهاي زیاد به کم تا فراوانی 

اند گردید. با این کار مشخص گردید که اوالً چه منابعی مورد استفاده بوده
باشد. این مراحل ابتدا به ذ چه اندازه میو ثانیاً بسامد به کارگیري هر مأخ

تفکیک مجالت انجام شد و سپس با یکدیگر ادغام شده و مشخص 
گردید چه منابعی با چه بسامدي در مجموع مقاالت به کار رفته است و 

 .گرفتفرضیات پژوهش مورد آزمون قرار 
د منابع مورد استناد این مطالعه، با توجه به واقعیت موجوچک لیستِ 

ها، در پس از گردآوري دادهشد. استنادهاي هر مقاله، تهیه ، هار مقالهد
د و با استفاده از وارد ش Excelو  SPSSافزار آماري نرم 21نسخه 
ها بر حسب توزیع فراوانی، بندي دادهدسته از قبیلهاي آماري روش
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، مورد Bradfordعمر، میزان اثرگذاري و بررسی قانون محاسبه نیم
 هاییپژوهشگر در کسب نتایج تحقیق با محدودیت قرار گرفت.تحلیل 

از جمله عدم پیروي از شیوه مشابه جهت استناد به منابع، استناد به منابع 
مورد استفاده سایرین بدون درج منبع واسطه، کامل نبودن اطالعات 

، ناشر ،عنوان ،(اطالعات توصیفی کتاب شامل نام نویسنده شناختیکتاب
دهی کامل ...) تعدادي از استنادها و عدم آدرسو  سال نشر ،محل نشر

 .هاي اینترنتی مواجه بودسایت
 
 :هایافته

مقاله و در  99در مجموع  1389هاي پژوهش نشان داد در سال یافته
مقاله در سه مجله مورد بررسی منتشر  154در مجموع  1390سال 
 3/44ه توانبخشی، ها در مجله فصلنامدرصد از مقاله 4/34است. شده 

درصد در مجله  3/21درصد در مجله پژوهش در توانبخشی و 
زمان سال و محل انتشار اند. بررسی همتوانبخشی نوین منتشر شده

در مجله  1390ها در سال دهد بیشترین تعداد مقالهها نشان میمقاله
ها را درصد از مقاله 2/33اند که پژوهش در توانبخشی به چاپ رسیده

 7/79 شد. بیشترین میزان استناد به مقاالت مجالت به میزانامل میش
 استدرصد  83/2ها با نامهدرصد و پایان 6/16ها با  درصد و کتاب
 .)1 (جدول شماره

 
 هاتوزیع فراوانی انواع منابع اطالعاتی مورد استناد در مقالهـ 1 شماره جدول

منابع 

 اطالعاتی

 

 درصد فراوانی تعداد استنادها

 نوع استنادها
 کل پارسی انگلیسی

 % 75/79 4853 195 4658 مجله

 % 60/16 1010 182 828 کتاب

 % 3/2 172 58 114 هانامهپایان

 % 39/0 24 7 17 هاکنفرانس

 % 17/0 10 2 8 گزارشات

 % 16/0 10 0 10 ثبت اختراع

 % 10/0 6 0 6 سایر
 

 % 100 6085 444 5641 جمع کل
 

وانی درصد فرا

 زبان استنادها
7/92 %  3/7 %  100 %  

 
درصد  3/7درصد و پارسی  7/92زبان منابع به انگلیسی به میزان 

 بود.

