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  کوتاهمقاله 

  و  استنادي، محتواییبررسی ضریب همکاري گروهی، تحلیل 
  مقاالتنویسی  منبعشیوه ونکوور در  میزان رعایت

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجندپژوهشی  -علمیمجله  
  

  3زاده فیغالمرضا شر، 2فر یمعصومه جالئ، 1یصادق مهیحل
  

  چکیده
این  از هدف. دباش یم موضوعی صانمتخص و نویسندگان میانط ارتبا برقراري رمعتبي ها راه از یکی ،علمی مجالت :و هدف زمینه

  .بوددانشگاه علوم پزشکی بیرجند  پژوهشی-نویسی مقاالت مجله علمی منبعو میزان رعایت شیوه ونکوور در  تحلیل استنادي مطالعه،
تا  1385هاي  گاه علوم پزشکی بیرجند بین سالدانشدر مجله علمی شده مقاله منتشر 168، این مطالعه توصیفیدر  :تحقیقروش 
 و یاستنادده محتوایی، تحلیل گروهی، همکاري ضریب ،این مقاالت در. شدندی گیري تصادفی منظم بررس روش نمونه هب ،1391
 با ،اصلح نتایج. شد بررسی مدرك اصل به مراجعه و لیست چک از استفاده با ،یسینو منبع در ونکوور نگارش شیوه رعایت میزان

  گردید تحلیل و تجزیه ،مستقلtو آزمون  )18ویرایش ( SPSS افزار نرم از استفاده
 .بودمنبع  6/21 شده در هر مقالهاستناد تعداد منابع میانگین کهاست شده  استناد ،منبع3634به  ،در مقاالت مورد بررسی :ها یافته

 .ق به حوزه بهداشت بودمتعلّ ،بیشترین درصد مقاالت. االت التین بودمق به استنادها درصد1/84 وات به مجلّ ،درصد استنادات3/82
  . بود 7/0 گروهی نیز همکاري ضریب
بایستی در بررسی اولیه  مسئله نیا که باشد ینم ونکوور شیوه بر منطبق کامالً استناد، مورد مقاالت شناختی کتاب عناصر :گیري نتیجه

  .یرداندرکاران قرار گ مورد توجه دست ،مقاالت
  مقاله مجله ؛تحلیل استنادي ؛ضریب همکاري گروهی ؛شیوه ونکوور ؛نویسی منبع :هاي کلیدي واژه

  .82-76): 1( 22 ؛1394. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   16/12/1393 :پذیرش               14/04/1393: دریافت
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  خدمات فنی -کتابخانه مرکزي -دانشگاه علوم پزشکی -یابان غفاريخ -بیرجند :آدرس
                  halimeh_sadeghi@yahoo.com: پست الکترونیکی  :نمابر  8825381 :تلفن
  ؛رانیتهران، ا ران،یا یالماس يجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل ،یشناس ارشد علم اطالعات و دانش کارشناس  ٢
  .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، گروه سالمت، بر رمؤثّ اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز عضو استادیار،  ٣



 1394بهار  ،1 ، شماره22 دوره                                                                                                             مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند      

 77

  مقدمه
کز ها و مرا انتشار مجالت علمی که بیشتر توسط دانشگاه

ت علمی دهنده موقعی نشان ،شود تحقیقاتی کشور انجام می
 شود می محسوب یافتگی کشورها جامعه و نمادي از توسعه

)1( .تی که در عرصه علم و نشریات علمی با توجه به اهمی
. دانش دارند، الزم است مورد ارزیابی دقیق علمی قرار گیرند

 ارزشیابی براي علمی هاي روش یکی از استنادي، تحلیل
توان  رود که از طریق آن می شمار می به نشریه یک مقاالت
مجله، کتاب، مقاله (اي  کتابخانه منابع انواع از استفاده میزان
فرسودگی  یا تازگی در نوشتن مقاالت، میزان...) نامه و  پایان
منابع مورد استناد را مشخص نمود  زبان و استفاده مورد متون

نتایج متفاوتی  ،شده با این روش هاي انجام  در پژوهش). 2(
استناد به  نشان داده شد که اي در مطالعه .است دست آمده هب

