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 حوزه جراحی بررسی الگوي نویسندگی و میزان استناد به مقاالت پژوهشگران ایرانی

 (ISI) هاي پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي بر اساس داده

 ***رحیم علیجانی ،**دکتر مریم سالمی، **، دکتر ثریا ضیایی*هادي شریف مقدم دکتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدي اژهو گاه اطالعاتی آي.اس.آي :هاي  تولیدات علمی، جراحی، پای

 چکیده:
استناد به معنی سند قرار دادن چیزي، تکیه به چیزي کردن و یا سخنی را سند قرار دادن و بدان تمسک جستن : زمینه و هدف

 هاي علمی فقط بر خود متکی نیست، بلکه بر بسیاريبه طور کلی نوشته که  باشد. استناد بیانگر نوعی استفاده از دانش پیشین استمی
زیربنایی بودن و کیفیت آن را  ،منابع پیشین هر موضوع استوار است. بنابراین هر چه یک پژوهش، استناد بیشتري به آن شده باشد

مورد حوزه جراحی ایرانیان تولیدات علمی ف را با توجه به استنادات ـهاي مختللفهؤبا این اوصاف پژوهش حاضر م .رساندمی
 بررسی قرار داده است.

علم سنجی، بررسی میزان دفعات استناد به مقاالت پژوهشگران ایرانی در   گیري از روش این پژوهش با بهره: ها روش مواد و
هاي پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي مورد بررسی قرار داده است. روش کار بدین طریق بود که حوزه جراحی با استفاده از داده

 یهایلفهؤاز این پایگاه استخراج سپس به صورت دستی م، گران ایرانی در حوزه جراحیرابطه با پژوهشدر هاي مورد نظر ابتدا داده
داد منابع و غیره بدست ـداد صفحات، تعـدات علمی، تعـداد نویسندگان داخلی و خارجی، جنسیت نویسندگان، انواع تولیـمانند تع

فی و ـتوصی آمار هايشاخص از هاداده لـتحلی و زیهـتج براي و گردیده 20نسخه   SPSSها وارد نرم افزارسپس داده ،آمد
هاي سوم هاي مستقل و براي آزمون فرضیهگروه t ونـهاي آماري مثل همبستگی پیرسون، براي آزمون فرضیه دوم از آزمآزمون

 و چهارم از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.
 مقاالتآن میزان استناد به هر مقاله نویسندگان  زایشـبا افان داد که ـها نشیافتهنفري،  2931داد نمونه ـبا توجه به تع :ها یافته

همچنین . دار استمعنی )>P 01/0ح (ـدارد که در سط وجود056/0برابر با  داريمعنی گی مثبت وـو همبست یابدزایش میـنیز اف
 وجود 296/0داري برابر با به آن مقاالت همبستگی مثبت و معنی ات استنادـداد دفعـتعاده در مقاله و ـابع مورد استفـبین تعداد من
 استناد به تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی با توجه به نوعمیانگین ن بین ـهمچنیدار است. ی) معن> P 01/0سطـح (دارد که در 

 زندگینامه، مقاله پژوهشی، مقاله مروري، ،یادداشت سردبیر هايطبق نتایج در حوزه .وجود داشته استي نیز تفاوت معنادارآنها 
 میانگینبین  از طرف دیگراند. ادها را به خود اختصاص دادهـبیشترین استن به ترتیب هاو چکیده همایش نامه به سردبیر سرمقاله،

 و تعداد صفحات مقاالتالمللی) (مشارکت بینملیت متفاوت  نویسندگان زن و مرد، میانگین استناد نویسندگان بااستناد به مقاالت 
 وجود نداشت.داري تفاوت معنی
. همچنین شودمقـاله می نویسندگان مقاله و نوع مقاله باعث تعـداد دفعـات استنـاد به آنتعداد نتایج نشان داد : گیـري نتیجه

تعداد صفحات یک همچنین یابد آن مقاله نیز افزایش میبیشتر باشد، تعداد استناد به  هر چه تعداد منابع استفاده شده در هر مقاله
المللی به عرصه بین تأثیري ندارد بدین معنی که کمیت تأثیري بر استفاده و ارجاع پژوهشگران مقاله بر میزان استناد به آن مقاله

 .یک مقاله بیفزاید تواند به میزان دفعات استناد بهمی یک مقاله ندارد و این کیفیت و نو بودن یک پژوهش است که
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 و هدف هزمین
بررسی استناد به تولیدات علمی، فراهم ساختن 

