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چکیده
مجالت علمی يکی از ابزارهای اصلی و اساسی برای توسعع و پشرعرفت علعر در دنشعای امعروزی م سعو
میشعون  .ايع مطالعع بعا هع ر بررسعی تطرشدعی رشع مجعالت آرعورهای سعشايی در پايیعاه ا الععاتی
اسکوپوس و تعشش جايیاه جمهوری اسالمی ايران صورت گرفت است .پژوهش حاضر آاربردی و ب روش
پشمايری توصشفی صورت گرفت است .جامع پژوهش حاضر را تمامی مجالت علمی نماي ش ه آرعورهای
سشايی در پايیاه ا العاتی اسعکوپوس عی سعالهعای  0259-0222ترعکشل معیدهنع  .بعرای گعرد وری
ا العات با مراجع ب پايیاه ( )www.Scimagojr.comمجالت علمی در حوزههای مختلف موضوعی
انتخا و بازيابی ش هان  .برای تجزي وت لشل دادهها نشعز از نعرمافزارهعای  SPSSو  Excelاسعتفاده شع ه
است .يافت ها نران داده است آ رون انترار مجالت آرورهای سشايی و همچنش جمهوری اسالمی ايران
ی سالهای موردبررسی از رش مثرتی برخوردار بوده است .بخش قابلتوجهی از مجالت علمی نماي ش ه
در حوزه پزشکی تهش و منترر ش ه است .همچنش يافت ها نران داده است آ مجعالت آرعورهای شعرق و
جنو شرق سشا در مدايس با مجالت ايرانی و آرورهای خاورمشان از آشفشت باالتری برخوردار بودهانع .
ب منظور ارتدای سهر مجالت ايرانی در پايیاههای ا الععاتی علمعی ،بايع برنامع ريعزی و سشاسعتگعذاری
توسط مسئوالن و متولشان وزارت به اشت و وزارت علوم صورت گشرد .همچنعش سععی شعود گعرايش در
مجالت ايرانی ب استفاده از زبان انیلشسی افزايش ياب تا شاه سهر بشرتر ايران از مجعالت علمعی منطدع و
سشا باششر.

واژگان کلیدی :مجالت علمی ،پایگاه استنادی اسکوپوس ،کشورهای آسیایی ،ایران ،مطالعه
تطبیقی
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مقدمه
امروزه جامع ای را توسع يافت میداننع آع در آنعار شعاخ

هعای اقتصعادی و اجتمعاعی،

عنصر "ا العات" و مشزان "دانايی اجتماعی" نشز در ن برجست باشع  .بعیترديع در چنعش

اجتماعی ،نرريات علمی ب عنوان وسشل ای برای توزيع ،انراشعت و همچنعش تولشع دادههعا و
ا العات علمی ندش حشاتی دارن  .با توج ب اي موضوع ،آشفشت و آمشت مجعالت منترعر
ش ه در يک آرور میتوان ب عنوان شاخصی برای سعنجش مشعزان فعالشعتهعای علمعی ن
آرور مورداستفاده قرار گشرد (عر خ ا و راون .)5151 ،
انترار مجالت علمی در هر آروری ،از مهرتري راههای نرر و گسعترش علعر و دانعش
شناخت میشود و ب عنوان ابزاری آ با آمک ن میتوان دستاوردهای علمعی پژوهرعیران
را در اختشار سايري قرار داد ،از اهمشت بااليی برخعوردار اسعت .افعزايش انترعارات علمعی،
نراندهن ه توسع دانش و وضعشت علمی و ف وری آرورها در سطوح ملی و بعش المللعی
است (رضائشان و همکاران .)5151 ،درواقع باي اشاره داشت آع مجعالت علمعی ،يکعی از
بسترهای مهر ب منظور ترادل ا العات در دنشای آنونی م سو ش ه و از مهرتري مجاری
انتدال نتايج پژوهش ب حسا ورده میشون (علشجانی و آرمی.)5135 ،
بعالوه ،مجالت علمی در دنشعای آنعونی از معشارهعا و شعاخ