در است؛ ) 3( به منابع عربی بیشتر بودهکتاب و از نظر زبان 
و از نظر زبان به  بیشترین استناد به مقاالت ،يدیگرمطالعات 

   .)4، 2( بوده استمنابع التین 
شناختی آن  از نظر درستی عناصر کتاب ،منابع یک مقاله

اي براي  زمینه پس ،ها متون و نوشته. نیز قابل ارزیابی است
شده و  هاي ساخته ي نظریهموضوع مقاله و پشتیبانی برا

ها، هم  درستی منابع مقاالت مجله. باشد یافته می گسترش
خوانندگان مهم است و براي براي نویسندگان و هم 

باشد و به  کننده اعتبار نویسنده، مجله و خود مقاله می منعکس
شده راحتی مقاالت ذکر دهد که به خوانندگان این امکان را می

عه بیشتر در مورد یک موضوع خاص در منابع را براي مطال
ت در نوشتن منابع و مآخذ مقاالت عدم دقّ. )5(بازیابی کنند 

ال ؤعالوه بر اینکه اعتبار علمی یک تحقیق را زیر س ،علمی
ممکن است دسترسی به منابع مورد استناد را مشکل  ،برد می

. سازد و بنیاد مطالعات علمی آینده را ضعیف نماید
شده در داخل و خارج از کشور در این  هاي انجام پژوهش

حاکی از نادرستی منابع در مقاالت علوم پزشکی بوده  ،زمینه
ت منابع شده بر روي صح که مطالعه انجام طوري به ؛است

 ،شده در مجالت علوم پزشکی ایران نشان دادمقاالت منتشر

در متون ). 6( بیشتر مقاالت نادرست بوده استاستناددهی در 
ایراد  ،سوم از منابع مورد بررسی بیش از یک ،میجراحی عمو

درصد مقاالت 45تا  25در لیست منابع ). 7(داشته است 
حداقل یک اشتباه وجود  شده در مجالت پرستاري نیزمنتشر

   ).8(داشته است 
 1372 از سال ،پزشکی بیرجند علوم علمی دانشگاه مجله
وهشی پژ -داراي رتبه علمی 1382از سال  و شود منتشر می

 مقاله ،موضوعات وابسته و پزشکی هاي علوم زمینه در و است
تاکنون  ،انتشار آن از سال21 گذشت با توجه به. پذیرد می

 نگرفته روي آن صورت پژوهشی در این حیطه موضوعی بر
بنابراین با توجه به نقش مجله در گسترش و اعتالي  ؛است

ملی و  هاي شدن آن در پایگاه دانش علوم پزشکی و نمایه
چرا که  ؛رسد می نظر به انجام این مطالعه ضروري ،اي منطقه

یک ضرورت براي  ،هاي مختلف از جنبه مجلهارزیابی 
ضعف  و تقو تواند نقاط می و ریزي استراتژیک آن بوده برنامه

عملکرد آن  بهبود در مجله را مسؤولین و آن را مشخص نماید
به بررسی تحلیل ، حاضر مطالعه بنابراین در ؛یاري نماید

نویسی مقاالت  استنادي و میزان رعایت شیوه ونکوور در منبع
  .پرداخته شدمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

  
  تحقیقروش 

یک مطالعه توصیفی است که بر روي  ،مطالعه حاضر
شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مقاله منتشر168

حجم نمونه بر اساس  .انجام شد 1391-1385هاي  بین سال
، براي انتخاب نمونه. مقاله برآورد گردید168 ،فرمول کوکران

 1385هاي  شده در مجله، بین سالابتدا لیست مقاالت منتشر
که معیار ورود به مطالعه ) مقاله  319شماره با  28(  1391تا 

مقاالت نامه به سر دبیر، مروري، (ردید گاستخراج  ،را داشتند
از  سپس ؛)از مطالعه حذف گردید ،سرمقالهمورد و  گزارش

ترتیب سال و شماره مجله استخراج  شده که به لیست استخراج
اقدام به انتخاب  ،صورت تصادفی سیستماتیک هب ،شده بود

