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Objectives The database and the journals indexed under them are the most important information 
resources for students and experts in various disciplines, including geriatrics. Given the multiplicity of 
databases and high subscription fees of the journals, increased awareness regarding those databases 
covering the majority of journals related to the topic of geriatrics is a necessity for the libraries, experts, 
and students in this field. 
Methods & Materials Quantitative content analysis and applied research were used in this study. The 
statistical population consisted of 177 active scientific electronic journals that were extracted by search-
ing the keyword 'Geriatrics' through the Ulrichs web. The SPSS 19 software and Excel were used for data 
analysis. Descriptive- statistics and traditional overlap percentage of 14 databases and indexing services 
were also studied. 
Results The results showed that the PubMed database covering 109 journals (61.58%) had the largest 
coverage of journals in the field of Geriatrics and Gerontology. Among the noted journal publishers, 
Elsevier was at the top rank with 15 Geriatrics and Gerontology journals (8.5%) indexed on PubMed. The 
largest providers of full-text articles was EBSCO host covering 104 journals (58.75%). The place holder for 
the highest rate of journals covered under database overlapped with the two databases namely Current 
Contents and the Web of Science with both of them covering 82.09% of the journals.
Conclusion The findings of the research indicated that the search engines and suppliers of information for 
users such as libraries could compare the high rates of overlapping with each other in order to subscribe 
the databases and reduce costs.

A B S T R A C T

Key words: 
Geriatrics, Journals, 
Databases as topic, 
Traditional overlap-
ping

Received: 28 Mar. 2016

Accepted: 20 Jun. 2016

Citation: Feizabadi M, Nakhoda M, Delbari A. [Research databases and geriatrics and gerontology journals: the comparison of databases and 
their covered journals (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(2):358-369. http://dx.crossref.org/10.21859/sija-1102358

 : : http://dx.crossref.org/10.21859/sija-1102358

http://dx.crossref.org/10.21859/sija-1102358


359

تابستان 1395. دوره 11. شماره 2

* نویسنده مسئول:
منصوره فیض آبادی

نشانی:تهران،دانشگاهتهران،دانشکدهمدیریت،گروهعلوماطالعاتودانششناسی.
تلفن:88003575)21(98+

feizabadi_mns@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

اهدافپایگاههایاطالعاتیومجالتزیرپوششآنها،جزومهمترینمنابعاطالعاتیدانشجویانومتخصصانحوزههاورشتههایگوناگون
ازجملهسالمندیاست.باتوجهبهتعّددپایگاههایاطالعاتیوهزینهاشتراکباالیآنها،آگاهیازپایگاههاییکهبیشترینمجالتمربوط

بهحوزهسالمندیراپوششمیدهد،برایکتابخانههاومتخصصانودانشجویاناینرشتهضروریاست.
مواد و روش هاروشپژوهشحاضرتحلیلمحتوایکّمیونوعپژوهشکاربردیبود.جامعهاینپژوهشرا177مجلهالکترونیکیعلمی
فعالتشکیلمیدادکهباجستجویکلیدواژهموضوعیسالمندیازپایگاهاولریخاستخراجشدهبود.بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههانرمافزار
اکسلونسخه19نرمافزارSPSSبهکاررفتوآمارتوصیفیودرصدهمپوشانیسنتی14پایگاهوسرویسنمایهسازینیزبررسیشد.

یافته هانتایجپژوهشنشاندادکهپایگاهپابمدباپوشش109مجله)61/58درصد(بیشترینپوششمجالتحوزهسالمندیرا
دارد.درمیانناشرانمجالت،الزویرباانتشار15مجله)8/5درصد(دررتبهاولقرارگرفت.عالوهبراینبزرگترینتأمینکننده
متنکاملمقاالتاِبسکوهاستباپوشش104مجله)58/75درصد(بودهاست.بیشترینهمپوشانیازنظرمجالتزیرپوشش،

میاندوپایگاهکاِرنتکانتنسووبآفساینسبادرصدهمپوشانی82/09بودهاست.
نتیجه گیرییافتههایپژوهشنشاندادکهکاربرانبرایجستجووتأمینکنندگاناطالعاتبرایکاربران)مانندکتابخانهها(برایاشتراک

پایگاههایاطالعاتیوکاهشهزینههامیتوانندپایگاههاییراجایگزینیکدیگرکنندکههمپوشانیباالبایکدیگردارد.

