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حوزه  مندنظام ياستناد به مقاالت مرور بر عوامل موثر لیتحل  

 رانیا یپزشک
  

 

  
 3/ داودحاصلی2وزیري / اسماعیل1آباديفیض منصوره 

  چکیده
  

مند هستند. این مطالعات از طریق یکی از انواع مقاالت داراي اهمیت در حوزه علوم پزشکی، مقاالت مروري نظام :مقدمه
 وضعیت بررسی حاضر مقاله هدفسازند. گیري را فراهم میسازي  شواهد موجود، اطالعات الزم براي تصمیمیکپارچه

  مقاالت است.  این در استنادها بر موثر عوامل شناسایی و هاآن به داستنا میزان ایران،  پزشکی حوزه مندنظام مروري مقاالت

وضعیت  به بررسی هاي آماريآزمونسنجی و با استفاده از روش علم : پژوهش حاضر از نوع کاربردي است کهکار روش
  وب آو ساینس پرداخته است.مند حوزه پزشکی ایران در پایگاه مروري نظام مقاله 382

 تا 2013 هايسال ایران، طی پزشکی مند حوزهنظام مروري مقاالت درصد 60 حدود دادکه نشان پژوهش این نتایج: هایافته
گروه . است کردهر منتش را مروري مقاالت درصد 15 از بیش وداخلی عمومی پزشکی موضوعی گروه. اندمنتشرشده 2015

 274 بیشترین استناد دریافتی به یک مقاله. رده اول قرار دارداستناد به هر مقاله، در  18موضوعی گوارش و کبد با متوسط 
از میان هفت عامل موثر بر استناد (طول مقاله، طول عنوان، طول چکیده، تعداد کلیدواژه، تعداد نویسندگان،  .بار بوده است

ده و تعداد منابع و مآخذ مقاله کنندو متغیرکشورهاي مشارکت المللی) تنها بینبین هايتعداد منابع و ماخذ و میزان همکاري
اي میان سایر عوامل بر داري وجود داشت و رابطهبا تعداد استنادهاي آنها در مقاالت مروري پزشکی ایران رابطه معنی

  استناد در این نوع مقاالت وجود نداشت.
 اند، استناد بیشتري دریافتالمللی نوشته شدهمقاالتی که به صورت بین ،نشان دادنتایج حاصل از پژوهش : گیرينتیجه
بیشتر آن  پذیريالمللی یکی از راهکارهاي افزایش استناد به مقاله و رویتبنابراین  نگارش مقاله با نویسندگان بین. اندکرده
 .است

  ایران مند، عوامل موثر بر استناد، پزشکی،مقاالت مروري نظام:هاکلیدواژه
 

  :07/12/95: یینها رشیپذ  23/11/95: ییاصالح نها  10/07/95وصول مقاله  
  

                                                
 علوم دانشگاه رسانی، اطالع و ارشدکتابداري تهران؛کارشناس تهران، دانشگاه دانشکده مدیریت، شناسی،دانش و اطالعات علم يدکتر دانشجوي. ١

 )feizabadi_mns@ut.ac.ir( نویسنده مسئول ایران؛ سبزوار، سبزوار،  پزشکی

 شناسی،دانشکدهودانش اطالعات علم دکتري زابل،زابل؛ دانشجوي دانشگاهشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانش و اطالعات علم گروه . مربی2

 تهران،تهران،ایران مدیریت،دانشگاه

 تهران،تهران،ایران مدیریت،دانشگاه شناسی،دانشکدهدانش و اطالعات علم دکتري . دانشجوي3
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پژوهشی منتشر شده در حوزه پزشکی در  -تعداد مقاالت علمی
اند که در سراسر دادهحال افزایش است. مطالعات نشان

هاي علوم اجتماعی، بیش از نیمی از هاي علمی و تخصصرشته
گیرند. این رقم اگرچه در قرار نمیمقاالت، هرگز مورد استناد 

ها حوزه مقاالت زیست پزشکی کمتر است اما در برخی از رشته
. استناد در حقیقت شاخصی است ]1[از این مقدار نیز بیشتر است

شود و هاي علمی سنجیده میکه به وسیله آن تاثیر مقاله بر زمینه
براي نشان دادن اثر علمی یک مقاله یا مجله مورد استفاده قرار 

گیرد. بنابراین به طور معمول هدف محققان این است که می
شتري ر کنند که از طریق دریافت استناد بیشتر، اثر بیمقاالتی منتش

بر علم بگذارند. عالوه بر این، دریافت استناد بیشتر، در پیشرفت 
.از طرف دیگر، ]2[شغلی و ارتقاء پژوهشگران نیز موثر است

ناد به طور سنتی به عنوان سپاسگزاري و تصدیق رسمی است
راین تعداد بنابشود، ات قبلی منتشر شده در نظر گرفته میمطالع

گیرد، دفعاتی که یک مقاله توسط دیگران مورد استناد قرار می
تواند نشان دهنده کاربرد علمی آن مطالعه باشد. تعداد می

ی گیرندگان براي ارزیاباستنادها به طور معمول توسط تصمیم
هاي تحقیقاتی ها و سازمانعملکرد علمی محققان، گروه

بندي، استخدام و بر مبناي آن، در خصوص بودجه استفاده شده
 . ]3[شودگیري میو ارتقاء، تصمیم

پژوهش، مورد نقد  اگرچه امروزه استفاده از استناد در ارزیابی
قرار گرفته است اما این شاخص، همچنان به عنوان یکی از 

هاي اصلی ارزیابی پژوهش و تعیین وضعیت اثر شاخص
گیرد. با توجه به اهمیت استناد محققان، مورد استفاده قرار می

 هايماهیت انگیزهرغم پیچیدگی پژوهش، علی در ارزیابی
هاي مقاالت هستند که ارتباط استناد، برخی عوامل و ویژگی

ها با استناد در مطالعات گوناگون بررسی شده و مورد تایید آن
. دانستن عواملی که بر استناد به یک ]4 ،2 ،1[قرار گرفته است

تواند به محققان و ارزیابان در تخمین و مقاله نقش دارند، می
. در ]2[ایدبینی میزان استنادهاي دریافتی کمک نمپیش

ي وامل متعددهاي انجام گرفته مشخص شده است که عبررسی
آل . ]6 ،5 ،1[بر میزان استنادهاي دریافتی یک مقاله تاثیر دارد

ی عامل موثر بر استنادهاي دریافت دیگران، بیش از سیابراهیم و 
. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از: اندرا شناسایی کرده