عمر منابع اطالعاتی طبق تعریف برابر متوسط زمان استناد است و نیم
شود که نیمی از کل منابع استفاده شده در آن به مدت زمانی اطالق می

استناد به منابع  ،طول این مدت کمتر باشدهرچه  .مدت منتشر شده باشد
ابتدا تاریخ انتشار کلیه  ،روزآمد بیشتر است. براي تعیین نیم عمر منابع

و سپس فاصله سال انتشار منابع  ابع بر حسب سال میالدي محاسبه شدمن
(سال انجام مطالعه) محاسبه شد و با استفاده از تاریخ انتشار  2013تا سال 
یانه به تفکیک هر نوع مدرك و به تفکیک هر سال شاخص م ،استنادها

ترین نیم عمر دهد که کممحاسبه شد. مقایسه نیم عمر هر منبع نشان می
ها، ترین نیم عمر به کتابسال و بیش 7به نشریات و مقاالت پارسی با 

 .)2سال تعلق داشت (جدول شماره 11نشریات و مقاالت التین با 
هاي مورد منابع مورد استناد در مقاله به منظور تعیین پوشش زمانی

بررسی، ابتدا تاریخ نشر شمسی منابع پارسی به تاریخ میالدي تبدیل شد 
بندي شد. بیشترین ساله تقسیم 10هاي  و سپس تاریخ نشر منابع به گروه

منابع مورد استناد مقاالت به ترتیب مربوط به منابع اطالعاتی منتشره در 
درصد و منابع اطالعاتی منتشره در  9/63با  2009تا  2000هاي سال
کمترین میزان استناد  .باشددرصد می 2/23با  1999تا  1990هاي سال

اند. منتشر شده 1970هاي قبل از مربوط به منابعی است که در فاصله سال
درصد منابع مورد استفاده مربوط به منابع منتشر  8/3نکته جالب اینکه 

 .)1 (نمودار شماره استسال اخیر  3شده در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاپوشش زمانی منابع مورد استناد مقاله ـ 1 شماره نمودار

 
براي تعیین میزان اثرگذاري هر یک از انواع منابع اطالعاتی مورد 

ها، از شاخص تعداد استنادات به منبع مورد نظر در یک استفاده در مقاله
ر همان دوره استفاده شد. هاي منتشر شده ددوره معین به تعداد کل مقاله

تا  1389هاي منتشر شده (طی سال ساله مقاله 2با توجه به فاصله زمانی 
سال در نظر  2یق برابر ) دوره زمانی موردنظر در این تحق1390سال 

 گرفته شد.
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در جدول زیر در هر سال میزان استناد به هر یک از انواع منابع 
ت. ردیف جمع کل میزان کل ه شده اسئساله ارا 2اطالعاتی در دوره 

ساله نشان  2استنادات به هر یک از انواع منابع اطالعاتی را در دوره 
بیشترین  3/3هاي انگلیسی با  و کتاب 4/18دهد. نشریات انگلیسی با می

