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چکیده
زمینه و هدف :در چند سال اخير مجالت علمي -پژوهشي علوم پزشکی کشور از نظر تعداد ،روند رو به رشدي داشته است .اين

مجالت براي نمايهشدن در نمايهنامههاي بينالمللي بايد معيارها و استانداردهاي الزم را رعايت كنند .اين پژوهش با هدف تعيين
ميزان انطباق الزامات ساختاری مجالت علوم پزشکی کشور با معيارهاي نمايهسازي  Scopusانجام شدهاست.

روش بررسی :اين مطالعه از نوع توصيفي -كاربردي بود که با استفاده از روشهای کتابسنجی انجام شد .جامعه ی مورد پژوهش
را كليه مجالت علمي  -پژوهشي مصوب وزارت بهداشت در سال  1393تشكيل دادند .ابزار گردآوري دادهها سياهه ی كنترل

مستخرج از پايگاه  Scopusبود .دادهها پس از گردآوري و ورود به رايانه توسط نرم افزار آماري  SPSS20و به كمك روشهاي
آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد.

یافتهها :اين مطالعه نشان داد كه بيش از نيمي از مجالت علوم پزشکی کشور از بيانيههاي ويراستاري بينالمللي پيروي نميكنند.

*نویسنده مسئول :
آرزو فرهادی؛
معاونـت تحقیقـات و فناوری دانشـگاه علوم
پزشـكي همدان
Email :
a.farhadi@umsha.ac.ir

همچنين حضور اعضاي هيئت تحريريه بينالمللي در اين مجالت بسيار پايين ميباشد .به طور ميانگين  %83/3از اعضاي هيئت

تحريريه مجالت از داخل كشور مي باشند .مشاركت نويسندگان غيرايراني نيز در اين مجالت بسيار پايين است .تنها  %5/79از
نويسندگان مجالت علوم پزشکی را غير ايرانيها تشكيل ميدهند.

نتیجه گیری :ميزان پيروي مجالت علوم پزشکی کشور از معيارهاي مد نظر نمايه نامه  ،Scopusدر سطح مطلوبي قرار ندارد.
رعايت كامل اين معيارها توسط مجالت ميتواند مسير ورود و نمايه سازي را در اين نمايه نامه تسهيل نمايد.
واژه های کلیدی :الزامات ساختاری ،مجالت علوم پزشکی ،نمايه سازي ،اسکوپوس ،کشور ایران

 1مربي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 2كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران
 3استاديار گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 4دانشیار گروه اپیدمیولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران
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ميزان انطباق الزامات ســاختاري مجالت علوم پزشكي کشور

ميــزان انطباق الزامات ســاختاري مجالت...

مقدمه
اهمیـت مجلات علمـی بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن راههای

اقـدام بـه تهیـه ی معیارهـای مشـخص نمـوده اسـت( .)11مجلات

مختلـف چنانچـه قصـد ورود و نمایـه سـازی در ایـن نمایهنامـه را

بـرای دسترسـی به دانـش روز ،مجالت علمـی میباشـند( .)1-2علوم

بررسـيهاي محققـان نشـان داد كـه تاكنـون پژوهشهـاي

سراسـر جهـان همـواره مطـرح بـوده و هسـت .محققان این حـوزه در

دسـتمايه پژوهـش خـود قـرار دادهانـد( .)7-14امـا تاكنـون پژوهشـي

و در اختیـار سـایر پژوهشـگران قراردهنـد .امـا بدیهی اسـت کـه تنها

معيارهـاي گزينـش مجلات  Scopusنپرداخته اسـت .لـذا این مطالعه

در مجالتـي انتشـار يابنـد كه توسـط نمایهنامههـای معتبـر بینالمللی،

تطابـق مجلات علمی -پژوهشـی علوم پزشـکی کشـور بـا معیارهای

ارتباطـی بیـن کشـورها محسـوب شـده و مسـیر آسـانتری را بـرای

فعلـی ایـن مجلات میتواند فرصت مناسـبی را در مسـیر نمایهشـدن

حـوزه فعالیتهـای علمـی -تخصصـی بهتریـن راه و مناسـبترین ابزار

نماینـد تا شـانس خـود را بـرای نمایهسـازی افزایـش دهند.