هعای توسعع فرهنیعی –

اجتماعی هر ملتی ب حسا می ين (زمانی و عزيزی )5152 ،و نرريات علمعی و تخصصعی
وسشل ای برای توزيع و انراشت و همچنش تولش دادهها و ا العات علمی م سو میشعون
و در گسترش و شکوفايی و پشررفت همع جانرع علعر ،ندعش حشعاتی و اساسعی دارنع  .ايع
نرريات ،ابزار اصلی بعرای توسعع و پشرعرفت علعر بعوده و معیتواننع در معوزش مسعتمر،
ارتدای ت دشدات ،ت ريک تفکر و انترار فعالشتهای علمی ندش داشت بعااي همع  ،بسعشاری
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از مجالت علمی ايرانی توسط پايیاههای ا العاتی خارجی و حتعی موتورهعای جسعتجوی
و ماننعع  MSN ،Google Scholar ،Googleو سععاير موتورهععای جسععتجو بعع درسععتی
نماي سازی نمیشون  .باي خا رنران ساخت آ نماي سازی دقشق و مطلو مجالت ايرانعی
موجب باال رفت حضور جامع ی دانریاهی در م شط و معیشعود (نعوروزی و عر خع ا،
.)5152
از سويی ديیر باي اشاره داشت آ توان ت دشدعاتی و ررفشعت علمعی در هعر آرعوری،
مالک مناسری جهت ارزيابی مشزان پشررفت و بالن گی و ب دنرال ن توسع آرور ب شعمار
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می يع  .در ايع مشعان ،بعا انع ازهگشعری مجعالت و مدعاالت علمعی ،معیتعوان تصعويری از
چیونیی فعالشتهای علمی يک آرور را ارائ نمود( .فعر نشعا )5152 ،همچنعش معیتعوان
چنش گفت آ مجالت علمی ،ب عنوان يشن تمام نمای سطح دانش و ا الععات تخصصعی
و فنی عمل میآنن و در نظام پشچش ه ترادالت علمی و فنعی و نشعز تدسعشر دانعش تولش شع ه
بش جوامع ،ندش زير بنايی دارن  .ب سرب اي رسالت ،انترار ثار علمی خصوصعا در قالعب
مداالت و مجالت ،از مهرتري عواملی هستن آ نهادهعای متعولی ارزيعابی ،در فراينع های
ت لشلی سطح تولش دانش نها را مورداستفاده قرار میدهن  .دنشای امروز در مسشر ت عول و
تطور نظامهای علمی ب ندطع ای رسعش ه اسعت آع در ن دانعش هعر آرعور ،زبعان و ابعزار
حضور در ص ن های بش المللی علر ب شمار میرود آ ب ون ن جامع منزوی خواه شع
(عر خ ا و همکاران.)5315 ،
نماي ش ن مجالت علمی در پايیاههای معترر ا العاتی دنشا ،از مهرتري شعاخ هعايی
است آ میتوان ب منزل موفدشت جامع پژوهری هر آروری در نظر گرفت شود .همچنعش
سنجش و ارزيابی مجالت علمی با استفاده از شاخ های پذيرفت ش ه بعش المللعی و فعراهر
آردن امکان مدايس ن مشان آرورها نشز امعری ضعروری م سعو معیشعود .بعا توجع بع
مطالب ارائ ش ه ،ه ر از پژوهش حاضر بررسی تطرشدی رش مجالت آرعورهای سعشايی
در پايیععاه ا العععاتی اسععکوپوس ععی سععالهععای  0259-0222و تعشععش جايیععاه جمهععوری
اسالمی ايران در تولش و انترار مجالت علمی اي پايیعاه اسعت .بعا توجع بع هع ر اصعلی
پژوهش ،مطالع حاضر در ص د پاسخیويی ب پرسشهای اساسی زير است:
.5

سهر مجالت علمی نماي شع ه هعر يعک از آرعورهای سعشايی در پايیعاه ا الععاتی
اسکوپوس ب چ صورتی است؟
نها ب چ صورتی است؟

.1

سهر مجالت علمی نماي ش ه هر يک از آرورهای سشايی بر اساس بودج ت دشق و
توسع نها ب چ صورتی است؟

.4

حوزه موضوعی مجالت علمی نماي ش ه هعر يعک از آرعورهای سعشايی در پايیعاه
ا العاتی اسکوپوس ب چ صورتی است؟
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 .9رون نماي سازی مجالت ايرانی در پايیاه ا العاتی اسعکوپوس و موضعوعات نهعا بع
چ صورتی است؟
 .6مجالت معترر نماي ش ه در پايیاه ا العاتی اسکوپوس ب تفکشک حوزههای موضعوعی
متعلق ب چ آرورهايی است؟
مطالع ات متع دی در رابط بعا مجعالت و نرعريات علمعی در داخعل و خعارش از آرعور
صورت گرفت و جنر ها و ابعاد متفاوت و گوناگون نها ب ش ت مورد تأآشع قعرار گرفتع
است ،ولی آمتر پژوهری ب بررسی نرريات و مجعالت نمايع شع ه ايرانعی در پايیعاههعای
ا العاتی پرداخت و مدايس تطرشدی با ساير آرورها نشز ب صورت م
گرفت است.

