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چکیده
مجالت علمی یکی از ابزارهای اصلی و اساسی برای توسعع و پیشعرفت علعر در دنیعای امعروزی م سعو
میشوند .ایعن مطالعع بعا هعدف بررسعی تطبیقعی رشعد مجعالت کشعورهای آسعیایی در پایگعاه اطالععاتی
اسکوپوس و تعیین جایگاه جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت است .پژوهش حاضر کاربردی و ب روش
پیمایشی توصیفی صورت گرفت است .جامع پژوهش حاضر را تمامی مجالت علمی نمای شده کشعورهای
آسیایی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طعی سعال هعای  2219-2222تشعکیل معیدهنعد .بعرای گعردآوری
اطالعات با مراجع ب پایگاه ( )www.Scimagojr.comمجالت علمی در حوزههای مختلف موضوعی
انتخا و بازیابی شده اند .برای تجزی و ت لیل دادهها نیز از نرم افزارهای  SPSSو  Excelاستفاده شعده
است .یافت ها نشان داده است ک روند انتشار مجالت کشورهای آسیایی و همچنین جمهوری اسالمی ایران
طی سال های مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده است .بخش قابل توجهی از مجعالت علمعی نمایع
شده در حوزه پزشکی تهی و منتشر شده است .همچنین یافت ها نشان داده است ک مجالت کشورهای شرق
و جنو شرق آسیا در مقایس با مجالت ایرانی و کشورهای خاور میان از کیفیت باالتری برخعوردار بعوده
اند .ب منظور ارتقای سهر مجالت ایرانی در پایگاههای اطالعاتی علمی ،باید برنام ریزی و سیاست گذاری
توسط مسئوالن و متولیان وزارت بهداشت و وزارت علوم صورت گیعرد .همچعین سععی شعود گعرایش در
مجالت ایرانی ب استفاده از زبان انگلیسی افزایش یابد تا شاهد سهر بیشتر ایران از مجعالت علمعی منطقع و
آسیا باشیر.
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مقدمه
امروزه جامع ای را توسع یافت میدانند کع در کنعار شعاخ

