مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت(
دوره  11شماره  1فروردین و اردیبهشت 57-67 ،1396

مقاله پژوهشی

ـه هاي معتبر جهانی
در نمایهنامـ

دکتر فریدون آزاده ،1دکتر سیدجواد قاضی میرسعید ،2دکتر میترا قریب،3
عبداالحد نبی اللهی

4

دریافت مقاله  :شهریور 1395
پذیرش مقاله  :دی

1395

چکیده
زمینه و هدف :امروزه مجالت یکی از زمینه های تبادل اطالعات بین محققان هستند .مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت

نمایه سازی مجالت التین مصوب حوزه علوم پزشکی کشور در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و نمایه استنادی وب آو ساینس انجام
شده است.

روش بررسی :این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی و به روش مقطعی انجام شده است .جامعه ی آماری شامل  83عنوان

مجله علمی التین مصوب وزارت بهداشت بود که وضعیت نمایانی آنها در پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس در سالهای
 2005-2010مورد بررسی قرار گرفت .ابزار جمع آوري داده ها ،سیاهه ی وارسی کنترل شده است که با مشورت متخصصان

حوزه ی وابسته تهیه و ضریب پایایی آن  90%برآورد گردید .داده ها با نرم افزار  Spssتحلیل گردید.

یافته ها :بررسی وضعیت مجالت نشان داد عناوین نسبت ًا کمتری( )26%در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند .همچنین در نمایه
استنادی اسکوپوس  69%مجالت نمایه شده بود .مقایسه ی معیارهای نمایه سازی مجالت در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس و
اسکوپوس با مجالت نمایه نشده نشان میدهد که اطالعات کتابشاختی مجله رعایت شده و در برخی مجالت( )29/30%شماره
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استاندارد بین المللی الکترونیکی لحاظ نشده بود .همچنین اطالعات تماس برخی از مجالت(کدپستی نشریه  )9%درج نگردیده

بود.

نتیجه گیری :بطور کلی مشاهده گردید که علی رغم رشد چشم گیر مجالت علمی در سالهاي مورد بررسی ،از لحاظ انطباق با

معیارهای نمایه سازی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و مدیران مجالت علمی التین باید سعی در ارتقای وضعیت کمی و کیفی
داشته باشند.

واژه های کلیدی :پايگاه اطالعاتي وب آوساینس ،نمايه استنادي اسکوپوس ،نمايه سازي ،نشريات ادواري پزشكي ،ايران
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ـدن مجالت التین مصوب علوم پزشکی کشور
ـی وضعیت نمایه شـ
بررسـ

بررســی وضعیت نمایه شــدن مجالت التین...

مقدمه

مشـابه ،عبدخـدا و همـکاران( ،)1امیـن پـور و کبیـری( ،)7نجـاری و

همـکاران( ،)8رزمگیـر( )9که به بررسـی نمایانی مجلات پرداختهاند،

چکیـده نویسـی منابـع علمـی از آن جهـت کـه ایـن میـزان ،احتمـال

ايـن معضـل گريبانگيـر اكثر كشـورهاي در حال توسـعه ميباشـد اما

را افزایـش مـی دهـد حائـز اهمیـت اسـت( .)1در واقـع خدمـات

مصـر ،پاكسـتان و تركيـه ضعيفتـر بـوده اسـت( .)10از سـوی دیگر

محققـان ،دانشـمندان ،دانشـجویان ،جسـتجوکنندگان و سـایر افـرادي

شـدن مجالت دارای معیارها و مالک های ارزیابی متفاوتی می باشـند

مـورد نویسـندگان ،زمـان انتشـار و سـایر مـوارد در زمینـه ی خـاص

فاکتورهـای کمـی و کیفـی در ارزیابـی مجلات بـرای پوشـش یافتن

اطالعاتـی بـه عنـوان تبییـن کننـده ی بخشـی ازتولیدات علمـی ایران

نمایـه سـازی مجلات در پایـگاه اطالعاتـی اسـکوپوس()Scopus

درچنیـن محیـط هایـی امـکان اسـتناد دهـی و رؤیـت پذیـري آنهـا را

مقـاالت ،انتشـار بـه موقـع مجلـه ،ارزیابـی کیفـی مجلـه بـر اسـاس

پزشـکی کشـور نشـریاتی هسـتند که بـا بودجـه ی تخصیـص یافته از

و ویراسـتاری ،ارزیابـی تعـداد اسـتنادات بـه مقـاالت مجلـه ،اشـاره

ایـن نشـریات بـرای ارتقـای سـطح آمـوزش یـا پژوهـش در یکـی از

اسـتنادات ،منظم بودن دوره ی انتشـار و دسترسـی پیوسته به اطالعات

کمـک بـه ارتقای سـطح فرهنگ و دانـش متخصصان حوزه بهداشـت،

پایـگاه اطالعاتی وب آو سـاینس( )WOSرعایت اسـتانداردهای بانک

مسـئله یابـی و حـل مسـائل علمـی و همچنیـن کمـک بـه

اعضـای هیئـت تحریریـه ،تنـوع بیـن المللـی مقـاالت چاپ شـده در

دارنـد( .)3جایـگاه ایـن مجالت و اهمیـت حضور آنها در سـطح ملی

مجلات بـرای نمایانـی مجلات ذکـر شـده اسـت( .)12از ایـن رو

جهـت انجـام مطالعـات علمسـنجی و رتبهبنـدي علمـی جوامـع،

پایـگاه هـاي اطالعاتی نسـبت ًا متفاوت بوده ،در پژوهـش حاضر در گام

در پایگاههـای اطالعاتـی معتبـر و وبگاههـای نمایـه سـازی و

شـتابي كندتـر از مقاالت پژوهشـگران كشـورمان حركت كرده اسـت.

