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اسالمی ایران و تالش برای ارتقای کمی و کیفی آنها در سطح بینالملل ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف از مطالعه حاضر
ارزیابی کمی و کیفی مجالت نمایه شده ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس است.
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است .منبع گردآوری دادهها ،پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و جامعه آماری پژوهش را تمامی مجالت علمی کشور ایران تشکیل
میدهند که طی سالهای  2111-2102درآن پایگاه نمایه شدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  Excelو برای
ترسیم شکلها از نرم افزار تحلیل شبکه  NodeXLاستفاده شده است.
يافتهها :یافتهها نشان میدهد که مجالت نمایه شده ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس از  8عنوان در سال  2111به 001
عنوان در سال  2102رسیده است .همچنین طی سالهای مورد بررسی ،مراکز و موسسات علمی و پژوهشی بیشتری عهدهدار
مدیریت و نمایهسازی مجالت علمی شدهاند.
نتیجهگیري :برخالف رشد کمی تعداد مجالت نمایه شده ،کیفیت مجالت نمایه شده ایرانی (بهجز چند مورد) از وضعیت مطلوبی
برخوردار نمیباشند و توجه و سیاستگذاری در این خصوص ،میتواند راهگشا باشد.
واژگان کلیدي :مجالت علمی ،ارزيابی ،اسکوپوس ،ايران

مقدمه
پیشرفتهای علمی و فناوری در عصر حاضرر مردیون سررمایههرای

آموزش مستمر ،ارتقای تحقیقات ،تحریک تفکر و انتشار فعالیتهای علمری

فکری و دانشی است که به توسعه و پیشرفت کشورها منجر میشود .رشرد

نقش داشته باشند( .)4کمیسیون اتحادیه اروپا این امر را مرورد تککیرد وررار

و پیشرفت علمی در دنیای امرروز ،مهمتررین اولویرت و برنامره کشرورهای

داده و معتقد است که مجالت علمی ،نقش دوگانه ی تکیید و انتشار دانرش

مختلررج جهرران برررای رسرریدن برره توسررعه اوتصررادی و بهبررود در زنرردگی

را داشته و این امر در بایگانی کردن دانش برای تضمین دسترسی دائمی به

مردمانشان میباشد(.)0

آنها نقش آفرین میباشند( )5و برای توسعه روابرت و بره منظرور افرزایش

یکی از زمینههای توسعه و ارتقای علمی توجه بره ابعراد برینالمللری

کیفیت ،مدتهاست که مجالت ،ارزشیابی و به انواع مختلفی تقسریم و برر

تحقیقات است .باید توجه داشت کره نتیجره تحقیقرات برومی بره صرورت

اساس تولیردات علمری نویسرندگان و ماسسرات علمری و حتری کشرورها

بینالمللی نیز عرضه میشود تا در سطح دنیرا ارزیرابی و نقرد شرود و افرراد

رتبهبندی میگردند .الگوها و فنون مختلفی در علمسنجی برای ارزشیابی و

بیشرتری از آن بهرره ببرنرد .نتررایی تحقیقرات و تولیردات علمری از طریر

رتبهبندی مجالت علمی بهکار گرفته میشود ،که یکی از آنها نمایه شردن

مجالت به دست کراربران از گرروههرای مختلرج محققران و کارشناسران

مجالت در پایگاههای اطالعاتی است(.)6

داشته و همواره مورد توجه بودهاند(.)2
از سویی دیگر باید اشاره کرد که مجالت علمی در دنیرای کنرونی از

استنادی یکی از مهمترین شاخصهایی است که میتواند به منزله موفقیرت
جامعه پژوهشی هر کشرور در انتشرار یافترههرای علمری خرود در نشرریات

معیارها و شاخصهای توسعه فرهنگری -اجتمراعی هرر ملتری بره حسرا

بینالمللی در نظر گرفته شود .از طرفی انتشار یافتههای علمری در نشرریات

میآیند .نشریات علمری و تخصصری وسریلهای بررای توزیرع و انباشرت و

بینالمللی به نوعی بیانگر وابرل وبرول برودن سرطح علمری دسرتاوردهای

همچنررین تولیررد دادههررا و اطالعررات علمرری هسررتند و برررای گسررترش و

محققان بهشمار میآید.