ود موردبررسعی قعرار

علشجانی و آرمی ( )5135در پژوهری ب بررسی وضعشت و ضريب تأثشر مجالت علمعی
آرورهای مسلمان در پايیاه ا العاتی ی.اس .ی پرداختن  .نتايج اي پعژوهش نرعان داده
است آ تنها بخش م ودی از آرورهای مسلمان ( 50آرور از  97آرور) ،مجالت نماي
ش ه در اي پايیاه داشت ان و وضعشت اي مجالت ب ل اظ ضريب تعأثشر و آشفشعت ،نسعرت
ب مجالت آرورهای پشررفت پايش تر بوده است .عراسی و همکاران ( )5135در پژوهری ب
ارزيابی مجالت حوزه مار و ت لشل در پايیاه ا العاتی ی.اس .ی پرداختنع  .نتعايج ايع
پعژوهش نرعان داد آع بخععش قابعلتعوجهی از مجعالت نمايع شع ه مربعوک بع آرععورهای
اياالتمت ه و انیلستان بوده و ب زبان انیلشسی منترر میشعود .همچنعش يافتع هعای نهعا
نران داده است آ چن ي مجل اي حوزه توسط آرورهای شعرقی سعشا منترعر معیشعود.
م م اسماعشل و همکاران ( )5151در پژوهری ب بررسی آمی و آشفی مجعالت ايعران در
پايیاه استنادی اسکوپوس پرداختن  .نتايج ايع پعژوهش نرعان داد آع مجعالت ايعران عی
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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سالهای موردبررسی دارای رش مثرتی بعوده اسعت .بععالوه ،بشرعتري مجعالت نمايع شع ه
مربوک ب حوزه پزشکی اسعت .همچنعش نتعايج نرعان داد آع بعرخالر رشع آمعی تعع اد
مجالت نماي ش ه ،آشفشت مجالت نماي ش ه ايرانی از وضععشت مطلعوبی برخعوردار نرعوده
اسععت .جمععالی و همکععاران ( )5151ب ع بررسععی آشفشععت مجععالت حععوزه زنععان در پايیععاه
ی.اس .ی و اسکوپوس بر اساس شاخ هعای رترع بنع ی مجعالت پرداختنع  .نتعايج ايع
مطالع نشز نران داده است آ آرورهای امريکا و انیلستان بشرتري مجالت نمايع شع ه در
دو پايیاه موردبررسعی را دارا معیباشعن  .ابعارری و همکعاران ( )5154نشعز در پژوهرعی بع
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بررسی تطرشدی رش مجالت و مداالت حوزه پزشعکی آرعورهای دفتعر منطدع ای م يترانع
شرقی پرداختن  .نتايج پژوهش نها نران داد آ جمهوری اسعالمی ايعران نسعرت بع سعاير
آرورها ،مجالت علمی نماي ش ه بشرتری را پرتشرانی و منترر میآن  .همچنش ب جعز چنع
مجل ايرانی و اماراتی ،ساير مجالت آرورهای موردبررسی از وضععشت آشفعی قابعلقرعولی
برخوردار نرودهان  .در خارش از آرور نشز ژي و بلک مور ( )0256ب بررسی رش مجعالت
دانریاهی پرداختن  .نتايج پژوهش نها نران داد آ ی سالهای  5536تا  ،0251مجالت
دانریاهی نماي ش ه ب ور متوسط رشع ی  4/7درصع ی داشعت انع  .وينعارآو و همکعاران
( )0256در پژوهری ب بررسی آشفشت و قابلشت استفاده از مجالت حوزه آراورزی آرعور
ان ونزی پرداختن  .يافت های نها نران داد آع مجعالت منترعر شع ه بع زبعان انیلشسعی در
مدايسع بععا مجععالت شعر انیلشسععیزبععان ايع آرععور ،شععانت بشرعتری بععرای نمايع شع ن در
پايیاههای ا العاتی معترر (ازجمل ی.اس .ی و اسعکوپوس) را داشعت انع  .ريعت ()0254
در پژوهری ب بررسی رش مجالت نماي ش ه آرورهای امريکعای التعش و آارائشعب عی
سالهای  0225-0226پرداخت .نتايج اي پژوهش نران داد آ رش بیسابد مجالت نماي
ش ه آرورهای موردبررسی بشش از نکع ت عت تعأثشر تغششعرات جامعع علمعی آرعورهای
موردبررسی باشع  ،متعأثر از سشاسعتهعای نمايع سعازی پايیعاه ا الععاتی  ISIبعوده اسعت.
همچنععش نتععايج اي ع مطالعع نرععان داده اسععت آع تع ع اد مجععالت نمايع ش ع ه آرععورهای
موردبررسی در ی  4سال 162 ،درص رش داشت اسعت .مابع و امعش ( )0225بع بررسعی
رش و پويايی مجالت علمی پرداختن  .نتايج پژوهش نها نران داد آع مجعالت علمعی و
دانریاهی ی سالهای اخشر رش قابلتوجهی داشت و بخش اعظمی از اي مجالت توسعط
آرورهای توسع يافت و پشررفت تهش و منترر میشون .

مطالع حاضر آاربردی و ب روش پشمايری توصشفی و با اسعتفاده از روشهعای علعرسعنجی
صورت گرفت است .جامع موردپژوهش را تمعامی مجعالت علمعی نمايع شع ه آرعورهای
سشايی در پايیاه ا العاتی اسکوپوس ی سالهای  0259-0222ترکشل معیدهنع  .بعرای
گرد وری ا العات با مراجع بع پايیعاه ( )www.Scimagojr.comو انتخعا يعکبع يعک
آرورهای سعايی ،مجعالت علمعی (در قسعمت  )Journal rankهعر آرعور در حعوزههعای
مختلف موضوعی انتخا و بازيابی ش هان  .بعالوه ،با مراجع ب و سايت بانعک جهعانی،
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ا العات مربوک ب جمعشت و نشز سهر بودج مربوک ب ت دشق و توسعع از تولشع ناخعال
ملی ( )GPDهر يک از آرورها گرد وری ش ه است .همچنش برای تجزي وت لشل دادههعا
از نرمافزار  SPSSو  Excelاستفاده ش ه است.