در نشریات با ضریب تاثیر باال، دسترسی آزاد به انتشار مقاله 
المللی در نگارش مقاالت، انجام مقاالت علمی، همکاري بین

کارهاي علمی به صورت گروهی و تیمی، استفاده از ارجاعات 
 تر، نوشتن مقاالتبیشتر در مقاالت، انتشار مقاالت طوالنی

.عالوه بر این، عوامل دیگري که بر نرخ استناد ]5[مروري
اد هاي نویسندگان مقاالت استنویژگی: گذارند عبارتندازاثرمی

شده، چکیده، مجله، زمینه، منابع و ماخذ، طول مقاله، جنسیت و 
ترین عواملی که بر . در ادامه عمده]4 ،1[تعداد نویسنده

ی و گذارند، مورد بررساستنادهاي دریافتی یک مقاله تاثیر می
  .اندتحلیل بیشتر قرار گرفته

ــت ــتناد طول مقاله اسـ . ]7 ،6 ،3 ،2[یکی از عوامل موثر بر اسـ
ــتري دریافت تر به نظر میمقاالت طوالنی ــتناد بیش ــد که اس   رس

هــاي گونــاگون انجــام گرفتــه در حوزه کننــد. مطــالعــاتمی
ــان ــتنادنش  هاي دریافتیدهنده وجود رابطه میان طول مقاله و اس

شد که         ستناد این با شاید دلیل اثرگذاري طول مقاله بر ا ست.  ا
هاي کنند و بخشمی هاي بیشــتري ارائه تر ایدهمقاالت طوالنی

ــمفصــل،هاشــناســی و یافتهمختلف مقاله مانند روش  یحتر توض
ند  میداده  ــو ــتر         ]6 ،2[شـ با طول بیشـ قاالت  که م یا این  و 

پذیري بیشتري در نشریه دارند و هر چه محتوا بیشتر باشد رویت
  .]3[شوداحتمال دریافت استناد نیز بیشتر می

ــتنادها دریافتی یک مقاله، طول             عامل اثرگذار دیگر بر تعداد اسـ
ــر و       ــت. عنوان یک مقاله به طور قطع، مهمترین عنصـ عنوان اسـ

ــوص  ،بخش یک مقاله علمی اســت زیرا خوانندگان را در خص
ــویق به خواندن مقاله می .  ]8[کندمحتواي متن مطلع و آنها را تشـ

ه تري هســتند برســد مقاالتی که داراي عنوان طوالنیبه نظر می
 شناسی  لیل اینکه ممکن است در عنوان آنها در خصوص روش  د

شتري ارائه  ،و یا نتایج شد    جزئیات بی م کردن ، و یا با فراهشده با
ــدن را افزایش   ــتر، احتمال خوانده ش ــتجو کلمات بیش امکان جس

ــتري جذب  و در نتیجه داده ــتناد بیش در البته . ]10 ،9 ،1[کننداس
مانند مطالعه انجام شده بر روي مقاالت حوزه  برخی از مطالعات،

شناسی و مقاالت حوزه زیست پزشکی، نتایج نشان داد که       روان
ــتري دریافت کرده  ،ترمقاالت داراي عنوان کوتاه ــتناد بیش   انداس

 مقدمه
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رسد رابطه میان طول عنوان و تعداد به نظر میچنین  .]12 ،11 ،8[
 .]8[استناد به حوزه موضوعی مورد بررسی وابسته باشد

ناد          ــت عداد اسـ گذار دیگر بر ت مل اثر یافتی   عا عداد  هاي در ، ت
به طور معمول مقاالتی که چندین نویسـنده  نویسـندگان اسـت.   

ــر    ،دارند ــنده منتش ــورت تک نویس ــتر از مقاالتی که به ص  بیش
ــده ــتناد دریافت کردهش اند. مطالعات متعدد که بر روي  اند، اس

ها، حوز    ــور قاالت کشـ مان   هم ها و مجالت مختلف  ها، ســـاز
ــان   ــت نش ــورت گرفته اس ــتناد انددادهص و  اهکه میان تعداد اس

ــتگی وجود دارد به عبارتی        ــندگان مقاالت همبسـ  تعداد نویسـ
 ر مقاالتبه تاثیرگذاري و استناد بیشت   ، تعداد نویسندگان بیشتر  

  .]15-13 ،6 ،3[منجر شده است
ستنادها     سندگان، عامل دیگري که بر تعداد ا عالوه بر تعداد نوی

.  ]17 ،16 ،14 ،3[همکاري علمی اســت ،گذارددریافتی اثر می
ــارکت علمی باعث رویت ــتر یر بیثپذیري و تاهمکاري و مش ش

ــطح ملی و بین تولیــدات علمی ــودمی المللیدر سـ .  ]13[شـ
ــتناد می  هاي بین همکاري   ،6[گردند المللی منجر به افزایش اسـ

ــان  . ]18 ــت که همکاري   مطالعات نشـ مللی ال ي بینها داده اسـ
وده  ب تربراي موســســات کوچکتر از موســســات بزرگترمفید    

ــت ــندگان    رايها، ب از طرف دیگر این همکاري . ]6[اسـ نویسـ
کشورهاي در حال توسعه که معموال مقاالت آنها کمتر توسط    

ذیري پگیرد و رویتمقاالت مجالت معتبر مورد استناد قرار می
  .]17[کرده استتري دارند، کمک پایین

عداد ت از دیگر عوامل موثر بر تعداد استنادها دریافتی یک مقاله،
ده دهناست. مطالعات نشان در مقاله استفاده شده ماخذمنابع و 

 ماخذبه منابع وست.اثر هابر تعداد استناد تعداد منابع و ماخذ،اثر 
از  .گیري قرار گرفته استهاي گوناگون مورد اندازهروش

منابع  منابع و ماخذ، اچ ایندکس جمله میانگین تعداد استنادها به
بررسی رابطه . ]6[و ماخذ و تعداد کل استنادها به منابع و ماخذ

ل نیست و از سامیان تعداد منابع و ماخذ وتعداد استنادها جدید 
  .]19 ،7 ،2[هایی در این زمینه انجام گرفته استبررسی 1965

 دریافت استناد توسط یک مقاله بهعالوه بر موارد ذکر شده فوق، 
نوع مقاله نیز وابسته است.یکی از انواع مقاالت داراي اهمیت در 

در مطالعات  مند هستند.حوزه پزشکی، مقاالت مروري نظام

گوناگون، به رابطه بین تعداد استنادهاي دریافتی و مقاالت 
مروري اشاره شده است و نتایج نشان داده است که مقاالت 