واجد شرایط  ،مقاله319نمونه شد که با توجه به اینکه تعداد 



  حلیمه صادقی و همکاران       ...      نویسی مقاالت و میزان رعایت شیوه ونکوور در منبع بررسی ضریب همکاري گروهی، تحلیل محتوایی، استناددهی

 78

گیري دو، مقاالت  با فاصله نمونه ،شرکت در مطالعه بودند
ابزار گردآوري . ورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدص هب

مشخصات ، ساخته بود که با یکی قلیست محقّ ها، دو چک داده
تفکیک زن و مرد،  تعداد نویسندگان مقاله به :مقاله از قبیل

سال انتشار، موضوع مقاله، روش مطالعه، تعداد و زبان منابع 
شناختی  ابمورد استفاده تعیین شد و با دیگري عناصر کت

ابتدا نوع منابع مورد  .خذ هر مقاله مجله بررسی شدآمنابع و م
شناختی  عناصر کتاب. مشخص شد...) مقاله، کتاب و (استناد 

ت نام از نظر صح ،مقاله انگلیسی مورد استناد 796
نویسندگان، درستی عنوان مقاله، انطباق اختصار نام مجله با 

ت و صحPubmed لیست اختصارات مجالت در پایگاه 
نویسی ونکوور ویرایش  بر اساس سبک منبع...) گذاري و  نقطه

 از یک هر و درست کامل ذکر براي. بررسی شد) 9( 2011
 ذکر نادرست یا عدم براي و یک نمره وارسی سیاهه معیارهاي

و درصد  فراوانی شد و سپس گرفته در نظر صفر نمره ذکر
براي تعیین . سبه شدمعیارها محا رعایت عدم و رعایت میزان

استفاده و حوزه  NLMبندي  از نظام رده ،موضوع مقاالت
مقاالتی که موضوع آنها . یه مقاالت مشخص شدصی کلّتخص

در موضوع  ،مربوط به علوم پزشکی و موضوعات وابسته نبود
براي محاسبه ضریب همکاري . کلی غیر پزشکی قرار گرفت

از فرمول زیر  ،Coefficient collaboration)(نویسندگان 
. باشد می یک صفر و عددي بین ،حاصل آن استفاده شد که

، کندعدد یک میل  سمت به) CC(همکاري  اگر ضریب
 است و همکاري مطلوب میان نویسندگان نسبت دهنده نشان

 میزان بودن ضعیف دهنده باشد، نشان تر نزدیک صفر به هر چه
   .دباش مقاالت می بین نویسندگان گروهی همکاري

1j=      cc=1- [∑1/j*Fj/n)] 
Fj=  تعداد مقاالت تحقیقاتی دارايj  نویسنده که در دوره

  .اند زمانی مشخصی در یک زمینه منتشر شده
N=  تعداد کل مقاالت تحقیقاتی که در همان دوره زمانی

  .اند در آن زمینه منتشر شده ،مشخص
در دو سطح آمار  ،پس از بررسی مقاالت، نتایج حاصل

با  ،)مستقل tآزمون (و تحلیلی ) فراوانی و درصد(صیفی تو
  .تجزیه و تحلیل شد )18ویرایش ( SPSSافزار  استفاده از نرم

  
  ها یافته

مقاله 168نفر در نوشتن 663، نتایج پژوهش نشان داد
از دانشگاه علوم  ،نفر205مورد بررسی همکاري داشتند که 

با میانگین تعداد نویسندگان مرد . پزشکی بیرجند بودند
 .بود 39/1±1/1 نویسندگان زن بیشتر از تعداد ،5/1±55/2

ت با استفاده از آزمون مقایسه تعداد نویسندگان از نظر جنسی
tداري بین تعداد مقاالت  مستقل نیز نشان داد که تفاوت معنی

001/0(ت وجود داشت نویسندگان از نظر جنسیP<.(  
دو یا  ،مقاالت درصد8/98 آمده، دست هبر اساس نتایج ب

اي  نویسنده تک ،بیشتر از دو نویسنده داشتند و فقط دو مقاله
بیشترین ضریب همکاري گروهی ). درصد2/1(بوده است 