یافتههای پژوهش
يافت های نران میدهع آع  0992مجلع علمعی از  06آرعور سعشايی در پايیعاه ا الععاتی
اسکوپوس نماي میشود (ج ول .)5
جدول  .1مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی در پایگاه اسکوپوس
تع اد مجل
(درص )

نام آرور

تع اد مجل
(درص )

نام آرور

تع اد مجل
(درص )

چش

)%01/56( 655

هنگآنگ

)%5/54( 05

نپال

)%2/01( 6

ژاپ
هن

)02/41( 905
)%57/50( 497

)%5/52( 03
)%2/54( 04

سریالنکا
ب ري

)%2/55( 9
%2/59( 4

آره جنوبی

)%3/07( 055

ان ونزی

)%2/54( 04

عمان

)%2/50( 1

ايران

)%9/17( 517

فشلشپش

)%2/5( 01

لرنان

)%2/50(1

سنیاپور

)%9/53( 510

بنیالدش

)%2/60( 56

عراق

)%2/3(0

تايوان

)%1/50( 522

اردن

)%2/41( 55

قطر

)%2/3(0

پاآستان

)%1/32( 57

عربستان صعودی

)%2/41( 55

برونئی

)%2/4(5

مالزی

)%1/11( 39

آويت

)%2/07( 7

مجموع

0992

نام آرور

تايلن
امارات مت

ه عربی

با استان اردسازی مجالت علمی نماي ش ه در هر يک از آرورهای سشايی بر اساس
جمعشت مرخ ش ه است آرور سنیاپور در وضعشت بسشار بهتری نسرت ب ساير آرورها
قرار داشت است .ان ونزی و عراق نشز در پايش تري رتر قرار گرفت ان (ج ول .)0
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جدول  .2استانداردسازی مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی بر اساس جمعیت
نام آرور

0254

جمعشت در سال

 5مشلشون نفر

علمی ب ازای هر

تع اد مجل

تع اد مجل

جمعشت

جمعشت

علمی بر اساس

تع اد مجل

چش

5.164.072.222

2/49

فشلشپش

55.513.652

2/01

ژاپ

507.515.322

4/52

بنیالدش

595.277.952

2 /5

هن

5.059.055.942

2/19

اردن

6.627.222

5/66

آره جنوبی

92.401.562

4/53

عربستان صعودی

12.336.942

2/16

ايران
سنیاپور

73.541.642
9.465.702

5/79
04/51

آويت
نپال

1.791.502
03.574.702

5/36
2/05

تايوان

01.275.775

4/11

سریالنکا

02.775.222

2/04

پاآستان

539.244.052

2/94

ب ري

5.165.512

0/54

مالزی

05.520.222

0/34

عمان

4.016.262

2/75

هنگآنگ

7.045.722

4

لرنان

4.946.772

2/66

تايلن

67.709.532

2/45

عراق

14.350.112

2/26

5.236.542

0/64

قطر

0.570.272

2/50

094.494.732

2/25

برونئی

457.152

0/42

امارات مت

ه عربی

ان ونزی

با استان اردسازی مجالت علمی نماي ش ه در هر يک از آرورهای سعشايی بعر اسعاس
بودج مربوک ب ت دشق و توسع مرخ ش ه است آرورهای ب عري  ،پاآسعتان و نپعال بعا
توج ب بودج م ودشان ،بهتري وضعشت را داشعت و بشرعتري تعع اد مجعالت علمعی را

آرور بسشار ناچشز بوده و اي آرورها در وضعشت پايش تری قرار داشت ان (ج ول .)1
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پرتشرانی و م يريت میآنن  .اي امر برای آرورهای ثروتمن  ،توسعع يافتع و صعنعتی قعاره
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جدول  .3استانداردسازی مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی بر اساس بودجه تحقیق و توسعه
نام آرور