کلیدواژه ها: 
مجالتسالمندی،

پایگاههایاطالعاتی،
همپوشانیسنتی

تاریخدریافت: 9فروردین1395
تاریخپذیرش:31خرداد1395

 مقدمه

جمعیتدنیابهسرعتدرحالسالخوردگیاستکهاینموضوع
تغییرمهمیدرقرن21محسوبمیشود.براساسپیشبینيهاي
بخشجمعیتسازمانمللمتحد،جمعیتسالمندانجهاناز600
میلیوننفردرسال2000)10درصدکلجمعیتدنیا(،به1/97
میلیاردنفردرسال2050افزایشخواهدیافت]1[درایراننیزروند
افزایشجمعیتسالمندانقابلمشاهدهاستونتایجآمارهانشان
میدهدجمعیتایراندرسال1385دارای25درصدزیر15سالو
7/3درصدباالی60سالاستکهنشاندهندهگذرساختمانسنی

جمعیتازجوانیبهسالمندیاست.

کشور جمعیت سالمندي شدت که است یادآوري به الزم
داد.درحالحاضر نشانخواهد را بعد،خود به ازسال1415
افزایشنسبتسالمندان60سالوباالترازحدود7درصدبه

14/5درصددرسال1415و22درصددرسال1425خواهد
رسید]2[.باتوجهبهسالخوردهشدنجمعیتایران،برتعداد
سالخوردگانيکهبهخدماتبهداشتينیازدارندافزودهشدهو
نیازبهرشتهتخصصيطبسالمندان،بیشازپیشموردتوجهقرار

گرفتهاست.

بررسي علم یا سالمندشناسی2 و سالمندی1 طب رشته
سالخوردگي با همراه روانشناختي، و جسمي دگرگونيهاي
بهکارگرفتهشد.طبسالمندانبهعنوانشاخهايازطببالیني
بهطوراختصاصيبهفعالیتپرداختومقاالتوکتبيدراین
زمینهتألیفکرد.هماکنوناینرشتهدربسیاريازکشورهاي
جهانبهعنوانرشتهمستقلّيمطرحاستودردانشگاههايعلوم

1. Geriatrics
2. Gerontology

1-گروهعلوماطالعاتودانششناسی،دانشکدهمدیریت،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
2-معاونتتحقیقاتوفناوری،دانشگاهعلومپزشکیسبزوار،سبزوار،ایران.

3-مرکزتحقیقاتسالمندیایران،دانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی،تهران،ایران.

پایگاه های اطالعاتی و مجالت سالمندی: بررسی مقایسه ای پایگاه های اطالعاتی از نظر پوشش 
مجالت سالمندی
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پزشکي،متخصصاناینرشتهراتربیتمیکند]3[.

ازسال1950میالديبهبعد،دربسیاريازکشورهايپیشرفته
جهانرشتهسالمندشناسیبهوجودآمدهاستودردانشگاههاي
معتبرجهاندانشجویانبسیاریتربیتشدهاند.بهعنواننمونه
ميتوانبهدانشگاههايکشورفرانسه،استرالیا،انگلستان،آمریکا،
کاناداوسوئداشارهکرد.بااینحال،درایرانباتصویباینرشته
درسال1388،مقررشدکهدرمقطعدکترادانشجوپذیرفته

شود.

امروزهعالوهبرایندوتخصص،دیگرگرایشهایمربوطبه
حوزهسالمندیدردانشگاههایسراسردنیاراهاندازیشدهکه
آموزشهایالزممانندپرستاریسالمندیوبهداشتسالمندیرا
بهدانشجویانارائهمیدهد.باتوجهبهافزایشجمعیتسالمندی
دردنیاوافزایشبرنامهریزیبرایجذبمتخصصاناینحوزه،
نیازمتخصصاناینحوزهبهاطالعاتوانجامپژوهشهایمختلف

نیزافزایشخواهدیافت.

پایگاههایاطالعاتیومجالتمرتبط،ازجملهمهمترینمکانها
برایانجامجستجوبرایمحققانودانشجویانرشتههایمختلف
است.دراینمیان،گرایشهایمختلفرشتهسالمندینیزازاین
قاعدهمستثنینیستومحققانبرایجستجویمطالبموردنیاز
خودبهپایگاههایاطالعاتیومجالتمختلفمراجعهمیکنند.
امروزه که اطالعاتی پایگاههای تنوع و گستردگی به توجه با
مورداستفادهقرارمیگیرد،آگاهیازاینموضوعکهوضعیتاین
پایگاههاازنظرپوششمجالتموردنظرچگونهاست،میتواند
افزونبرکاربرانبهکتابخانههایدانشگاهینیزبرایاشتراکدر

مناسبترینپایگاهکمککند]4[.

باتوجهبهاینکهاینپایگاههاهزینههنگفتیداردودرعناوین
مجالتزیرپوششبایکدیگرهمپوشانیدارد،بایددرمیانآنها
دستبهانتخابزد]5[.همپوشانیبهعنوانمالکیمهمدرزمینه
انتخابپایگاههایاطالعاتیوفراهمکردندسترسیکاربرانبه
اطالعاتموردنیازشناختهمیشود]6[.همپوشانیزیادیاکم،
مزایایومعایبیدارد.زمانیکهدویاچندپایگاههمپوشانیپایین
داشتهباشد،دانشگاههابایدچندینپایگاهرابرایپاسخگوییبه
نیازهایکاربرانخودبهاشتراکگذاردکهدرنتیجه،هزینههارا

افزایشمیدهد.