شکوفائی و پیشرفت همهجانبه علم ،نقش حیاتی و اساسری دارنرد( .)1ایرن

به همین دلیل افزایش تعداد مجرالت علمری نمایرهسرازی شرده در

نشریات ،ابزار اصلی بررای توسرعه و پیشررفت علرم بروده و مریتواننرد در

پایگاههای برینالمللری ،یکری از شراخصهرایی اسرت کره در کنرار سرایر
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میرسد .به همین دلیل نشریات نقش مهمری در توسرعه علمری بره عهرده

بنابراین وضعیت تولیدات علمری نمایرهسرازی شرده در پایگراههرای
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مواد و روشها :پژوهش حاضر ،پیمایشی-توصیفی بوده و از نوع کاربردی است که با استفاده از روشهای علمسنجی انجام شده

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،39صفحه99-93
ارزيابی مجالت ايرانی در اسکوپوس /صديقه محمد اسماعیل و ديگران

شاخصهای علم و فناوری در سرطحی وسریع مرورد توجره کشرورها وررار

اخوتی و همکاران در پژوهشی به مقایسهی ضریب تکثیر مجالت

میگیرد .به همین ترتیب ،تعداد نشریات کشورها در پایگاههای استنادی ،به

تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب در سالهای  2119و 2101

این علت که به منزلرهی نشرانهای از وابرل وبرول برودن سرطح کیفری آن

نشان دادند که از نظر شاخصهای تولید علم در بین  25کشور مورد

نشریات در سطح بینالمللی به شمار میآیرد ،از اهمیرت خاصری برخروردار

بررسی ،کشورهای ترکیه ،ایران و پاکستان بهترتیب هر کدام با  04 ،21و

است .عالوه بر این ،حضور این نشریات در پایگاههرای اسرتنادی ،بره ایرن

 9امتیاز در رتبههای اول تا سوم هستند(.)02

علت که میتواند بسترهای الزم را برای انتشار و دسترسپذیر نمودن تعداد

 Reyesبه بررسی رشد مجالت نمایه شده آمریکای التین و

بیشتری از تولیدات علمی کشور در سطح بینالمللی ایجاد نموده و همچنین

کارائیب در فاصلهی سالهای  2119-2116پرداخت و نشان داد که رشد

به این دلیل که میتواند زمینههای حضور ماثرتر جامعهی پژوهشی کشرور

بی سابقه مجالت کشورهای مورد بررسی بیش از آنکه تحت تاثیر تغییرات

را در فرآیند ارزیابی و انتشرار تولیردات علمری جهرانی فرراهم سرازد ،حرائز

جامعه علمی این کشورها باشد ،متاثر از سیاستهای نمایهسازی پایگاههای

اهمیت است(.)7

اطالعاتی  ISIبوده است .همچنین نتایی این مطالعه نشان داد که تعداد
مجالت نمایه شده طی  4سال مورد بررسی 161 ،درصد رشد داشته

باتوجه به این موارد ،آگاهی از وضعیت نشریات ایران در پایگراههرای

است(.)01

استنادی ،بخشی از مهمترین مسائلی است که پاسخگویی بره آن مریتوانرد
در راستای ارزیابی برون دادهای پژوهشی کشور مورد استفاده ورار گیررد .از