هعای اقتصعادی و اجتمعاعی،

عنصر "اطالعات" و میزان "دانایی اجتماعی" نیز در آن برجست باشد .بعی تردیعد در چنعین
اجتماعی ،نشریات علمی ب عنوان وسیل ای برای توزیع ،انباشت و همچنین تولیعد دادههعا و
اطالعات علمی نقش حیاتی دارند .با توج ب این موضوع ،کیفیت و کمیت مجعالت منتشعر
شده در یک کشور میتواند ب عنوان شاخصی برای سنجش میعزان فعالیعتهعای علمعی آن
کشورمورد استفاده قرار گیرد (عبدخدا و راوند.)1050 ،
انتشار مجالت علمی در هر کشوری ،از مهمترین راههای نشر و گسعترش علعر و دانعش
شناخت میشود و ب عنوان ابزاری ک با کمک آن میتوان دستاوردهای علمی پژوهشعگران
را در اختیار سایرین قرار داد ،از اهمیت باالیی برخعوردار اسعت .افعزایش انتشعارات علمعی،
نشان دهنده توسع دانش و وضعیت علمی و فن آوری کشورها در سطوح ملی و بینالمللعی
می باشد (رضائیان و همکاران .)1050 ،در واقع باید اشاره داشت ک مجالت علمعی ،یکعی
از بسترهای مهر ب منظور تبعادل اطالععات در دنیعای کنعونی م سعو شعده و از مهمتعرین
مجاری انتقال نتایج پژوهش ب حسا آورده می شوند (علیجانی و کرمی.)1035 ،
بعالوه ،مجالت علمی در دنیای کنعونی از معیارهعا و شعاخ هعای توسعع فرهنگعی –
اجتماعی هر ملتی ب حسا می آیند (زمانی و عزیزی )1052 ،و نشریات علمی و تخصصی
وسیل ای برای توزیع و انباشت و همچنین تولید دادهها و اطالعات علمی م سو میشوند
و در گسترش و شکوفائی و پیشرفت هم جانبع علعر ،نقعش حیعاتی و اساسعی دارنعد .ایعن
نشریات ،ابزار اصلی برای توسعع و پیشعرفت علعر بعوده و معیتواننعد در آمعوزش مسعتمر،
ارتقای ت قیقات ،ت ریک تفکر و انتشار فعالیتهای علمی نقش داشت با این هم  ،بسعیاری
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از مجالت علمی ایرانی توسط پایگاه های اطالعاتی خارجی و حتی موتورهعای جسعتجوی
و مانند  NSM ،ralohcS elgooG ،elgooGو سایر موتورهای جستجو ب درسعتی نمایع
سازی نمی شوند .باید خاطر نشان ساخت ک نمای سازی دقیعق و مطلعو مجعالت ایرانعی
موجب باال رفتن حضور جامع ی دانشگاهی در م یط و می شود (نعوروزی و عبدخعدا،
.)2501
از سویی دیگر باید اشاره داشت ک توان ت قیقعاتی و ررفیعت علمعی در هعر کشعوری،
مالک مناسبی جهت ارزیابی میزان پیشرفت و بالندگی و ب دنبال آن توسع کشور ب شعمار
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می آید .در ایعن میعان ،بعا انعدازه گیعری مجعالت و مقعاالت علمعی ،معیتعوان تصعویری از
چگونگی فعالیت های علمی یک کشور را ارائ نمود( .فرخ نیا )1052 ،همچنین معی تعوان
چنین گفت ک مجالت علمی ،ب عنوان آیین تمام نمای سطح دانش و اطالععات تخصصعی
و فنی عمل می کنند و در نظام پیچیده تبادالت علمی و فنی و نیز تقسیر دانعش تولیعد شعده
بین جوامع ،نقش زیر بنایی دارند .ب سبب این رسالت ،انتشار آثار علمی خصوصعا در قالعب
مقاالت و مجالت ،از مهرترین عواملی هستند ک نهادهعای متعولی ارزیعابی ،در فراینعدهای
ت لیلی سطح تولید دانش آنها را مورد استفاده قرار میدهند .دنیای امروز در مسیر ت عول و
تطور نظام های علمی ب نقط ای رسعیده اسعت کع در آن دانعش هعر کشعور ،زبعان و ابعزار
حضور در ص ن های بینالمللی علر ب شمار میرود کع بعدون آن جامعع منعزوی خواهعد
شد(عبدخدا و همکاران.)1035 ،
نمای شدن مجالت علمی در پایگاههای معتبر اطالعاتی دنیا ،از مهمتعرین شعاخ هعایی
است ک میتواند ب منزل موفقیت جامع پژوهشی هر کشوری در نظر گرفت شود .همچنعین
سنجش و ارزیابی مجالت علمی با استفاده از شاخ های پذیرفت شده بینالمللعی و فعراهر
کردن امکان مقایس آن میان کشورها نیز امعری ضعروری م سعو معیشعود .بعا توجع بع
مطالب ارائ شده ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رشد مجالت کشورهای آسعیایی
در پایگععاه اطالعععاتی اسععکوپوس طععی سععالهععای  2219-2222و تعیععین جایگععاه جمهععوری
اسالمی ایران در تولید و انتشار مجالت علمی این پایگاه میباشد .با توج بع هعدف اصعلی
پژوهش ،مطالع حاضر در صدد پاسخگویی ب پرسشهای اساسی زیر است:
.1

سهر مجالت علمی نمای شعده هعر یعک از کشعورهای آسعیایی در پایگعاه اطالععاتی
اسکوپوس ب چ صورتی است؟
آنها ب چ صورتی است؟

.0

سهر مجالت علمی نمای شده هر یک از کشورهای آسیایی بر اساس بودج ت قیق و
توسع آنها ب چ صورتی است؟

.4

حوزه موضوعی مجالت علمی نمای شده هعر یعک از کشعورهای آسعیایی در پایگعاه
اطالعاتی اسکوپوس ب چ صورتی است؟
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.2

سهر مجالت علمی نمای شده هر یک از کشورهای آسیایی بر اساس میعزان جمعیعت
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 .9روند نمای سازی مجالت ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسعکوپوس و موضعوعات آنهعا بع
چ صورتی است؟
 .6مجالت معتبر نمای شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ب تفکیک حوزههای موضوعی
متعلق ب چ کشورهایی میباشد؟