کنند مروري بیش از سایر انواع تولیدات علمی استناد دریافت می
دلیل این امر این است که با  ]19 ،7[گیرندو مورد استفاده قرار می

واره ، پزشکان بالینی همحجم عظیم اطالعات و تحقیقاتبه توجه 
با مشکل روزآمد نگه داشتن اطالعات خود مواجه هستند. این 

سازد و العات موجود را یکپارچه میمطالعات در حقیقت اط
 کنند. بنابراینگیري را فراهم میاطالعات الزم براي تصمیم

 .]20 ،19[احتمال اینکه بیشتر مورد استناد قرار بگیرند، بیشتر است
بر روي ترکیب شواهد به جاي  گیري،جهت تصمیم امروزه

از طرف دیگر، چنانچه محققان شود مطالعات انفرادي تاکید می
مل مورد در عو پزشکان بخواهند نتایج تحقیقات انجام گرفته را 

استفاده قرار دهند؛ باید عالوه بر داشتن فرصت کافی براي انجام 
ها، مهارت کافی براي پیدا کردن جستجو در خصوص پژوهش

اطالعات، انگیزه کافی براي انجام این کار، توانایی تفکر انتقادي 
ان از و این امک و قدرت ترکیب اطالعات مختلف را داشته باشند

مند فراهم شده است. مطالعات وري نظامطریق مطالعات مر
عی در کنند و سمروري، به طور مستقیم بر یک مشکل تمرکز می

این  ،دهاي مرتبط دارنیافتن پاسخ به آن از طریق ترکیب پژوهش
 ،21[مطالعات نقش مهمی در عملکرد بالینی و تحقیقات دارند

22[.  
ها و جستجوهاي صورت گرفته نشان      با این حال، نتایج بررسی 

ــاکنون پژوهش                داد کــه علیرغم اهمیــت مقــاالت مروري، ت
مشخصی به بررسی عوامل موثر بر استنادهاي دریافتی در حوزه 

مند، به عنوان یک پزشـکی و به خصـوص مقاالت مروري نظام  
ــکی، انجام نگرفته       یت حوزه پزشـ گروه از مقاالت داراي اهم

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی  است. از همین رو، 
ــعیت مقاالت مروري نظام ــور طی  وض ــکی کش مند حوزه پزش

بر  عالوه .ها است هاي اخیر و بررسی وضعیت استناد به آن   سال 
این، بررسی برخی عوامل شناسایی شده موثر در متون پژوهشی 

یدات علمی(طول عنوان،     به تول ناد  ــت یده،  در اسـ   طولطول چک
ــه،   ــدوا   مقــال هــاي علمی، تعــداد     همکــاري  هــا، ژهتعــداد کلی

ــتفاده) و رابطه میان آنها در    ــندگان و تعداد منابع مورد اس نویس
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 روش کار 

ــکی ایر مندنظام مقاالت مروري ــله زمانی  پزش ان، میانگین فاص
ناد در این مقاالت و گروه         ــت ــب اسـ تا کسـ ــار مقاله  هاي  انتشـ

موضـوعی مربوطه و همچنین فاصـله زمانی انتشـار یک مقاله تا    
ها از دیگر اهداف پژوهش حاضــر مورد اســتناد واقع شــدن آن

  است.
  
  

ــت که  ــر از نوع کاربردي اس ــتفاده از روش  پژوهش حاض با اس
  تمقاالوضــعیت  به بررســی هاي آماريآزمونســنجی و علم

مند حوزه پزشــکی ایران در پایگاه وب آو ســاینس مروري نظام
ــتفاده از راهبرد  ــت. جامعه آماري مورد مطالعه با اس  پرداخته اس

ستجوي عبارت   ضوع     ”Systematic review“ج در ناحیه مو
کردن آن به کشــور ایران، محدود  وبخش جســتجوي پیشــرفته 

ــی در بازه زمانی    14لغایت 1970مقاالت مروري و زبان انگلیسـ
گاه وب آو ســـاینس     2016 جوالي پای   442تعداد  میالدي در 

ضوعی، مقاالت   گروه انتخاببازیابی گردید. با مدرك  هاي مو
مقاله مروري   382و تعداد  هاي پزشکی جدا شد  مربوط به حوزه

شد که در حوزه پزشکی شناسا     سی رشد مقاالت     یی  جهت برر
ــتفاده قرار        نادها مورد اسـ ــت ــعیت اسـ این حوزه و همچنین وضـ

فت. براي پیش پردازش داده  یب ها از نرم گر  اکســـل و افزار ب
یل داده    هت تحل فاده   21ویرایش  SPSSها از نرم افزار  ج ــت اسـ

تأثیر متغیرهاي پیش   گردید.   ــنجش  نابع و  تعداد م بین (براي سـ

شورها  تعداد، سندگان ینو تعداد، دهیطول چک ،مآخذ  میهس  يک
ــفحات، و دواژهیکل تعداد، عنوان طول، در مقاالت ر ) بتعداد ص

ــیون چندگانه   ــتنادها) از آزمون رگرسـ ــخ (تعداد اسـ متغیر پاسـ
ــد. با توجه به اینکه این متغیرها نرمال نبودند لذا از            ــتفاده شـ اسـ

ــدو تعداد لگاریتم آن ــتفاده شـ مقاله که  119ها در مبناي ده اسـ
شدند. عالوه       شته  ستنادي نداشتند از مجموعه آزمون کنار گذا ا

) که با Mahalanobis Distance( فاصله ماهاالنوبیس بر این، 
ند توانهاي پرت و افراطی رگرســیون که میاســتفاده از آن داده

وند، شــایی میمعادله رگرســیون را تحت تأثیر قرار دهند شــناســ
ــه مقاله را  ــخیص  عنوان دادهبهتعداد س ــیون تش هاي پرت رگرس

ــی نهایی تعداد مقاالت   که پس از حذف آنها    داد  به  مورد بررسـ
 .مقاله رسید 260

  
  

ظام     382در این پژوهش، در مجموع  له مروري ن قا ند حوزه  م م
ــی قرار گرفتند. همانگونه که در        ــکی ایران، مورد بررسـ پزشـ
ــال     ــت اولین مقاله ایران در س ــده اس ــان داده ش نمودار یک نش

مقاله،  382در این پایگاه منتشــر شــده اســت. از مجموع   2006
انتشــار  2015تا  2013هاي ) در فاصــله ســال9/59مقاله (% 229
مقاله منتشــر شــده اســت.    51نیز  2016جوالي  16اند. تا یافته

ــار مقاالت مروري ایران، در نمودار یک، ارائه  ــعیت انتشـ وضـ
  شده است. 