در باید خود مناسب اطالعات یافتن برای کاربر ازیکسو،
چندینپایگاهمختلفجستجوکند.همپوشانیباالمیاندویا
چندپایگاه،زحمتکاربررابرایجستجودرپایگاههایمختلف
کاهشمیدهد؛زیرانقاطدستیابیبهاطالعاتافزایشمییابد
ودرعینحالدانشگاهبرایپایگاههایدارایهمپوشانیباالبرای
یکمنبع،چندینبارهزینهپرداختمیکند]7،8[.ازسویدیگر،
همپوشانیپایینباعثکاهشتالشهایبیهودهاستفادهکنندگان
وتهیهکنندگانپایگاههایاطالعاتیمیشودوازاتالفهزینه

تهیهمنابعمشابهجلوگیریمیکند]9[.

از مختلف رشتههای پژوهشگران متداول سؤاالت از یکی
جملهگرایشهایمختلفسالمندیایناست:»کدامپایگاهبرای
جستجودرزمینهموضوعیموردنظربهتراست؟«.بهعبارتدیگر
»درکدامپایگاه،بهترمیتوانبهمقاالتوپژوهشهایرشته
خوددستیافت؟«.باتوجهبهاینکهتاکنونمطالعهایدرباره
وضعیتپایگاههایاطالعاتیازنظرپوششمجالتسالمندی
شناسایی با بود این حاضر پژوهش هدف نگرفته، صورت
پایگاههاییکهبیشترینپوششموضوعیمجالتسالمندیرا
دارد،بهمتخصصانودانشجویاناینرشتهوگرایشهایمختلف
آندرشناساییپایگاههایاطالعاتیمناسباینرشتهومراکز
تحقیقاتیسالمندی،گروههاودانشکدههایرشتههایسالمندی
کهبهخریدیااشتراکپایگاهاطالعاتینیازدارددرشناسایی

پایگاهاطالعاتیمناسبکمککند.

روش مطالعه

روشپژوهشحاضر،تحلیلمحتوایکّمیونوعپژوهشکاربردی
بودوجامعهآنراکلیهمجالتحوزهسالمندیموجوددرپایگاه
اولریخ3تشکیلمیداد.برایاینمنظوردرپایگاهمذکوربهآدرس
مجالت کلیه https://ulrichsweb-serialssolutions-com
بااستفادهازکلیدواژهموضوعیسالمندیجستجوشد.جامعترین
فهرستنشریاتادواریدنیا،فهرستادواریبینالمللیاولریخ4نام
داردکهاصلیترینابزاربرایشناساییوانتخابمجالتموردنیاز
استوبیشاز80سالدرقالبهایگوناگونابتدابهصورتچاپیو
سپسدرقالبلوحفشردهمنتشرمیشودواکنونبهصورتآنالیناز

طریقپایگاهاولریخقابلدسترسیاست]10،11[.

جستجودرفوریه2015)بهمن93(انجامگرفتونتایجاولیه
شامل1641مجلهدراینحوزهبودکهبااستفادهازمحدودیتهایی
ازقبیلحوزهموضوعی،وضعیت،نوعنشریه،نوعمحتواوقالبمحدود
علمیبودن، فعالبودن، محدودیتهای اعمال با بدینمنظور شد.
حذفدیگرنشریاتبهجزمجالتمانندپایگاهها،بولتنها،کاتالوگها،
روزنامهها،سالنامههاودیگراشکالنشریاتوآنالینبودنمجالت،
تعدادآنهابه177مجلهمحدودشد.نحوهمحدودسازیاینمجالت

درتصویرشماره1مشخصشدهاست.

پسازتعیینمجالتموردنظر،ازنتایججستجودرپایگاهخروجی
مورداستفاده اطالعات گرفت. قرار موردبررسی و شد تهیه اکسل
عبارتبوداز:زبان،دورهانتشارمجالت،کشورتولیدکنندهآن،ناشران،
پایگاههاینمایهکنندهمجالتوتأمینکنندگانمتنکاملمقاالت
مجالت.ازاطالعاتبخشپایگاههاینمایهکننده،برایبررسیاینکه
کدامپایگاهاطالعاتیبیشترینمجالتحوزهسالمندیراپوشش

3. Ulrich web
4. Ulrich’s international periodicals directory
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میدهد،استفادهشد.