رؤیـت پذیـری بیشـتر آنهـا و از سـوی دیگـر اسـتناددهی بـه آنهـا

وضعيـت مجلات ايرانـي در مقايسـه بـا كشـورهاي مشـابه همچـون

چکیـده نویسـی و نمایهسـازي متـون ابزارهـاي مهمـی هسـتند کـه به

پایـگاه هـای اطالعاتـی که چنیـن خدماتی ارائـه می دهند بـرای نمایه

کـه در پژوهشهـاي خـود نیازمنـد اسـنادي بـا اطالعـات کامـل در

کـه نشـان دهنـده ی دقـت و کیفیت مسـتندات موجود در آنهاسـت و

هسـتند ،کمـک مـی کنند .در واقع نمایه شـدن مجلات در پایگاه هاي

مـد نظـر قـرار مـی دهنـد؛ بـه عنـوان نمونـه از مهمتریـن معیارهـای

از اهمیـت ویـژهاي برخورداراسـت و عـدم حضـور مجلات علمـی

مـی تـوان به انگلیسـی بـودن عنـوان مجلـه و چکیـده و کلیـدواژه ی

کاهـش مـی دهـد( .)2مجلات علمـی پژوهشـی التین مصـوب علوم

میـزان اعتبـار در حـوزه تخصصـی ،اعتبـار اعضـای هیـأت تحریریـه

طـرف وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی منتشـر میگردند.

نمـود کـه در مجمـوع در  5مقولـه ی :سیاسـت مجله ،محتـوای مجله،

زمینههـای علـوم پزشـکی منتشـر میشـوند و چهـار هـدف عمـده

مجلـه از سـوی ایـن پایـگاه ارائه شـده اسـت( .)11همچنین از سـوی

کمـک بـه ایجـاد ارتباط میـان مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی ،کمک به

اطالعاتـی وب آو سـاینس ،کمیتـه علمـی منتخـب مجلـه ،و ارزیابـی

توسـعه ی فرهنگـی و اجتماعـی و اقتصـادی کشـور را بـر عهـده

آن ،نشـر بـه موقـع مجله و جایگاه نشـر آن و شـاخص های اسـتنادی

و بیـن المللـی از یـک سـو و مبنـا قـرار گرفتـن وبگاههـاي اسـتنادي

بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه سیاسـت و خـط مشـی نمایـه مجلات در

از سـوی دیگـر فرایندهـاي الزم بـراي افزایـش حضـور در آنهـا را

نخسـت بـه بررسـی وضعیت نمایه شـدن مجلات التین حـوزه علوم

ايندكـس شـود ،از امتيـاز باالتري برخـوردار بوده و براي پژوهشـگران

اسـکوپوس پرداختـه اسـت و بـه دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن مسـئله

باالتـري بـراي مقـاالت نمايـه شـده در مجلات معتبـر در نظـر

در فاصلـه سـال هـای  2005تـا  2010در پایگاه های اسـتنادی وب آو

نيـز نيـاز اسـت(6و .)5هـر چنـد تلاش هایـی از سـوی کمیسـیون

موجـود ،میـزان رعایـت مالک هـای نمایه شـدن مجالت نمایه نشـده

ارتقـای مجلات نظیـر ارزیابـی بـر حسـب کیفیـت ،اعطـای درجات

قـرار میگیرند.

مـی طلبـد( .)4همچنیـن در صورتـي كـه مجلـه در پايـگاه معتبـري

پزشـکی در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس و نمایـه ی اسـتنادی

نيـز امتيـاز باالتـري دارد؛ بـه طـوري كـه در جاهـاي مختلـف امتيـاز

اسـت کـه چـه میـزان از مجلات التین مصوب علوم پزشـکی کشـور

گرفتـه مـي شـود و داشـتن مقـاالت ايـن چنيني بـراي ارتقاي شـغلي

سـاینس و اسـکوپوس نمایـه شـده ،بـه دنبال آن سـایر علـل و عوامل

نشـریات وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی در راسـتای

التیـن بـا معیارهـاي نمایـه سـازي پایـگاه هـاي مذکور مورد سـنجش

علمـی پژوهشـی و یـا علمـی ترویجـی صـورت مـی گیـرد ،امـا نباید

روش بررسی

بحـث ارزیابـی مجلات پزشـکی بـا معیارهـای نمایانـی مجلات در
سـطح جهانـی نیـز مسـتثنی دانسـت .بـا توجـه بـه اینکـه در مطالعات
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روش پژوهـش حاضـر مطالعـهای پیمایشـی توصیفـی اسـت.
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میـزان حضـور و انعـکاس مجلات علمـی یـک کشـور

رونـد نمايـه شـدن مجلههـاي ايرانـي در نمایهنامـه هـای معتبـر ،بـا

فریدون آزاده و همكاران

بخـش نخسـت مربـوط بـه وضعیـت نمایانـی مجلات بـا مراجعـه

جامعـه آمـاری مـورد مطالعـه شـامل کلیـه مجلات علمـی التیـن

مسـتقیم بـه پایگاههـای اطالعاتـی وب آو سـاینس و انتخـاب فیلـد

مصـوب وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی کشـور میباشـد

 publication nameو همچنیـن انتخـاب فیلـد  source titleدر

کـه تـا حیـن انجـام پژوهش سـال  ،1391شـامل  83عنـوان مجله بود.

پايـگاه اسـتنادي علـوم اسـکوپوس و اعمـال محدودیـت زمانـی بیـن

ابـزار جمـع آوري داده ها ،سـیاهه وارسـی کنترل شـده محقق سـاخته
اسـت کـه بـا مشـورت و راهنمایـی اعضـاي هیـات علمـی دانشـگاه

بـه بخـش دوم پژوهـش نیز معیارهای نمایهسـازی در سـیاهه وارسـی

علـوم پزشـکی تهـران و متخصصـان حـوزه کتابداری و اطالع رسـانی

بـا تمـاس بـا مسـئوالن نشـریات و همچنیـن مراجعـه بـه وب سـایت

تهیـه گردیـد کـه شـامل دو بخـش اصلـی معیارهـای نمایـه سـازی

مجلات گـرداوری و در راسـتای اهـداف پژوهـش تجزیـه و تحلیـل

مجلات در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس و همچنیـن معیارهـای

شـد .همچنیـن اطالعـات مربـوط بـه مجلات مصـوب پزشـکی طبق

نمایـه سـازی مجلات در پایـگاه اطالعاتـی اسـکوپوس در قالـب

آخریـن مراجعـه در سـال  1391بـه وبـگاه کمیسـیون نشـریات علـوم

 24سـوال کـه  10سـوال نخسـت آن مربـوط بـه معیارهـای مشـترک

پزشـکی کشـور اسـتخراج گردید.

