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Background and Purpose: Citation analysis of the articles in a journal
is a method for the investigation of the validity and authenticity of the
scientific articles of a journal. The present research was conducted to
analyze the citations of the articles published in the Journal of Religion and
Health during 2013-2017 to present the first evaluation of the scientific
production of this journal.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on
9 issues of the Journal of Religion and Health. A total of 76 articles and
2,490 references were investigated in this study. The collected data were
analyzed using descriptive statistics indices, including frequency and
frequency percentage, in SPSS software, version 20.
Results: The results showed that the most frequent citations (30.2%)
were obtained from the information sources published during 2012-2008.
In this regard, the Qur'an obtained the fourth citation rank after English
articles and Persian resources (i.e., articles and books). The highest rates of
author participation were detected in the fields of psychology (14.7%),
Islamic education (9.5%), and education (7.8%). Most of the published
articles (84.2%) were original research.
Conclusion: According to the findings, the inclusion of original
research, high rate of articles from other universities, and regular
publication are among the advantages of the journal under study. However,
the high proportion of the articles related to the fields other than Islamic
and medical sciences, low share of short communication papers, and low
citation number of the articles published in the journal are among the issues
that should be considered in this journal.
Keywords: Citation analysis, Mazandaran University of Medical
Sciences, Religion and health
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مرتضی دارابینیا و همکاران

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره  ،6شماره  ،2سال  9317صفحه.39-31 :

تحلیل استنادی نشریه دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2961-69
مرتضی دارابینیا ،1رحمتاله مرزبند ،1شیرزاد غالمی

چكیده
 -1استادیار ،گروه معارف اسالمی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -2دانشیار ،گروه انگلشناسی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

سابقه و هدف :سنجش استنادی مقاالت یک نشریه ،روشی برای محکزدن درجه
اعتبار و اصالت مقاالت علمی آن به شمار میرود .در این ارتباط ،پژوهش حاضر به تحلیل
استنادی مقاالت نشریه دین و سالمت از سال  2931تا  2931پرداخته است تا اولین سنجش از
تولیدات علمی نشریه مذکور را ارائه دهد.
مواد و روشها :پژوهش مقطعی حاضر که از نوع پیمایشی میباشد ،در ارتباط با نه
شماره از نشریه دین و سالمت که از طریق سایت مجله و نیز دسترسی به نسخههای چاپی
گردآوری شدند ،انجام شد .در این مطالعه  61مقاله و  1439منبع اطالعاتی بررسی گردیدند.
همچنین ،دادههای جمعآوریشده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل :فراوانی و
درصد فراوانی با استفاده از نرمافزار  SPSS 20تجزیه و تحلیل شدند.

* مؤلف مسئول :شیرزاد غالمی
گرررروه انگرررلشناسررری ،دانشرررکده
پزشررکی ،دانشررگاه علرروم پزشررکی
مازندران ،ساری ،ایران

یافتهها :نتایج نشان دادند که بیشترین منابع اطالعاتی ( 99/1درصد) مربوط به سالهای
 1992-1921میباشند و استناد به قرآن پس از مقاالت انگلیسی و مقاالت و کتب فارسی
جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است .باید خاطرنشان ساخت که بیشترین میزان
مشارکت به گروه آموزشی روانشناسی ( 24/6درصد) ،معارف اسالمی ( 3/5درصد) و علوم
تربیتی ( 6/2درصد) اختصاص داشت .شایان ذکر است که بیشتر مقاالت منتشرشده از نوع

Email:
sgholami200@gmail.com

پژوهشی ( 24/1درصد) بودند.
استنتاج :پژوهشیبودن و باالبودن سهم مقاالت از سایر دانشگاهها و انتشار منظم از
نقاط قوت نشریه دین و سالمت محسوب میشود؛ اما باالبودن سهم نویسندگان غیر از
رشتههای معارف اسالمی و پزشکی ،پایینبودن میزان سهم مقاالت گزارش کوتاه و نیز

دریافت 29 :اسفند 2969
اصالحات 29 :مهر 2967

پایینبودن نرخ استناد به مقاالت چاپشده در نشریه مواردی هستند که در انتشار مجله دین و
سالمت باید به آنها توجه شود.

