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سه ساله  ۲۱۰۲تا  ۲۱۰۲انجام شده است.
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مقدمه
در ارزیابی مجالت علمی از دو شاخص ضریب تأثیر ) (IFو
 SJR indicatorاستفاده میشود .برای پیدا کردن ضریب تأثیر
واقعی از پایگاه گزارش استنادی مجالت Journal Citation
) Reports (JCRو برای محاسبه  SJRاز پایگاه رتبه بندی
مجالت سایمگو SCImago Journal Rank indicator
استفاده میشود .پایگاه گزارشهای استنادی مجالت ( )JCRیکی
از بخشهای پایگاه اطالعاتی مؤسسه  Thomson Reutersاست
که به وسیله آن میتوان اطالعات نشریات معتبر و دارای ضریب
تأثیر را به دست آورد .همچنین میتوان مجالت کلیدی یک حوزه
موضوعی را مشخص کرد ،عالوهبراین نویسندگان را در تعیین
مجلههایی که تحقیقات مورد عالقه آنان را منتشر میسازند یعنی
مقالههای خود را در کدام مجله یا مجالت چاپ نمایند کمک
میکند و به عبارتی یکی از بهترین ابزار دسترسی در انتخاب
مجالت با کیفیت است (.)۰
در واقع ضریب تأثیر یک مجله ،نسبت بین تعداد استنادهای
دریافتی به مقاالت انتشار یافته در طول یک دوره زمانی است که
معموالً یک دوره دو ساله برای بررسی در نظر گرفته میشود ،در
سنجش و ارزیابی تولیدات علمی شناخته شدهترین ابزار است.

همچنین این شاخص به عنوان یکی از رایجترین معیارهای سنتی
تحلیل استنادی است که در علم سنجی نیز به کار میرود و با
عنوانهای دیگر مانند ضریب تأثیر مجالت ،نفوذ مجالت ،نرخ
استناد ،و تأثیر هم شناخته میشود ( .)۰نظام رتبهبندی SCImago
از طریق دادههای موجود در پایگاه  Scopusکه در حال حاضر
یکی از بزرگترین پایگاه اطالعاتی استنادی جهان است ایجاد شده
است SCImago .از شاخص رتبهبندی مجالت  SJRبرای مقایسه
مجالت استفاده میکند که در طی دو مرحله محاسبه میشود .ابتدا
هر مجله یک مقدار و اعتبار مشابه را به خود اختصاص میدهد.
( )1/Nکه  Nتعداد کل مجالت پایگاه است .هر تکرار در استناد
مقادیر ،اعتبار جدیدی را به هر مجله مطابق سه معیار اختصاص
میدهد:
 .۰میزان اعتبار حداقلی که به سادگی در پایگاه داده ها شامل
می شود.
 .۲اعتبار انتشار ،که به وسیله تعدادی از مقاالت که در پایگاه
وجود دارند ،داده می شود.
 .8اعتبار استنادی ،که به وسیله تعداد یا اهمیت استنادهایی
که از مجالت دیگر به این مجله داده شده ،گرفته می شود.
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شکل ریاضی فرمول به شرح زیر می باشد.

در نتیجه رفتار نویسندگان برای انتشار مقالت در مجالت عالوه بر
شهرت و خوانندگان آنها میتواند متأثر از شاخصهای ارزیابی
مجالت باشد ( .)9مقاله حاضر باهدف مقایسه مقادیر ضریب تأثیر
مجالت کتابداری و اطالع رسانی ،نمایه شده در پایگاه  JCRو با
شاخص  SJRدر پایگاه  Scopusدر بازه زمانی سه ساله  ۲۱۰۲تا
 ۲۱۰۲انجام شده است تا در انتخاب مجالت برای مجموعه سازی
کتابها ،انتشار مقاالت در مجالت مناسب و میزان ضرورت استفاده از
نظام های رتبه بندی مشخص گردد .در این راستا به فرضیات زیر
نیز پاسخ داده می شود:
 بین مقادیر ضریب تأثیر و  SJRمجالت علم اطالعات و
دانش شناسی نمایه شده در پایگاههای  JCRو SCImago
همبستگی مثبت وجود دارد.
 بین رتبه مجالت علم اطالعات و دانش شناسی نمایه شده
در پایگاههای  JCRو  SCImagoبراساس ضرایب تأثیر آنها،
همبستگی مثبت وجود دارد.
 بین رتبه مجالت علم اطالعات و دانش شناسی نمایه شده
در پایگاههای  JCRو  SCImagoبراساس  SJRآنها ،همبستگی
مثبت وجود دارد.