پیشینه پژوهش
مطالعات متعددی در رابط با مجالت و نشریات علمی در داخل و خارج از کشور صعورت
گرفت و جنب ها و ابعاد متفاوت و گوناگون آنها ب شدت مورد تاکید قرار گرفت است ،ولی
کمتر پژوهشی ب بررسی نشریات و مجعالت نمایع شعده ایرانعی در پایگعاههعای اطالععاتی
پرداخت و مقایس تطبیقی با سایر کشورها نیز ب صورت م دود معورد بررسعی قعرار گرفتع
است.
علیجانی و کرمی ( )1035در پژوهشی ب بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجالت علمعی
کشورهای مسلمان در پایگاه اطالعاتی آی.اس.آی پرداختند .نتایج این پعژوهش نشعان داده
است ک تنها بخش م دودی از کشورهای مسلمان ( 12کشور از  97کشور) ،مجالت نمای
شده در این پایگاه داشت اند و وضعیت این مجالت ب ل اظ ضریب تاثیر و کیفیعت ،نسعبت
ب مجالت کشورهای پیشرف پایین تر بوده است .عباسی و همکاران ( )1035در پژوهشی بع
ارزیابی مجالت حوزه آمار و ت لیل در پایگاه اطالعاتی آی.اس.آی پرداختنعد .نتعایج ایعن
پژوهش نشان داد ک بخش قابل توجهی از مجالت نمای شده مربوط ب کشعورهای ایعاالت
مت ده و انگلستان بوده و ب زبان انگلیسی منتشر میشود .همچنین یافت های آنها نشعان داده
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است ک چندین مجل این حعوزه توسعط کشعورهای شعرقی آسعیا منتشعر معیشعود .م معد
اسماعیل و همکاران ( )1050در پژوهشی ب بررسی کمی و کیفی مجالت ایعران در پایگعاه
استنادی اسکوپوس پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد ک مجالت ایران طعی سعال هعای
مورد بررسی دارای رشد مثبتی بوده است .بعالوه ،بیشترین مجعالت نمایع شعده مربعوط بع
حوزه پزشکی است .همچنین نتایج نشان داد ک برخالف رشد کمعی تععداد مجعالت نمایع
شده ،کیفیت مجالت نمای شده ایرانی از وضعیت مطلوبی برخعوردار نبعوده اسعت.جمالی و
همکاران ( )1050ب بررسی کیفیت مجالت حوزه زنان در پایگاه آی.اس.آی و اسعکوپوس
بر اساس شاخ

های رتب بندی مجالت پرداختند .نتایج این مطالع نیز نشان داده است کع

کشورهای امریکا و انگلستان بیشترین مجالت نمای شده در دو پایگاه معورد بررسعی را دارا
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می باشند .اباذری و همکاران ( )1054نیز در پژوهشعی بع بررسعی تطبیقعی رشعد مجعالت و
مقاالت حوزه پزشکی کشورهای دفتر منطق ای مدیتران شعرقی پرداختنعد .نتعایج پعژوهش
آنها نشان داد ک جمهوری اسالمی ایران نسبت ب سایر کشورها ،مجالت علمی نمایع شعده
بیشتری را پشتیبانی و منتشر می کند .همچنین بجز چند مجل ایرانی و اماراتی ،سایر مجالت
کشورهای مورد بررسی از وضعیت کیفعی قابعل قبعولی برخعوردار نبعوده انعد .در خعارج از
کشور نیز ژین و بلک مور ( )Xin and Blackmore, 2016ب بررسی رشد مجالت دانشگاهی
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ک طی سالهای  1536تا  ،2210مجالت دانشعگاهی
نمای شده ب طور متوسط رشدی  4/7درصدی داشت اند .وینعارکو و همکعاران (