شکل خاصی از هایی براي کیفیت پژوهش است که از شاخص
دهی در انتشارات علمی بر رفتارهاي پژوهشی، یعنی ارجاع

هاي معتبر کیفیت شتنها سنج اند. استنادها، فعالًگرفته شده
هاي مختلف هاي اخیر در حوزهپژوهش هستند که در سال

ثیر أگیرند و در کشور ما نیز ضریب تمورد بررسی قرار می
ساس تعداد استنادات تولیدات علمی فرد و مجالت نیز بر ا

 شود.سنجیده می
اند و دامنه  هاي نوین به شدت پیچیده از آنجا که پژوهش

طلبند. واضح است افراد به تنهایی  هاي وسیعی را می مهارت
مورد نیازشان جهت پژوهش   ها و فنون بر تمام دانش، مهارت

ها و حل مسائل توسط یک فرد  تسلط ندارند و انجام پژوهش
گیر است. بنابراین همفکري  اي محدود بسیار وقته با مهارت

اي ارزشمند از  و همکاري دو یا چند پژوهشگر، مجموعه
آورد و  هاي پژوهش را در کنار هم جمع می ها و روش مهارت

سازد. مشارکت ابزاري  راه را براي حل مسائل هموار می
هاي علمی  مناسب جهت ارتقاء کارآیی و سودمندي پژوهش

هاي علمی را به طور  هاي انجام پژوهش هاست که هزین
سازد، همفکري را  ها می مساوي متوجه تمامی افراد و سازمان

آورد.  ارتقاء داده و امکان اشتراك منابع کمیاب را فراهم می
ها،  پژوهشگران در انجام پژوهش  مهمترین مزیت مشارکت

ها و فنون است. همچنین  شراکت و تسهیم دانش، مهارت
ها و برخورد  راد زمینه انتقال دانش و مهارتهمکاري اف

آورد و  ها را فراهم می نظرات و بارور ساختن افکار و اندیشه
گردد. از فواید عمده  ها و نظریات جدید منتج می به خلق ایده

اي از روابط علمی میان  مشارکت در امر پژوهش، ایجاد شبکه
 دانشمندان و پژوهشگران است. بدین ترتیب به واسطه

ها یا ملل دیگر، افراد  مشارکت با دیگر افراد در سازمان
توانند این شبکه علمی را گسترش داده و به مبادله و  می

انتقال دانش و اطالعات در حداقل زمان یاري رسانند. عالوه 
را ارتقاء داده و  ارجاع و استناد به مقاله ،مشارکتبر این، 

ر نتایج آن بر آثار بدین ترتیب احتمال استناد به اثر و تأثی
 1.دیگر افزایش خواهد یافت

علمی، میزان و   رغم تأکید فراوان بر مشارکت علی
وسعت مشارکت در میان پژوهشگران ایرانی و اینکه آیا 

اي میان درجه همکاري و تأثیر یک پژوهش وجود دارد،  رابطه
شود از جمله  نامشخص است. از این رو سؤاالتی مطرح می

ان مشارکت در میان پژوهشگران ایرانی در اینکه آیا میز

طول چند دهه گذشته افزایش یافته است؟ آیا درجه 
هاي پژوهش تأثیري دارد؟ آیا  مشارکت بر کیفیت یافته

اي میان میزان پایین مشارکت علمی پژوهشگران یک  رابطه
حوزه موضوعی و میزان پایین تولیدات علمی آن حوزه وجود 

  دارد؟
معتقدند که افزایش تعداد  Fox, Faverفاکس و فیور 

هاي مشارکتی به خاطر همکاري متخصصان در انجام  پژوهش
ها منتج خواهد شد. دلیل  ها به افزایش کیفیت پژوهش آن

تواند به طبیعت  هاي مشارکتی می عمده انجام پژوهش
رویه هزینه ابزارهاي  ها، افزایش بی اي پژوهش رشته میان

آزمایشگاهی و عالقه مشترك دانشمندان پژوهش، تسهیالت 
 2.به یک رشته نسبت داده شود

کند که  پژوهش حاضر چند هدف اصلی را دنبال می
) تعیین ماهیت الگوي نویسندگی پژوهشگران ایرانی 1شامل: 