پذیرش 19 :مهر 2967

واژههای کلیدی :تحلیل استنادی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دین و سالمت

 استناد :دارابینیا ،مرتضی؛ مرزبند ،رحمت اله؛ غالمی ،شیرزاد .تحلیل استنادی نشریه دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران .2961-69
دین و سالمت ،پاییز و زمستان 2967؛( 92-96 :)2(9فارسی).
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تحلیل استنادی نشریه دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقدمه
دینی را در راستای بهبود و ارتقای سالمت فردی و

تحلیل استنادی ،ابزاری مفید برای ارزیابی میزان استفاده

اجتماعی با نگاهی علمی و پژوهشمحور مورد توجه قرار

از انواع منابع کتابخانهها میباشد .برخی از مطالعات

دهد .ترویج سبکهای مقابلهای که باورهای دینی را در

انجامشده با استفاده از این روش نشان دادهاند که در

جهت فهم و غلبه بر مشکالت ارائه میدهند ،با استفاده از

برخی از موارد ،مجالت بیشترین درصد استناد را

کاربردهای معنویت همانند آرامشبخشی به بیماران،

داشتهاند ( )12،14و در برخی از موارد ،کتابها بیشترین

تقویت کیفیت زندگی ،مدیریت استرس و سالمت روان از

درصد را به خود اختصاص دادهاند ( .)13علمسنجی در

دیگر اهداف این نشریه محسوب میگردد .در این راستا،

مطالعات مختلف به روشهای متفاوتی صورت گرفته

افزایش چشمگیر تعداد و کیفیت مقاالت پژوهشگران

است :وضعیت کمی مقاالت در پایگاههای اطالعاتی (،)15

ایرانی در سالهای اخیر نشاندهنده به بار نشستن تالشی

تحلیل ساختار کیفیت مقاالت ( ،)9وضعیت تولید مقاالت

جمعی و مقدس برای ارتقای سطح پژوهش در این زمینه

علمی توسط اعضای هیأت علمی ( ،)16میزان استنادات

در کشور میباشد ( .)1اهمیتدادن به امر پژوهش و

( )12و میزان همکاری نویسندگان ( .)2،12با توجه به

افزایش فعالیتهای پژوهشی در هر کشور سبب توسعه و

اهمیت نشریات علمی در عرصه علم و دانش شایسته

پیشرفت شده و خودکفایی و استقالل واقعی را برای آن

است که بهصورت دورهای از نظر علمی ارزیابی شوند؛ زیرا

جامعه به ارمغان میآورد ( .)2امروزه مقاالت متعددی در

ارزیابی نشریات علمی -پژوهشی میتواند سیاستگذاران

زمینههای متنوع منتشر میشوند و جوامع علمی در دنیا

عرصه علم و دانش کشور را در برنامهریزی سیاستهای

براساس میزان مقاالت منتشرشده ناشی از فعالیتهای

پژوهشی ،ارزیابی و کنترل پیشرفتهای حاصل و ارتقای

علمی و پژوهشی مورد ارزیابی علمی قرار میگیرند (.)4،3

کیفیت فعالیتهای پژوهشی یاری دهد ( .)12،11در

علمسنجی بهعنوان یکی از روشهای متداول

راستای موارد بیانشده ،پژوهش حاضر به تحلیل استنادی

ارزشیابی فعالیتهای علمی نشاندهنده میزان رشد علمی

نشریه دین و سالمت در سالهای  1492تا 1496

در حوزههای مختلف دانش بشری میباشد ( .)5مجله

پرداخته است تا تصویری روشن از تولیدات علمی این

علمی عبارت است از نشریهای با عنوان مشخص که

مجله را ارائه دهد.

بهصورت شمارهای یا جزوههای پیاپی و معموالً با فاصله
زمانی منظم و در مدت نامعلوم منتشر میشود .مجالت
علمی یکی