مجالت تعداد نظر از پایگاهها همپوشانی میزان بررسی برای 
و نمایهسازی سرویس میان342 از سالمندی، حوزه زیرپوشش
چکیدهنویسی5کهدراینبخشمجالتوجودداشت،14پایگاهکهاز
نظرکاربرانوکتابدارانایرانیشناختهشدهتروقبالًتوسطدانشگاههای
علومپزشکیبهاشتراکگذاشتهشدهبود،ازنظرهمپوشانیسنتی

موردبررسیقرارگرفت.

برایبررسیهمپوشانیمجالتدرمیانپایگاهها،ازهمپوشانی
سنتیاستفادهشد.همپوشانیسنتیبااستفادهازفرمولزیر]12[
ونسبتاشتراکواجتماعنشریاتنمایهسازیشدهتوسطدوپایگاه

محاسبهمیشود.

سرویس دو توسط همزمان که نشریاتی فهرست A=فقط UB
نمایهسازییاپایگاهنمایهشدهاند.

AUB=فهرستهمهنشریاتنمایهشدهتوسطیکیاهردوخدمت
نمایهسازی]13[.

یافته ها

آنالینحوزهسالمندیکه پژوهشحاضرروی177مجله

5. Abstracting/Indexing

درپایگاهاولریخنمایهمیشد،انجامگرفت.نتایجپژوهشنشان
دادازمیانناشرانمختلفمجالتحوزهسالمندی،انتشارات
الزویر6باانتشار15عنوانمجله)8/5درصد(بیشترینمجالت
حوزهسالمندیرامنتشرکردهاست.دراینمیانتنها11عنوان
)6/2درصد(ازمجالتتوسطدانشگاههایمختلفسراسردنیا
بهاستثنایانتشاراتدانشگاههایآکسفوردوکمبریجمنتشرشده
است.درجدولشماره1اطالعاتمربوطبهوضعیتناشرانحوزه

سالمندیارائهشدهاست.

حوزه مجله عنوان 177 بین از مقاالت، متن زبان نظر از
انگلیسی، زبان به تعداد162مجله)91/5درصد( سالمندی،
آلمانی بهزبان بهزبانچینی)2/8درصد(،3مجله 5مجله
)1/7درصد(و2مجلهبهزبانپرتغالی)1/1درصد(درجایگاه
بعدیقرارگرفتهاست.ازکلعناوینمجالتالکترونیکیحوزه
سالمندیزبانهایترکی،روسی،اسپانیولیوفرانسوی،هریک
تنهایکمجله)0/6درصد(داشتند.دراینمیانیکمجلهنیزبه

چندینزبانمنتشرمیشد.

کشورآمریکاباانتشار41/8درصدازمجالت،بیشترینمجالت
انگلستان، کشورهای و است کرده منتشر را سالمندی حوزه
هلند،چینوآلماندرجایگاههایبعدیقراردارد.سهمهریک
ازکشورهایسوییس،فرانسهواسترالیانیز2/8درصدازکل
مجالتبودهاست.درتصویرشماره2سهمکشورهادرتولید

مجالتحوزهسالمندیارائهشدهاست.

6. Elsevier

معیارهای خروج:

مجالت غیرفعال یا ادغام شده=625

نشریات دیگر به جز مجالت=577 

مجالت غیرعلمی=34

تعداد کل نشریات

1641 

انجام جستجو با کلید واژه موضوعی 
سالمندی 

Subject keyword=Geriatrics

405 مجله 

177 مجله

محدودسازی به مجالت آنالین

تصویر 1.فرایندجستجوومحدودسازینشریاتموردبررسیدرپایگاهاولریخ.

% Overlap= ×100
n(AUB)
n(A  B)U

پایگاه های اطالعاتی و مجالت سالمندی: بررسی مقایسه ای پایگاه های اطالعاتی از نظر پوشش مجالت سالمندی



362

تابستان 1395. دوره 11. شماره 2

ازنظرفاصلهونوبتانتشار،یافتههانشاندادتعداد67مجله
)37/9درصد(بهصورتفصلنامهمنتشرشدهاست.دوماهنامهها،
ماهنامههاودوفصلنامههابهترتیبباداشتن31)17/5درصد(،
22)12/4درصد(و12)6/8درصد(مجلهدرجایگاهبعدقرار

گرفتهاست.دراینمیان6/8درصدازمجالت،وضعیتفاصله
انتشاراتی فواصل دیگر است. قیدشده نامنظم آنها انتشاراتی
عبارتبوداز:8شمارهدرسالبهمیزان3/4درصد،3شمارهدر
سالوسالنامههاهریک2/8درصد،2/4درصدمجالتبهصورت

جدول 1. فراوانیودرصدناشرانمجالتحوزهسالمندی.