Winarko,

 )2016در پژوهشی ب بررسی کیفیت و قابلیت استفاده از مجالت حوزه کشعاورزی کشعور
اندونزی پرداختند .یافت های آنها نشعان داد کع مجعالت منتشعر شعده بع زبعان انگلیسعی در
مقایس بعا مجعالت ریعر انگلیسعی زبعان ایعن کشعور ،شعان بیشعتری بعرای نمایع شعدن در
پایگععاههععای اطالعععاتی معتبععر (از جملعع آی.اس.آی و اسععکوپوس) را داشععت انععد .ریعع
( )Reyes,2014در پژوهشی ب بررسی رشد مجالت نمای شده کشورهای امریکعای التعین و
کارائیب طی سالهای  2225-2226پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد ک رشد بی سابق
مجالت نمای شده کشورهای مورد بررسی بیش از آنک ت ت تاثیر تغییعرات جامعع علمعی
کشورهای مورد بررسی باشد ،متاثر از سیاستهای نمایع سعازی پایگعاه اطالععاتی  ISIبعوده
است .همچنین نتایج این مطالع نشان داده است ک تععداد مجعالت نمایع شعده کشعورهای
معورد بررسعی در طعی  4سعال 062 ،درصعد رشعد داشعت اسعت .مابع و امعین (
 )Amin,2001ب بررسی رشد و پویایی مجالت علمی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
ک مجالت علمی و دانشگاهی طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشت و بخعش اعظمعی
Mabe and

روش پژوهش
مطالع حاضر کاربردی و ب روش پیمایشی توصیفی و با استفاده از روشهعای علعر سعنجی
صورت گرفت است .جامع مورد پژوهش را تمامی مجالت علمعی نمایع شعده کشعورهای
آسیایی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سالهای  2219-2222تشکیل معیدهنعد .بعرای
گردآوری اطالعات با مراجع ب پایگاه ( )www.Scimagojr.comو انتخعا یعک بع یعک
کشورهای آسعایی ،مجعالت علمعی (در قسعمت  )Journal rankهعر کشعور در حعوزههعای
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از این مجالت توسط کشورهای توسع یافت و پیشرفت تهی و منتشر میشوند.
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مختلف موضوعی انتخا و بازیابی شدهاند .بعالوه ،با مراجع ب و سایت بانک جهعانی،
اطالعات مربوط ب جمعیت و نیز سهر بودج مربوط ب ت قیق و توسعع از تولیعد ناخعال
ملی ( )GPDهر یک از کشورها گردآوری شده است .همچنین برای تجزی و ت لیل دادهها
از نرم افزار  SPSSو  Excelاستفاده شده است.

یافتهها
یافت های نشان میدهد کع  2992مجلع علمعی از  26کشعور آسعیایی در پایگعاه اطالععاتی
اسکوپوس نمای میشود (جدول .)1
جدول .1مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی در پایگاه Scopus
تعداد مجله
(درصد)

نام کشور

تعداد مجله
(درصد)

نام کشور

چین

)%20/56( 611

هنگ کنگ

)%1/14( 25

نپال

)%2/20( 6

ژاپن

)22/40( 921

تایلند

)%1/12( 23

سری النکا

)%2/15( 9

هند

)%17/52( 497

امارات مت ده عربی

)%2/54( 24

ب رین

%2/19( 4

کره جنوبی

)%3/27( 211

اندونزی

)%2/54( 24

عمان

)%2/12( 0

نام کشور

تعداد
مجله(درصد)

ایران

)%9/07( 107

فیلیپین

)% 2/5( 20

لبنان

)%2/12(0

سنگاپور

)%9/13( 102

بنگالدش

)%2/62( 16

عراق

)%2/3(2

تایوان

)%0/52( 122

اردن

)%2/40( 11

قطر

)%2/3(2

پاکستان

)%0/32( 57

عربستان صعودی

)%2/40( 11

برونئی

)%2/4(1

مالزی

)%0/00( 39

کویت

)%2/27( 7

مجموع

2992

با استانداردسازی مجالت علمی نمای شده در هر یک از کشورهای آسعیایی بعر اسعاس
جمعیت مشخ شده است کشور سنگاپور در وضعیت بسیار بهتری نسبت ب سایر کشورها
قرار داشت اسعت .انعدونزی و ععراق نیعز در پعایینتعرین رتبع قعرار گرفتع انعد (جعدول .)2
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جدول  .2استانداردسازی مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی بر اساس جمعیت
نام کشور