 Willinsky & Edgarدر پژوهشی به بررسی مجالت علمی

آنجایی که طب بررسیهای صورت گرفتره ،تراکنون رونرد رشرد نشرریات

با استفاده از نظامهای دسترسی پرداختند .نتایی پژوهش آنها نشان داد که

ایران به صورت علمی و نظاممنرد مرورد بررسری و تجزیره و تحلیرل وررار

گسترش نظامهای دسترسی آزاد میتواند در رشد انتشار مجالت نقش

نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رونرد رشرد کمری نشرریات

ماثری داشته باشد ،بهطوریکه تعداد نشریات آنالین از یک عنوان در

ایرانی و سنجش کیفی این نشریات در پایگاه اسرکوپوس و مقایسره آن برا

سالهای  0872-0911به  714عنوان در سالهای  2110-2114رسیده

کشورهای دیهشت 0در سالهای  2102-2111انجام شد .در ادامه به چند

است(.)04

مورد از پژوهشهای مرتبط با این مطالعه اشاره می شود؛

روش پژوهش

است .نتایی مطالعه او نشان داد که نشریات ،ساالنه رشد  1/1درصدی

استفاده از روشهای علمسنجی انجام شده است .منبع گردآوری دادهها،

داشتهاند و نرخ رشد آنها در پایینترین حد ورار داشته است و این میزان

پایگاه اطالعاتی  Scopusو جامعه این پژوهش را ،تمامی مجالت علمی

باتوجه به شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت بوده است(.)8

ایران تشکیل میدهند که طی سالهای  2102-2111در پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس نمایه شدهاند.

صالحی و نوروزی به بررسی جایگاه علمی ایران در جهان و ضریب

در وسمت نخست ،برای استخراج مجالت علمی ایرانی با انتخا

تاثیر مجلههای بینالمللی ایران پرداخته و بیان داشتهاند که مجالت
نمایه شده ایرانی به لحاظ میزان استنادات ،در وضعیت مطلوبی ورار ندارد و

برچسب  Iranو انتخا

ضریب تاثیرگذاری مجالت بینالمللی کشورمان در سطح پایینی ورار

گرفته و مجالت علمی شناسایی و مورد بازیابی ورار گرفتند .اطالعات

دارد( .)9یالپانی و همکاران با بررسی مجالت علوم اجتماعی در ایران بیان

مربوط به "سال انتشار آنها"" ،حوزههای موضوعی"" ،شهر" و "سازمان

میکنند در مقابل افزایش سریع تعداد نشریات ایرانی در علوم طبیعی که

منتشر کننده آنها"" ،میزان استناد به مقاالت مجالت"" ،شاخص  "hو

توسط  ISIپوشش داده میشود ،نشریات در زمینه علوم اجتماعی ،هنر و

غیره بازیابی شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری Excel

علوم انسانی رشد نکرده اند(.)01

و برای ترسیم شکلها از نرم افزار تحلیل شبکه  NodeXLاستفاده شده

در پژوهشی دیگر نوروزی و عبدخدا به بررسی مشکالت مجلههای

تمامی حوزههای موضوعی جستجویی صورت

است.

يافتهها

ایرانی و دالیل عدم نمایهسازی آنها توسط پایگاههای اطالعاتی خارجی
مجلههای ایرانی ،عدم پخش این نشریات در سطح جهان است ،چرا که

اطالعاتی اسکوپوس ،از  8مجله در سال  2111به  001مجله در سال

چکیده مقالههای منتشر شده در مجلههای ایرانی در پایگاههای اطالعاتی

 2102افزایش یافته است .یعنی تعداد مجالت حدوداً  04برابر شده است.

که اغلب توسط آمریکا و انگلیس هدایت میشوند ،نمایهسازی نمیشوند.

در نمودار ،0روند مجالت نمایه شده حوزههای مختلج موضوعی در طی
سالهای مورد بررسی وابل مشاهده است.

همچنین این پژوهش نشان میدهد که انتشار یک مجله بدون

همچنین میتوان اشاره کرد که نمایهسازی مجالت جمهوری

رعایت استانداردهای انتشار مجلههای علمی موجب خواهد شد تا آن مجله

اسالمی ایران در طی سالهای اخیر در مقایسه با کشورهای منطقه از رشد

در پایگاههای اطالعاتی خارجی نمایهسازی نشود(.)00

وابل وبولی برخوردار بوده است .اگر چه در سالهای ابتدایی در مقایسه با
کشورهای منطقه همردیج با کشور پاکستان و مصر و نیز بسیار پایینتر از

1

.Developing Countries (D8): Bangladesh, Egypt, Indonesia,
Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey

کشور ترکیه بود ( 16مجله این کشور در سال  2111در پایگاه اطالعاتی
43
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پرداختند .نتایی بررسی آنها نشان داد که یکی از دالیل عدم استناد به

یافتهها نشان میدهد که تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه
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 Mabeدر پژوهشی ،به مطالعه پویایی رشد نشریات علمی پرداخته

پژوهش حاضر ،پیمایشی-توصیفی بوده و از نوع کاربردی است و با

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(1): 33-39
Mohammad Esmaeil S, et al.