) مشخص ساختن سهم مقاالت انفرادي در 2 جراحیدر حوزه 
همکاري  میان میزان  ) یافتن رابطه3مقابل مقاالت مشارکتی، 

) تجزیه و 4ها و  پژوهشگران و میزان تولیدات علمی آن
تحلیل رابطه میان تعداد دفعات استناد به هر مقاله و تعداد 
نویسندگان آن مقاله، منابع، نویسندگان خارجی، تعداد 

 .باشد، میصفحات و نوع مقاله

 ها واد و روشـم
 سنجی انجام  هاي علم گیري از روش این پژوهش با بهره

شده است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی پژوهشگران 
طی  ISI Web of Science ایرانی در حوزه جراحی از پایگاه

تشکیل داده است. روش  2015تا پایان مارس  1992هاي  سال
هاي مورد  کار به این طریق بود که با محدود کردن سال

بررسی و سپس با مشخص کردن زمینه جراحی و بعد از آن 
ایران در گزینه آدرس، جستجوي مورد نظر صورت گرفت. نام 

 2015مقاله در زمینه جراحی تا پایان مارس  2931تعداد 
مربوط به پژوهشگران ایرانی از این پایگاه استخراج شد. به 
طور کلی تولیدات علمی حوزه جراحی در این بازه زمانی روي 

 استناد دریافت نموده بودند. مدارك به دست 14315هم 
آمده به صورت دستی در یک دوره یک ماهه مورد ارزیابی 

ها، تعداد منابع  قرار گرفت و میزان مشارکت نویسندگان آن
هر مقاله، نوع مدرك، تعداد دفعات استناد به هر مقاله، ملیت 
و جنسیت نویسندگان معین گردید. دلیل اینکه این کار به 

مشارکت صورت دستی انجام شد به این خاطر بود که فقط 
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وان از طریق موتور تحلیل پایگاه ـت ی را میـالملل بین
اطالعاتی آي.اس.آي به دست آورد و در زمینه مشارکت 

ه نشده است. ـاي در این پایگاه تعبی گزینه ـچنویسندگان هی
 توصیفی آمار هايشاخص از هاداده تحلیل و زیهـتج براي
 و میانگین فراوانی، توزیع داولـج درصد، فراوانی، رـنظی
 آمار شـبخ در ار استفاده شده است.ـمعی رافـانح

م و ششم از ـهاي اول، پنجاستنباطی نیز براي آزمون فرضیه
ون فرضیه دوم از ـی پیرسون، براي آزمـآزمون همبستگ

هاي مستقل و براي آزمون فرضیه هاي سوم و روهـگ tآزمون 
 )ANOVA(ون تحلیل واریانس یک طرفه ـچهارم نیز از آزم

استفاده شده  20ویرایش  SPSSبا کمک نرم افزار آماري 
 است.

 هایافته
هاي این پژوهش در دو بخش ارائه شده است. تهفیا

هاي توصیفی که (توزیع فراوانی و درصد) به نخست یافته
ها و صورت جداول ارائه گردیده و سپس بررسی فرضیه

هاي توصیفی یافتههاي مربوط به آنها ارائه شده است. یافته
مربوط به روند تولیدات علمی ایرانیان در حوزه جراحی را 

 توان در جدول زیر مشاهده کرد.می
روند تولیدات علمی ایرانیان در حوزه جراحی را  1جدول 

طبق این جدول روند تولیدات علمی این حوزه  ،دهدنشان می
به طوري که هر سال نسبت به سال قبل  ،صعودي بوده است

 افزایش قابل توجهی داشته است.
آمده، بیش از نیمی از مقاالت  2ونه که در جدول ـهمانگ

ت زنان و مردان به ـدرصد با مشارک 53ی یعنی ـورد بررسـم
 هـهم دـدرص 8/45ده است. ـریر درآمـرشته تح

دگان ـنویسن کلیه دـدرص 2/1ا ـرد و تنهـمآن نویسندگان 
 باشند.میزن آن 

روند مشارکت علمی زنان در  1نمودار و  3طبق جدول 
هاي مختلف تولیدات علمی این حوزه، با نوساناتی در سال

مواجه بوده است به طوري که هر سال نسبت به سال قبل و 
ولی روي هم رفته  ،بعد از خود کاهش یا افزایش داشته است

به طوري که در سال  ،مشارکت زنان روندي رو به جلویی دارد
 اند. مشارکت را داشته بیشترین 2013