(جدول  هاي مورد بررسی داشتمیزان اثرگذاري را در نگارش مقاله
 .)3شماره 
 

 ه تفکیک نوع منبعبنابع اطالعاتی بر حسب سال میانگین نیم عمر م ـ2جدول شماره 

 سال
نیم عمر کتاب 

 التین

نیم عمر نشریات 

 التین

نیم عمر مقاالت 

 التین

نیم عمر کتب 

 پارسی

نیم عمر نشریات 

 پارسی

نیم عمر مقاالت 

 پارسی
 کل منابع هانیم عمر پایان نامه

1389 12 11 11 10 5/7 6 0/8 11 

1390 11 11 10 9 0/6 7 5/10 10 

 10 5/9 7 0/7 10 11 11 11 کل دو سال

ترین منبع قدیمی

 مورد استناد
1917 1951 1884 1983 1992 1960 1988 1884 

جدیدترین منبع 

 استناد مورد
2012 2012 2012 2011 2011 2012 2011 2012 

 
 هاي مورد بررسیتعیین میزان اثرگذاري منابع مورد استفاده در مقالهـ 3جدول شماره 

 هانامهپایان نشریات پارسی هاي پارسیکتاب نشریات التین هاي التینکتاب سال

1389 356 1694 114 62 74 

1390 472 2964 68 133 98 

 172 195 182 4658 828 جمع کل

 7/0 8/0 7/0 4/18 3/3 میزان اثرگذاري

 
 مورد بررسیهاي تعیین شاخص فوریت منابع مورد استفاده در مقاله ـ4جدول شماره 

 سال انتشار
مقاله منتشر شده 

 در هر سال

استناد به کتب 

 التین

استناد به نشریات 

 التین

استناد به کتب 

 پارسی

استناد به نشریات 

 پارسی
 استناد به پایان نامه

تعداد کل 

 استنادات روزآمد
 شاخص فوریت

 30/2 228 2 14 5 97 11 99 1389سال 

 22/2 342 2 20 1 155 10 154 1390سال 

 25/2 570 4 34 6 252 21 253 هاکل سال

 
شاخص فوریت به عنوان مقیاسی جهت تعیین منابع 

هاي تحلیل که یکی از روش گیردروزآمد مورد استفاده قرار می
باشد. در این پژوهش شاخص فوریت برابر تعداد استنادي می

استنادات به منابع روزآمد در یک دوره یک ساله به تعداد 
ه شده در همان سال تعریف شد. روند محاسبات ئهاي اراالهمق

ه شده است. ئمربوط به شاخص فوریت در جدول زیر ارا
 1389شاخص فوریت در سال  ،شودگونه که مشاهده میهمان
محاسبه شده است. بدین معنا که در این سال به  30/2برابر 

منبع روزآمد مورد استفاده قرار  3/2ه شده، ئازاي هر مقاله ارا
 22/2شاخص فوریت به مقدار  1390گرفته است. در سال 

یعنی به ازاي هر مقاله منتشر شده در  .کاهش پیدا نموده است
منبع روزآمد مورد استفاده قرار گرفته  2/2، تعداد 1390سال 

 .)4است (جدول شماره 
در این  مورد بررسیمقاله  253بین از  ها نشان دادیافته
ناد قرار گرفته بود که در نشریه مورد است 1193 ، جمعاًپژوهش
 ه شده است.ئمیزان استناد به هرنشریه ارا پنج شمارهجدول 

) بر kها (براي تعیین تعداد مجالت هسته، ابتدا تعداد گروه
تعداد  اساس رابطه بیشترین استناد صورت گرفته به یک نشریه/

محاسبه شد. بدین ترتیب با توجه به نشریات کل استنادات به 
مورد و  4243اینکه تعداد کل استنادها به نشریات التین برابر 
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 .)5(جدول شماره. بدست آمد 35هاي مورد بررسی برابر گروهمورد بود، لذا تعداد  121بیشترین استناد به نشریه التین برابر 
 