اسکوپوس نمایه میشدند) ،ولی در سال  ،2102جایگاه شایستهای را به

در بین کشورهای آسیایی جمهوری اسالمی ایران پس از کشورهای

خود اختصاص داده است .در میان کشورهای در حال توسعه  D8نیز

چین ،ژاپن ،هند ،کره جنوبی و ترکیه در رتبه ششم ورار دارد؛ و تعداد

جمهوری اسالمی ایران پس از کشور ترکیه (با  049مجله) در جایگاه دوم

مجالت نمایه شده ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در سال  2102از

ورار دارد.

تمامی کشورهای آفریقایی (باالترین تعداد متعل به کشور آفریقای جنوبی

113

با  70مجله) بیشتر بوده است.

120

112

در رابطه با حوزه موضوعی مجالت نمایه شده باید اشاره کرد که در

100

91
72

52
37

31

23

60

مجله در حوزه مهندسی مواد و یک مجله نیز در حوزه شیمی در پایگاه

40

اطالعاتی اسکوپوس نمایه میشدند.
همچنین ،مجالت نمایه شده تنها در دو شهر (شش مجله در تهران
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سال  4 ،2111مجله در حوزه پزشکی 2 ،مجله در حوزه مهندسی ،یک

و دو مجله در شیراز) تهیه و منتشر میشدند .در رابطه با مراکز و موسسات

0

علمی و پژوهشی منتشر کننده مجالت نیز باید اشاره کرد که "دانشگاه
علوم پزشکی تهران" با انتشار  2مجله در سال  ،2111بیشترین میزان

تعداد مجالت

مجالت علمی نمایه شده را به خود اختصاص داده است .در جدول  ،0روند
نمایهسازی مجالت در حوزههای مختلج موضوعی،در سالهای مورد

نمودار .0روند نمايهسازي مجالت ايرانی در پايگاه اطالعاتی

بررسی وابل مشاهده است.

اسکوپوس طی سالهاي 2102-2111

جدول .0روند نمايهسازي مجالت ايرانی در پايگاه اطالعاتی
اسکوپوس در حوزههاي مختلف موضوعی در سالهاي 2102-2111

2111

2110

2112

2119

2114

2112

2112

2112

2112

2113

2101

2100
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2102

2مقاالت و مدارک حوزه علمی چند رشتهای ( )Multidisciplinaryتحت همین نام در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ثبت و نمایه شدهاند.
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سال

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،39صفحه99-93
ارزيابی مجالت ايرانی در اسکوپوس /صديقه محمد اسماعیل و ديگران

از میان  001مجله نمایه شده 71 ،مجله در شهر تهران (در  11مرکز

پشتیبانی میکند .در رابطه با وضعیت کیفی مجالت نمایهشده ایرانی و

علمی) و  41مجله (در  06استان و  24مرکز علمی) تولید و منتشر

ارزیابی کیفی آنها طی سالهای مورد بررسی باید بیان کرد که سه

میشوند .دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید  24عنوان مجله نمایه شده