از

کانالهای

ارتباط

علمی میان

مواد و روشها
پژوهش مقطعی حاضر از نوع مطالعات پیمایشی

صاحبنظران حوزههای تخصصی دانش بشری بوده و

میباشد .برای انجام این پژوهش ابتدا تمام شمارههای

یکی از مشخصههای اصلی ورود یک نظام اجتماعی به

منتشرشده مجله در فاصله زمانی اسفند  1492تا شهریور

دوره توسعهیافتگی میباشند ( .)6-9مطالعات تحلیل

 1496از طریق سایت مجله و نیز دسترسی به نسخههای

استنادی یکی از رایجترین تکنیکهای علمسنجی است

چاپی آن گردآوری گردید .جامعه آماری پژوهش که

که به ارائه تصویری از روابط بین تولیدات علمی جدید و

شامل تمامی مقاالت منتشرشده ( 26مقاله) در فاصله

اطالعات

زمانی مذکور بود ،بهصورت سرشماری مورد بررسی قرار

از پیش تولیدشده میپردازد ( .)11بررسی گرایش

گرفت .شایان ذکر میباشد که طی این دوره پنج ساله ،نه

پژوهشگران به استفاده از منابع اطالعاتی ،عالوه بر

شماره از مجله منتشر گردیده است .این مجله بهصورت

شناسایی رفتار اطالعیابی مؤلفان ،معیاری برای محکزدن

دوفصلنامه با فاصله زمانی شش ماه یک بار منتشر
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رسالت نشریه دین و سالمت این است که آموزههای

درجه اعتبار و اصالت مقاله علمی به شمار میرود (.)11

مرتضی دارابینیا و همکاران

مقاله ،تعداد نویسندگان برای هر مقاله ،سال انتشار،

نویسنده نیز  51نفر ( 22/5درصد) در سال  1494بود.

دانشگاه ،دانشکده ،گروه علمی ،رشته تخصصی ،تعداد

عالوهبراین ،کمترین و بیشترین تعداد نویسنده برای هر

منابع ،تعداد منابع فارسی ،تعداد منابع التین ،نوع منبع

مقاله بهترتیب یک ( 4/9درصد) و هشت نفر ( 1/4درصد)

مورد استفاده ،بهروزبودن منابع ،خوداستنادی ،ذکر کد

در پنج دوره انتشار مجله بود (جدول  .)1از سوی دیگر،

تصویب و تعداد استناد به مقاله دستهبندی و مقایسه

میانگین تعداد نویسندگان زن و مرد در هر مقاله بهترتیب

شدند .دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به متن مقاالت

معادل  1/41±1/24و  2/19±1/45بهدست آمد .باید

استخراج گردیدند و وارد نرمافزار  SPSS 20شدند .در

عنوان نمود که از مجموع  251نویسنده 159 ،نفر مرد

ادامه ،دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی

( 61/6درصد) و  99نفر زن ( 41/3درصد) بودند.

شامل :فراوانی و درصد فراوانی با کاربرد نرمافزار فوق
تجزیه و تحلیل گردیدند.

مطابق با نتایج این پژوهش ،بیشترین میزان
مشارکت در انتشار مقاالت از آن نویسندگان دانشگاههای
وزارت علوم با  21نویسنده ( 22/5درصد) بود و کمترین

یافتهها

میزان مشارکت به سایر مؤسسات علمی با  16نویسنده

در مجموع از اسفند سال  1492تا شهریور  1496طی

( 6/2درصد) اختصاص داشت .بر مبنای نتایج ،بیشترین

یک دوره پنج ساله 26 ،مقاله در نشریه دین و سالمت به

میزان مشارکت در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چاپ رسیده است .میانگین تعداد مقاالت در هر دوره

( 22/1درصد) و دانشکده پزشکی ( 23/9درصد) مشاهده

 15/2±4/6بود .انواع این  26مقاله منتشرشده عبارت بودند

شد .عالوهبراین ،بیشترین میزان مشارکت گروههای علمی

از 63 :مقاله ( 13/2درصد) پژوهشی 11 ،مقاله مروری

بهترتیب به گروه آموزشی روانشناسی ( 13/2درصد)،

( 14/2درصد) و  2مورد گزارش کوتاه ( 2/6درصد) .در

معارف اسالمی ( 9/5درصد) و علوم تربیتی ( 2/1درصد)

زمینه بهروزبودن منابع اطالعاتی مورد استفاده ،از مجموع

اختصاص داشت (نمودار .)1

 2391منبع 213 ،منبع ( 11/3درصد) مربوط به سالهای

منابع اطالعاتی استنادشده در مقاالت نشریه و میزان

 252 ،2114-2112منبع ( 41/2درصد) مربوط به

آنها بهترتیب عبارت بودند از :مقاالت انگلیسی (43

سالهای  612 ،2111-2112منبع ( 23/2درصد) مربوط

درصد) ،مقاالت فارسی ( 22/6درصد) ،کتابهای فارسی

به سالهای  412 ،2114-2112منبع ( 12/5درصد)