در فرمول فوق  eو  dدو مقدار ثابتی هستند که به مقدار
اعتباری که توسط ابزارهای انتشار و استناد به دست آیند ،وزن می
دهند .اجزای  ۰و  ۲که به وسیله دو واژه ابتدایی در فرمول ارایه می
شوند ،در سرتاسر تکرار ثابت هستند و با هم برای ده درصد از مقدار
اعتبار مجله حساب میشوند .قسمت سوم دارای پیچیدگی بیشتری
است .این بخش اعتبار منتقل شده به مجله  Iرا از طریق استنادهای
دریافت شده از مجالت دیگر نشان می دهد .در پایان فرمول،
شاخص صحت  CFاست ،که اعتبار توزیع نشده همه مجالت به
نسبت اعتبار انباشته شده آن ها را نشان میدهد .پس از آنکه
 PSJRمحاسبه شد ،در مرحله دوم  SJRمجله با توجه به PSJR
محاسبه میشود ( .)۲در حال حاضر این شاخص به عنوان ابزاری به
منظور ارزیابی مجالت در پایگاه اطالعاتی  Scopusمعرفی شده و
نیز راهکار مناسبی در جهت ارزیابی مجالت بیان شده است (.)۲-8
 Vasanthakumar & Nagarajaدر پژوهشی با عنوان
مقایسه شاخصهای ارزیابی مجالت هندی در دو پایگاه استنادی
 Scopusو  Web of Scienceنشان دادند که شاخص ضریب
تأثیر و  JCRدر انتخاب مجالت در کتابخانهها مناسب نیست .اما به
نویسندگان در انتخاب مجالت مشهور کمک میکند .البته  ۲۱الی
 8۱درصد مجالت هندی در این دو پایگاه نمایه میشوند در نتیجه
تیم ویراستاری مجالت هندی باید برنامهای برای بهبود عوامل تأثیر
مجالت پیادهسازی نمایند (.)۰
صادقی و صراف شیرازی در پژوهشی سه نظام رتبه بندی
مجالت را برای حوزه پزشکی هستهای بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که ضریب نفوذ مجله )  (Eigenfactor Scoreو
 SJRمجالت حوزه پزشکی هستهای همراه با ضریب تأثیر مجالت
میتوانند برای شناسایی صحت کیفیت نمایه سازی مؤثر واقع شوند
( .)0مطابق مطالعه  Siebeltو همکارانش رتبه بندی  ۰3مجله
ارتوپدی در پایگاههای  SCImagoو  JCRمقایسه شد و تأثیر
حذف خوداستنادی در نظام رتبه بندی  SCImagoناچیز گزارش
گردید ( Falagas .)6و همکارانش شاخصهای رتبه بندی
 SCImagoرا با  JCRمقایسه کردند و نتیجه تحقیق آنها نشان
داد که استفاده از رتبه بندی  SCImagoبه جای  JCRنیاز به
بررسی بیشتر در خصوص ماهیت دسترسی آزاد به  SCImagoو
تعداد مجالت تحت پوشش و کیفیت استناد آن دارد (Craig .)7
 IDو همکاران در بررسی چگونگی رتبهبندی و ضریب تأثیر
مجالت در دو پایگاه  Scopusو وبگاه علم به تفاوت تعداد مجالت
نمایه سازی شده و دوره زمانی پوشش مجالت آنها پرداختهاند (.)3