  

 
  وب آو ساینس مند حوزه پزشکی ایران در پایگاه : وضعیت انتشار مقاالت مروري نظام1نمودار
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بندي موضــوعی پایگاه از نظر گروه موضــوعی، بر اســاس طبقه

ــاینس  ــی در    382، وب آو ســ گروه  48مقـالـه مورد بررسـ
گروه موضــوعی،بیشــترین  48موضــوعی قرار داشــتند. از میان 

هاي موضـوعی، پزشـکی عمومی و   مقاالت، به ترتیب در گروه
صد 16مقاله ( 61داخلی با  سی با     )، در   42داروسازي و داروشنا

ــد11مقاله ( ــت عمومی، محیط و حرفهدرصـ   40اي با )، بهداشـ
ــر شـــدهدرصـــد 5/10مقاله ( اند. جدول یک، اطالعات ) منتشـ

مربوط به ده گروه موضوعی که داراي بیشترین مقاالت مروري 
کند. ده گروه موضــوعی اند را ارائه میدر حوزه پزشــکی بوده

ــالمنــدي، پیري       ــامــل ســ ــی ( شــ ــاسـ ــن )،  gerontologyشـ
شیمی پزشکی، انفورماتیک پزشکی، فناوري        ویروس سی،  شنا

هاي پزشکی، گوش و حلق و بینی، مراقبت آزمایشگاهی، چشم  
شتی اولیه و روماتولوژي، تنها داراي یک مقاله مروري در    بهدا

  اند.بوده وب آو ساینس پایگاه 
 

  موضوعی برتر اد به مقاالت مروري ده گروه: وضعیت استن1جدول 

وه 
گر

ام 
ن

عی
ضو

مو
ت  

قاال
د م

دا
تع

ري
رو

م
ل   
ز ک

د ا
رص

د
ري

رو
ت م

قاال
م

  

دها
ستنا

ا
به   
اد 

ستن
ت ا

نسب
اله

مق
  

ت 
قاال

د م
رص

د
ده

 نش
ناد

است
در   

ت 
قاال

د م
دا

تع
W

O
S

*   

از 
هم 

د س
رص

د
ت

قاال
ل م

ک
** ف   
تال

اخ
ن 

نگی
میا

 و 
ابع

لمن
سا

خذ
ما

**
**

  

 8 9/0 6688 2/49 5/4 273  16  61  پزشکی، عمومی و داخلی

 6/8 5/0 7737 4/21 6/10 444  11  42 داروسازي و داروشناسی

 9/8 8/0 5056 35 7/16 666  5/10  40 اي،حرفهبهداشت عمومی، محیط

 7/8 9/0 3082 7 8/16 489  6/7  29 تومورشناسی

 7 5/1 1864 7/10 18 503  3/7  28 گوارش و کبد

 6/8 6/1 1725 2/22 9 425  7  27 تغذیه و رژیم هاي غذایی

 1/8 1 2289 8/34 3/7 169  6  23 غدد درون ریز و متابولیسم

 1/10 1/1 1514 5/23 1/12 206  5/4  17 دندانپزشکی و جراحی دهان

 2/7 6/0 2811 8/18 9/11 190  2/4  16 پزشکی، پژوهش و تجربی

 4/8 7/0 2302 25 3/6 100  2/4  16 زنان و زایمان
 آوساینس وب پایگاه در موضوعی درگروه ایرانی مقاالت کل*

 موضوعی حوزه مقاالت ازکل مروري مقاالت سهم= مقاالت درصدازسهم**
 مروري درمقاالت شده استفاده وماخذ منابع تعداد***

  مروري انتشارخودمقاله سال نسبت به مقاالت ماخذ و منابع انتشار سالهاي اختالف میانگین= سال اختالف میانگین****
 

ستناد به مقاله،        سبت ا ستناد به مقاله، باالترین ن ضعیت ا از نظر و
استناد به  18مربوط به گروه موضوعی گوارش و کبد با متوسط   

به مقاله، مربوط به گروه            ناد  ــت ــبت اسـ هر مقاله و کمترین نسـ
  بوده است.  5/4موضوعی پزشکی عمومی و داخلی 

شده، در مجموع از       ستناد ن ضعیت مقاالت ا مقاله   382از نظر و
سی در این مطالعه،   صد  1/31مقاله ( 119مروري مورد برر )  در

ــتنادي دریافت نکرده بودند. در میان        ــوعی  دهاسـ گروه موضـ

ــکی عمومی   ــترین تعداد مقاالت مروري، گروه پزش داراي بیش
شده (      ستناد ن صد مقاالت ا صد  2/49باالترین در )، و بعد از در

 زایمان -بولیسم و زنان ریز و متاهاي موضوعی غدد درون گروه
هاي  در ردهدرصـــد  25و درصـــد  8/34به ترتیب با دارا بودن 

  بعدي قرار داشتند.
ــده در پایگاه         ــاینس از نظر تعداد مقاالت نمایه شـ ، وب آو سـ

شکی عمومی و         سی، پز شنا سازي و دارو ضوعی دارو گروه مو
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اي داخلی و گروه موضــوعی بهداشــت عمومی، محیط و حرفه

ــتری ه دن تعداد مقاالت در این پایگاه بودند. در میان داراي بیشـ
ــم به    ــوعی تغذیه و متابولیس ــوعی برتر، گروه موض گروه موض
ــبت تعداد کل مقاالت ایرانی موجود در این پایگاه، داراي        نسـ

ــد مقاالت مروري (  ــترین درص ــت و کمترین 6/1بیش ) بوده اس
درصد سهم مقاالت مروري از کل مقاالت، را گروه داروسازي  

  ) دارا بوده است.5/0و داروشناسی (
با توجه به اینکه از زمان انتشــار یک مقاله، تا اســتناد به آن در   
ــله زمانی وجود دارد، در این مطالعه،            یک مقاله مروري، فاصـ

هاي انتشار منابع و ماخذ مقاالت به نسبت   متوسط اختالف سال  
  سال انتشارخود مقاله مروري براي هر گروه موضوعی محاسبه     

یان         که در م تایج نشـــان داد  ید. ن ــوعی،  48گرد گروه موضـ
شده به           ستفاده  شار مقاالت ا سال انت صله زمانی میان  شترین فا بی
ــیمی و       ــوعی بیوشـ نابع و ماخذ، مربوط به گروه موضـ عنوان م

ــط   ــال و کمترین مربوط به   8/16بیولوژي مولکولی بامتوسـ سـ
گروه برتر  10سال بوده است. در میان  8/5حوزه روانپزشکی با 

موضـوعی، نتایج نشـان داد که کمترین فاصـله زمانی از انتشـار     
ستناد به آن در یک مقاله مروري مربوط به گروه   یک مقاله تا ا
گوارش و کبد با متوســط هفت ســال و بیشــترین فاصــله زمانی  

سال بوده    1/10مربوط به گروه دندانپزشکی و جراحی دهان با  
  است.