پزشـکی و بهداشـت بـه عنـوان یکـی از حوزههای اصلـی پژوهش در

داخلـي و خارجـي متعـددي مجلات نمايـه شـده در  Scopusرا

تالشـند تـا نتایـج یافتههـای خـود را به صـورت مقالـه منتشـر نمایند

بـه بررسـي ميـزان تطابق مجلات علمي -پژوهشـي علوم پزشـکی با

مقاالتـی فرصـت حضور در عرصـه ی بینالمللـی را خواهند یافت که

بـا توجـه بـه اهمیـت نمایهسـازی مجلات ،بـا هـدف تعييـن میـزان

نمایـه سـازیمیشـوند .نمایـهنامههـای بینالمللـی به عنـوان پلهای

گزینـش مجلات پایـگاه  Scopusانجام شـده اسـت .تعييـن وضعیت

دسترسـی بـه اطالعـات مورد نیـاز محققـان فراهـم میآورند(.)3

ی بینالمللـی فراهـم آورد.
آنهـا در نمایـهنامههـا 

در ايـران نيـز در چنـد سـال اخیـر بـا توجـه بـه رشـد سـریع

دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی و ایجـاد فضای رقابتـی ،تعداد مجالت

روش بررسی

علمـی -پژوهشـی رونـد رو بـه رشـدی داشـته و روز بـه روز هـم

پژوهـش حاضـر از نـوع توصیفی-کاربـردی بود که با اسـتفاده

مجلات جدیـد افـزوده میشـود .امـا بررسـیهای انجـام شـده،

را  327مجلـه علمـی -پژوهشـی مصـوب کمیسـیون نشـریات علـوم

بینالمللـی نمایـهسـازی شـده اسـت(.)4-6

رتبـه ی علمـی -پژوهشـی را اخـذ نمـوده بودنـد ،تشـکیل مـیداد.

بـر تعـداد درخواسـتهای دانشـگاهها و مراکزتحقیقاتـی برای انتشـار

از روشهـای کتـاب سـنجی انجـام شـد .جامعـه ی مـورد پژوهـش

نشـان داده کـه تعـداد اندکـی از ایـن مجلات توسـط نمایـهنامههای

پزشـکی کشـور کـه تـا زمـان انجـام ایـن مطالعه(مـرداد مـاه )1393

از مزایـای نمایهسـازی مجلات در نمایـهنامههـای بینالمللی

ابـزار جمـع آوری دادههـا سـیاهه کنترلـی بود كـه براسـاس معيارهاي

ی مجلـه ،افزایـش احتمـال
میتـوان بـه افزایـش میـزان رویتپذیـر 
دریافـت اسـتناد و بـه دنبال آن کسـب اعتبـار در جامعه علمی ،اشـاره

نمـود( .)7-9بنابرایـن وضعیـت تولیـدات علمی نمایهسـازی شـده در
نمایـهنامههـای اسـتنادی یکـی از مهمتریـن شـاخصهایی اسـت کـه
میتوانـد بـه منزلـه ی موفقیـت جامعه ی پژوهشـی هر کشـور در نظر

گرفته شـود .بـه همین دلیل افزایـش تعداد مجالت علمی نمایهسـازی
شـده در پایگاههـای اطالعاتـی بینالمللی در کنار سـایر شـاخصهای
علـم و فنـاوری ،در سـطح وسـیعی مـورد توجـه کشـورهای مختلف

جهـان بوده و هسـت(.)10

در همیـن راسـتا نمایهنامـه ی اسـتنادی  Scopusپـس از

 Web of Scienceبـه عنـوان مهمتریـن پایـگاه اسـتنادی در

سـاختاري مـورد انتظـار نمايهنامـه بينالمللـي  Scopusتنظيـم گرديد.