مواد و روشها
مطالعه مقطعی حاضر از نوع تطبیقی بوده و ابزار جمع آوری
اطالعات گزارشات رتبه مجالت علمی برگرفته از دو پایگاه استنادی
 Thomson Reutersو  Scopusاست .جامعه مورد پژوهش را
 83مجله با موضوع علم اطالعات و دانش شناسی که در دو پایگاه
 JCRو  (http://www.scimagojr.com( SCImagoرتبه
بندی شدهاند ،تشکیل میدهند .دوره زمانی استخراج اطالعات از
پایگاه های مربوطه تیرماه  ۰898است.
برای جمع آوری اطالعات ابتدا از طریق پایگاه گزارش
استنادی مجالت  ۲۱۰۲موسسه  Thomson Reutersبا انتخاب
حوزه علوم و طبقه بندی موضوعی علم اطالعات و علم
کتابخانه (subject categories INFORMATION
) SCIENCE & LIBRARY SCIENCEعناوین  30مجله
استخراج و وارد کاربرگه اکسل شد .سپس از طریق پایگاه
 SCImagoگزارش رتبه بندی مجالت سال  ۲۱۰۲با انتخاب حوزه
موضوعی علوم اجتماعی و طبقه بندی موضوعی علوم کتابداری و
اطالع رسانی & (Subject Area: Social Sciences
Information

15

and

Library

Category:

Subject
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سایر حوزه های موضوعی قرار گرفته است در حالی که در  JCRدر
طبقه بندی حوزه علم اطالعات و علم کتابخانه قرار گرفته است،
یعنی مجالتی که در این دو فهرست غیر مشترک هستند
در  SCImagoدر حوزههای موضوعی علوم اجتماعی در زیر
طبقه بندیهای دیگری مثل قانون ،آموزش ،علوم سیاسی قرار
گرفته بودند یا اینکه در حوزههای موضوعی علوم کامپیوتر ،پزشکی،
مدیریت و حسابداری ،اقتصاد و امور مالی و یا حوزه میان رشتهای
طبقه بندی شدهاند که در این پژوهش مبنای انتخاب مجالت پایگاه
گزارش استنادی وبگاه علم است و عناوین مشترک نسبت به هم
مورد بررسی قرار گرفته شد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی از اکسل و برای
تحلیل آماری استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است.

) Sciencesعناوین  ۰۲6مجله استخراج و وارد کاربرگه اکسل شد.
در نهایت اطالعات دو فهرست برای استخراج عناوین مشترک
تطبیق داده شد .برخی از مجالت دو شماره استاندارد بین المللی
ISSN (International Standard Serial
پیایندها
) Numberداشتند که در لیست مجالت  JCRفقط یکی از آنها
ذکر شده بود باید بررسی می شد که این شماره مربوط به نسخه
چاپی است یا الکترونیکی یا قاعده کلی برای آنها وجود دارد ،به
همین خاطر هر یک از مجالت مجدداً در پایگاه  SCImagoمورد
جستجو قرار گرفتند تا تطبیق به صورت مستقیم با شماره های
استاندارد بین المللی نشریات چاپی و الکترونیکی انجام شود .البته
این موضوع بخاطر این بود که  SJRمعموالْ هر دو شماره استاندارد
نشریات را مشخص نکرده بود که مربوط به نسخه الکترونیکی است
یا چاپی .در فهرست مجالت  JCRبرای مجله ای با عنوان
) INFORM SYST RES (1047-7047دو رتبه نه و بیست
و چهار و برای )INT J GEOGR INF SCI (1365-8816
دو رتبه شانزده و سی در  JCRاختصاص یافته است که مشخص
نیست خطایی در گزارش صورت گرفته است یا نه ،در حالیکه شماره
استاندارد بین المللی نشریات آن یکسان است .در نتیجه در روند این
تحقیق عناوین تکراری حذف شده است .علت تفاوت تعداد مجالت
حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در دو پایگاه این است که در
دسته بندی موضوعی مجالت در  ، SCImagoبرخی از عناوین در