ــترین همکـاري علمی،  هـاي بین از نظر همکـاري  المللی، بیشـ
ــوعی نرولوژي بالینی بود. این مربوط به مقاله اي درگروه موضـ

کشور مختلف بوده است.    14مقاله نتیجه همکاري نویسندگان  
باالترین تعداد           ندگان نیز داراي  ــ این مقاله از نظر تعداد نویسـ

  226مقاله مروري  382نویســنده). از مجموع  34نویســنده بود (
، تنها با همکاري نویســندگان داخلی تالیف شــده اســت و مقاله

).  درصـد  2/59هیچ نویسـنده خارجی همکاري نداشـته اسـت (   
ــداد همکــاري            ــانگین تع ــت کــه می هــاي این در حــالی اســ

  نویسنده بوده است.  75/1المللیبین
ندگان،     ــ ــورت تک       12از نظر تعداد نویسـ مقاله مروري به صـ

ــنده  ــد 1/3اند( اي نگارش یافته   نویسـ ) و باالترین فراوانی  درصـ
مقاله است که با چهار نویسنده    74تعداد نویسندگان، مربوط به  

ــت (   ــده اس ــر ش ــد 4/19منتش هاي ). در میان تمامی گروهدرص
نفر  8/4موضوعی، میانگین تعداد نویسندگان در نگارش مقاله،   

  بوده است. 
ــامل ــی در این مطالعه که ش   از نظر متغیرها و عوامل مورد بررس
یده،             خذ، طول عنوان، طول چک ما نابع و  عداد م مل، ت عا فت  ه

له    قا یدواژه   طول م عداد کل عداد        ، ت گان و ت ند ــ عداد نویسـ ها، ت
ــان داد که  ــورهاي همکار در تالیف مقاله بودند، نتایج نشـ کشـ
ــده در نگارش مقاله              ــتفاده شـ باالترین تعداد منابع و ماخذ اسـ

ــوعی مروري، مربوط به مقاله    ــازي و اي از گروه موضـ داروسـ
با     ــی  ناسـ ــ به     بوده اســـت.منبع  476داروشـ عات مربوط  اطال

متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش در جدول دو ارائه شده   
  است. 

  
  : اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  بیشترین  کمترین  متغیر
2/10 274 0  تعداد استنادها  71000/23  

1/63 476 12  تعداد منابع و مآخذ  80130/39  
28086/44 157 568 30  طول چکیده   

8/4 34 1  تعداد نویسندگان  83004/2  
8/1 14 1  تعداد کشورهاي سهیم در مقاالت  35872/1  

3/10 20 3  طول عنوان  02623/3  
1/5 20 3  تعداد کلیدواژه  66114/1  

6/10 34 3  تعداد صفحات   98248/3  
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ستناد مقاالت مروري    سنجش تأثیر عوامل مؤثر بر تعداد ا  براي 
شد. متغیرهاي      از ستاندارد استفاده   آزمون رگرسیون چندگانه ا

مآخذ، تعداد کلمات چکیده، منابع و تعداد  مورد بررسی شامل  
داد تعها، تعداد کشــورها، تعداد کلمات عنوان، تعداد نویســنده

صفحات مقاله   هاکلیدواژه  عنوان عوامل تأثیرگذار وهبو تعداد 
رد عنوان متغیر وابسته در پژوهش وا به دریافتیتعداد استنادهاي  

ــده ا در  ه از لگاریتم آن با توجه به نرمال نبودن متغیرها،       اند. شـ
صفر در مبناي        ست. لگاریتم عدد  شده ا ستفاده  مبناي عدد ده ا

ــحیح نی ــت، در نتیجه تعداد ده، عدد صـ مقاله که تعداد  119سـ
ــتنادها آن ــفر بود از دادهاس ــد و تعداد ها ص ــته ش ها کنار گذاش

قاالت   ــیم فت.        263به   مورد بررسـ یا کاهش  له  قا از طرفی  م
سیون چندگانه باید هم دیگر،  رهاي خطی متغیقبل از انجام رگر

ــه این منظور مــاتریس   ــی قرار گیرد. ب ــتقــل مورد بررسـ مسـ
ارائه شــده اســت.  ســهمتغیرهاي پژوهش در جدول  همبســتگی

سپیرمن بین متغیرهاي مستقل با یک      یگر در  دضریب همبستگی ا
که این امر نشــــان می      پایینی اســــت  هد هم حد  خطی بین د

ــتقل وجود ندارد. ــعالوه بر این،  متغیرهاي مس ته بین متغیر وابس
ــورهــاي    ــتنــاد و متغیرهــاي تعــداد مــآخــذ و تعــداد کشـ اسـ

  (جدول سه).دار وجود داردده در مقاله رابطه معنیکننمشارکت

  
  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش:3 جدول

تعداد   متغیرها
  استنادها

تعداد منابع 
  و مآخذ

طول 
  چکیده

تعداد 
  نویسندگان

تعداد 
  کشورها

طول 
  عنوان

تعداد 
  کلیدواژه

*/.175  تعداد منابع و مآخذ  - - - - - - 

/.001  طول چکیده  055./-  - - - - - 

/.060  تعداد نویسندگان  *-./146 *./233 - - - - 

 - - - 517/.* 177/.* 103/.-* 131/.*  تعداد کشورها

-/.016  طول عنوان  078./-  *./181 015./  *./105 - - 

/.017  تعداد کلیدواژه  015./-  090./  025./  003./  067./  - 

/.024  تعداد صفحات  *./147 022./  047./  042./  093./-  052./  
  معنادار است.P>0.05در سطح*
  

ز ، سـه مورد ا در انجام رگرسـیون چندگانه فاصـله ماهاالنوبیس  
شخیص داد و این    عنوان دادهرا به هاداده سیون ت هاي پرت رگر

مورد بررســی  و تعداد مقاالت  حذفاز پژوهش  نیز ســه مقاله 
  مقاله رسید. 260به  نهایی

ساس،   سیون چندگانه     چهار جدولبر همین ا صه مدل رگر خال
هایی شامل انواع شاخص  این جدول دهد. استاندارد را نشان می  