درصدتعدادنام ناشر

Elsevier158/5

Routledge147/9

Springer126/8

Universities116/2

Sage Publications105/6

Associations & Scientific Communities95/1

Wiley-Blackwell Publishing63/4

BioMed Central, Cambridge University Press, Oxford University Press, Institutes42/3

S. Karger, Lippincott Williams & Wilkins31/7

Bentham Open, W.B. Saunders Co, Taylor & Francis21/1

John Wiley & Sons, Excerpta Medica, McGraw-Hill10/6

6939ناشران دیگر

177100مجموع

تصویر 2.وضعیتکشورهایمنتشرکنندهمجالتحوزهسالمندی.

آمریکا،38/7%

انگلستان،12/6%
هلند،5/7%

چین،4/7%

آلمان،4/2%

استرالیا،2/6%
فرانسه،2/6%

سوئیس،2/6%

ایرلند،2/1%
نیوزلند،2/1%

اسپانیا،1/6%

سایرکشورها،20/4%
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5شمارهو10شمارهدرسالمنتشرشدهاستودیگرفواصل
انتشاراتی5/6درصدمجالتراتشکیلمیداد.

در مجالت چکیدهنویسی و نمایهسازی وضعیت مورد در
پایگاههایمختلف،از177مجلهموردبررسی33مجلهوضعیت
نمایهسازیآنهامشخصنبود.باتوجهبهاینکهتعداد34دوپایگاه
نمایهسازیوچکیدهنویسیبرایمجالتاینحوزهوجودداشت،
میانگینتعدادپایگاههاییکهمجالتدرآنهانمایهوچکیده
نمایهسازی وضعیت نظر از آمد. بهدست پایگاه 34 میشود،
مجالتدرپایگاههایمختلف،پایگاههایاسکوپوس7،پابمد8و
اِمِبیس9بهترتیبباپوشش109)68/58درصد(،108)61/01
را سالمندی مجالت بیشترین درصد( 48/58( 86 و درصد(
پوششمیدهد.وضعیتنمایهسازیمجالتحوزهسالمندیو

پایگاههاینمایهکنندهآنهادرجدولشماره2ارائهشدهاست.

7. Scopus
8. PubMed
9. EMBASE

مجلهانجمنسالمندیآمریکا10بانمایهشدندر134پایگاه
وسرویسنمایهسازیوچکیدهنویسی،ازنظرتعدادپایگاههای
نمایهشدهرتبهاولراداشت.دیگرمجالتازنظرتعدادپایگاههای
نمایهکنندهآنهابهترتیبعبارتبوداز:سنوسالمندی11)120(،
متخصصسالخوردگی12)117(ومجلهسالخوردگی13)تصویر

شماره3(.

درموردوضعیتهمپوشانیوتعدادمجالتمشترکمیان
نمایهسازی سرویس و پایگاه میان14 از مختلف، پایگاههای
پایگاه سالمندی، حوزه الکترونیکی مجالت چکیدهنویسی و
پایگاه یک میشود ارائه کابی15 توسط که جهانی14 بهداشت

10. American geriatrics society journal
11. Age and ageing
12. The gerontologist 
13. Journals of gerontology
14. Global health web
15. CABI

جدول 2.پایگاههاینمایهکنندهمجالتحوزهسالمندی.

درصدتعدادنام پایگاه

PubMed10961/58

Scopus10861/01

EMBASE8648/58

Web of Science6637/28

MEDLINE5933/33

 Current Contents5631/63

 PsycINFO5329/94

Excerpta Medica5229/37

 PsycFIRST5229/37

Science Citation Index Expanded5028/24

AgeLine4827/11

CINAHL4525/42

 Social Sciences Citation Index3218/07

CAB Abstracts2413/55

Global Health2413/55

Chemical Abstracts1910/73

Biological Abstracts158/47
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کتابشناختیاختصاصیدرحوزهبهداشتعمومیاستکهدر
دیگرپایگاههایاطالعاتیپوششدادهنمیشودوتمامیعناوین
زیرپوششآنمنحصربهاینپایگاهاست.وجودعناوینمشترک
مجالتدرمیانپایگاهها،ارتباطاتبینپایگاههارابهوجودآورده
است.وضعیتارتباطمیانپایگاههایمختلفدرتصویرشماره4

نشاندادهشدهاست.

سنتی همپوشانی میزان مورد در حاضر پژوهش نتایج
که داد نشان زیرپوشش مجالت نظر از اطالعاتی پایگاههای
باالتریندرصدهمپوشانیمجالتالکترونیکیحوزهسالمندی

جدول 3.تعدادمجالتمشترکمیانپایگاههاوسرویسهاینمایهسازیمجالتحوزهسالمندی.