بودج ت دشق و توسع
(مشلشون دالر) 0254

تع اد مجل
علمی ب
ازای بودج

نام آرور

بودج ت دشق و توسع
(مشلشون دالر) 0254

تع اد مجل
علمی ب
ازای بودج

چش

)%55/51( 025,700.165

2/055

فشلشپش

)%2/55( 105.560

7/565

ژاپ

)%1/14( 517,756.324

2/173

بنیالدش

)%2/25( 579.975

5/551

هن

)%./33(53,047.573

0/924

اردن

)%2/10( 502.299

5/560

آره جنوبی

)%4/21( 99,903.036

2/132

عربستان صعودی

)%2/09( 5,659.229

2/635

ايران
سنیاپور

)%2/47( 5,355.401
)%0( 9,394.736

7/051
0/099

آويت
نپال

)%2/52( 550.350
)%2/04( 92.551

6/029
55/571

تايوان

)%1/25( 5,951.479

6/076

سریالنکا

)%2/07( 000.091

0/092

پاآستان

)%2/05( 730.553

50/152

ب ري

)%2/24( 50.335

15/214

مالزی

)%5/51( 1,147.095

0/942

عمان

)%2/05( 547.919

0/211

هنگآنگ

)%2/71( 0,060.432

5/030

لرنان

)%2/51( 65.011

4/522

تايلن

)%2/50( 474,113

9/521

عراق

)%2/02( 117.051

2/951

)%2/45( 5,354.419

5/101

قطر

)%2/47( 734.466

2/099

)%2/23( 635.947

1/432

برونئی

)%2/59( 01.013

4/121

امارات مت

ه عربی

ان ونزی

حوزه موضوعی مجالت نماي ش ه آرورهای سشايی در پايیعاه ا الععاتی اسعکوپوس
ی سالهای موردبررسی در ج ول  4نرعان داده شع ه اسعت .يافتع هعا نرعان معیدهع آع
مجععالت پزشععکی بععا  53/55بشرععتري سععهر را ب ع خععود اختصععاص داده و مجععالت حععوزه
روانرناسی آمتري سهر را داشت ان ( 2/17درص ).
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جدول  .4حوزه موضوعی مجالت نمایه شده کشورهای آسیایی در پایگاه Scopus
حوزه موضوعی

درص

حوزه موضوعی

درص

حوزه موضوعی

درص

آراورزی
هنر و انسانشناسی

6/91
0/56

زمش و سشاره شناسی
اقتصاد و علوم مالی

4/95
5/23

پزشکی
مشانرشت ای

53/55
5/49

بشوششمی و ژنتشک

9/42

انرژی

0/27

علوم اعصا

2/74

اقتصاد ،م يريت و حساب اری

5/56

مهن سی

51/42

پرستاری

2/74

مهن سی ششمی

0/99

علوم م شطزيست

1/06

داروسازی و سرشناسی

1/10

ششمی

0/53

به اشت حرف ای

2/94

فشزيک و اخترشناسی

4/17

علوم آامپشوتر

9/69

ايمنی و مشکرو شناسی

5/11

روانرناسی

2/17

علوم تصمشر

2/42

علوم مواد

9/40

علوم اجتماعی

9/14

دن انپزشکی

2/62

رياضشات

4/01

دامپزشکی

2/63

مجالت ايرانی نماي ش ه در پايیاه ا العاتی اسکوپوس ب ترتشب سالهای موردبررسی
در نمودار  5قابل مراه ه است .يافت ها نرعان معیدهع آع مجعالت ايرانعی عی سعالهعای
موردبررسی دارای رش مثرتی بوده و از  7عنوان در سال  2220ب  715عنوان در سال 9520
افزايش يافت ان .
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نمودار  .1روند نمایهسازی مجالت ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

حوزههای موضوعی مجالت نماي ش ه ايرانی در پايیاه موردبررسی در جع ول  9قابعل
مراه ه است .يافتع هعا معیدهع آع بشرعتري مجعالت علمعی مربعوک بع حعوزه پزشعکی،
داروسازی و مهن سی بوده است.
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جدول  .5حوزه موضوعی مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
حوزه موضوعی

درص

حوزه موضوعی

درص

حوزه موضوعی

درص

آراورزی

%0/66

زمش و سشاره شناسی

%5/62

پزشکی

%40/56

هنر و انسانشناسی

%5/26

اقتصاد و علوم مالی

%2/91

مشانرشت ای

%2/91

بشوششمی و ژنتشک

%9/10

انرژی

%2/91

علوم اعصا

%5/62

اقتصاد ،م يريت و حساب اری
مهن سی ششمی

%2/91
%0/51

مهن سی
علوم م شطزيست

%7/53
%5/62

پرستاری
داروسازی و سرشناسی

%2/91
%3/95

ششمی

%5/62

به اشت حرف ای

%5/62

فشزيک و اخترشناسی

%5/26

علوم آامپشوتر
علوم تصمشر

%0/70
%5/62

ايمنی و مشکرو شناسی
علوم مواد

%4/09
%5/26

روانرناسی
علوم اجتماعی

2
%0/66

دن انپزشکی

%5/26

رياضشات

%0/70

دامپزشکی

%5/62

در ج ول  ،6نام آرورهای سشايی آ با آشفشتتري مجعالت هعر يعک از حعوزههعای
موردبررسی را منترر میآنن  ،قابل مراه ه است .يافت هعا نرعان معیدهع آع بع عورآلی،
مجالت آرورهای ژاپ  ،چش و آره جنوبی نسرت ب ساير مجالت سشايی وضعشت بهتعری
داشت ان .
جدول  .6مجالت معتبر نمایه شده کشورهای آسیایی
در هر یک از حوزههای موضوعی حوزه موضوعی
آرور
آره جنوبی
آراورزی