ــت که موفقیت مدل را در پیش    ــته ارزیاب  اسـ ی بینی متغیر وابسـ
است که ضریب همبستگی      R=233/0کنند. در اینجا مقدار می

یعنی  Rع است. ضریب مرب   پاسخ تغیر و من بیپیش متغیرهايبین 
یب هفت ترک بامقدار واریانس تبیین شــده متغیر وابســته  ،05/0

  (جدول چهار) . دهدمتغیر مستقل را نشان می

  

  چندگانه متغیرهاي پژوهش خالصه مدل رگرسیون :4جدول 
 برآوردخطاي استاندارد  تعدیل شده R R Square مدل

1 233./ 054/0 028/0  17574/1 
  

شان می  ستقل دهد که این مدل ن ضر  هفت متغیر م  ،پژوهش حا
ــتنادها را پیش پنج  ــته تعداد اس ــد متغیر وابس کنند. می بینیدرص

ــان داد، آماره   )ANOVA( همچنین اطالعات آزمون آنووا  نشـ

نس           ــا لیــل واری ح ت مون  نی     آز ع ــت م و  P>05/0(دار اســ
066/2)=252،7 (F ،( نشان داد که بین ترکیب خطی این آزمون

متغیرهاي مستقل وزنی که به وسیله مدل مشخص شده است و       
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ــته رابطه معنی   تغیر بینی ما از م دار وجود دارد و پیشمتغیر وابسـ

ــت.جدول  ــانس نیسـ ــته متکی بر شـ ــماره پنج وابسـ (جدول   شـ
ست: وزن     شامل دو بخش ا صل از    هاي رگضرایب)  سیون حا ر

ــده و ظرایب   Bظرایب ، تحلیل ــتاندارد نش ــتاندارد   Betaاس اس
سطوح معناداري مربوط به   Tهاي شده را همراه با آزمون  براي 

  کند.هر متغیر مستقل فراهم می
را  Tدهد برونداد آزمون به ما امکان می ضرایببرونداد جدول 

ســی  رربین رگرســیون بشدر مورد وزن هر یک از متغیرهاي پی
ها سهم  و سطوح معناداري آن  Tهاي کنیم. براساس این آزمون 

نه هر متغیر در پیش   گا یابی می   ی ته ارز ــ ــبینی متغیر وابسـ ود.  شـ
فاي    ــطح آل عداد   05/0براســـاس سـ نابع و  ت عداد     م خذ و ت مآ

کننده مقاله بر تعداد اســتنادها آن مقاله   کشــورهاي مشــارکت 
ــت.همچنین در تأیید ماتریس  ــتگی مبتأثیرگذار اس نی بر همبس

قادیر      عدم وجود هم  قل پژوهش، م ــت هاي مسـ خطی بین متغیر
یا مقادیر      Tolerance( 01/0(تولرانس بزرگتر  VIFیا کمتر و 

خطی چندگانه است. در پژوهش حاضر،  نشان دهنده هم 10از 
هاي مطلوب قرار دارند، که در داخل دامنه VIFمقادیر تحمل و 

ــان می ــتقل هم  دهند بین این  نشـ خطی چندگانه    متغیرهاي مسـ
  (جدول پنج). وجود ندارد

ــه نوع    ــیون چندگانه سـ ــت که در رگرسـ ــیح اسـ الزم به توضـ
صفر، سهمی و      گی ی. همبست جزئهمبستگی وجود دارد، مرتبه 

مرتبه صفر، همبستگی ساده دو متغیر یبین هر یک از متغیرهاي     

ــخپیش اســـت و به این دلیل همبســـتگی صـــفرگفته بین و پاسـ
شود که در ارزیابی این رابطه هیچ متغیري به صورت آماري  می

  .  شودکنترل نمی
 یشدهنده همبستگی بین متغیر پ ضریب همبستگی سهمی نشان     

بین بین و وابســته بعد از تفکیک و یا کنترل همه متغیرهاي پیش
مقدار این ). بعد از کســر ســهم متغیرهاي دیگر  ( دیگر اســت 

ــتگی  ــتگی کمتر از همبس ــهم   همبس ــت چون س ــفر اس مرتبه ص
  شود.می متغیرهاي دیگر کسر

ه دهد که فقط بهمبســتگی جزئی، ســهمی از رابطه را نشــان می
سیله یک متغیر پیش  ستگی با  فرق این ه. شود بین تبیین می و مب

ست که تمام همپوشانی متغیرهاي پیش       همبستگی سهمی این ا
 فقط به س یکهیعنی واریان. شود بین از متغیر مورد نظر کسر می 

ــیله یک متغیر پیش   ــت،واریانس تبیی  وسـ ــده اسـ ن بین تبیین شـ
ــده با هیچ یک از دیگر پیش    شـ ــت که  اي ه بینی کننده اي اسـ

مقدار این همبستگی کمتر از  . موجود در مدل همپوشانی ندارد 
  .دو همبستگی دیگر است

باید گفت که از میان هفت متغیر            اد تعداد مآخذ، تعد     در پایان 
ــنــده     کلمــات    ــورهــاي  چکیــده، تعــداد نویسـ هــا، تعــداد کشـ
کننده، تعداد کلمات عنوان، تعداد کلمات کلیدواژه، و مشارکت 

ــفحات مقاله، فقط دو متغیر تعداد  عداد مآخذ و تمنابع و تعداد ص
سته قادر به پیش سهیم در مقاالت کشورهاي   تعداد  بینی متغیر واب

  ند.استنادها مقاالت مروري حوزه پزشکی ایران بود
  

  

 رگرسیون متغیرهاي پژوهش جدول ضرایب: 5جدول 

 هاهمبستگی

Sig. T 

ضریب رگرسیون 
 استاندارد شده

ضریب رگرسیون 
 استاندارد نشده

 مدل

 سهمی جزئی
مرتبه 
 صفر

Beta Std. 
Error B 

  مقدار ثابت  173/0  645/1   /.105 /.916   
تعداد منابع و  451/0 0147/0 193/0  070/3  002/0  175/0 190/0  188/0

  چکیدهطول  047/0 3 -010/0 -157/0 875/0 -001/0 -010/0 -010/0  مآخذ
تعداد  034/0 162/0 015/0 210/0 834/0 060/0 013/0  013/0

  هاکشورتعداد  324/0 160/0 146/0 029/2  044/0 131/0 127/0 124/0  گاننویسند
  عنوانطول  -/067 241/0  017/0 -276/0 783/0 -016/0 -017/0 -017/0
  کلیدواژهتعداد  1 277/0 022/0 363/0 717/0 017/0 023/0 022/0
  صفحهتعداد  -010/0 046/0 013/0 -214/0 813/0 024/0 013/0 -013/0
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سی    ضر به برر  مندحوزه پزشکی مروري نظاممقاالت  مطالعه حا
ساینس   صل از    ایران در پایگاه وب آو  ست. نتایج حا پرداخته ا