دو پایـگاه مربـوط و  8سـوال تخصصـی معیارهـای نمایـه شـدن در
پایـگاه وب آو سـاینس و  6سـوال تخصصـی معیارهـای نمایـه شـدن

یافته ها

در پایـگاه اسـکوپوس را تشـکیل داد .همچنیـن ضریـب پایایـی آن بـا

روش آلفـای کرونبـاخ و بـا اسـتفاده از نرم افـزار  90 ،Spss 16درصد

در ایـن پژوهـش قبـل از آنکـه بـه ارائـه اطالعـات تحلیلـی

پایـگاه از میـان دیگـر پایـگاه هایـی چـون پـاب مـد ،نمایـه اسـتنادی

علـوم پزشـکی وزارت بهداشـت که در این پژوهش بررسـی شـد ،در

بـرآورد گردیـد .نظـر بـه اهمیت پایـگاه های اسـتنادی جهانـی این دو

پژوهـش پرداختـه شـود بخـش هایـی از اطالعـات توصیفـی مجالت

علـوم جهان اسلام جهت بررسـی انتخـاب گردید .همچنیـن دادههای

ذیـل ارائـه می گـردد.

جدول  :1اطالعات زبان شناختی مجالت علمی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اطالعات مجالت پزشکی

تعداد

درصد

مصوب فارسی زبان

129

60/85

مصوب انگلیسی زبان

83

39/15

جمع کل

212

100

بـا توجـه بـه اینکـه نشـریات ادواری علـوم پزشـکی گسـترده

در ایـن پژوهـش از نظـر نمایانـی در دو پایـگاه مـورد بررسـی قـرار

عهـده دارنـد ،در زمـان بررسـی  212مجله کل مجلات مصوب علوم

امتیـاز علمـی -پژوهشـی مـی باشـند و به طـور تقریبی یک سـوم کل

گرفتنـد .در وزارت بهداشـت تمامـی مجلات انگلیسـی زبـان دارای

هسـتند و رسـالت انتشـار تحقیقـات نویـن حـوزه علوم پزشـکی را بر

مجلات دارای امتیـاز علمـی پژوهشـی را شـامل میشـوند(جدول .)1

پزشـکی را تشـکیل می دادند که تعداد مجالت انگلیسـی زبان مصوب

 83مجلـه از وب گاه کمیسـیون نشـریات علـوم پزشـکی اسـتخراج و

جدول  :2اطالعات دوره انتشار مجالت علمی التین مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

دوره انتشار

تعداد

درصد

ماهنامه

8

9/6

دوماهنامه

5

6

فصلنامه

62

74/6

دوفصلنامه

8

9/6

جمع کل

83

100

همچنیـن نظـر بـه ایـن کـه نشـریات ادواری فاصله انتشـاراتی

متفاوتـی دارنـد و فاصلـه انتشـار نیـز از لحـاظ نمایانـی حائـز اهمیت
59

بـود .سـعی شـد فاصلـه انتشـاراتی آنهـا بررسـی شـود کـه جـدول 2

داده هـای آمـاری آن را ارائـه مـی دهـد .در زمان انجـام پژوهش دوره
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سـال هـای  2005تـا  ،2010جمـع آوری گردیـد .اطالعـات مربـوط

بررســی وضعیت نمایه شــدن مجالت التین...

انتشـار مجالت التین مصوب مورد بررسـی در این پژوهش بیشـترین
مقـدار  74/6درصـد دوره انتشـار آنهـا به صـورت فصلنامـه و کمترین

میـزان  6درصـد به صـورت دوماهنامه منتشـر می شـوند(جدول .)2

جدول  :3اطالعات سازمان متولی مجالت علمی التین مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

انجمن های علمی

24

28/9

مراکز تحقیقاتی

20

24/1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

14/5

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6

7/2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4

4/9

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2

2/4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2

2/4

دانشگاه علوم پزشکی یزد

2

2/4

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

2

2/4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1

1/2

دانشگاه علوم پزشکی بابل

1

1/2

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1

1/2

مرکز آموزشی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا

1

1/2

جمع کل

83

100

همـان گونـه کـه در جـدول  3مشـاهده میگـردد ،دانشـگاه

التیـن یک یا دو مورد منتشـر نمـوده بودند که در جدول  3در زیرگروه

پزشـکی کشـور بـه عنـوان یکـی از متولیـان نشـر مجلات علـوم

نیـز مجلات التیـن منتشـر مـی نماینـد کـه بعـد از دانشـگاه علـوم

علـوم پزشـکی تهـران پـس از انجمـن هـای علمـی حـوزه علـوم
پزشـکی کشـور بیشـترین تعـداد مجلـه التیـن را دارد .از سـوی دیگر

انجمـن هـای تخصصـی و علمـی کشـور هر کـدام به نسـبت مجالت

انجمـن هـا قرار داده شـد و دیگر دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور
پزشـکی تهـران ،دانشـگاه شـهید بهشـتی و سـپس دانشـگاه اصفهـان

بیشـترین فراوانـی را از ایـن منظـر را دارنـد.