یافته ها:
از میان عناوین  30مجله استخراج شده از پایگاه گزارش
استنادی مجالت موسسه  Thomson Reutersو عناوین ۰۲6
مجله پایگاه  83 SCImagoمجله مشترک در حوزه علم اطالعات
و دانش شناسی که جامعه مورد پژوهش را تشکیل میدهند .رتبه
آنها از دو پایگاه جی .سی .آر .و  SCImagoاستخراج و در جدول ۰
نمایش داده شده است.
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برای فرضیه دوم و سوم از آزمون اسپیرمن استفاده می شود،
یعنی رابطه همبستگی رتبه های مجالت علم اطالعات و دانش
شناسی در دو پایگاه "گزارش استنادی مجالت" و""SCImago
مثبت و معنادار است .اما برای بررسی ارزیابی سازگاری بین این دو
شاخص مشاهده میشود همبستگی معنی داری با  99درصد
اطمینان وجود دارد ،یعنی به ازای یک واحد تغییر در SJR
 Rankingبه اندازه  -.797تغییر در  IFایجاد می شود .این
موضوع کمک می کند وقتی  IFیک مجله را داشته باشیم بتوانیم
 SJR Rankingآن را نیز بدست آوریم.

برای بررسی فرضیه اول پژوهش یعنی سازگاری بین مقادیر
ضریب تأثیر و  SJRمجالت علم اطالعات و دانش شناسی نمایه
شده در پایگاههای  JCRو  Scopusهمبستگی مثبت وجود دارد،
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و مشاهده گردید،
همبستگی معناداری وجود دارد ،یعنی به ازای یک واحد تغییر در
 SJRبه اندازه  .810تغییر در  IFرا داریم .در واقع این یافته کمک
می کند وقتی  IFیک مجله را داشته باشیم بتوانیم  SJRآن را نیز
بدست آوریم .بین ضریب تأثیر و  SJRرابطه مثبت معنی داری با
 99درصد اطمینان وجود دارد .در نتیجه هر چقدر ضریب تاثیر بیشتر
می شود  SJRهم بیشتر می شود.

شکل  .2نمودار پراکندگی شاخص های ارزیابی ضریب تأثیر و  SJRبرای مجالت کتابداری و اطالع رسانی
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عوامل مختلفی از قبیل خوداستنادی مطابق یافتههای
 Siebeltو همکارانش در میزان شاخص های ضریب تأثیر و SJR
ممکن است اثر بگذارند ،اما آنها مشخص کردند که خوداستنادی
تأثیر ضعیفی در رتبه بندی مجالت دارد ( .)6پایگاههای استنادی
 Scopusو  Web of Scienceاز چندین نقطه نظر تفاوت آشکار
دارند ،تفاوت اول در تعداد مجالت نمایه سازی شده در این پایگاهها
و دومین تفاوت در دوره زمانی پوشش مجالت آنها است .از طرفی
شاخصهای ارزیابی که این دو پایگاه استنادی برای رتبه بندی
مجالت به کار گرفتهاند با هم متفاوت است ( .)3مطابق راهنمای
جهانی نشریات به طور تقریبی  78۰8۱مجله فعال انگلیسی زبان در
جهان تا دسامبر  ۲۱۰8منتشر می شود .رتبه بندی مجالت بستگی
به نحوه استناد مقاالت در سایر مجالت نمایه سازی شده در وبگاه
علم است ،که شامل مجموعه کوچکی از همه مجالت منتشر شده
در جهان است .یعنی به طور تقریبی  ۰۱3۱۱مجله در Web of
 Scienceکه حدوداً  ۰0درصد از مجالت دانشگاهی جهان را نمایه
سازی می کند ( .)9از طرفی در پایگاه چکیده مقاالت علم اطالعات
و دانش شناسی با پوشش بین المللی در این حوزه بیش از ۲۱۱
مجله را نمایه سازی می کند .در حالی که دو نظام رتبه بندی تعداد
مجالت آنها کمتر از این شمار است ( .)۰۱عالوه بر تعداد مجالت
تحت پوشش  Falagasو همکارانش نشان دادهاند که استفاده از
رتبه بندی  SCImagoبه جای  JCRنیاز به بررسی بیشتر در
خصوص ماهیت دسترسی آزاد به  SCImagoو کیفیت استناد آن
دارد ( .)7بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد :
 -۰گروههای آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی برای
انتخاب مجالت چاپی و الکترونیکی مورد نیاز کتابخانهها و اعضا از
میان عناوین استخراجی مشترک در دو نظام رتبه بندی مجالت در
این پژوهش استفاده نمایند.
 -۲این دو نظام رتبه بندی با معرفی معیارهای طبقه بندی
مجالت و استاندارد سازی اطالعات کتابشناختی مجالت چاپی و
الکترونیکی میتوانند محققان را در روند انتخاب مجالت مناسب در
حوزه موضوعی تخصصی خود یاری رسانند.