هاي  این بررســی نشــان داد که رشــد مقاالت مروري طی ســال 
گذشـته از رشـد قابل قبولی برخوردار بوده اسـت به طوري که    

ــته حدود    ــال گذش ــه س ــد این مقاالت تولید و  60طی س درص
ضـــعیت رشـــد مقاالت مروري به اند. عالوه بر ومنتشـــر شـــده

وضـعیت آنها از نظر اسـتناد نیز پرداخته شـد.نتایج نشـان دادکه     
ــکی عمومی و داخلی بیش از  ــد مقاالت   15حوزه پزشـ درصـ

مروري را منتشــر کرده اســت. از نظر وضــعیت اســتناد به مقاله، 
ــوعی          ــتناد به مقاله، مربوط به گروه موضـ ــبت اسـ باالترین نسـ

سط  ستناد به هر مقاله و کمترین   17/ 96 گوارش و کبد با متو ا
نســـبت اســـتناد به مقاله، مربوط به گروه موضـــوعی پزشـــکی 

ــت. عالوه بر این نتایج پژوهش   47/4عمومی و داخلی بوده اسـ
شان داد که حدود   درصد مقاالت مروري پزشکی ایران تا    30ن

ــترین تعداد اســتنادهايبه حال اســتنادي دریافت نکرده  اند. بیش
ناد می  274به یک مقاله با      دریافتی   ــت ــد. عالوه بر این،  اسـ باشـ

نادها دریافتی این مقاالت          ــت مل موثر بر تعداد اسـ رد  نیز موعوا
ــامل تعداد کلمات عنوان، چکیده،  ــی قرار گرفت که شـ بررسـ

ــندگان، تعداد همکاري        لی، الملهاي بین کلیدواژه، تعداد نویسـ
ــده د          ــتفاده شـ ر مقاالت   طول مقاله و تعداد منابع و ماخذ اسـ

 باشد.مند حوزه پزشکی ایران میمروري نظام

نتایج حاصل از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه در این     
شور و تعداد منابع و مآخذ بر     شان داد که دو عامل ک پژوهش ن

ستنادهاي دریافتی مقاالت تاثیر و رابطه دارند.    ر مطالعهدتعداد ا
روي مقاالت حوزه  برکه گاه و ثلوال توســـط دید انجام شـــده

ته بود نیز،     و  علوم اعصــــاب جام گرف ع  نانوتکنولوژي ان داد ت
. اما مطالعات ]23[نویســندگان بر تعداد اســتنادها اثري نداشــتند

له و             قا ندگان م ــ یان تعداد نویسـ طه م دیگر حاکی از وجود راب
ست    ستنادها ا فاالگاس و . نتایج مطالعه ]24 ،16 ،14 ،2[تعداد ا

کاران  ــی  که   هم فت  به بررسـ عدا       ه تاثیر، ت یب  ــر مل، ضـ د عا
ندگان، طول مقاله، نوع مطالعه، تعداد کلمات عنوان و            ــ نویسـ

چکیده، تعداد موســســات همکار و تعداد منابع و ماخذ و رابطه 
سان کار شده        192 درآن با  شی اصیل که بر روي ان مقاله پژوه

تاثیر در حوزه      پنج بودند، و در   ــریب  مجله داراي باالترین ضـ
شکی   شده بودند   مجالت پز شر  ش  پرداخته منت  ان دادبودند نیزن

ــتر، به که مقاالت طوالنی ــندگان بیشـ تر و مقاالت داراي نویسـ
ر حالی این د کنند.بینی میطور مســتقل تعداد اســتنادها را پیش

است که در این مطالعه، تعداد نویسندگان و طول مقاله، قادر به   
ند       پیش ها نبود ناد ــت عداد اسـ تایج پژوهش ]2[بینی ت آبرامو و  .ن
نشان داد که نه تنهایک رابطه خطی و معنادار میان  نیز آنجلودي

ــتنادهادر همه گروه ــندگان مقاالت و تعداداسـ هاي تعداد نویسـ
ــوعی وجود  به        داردموضـ قاالت مروری یان م طه م که این راب بل

صیل    سبت مقاالت ا سبت در مقاالت    قوي ن ست. ولی این ن تر ا
 ،کمتر اسـت. با این وجود  اصـیل  ا به نسـبت مقاالت هکنفرانس

ــتنادهاي         رابطه معنی  ندگان و تعداد اسـ ــ داري بین تعداد نویسـ
  .]13[ددریافتی در مقاالت سمینارها یافت نش

ــورهاي همکار در تولید مقاله، نتایج این  از نظر نقش تعداد کش
مطالعه، نشان داد میان تعداد کشورهاي همکار در تولید مقاله و   

 رابطه دارد. مطالعات ،با تعداد استنادها ،المللیاي بینههمکاري
تعداد کشــورهاي بیشــتر در  گوناگون نیز نشــان داده اســت که 

منجر به تاثیرگذاري و استناد بیشتر مقاالت شده است.      ،مقاالت
نی رابطه مع نیز در پژوهشانجام شده توسط الریوریه و همکاران

مقــاالت و             یم در  ه ــ ــورهــاي ســ تعــداد کشــ ــان  می داري 
ست     ستنادهاوجود داشته ا اي دیگر نیز در مطالعه. ]14 ،3[تعدادا

سطوالتمن  ست  همکاران انجام گرفت و که تو ود  حاکی از وجه ا
هاي سهیم در مقاالت رابطه مثبت میان تعداد کشورها و سازمان

یانگین  مال  و م ــده نر ناد  شــ ــت به طور کلی  . ]16[بودنمره اسـ
کاري  ــتري بین       هاي بین هم نادي بیشـ ــت تاثیر اسـ عث  با المللی 

ــورهاي مختلف می ــودکش   يکه بر رو يااما در مطالعه. ]18[ش
صورت گرفت، ه   مقاالت د شگاه هاروارد  ستگ  یچان  یانم یهمب

  .]6[نشد یافتو تعداد استناد  المللیینب يهمکار
در مطالعه انجام گرفته توسط ثلوال و دیدگاه که بررسی عوامل 

ــتناد در حوزه علوم نانوتکنولوژي پرداخته    نتایج   اند موثر بر اسـ
شان داد که میا  شریه ینن بن با  ،ذتعدادمنابع و ماخ ،المللی بودن ن