ابتـدا  327مجلـه ی مـورد مطالعه در پایگاه  Scopusجسـتجو شـد تا

وضعیـت نمایهسـازی آنهـا مشـخص شـود .از  327مجلـه ی مـورد
بررسـي  95عنـوان مجلـه در  Scopusدرحـال نمايهسـازي بـود كـه
از مطالعـه مـا خـارج شـد .چهـار شـماره آخـر  232مجلـهاي کـه در

 Scopusمورد نمایهسـازی قرار نمیگرفتند ،بررسـی و سـیاهه کنترل

تنظيـم شـده بـرای آنهـا تکمیـل گردیـد .دادهها پـس از گـردآوری و

ورود بـه رایانـه توسـط نـرم افـزار  SPSSو با کمک روشهـای آمار

توصیفـی تجزیـه و تحلیل شـد.

یافته ها

سـطح جهـان مـورد توجـه پژوهشـگران مختلـف میباشـد .ایـن

معيارهـاي انتخـاب مجلات توسـط نمايـه نامـه Scopus

جهان یعنی  Elsevierطراحی و راهاندازی شـده اسـت .این نمایهنامه

انتشـاراتي و دسترسـي آنالين گروهبندي شـدهاسـت .هركـدام از اين

نمایهنامه ی اسـتنادی توسـط یکـی از بزرگترین و معتبرترین ناشـران

در  5دسـته كلـي سياسـت مجلـه ،محتـوا ،پايـداري مجلـه ،نظـم

بـرای اطمینـان از فراینـد صحیح ارزیابـی مجالت جهت نمایهسـازی،

گروههـا معيارهـاي سـاختاري و كيفـي نيـز دارنـد .در ايـن پژوهـش
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ارتبـاط علمـی از دهـهی  1960بـه بعد رو به افزایش اسـت .امروزه در

ً
کاملا آنها را رعایت
دارنـد ،ابتـدا باید اصول و معیارها را شناسـایی و

اعظم شاهبداغی و همكاران

بـه ارزيابـي شـاخصهاي سـاختاري همچـون معيـار ذكـر فرآينـد

و خطيمشـيهاي اخلاق در نشـر ،نشـر بـه موقـع ،وبسـايت مجله،

كليدواژههـا و فهرسـت منابـع مقـاالت بـه انگليسـي ،اصـول و قواعد

پرداخته شـده اسـت.

تنـوع بينالمللـي اعضـاي هيئـت تحريريـه و نويسـندگان مقـاالت

داوري همتايـان( ،)Peer-Reviewنـگارش عنـوان مقالـه ،چكيـده،

جدول  :1توزيع فراواني رعايت الزامات ساختاري معيارهاي مذكور در مجالت مصوب
كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور

معیار

معیارهای گزینش مجالت در نمایهنامه
Scopus

رعایت نشده

رعایت شده
تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

ذكر معيار فرآيند داوري همتايان

205

%88/37

27

%11/63

2

عنوان مقاله به زبان انگلیسی

232

%100

0

%0

3

چکیده مقاله به زبان انگلیسی

232

%100

0

%0

4

کلیدواژه مقاله به زبان انگلیسی

232

%100

0

%0

5

فهرست منابع مقاالت به انگلیسی

224

%96/55

8

%3/45

6

ذکر پیروری از اصول و قواعد بینالمللی ویراستاری

102

%43/96

130

%56/04

7

ذکر شماره استاندارد بینالمللی نشریات

232

%100

0

%0

8

ذکر پيروي از اصول و خطيمشيهاي اخالق در نشر

204

%87/93

28

%12/7

9

نشر به هنگام

174

%75

58

%25

10

وجود وب سايت فعال

232

%100

0

%0

11

انگلیسی زبان بودن وب سایت مجله

226

%97/41

6

%2/59

12

وجود تنوع جغرافیایی در بین اعضای هیئت تحریریه

146

%62/93

86

%37/07

13

وجود تنوع جغرافیایی در بین نویسندگان مقاالت

83

%35/77

149

%64/23

يافتههـاي پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه در خصـوص ذكـر

جلـد يـا صفحـه شناسـه ی مجلات ،تمامـی مجلات مـورد بررسـي

 205مجلـه( )%88/37فرآینـد داوری همتايـان را ذکـر نمودهانـد.