 ریات مورد استفاده در مقاالتبراي نش Bradfordبه ضریب سمحا -5جدول شماره 

 تعداد استناد تعداد مجالت گروه
 فراوانی تجمعی

 تعداد مجالت

 فراوانی تجمعی

 کل استنادها

 لگاریتم فراوانی تجمعی

 تعداد مجالت
 Bradfordضریب 

bm 

1 1 121 1 121 00/0 - 

2 1 111 2 232 69/0 0/1 

3 2 145 4 377 39/1 0/2 

4 2 127 6 504 79/1 0/1 

5 2 104 8 608 08/2 0/1 

6 2 94 10 702 30/2 0/1 

7 3 130 13 832 56/2 5/1 

8 3 116 16 948 77/2 0/1 

9 4 114 20 1062 00/3 3/1 

10 5 122 25 1184 22/3 3/1 

11 6 124 31 1308 43/3 2/1 

12 7 123 38 1431 64/3 2/1 

13 8 124 46 1555 83/3 1/1 

14 9 114 55 1669 01/4 1/1 

15 10 116 65 1785 17/4 1/1 

16 12 121 77 1906 34/4 2/1 

17 14 122 91 2028 51/4 2/1 

18 15 120 106 2148 66/4 1/1 

19 17 120 123 2268 81/4 1/1 

20 19 118 142 2386 96/4 1/1 

21 21 124 163 2510 09/5 1/1 

22 24 120 187 2630 23/5 1/1 

23 26 120 213 2750 36/5 1/1 

24 30 120 243 2870 49/5 2/1 

25 32 121 275 2991 62/5 1/1 

26 41 123 316 3114 76/5 3/1 

27 48 121 364 3235 90/5 1/2 

28 60 120 424 3355 05/6 3/1 

29 61 122 485 3477 18/6 0/1 

30 63 121 548 3598 31/6 0/1 

31 121 121 669 3719 51/6 9/1 

32 121 121 790 3840 67/6 0/1 

33 121 121 911 3961 81/6 0/1 

34 121 121 1032 4082 94/6 0/1 

35 161 161 1193 4243 08/7 3/1 
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 ف مقاالت مورد بررسییتوزیع فراوانی تعداد نویسندگان و همکاران در تأل -6جدول شماره 
 تعداد مجالت استنادها درصد فراوانی تعداد تعداد استناد تعداد نویسندگان مقاله هاي مورد بررسی

 0/4 0/4 10 یک نویسنده

 6/16 6/12 32 دو نویسنده

 1/39 5/22 57 سه نویسنده

 2/67 1/28 71 چهار نویسنده

 6/86 4/19 49 پنج نویسنده

 0/96 5/9 24 شش نویسنده

 6/97 6/1 4 هفت نویسنده

 8/98 2/1 3 هشت نویسنده

 6/99 8/0 2 نه نویسنده

 100 4/0 1 هیازده نویسند

  100 253 مجموع

 
بدست آمده براي هرطبقه و طبق  Bradfordبا توجه به مقادیر 

 بر اساس رابطه زیر محاسبه شد. Bradfordفرمول زیر، ضریب ثابت 

14.1
35

1.401 ===
∑
=

k

bm
b

k

i
i

 

در رابطه  Bradfordبا جایگذاري مقدار ثابت 
bnanR .)( سبه شد. در رابطه باال ) محاnتعداد مجالت هسته ( =

R(n) 4243( تعداد کل استنادها ،(a  تعداد استناد به مجله با بیشترین
باشد. تعداد مجالت هسته می nو  Bradfordضریب ثابت  bاستناد، 

بعد از جایگذاري مقادیر بدست آمده در رابطه باال و حل معادالت الزم، 
که با توجه به  بدست آمد n=45.22تعداد مجالت هسته برابر

 23بیشترین استنادات صورت گرفته به نشریات، مجالت هسته شامل 
 Archives of Physicalمجله شدند. برترین مجالت هسته شامل

Medicine and Rehabilitation استناد،  121 باSpine  111با 
 Developmental Medicine & Child Neurologyاستناد و 

 استناد بدست آمد. 79با 
درصد مقاالت توسط  1/2 همکاري گروهی نویسندگان به میزان

درصد 5/19درصد مقاالت توسط سه نویسنده و 5/22چهار نویسنده و 
اند. در بین مقاالت مورد ه شدهئمقاالت با همکاري پنج نویسنده ارا

ل و منتشر شده مقاله به صورت انفرادي به مجالت ارسا 10بررسی، 
 .)6 (جدول شماره است

 

 

 

 گیري:بحث و نتیجه
هاي پژوهش حاضر نشان داد بیشترین میزان استناد ازکل یافته

ها و کمترین میزان استناد به استنادها به مجالت و سپس به کتاب
اختراعات بوده است و تمایل نویسندگان به استفاده از  گزارشات و ثبت

، Fuchesدهد. پاکدامن و علوي، شان میها را نمجالت و کتاب
میرسعید و همکاران نیز در قاضی، زادهجالل محمدي و همکاران،

. از دالیل ]5،6،11،16[ ی دست یافتندهاي خود به نتایج مشابهپژوهش
به جدیدترین  دسترسی سهولت توان بهاستفاده بیشتر از مجالت می

ها یا منابع موجود در کتابخانههاي اطالعاتی و از طریق پایگاه ها،پژوهش
 اشاره کرد.