نام پایگاه

PsycIN
FO

Scopus

 PubM
ed

 EM
BASE

 CIN
AHL

 M
EDLIN

E

 Excerpta
M

edica
  Current
 Contents

 AgeLine

  Biological
Abstracts

  CAB
Abstracts
 Chem

ical
Abstracts
 Global
Health

 W
eb of

Science

 PsycINFO0535243293920343481312037

Scopus53096814558495547142119064

 PubMed52960804358485547152119064

 EMBASE43818003658524935141918057

 CINAHL2945433603115313351110031

 MEDLINE39585858310274632111716049

Excerpta Medica20494852152702712111211034

 Current Contents34555549314627031101616055

 AgeLine344747353332123105109032

 Biological Abstracts8141514511111050810013

 CAB Abstracts1321211911171216108013017

Chemical Abstracts1219191810161116910130016

Global Health00000000000000

Web of Science37646457314934553213171600

تصویر 3.مجالتنمایهشدهدربیشترینپایگاههاوخدماتنمایهسازیوچکیدهنویسی.
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میانپایگاههایکارِنتکانتنتس16ووبآفساینس17با82/09
درصدهمپوشانیو55مجلهمشترکوجودداشت.پایگاههای
پابمدواسکوپوسباداشتن79/33درصدهمپوشانیبایکدیگر،
درمرتبهبعدقرارداشتورتبهسومبیشترینهمپوشانیبه
پایگاههایاِمِبیسواسکوپوسباداشتن81مجلهمشترکو

همپوشانی71/68درصدیتعلقداشت)جدولشماره4(.

بهجزپایگاهبهداشتجهانیکهباهیچیکازپایگاههاعنوان
مشترکوهمپوشانیندارد،کمتریندرصدهمپوشانیسنتی
بهپایگاهبایولوجیکالابستراکتس18وایجالین19)8/62درصد(
وبعدازآنهمپوشانیمیانپایگاههایسیناهل20وبایولوجیکال

ابستراکتس)9/09درصد(تعلقداشت.

متنکاملمقاالتیکمجلهممکناستتوسطتأمینکنندگان
مختلفیارائهشود.نتایجبررسیاطالعاتنشانداداِبسکوهات21
بزرگترین درصد( 58/75( مجله 104 کامل متن تأمین با
مجله 177 میان از است. مقاالت کامل متن تأمینکننده
موردبررسی،تعداد47مجله)26/55درصد(فاقداطالعاتمربوط
بهتأمینکنندهآنهابود.جدولشماره5نشاندهندهتأمینکننده

اصلیمتنکاملمجالتحوزهسالمندیاست.

بحث

حوزه در فعال الکترونیکی مجالت کلیه مطالعه، این در
قرار موردمطالعه داشت، وجود اولریخ پایگاه در که سالمندی

16. Current Contents
17. Web of Science
18. Biological Abstracts
19. AgeLine
20. CINAHL
21. EBSCOhost

گرفت.نتایجپژوهشنشاندادبیشترینمجالت،مربوطبهکشور
آمریکاوبعدازآنانگلستانبود.انتشاراتالزویرباانتشار8/5
درصدمجالت،بیشترینمجالتاینحوزهرامنتشرکردهاست.
برای144مجلهکهدربخشچکیدهنویسیونمایهسازیآنها
اطالعاتپایگاههاینمایهوچکیدهکنندهذکرشدهبود،میانگین
تعدادپایگاههاینمایهکننده34پایگاهبهدستآمد.یافتههای
با پابمد نمایهکننده، پایگاههای میان در داد نشان پژوهش
پوشش109مجلهواسکوپوسبا108مجله،بیشترینمجالت
الکترونیکیحوزهسالمندیرانمایهکردهاست)جدولشماره3(.

نظر از پایگاهها سنتی همپوشانی بررسی از حاصل نتایج
میان همپوشانی درصد بیشترین داد، نشان مجالت پوشش
کارِنتکانتنتسووبآفساینس82/09بهدستآمدهاست.
ایندرحالیاستدرمطالعهایکهگاولوایزالید)2008(برای
بررسیهمپوشانیمجالتمیانپایگاههایوبآفساینسو
پایگاههای یعنی شناختهشده پایگاههای دیگر با اسکوپوس
اِمِبیس،سوسیاالجیکالابستراکتس22،کامِپندکس23،سایاینفو24
ومدالین25پرداختند،نتایجنشاندادکهدرمیاناینپایگاهها،
وبآفساینسواسکوپوسبا49درصدهمپوشانی،بیشترین

درصدهمپوشانیراداشتهاست]5[.

و پابمد پایگاههای میان همپوشانی درصد بررسی، این در
یافتههای است. آمده بهدست درصد ساینس57/65 آف وب
پژوهشنوشینفردوامامیکهبههمپوشانیایندوپایگاهدر
سنتی همپوشانی درصد بودند، پرداخته درونریز غدد زمینه
میانایندوپایگاه51درصدگزارششدهاست]6[؛بنابراین،

22. Sociological Abstracts
23. Compendex
24. PsycINFO
25. MedLine
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میزانهمپوشانیدوپایگاهدرحوزهسالمندیبیشترازحوزه
بیماریهایغدددرونریزبودهاست.