مطابق نمودار پراکندگی شاخص های ارزیابی مجالت در شکل ۰
بین دو متغیر رابطه منفی معنی داری وجود دارد .چون نمره گذاری و
رتبه بندی ها برعکس انجام می شود رابطه منفی شده است.

بحث و نتیجه گیری:
شناسایی طبقه بندی موضوعی مختلف برای مجالت علم
اطالعات و دانش شناسی برای محققان اهمیت فراوانی دارد یافته
های این تحقیق نه تنها بیانگر میان رشته ای بودن تحقیقات حوزه
علم اطالعات و دانش شناسی است بلکه تعامل این رشته با سایر
حوزه های علوم در دو نظام طبقه بندی بین المللی مجالت علمی را
مشخص می کند .هر چند در نظام های طبقه بندی در این بررسی
خطاهایی در گزارشات آنها مشاهده شد مثل تکرار دو عنوان مجله با
مشخصات کامال یکسان در گزارش  JCRکه با بررسی دقیق تر
این موارد مشخص خواهد شد.
مطابق یافتههای پژوهش بین مقادیر ضریب تأثیر و SJR
مجالت علم اطالعات و دانش شناسی نمایه شده در پایگاههای
 JCRو  Scopusهمبستگی مثبت وجود دارد که مطابق نتایج
 Vasanthakumar & Nagarajاین شاخصها برای انتخاب
مجالت مشهور به نویسندگان کمک میکند (.)۰
بین رتبه مجالت علم اطالعات و دانش شناسی نمایه شده در
پایگاههای  JCRو  Scopusبراساس ضرایب تأثیر آنها،
همبستگی مثبت وجود دارد .بین رتبه مجالت علم اطالعات و
دانش شناسی نمایه شده در پایگاههای  JCRو  Scopusبراساس
 SJRآنها ،همبستگی مثبت وجود دارد .در نتیجه هر سه فرضیه
پژوهش تأیید شدند .نهایتاً انتخاب مجالت با هر یک از نظام های
ارزیابی  SCImagoو  SJRدر حوزههای علمی از جمله علم
اطالعات و دانش شناسی بخاطر همبستگی بین آنها امکان پذیر
است .هر چند مطالعه صادقی و صراف شیرازی برای نظام رتبه
بندی مجالت حوزه پزشکی هستهای نشان داده است که ضریب
نفوذ مجله ) (Eigenfactor Scoreو  SJRمجالت همراه با
ضریب تأثیر مجالت میتوانند برای شناسایی صحت کیفیت نمایه
سازی مؤثر واقع شوند (.)0
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Abstract
Background and aim: Journal Citation Report (JCR) is the oldest and most
important database of Journal's assessment. The aim of this study was to determine
the IF ranked in JCR database compare to the SJR ranked in SCImago database
during a three-year period from 2012 to 2014.
Material and methods: This comparative cross-sectional study was conducted on
38 Library and Information Science journals using scientometric method and the
data were collected from Thomson Reuters and Scopus databases.
Findings: According to the findings, there was a positive correlation between the
values of IF and SJR in Library and Information Science journals indexed in
Scopus and Thompson Reuters databases. In addition, there was a positive
relationship between the ranking of these journals indexed in JCR and Scopus
(P<0.05).
Conclusion: The result showed that it is necessary to use both of these ranking
systems such as Scimago and SJR by the researchers of the field of Library and
Information Science.
Keywords: Journal ranking, Journal impact factor, Library and Information Science,
Journal citation report, SCImago, SJR
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