( 13/4درصد) و قرآن کریم ( 6/5درصد) (نمودار  .)2ذکر

مربوط به سالهای  316 ،1991-2112منبع (19/5

این نکته ضرورت دارد که در  99/2درصد از مقاالت ،کد

درصد) مربوط به سالهای قبل از  1991و  53منبع (2/2

تصویب ذکر نشده بود و تنها  1/4درصد از مقاالت دارای

درصد) بدون ذکر سال انتشار بودند .الزم به ذکر میباشد

کد تصویب درجشده بودند .در مجموع  26مقاله2391 ،

که میانگین تعداد نویسندگان برای هر مقاله معادل

مقاله بهعنوان منبع اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته

جدول  : 2توزیع مقاالت نشریه دین و سالمت از نظر میانگین نویسندگان در هر مقاله به تفکیک سالهای مورد بررسی ()2961-69
سال انتشار
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مقاالت
تعداد

تعداد نویسندگان در هر شماره
درصد

میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله

تعداد

درصد

تعداد

2961

9

12

41

11/5

4/4

2969

12

22/2

51

22/5

4/3

2961

11

24/6

69

22

4/1

2961

15

21

51

21

4/3

2969

12

22/2

51

19

2/9

مجموع

26

111

251

111

4/3
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میشود .در پژوهش حاضر مقاالت این نشریه براساس نوع

 4/3( 4/49±1/32نفر) بهدست آمد .بیشترین تعداد

تحلیل استنادی نشریه دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نمودار  :1توزیع فراوانی مقا الت منتشرشده براساس نوع منابع اطالعاتی در مجله دین و سالمت از سال  2961تا 2969
جدول  :1توزیع فراوانی مقاالت براساس ذکر کد تصویب ،نوع و تعداد منابع اطالعاتی ،خوداستنادی و مجموع تعداد استنادات به مقاالت
نشریه دین و سالمت از سال  2961تا 2969
سال انتشار

ذکر کد تصویب

تعداد منابع اطالعاتی

تعداد استنادات به مقاالت مجله

خوداستنادی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

2961

1

11/1

456

13/4

4

2/1

21

32/1

2969

1

1

623

25

2

11/2

3

9/1

2961

4

16/2

391

19/2

5

14

12

41/6

2961

1

6/2

334

12/1

1

21

2

3/5

2969

4

12/6

526

24/2

15

31

1

1

مجموع

1

11/5

2391

111

41

111

33

111

بودند که بیشترین تعداد منبع اطالعاتی در دوره دوم

بیشترین استنادات به مقاالت چاپشده در مجله ،استناد

انتشار مجله در سال  1494به میزان  25درصد مشاهده

به مقاالت دوره اول ( 21مرتبه) بود (جدول .)2

شد .در مجموع مقاالت ،نویسندگان  41مرتبه (1/5
درصد) به مقاالت خود استناد نموده بودند .بیشترین

بحث

موارد خوداستنادی نیز  5منبع در یک مقاله بود که این

تولید دانش یکی از فعالیتهای مهم دانشگاههای

فراوانی در دوره پنجم ،یک بار مشاهده شد .عالوهبراین،

کشور میباشد که بهویژه در سالهای اخیر همواره مورد
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نمودار  :2سهم و میزان مشارکت دانشگاهها و سازمانها در انتشار مقاالت علمی در مجله دین و سالمت

مرتضی دارابینیا و همکاران

مقاالت کشور در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار

در پژوهشی که در آن به بررسی تطبیقی شبکههای تألیفی

بوده و موجب ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای

مقاالت ایرانی در رشتههای کتابداری ،روانشناسی و

منطقه و جهان شده است ( .)16یافتههای این مطالعه

مدیریت در پایگاه )Information Sciences Institute( ISI

نشان دادند که در نه شماره منتشرشده از نشریه علمی-

طی سالهای  2111تا  2119پرداخته شد ،نتایج نشان

پژوهشی دین و سالمت ،در مجموع  26مقاله توسط 251

دادند که بیشترین مشارکت در تولید مقاالت دارای دو و

نویسنده انتشار یافته است.

سه نویسنده بوده است ( .)26این نتایج با یافتههای مطالعه

نتایج نشان دادند که میانگین تعداد نویسندگان در

حاضر همخوانی دارد .علت محدودشدن نویسندگان یک

هر مقاله  4/3بوده است که از آن میان 41/4 ،درصد از

مقاله میتواند مربوط به نحوه محاسبه امتیازدهی دانشگاهها

نویسندگان را زنان و  61/2درصد را مردان تشکیل

و مؤسسات علمی به نویسندگان متعدد در یک مقاله باشد.