ل  دو ی ـ1ج ح جرا ه  حوز در  ن  یا ایران ی  دات علم ولی د ت  رون

دیف ل ر د مقاالت سا دا د تع  درص

1 2015 22 75/ 
2 2014 395 48/13 

3 2013 382 03/13 

4 2012 360 28/12 

5 2010 326 12/11 

6 2011 302 30/10 

7 2009 289 86/9 
8 2008 284 69/9 
9 2007 200 82/6 

10 2006 109 72/3 
11 2005 80 73/2 
12 2003 39 33/1 
13 2004 39 33/1 
14 2002 24 82/0 
15 2000 16 55/0 
16 1999 12 41/0 
17 1998 12 41/0 
18 2001 10 34/0 
19 1996 7 24/0 
20 1995 6 20/0 
21 1994 6 20/0 
22 1997 5 17/0 
23 1992 4 14/0 
24 1993 2 07/0 

 100 2931 جمع

ل دو ن ـ2 ج دگا ویسن ت ن  جنسی

دیف ت ر ی جنسی ی فراوان فراوان د   درص

 2/1 34 زن  1
 8/45 1343 مرد 2
 53 1554 مشترك 3

 100 2931 جمع کل
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دار  ل1نمو در سا ن  ت زنا د مشارک یـ رون د بررس ي مور  ها
 

 
االت یعنی ـر مقـآمده، اکث 4دول ـونه که در جـهمانگ

دون مشارکت ـدگان ایرانی بـط نویسنـد توسـدرص 22/76
ارکت ـد با مشـدرص 78/23ده و ـر شـها منتشیـخارج
ده ـر شـا منتشـارجی آنهـکاران خـدگان و همـنویسن
 است.

، دهدمقاالت را نشان میتعداد نویسندگان  5 جدول
 مورد 635 بیشترین فراوانی در زمینه تعداد نویسندگان با

کمترین فراوانی با  ،نویسنده 2 مربوط به مقاالت با %)7/21(
، 22، 19، 18به طور مشترك مربوط به مقاالت با  و یک مورد

 نویسنده بوده است. 50و  30، 24

 هاهاي مربوط به فرضیهیافته
به منظور بررسی فرضیه اول پژوهش، مبتنی بر این مورد 
که با افزایش تعداد نویسنده در هر مقاله میزان استناد به آن 

یابد از ضریب همبستگی استفاده شده مقاله نیز افزایش می
بین تعداد نویسندگان و ضریب همبستگیِ با توجه به است. 

 در سطح که 056/0آنها که برابر با زان استناد به مقاالت ـمی
درصد اطمینان  95راین با ـبناب .)> 01/0P( دار استمعنی

تعداد نویسندگان  داري بینرابطه مثبت و معنیتوان گفت می

آنها وجود دارد. هر چند این االت ـو میزان استناد به مق
 ،به دست آمده کم است 056/0 یـدار ضریب همبستگـمق

افزایش تعداد  باتوان اینگونه بیان کرد که ولی می
داد استناد به مقاله نیز افزایش یافته و ـنویسندگان، تع

بالعکس با کاهش تعداد نویسندگان میزان استناد به مقاله نیز 
 کاهش یافته است.

در رابطه با فرضیه دوم پژوهش، مبتنی بر این مورد که 
داد استناد به مقاالت با توجه به ملیت نویسندگان ـبین تع

 مقدار 6با توجه به جدول ها یافته ،داردود ـتفاوت وج
074/1- =t ) 088/0استP = که در سطح آماري مرسوم (

 شودمیفرض صفر تأیید بنابراین  ،دار نیستمعنی 05/0یعنی 
به گردد. ژوهش رد میـو فرض خالف یا همان فرضیه پ

زان استناد به مقاالت با توجه به ملیت ـبین می عبارتی
که  عناداري وجود نداشته است. به نحوينویسندگان تفاوت م

و  79/4االت با نویسندگان ایرانی ـمیانگین استناد به مق
مقاالتی که با مشارکت نویسندگان ایرانی و خارجی انتشار 

ها بیانگر باالتر بودن است. هر چند دادهبوده  71/5یافته 
ولی این تفاوت از  ،ی بودهـمیزان استناد به مقاالت مشارکت

 نظر آماري معنادار نیست.
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ل  دو ی  ـ 3ج دات علم ولی در ت ن  ت زنا د مشارک  رون