شاخص ضریب تاثیر و میزان استناد به مقاالت و شاخص  hمورد استفاده

(بیش از  20درصد) بهترین رتبه را در میان سایر مراکز علمی و پژوهشی

ورار گرفتهاند .یافتههای بدست آمده در خصوص شاخص hمجالت نمایه

کشور دارد .در جدول  ،2نام  01مرکز علمی کشور که بیشترین تعداد

شده ایرانی نشان داد که مجله International Journal of
and

Environmental

Science

مجالت نمایهشده را پشتیبانی و مدیریت میکنند وابل مشاهده است .در

Technology

همین رابطه میتوان اضافه کرد که دانشگاههای علوم پزشکی کشور 64

 h Index=28در میان سایر مجالت نمایه شده باالترین میزان را داشته

مجله نمایهشده را پشتیبانی میکنند و سهم دانشگاههای وابسته به وزارت

است .جدول  ،1وضعیت شاخص  hمجالت ایرانی نمایه شده در پایگاه

علوم ،تحقیقات و فناوری نیز  22مورد میباشد .پراکندگی مجالت نمایه

اطالعاتی اسکوپوس را نشان می دهد.

با

شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در داخل کشور نیز در شکل  0وابل
جدول .9وضعیت شاخص  hمجالت ايرانی نمايه شده

مشاهده است.

در پايگاه اطالعاتی اسکوپوس

شاخصh
تعداد مجله

1-0

2-5

6-9

01-21

باالتر از 21

28

61

06

00

4

یافتههای بهدست آمده در رابطه با میزان استناد به مقاالت منتشر
شده در مجالت ایرانی نمایه شده نیز نشان داده است که مجالت
International Journal of Environmental Science
 and Technologyو مجله International Journal of
استناد به هر مقاله دو مجله ذکر شده به ترتیب  0/98و  0/84بوده است.
در بین تمامی مجالت نمایه شده ایرانی تنها یازده مجله ضریب
شکل .0توزيع جغرافیايی مجالت نمايهشده در پايگاه اطالعاتی

تاثیر باالتر از  0و بیش از  71درصد از این مجالت ،ضریب تاثیر کمتر از

اسکوپوس در داخل کشور

 1/5داشتهاند .در جدول  ،4وضعیت "میزان استناد به مقاالت مجالت
ایرانی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس" وابل مشاهده است.

جدول  .2مراکز علمی تولید کننده مجالت نمايه شده در پايگاه
اطالعاتی اسکوپوس

جدول .4وضعیت استناد به مقاالت مجالت ايرانی نمايه شده
در پايگاه اطالعاتی اسکوپوس

نام مرکز

تعداد مجالت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

24

استناد به

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8

مقاالت

دانشگاه تهران

6

تعداد مجله

جهاد دانشگاهی

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6

دانشگاه شیراز

6

یافتههای بهدست آمده از پژوهش نشان می دهد که نمایه شدن

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

مجالت علمی ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سالهای -2111

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1

 2102دارای رشد مثبتی بوده و از  8مورد در سال  2111به  001مورد در

دانشگاه علم و صنعت ایران

1

سال  2102رسیده است که این امر نشان دهنده رشد سالیانه  21درصدی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1

است .و بیشترین میزان رشد در سال  2114رخ داده است( 71درصد).
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 Environmental Researchباالترین میزان را داشته و میانگین

بحث و نتیجهگیري

سهم سایر پژوهشگاه ها و انجمنهای علمی حوزههای مختلج25 ،

حوزههای مختلج موضوعی و نیز رشد مجالت کشورهای مختلج دنیا

عنوان بوده است .دانشگاه آزاد اسالمی نیز تنها  2مجله نمایه شده علمی را

اشاره داشتهاند و با یافتههای پژوهش حاضر همسو و همراستا
43
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مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر نیز همگی ،به رشد مجالت

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(1): 33-39
Mohammad Esmaeil S, et al.

میباشند( .)01مقایسه یافتههای پژوهش با یافتههای  Mabeنیز نشان

میخورد .نتایی یافتههای رحیمی و همکاران نیز نشان داده بود که میزان

میدهد که میزان رشد مجالت علمی در سالهای منتهی به  ،2102در

استناد به مجالت حوزه پزشکی ایرانی در وضعیت وابل وبولی ورار

مقایسه با سالهای ابتدایی بسیار بیشتر بوده است( .)8نتایی پژوهش در

ندارد( )07و نتایی پژوهش منیری و جعفری نشان داد که مقاالت محققان

رابطه با سهم موضوعی مجالت علمی نمایهشده نیز نشان داده است که

ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری نیز در سطح پایینی ورار

بخش وابل توجهی از آنها در حوزه  Scienceتولید و منتشر میشوند و

دارد(.)08
همچنین جستجویهای صورت گرفته میان  001مجله نمایه شده

در این بین ،پزشکی و حوزههای وابسته به آن (با بیش از  41درصد)

در سال  2102نشان داده است که  Iranian Polymer Journalیکی از

بیشترین سهم را داشتهاند.