خـود ذکـر کردهانـد .در خصـوص معيـار ضـرورت پيـروي از اصـول

معيـار فرآينـد داوري همتايـان ،از مجمـوع  232مجلـه مـورد بررسـی
در خصـوص معيـار نـگارش عنـوان مقالـه ،چكيـده ،كليـدواژه هـا و

فهرسـت منابـع مقـاالت بـه زبـان انگليسـي ،يافتههـا نشـان داد كـه
تمامـی مجلات مـورد بررسـی دارای عنـوان ،چکیـده و کلیـدواژه به

زبـان انگلیسـی بوده امـا در خصوص نگارش فهرسـت منابـع مقاالت

بـه زبـان انگليسـي  224مجلـه( )%96/55از مجلات ايـن معيـار را
رعايـت نمودهانـد.

سـایر یافتههـاي پژوهـش نشـان داد که در خصـوص ضرورت

پيـروي از اصـول و قواعـد ويراسـتاري بينالمللـي ،تنهـا  %43/96از

مجلات مـورد بررسـی ايـن معيـار را رعايـت كردهانـد .در خصوص
معيـار ذكـر شـماره اسـتاندارد بينالمللـي نشـريات( )ISSNبـر روي
175

ايـن شـماره ی اسـتاندارد را در قسـمت جلـد یـا صفحـه شناسـه ی

و خطـي مشـيهاي اخلاق در نشـر %87/93 ،از مجلات اصـول و

خـط مشـیهای اخلاق در نشـر را ذكر كردهانـد .در خصـوص معيار

ضـرورت نشـر بـه هنـگام %75 ،از مجلات دارای نظـم انتشـاراتی در
بـازه زمانـي تعيين شـده بودنـد .امـا  %25از مجالت بین یـک تا چهار
شـماره تأخیر در انتشـار داشـتند.

در خصـوص معيـار وجـود وبسـايت فعـال و بـه زبـان

انگليسـي ،تمامـی مجلات مـورد بررسـی دارای وب سـایت فعـال

هسـتند .بررسـيهاي بيشـتر نشـان داد كـه  %97/70از مجلات دارای

وب سـایت دوزبانه(فارسـی و انگلیسـی) هسـتند.
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ويراسـتاري بينالمللـي ،شـماره اسـتاندارد بينالمللي نشـريات ،اصول

ميــزان انطباق الزامات ســاختاري مجالت...

در خصـوص معيـار وجـود تنـوع بينالمللـي در بیـن اعضـاي

هيئـت تحريريـه مجلات ،یافتههـاي پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه
 )%37/7( 86عنـوان از مجلات مـورد بررسـی ،تمامی اعضـای هیئت

تحریریهشـان را محققـان داخلي تشـکیل میدهند .در مجمـوع میانگین

میـزان حضـور محققان داخلـي در هيئت تحريريه مجلات  %83/83و

میانگیـن میـزان حضور محققـان غیرایرانی در هیئـت تحریریه مجالت
مورد بررسـی  %16/17ميباشـد.

نمودار  :2ميانگين مقايسهاي ميزان مشاركت نويسندگان

در خصـوص معيـار میـزان مشـارکت بينالمللـي نویسـندگان

در مقـاالت مجلات ،یافتههـای موجـود در نمـودار  2نشـان داد کـه
تنهـا  %5/79از نويسـندگان مقـاالت داراي وابسـتگي سـازماني خارج
از ايران بوده و مابقي نويسـندگان وابسـتگي سـازماني داخلي داشـتند.