دیف ل ر ن سا د زنا دا د تع  درص

1 1992 6 20/0 
2 1993 3 10/0 
3 1994 6 20/0 
4 1995 29 95/0 
5 1996 7 23/0 
6 1997 5 16/0 
7 1998 13 43/0 
8 1999 37 21/1 
9 2000 17 56/0 

10 2001 49 61/1 
11 2002 20 66/0 
12 2003 101 31/3 
13 2004 50 64/1 
14 2005 183 6 
15 2006 92 01/3 
16 2007 325 65/10 

17 2008 195 39/6 
18 2009 358 73/11 

19 2010 238 80/7 
20 2011 282 24/9 
21 2012 272 91/8 
22 2013 449 71/14 

23 2014 278 11/9 
24 2015 37 21/1 

 100 3052 جمع

ل دو ن ـ 4 ج دگا ویسن ت ن  ملی
دیف ت ر ی ملی ی فراوان فراوان د   درص

 22/76 2234 ایرانی  1
 78/23 697 مشارکتی 2

 100 2931 جمع کل

 
 

ل دو ی ـ 5 ج ن مقاالت فراوان دگا ویسن د ن دا  تع

د  دا نتع دگا ویسن ی ن ی فراوان فراوان د   درص

2 635 7/21 
3 523 8/17 
4 480 4/16 
5 420 3/14 
6 332 3/11 
7 208 1/7 
8 137 7/4 
9 83 8/2 

10 48 6/1 
11 24 8/0 
12 15 5/0 
13 9 3/0 
14 7 2/0 
15 2 1/0 
18 1 03/0 
19 1 03/0 
21 2 1/0 
22 1 03/0 
24 1 03/0 
30 1 03/0 
50 1 03/0 

 100 2931 جمع کل

 50؛ بیشینه: 1؛ کمینه: 69/2: معیار ؛ انحراف54/4میانگین: 

فرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه بین تعداد استناد 
براي آزمون  .به مقاالت با توجه به نوع مقاالت پرداخته است

با  .ضیه از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده استراین ف
سطح  است که در =F 685/32 مقدار و 7دول ـتوجه ج

001/0P< فرضیه پژوهش ارت دیگرـباشد. به عبمی معنادار 
توجه به نوع مقاالت  ااد بـزان استنـاوت میـتفی بر ـمبن

 . )6(جدول  گرددتأیید می
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ل  دو استـ  6ج ن  ت نتفاوت میزا ه ملی جه ب ها با تو د ا
ن مقاالت دگا ویسن  ن

ت ن تابعی  t df P میانگی
تیجه  ن
ن  آزمو

 79/4 ایرانی
074/1- 2928 088/0 

تأیید فرض 
 71/5 مشترك صفر

توان گفت بین میزان درصد اطمینان می 99بنابراین با 
استنادها به مقاالت با توجه به نوع مقاله تفاوت معناداري 

مقاالت نوع که میانگین استنادها به  نحويوجود داشته، به 
 مقاله پژوهشی، 67/9 مقاله مروري، 20/13 سردبیر یادداشت

 دبیررسبه  نامه ،25/1 سرمقاله، 38/3 زندگینامه ،94/5
صفر  تصحیحو مقاالت نوع  12/0 هاچکیده همایش ،87/0

 بوده که این تفاوت از نظر آماري معنادار است.

ل  دو نـ  7ج ع مقاالت تفاوت میزا و ه ن جه ب ه تو د ب  استنا

ه ع مقال ن نو  F df P میانگی
تیجه  ن
ن  آزمو

 94/5 مقاله پژوهشی

685/32 7 001/0 
رد فرض 

 صفر

 87/0 نامه به سردبیر
 25/1 سرمقاله
 00/0 تصحیح
چکیده 
 هاهمایش

12/0 

 67/9 مقاله مروري
 38/3 زندگینامه

یادداشت به 
 سردبیر

20/13 

ربوط به فرضیه شماره چهار این پژوهش ـم 8جدول 
باشد که به بررسی این مورد پرداخته است که بین تعداد می

استناد به مقاالت نویسندگان زن و مرد تفاوت وجود دارد. 
 شود. هاي این پژوهش در جدول ذیل مشاهده مییافته

 

 

 