2214

جمعیت در سال

 1میلیون نفر

علمی ب ازای هر

تعداد مجل

تعداد مجل

جمعیت

جمعیت

علمی بر اساس

تعداد مجل

چین

1606462726222

2/49

فیلیپین

5561036652

2/20

ژاپن

12761016322

4/12

بنگالدش

19562776912

2 /1

هند
کره جنوبی

1625962516942
9264206562

2/09
4/13

اردن
عربستان صعودی

666276222
0263366942

1/66
2/06

ایران

7361406642

1/79

کویت

067906122

1/36

سنگاپور

964656722

24/10

نپال

2361746722

2/21

تایوان

2062716775

4/00

سری النکا

2267716222

2/24

پاکستان

13962446252

2/94

ب رین

160616502

2/54

مالزی

2565226222

2/34

عمان

462066262

2/71

هنگ کنگ

762416722

4

لبنان

469466772

2/66

تایلند

6767296532

2/41

عراق

0463126002

2/26

امارات مت ده عربی

562366142

2/64

قطر

261726272

2/52

اندونزی

29464946732

2/25

برونئی

4176052

2/42

با استانداردسازی مجالت علمی نمای شده در هر یک از کشورهای آسعیایی بعر اسعاس
بودج مربوط ب ت قیق و توسع مشخ شده است کشورهای ب عرین ،پاکسعتان و نپعال بعا
توج ب بودج م دودشان ،بهترین وضعیت را داشعت و بیشعترین تععداد مجعالت علمعی را

کشور بسیار ناچیز بوده و این کشورها در وضعیت پایینتری قرار داشت اند (جدول .)0
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پشتیبانی و مدیریت میکنند .این امر برای کشورهای ثروتمند ،توسعع یافتع و صعنعتی قعاره
آسیا یعنی قطر ،چین ،ژاپن و کره جنوبی بسیار ناچیز بوده و میتوان اشاره نمود ک با هزین
نسبتا باال در امر ت قیق و توسع  ،خروجی این کشعورها بعا توجع بع سعرمای گعذاری سعایر
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جدول  .3استانداردسازی مجالت علمی نمایه شده کشورهای آسیایی بر اساس بودجه تحقیق و توسعه

ژاپن

)%0/04( 107،7166324

2/073

بنگالدش

)%2/25( 1796971

5/110

هند

)%./33(13،2476173

2/924

اردن

)%2/02( 1226299

5/162

کره جنوبی

)%4/20( 99،9236236

2/032

عربستان صعودی

)%2/29( 1،6196229

2/631

ایران

)%2/47( 1،3556420

7/210

کویت

)%2/12( 1126312

6/229

سنگاپور

)%2( 9،3946736

2/299

نپال

)%2/24( 926110

11/570

تایوان

)%0/21( 1،9506479

6/276

سری النکا

)%2/27( 2226290

2/292

پاکستان

)%2/25( 7326513

12/052

ب رین

)%2/24( 126335

01/204

مالزی

)%1/10( 0،0476295

2/942

عمان

)%2/21( 1476909

2/200

نام کشور

دالر) 2214

توسع (میلیون

بودج ت قیق و

ب ازای بودج

تعداد مجل علمی

نام کشور

دالر) 2214

توسع (میلیون

بودج ت قیق و

ب ازای بودج

تعداد مجل علمی

چین

)%01/50( 225،7226065

2/251

فیلیپین

)%2/11( 0216162

7/161

هنگ کنگ

)%2/70( 2،2626432

1/232

لبنان

)%2/10( 616200

4/522

تایلند

)%2/12( 474،003

9/520

عراق

)%2/22( 0076210

2/950

امارات مت ده عربی

)%2/45( 1،3146409

1/020

قطر

)%2/47( 7346466

2/299

اندونزی

)%2/23( 6356947

0/432

برونئی

)%2/19( 206203

4/020

حوزه موضوعی مجالت نمای شده کشورهای آسیایی در پایگعاه اطالععاتی اسعکوپوس
طی سالهای مورد بررسی در جدول  4نشان داده شعده اسعت .یافتع هعا نشعان معیدهعد کع
مجععالت پزشععکی بععا  13/51بیشععترین سععهر را ب ع خععود اختصععاج داده و مجععالت حععوزه
روانشناسی کمترین سهر را داشت اند ( 2/07درصد).
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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جدول  .4حوزه موضوعی مجالت نمایه شده کشورهای آسیایی در پایگاه Scopus
حوزه موضوعی