هنر و انسانشناسی

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

بشوششمی و ژنتشک

اقتصاد ،م يريت و
حساب اری

مهن سی ششمی

حوزه موضوعی
زمش و سشاره

ژاپ
هن

شناسی

هن
چش
تايوان

اقتصاد و علوم
مالی

آره جنوبی
آره جنوبی

انرژی

06

ژاپ
ژاپ

پزشکی

چش

سنیاپور
چش
هن
چش
چش

آره جنوبی

مشانرشت ای

علوم اعصا

آره جنوبی
ژاپ
ژاپ
سنیاپور
سنیاپور
چش
آره جنوبی

چش

آره جنوبی

آره جنوبی

آره جنوبی
تايوان
هن

چش
ژاپ
ژاپ

ژاپ
ژاپ
ژاپ

چش
آره جنوبی

مهن سی

علوم م شطزيست

تايوان
ششمی

آرور

حوزه موضوعی

آرور

تايوان
آره جنوبی

ژاپ
هن
چش

به اشت حرف ای

هن
ايران

پرستاری

داروسازی و
سرشناسی
فشزيک و
اخترشناسی

ژاپ
اماراتمت

ه

هن
ژاپ
هنگآنگ
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آرور

حوزه موضوعی

ژاپ
ژاپ
علوم آامپشوتر

هن
سنیاپور
تايوان
تايوان

علوم تصمشر

ايمنی و
مشکرو شناسی

علوم مواد

سنیاپور
دن انپزشکی

آره جنوبی

سنیاپور

ژاپ

هن

آره جنوبی
تايوان
چش
ژاپ

روانرناسی

علوم اجتماعی

آره جنوبی

چش
آره جنوبی
هن

آرور

حوزه موضوعی

سنیاپور
ژاپ

هن
ژاپ
ژاپ
ژاپ
ژاپ

تايوان
رياضشات

آرور

ژاپ
دامپزشکی

ژاپ
آره جنوبی

بحث و نتیجهگیری
يافت های مطالع حاضر نران داده است آ  0992مجل علمی نماي ش ه در پايیاه ا العاتی
اسکوپوس توسط آرورهای سشايی تهش و منترر میشود و اي مشزان برابر  3/93درصع از
آل مجالت علمی نماي ش ه در اي پايیاه است .مجالت نماي ش ه آرعور ايعاالتمت ع ه
در اي پايیاه ( 55911عنوان) ،بشش از  4/9برابر آل مجالت آرورهای سشايی بوده و اي
مشزان برای آرورهای انیلستان و هلن ب ترتشب  9999و  0525عنوان اسعت ( 0/53و 2/30
برابر بشرتر از مجموع آرورهای سشايی) .اي نتايج با يافت های پژوهش عراسی و همکعاران
( )5135و جمععالی و همکععاران ( )5151همسععو اسععت .تع ع اد مجععالت علمععی نماي ع ش ع ه
آرورهای سشايی در اي پايیاه در سعال  0222برابعر  5035عنعوان بعوده و عی سعالهعای
موردبررسی تدريرا  0برابر ش ه است .بعالوه يافت ها نرعان داده اسعت آع بشرعتري مجعالت
نماي ش ه مربوک ب آرور چش بوده است .جمهوری اسالم ايران نشز بعا  517مجلع  ،پعت از