ل  دو ن است ـ 8ج ه نتفاوت میزا جه ب ها با تو د ت ا جنسی
ن مقاالت دگا ویسن  ن

ن 0 ن F df P میانگی تیجه آزمو  ن
 83/4 مرد

 82/1 زن تأیید فرض صفر 102/0 2 282/2
 5 مشترك

باشد که در می =F 282/2مقدار  8با توجه به جدول 
مقدار  باشد.دار نمیسطح آماري مرسوم و قابل قبول معنی

که از مقدار بحرانی آن  = 102/0Pآن برابر است با  معناداري
. به دوشمیفرض صفر تأیید و  تر استبزرگ 05/0یعنی 

استناد میانگین  ، بینبا توجه به جنسیت نویسندگان عبارتی
. نداردتفاوت معناداري وجود زن و مرد و مشترك به مقاالت 

، 83/4که میانگین استناد به مقاالت با نویسنده مرد  به نحوي
و مقاالتی که با مشارکت نویسندگان زن  82/1با نویسنده زن 

بوده که این اختالف از نظر آماري  5و مرد انتشار یافته 
 معنادار نبوده است.

فرضیه پنجم پژوهش به بررسی بین تعداد منابع مورد 
با  استفاده مقاله و تعداد استناد به مقاالت پرداخته است که

 استنادها ضریب همبستگی بین تعداد منابع و تعدادتوجه به 
دار است. معنی > 01/0Pسطح  است که در 296/0برابر با 
فرض صفر رد شده و فرض خالف یا همان فرضیه  بنابراین

درصد اطمینان  95 به عبارتی با ردد.ـگپژوهش تأیید می
بین تعداد منابع مورد استفاده و میزان که توان گفت می

و مثبتی  ورد بررسی رابطه معنادارـاد به مقاالت مـاستن
گی ضعیف بوده است. این ـولی این همبست وجود داشته

با افزایش تعداد منابع مورد ر آن است که ـهمبستگی بیانگ
استفاده در مقاله، تعداد استناد به مقاله نیز افزایش یافته و 

ش تعداد منابع میزان استناد به مقاله نیز ـبالعکس با کاه
 کاهش یافته است.

که بین ـی بر اینـژوهش، مبتنـو فرضیه آخر این پ
اد به مقاالت رابطه ـداد استنـاله و تعـات مقـتعداد صفح
 . وجود دارد

  



 72 1394، سال 2، شماره 23نشریه جراحی ایران، دوره 

ضریب همبستگی بین  نتایج به دست آمدهبه  با توجه
است که  027/0استنادها برابر با  مقاله با تعداد صفحات تعداد

داري مقدار معنی ،باشددار نمیمعنی ،آماري مرسومسطح  در
 05/0که از مقدار بحرانی آن یعنی  است = 139/0Pآن برابر با 

فرض صفر تأیید شده و فرض  بنابراین ،باشدمیتر بزرگ
 95گردد. بنابراین با خالف یا همان فرضیه پژوهش رد می

توان گفت بین تعداد صفحات مقاله و درصد اطمینان می
معناداري وجود میزان استناد به مقاالت مورد بررسی رابطه 

 نداشته است.

 بحث
دهد که تولیدات  هاي پژوهش حاضر نشان می یافته

علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی رشد بسیار خوبی 
داشته است و این پژوهش، نیز با توجه به این رشد شتابنده، 

هاي مختلف لفهؤبر آن شد تا میزان استناد به مقاالت را با م
برداري الزم صورت گیرد. بر تایج آن بهرهبسنجد تا بتوان از ن

هاي این پژوهش نشان داد که بین تعداد این اساس، یافته
نویسندگان و میزان استناد به مقاالت مورد بررسی رابطه 
معنادار و مثبتی وجود داشته و با افزایش تعداد نویسندگان، 
تعداد استناد به مقاله نیز افزایش یافته و بالعکس با کاهش 

عداد نویسندگان میزان استناد به مقاله نیز کاهش یافته ت
عرفان هاي پژوهش هاي پژوهش حاضر با یافتهیافته است.