 بحث و نتیجه گیري
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. ضـریب تاثیر مجله و  وجود داشـته اسـت  تعداد اسـتنادها رابطه  

ستنادها       شده رابطه معناداري با تعداد ا ستفاده  اثرمنابع و ماخذ ا
شتند. اثر مجله که یکی از شاخص   ضریب  دا ها و نمودهاي آن 

ت. اســتناد بوده اســتاثیر اســت مهمترین عامل اثرگذار بر تعداد 
ن ت که ایش میان تعداد مقاالت و تعداد استنادها رابطه وجود دا 

اي تواند به دو دلیل باشـد: جامعیت مقاله، اندازه حوزه رابطه می
که مقاله در آن منتشــر شــده اســت زیرا اندازه فیلد همبســتگی  

  .]23[مثبت با اثر انتشارات خود دارد
از نظر رابطه طول عنوان مقاله با تعداد اســتنادها، در این مطالعه  

ــده  هیچ رابطه ــتفاده ش اي میان طول مقاالت و تعداد کلمات اس
اي که بر نادها مشـــاهده نگردید. در مطالعهدر آن و تعداد اســـت

ــتســنجی و بازاریابی انجام گرفتروي مقاالت حوزه علم  ه اس
ــتنادها  ــتگی میان طول مقاله و تعداد اس ــنیز همبس ته وجود نداش

ست  شانگر ا . ]26 ،25 ،9[ا ن ینتایج گروهی دیگر از مطالعات، ن
ــت که مقاالتی که داراي عنوان طوالنی ــتناد اس ــتند اس تري هس

ــتري دریافت    ــتبیشـ ته   ]10 ،1[کرده اسـ ــ اي دیگر از اما دسـ
ــتمقاالتی که عنوان کوتاه       ند  تري دارمطالعات حاکی از آن اسـ

ــت ــتناد بیشـ مانند پژوهش . ]12 ،11 ،8[اندکردهري دریافت اسـ
انجام  2015توســط لتچفورد و همکاران در ســال  انجام گرفته 

مقاله منتشر شده در     140000ن به بررسی  آکه در  است  گرفته
پرداخته  2013تا  2007هاي پایگاه اســکوپوس در فاصــله ســال

ست. دلیل اینکه مقاالت داراي عنوان کوتاه  ش   ا ستناد بی تري تر ا
ــت که مقدریافت کرده ت االاند از دیدگاه این محققان این اسـ

تاثیر باالتر، براي مقاالت خود محدودیت عنوان داراي ضــریب
ته  یا اینکه عناوین کوتاه      در نظر گرف ند و  ند ا گان  تر براي خوان

  .]11[بیشتر قابل درك است
ــی   ــین که بررسـ ــط سـ مقاله   7489در مطالعه انجام گرفته توسـ

شده در     شر  س مجله برتر حوزه کتابداري و اطالع شش منت انی  ر
عامل نوع   ، هفتپرداخت 2008تا  1980هاي در فاصــله ســال 

تشار،  سال ان نویسندگی، سطح درآمد کشورها، منطقه نویسنده،     
له         گان و مج ند ــ عداد نویسـ مدرك، ت ــی قرار نوع  مورد بررسـ

ــان  گرفت  تایج نشـ ناد       داد . ن ــت مل بر اسـ  یرتاث که همه این عوا
ــته  ــتر، همکاري      داشـ ــندگان بیشـ   هاي اند. مقاالت داراي نویسـ

المللی، نویسندگان اروپاي شمالی و نویسندگان کشورهاي       بین

ــتري براي دریافت   با درآمد باال و مقاالت مروري،  ــانس بیش ش
  .]17[استناد دارند

اگون  تناد در مطالعات گونبا توجه به شناسایی عوامل موثر بر اس
ــر و از طرف دیگر اهمیت مطالعات مروري         و مطالعات حاضـ

ــکی، به نظر می  نظام  ــد پیش از اقدام به   مند در حوزه پزشـ رسـ
صوص انتخاب مقاالت     سندگان باید در خ نگارش مقاالت، نوی

ــارکت     کننده در نگارش   به عنوان رفرنس، تعداد همکاران مشـ
 ها دقت نمایند.نتایج پژوهش نشانآنمقاله و وابستگی سازمانی 

صورت بین  شده   داد که مقاالتی که به  شته  ستناد   اندالمللی نو ا
ــتري دریافت کرده ــایر مطالعات نیز بیشـ اند که این مورد در سـ

ــت    زایش هاي اف بنابراین یکی از راه  .مورد تایید قرار گرفته اسـ
با                 کاري  ــورت هم به صـ قاالت  گارش م له، ن قا به م ناد  ــت اسـ

ــورت بین نو ــورها و به صـ ــایر کشـ ــندگان سـ المللی و چند یسـ
  مرکزي است.

  
  

ــندگان این مقاله بر خود الزم می     ــان      نویسـ ــناسـ دانند از کارشـ
فناوري اطالعات دانشـگاه علوم پزشـکی سـبزوار که در فرایند    
ــپاســـگزاري  انجام این پژوهش همکاري نمودند، تشـــکر و سـ

 نمایند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشکر و قدردانی
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 Feizabadi M1/ Vaziri E2/ Haseli D3 
 Abstract 
 
Introduction: Systematic reviews, which are of prime importance in medical research, 
provide essential information for decision making through integration of evidence-based 
information.The aim of the present study was to investigate the status of systematic 
reviews, citation rate and the factors influencing this rate in  medical  research in Iran.   
Methods:The present study was an applied research in which scientometric and statistical 
tests were used. The  status of 382 medical systematic reviews of Iran in the Web of Science 
database were  scrutinized and the factors influencing on citations of these articles were 
examined.   
Results: The results of the study showed that about 60% of articles were published from 
2013 to 2015. More than 15% of the review articles were publishe under the subject 
category of  Internal, General Medicine. The subject category of Gastroenterology and 
Hepatology with the average of 17/96 citation from each article was in the first rank. The 
highest number of citation for an article was 274.  There were seven factors influencing  
citation : the length of the article, the length of the title, the length of the abstract, the 
number of keywords, the number of authors, the number of references, and the international 
collaboration. The findings revealed a significant correlation between the collaborating 
countries, the number of references and the number of citations. However, the relationship 
between other effective factors was not significant. 
Conclusion:The results of this study showed that the highest number of citations is taken 
from international articles. Therefore, writing articles with international authors is one of 
the best ways to increase the citation and visibility of the articles. 
Keywords: Review Articles, Effective Factors on Citation, Iran, Medical Sciences 
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