دادهاند .در مطالعه حیدری و همکاران ( )2116با عنوان

در مطالعه حاضر میانگین تعداد مقاالت در هر دوره

"ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاالت مجله

معادل  15/2±4/6بود .در مطالعه حیدری و همکاران با

پژوهش در پزشکی" ،میانگین تعداد نویسندگان در هر

عنوان "میزان درستی نگارش مقاالت دو نشریه علمی-

مقاله  4/49±1/32بود ( )19که بیشتر از این میانگین در

پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران"،

مطالعه حاضر میباشد .در پژوهش مذکور 63/6 ،درصد از

میانگین تعداد منابع مورد استفاده در مقاالت منتشرشده

نویسندگان را مردان و  45/3درصد را زنان تشکیل دادند

معادل  23/5±1/2بهدست آمد ( )22که با نتایج

( )22که از این نظر با مطالعه حاضر همخوانی دارد .در

مطالعه حاضر همسویی نداشت .به نظر میرسد که

این ارتباط ،در پژوهشی که در سال  1491با عنوان

میانرشتهایبودن نشریه دین و سالمت یکی از عوامل

"تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان شش

تأثیرگذار بر پایینبودن میانگین تعداد مقاالت در مجله

نشریه ایرانی انگلیسی زبان  "ISCانجام شد ،نتایج نشان

مورد مطالعه است .در پژوهش حاضر از  26مقاله

دادند که در  1152مقاله مورد بررسی ،میانگین مشارکت

منتشرشده در نشریه 63 ،مورد ( 13/2درصد) پژوهشی،

نویسندگان برای هر مقاله نزدیک به سه میباشد ()24

 11مورد مروری ( 14/2درصد) و  2مورد گزارش کوتاه

که این میزان به یافتههای مطالعه حاضر نزدیک است .از

( 2/6درصد) بودند .هرچند در مطالعه حیدری و همکاران

سوی دیگر ،در پژوهشی که در ارتباط با  14مقاله

با عنوان "وضعیت کمی مقاالت زئونوز ایران در پایگاه

منتشرشده در نشریات علمی -پژوهشی دانشکدههای

اطالعاتی  :Web of Scienceمطالعه علمسنجی" 11/69

پرستاری -مامایی تهران ،ایران و شهید بهشتی در سال

درصد از مقاالت پژوهشی بودند ()15؛ اما مغفولماندن

 1412انجام شد ،گزارش گردید که میانگین و انحراف

گزارش کوتاه که پایه و بنیاد مطالعات جامعتر تلقی

معیار تعداد نویسندگان هر مقاله  4/1±1/2بوده و حداقل

میشود ،ناشی از عدم آگاهی الزم در مورد این نوع

تعداد نویسندگان یک نفر و حداکثر تعداد نویسندگان

مطالعه در میان پژوهشگران است .باید خاطرنشان ساخت

هفت نفر بوده است ( .)23در مطالعه حاضر نیز حداقل

که میزان نرخ خوداستنادی نشریات بسیار تحت نفوذ

تعداد نویسندگان یک نفر و حداکثر تعداد نویسندگان

حجم مقاالت نمایهشده میباشد ( .)21در این راستا،

هشت نفر بود .در این زمینه ،در پژوهش عصاره و همکاران

نتایج مطالعه غنی ( )2119حاکی از آن بودند که میانگین

در سال  1419در ارتباط با بررسی نویسندگی پژوهشگران

نرخ خوداستنادی در نشریات فارسی در حوزه علوم

Web of Science

پزشکی معادل  4/29با میانه  2میباشد ( .)29در مطالعه

طی سالهای  2111تا  2116گزارش گردید که بیشتر

حاضر میانگین استناد به خود در منابع اطالعاتی مقاالت

26
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توجه نویسندگان قرار داشته است ( .)19-21شاخص

مقاالت دارای دو و سه نویسنده بودهاند ( .)25همچنین،

تحلیل استنادی نشریه دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چاپشده در نشریه نیز در مجموع  33مورد بهدست آمد.