نمودار  :1میزان رشد مجالت التین مصوب حوزه علوم پزشکی در پایگاه اسکوپوس و وب آو
ساینس
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سازمان متولی

تعداد

درصد

فریدون آزاده و همكاران

بـا جسـت وجـو در پایـگاه اطالعاتـی اسـکوپوس مشـاهده

داد کـه بـر حسـب دوره زمانـی مـورد نظـر درصـد نسـبت ًا کمتـری از

کمیسـیون نشـریات وزارت بهداشـت نمایـه شـده در ایـن پایـگاه بـا

در فاصلـه سـال هـای  2005تـا  2006بـه طـور متوسـط یـک یـا دو

گردیـد کـه تعـداد مجلات التیـن مصـوب علـوم پزشـکی و مصوب
گـذر زمـان افزایـش یافته اسـت .همان طور کـه در نمودار  1مشـاهده
امـا آهنـگ نمایـه شـدن مجلات در ایـن پایـگاه در طـی سـال هـای

مجلـه افـزوده شـده در حالـی کـه آهنـگ رشـد در فاصلـه سـالهای

 2007-2010رونـد رشـد صعـودی داشـته اسـت .مقایسـه ی کلـی

وضعیـت نمایـه شـدن مجلات التین مصـوب در پایگاه هـای وب آو

 2007-2009رشـد چشـمگیری داشـته اسـت .بـه طـوری که تا سـال

سـاینس و اسـکوپوس طی سـال های مـورد مطالعه همان طـور که در

نمایـه شـده اسـت .همچنیـن بـا جسـتجو در پایـگاه اسـتنادی وب آو

وب آو سـاینس دو برابـر بیشـتر نمایه شـده اند(نمـودار .)1

 2011تقریبـ ًا  69درصـد مجالت( 52مـورد از  83مجله) در این پایگاه
سـاینس بررسـی وضعیت مجالت علوم پزشـکی در این پایگاه نشـان

نمودار قابل مشـاهده می باشـد تقریب ًا در پایگاه اسـکوپوس نسـبت به

جدول  :4میزان تطابق مجالت با معیارهای پذیرش و نمایه سازی مجالت در نمایه نامه استنادی وبگاه علوم

61

ردیف

معیار ارزیابی

پاسخ مثبت

پاسخ منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1،2،3،4،5

عنوان نشریه ،سال انتشار ،ماه انتشار ،دوره انتشار ،شماره انتشار

63

100

0

0

6

شماره استاندارد بین المللی چاپی

63

100

0

0

7

شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی

49

78

14

22

8

نشانی پستي

65

8

2

3

9

کد پستی

61

91

2

4

11،12،10

شماره(های) تلفن ،نمابر ،پست الكترونيكي

63

100

0

0

13

وبگاه مجله

63

97

2

3

15،16،17،14

عنوان كامل مقاله ،چكيده ،کلیدواژه ،فهرست منابع مقاالت به انگلیسی

63

100

0

0

18

وابستگي سازماني نويسنده يا نويسندگان

63

100

0

0

19

امکان دسترسي بر خط نويسندگان سردبير و داوران به مقاالت

63

100

0

0

20

عدم تأخیر زمانی در انتشار  3شماره اخیر نشریه

50

80

13

20

21

داشتن وبگاه تخصصی و امکان دسترسی به محتوای مقاالت از طريق شبكه جهاني وب

61

96

2

4

22

در دسترس بودن صفحه خانگی وبگاه مجله به زبان انگلیسی

63

100

0

0

23

ذکرحمايت مالي یا معنوی سازمان خاص از نويسنده در مقاالت مجله

63

100

0

0

24

مجله شاخص تأثیر دارد

0

0

63

100

25

مجله شاخص آنی دارد

0

0

63

100

26

اشتراک داخلی دارد

63

100

0

0

27

اشتراک خارجی دارد

47

75

16

25

28

گویا بودن عنوان نشریه از نظر نشان دادن محتوای موضوعی و اهداف

63

100

0

0

29

داشتن ویراستار ایرانی و خارجی

33

52

30

48

30

مطابقت کلیدواژه های مقاالت نشریه با سرعنوان های موضوعی

32

50/7

31

50/3

31

داشتن دستورالعمل برای ویرایش مقاالت

63

100

0

0

32

داشتن داوران ایرانی و خارجی

38

60/3

25

40/7

33

داشتن دستورالعمل و خط مشی برای داوری مقاالت نشریه

63

100

0

0

34

داشتن قاعده خاص برای نوشتن استنادات مقاالت نشریه

63

100

0

0
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مـی گـردد تـا سـال  2006میـزان مجالت نمایه شـده نسـبت ًا کـم بوده

مجلات( 26درصـد از مجلات) در ایـن پایـگاه نمایـه شـده اسـت.

بررســی وضعیت نمایه شــدن مجالت التین...

در گام نخسـت مشـخص گردیـد کـه بـا توجـه بـه اطالعـات

طریـق شـبکه جهانـی وب فراهم نشـده بود.