در پژوهش حاضر نشان داده شد بیشترین زبان استنادها مربوط به 
و سپس زبان پارسی بود. در پژوهش  درصد7/92زبان انگلیسی به میزان 

بیشترین میزان استناد با اختالفی با پژوهش حاضر به  ،گل و همکارانعلی
توان . اختالف این دو تحقیق را می]10[ بوده است درصد 97/50میزان 

به دلیل متفاوت بودن جامعه آماري و یا وجود منابع انگلیسی در حوزه 
و  زادههاي جاللتوانبخشی دانست. این نتایج با پژوهش علوم

 ].3،16[هم راستا بود  میرسعید و همکارانقاضی
فارسی  توان نتیجه گرفت استفاده کم از منابعاز مطالب ذکر شده می

ناشی از آشنا نبودن نویسندگان به منابع فارسی و یا  احتماالً
تواند باشد و یا هاي مرتبط و یا عدم دسترسی به این منابع میسایتبو

لیفی به زبان فارسی دانست. از دالیل أبه دلیل کمبود منابع ترجمه و یا ت
به دلیل  ترقوياصول و پایه علمی توان به می استفاده از منابع انگلیسی نیز

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives-pmr.org%2F&ei=Xux1UsWiLcmMtQb70YH4DA&usg=AFQjCNHv94MOgltecuMKDa15kYCpEzeQxQ&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives-pmr.org%2F&ei=Xux1UsWiLcmMtQb70YH4DA&usg=AFQjCNHv94MOgltecuMKDa15kYCpEzeQxQ&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives-pmr.org%2F&ei=Xux1UsWiLcmMtQb70YH4DA&usg=AFQjCNHv94MOgltecuMKDa15kYCpEzeQxQ&bvm=bv.55819444,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiZp6Poys7IAhXi33IKHYUVCXE&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F%28ISSN%291469-8749&usg=AFQjCNFljyMIVWUaNOIB-B386C6s2jhp-A&sig2=EzMad_FRBtoNu6oH9xzPtw&bvm=bv.105454873,d.bGQ
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مطالب  روز بودنبه اقصی نقاط جهان ومندي از وجود صاحبنظران بهره
 اشاره کرد.

در میزان مشارکت نویسندگان در تهیه مقاالت  ،در پژوهش حاضر
 گل و همکاران،خوب و از همکاري باالیی برخوردار بود. علیحد 

شگران مجالت در میان پژوه نیز اظهار داشتند میرسعید و همکاران قاضی
. این ]10-16[ سالمت کار، نویسندگان همکاري گروهی خوبی داشتند

شهرکی و  ،هاي محمدي، کریمیان و اشرفینتایج همچنین با پژوهش
 .]7،12،18[ سو بودهم عنبري

زمان سال و محل هاي پژوهش حاضر نشان داد در بررسی همیافته
ش در توانبخشی در سال ها، بیشترین مقاله در مجله پژوهانتشار مقاله

به چاپ رسیده است و در رده بعدي مجله توانبخشی نوین قرار  1390
روند افزایشی داشت. این اختالف 1389گرفت. این نتایج نسبت به سال 

در مجله پژوهش در  هچاپ مقالبیشتر براي تقاضاي به توان میارقام را 
نسبت ن مجله توانبخشی یا توجه بیشتر متخصصان و پژوهشگران به ای

گل و همکاران گزارش شده بود میزان مقاالت در هاي علی. در یافتهداد
را  هاي علوم پزشکی تهران و ایران بیشتر بوده و دلیل آنمجالت دانشگاه

وجود پژوهشگران و متخصصان برتر در این حوزه در آن دانشگاه معرفی 
 .]10[ کرد

گان مقاالت مجالت این پژوهش نشان داد که نویسند ی،به طور کل
فصلنامه «و  »توانبخشی نوین«، »پژوهش در علوم توانبخشی«شامل 

از همکاري گروهی باالیی برخوردار بودند. همچنین  »توانبخشی
به زبان  هاي این پژوهش نشان داد بیشترین منابع استناد شدهیافته

 انگلیسی و مجالت بودند.