بررسـيهاي بيشـتر ،مويـد آن اسـت كـه به طـور میانگیـن  %27/58از
نویسـندگان مقـاالت مجلات را ،محققـان وابسـته بـه سـازمان ناشـر

مجلـه تشـکیل دادهاند.
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بحث

بـا توجـه بـه نقـش و اهمیـت نمایهسـازی مجلات در

نمایـه نامـه ی  ،Scopusالزم اسـت مجلات مختلـف جهـت
نمایـهسـازی در این نمایهنامه ،معیارهای سـاختاری مـورد انتظار را به
طـور کامـل رعایت نماینـد .فراینـد داوری همتایان یکـی از معیارهای

مهـم مـورد نظر  Scopusاسـت .با توجه بـه آنکه هدف اصلی انتشـار
مجلات علـوم پزشـکی ،ارتقـای سـطح سلامت و توسـعه خدمـات
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نمودار  :1توزیع فراوانی میزان مشارکت محققان غیر ایرانی در هیئت تحریریه مجالت مورد مطالعه

اعظم شاهبداغی و همكاران

بهداشـتی و درمانـی اسـت ،مهمتریـن عملکـردی کـه میتـوان بـرای

حـدود  %22میباشـد کـه بسـیار پایین تـر از میزان تولیدات مشـارکت

منظور اشـاعه ی اطالعات صحیح و معتبر اسـت .معمولترین روشـی

همـکاران( )1392نشـان داد کـه تنهـا  %16/6از تولیـدات علمی حوزه

ایـن مجلات در نظـر گرفـت ،کنترل کیفیت اطالعات منتشـر شـده به
کـه مجلات بـرای تضمین کیفیـت اتخاذ مـی نماینـد ،فراینـد داوری
معیـار را رعایـت نمودهانـد .از معیارهای مهم دیگـر  Scopusمیتوان
بـه وجـود چکیـده ،عنـوان ،کلیدواژههـا و فهرسـت منابـع مقـاالت به

زبـان انگلیسـی اشـاره نمـود(14و ،)11که خوشـبختانه مجلات مورد

مطالعـه نیـز ایـن معیارهـا را به نحـو رضایت بخشـی رعایـت نمودهاند.

همچنیـن بـا توجـه بـه آنکـه ذکـر پیـروی از اصـول و قواعـد

بینالمللـی ویراسـتاری ،یکـی دیگـر از معیارهای مورد نظـر Scopus

میباشـد ،متأسـفانه کمتـر از نیمـی از مجلات مـورد بررسـی از
دسـتورالعمل ویراسـتاری کمیتـه بینالمللـی سـردبیران مجلات علوم

پزشـکی پیـروی نمودهانـد .در حالـی کـه در پژوهـش  Marusicو
همـکاران( )2013اکثـر مجلات حـوزه ی روماتولـوژی و در پژوهش

 Meerpohlو همـکاران( %66 )2011از مجلات حوزه ی طب اطفال

روان شناسـی و روان پزشـکی حاصـل مشـارکت علمـی بینالمللـی

نویسـندگان اسـت( .)19یافتههای مطالعـه مروتـی و فوالدوند()1395
نشـان داد کـه در حـوزه بیمـاری لوپوس بیشـترین همـکاری علمی با

کشـور ایـاالت متحـده انجـام شـده اسـت به طـوری که پژوهشـگران
ایـن کشـور در  %9/26از تولیـدات علمـی این حوزه بـا محققان ایرانی
مشـارکت داشـتهاند( .)20پژوهش سـتارزاده و همکاران( )1395نشـان
داد کـه همکاریهـای بینالمللـی نویسـندگان ایرانـی در حـوزه علـوم

پایـه پزشکی(سـلولهای بنیادی ،پزشـکی مولکولـی و بیوانفورماتیک)
 %23/08اسـت که در سـالهای اخیر از روند رو به رشـدی برخوردار

بوده اسـت(.)21

نتیجهگیری
براسـاس یافتههـای ایـن پژوهـش میتـوان چنیـن نتیجهگیری

از دسـتورالعمل ویراسـتاری کمیتـه بینالمللی سـردبیران مجالت علوم

نمـود کـه میـزان پیـروی مجلات علـوم پزشـکی کشـور از معیارهای

انتشـار بـه هنـگام یـا بـه عبارتـی نظـم در انتشـار یکـی دیگـر

تمامـی سـردبیران و متولیـان امور چاپ و نشـر مجلات چنانچه قصد

پزشـکی پیروی نمـوده بودنـد(16و.)15

از معیارهـای مهـم  Scopusمیباشـد ،بـه نحـوی کـه هرگونـه

تأخیـر در چـاپ مانـع از نمایـ ه شـدن مجلات در ایـن نمایهنامـه
میگـردد(14و11و .)7یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه %25