اهـداف پژوهـش ،بررسـی میـزان مطابقت مجلات التین نمایه نشـده

وب آو سـاینس تجزیـه و تحلیـل اسـتنادی مجلـه در مـورد مجلات

وبـگاه علـوم تعـداد  63مجلـه نمایـه نشـده بـا معیارها مورد سـنجش

کـه ایـن افـراد مقاالت خـود را در چه مجالتـی چاپ نمـوده و به کار

بـه جـدول  4کـه در قالـب ردیـف  34-1ارائه شـده ،از سـوی پایگاه

 Master listموسسـه علمـی تامپسـون قرار گرفته و پـس از گذراندن

در خصـوص ذکـر مشـخصات مقـاالت مجلـه بـه زبـان انگلیسـی

و همچنیـن رعایـت سـایر اسـتانداردها در طـول ایـن مـدت را انجـام

چکیـده ،کلیـدواژگان ،فهرسـت منابـع مقـاالت و وابسـتگی سـازمانی

جملـه ملاک هـای ارزیابـی ،در بحـث اشـتراک مجلـه نیـز یافته های

امـکان دسترسـي بـر خـط نويسـندگان ،سـردبير و داوران بـه مقـاالت

و اشـتراک خارجـی بـه میـزان قابل توجهـی در مجالت رعایت شـده

نشـریات نمایـه نشـده تأخیـر زمانی در انتشـار  3شـماره اخیر نشـریه

گویـا بـودن عنـوان نشـریه از نظـر نشـان دادن محتـوای موضوعـی و

یـک مجلـه علمـی دیرتـر از موعـد مقـرر هفتـه هـا یـا ماههـا بعـد از

خاص برای نوشـتن اسـتنادات مقاالت نشـریه ،داشتن دسـتورالعمل و

شـاخص هایـی چون در دسـترس بـودن صفحـه خانگی وبـگاه مجله

گردیده اسـت .سـایر یافته ها نشـان داد که تنها در  52درصد مجالت

نويسـنده در مقـاالت مجلـه نیـز به طـور کامـل رعایت گردیده اسـت

همچنیـن داشـتن داوران ایرانـی و خارجـی در  25درصـد مجلات

التین در پایگاه وب آو سـاینس نمایه شـده اسـت؛ سـپس در راسـتای

تمامـی پایـگاه هـا ذکر شـده بـود .در مـورد معیارهای مختـص پایگاه

بـا معیارهـای پذیـرش و نمایه سـازی مجلات در نمایه نامه اسـتنادی

جدیـد ،هیـات تحریریه مجله را بررسـی نموده و مشـخص می سـازد

قـرار گرفـت .بـرای بررسـی این هدف ملاک هـای ارزیابی بـا توجه

آنها چقدر اسـتناد شـده اسـت .شـایان ذکر اسـت که مجالت ابتدا در

وب او سـاینس ارائـه شـده اسـت .همانگونـه کـه مشـاهده مـی گردد

مدتـی معیـن در صورتی کـه مجالت وضعیـت اسـتناددهی قابل قبول

یافتـه هـای پژوهش نشـان داد که در تمامـی موارد عنـوان کامل مقاله،

داده باشـند ،مـی تواننـد وارد پایـگاه وب آو سـاینس شـوند( .)12از

نویسـنده یـا نویسـندگان بـه طـور کامل رعایت شـده اسـت .همچنین

پژوهـش نشـان داد کـه اشـتراک داخلـی بـه طـور کامـل( 100درصد)

در تمامـی مجلات نمایـه نشـده رعایت شـده اسـت .در  13مـورد از

اسـت( 16درصـد رعایـت نشـده) .همچنیـن شـاخص هایـی چـون

مشـاهده شـد کـه این امـر از سـوی این وبـگاه قابـل قبول نیسـت که

اهـداف ،داشـتن دسـتورالعمل بـرای ویرایـش مقـاالت ،داشـتن قاعده

زمـان بندی تعیین شـده اش منتشـر گـردد .دیگر یافته ها نشـان داد که

خـط مشـی بـرای داوری مقـاالت نشـریه به طور نسـبت ًا کامـل رعایت

بـه زبـان انگلیسـی ،ذکـر حمايـت مالي یـا معنوی سـازمان خـاص از

نمایه نشـده داشـتن ویراسـتار ایرانـی و خارجی را رعایت نمـوده اند.

و تنهـا در  2درصـد مجلات امکان دسترسـی بـه محتـوای مقاالت از

نمایـه نشـده ،رعایت گردیده اسـت.

جدول  :5میزان تطابق مجالت با معیارهای پذیرش و نمایه سازی مجالت در نمایه نامه استنادی اسکوپوس

ردیف

معیار ارزیابی

پاسخ مثبت

پاسخ منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1،2،3،4،5

عنوان نشریه ،سال انتشار ،ماه انتشار ،دوره انتشار ،شماره انتشار

31

100

0

0

6

شماره استاندارد بین المللی چاپی

31

100

0

0

7

شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی

20

64/5

11

35/5

8

نشانی پستي

29

93/5

2

6/5

9

کد پستی

27

87/1

4

12/9

11،10

شماره(های) تلفن ،نمابر

31

100

0

0

12

پست الكترونيكي

30

96/8

1

3/2

13

وبگاه مجله

29

93/5

2

6/5

16،15،14

عنوان كامل مقاله ،چكيده ،کلیدواژه ،فهرست منابع مقاالت به انگلیسی

31

100

0

0

18

وابستگي سازماني نويسنده يا نويسندگان

31

100

0

0

19

امکان دسترسي بر خط نويسندگان ،سردبير و داوران به مقاالت

27

87/1

4

12/9

20

عدم تأخیر زمانی در انتشار سه شماره اخیر نشریه

22

71

9

29
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مشـاهده شـده در نمـودار  1تـا سـال  2010تنها  20عنـوان از مجالت

معیارهـای ذکـر شـده در بـاال بیشـتر معیارهایـی بـود کـه در

فریدون آزاده و همكاران

22

در دسترس بودن صفحه خانگی وبگاه مجله به زبان انگلیسی

29

93/5

2

6/5

23

ذکر حمايت مالي یا معنوی سازمان خاص از نويسنده در مقاالت مجله

30

96/8

1

3/2

24

مجله ضریب تأثیر دارد

0

0

31

100

26

داشتن خط مشی و دستورالعمل مشخصی یا سیاست تحریریه متقاعد کننده در نشریه

31

100

0

0

27

داشتن هیات ویراستاری با تنوع جغرافیایی

20

64/5

11

35/5

28

ترکیب متفاوت نویسندگان مقاالت مجالت از لحاظ بین المللی

25

80/6

6

19/4

29

محتوای مجله مشارکت علمی در حوزه ی مربوط را فراهم می کند

31

100

0

0

30

ارائه ی چکیده مقاالت ساختارمند براساس اصول بین المللی

25

80/6

6

19/4

31

مطابقت محتوای مقاالت مجله با اهداف بیان شده ی مجله

31

100

0

0

از دیگـر هـدف هـای پژوهـش بررسـی میـزان مطابقـت

مجلات التیـن نمایـه نشـده بـا معیارهـای پذیـرش و نمایـه سـازی
مجلات در نمایـه نامـه اسـتنادی اسـکوپوس بـود .همانگونـه کـه در
جـدول  3مشـاهده مـی گـردد تمامـی اطالعـات کتابشـاختی مجلـه،

ذکـر مشـخصات مقـاالت مجالت به انگلیسـی بـه طور کامـل رعایت
گردیـده اسـت .اطالعـات تمـاس نشـریه در تعـداد محـدودی از ایـن

مجلات نمایـه نشـده ذکـر نشـده بود(نشـانی پسـتی  1/5درصـد و
کدپسـتی  12/9درصـد) .همچنیـن یافته ها نشـان داد کـه در  31مورد