گورایز26وهمکاراننیزدرپژوهشخودبهمقایسهدوپایگاه
حوزه مجالت پوشش درباره ساینس آف وب و اسکوپوس
داروشناسيوعلومدارویيپرداختندوبدیننتیجهرسیدندکه
پایگاهاسکوپوسهمه100عنوانمجلهدارایباالترینضریب
تأثیر27موجوددرگزارشاستناديمجالت28راپوششمیدهد.

26. Gorraiz
27. Impact factor
28. Journal Citation Report (JCR)

ایندرحالیاستکهنتایجاینمطالعهنشاندادتنها58/18
درصدهمپوشانیمجالتحوزهسالمندیمیاناینپایگاهوجود

دارد]14[.

استیربیو29وهمکاراندرمقایسههمپوشانیسنتیونسبی
میان4پایگاهاطالعاتیوبآفساینس،گوگلاسکالر30،ژئورِف31
با داد نشان نتایج پرداختند. جغرافیا حوزه در فرانسیس32 و

29. Ştirbu
30. Google Scholar
31. GEOREF
32. FRANCIS

جدول 4.درصدهمپوشانیسنتیمیانپایگاههایاطالعاتینمایهکنندهمجالتحوزهسالمندی.

نام پایگاه

PsycIN
FO

Scopus

PubM
ed

EM
BASE

CIN
AHL

M
EDLIN

E

 Excerpta
M

edica

 Current
Contents

AgeLine

 Biological
Abstracts

 CAB
Abstracts

 Chem
ical

Abstracts
 Global
Health

 W
eb of

Science

 PsycINFO049/0747/2744/7942/0253/4223/5245/3350/7413/3320/3120045/12

Scopus49/07079/3371/6841/6653/2144/1450/4543/1112/8418/9117/59058/18

  PubMed47/2779/33069/5638/7352/2542/475042/7213/7618/7517/43057/65

 EMBASE44/7971/6869/56037/8966/6660/4652/6835/3516/0920/8720/69060

 CINAHL42/0241/6638/7337/89042/4618/2944/28559/0918/9618/51038/75

 MEDLINE53/4253/2152/2566/6642/46032/1466/6642/6617/4625/7525/80064/47

Excerpta Medica23/5244/1442/4760/4618/2932/14033/3313/6319/6418/7518/33040/47

  Current Contents45/3350/455052/6844/2866/6633/33042/4616/392527/11082/09

 AgeLine50/7443/1142/7235/355542/6613/6342/4308/6216/1215/51039/02

  Biological
Abstracts13/3312/8413/7616/099/0917/4619/6416/398/62025/8041/66019/11

 CAB Abstracts20/3118/9118/7520/8718/9625/7518/752516/1225/80043/33023/28

Chemical Abstracts2017/5917/4320/6918/5125/8018/3327/1115/5141/6643/330024/24

Global Health00000000000000

Web of Science45/1258/1857/656038/7564/4740/4782/0939/0219/1123/2824/2400

80-100
60-80
40-60
20-40
1-20
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وجودهمپوشانیمیاناینپایگاهها،پایگاهگوگلاسکالرعلیرغم
رایگانبودنمنابعمنحصربهفردیداردکهدردیگرپایگاههاوجود

ندارد]15[.

همپوشانی به توجه با بود آن از حاکی بهدستآمده نتایج
نسبتاًباالمیانپابمدواسکوپوسباهمپوشانی79/33درصد،
درصورتعدمامکاندسترسیواشتراکبهپایگاهاسکوپوسکه
هزینهاشتراکباالییدارد،میتوانازپایگاهپابمدبهمنظورانجام
جستجواستفادهکرد.بااینحالباتوجهبهاینکهپایگاهاسکوپوس

امکاناتدیگریمانندارائهشاخصاچایندکس33دارد،بایددر
هنگامانتخاببهاینمواردوامکاناتیکهکاربران،سازمانیا

کتابخانهبداننیازدارندنیزتوجهکرد.

24مجلهایکهدرپایگاهبهداشتجهانینمایهمیشود،در
پایگاههایدیگرنمایهنشدهاستوبرایدسترسیبهاینعناوین
پایگاهجانشینیوجودندارد.درمطالعهایکهعالییوهمکاران
بهبررسیمیزانهمپوشانیپایگاههایمدالینوبهداشتجهانی

33. H-index

جدول 5. وضعیتتأمینکنندگانمتنکاملمقاالتمجالتحوزهسالمندی.