سال  برايو کمترین مقدار ) 76/0( 1390مربوط به سال 
 همکاري میانگین ضریب. دست آمده است به) 66/0( 1386

جدول (است  بوده 7/0 هاي مورد بررسی گروهی نیز در سال
1 .(  

تحت پوشش، بیشترین مقاالت  هاي از نظر موضوع
مقاله و 16ترتیب در زمینه موضوعی بهداشت  شده بهمنتشر

مقاله و کمترین مقاالت در زمینه موضوعی 15دستگاه غدد 
) هر کدام یک مقاله(پزشکی و بیمارستان  پرتوشناسی، دندان

 ). 2جدول(بوده است 
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  هاي مورد بررسی نویسندگان مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سال گروهی همکاري بفراوانی و ضری - 1جدول 

  هاي مورد بررسی سال یط رجندیب یمقاالت مجله دانشگاه علوم پزشک یاصل هاي موضوع یفراوان عیتوز - 2جدول 

ع مورد استناد مقاالت، بررسی منابآمده از  دست بنا بر نتایج به
 درصد8/4هاي مورد بررسی  الاستنادي مجله طی ستعداد خود
بیشتر از منابع ) درصد1/84(استناد به منابع التین . بوده است

در مقاله مورد بررسی،  168 در .)درصد9/15(است داخلی بوده 
 :ترتیب و بیشترین استناد بهشده منبع استناد  3634مجموع به 

نامه  ، پایان)درصد4/12(، کتاب )درصد3/82(به مقاله مجله 

، مقاله همایش )درصد43/1(، مقاله اینترنتی )درصد33/2(
  . بوده است) درصد 19/0(و طرح تحقیقاتی ) درصد26/1(

مقاله انگلیسی مورد استناد مقاالت مجله، از نظر 796
. ونکورر بررسی شد نویسی منبع شیوه میزان رعایت معیارهاي

  نتایج نشان داد، بیشترین میزان رعایت معیار، مربوط به درج 

  ضریب همکاري
    تعداد نویسندگان مقاله

 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت یازده
سال 
  انتشار

67/0  - - - 3 3 5 6 7 - 1385  
66/0  - - - 2 1 7 10 3 1 1386  
7/0  - 1 1 2 4 4 8 4 - 1387  
69/0  - - 1 - 1 7 13 2 - 1388  
74/0 - - 2 5 1 8 7 1 - 1389  
76/0 1 - - 2 7 10 4 - - 1390 
7/0 2 1 - 1 3 7 6 3 1 1391  
  همکاري میانگین ضریب  7/0

 درصد فراوانی موضوع درصد فراوانی موضوع

 4/2 4 دستگاه خون و لنفاوي  5/9 16   بهداشت

 4/2 4 مشاغل بهداشتی 9/8 15 دستگاه غدد 

 8/1 3  هاي واگیر بیماري 1/7 12 دستگاه قلب و عروق 

 8/1 3 پرستاري  1/7 12 مامایی 

 8/1 3 دستگاه گوارش  5/6 11  دستگاه اعصاب 

 8/1 3 استخوانی -دستگاه عضالنی 5/6 11  روانپزشکی 

 8/1 3 شناسی  شناسی، ایمنی میکروب 0/6 10 هاي زنان بیماري

 2/1 2 هاي دوران کهولت  بیماري 2/4 7 لی تناس –دستگاه ادراري

 2/1 2 شناسی پوست 2/4 7  گوش، حلق و بینی 

 2/1 2 حرفه پزشکی  6/3 6 متابولیکی -اختالالت سیستمیک

 2/1 2  دستگاه تنفس  6/3 6  کودکان 

 2/1 2   فیزیولوژي 0/3 5  پزشکی  چشم

 6/0 1 بیمارستان  0/3 5 داروشناسی

 6/0 1 رتوشناسی پ 0/3 5 غیر پزشکی 

 6/0 1  دندانپزشکی 4/2 4 جراحی
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  یمقاالت مورد بررس ینویس شیوه ونکوور در منبع ياارهیمیزان رعایت مع - 3جدول 