مجلـه ی نمایـه نشـده ی مـورد بررسـی شـاخص ذکـر مشـخصات
مقـاالت مجلـه بـه انگلیسـی(عنوان کامـل مقالـه ،چکیـده ،کلیـدواژه،
فهرسـت منابع مقاالت ،و وابسـتگی سـازمانی نویسـنده یا نویسندگان)

لحـاظ شـده اسـت .سـایر یافتـه هـا نیـز نشـان داد کـه معیـار امـکان

دسترسـي بـر خط نويسـندگان ،سـردبير و داوران به مقـاالت در 87/1

درصد مجالت ،عدم تأخیر زمانی در انتشـار سـه شـماره اخیر نشـریه
در 71درصـد مجلـه هـای نمایـه نشـده ،داشـتن وبـگاه تخصصـی و
امـکان دسترسـی بـه محتـوای مقـاالت از طريـق شـبكه جهانـي وب

در  87/1درصـد مجلات ،در دسـترس بـودن صفحـه خانگـی وبـگاه

مجلـه بـه زبان انگلیسـی در  93/5درصد مجلات ،ذکرحمايت مالي یا
معنـوی سـازمان خاص از نويسـنده در مقاالت مجلـه در  96/8درصد

مجلات مـد نظـر قـرار گرفتـه شـده اسـت .همچنیـن یافته ها نشـان

داد کـه معیارهـای ویـژه ای کـه جهـت انتخـاب مجلات بـرای نمایه
شـدن در اسـکوپوس توسـط الزویر معرفی شده اسـت از قبیل :داشتن
خـط مشـی و دسـتورالعمل مشـخصی یـا سیاسـت تحریریـه متقاعـد

کننـده در نشـریه(در تمامـی مجلات  100درصـد) ،داشـتن هیـات
ویراسـتاری بـا تنـوع جغرافیایـی در  64/5درصـد مجلات ،ترکیـب

متفـاوت نویسـندگان مقـاالت مجلات از لحـاظ بین المللـی در 80/6
درصـد مجلات ،ارائـه چکیـده مقـاالت سـاختارمند براسـاس اصول

بیـن المللـی در  80/6درصـد مجلات رعایـت گردیـده اسـت.
63

بحث
امـروزه نمایـه نامـه هـای معتبـر علمـی بازنمونـی از میـزان

حضـور یافتـه هـای علمـی کشـورهای متعـدد در عرصـه ی

بیـن المللـی و جایـگاه علمی آنان هسـتند .از سـوی دیگر بـا توجه به

اینکـه شـمارگان مجلات علمـی در دنیا به طـور روزافزون گسـترش
مـی یابـد و همچنیـن نمایـه نمودن تمامـی مجالت از لحـاظ اقتصادی
معمـول نیسـت ،لـذا نمایـه نامـه هـا هدفشـان پوشـش جامعـی از

مهمتریـن و معتبرتریـن مجلات علمـی جهـان مـی باشـد .علاوه

بـر پوشـش شـاخه هـای مختلـف علـوم ،انتخـاب مجلات علمـی
بـا کیفیـت مناسـب و دارای محتـوای علمـی مفیـد نیـز از اهمیـت

ویـژه ای برخـوردار هسـتند .بـر ایـن اسـاس هرکـدام از نمایـه
نامـه هـا علاوه بـر ملزم نمـودن مجلات بـه رعایـت اسـتانداردهای
اولیـه انتخـاب مجلـه دارای معیارهایـی تخصصـی نیـز هسـتند و
تیـم هـای متخصـص مختلفـی را جهت فرآینـد امتیاز دهـی و انتخاب

مجلات جهت نمایه شـدن بـه کارگرفتـه اند.

در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس معیارهایـی چون :رعایت

اسـتانداردهای ایـن پایـگاه ،کمیتـه علمـی منتخـب مجلـه و ارزیابـی
اعضـای هیئـت علمی ،تنوع بین امللی مقاالت چاپ شـده و انتشـار به

موقـع و همچنین برخی شـاخص های اسـتنادی در زمـره ی معیارهای

نمایانـی قـرار گرفتـه اند( .)6همچنیـن پایگاه اطالعاتی اسـکوپوس که
در زمـره ی بزرگتریـن بانـک هـاي اسـتنادي و چکیـده نویسـی جهان

اسـت ،معیارهـاي اولیـه پذیـرش مجلـه در آن شـامل :انگلیسـی بودن
عنـوان مجلـه ،چکیـده و کلیـد واژگان ،عدم وقفـه زمانی در انتشـار و

همچنیـن معیارهـای کیفی بر اسـاس میـزان اعتبار در حـوزه تخصصی

و معیارهـای سـنجش کیفی مجلـه از جمله تعداد اسـتنادات به مقاالت

مجلـه مـی باشـند در مجموع معیارهای نمایه سـازی در ایـن پایگاه در
پنـج گروه سیاسـت مجله ،محتوا ،اسـتنادات ،منظم بودن دوره انتشـار،
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داشتن وبگاه تخصصی و امکان دسترسی به محتوای مقاالت از طريق شبكه جهاني وب

27

87/1

4

12/9

بررســی وضعیت نمایه شــدن مجالت التین...

و دسترسـی پیوسـته بـه اطالعـات مجله تقسـیم بندی شـده اند(.)11
بـا توجـه بـه اهمیـت نمایانـی مجالت حـوزه علوم پزشـکی و

بویـژه مجالت التیـن مصوب در عرصـه بین المللی و ارتقـای جایگاه
علمـی کشـورمان ایـن مطالعـه با هـدف بررسـی وضعیت نمایه شـدن
جهانـی و تبییـن علـل و عوامل آن در فاصله سـال هـای ۲۰۱۰-٢٠٠٥

انجـام شـد .در پاسـخگویی بـه بخـش اول پژوهش وضعیـت نمایانی

مجلات در دو پایـگاه مـورد بررسـی ،وضعیـت نمایانـی مجلات در
پایـگاه وب آو سـاینس نشـان داد کـه درصـد نسـبت ًا کمـی از مجالت

( 24درصـد)  20عنـوان در ایـن پایـگاه نمایـه شـده انـد و در فاصلـه
سـالهای مـورد بررسـی ظهـور مجلات در ایـن پایـگاه در حال رشـد

بوده اسـت.