مجالتی است که می تواند الگوی مناسبی برای سایر مجالت ایرانی باشد.

کمترین میزان مجالت نمایه شده نیز در حوزه علوم انسانی (علوم
اجتماعی و هنر) و تنها با  4مورد بوده است که نشان از وضعیت نامطلو

این مجله در عین حال که از ودیمیترین و باسابقهترین مجالت ایرانی

روند انتشار و نمایهسازی مجالت و مقاالت علمی حوزه علوم انسانی دارد.

نمایهشده می باشد ،به لحاظ کیفی نیز در وضعیت وابل وبولی ورار دارد و

مقایسه نتایی بهدست آمده از این مطالعه با یافتههای پژوهش یالپانی و

یکی از پراستنادترین مجالت ایرانی است.

همکاران نیز نشان میدهد که روند تولید و نمایه شدن مجالت و مقاالت

همچنین ،نتایی نشان میدهد که هر چند مجالت ایرانی نمایه شده

علمی در حوزههای علوم به مراتب بیشتر و گسترده از علوم انسانی و علوم

به لحاظ شاخصهای کمی دارای رشد مثبتی بودهاند ولی هنوز به لحاظ

اجتماعی است(.)01

کیفی به جایگاه واوعی خود نرسیدهاند و در وضعیت مطلوبی ورار ندارند.

همچنین گزارشات سالیانه موسسه علمی  ISIو پژوهشهای مرتبط

نتایی پژوهشهای نوروزی و صالحی نیز نشان داده است که مجالت نمایه

دیگر بر این نکته تاکید دارد که تعداد مدارک و مقاالت علمی موجود در

شده ایرانی در پایگاههای اطالعات علمی معتبر از جمله  ISIاز وضعیت

نمایه استنادی علوم چندین برابر نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه

مطلوبی برخوردار نیستند و در مقایسه با سایر مجالت حوزه خودشان ،رتبه

استنادی هنر و انسانشناسی است (.)04-06

پایینتری داشته و میزان استناد به آنها نیز کمتر است(.)9

مجالت علمی نشان داد که طی سالهای مورد بررسی ،عالوه بر گسترش

کمی و کیفی مجالت علمی ایرانی در حوزههای مختلج موضوعی و

مجالت نمایهشده در حوزههای مختلج علوم بشری ،در مراکز و موسسات

نمایهشدن آنها در پایگاههای اطالعاتی علمی معتبر ،نتیجه توجه و

علمی و پژوهشی ایرانی و همچنین در شهرهای مختلج کشورمان دارای

سیاستگذاریهای علمی درست و اصولی توسط برنامهریزان و متولیان این

رشد بوده است و از  2شهر و  7مرکز در سال  2111به  09شهر و 57

امر در کشور بوده و تداوام این مسیر ،موجب شکوفایی و نهادینه شدن علم

مرکز علمی مختلج در سال  2102رسیده است که نشان از توسعه و

و دانش در کشور خواهد شد.
بیشک ،گسترش مجالت علمی ،گسترش سازمانها ،دانشگاهها و

پیشرفت علمی سایر شهرهای کشور و نیز سایر مراکز و موسسات آموزشی

مراکز علمی مختلج در پشتیبانی و مدیریت مجالت ونیز توزیع جغرافیایی

و علمی دارد.