آل تولش ات علمی جهان) ،مجالت معترر ايران در اي پايیاه در سعطح پعايشنی قعرار داشعت
است (تنها  2/47درص از آل مجالت جهان) .از سويی ديیر ،در منطد خاورمشانع (بع جعز
احتسعا آرعورهای ترآشع  ،اسععرائشل و مصعر) ،ايعران بهتعري وضعععشت را نسعرت بع سععاير
آرورها داشت و مجالت نماي ش ه ايرانی در اي پايیاه ،بشش از  0برابر تمعامی آرعورهای
منطد خلشجفارس بوده است .اي نتايج با پژوهشهای عر خ ا ( )5315آع بعر رشع نمايع
ش ن مجالت ايرانی در پايیاههای ا العاتی معترر جهان تأآش داشت ان  ،همسو است.
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يافتع هععای ايع پععژوهش همچنعش نرععان داده اسععت آع آرعور سععنیاپور (بععا توجع بع
استان اردسازی جمعشت) ،بشرتري مشزان مجل نماي ش ه در پايیاه ا العاتی معذآور را دارا
بوده است .بعالوه ،آرورهای شرق و جنو شرق سشا از قرشل تايوان ،آره جنوبی ،ژاپع و
هنگآنگ نشز با توج ب تع اد جمعشت نسرتا باالی خود ،تع اد مجالت قابعلقرعولی را دارا
بودهانع  .از سعويی ديیعر ،تعع اد مجعالت نمايع شع ه ايعران از آرعورهای آعرجمعشعت و
آوچک ب ري  ،امارات ،برونئعی و آويعت آمتعر بعوده اسعت (بعر اسعاس استان اردسعازی
جمعشت آرعورها) .ايعران در ايع دسعت بنع ی ،در رترع دهعر قعرار گرفتع اسعت .همچنعش
آرورهای عراق (جمعشت  16.922.222نفری) و ان ونزی (جمعشعت  097.922.222نفعری)
آرتري مشزان مجالت علمی نماي ش ه را داشت و در پايش تري سطح قرار داشت ان  .آرور
چعش نشععز آع بشرععتري مشعزان مجععالت علمعی نمايع شع ه را دارا بععوده اسعت ،بععا توجع بع
يکسانسازی جمعشت ،در زمره آرورهای ضعشف سشايی قرار گرفت است.
همچنش يافت های اي پژوهش نران داده است آع بعا توجع بع بودجع اختصعاص داده
ش ه ب بخش ت دشق و توسعع در مشعان آرعورهای موردبررسعی ،ب عري  ،پاآسعتان و نپعال
تع اد مجالت نماي ش ه قابلقرول و مطلوبی داشعت انع  .آرعور ب عري بعا بودجع آمتعر از
يکهزارم ژاپ آ ب بخش ت دشق و پژوهش خود اختصاص داده اسعت ،تعع اد  4مجلع را
منترر نموده و اي در حالی است آ آرورهای چش  ،آره جنوبی ،ژاپ و قطر نتوانسعت انع
با توج ب بودج معوردنظر ،تعع اد مجعالت علمعی قابعلانتظعاری را منترعر نماينع  .بععالوه،
آرعورهای پاآسعتان و نپعال نشعز بعا توجع بع بودجع م ع ود و پعايش خعود (در مدايسع بععا
آرورهای پشررفت شرق و جنو شرق سشا) ،وضعشت مطلوبی را دارا بودهان  .بعنیالدش و
اردن نشز با بودج های م ع ود و پعايش اختصعاص داده شع ه در بخعش ت دشعق و پعژوهش،
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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وضعشت بهتری نسرت ب آرورمان داشت ان و ايران از اي ل اظ در رتر شرعر قعرار گرفتع
است.
در رابط با حوزه موضوعی مجالت نماي ش ه نشز يافت ها نران داده است آ حوزه
موضوعی نزديک ب  55درص از آل مجالت نماي ش ه آرورهای سشايی ،پزشکی بوده
است و اي نتايج با يافت های عرفان منش و نوجوان ( )5159آ بر نماي ش ن تع اد باالی
مجالت پزشکی در پايیاههای ا العاتی علمی اشاره داشت ان  ،همسو است .موضوعات
مهن سی و علوم آراورزی نشز با  51/4و  6/91درص  ،حوزههای موضوعی دوم و سوم
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مجالت نماي ش ه آرورهای سشايی در پايیاه موردبررسی بودهان  .روانرناسی،
دن انپزشکی و دامپزشکی نشز تنها با  04 ،51و  07عنوان ،آمتري سهر را در مشان
حوزههای موردبررسی داشت ان .
نتايج ب دست م ه از پژوهش حاضر همچنش نران داده است آ تع اد مجعالت ايرانعی
نماي ش ه در پايیاه اسعکوپوس از  7عنعوان در سعال  ،0222بع  517عنعوان در سعال 0259
رسش ه است .تع اد مجالت ايرانی در  7سعال اول موردبررسعی ( 57 )0223-0222عنعوان و
در  7سال دوم ( 551 )0259-0223عنوان افعزايش داشعت اسعت .مدايسع يافتع هعای مطالعع
حاضر با نتايج ب دست م ه از پژوهش ماب نشز نران میده آ مشزان رشع مجعالت علمعی
در سالهای اخشر نسرت ب سالهای ابت ايی بسشار بشرعتر بعوده و بعا يافتع هعای ايع پعژوهش
همسو است .در ارتراک با نتايج ب دست م ه میتوان چنش استنراک آرد آ پشرعرفت علعر و
دانش در سالهای اخشر در آرورمان ،يکی از داليعل اصعلی رشع تعع اد مجعالت معترعر و
نماي ش ه ايرانی در پايیاه موردبررسی بوده است .همچنش نتايج پعژوهش ريعت نشعز نرعان
داده است آ يکی از مهرتري عوامل رش مجعالت نمايع شع ه در پايیعاههعای ا الععاتی
علمی معترر ،متأثر از سشاستهای افزايش نماي سازی مجعالت علمعی توسعط ايع پايیعاههعا
بوده و اي امر را میتوان در زمشن افزايش مجالت نماي ش ه ايرانی دخشل دانست.
همچنش يافت ها نران داده است آ همانن بخعش قالعب مجعالت نمايع شع ه در پايیعاه
موردبررسی آ ب حوزه پزشکی اختصاص داده شع ه اسعت ،بخعش قالعب مجعالت ايرانعی
(نزديک ب  41درص ) نشز در اي حوزه منترر میشود و اي يافت ها با نتايج پژوهش م مع
اسماعشل و همکاران ( )5151و داورپناه ( )0225همسو است .درواقع باي اشاره داشعت آع
سهر مجالت علمی مربوک ب علوم و حوزه مهن سی در مدايس با علوم انسعانی بسعشار بشرعتر

يالپانی و همکاران ( )0229نشز نرعان داده اسعت آع رونع تولشع و نمايع شع ن مجعالت و
مداالت علمی در حوزه علوم و فناوری ،ب مراتب بشرتر و گستردهتر از حوزه علوم انسعانی و
اجتماعی بوده و با يافت های پژوهش حاضر همسو و هرراستا است .بعالوه يافت ها نرعان داده
است آ حوزه پزشکی ،بخش قالب مجالت علمی نماي ش ه آرورهای سشايی در پايیعاه
ا العاتی اسکوپوس بوده است (نزديک ب  55درص ) .حعوزههعای مهن سعی و آرعاورزی
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بوده (هر در جهان و هر در ايران) و دراي ارتراک يافت ها نران داده است آ سعهر مجعالت
علوم انسانی ايرانی در پايیاه ا العاتی اسکوپوس تنهعا  7عنعوان بعوده اسعت .نتعايج مطالعع
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نشز در رتر های بع ی قرار داشعت انع  .نتعايج بسعشاری از مطالععات پشرعش ازجملع ابعارری و
همکاران ( ،)5154فر نشا ( )0255و عرفان معنش نشعز نرعان داده اسعت آع سعهر مجعالت
حوزههای پزشکی ،مهن سی و آراورزی در پايیاههای ا العاتی علمی بع مراتعب بشرعتر و
باالتر از حوزههای علوم انسانی و اجتماعی است.
يافت های پژوهش حاضر همچنش نرعان داده اسعت آع بخعش قابعلتعوجهی از مجعالت
باآشفشت سشايی نماي ش ه در پايیاه اسکوپوس (شعاخ
اين آت ،شاخ