یافتـه هـا نشـان داد کـه میـزان رشـد مجلات در پایـگاه اسـکوپوس

بـا گـذر زمـان افزایـش یافتـه و اهنـگ نمایـه شـدن مجلات در طـی
سـال های مورد بررسـی رشـد چشـمگیری داشـته اسـت به گونه ای
کـه تـا سـال  2011تقریبـ ًا  61درصـد مجلات در ایـن پایـگاه نمایـه
شـده انـد .امیـن پـور و کبیـری در مطالعـه خـود بـه نتایجـی مغایر با
مطالعـه حاضـر دسـت یافتنـد .یافتـه هـای پژوهـش آنـان نشـان داده

اسـت کـه تنهـا تعـداد بسـیار کمـی از مجلات التیـن حوزه پزشـکی

در ایـن پایـگاه نمایه شـده انـد( .)7مطالعـه عبدخدا و همـکاران میزان

رؤیـت پذیـری مجالت التین مصـوب در پایگاه اطالعاتی اسـکوپوس
را کمتـر از  50درصـد ذکـر نمـوده و بدیـن نتیجـه رسـیده کـه میـزان
نمایانـی مجلات حـوزه پزشـکی در ایـن پایگاه نسـبت ًا پایین اسـت(.)1

مطالعـات موسـوی زاده( ،)1379فـرخ نیـا( ،)1390امین پور و

در بخـش دیگـر پژوهش بررسـی علل و عوامـل نمایه مجالت

مطالعـه ی حاضـر داشـت(13و10و7و .)1موسـوی زاده( )1379بیـان

اسـکوپوس نشـان داد کـه معیارهای عمومی مدنظـر در تمامی مجالت

المللـی و بـه ویـژه نمایـه اسـتنادی علوم بسـیار کـم بوده اسـت(.)10

مقـاالت سـاختارمند بـر اسـاس اصـول بیـن اللملـی ،ترکیـب متفاوت

ارزیابـی نمـوده اسـت( .)13امیـن پـور و کبیـری( )1388اظهار داشـته

نسـبت ًا کمتری رعایت شـده اسـت.

کبیـری( ،)1388عبدخـدا و همـکاران( )1389نتایجـی تقریب ًا مشـابه با

و مقایسـه معیارهـای نمایـه شـدن در دو پایـگاه وب آو سـاینس و

نمـوده اسـت کـه میـزان پوشـش مجلات در نمایـه نامـه هـای بیـن

التیـن مصـوب رعایت شـده اسـت و بخش هایـی چون ارائـه چکیده

فـرخ نیـا نیـز وضعیـت نمایانـی مجلات در ایـن پایـگاه را نامطلوب

نویسـندگان داخلـی و خارجی و هیات ویراسـتاری بیـن المللی میزان

انـد کـه تنها تعداد کمی از نشـریات ایرانی در حوزه پزشـکی در پایگاه

در مطالعـه ی مشـابهی کـه توسـط وفائیـان و همـکاران انجـام

همـکاران( )1389در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت که

و کشـاورزی نمایـه شـده در پایـگاه وب او سـاینس را ارزیابـی کـرده

پایـگاه وب آو سـاینس کمتر از  50درصـد از مجموع کل مجالت بوده

هـدف ،محتوا ،دامنـه"" ،معیارهـای اعتبار علمـی"" ،معیارهـای اعتبار

در نمونـه مطالعـات خارجـی  Renو )2004( Rousseau

"معیارهـای کیفیـت اسـتنادی"" ،معیارهـای مدیریتـی" و "معیارهـای

فاصلـه سـال هـای  1992-1999در وضعیت نامطلوبی ذکـر نموده اند

کـه در مطالعـه حاضـر ایـن شـاخص هـا از پایـگاه وب آوسـاینس

بـه آینده دانسـته انـد(.)14

علـوم پزشـکی مطابقـت داده شـد کـه در مـواردی از مجلات نقـص

اطالعاتـی وب او سـاینس نمایـه شـده اسـت( .)7همچنیـن عبدخدا و

شـده بـود ،کیفیت نشـریات حـوزه های موضوعی پزشـکی ،مهندسـی

میـزان رؤیـت پذیـری مجلات التیـن مصـوب وزارت بهداشـت در

بـود .در مطالعـه ی وی هفـت شـاخص کلـی معیارهـای "شـاخص

اسـت و ایـن میـزان را نسـبت ًا پایین بـرآورد نموده اسـت(.)1

و شـهرت پدیدآورنـدگان"" ،معیارهـای روزآمدی ،ثبـات و پایداری"،

میـزان حضـور مجلـه هـای علمـی چیـن در عرصـه بیـن المللـی در

سـهولت دسترسـی ،بازیابی و اسـتفاده" ارزیابی شـده بـود ،درصورتی

و رشـد سـاالنه اسـتناد به این مجالت را نشـان دهنده ی افزایش امید

اسـتخراج و در قالـب چـک لیسـت بـا مجلات نمایه نشـده ی حوزه

مطالعـات  Renو  Rousseauو همچنیـن  Wangو همـکاران

اطالعـات تمـاس ،و عـدم تاخیـر چاپ و مـواردی چون عدم اسـتفاده

نیـز حضـور در عرصـه بینالمللـی مجلات کشـور چین را بـا در نظر
گرفتـن معیارهـای متغییـر بررسـی نمـوده و همگـی بـه ایـن نتیجـه

رسـیده انـد کـه مقالـه هـای ایـن مجالت رؤیـت پذیـری بیـن المللی
اندکـی داشـته و بایـد کیفیت خـود را افزایـش دهنـد(15وMari .)14

و همـکاران در مطالعـه خـود بـه نتایجـی کمـا بیـش مشـابه مطالعـه

حاضـر دسـت یافتنـد و میـزان رؤیـت پذیری مجلات کشـورهای با
سـطح درآمـد پایین و متوسـط در پایگاه اطالعاتی وابسـته به موسسـه
اطالعاتـی تامپسـون را نسـبت ًا کـم اعالم کـرده انـد(17و.)16