از مجلات مـورد بررسـی ،دارای تأخیر در انتشـار بودنـد .در پژوهش
رضائیـان و همـکاران( )1393در بیـن  212مجلـه مـورد بررسـی70 ،

عنـوان مجلـه تأخیـر در انتشـار داشـتند(.)17

از جملـه معیارهـای مهـم مـورد نظـر  Scopusکـه متأسـفانه

اکثریـت مجلات مـورد بررسـی ،آن را رعایت نکردهانـد ،معیار وجود

تنـوع جغرافیایـی در بیـن اعضای هیئـت تحریریه مجله و نویسـندگان
مقـاالت اسـت(14و .)11یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه

میـزان همـکاری بینالمللی در بین نویسـندگان مقـاالت مجالت مورد

مـورد انتظـار  ،Scopusدر سـطح مطلوبـی قـرار نـدارد .از ایـنرو

نمایهسـازی مجلات خـود را در ایـن نمایهنامـه داشـته باشـند ،بایـد
تمامـی معیارهـای مـورد انتظـار را به درسـتی رعایت نمایند تا شـانس

پذیـرش و نمایهسـازی مجلات خـود را افزایـش دهنـد .لذا پیشـنهاد
میشـود دبیرخانه کمیسـیون نشـریات علوم پزشکی کشـور در ارزیابی
و سـطح بنـدی هر سـاله ی نشـریات ،جهـت بهبود وضعیـت و ایجاد

فضـای رقابتـی بیـن مجلات ،علاوه بـر شـاخصهای ارزیابـی فعلی

خـود ،شـاخصهایی نظیـر پیـروی از اصـول بینالمللـی ویراسـتاری،

تنـوع بینالمللـی هیئـت تحریریـه و تنـوع بینالمللـی نویسـندگان را
مد نظـر قـرار دهد.

تشکر و قدردانی

بررسـی پاییـن اسـت و این مجلات در جـذب محققان بـا ملیتهای

ایـن مقالـه برگرفتـه از پایاننامـه دوره کارشناسـی ارشـد

تنهـا  %5/79از نویسـندگان مقـاالت را محققـان غیـر ایرانـی تشـکیل

مـورخ  1393/10/22دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی

تولیـدات علمـی حاصـل از مشـارکت بینالمللـی نویسـندگان در

مـا را یـاری نمودهانـد ،تشـکر و قدردانـی میگـردد.

مختلـف چنـدان موفـق نیسـتند .بـه طـوری کـه یافتههـا نشـان داد که

کتابـداری و اطلاع رسـانی پزشـکی بـه شـماره تصویـب /93/105ت

دادهانـد .پژوهـش مردانـی و همـکاران( )1392نشـان داد کـه میـزان

شـهید بهشـتی میباشـد .از تمامی کسـانی که در دسـتیابی به اطالعات
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Background and Aim: In the recent years the number of science research health
journals has increased in Iran. These journals should be based on the standards
and criteria required in international indexing database. The aim of this study was
to determine the adaptation rate of structural requirements on the Iranian medical
journals with the criteria of indexing based on Scopus indexing database.
Materials and Methods: This study was a descriptive-applied study done using
bibliometric methods. The statistical population was all of the science research
journals in health ministry on 2014. The data collection tool was the inventory
control extracted from Scopus database. The data was collected and analyzed by
SPSS20 software and descriptive statistics methods.
Results: The results showed that more than half of the biomedical journals were not
based on the international editing statements and also, participation of the members
of international editing committee was very low. The mean of international editing
committee members was 83.3% and all of them were in Iran besides, participation
of non Iranian authors was very low in these journals, with a participation rate of
only 5.79%.
Conclusion: The Iranian medical journals did not follow the expected criteria in
Scopus indexing database in a satisfaction level. Adaptation to the expected criteria
can facilitate the entering and indexing procedures for these health journals in
Scopus indexing database.
Keywords: Structural Requirement, Medical Journals, Indexing, Scopus
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