) و فیگ و 2012)، موغلی و دیگران (1392ران (ـمنش و دیگ
چرا که آنها نیز در  5-3ت داشته،ـ) مطابق2006ران (ـدیگ

هاي خود رابطه مثبت و معنادار بین تعداد پژوهش
از اند. نویسندگان و تعداد استناد به مقاالت را تأیید نموده

آنجا که همکاري چند پژوهشگر با یکدیگر در انجام یک 
پژوهش عالوه بر تقسیم کار و سرعت بخشیدن به انجام 

ها و  اندیشی و در نتیجه ظهور ایده کارها، به همفکري و هم
تري  هاي صحیح گیري تر و تصمیم نظریات مستحکم

توان انتظار داشت که حاصل چنین کار گروهی  انجامد، می می
از کیفیت علمی باالتري برخوردار باشد. عالوه بر این روشن و 
واضح است که با مشارکت چندین پژوهشگر، تعداد نفراتی 

شناسند و به احتمال زیاد در  که آن پژوهشگران را می
واهد ها استناد خواهند کرد، افزایش خ هایشان به آن پژوهش

توان بیان داشت که مشارکت، رؤیت  در این صورت می ،یافت
بالقوه اثر را ارتقاء داده، احتمال استناد به اثر و تأثیر نتایج 
آن را بر دیگر آثار افزایش خواهد داد و به توسعه و رشد 

 کیفی و کمی تولیدات علمی منتج خواهد شد. 

 نشان داد که بین تعداد هاي پژوهشیافته همچنین
استناد به مقاالت با توجه به ملیت نویسندگان تفاوت 

با توجه به اینکه مقاالتی که با  معناداري وجود نداشته است.
تجربیات چند کشور در  ،شوندالمللی تولید میمشارکت بین

گذارند و دامنه جامعه اطالعاتی که آن حوزه را به نمایش می
، تر شودگستردهرسد کنند نیز به نظر میاز آن استفاده می

هر چند در این پژوهش نیز میزان استناد به مقاالتی که با 
ت نویسندگان ایرانی و نویسندگان خارجی نگاشته ـمشارک

ت به مقاالتی که داراي نویسندگان فقط ایرانی ـشده نسب
اند، بیشتر بوده ولی این تفاوت از نظر آماري معنادار بوده

انگر آن بوده که مشارکت نبوده است. در عین حال نتایج بی
تواند میزان نویسندگان ایرانی با همتایان خارجی خود می

تواند استناد به مقاالت را افزایش دهد. این مسئله می
اي براي نویسندگان در جهت افزایش میزان استنادها زهـانگی

 باشد. 
همچنین یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد با توجه به 

یزان استنادها تفاوت معناداري وجود نوع مقاله نیز بین م
نوع مدرك در پایگاه  38از آنجا که بیش از داشته است. 

لفه نیز مورد ؤاین م ،شوداطالعاتی آي.اس.آي نمایه می
بررسی قرار گرفت تا پژوهشگران متوجه شوند که کدام نوع 

گیرد و سایر از مدارك آنها مورد اقبال بیشتري قرار می
الملل به آنها مراجعه و از آن ه بینپژوهشگران در عرص

کنند. طبق نتایج این بخش از پژوهش، تولیدات استفاده می
 یادداشتبه ترتیب، علمی پژوهشگران ایرانی در این حوزه، 

و  به سردبیر نامه، سرمقاله، زندگینامه ،مقاله مروري، سردبیر
بیشترین استنادها را به خود اختصاص  هاچکیده همایش

بنابراین با توجه به نتایج این بخش از پژوهش،  اندداده
توانند براي نگارش تولیدات علمی پژوهشگران این حوزه می

ریزي نمایند که مورد استفاده و اقبال خود طوري برنامه
ها در الملل قرار گیرد. همچنین یافتهبیشتري در عرصه بین

بین  رابط با جنسیت و تعداد استناد به مقاالت، نشان داد که
ثیري أمیزان استناد به مقاالت و زن یا مرد بودن نویسندگان ت

رد بود ـندارد و حتی مقاالتی که هم داراي نویسنده زن و م
دار نبود. بنابراین پژوهشگران در میزان گرفتن استناد معنی

باید براي کارهاي گروهی خود نسبت به این موضوع حساس 
 اکتفا کنند. نبوده و تنها به توانایی و تخصص فرد

همچنین نتایج نشان داد که بین تعداد منابع مورد 
دار و استفاده در مقاله و تعداد استناد به آن مقاله رابطه معنی

بدین معنی که هر چه نویسندگان، از  ،مثبتی وجود دارد
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اقبال و  ،منابع بیشتري در مقاالت خود استفاده کرده باشند
رجوع به آن مقاالت نیز بیشتر بوده است و این نشانه آن 

با اشراف بیشتر و مطالعات بیشتري  ی کهاست که نویسندگان
اي با اعتبار و ، مقالهانددر آورده تحریررا به رشته  خود مقاله