هعايی از قرشعل ضعريب تعأثشر ،اچ

جی.سی .ر 5و  )...مربوک ب آرورهای ژاپ  ،چش  ،آره جنعوبی ،تعايوان

و هن میباشن و سهر آرورهای ر

سشا و منطد خاورمشانع در ايع مشعان بسعشار نعاچشز

است .نتايج نران داده اسعت آع بع جعز دو معورد (مجلع Asian Journal of Sports
 Medicineايععران و  Current Molecular Pharmacologyامععارات) تمععامی
مجالت معترر و باآشفشت مربوک ب آرورهای جنو شعرق و شعرق سعشا بعوده اسعت .ايع
يافت ها با نتايج ب دست م ه از پژوهش آشر ( )0252و زاينب ( )0223آ بعر آشفشعت بعاالی
مجالت علمی شرق سشا و پايش بودن اعترار مجالت آرورهای حوزه خلعشجفعارس تأآشع
داشت ان  ،همسو است.
با توج ب مطالع حاضر میتوان چنش جمعبن ی نمود آ گسعترش مجعالت ايرانعی در
پايیاه ا العاتی موردبررسی از داليل توج ب سشاستگذاریهای علمی درسعت و اصعولی
توسعط برنامع ريعزان و دسععتانع رآاران امعر در آرعور بععوده و تع اوم ايع مسعشر ،موجععب
شکوفايی و نهادين ش ن اي امر خواه ش  .همچنش هرچنع جمهعوری اسعالمی ايعران در
منطد (خاورمشان و ر سشا) از وضعشت قابلقرولی برخوردار است اما در مدايس با سعاير
آرورهای سشايی (ب ويژه آرورهای توسع يافت سشا) ،وضعشت پايش تری داشت اسعت آع
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

اي امر نشز نشاز ب توج مسعئوالن و مع يران مجعالت علمعی آرعور دارد .هرچنع تولشع ات
علمی آرورمان در پايیاه ا العاتی موردبررسی از رش بسشار بااليی برخوردار بعوده اسعت
و نزديک ب  5/1درص از آل تولش ات علمی اي پايیاه توسط پژوهریران ايرانعی تهشع و
منترر میشود ،توصش میشود در زمشن گسترش مجالت و نماي سازی نها در پايیعاههعای
ا الععاتی معترعر ،برنامع ريععزیهعای الزم صعورت گشعرد تععا سعهر ايعران از مجعالت پايیععاه
اسکوپوس افزايش ياب .
1. JCR
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در پايان پشرنهاد میشود آ ارزيابی مسعتمر و دقشعق توسعط وزارت به اشعت و وزارت
علعوم روی مجعالت در حععال انترعار صعورت پععذيرد و سععی شعود مجععالت انیلشسعیزبععان
موردحمايت قرار گشرن  .راهکارهای نماي سازی مجالت در پايیاههای ا العاتی علمعی بع
دستان رآاران امر توصش شود و شعرايط بعرای ارتدعای آمعی و آشفعی مجعالت بع وسعشل
آارگاهها و برگزاری دورههای تخصصی صورت پذيرد .همچنش توصش میشود الیوهعا و
استان ارهای جهانی توسط مجالت ايرانی استفاده و اعمعال شعود تعا شعاه رشع روزافعزون
مجالت نماي ش ه ايرانی در پايیاههای ا العاتی معترر باششر.

منابع
ابارری ،زهرا؛ رياحی ،عارر؛ ص رتیهعا ،فريرعا؛ صعشامشان ،حسع و يمعش فشعروز ،موسعی.
( .)5154بررسی تطرشدی رش مجالت و مداالت حوزه پزشکی در آرورهای عضعو
دفتر منطد ای م يتران شرقی در پايیاه ا العاتی اسعکوپوس ( .)0250-0220مجلع
پشاورد سالمت.045-019 ،)1(5 ،
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حوزه مار و احتمال در پايیاه ا العاتی ی.اس .ی .مجل ان ير معاری،)0(59 ،
.56-1
عر خ ا ،م م هشوا؛ قاضی مشرسعش  ،سش جواد و نوروزی ،علشرضا .)5135( .بررسی مشعزان
تولش ات علمی حوزه پزشکی ايران بر مرنای م ارک نماي ش ه از مجالت علمی در
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زمانی ،الم سش و عزيزی ،اهر .)5152( .جايیاه مجالت علمعی آرعور در پايیعاههعای
ا العاتی :موردمطالع نرعريات آرعاورزی و منعابع رشععی .پژوهرعنام پعردازش و
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