آنها در سایر شهرها و مناط

در واوع افزایش مجالت نمایه شده در مراکز و شهرهای مختلج،
نشان دهنده توزیع ثروت علمی در مناط مختلج کشور بوده و باعث

مختلج کشور (بهجزتهران) ،موجبات

ارتباطات و توسعه عملی در سطح کشور را فراهم میسازد.
پیشنهاد میشود که سیاستگذاران و مسئوالن علمی در کشور توجه

مشارکت و پیوستن متخصصان و پژوهشگران تمامی نقاط کشور به

ویژهای به مجالت علمی نمایهشده داشته باشند و سرمایهگذاری ویژهای در

شبکههای علمی بینالمللی خواهد شد.
نتایی بهدست آمده در رابطه با کیفیت مجالت نمایه شده ایرانی در

این بخش صورت بگیرد .حمایت مادی و معنوی مجالت معتبر کشور،

پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نیز نشان داد که مجالت ایرانی چه به لحاظ

عالوه بر توسعه و رشد علمی،موجب ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ایران

شاخص  hو چه از لحاظ ضریب تاثیر و میزان استنادات در وضعیت

در منطقه و جهان میشود.

میباشد .همچنین میزان استناد به مقاالت بیش از  91درصد از مجالت

هیات تحریریه غیر ایرانی نیز استفاده گردد و سعی شود مجالت ایرانی به

نمایه شده ،کمتر از یک میباشد و در این میان ،مجالت و نشریات حوزه

صورت منظم انتشار یابند .و با توجه به اینکه یکی از مهمترین دالیل

علوم محیط زیست بهترین وضعیت را در مقایسه با سایر مجالت علمی

نمایهشدن مجالت در پایگاههای اطالعاتی علمی معتبر ،زبان مجالت

داشتهاند.

است ،نسخه انگلیسی تمامی مقاالت مجالت (نه چکیده آنها) تهیه و بر

همچنین حوزه پزشکی به لحاظ کمی بیشترین تعداد مجالت

روی و سایت مجله ورار گیرد .این امر رویتپذیری مجالت ایرانی در

نمایهشده را به خود اختصاص داده است ،و کیفیت بخش وابل توجهی از

سطح بینالملل را افزایش خواهد داد و باعث افزایش میزان استنادات به

مجالت این حوزه ،به جز چند مورد ،در وضعیت غیر وابل وبولی ورار دارد و

مقاالت و به تبع آن افزایش سطح کیفی مقاالت و مجالت علمی خواهد

در میان ده مجله بیکیفیت ایرانی ،نام  9مجله حوزه پزشکی به چشم

شد.
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مطلوبی ورار ندارند و شاخص  hبیش از  77درصد از آنهاکمتر از 5

همچنین پیشنهاد می شود برای شناساندن مجالت ایرانی به دنیا ،از

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-08-19

یافتههای پژوهش حاضر در خصوص مراکز و موسسات منتشر کننده

با توجه به مطالب ارائه شده میتوان چنین استنباط کرد که افزایش

99-93 صفحه،39  بهار و تابستان، شماره اول، سال اول،مجله علم سنجی کاسپین
 صديقه محمد اسماعیل و ديگران/ارزيابی مجالت ايرانی در اسکوپوس
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Abstract
Background and aim: with rapid innovations and advancements in
information and communication technologies in this era, the status of
journals of Islamic Republic of Iran and the efforts to improve the quality
and quantity of Iranian journals in international level are very important.
The present research intends to assess indexed Iranian journals in Scopus
database quantitatively and qualitatively.
Material and methods: the present research is a descriptive survey which
can be applied through Scientometrics methods. Scopus database is the
data source here. This research community comprises all Iranian scientific
journals indexed in Scopus database during 2000-2012. Statistical software
Excel was used to analyze the data and network analysis software NodeXL
was applied to draw shapes.
Findings: findings indicate that an increase in the number of indexed
Iranian Journals in Scopus database from 8 titles in 2000 has reached to
113 titles in 2012. These findings also show that more academic-scientific
institutes and centers have been in charge of managing and indexing
scientific journals during the study years.
Conclusion: unlike the quantitative growth in the number of indexed
Journals, the quality of indexed Iranian journals (except for few cases) does
not have a desirable condition. Thus, the policies on this issue can be
helpful in this regard.
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