  عدم رعایت معیار  معیارمیزان رعایت   معیار
  درصد  )مقاله(فراوانی   درصد  )مقاله(فراوانی 

  6/29  21  4/70  50  نویسنده 6بیشتر از 
  5/12  100  4/87  696  نویسندگان مقاله

  4/5  43  6/94  753  عنوان مقاله
  5/8  68  5/91  728  اختصار نام مجله

  9/1  15  1/98  781  سال مجله
  9/1  15  1/98  781  شماره جلد مجله

  7/14  117  3/85  679  شماره مجله
  5/5  44  5/94  752  شماره صفحات
  8/7  62  2/92  734  نقطه گذاري

  8/7  62  2/92  734  ترتیب مولفه ها بر اساس ونکوور
و کمترین آن مربوط به ) درصد1/98(سال و شماره جلد مجله 

 ه استنویسنده بود 6ام نویسندگان مقاالت داراي بیش از ن
  ).3جدول ()درصد4/70(

  
  بحث

درصد مقاالت مورد 8/98، هاي این پژوهش یافته طبق
ضریب  و میانگین بررسی، بیشتر از یک نویسنده داشتند

که ضریب همکاري باالیی بود  7/0همکاري نویسندگان 
باال  ،نویسندگان گروهی در تحقیق بتولی نیز همکاري. است
 .)2( باشد پژوهش حاضر میاست که نتایج آن در راستاي  بوده

 آگاهی بیانگر تواند همکاري باالي بین نویسندگان می
 و افزایش گروهی همکاري به مزایاي نسبت پژوهشگران

پژوهان  بین محققان و دانش مناسب اًنسبت علمی ارتباطات
آزمایشگاه و  از دهباشد و از طرفی با توجه به ضرورت استفا

گروهی  فعالیت هاي علوم پزشکی، کارگاه، در بیشتر پژوهش
 و انسانی علوم هاي بیش از حوزه ،در حوزه بهداشت و درمان

تجزیه و تحلیل موضوعی مقاالت بر اساس . است اجتماعی
مجله علوم نشان داد که اگر چه  NLMبندي  نظام رده

مقاله  ،مله بهداشتدر برخی از موضوعات از جپزشکی بیرجند 
ولی حداقل یک مقاله در بیشتر  ،بیشتري منتشر کرده است

منتشر ) NLM(بندي پزشکی  هاي موضوعی نظام رده رده
کرده است که نشان از رعایت تعادل موضوعی در انتشار 

هاي  طبق یافته. داردمقاالت پزشکی و پیراپزشکی 
االت به مق ، مربوطاستناد میزان آمده، بیشترین دست هب

در پژوهش قهنویه و همکاران نیز به . مجالت بوده است
کتاب،  :هاي اطالعاتی از قبیل بیشتر از دیگر محمل ،مقاالت

در  آن طرح تحقیقاتی و غیره استناد شده است که نتایج
در پژوهش همایی و  .)4(باشد  راستاي پژوهش حاضر می

 اختصاص خود به استناد را درصد بیشترین، همکاران، کتاب
بودن مقاالت محور که علت آن کتاب) 2/89(ه است داد

با مطالعه  آن که نتایج) 3(است  »معرفت فلسفی«فصلنامه 
استناد بیشتر به مقاالت مجالت در این . حاضر مطابقت ندارد
روزآمدي،  به مربوط به تواند هاي مشابه، می پژوهش و پژوهش

ه ب ،در این مطالعه. کثرت و سهولت دسترسی به آنها باشد
در . بیشتر از منابع فارسی استناد شده است انگلیسی منابع

دست آمده است  هگل و همکاران نیز همین نتایج ب مطالعه علی
 در مقاالت چه مدیریتیکپار سیستم که علت آن را نبود

هاي اطالعاتی  کشور، عدم آگاهی پژوهشگران از وجود پایگاه
ها  پایگاه این هاي جستجو در فارسی و نداشتن آشنایی با روش

بودن و توان به بیشتر ل دیگر آن مییاز دال .)10( دانسته است
بودن منابع اطالعاتی التین نسبت به منابع پذیرتر دسترس