درصدتعداد مجالت نام تأمین کننده متن کامل

EBSCOhost10458/75

Swets7844/06

Copyright Clearance Center6838/41

Scholars Portal5933/33

OCLC4625/98

OhioLINK4424/85

ProQuest3318/64

Health Communication Network3218/07

Ovid2715/25

Directory of Open Access Journals (DOAJ)2212/42

Gale2212/42

Elsevier2011/29

Springer179/60

Taylor & Francis179/60

National Library of Medicine137/34

LexisNexis126/77

SAGE Publications95/08

BioMedCentral42/25

Cambridge University Press42/25

Lippincott Williams & Wilkins42/25

Oxford University Press42/25

Wiley-Blackwell42/25

Emerald21/12
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دربارهپوششاطالعاتحوزهبهداشتعمومیپرداختهاند،نتایج
نشاندادکهپایگاهبهداشتجهانینسبتبهپایگاهمدالین،
مجالتمنحصربهفردتریراپوششمیدهدکهاینیافتهدربا

یافتهپژوهشحاضرهمسواست]16[.

ازطرفدیگرنتایجپژوهشنشاندادمیانپایگاههایاسکوپوس
وسیناهلازنظرعناوینمجالتزیرپوشش،همپوشانیسنتی
41/66درصدیوجودداردکهاینمیزانهمپوشانیبیشتراز
مقداریاستکهدرپژوهشهیل)2009(بهدستآمدهاست.
نتایجآنپژوهشنشاندادمیانایندوپایگاهازنظرعناوین
مجالتزیرپوشش،6/9درصدهمپوشانیسنتیوجوددارد]17[.

درمطالعهایکهتوسطفرجپهلوومکیزادهکهدربارههزینه-
سودمندیپایگاههایاطالعاتیصورتگرفتهاست،نتایجنشان
میدهدباتوجهبههزینههایروزافزونپایگاههایاطالعاتی،تهیه
کلیهزیرمجموعههاییکپایگاهاطالعاتیبراییکدانشگاهیا
مرکزضرورینیستوبایدبراساستحلیلهمپوشانیموضوعی،
هیئت اعضای و دانشجو تعداد دانشگاه، در موجود رشتههای
قرارگیرد موردتوجه عوامل، دیگر و علمی،هزینه-سودمندی
]18[.ایندرحالیاستکهدراشتراکچندسالاخیرپایگاههای
اطالعاتیکشورکهبهصورتمتمرکزوشراکتیانجامگرفته،این

مواردمدنظرقرارنگرفتهاست.

نتیجه گیری نهایی

)بهمنماه پژوهش این دادههای گردآوری زمان به توجه با
1393(وماهیتپویایپایگاههایاطالعاتیوامکانحذفو
سالمندی حوزه مجالت غیرفعالشدن و فعال ادغام، اضافه،
بهمنظورتصمیمگیریدرهنگامانتخابپایگاهبرایجستجویا
اشتراکتوسطسازمانهایاکتابخانه،بایدزمانموردتوجهقرار
مجالت نظر از مختلف پایگاههای همپوشانی وجود با گیرد.
زیرپوشش،درزماناشتراکاینپایگاههاتوسطمراکزاطالعاتی
بایددقتشودتاازصرفهزینهوهدررفتنبودجهجلوگیری

شود.

باعث مختلف پایگاههای در همپوشانی وجود ازطرفدیگر،
افزایشدسترسپذیریبهمنابعاطالعاتیمیشود.باجلوگیری
ازاشتراکوتهیهپایگاههایدارایهمپوشانی،تنهامجموعههایی
اشتراکیاخریداریمیشودکهکاربرانباجستجودرآنهابهمنابع
ومقاالتمختلفومتنوعدسترسیمییابندوباعثصرفهجویی
از انجامجستجویکاربرانمیشود.اطالعاتحاصل درزمان
نتایجاینمطالعهنشانداددرصورتنادیدهگرفتندیگرامکانات
مربوطبهتحلیلهایاستنادی،مانندارائهضریبتأثیریاشاخص
اچایندکسدردوپایگاهوبآفساینسواسکوپوس،چنانچهتنها
بحثجستجوموردنظرقرارگیردباتوجهبهمشکالتمربوطبه
دسترسیواشتراکبهایندوپایگاهدرسالهایاخیر،پایگاههای
دیگررامیتوانبهعنوانجایگزیندرنظرگرفت.اینپژوهشتنها

همپوشانیسنتیرامدنظرقراردادهاستوازهمپوشانینسبی
کهدرآناندازهپایگاهنیزموردتوجهقرارمیگیرد،صرفنظر
شدهاست؛بنابراین،درهنگامانتخابپایگاهافزونبراینعامل
بایدعواملدیگرمانندپوششموضوعی،کیفیتعناوینوتعداد

سالهایزیرپوششرانیزمدنظرقرارداد.

تشکر و قدردانی

و بهزیستی علوم دانشگاه سالمندی تحقیقات مرکز از
توانبخشیکهتأمینکنندهمالیاینطرحتحقیقاتیبهشماره

13908/1/1/ت/801بودهاست،تشکروقدردانیمیشود.
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