توجه قرار خواهد گرفت .از سوی دیگر ،از آنجایی که هدف

در این ارتباط )1991( Tiew ،با ارزیابی  251مقاله

نویسندگان تحلیل استنادی شمارههای چاپشده نشریه

دریافت که میانگین استناد برای هر مقاله 16/39

دین و سالمت بود و عنوان مقاله نیز نشان از همین

است ( Haridasan .)41و  )2112( Kulshresthaنیز در

موضوع داشت ،در این پژوهش تحلیل محتوایی مقاالت

پژوهشی با عنوان "تحلیل استنادی مقاالت مجله سازمان

نشریه دین و سالمت انجام نشد که این مهم در

دانش" بیان نمودند که در دوره نه ساله از سال  1994تا

ارزیابیهای آینده نشریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سال  ،2111بهطور متوسط به ازای هر مقاله  21استناد
وجود دارد ( .)41یکی از شاخصهای کیفی ارزیابی و

پیشنهادات

رتبهبندی مقاالت ،حوزههای موضوعی و کشورها ،میانگین

معرفی بهتر مجله و شناسایی آن به نویسندگان

استناد به هریک از مقاالت است ( .)42از نظر نقشی که

هدف میتواند سهم بهسزایی در افزایش تعداد مقاالت

این پژوهشگران در جهان دانش داشتهاند ،میزان استناد

مرتبط در هر شماره داشته باشد .برای افزایش تعداد

به مقاالت معیار خوبی میباشد .نتایج بهدستآمده از

مقاالت گزارش کوتاه و یا حتی گزارش مورد ،سردبیر قادر

مطالعات گویای آن هستند که نسبت تعداد مقاالت با

است از نویسنده بخواهد که مقاله ارسالی را در قالب

نسبت تعداد استنادها رابطه مستقیمی دارد (.)21

گزارش کوتاه تعریف و تنظیم نماید .مشکل اندکبودن
استناد به مقاالت این نشریه ،بیشتر ناشی از عدم اطالع

نتیجهگیری

نویسنده از وجود مقاالت مرتبط در این نشریه میباشد

ارزیابی مداوم تولیدات علمی با توجه به زمینه اسالمی

که در اینگونه موارد با راهنمایی و ارجاع نویسنده به

و فرهنگ غنی کشور برای سیاستگذاری بهینه در امر

مقاالت مرتبط در نشریه میتوان نرخ استناد به مقاالت

پژوهش ضروری است .مقاله حاضر اولین پژوهشی میباشد

چاپشده در این نشریه را تا حدی افزایش داد.

که به بررسی استنادی مقاالت منتشرشده در نشریه دین و
سالمت پرداخته است و میتواند بهعنوان سابقه ،زمینه
مطالعات وسیعتر را فراهم نماید .از نقاط قوت این نشریه
میتوان به پژوهشیبودن ،باالبودن سهم مقاالت از سایر

حمایت مالی
این مقاله تحت حمایت مالی هیچ سازمانی قرار
ندارد.

دانشگاههای کشور و انتشار منظم آن اشاره کرد؛ اما
باالبودن تعداد مقاالت نوشتهشده توسط نویسندگان خارج
از رشتههای معارف اسالمی و پزشکی ،پایینبودن میزان
مقاالت گزارش کوتاه و نیز پایینبودن نرخ استناد به

مالحظات اخالقی
تمامی اطالعات مورد استفاده در این مطالعه تنها در
جهت اهداف پژوهشی به کار گرفته خواهند شد.

مقاالت چاپشده در نشریه از مواردی هستند که الزم است
در انتشار نشریه دین و سالمت به آنها توجه گردد.

تضاد منافع
این مقاله با منافع هیچ فرد حقیقی و حقوقی در

محدودیتها

تضاد نمیباشد.

متأسفانه پس از استخراج و تحلیل دادهها ،نسخه
شماره  11مجله از چاپ خارج شد و دیگر امکان افزودن

تشکر و قدردانی

اطالعات استنادی مجلد جدید به یافتههای مقاله وجود

بدینوسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را از

دین و سالمت ،دوره  ،6شمــاره  ،3پاییز و زمستان 7231
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منتشرشده معادل  1/52بود .تعداد استناد به مقاالت

نداشت .بیشک ،انجام این مهم در بررسیهای بعدی مورد

مرتضی دارابینیا و همکاران

. تشکر و قدردانی مینمایند،این پژوهش یاری نمودند

کارکنان دفتر مجله دین و سالمت که آنها را در اجرای
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