از داوران و ویراسـتاران بیـن المللـی مشـاهده گردیـد(.)18
 Ruizو همکارانـش نیـز بـه نتایجـی کمابیـش مشـابه نتایـج
مطالعـه ی حاضـر دسـت یافتـه انـد .آنـان بیشـتر در سـاختار چکیـده

مقـاالت مجلات تاکیـد فـراوان داشـته انـد( .)19در مطالعـه ورع و

همـکاران نیـز کـه بـه ارزیابـی وب سـایت نشـریات انگلیسـی زبـان
رده بنـدی شـده توسـط وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری و وزارت

بهداشـت و آمـوزش پزشـکی پرداختـه بودنـد ،بـه نتایجـی مشـابه بـا
مطالعـه ی حاضـر دسـت یافتنـد .یافتـه هـای پژوهـش آنـان مبین این
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مجلات التین مصوب علوم پزشـکی کشـور در نمایه نامـه های معتبر

در خصـوص وضعیـت نمایانـی در پایـگاه اسـکوپوس نیـز

فریدون آزاده و همكاران

مطلـب اسـت کـه مقولـه هـای مختلـف ارتباطـات نشـریه ،راهنمـای
نویسـندگان و رویـه داوری تنهـا در  4درصـد نشـریات رعایت شـده

اسـت(.)20

فاصلـه سـال های مورد بررسـی ،ایـن مجالت از لحـاظ رؤیت پذیری
در وضعیـت نامطلوبـی قـرار دارنـد و مجلات علمـی التین سـعی در
ارتقـای وضعیـت کیفـی و کمی خود داشـته باشـند.

همچنیـن پیشـنهاد مـی گـردد کـه کمیسـیون نشـریات علـوم

بـه طـور کلـی نتایـج پژوهش حاکـی از آن اسـت که هـر چند

در پایـگاه اسـتنادی اسـکوپوس میـزان حضور مجلات التین مصوب
علـوم پزشـکی با گذر زمـان افزایش یافتـه اما در پایگاه اسـتنادی وب

آو سـاینس درصـد نسـبت ًا کمـی از مجلات در ایـن پایگاه نمایه شـده

اسـت .بررسـی وضعیـت مجالت التین نمایه نشـده در پایـگاه وب آو
سـاینس با معیارهای نمایه سـازی نشـان داد که اطالعات کتابشـاختی

مجلـه ،بـه طـور کامـل رعایـت شـده اسـت و معیارهـای عـدم تأخیر
زمانـی در انتشـار نشـریه ،فراینـد داوری تخصصی و رعایـت مقررات

نامـهی مـدون ارزیابی مجلات علمی را بر اسـاس آخریـن معیارهای
پذیـرش نمایـه سـازی مجلات روز آمد سـازی نماید .از سـوی دیگر

طراحـی و سـاخت پرتـال مجلات حـوزه علـوم پزشـکی کشـور بـه
صـورت جداگانـه کـه در بردانده ی تمامی مجالت باشـد ،در راسـتای
افزایـش کیفیـت و دسترسـی بـه محتـوای مجلـه بیـش از پیـش بایـد

مـورد توجـه قـرار گیرد.

تشکر و قدردانی

بیـن المللـی نشـر از سـوی مجلات بیشـتر بایـد مـورد توجـه قـرار

مقالـه ی حاضـر برگرفتـه شـده از پایـان نامـه "بررسـی

اسـتنادی اسـکوپوس نیـز نشـان داد کـه اسـتفاده از ترکیـب متفـاوت

کشـور در نمایهنامـه هـاي معتبـر جهانـی و تبییـن علـل و عوامـل آن

نویسـندگان خارجـی متعـدد و ارائـه چکیـده مقـاالت سـاختارمند

تهـران مـی باشـد .بنابراین نویسـنده بر خود الزم دانسـته بدین وسـیله

سـایت مجلـه بیـش از پیـش بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد .در مجمـوع

نوعـی در دسـتیابی بـه منابـع اطالعاتـی مـا را در انجام ایـن مهم یاری

گیـرد .نتایـج وضعیـت مجالت التیـن نمایه نشـده با معیارهـای پایگاه

وضعیـت نمایـه شـدن مجلات التیـن مصـوب علـوم پزشـکی

هیـات ویراسـتاری بیـن المللـی ،افزایـش مشـارکت علمـی از طریـق

( ")2010-2005بـه شـماره ثبـت  26274در دانشـگاه علـوم پزشـکی

براسـاس اصـول بیـن المللـی و همچنین کیفیـت صفحـه خانگی وب

از مدیـران نشـریات علـوم پزشـکی کشـور و تمامـی کسـانی کـه بـه

مشـاهده مـی شـود که علی رغم رشـد چشـم گیـر مجلات علمی در

فرمودنـد تشـکر و قدردانـی نماید.
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Background and Aim: Today journals are one of the main platforms to exchange
information between researchers. This study aimed to assess the status of Approved
Latin indexing journals in the field of medical science citation indexes Web of
Science and Scopus databases.
Materials and Methods: This study was a cross-sectional descriptive survey.
Statistical population of the study was 83 titles Latin journals approved by the
Ministry of Health that examined indexing situation of them in Web of science
and Scopus databases between the years 20052010-. Data collection tool was a
controlled checklist that was established by consult with experts and specialists in
related areas and its reliability was estimated 90 percent. Data were analyzed using
the software spss16.
Results: Survey the status of journals showed that slightly less than 26 percent
of titles indexed in Web of Science. Also in Scopus Citation Index 69 percent of
journals was indexed. Compare criteria for indexing journals in Web of Science
and Scopus database show that bibliography information of not indexed journals
considered and in some journals (2930/ percent) number of international standards
were not mentioned. Also, some journals contact information (postcode publication
9 percent) was not included.
Conclusion: In general, it was observed that despite the enormous growth of
scientific journals between examined years, terms of adaption with the criteria of
indexing are in unfavorable condition and managers of Latin scientific journals
should try to improve their quality and quantity.
Keywords: Indexing, Medical Journals, Global Indexes, Web of Science, Scopus,
Iran
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