  Archives ofاستنادترین مجله انگلیسی مربوط به مجلهپر
Physical Medicine and Rehabilitation، Spine  و مجله

Developmental Medicine & Child Neurology بود. 
مقدار با  1390بیشتر از سال  30/2برابر  1389ص فوریت در سال شاخ
ترین و قدیمیهاي پژوهش نشان داد که بوده است. یافته 22/2
. در باشددیدترین منبع مورد استفاده، مربوط به مقاالت انگلیسی میج

براي برطرف شدن اشتباهات موجود در شود پیشنهاد می ،این پژوهش
نویسی و آشنایی با هاي آموزش رفرنسمنابع و ماخذ، کالس

هاي استناددهی به منابع هاي ارائه مقاالت معرفی شود. کالسسایت
هاي آموزشی جهت معرفی و . کارگاهر گرددالکترونیکی نیز برگزا

هاي اطالعاتی مجالت فارسی و توجه بیشتر در خرید و تقویت بانک
 تواند موثر باشد.مینیز سفارش به مجالت پر استفاده 

 

 :تشکر و قدردانی
تحلیل تحت عنوان  9726این مقاله از طرح پژوهشی با شماره 

 1389-1390توانبخشی  استنادي مقاالت منتشر شده در مجالت علوم
در دانشکده علوم توانبخشی علوم پزشکی شهید بهشتی استخراج شده 

 علوم توانبخشی که در دانشکده پژوهشی شوراي همکاري ازاست. 
 آید.به عمل می سپاسگزاري ،ما را یاري نمودند پژوهشی طرح این اجراي
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives-pmr.org%2F&ei=Xux1UsWiLcmMtQb70YH4DA&usg=AFQjCNHv94MOgltecuMKDa15kYCpEzeQxQ&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives-pmr.org%2F&ei=Xux1UsWiLcmMtQb70YH4DA&usg=AFQjCNHv94MOgltecuMKDa15kYCpEzeQxQ&bvm=bv.55819444,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiZp6Poys7IAhXi33IKHYUVCXE&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F%28ISSN%291469-8749&usg=AFQjCNFljyMIVWUaNOIB-B386C6s2jhp-A&sig2=EzMad_FRBtoNu6oH9xzPtw&bvm=bv.105454873,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiZp6Poys7IAhXi33IKHYUVCXE&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F%28ISSN%291469-8749&usg=AFQjCNFljyMIVWUaNOIB-B386C6s2jhp-A&sig2=EzMad_FRBtoNu6oH9xzPtw&bvm=bv.105454873,d.bGQ
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Original Article 
 
Abstract 

 
Introduction: Scientometrics and citation analysis studies help experts in selecting the 
highly cited sources of information. The main objective of this study was to determine the 
influential and highly cited journals in the field of rehabilitation in Persian journals. 

Methods: This descriptive-analytical scientometric study was conducted on 253 articles 
published in “Journal of Rehabilitation”, “Research in Rehabilitation” and “Rehabilitation 
Modern” during 2010-2011. Data was analyzed using SPSS21 and Excel 2010. Reliability 
was confirmed based on the available fact of cited sources and validity was confirmed by 
experts. 

Results: Most citation was to journal articles (79.7%), books (16.6%) and dissertations 
(2.83%). The use of English sources was found to be (92.7%). The Most cited sources 
(63.9%) were published in 2000-2009.  The highest rate of collaboration (22.5%) was seen to 
be among three authors. 

Conclusion: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation” and “Spine” were Core 
journals. The Impact factors of English sources were more than the Persian and other sources. 
Willingness to cooperate was appropriate among authors. The immediacy index was detected 
to be higher in 2010 than 2011. 

Keywords: Bradford’s Law, Citation Analysis, Core Journals, Rehabilitation Sciences. 
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