چرا که با استناد به  ،نمایندجامع نگري بیشتر منتشر می
به اعتبار علمی اثر خود منابع متعدد در حوزه موضوعی 

از این رو و با توجه به اعتبار باالي این مقاالت  اند.افزوده
نویسندگان زیادي نیز به آنها رجوع کرده و از آنها براي 

 نمایند.نگارش مقاالت خود به دلیل مستند بودن استفاده می

که تعداد صفحات مقاله همچنین نتایج بیانگر آن بوده 
فعات استناد به آن مقاله ندارد. بنابراین ثیري بر تعداد دأت

پژوهشگران این حوزه باید به این نکته توجه نمایند که نتایج 
و نو بودن موضوع مقاله بر تعداد صفحات آن ارجحیت دارد و 
باید سعی نمایند که به کیفیت تولیدات علمی خود بیفزایند و 

 تنها به کمیت آن توجه ننمایند.

 گیرينتیجه
داد نویسندگان ـکلی نشان داد که هر چه تعنتایج 

اله نیز ـاد به آن مقـات استنـداد دفعـبیشتر باشد تع
زایش میزان ـدارك به افـیابد. همچنین نوع مزایش میـاف

المللی در این ولی مشارکت بین ،انجامددفعات استناد می
ثیري بر میزان دفعات استناد به مقاالت نداشت. أپژوهش ت

ثیري در افزایش دفعات استناد به أیت تهمچنین جنس
مقاالت نداشت. همچنین سایر نتایج نشان داد که هر چه 

تعداد  ،هر مقاله بیشتر باشد تعداد منابع استفاده شده در
یابد و نتایج نیز حاکی از استناد به آن مقاله نیز افزایش می

آن بود که تعداد صفحات یک مقاله بر میزان استناد به آن 
ثیري بر استفاده أبدین معنی که کمیت ت ،ثیري نداردأت مقاله

المللی به یک مقاله ندارد و و ارجاع پژوهشگران عرصه بین
تواند به میزان این کیفیت و نو بودن یک پژوهش است که می

 عات استناد به یک مقاله بیفزاید.دف
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Introduction & Objective: Citation means to document something, to lean something, or to 

document an utterance and referring to it. Citation expresses a kind of using previous knowledge, which 
means that scientific writings do not merely lean on themselves, but benefit from various previous 
references. Therefore, the more a study receives citations, the more it shows to be fundamental and of 
quality. With this in mind, the current research has investigated different elements concerning Iranian 
surgery scientific productions’ citations. 

Materials & Methods: This research uses Scientometric method to investigate, the rate of citations of 
Iranian researchers in the field of surgery by using data from ISI database. We first retrieved the needed 
data about Iranian researchers in the field of surgery from this database, and then we manually got the 
elements regarding this research, like the number of domestic and foreign authors, sexuality of authors, 
types of scientific productions, the number of pages, the number of references, etc. Then our data were 
entered into the SPSS Software, version 20, and for analyzing data we used scales of descriptive statistics 
and statistical tests such as Pearson – Moment Correlation, for testing second hypotheses, independent 
group T- test and for testing third and fourth hypotheses, one way ANOVA . 

Results: With regard to the sample of 2931 researchers, the findings showed that with an increase in 
the number of authors of each article, the rate of citations to them increases and there is a positive 
correlation and significance equal to 0.056, so that at the level of (P<0.01) it is significant. Also between 
the number of used references in an article and the number of citations to those articles there is a positive 
correlation and significance equal to 0.296, which is significant at the level of (P<0.01). Also between the 
citation mean to scientific productions of Iranians with regard to the type of them there is a difference 
significance. According to our results, most of the citations were in the fields of Note, Review, Article, 
Bibliography, Editorial, Letter to Editor, and Meeting Abstract, respectively. On the other hand, there is no 
significance difference among citation mean of female and male authors, and citation mean of authors from 
different nationalities (international collaboration), and the number of articles’ pages . 

Conclusions: The results showed that the number of an article’s authors and the type of article is not a 
cause for the number of citations of that article. Also the more the references are used in an article, the 
more citations are to it. The number of pages of an article does not affect the rate of citations to that article, 
which means that the number of pages of an article does not affect the reference to it by international 
researchers, but it is the quality and newness of a research that can increase the rate of the citations of an 
article  
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