مده از این آ دست هاي به بر طبق یافته. زبان فارسی اشاره کرد
عاري از خطا و اشتباه در بخش بررسی، مجله مورد نظر، 

نام  درصد5/12که در  طوري به ؛نویسی نبوده است منبع
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درصد عنوان مجله، 5/8درصد عنوان، 4/5 نویسندگان،
درصد شماره 5/5درصد شماره جلد، 9/1درصد سال انتشار، 9/1

صفحات منابع، اشتباه وجود داشته است که این ارقام نسبت 
). 5(باالتر است  Adhikariمده از پژوهش آ دست به مقادیر به

ن که بر روي مقاالت مجالت در مطالعه عزیزي و همکارا
درصد از منابع داراي %76پژوهشی کشور انجام شده،  -علمی

اگر چه ممکن است این مقادیر ناچیز ). 6(اشتباه بوده است 
ولی دستیابی به منبع مورد نظر را دشوار  ،نظر برسند به

خصوص در مواردي که نام نویسندگان منبع،  به ؛سازد می
بنابراین . ت گزارش نشده باشدعنوان و یا نام مجله درس
ت بیشتري در درج منابع مقاالت نویسندگان مقاالت باید دقّ

تنهایی براي  ت نویسندگان بهولیؤه مسالبتّ. داشته باشند
ت منابع کافی نیست و ویراستاران مجله و اطمینان از صح

ولیت را به عهده ؤسردبیران مجالت نیز باید بخشی از مس
 .گیرند

  

  يگیر نتیجه
 کامالّ استناد، مورد انگلیسی مقاالت شناختی کتاب عناصر

بهتر است براي اطمینان  باشد که نمی ونکوور شیوه بر منطبق
نویسی از جمله افزارهاي منبع از نرم ،ت منابع مقاالتاز صح: 

End Note ،Refrence Manager و غیره استفاده شود .
ر هاي مکرّ ارگاههاي الزم نیز با برگزاري ک آموزشالزم است، 

تک اجزاي  در این زمینه صورت گیرد و نویسندگان با تک
همچنین مدیران ؛ آشنا شوند) شناختی عناصر کتاب(منابع 

  .ت بیشتري کنترل نمایندمنابع مقاالت را با دقّ باید مجالت
  

  تقدیر و تشکر
  معاونتاین مقاله، حاصل طرح پژوهشی مصوب 

 801کد  بیرجند با  پزشکی  ومعل  دانشگاه  تحقیقات و فناوري
تحقیقات و  ین راستا از همکاري معاونت محترمدر ا. است

  .، کمال تشکر را داریمدانشگاه  فناوري
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Abstract          Short Communication 
 
 

Collaborative Citation Analysis and Accuracy Degree of 
Vancouver Style Application in  References Of The Scientific 

Journal of Birjand University Of Medical Sciences 
 

Halimeh Sadeghi1, Masomeh Jalaeefar2, Gholamreza Sharifzadeh3 

 

Background and Aim: The journals are communication links between authors and subject specialists. The 
aim of the current study was assessing the citation analysis and accuracy degree of applying vancouver style 
in the references of the scientific journal of Birjand University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This study was a cross-sectional and randomized sampling investigation. A total of 
168 articles which was published in the Journal of Birjand University of Medical Sciences between 2006 and 
2012 were assessed. In these articles, collaboration coefficient, citation and applying Vancouver style in 
referencing were taken into accoun using a checklist and original references. The obtained results were 
analyzed applying SPSS software (V: 18) and using T-test. 

Results: The articles studied had cited to 3634 sources each of which had cited to the average of 21.6 
sources. The most Citation (i.e.82.3%) were to journal articles   and 84.1% of the citations were to English 
ones. The highest percent of the articles were in the domain of health and collaboration coefficient was 0.7. 

Conclusion: It was found that in the bibliography of the cited English articles, Vancouver style had not been 
applied completely, which should be paid attention to by scholars in their initial surveying of the articles. 

Key Words: Colaboration coefficient; Citation analysis, Journal Article 
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