درصد

حوزه موضوعی

درصد

حوزه موضوعی

درصد

کشاورزی

6/90

زمین و سیاره شناسی

4/91

پزشکی

13/51

هنر و انسانشناسی

2/16

اقتصاد و علوم مالی

1/23

میان رشت ای

1/49

بیوشیمی و ژنتیک
اقتصاد ،مدیریت و حسابداری

9/42
1/56

انرژی
مهندسی

2/27
10/42

علوم اعصا
پرستاری

2/74
2/74

مهندسی شیمی

2/99

علوم م یط زیست

0/26

داروسازی و سرشناسی

0/02

شیمی

2/53

بهداشت رف ای

2/94

فیزیک و اخترشناسی

4/07

علوم کامپیوتر

9/69

علوم تصمیر

2/42

ایمنی و میکرو شناسی
علوم مواد

1/00

روانشناسی

2/07

9/42

علوم اجتماعی

9/04

دندانپزشکی

2/62

ریاضیات

4/20

دامپزشکی

2/63

مجالت ایرانی نمای شده در پایگعاه اطالععاتی اسعکوپوس بع ترتیعب سعالهعای معورد
بررسی در نمودار  1قابل مشاهده اسعت .یافتع هعا نشعان معیدهعد کع مجعالت ایرانعی طعی
سالهای مورد بررسی دارای رشد مثبتی بوده و از  7عنوان در سال  2222ب  107عنعوان در
سال  2219افزایش یافت اند.
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حوزههای موضوعی مجالت نمای شده ایرانی در پایگاه مورد بررسی در جدول  9قابل
مشاهده است .یافتع هعا معیدهعد کع بیشعترین مجعالت علمعی مربعوط بع حعوزه پزشعکی،
داروسازی و مهندسی بوده است.
جدول  .5حوزه موضوعی مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus
حوزه موضوعی

درصد

حوزه موضوعی

درصد

حوزه موضوعی

درصد

کشاورزی

% 2/66

زمین و سیاره شناسی

% 1/62

پزشکی

% 42/56

هنر و انسانشناسی

% 1/26

اقتصاد و علوم مالی

% 2/90

میان رشت ای

% 2/90

بیوشیمی و ژنتیک

% 9/02

انرژی

% 2/90

علوم اعصا

% 1/62

اقتصاد ،مدیریت و حسابداری

% 2/90

مهندسی

% 7/53

پرستاری

% 2/90

مهندسی شیمی

% 2/10

علوم م یط زیست

% 1/62

داروسازی و
سرشناسی

% 3/91

شیمی

% 1/62

بهداشت حرف ای

% 1/62

فیزیک و اخترشناسی

% 1/26

علوم کامپیوتر

% 2/72

ایمنی و میکرو شناسی

% 4/29

روانشناسی

2

علوم تصمیر

% 1/62

علوم مواد

% 1/26

علوم اجتماعی

% 2/66

دندانپزشکی

% 1/26

ریاضیات

% 2/72

دامپزشکی

% 1/62

در جدول  ،6نام کشورهای آسیایی ک با کیفیتترین مجالت هعر یعک از حعوزههعای
مورد بررسی را منتشر میکنند ،قابل مشاهده است .یافت ها نشان میدهد ک بع طعور کلعی،
مجالت کشورهای ژاپن ،چین و کره جنوبی نسبت ب سایر مجالت آسیایی وضعیت بهتری
داشت اند.
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جدول  .6مجالت معتبر نمایه شده کشورهای آسیایی در هر یک از حوزههای موضوعی حوزه
موضوعی
کشور
کشاورزی

کره جنوبی
ژاپن
هند
هند

هنر و انسانشناسی

بیوشیمی و ژنتیک

اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری

چین
تایوان
کره جنوبی
کره جنوبی

زمین و سیاره
شناسی
اقتصاد و علوم
مالی

انرژی

علوم تصمیر

ژاپن
سنگاپور
چین
هند
چین
چین

ژاپن
میان رشت ای

علوم اعصا

سنگاپور
سنگاپور
چین
کره جنوبی

چین
کره جنوبی

چین

تایوان
هند
کره جنوبی
تایوان

مهندسی

علوم م یط
زیست

کره جنوبی
ژاپن
هند
سنگاپور
تایوان
تایوان

ژاپن
ژاپن
ژاپن
هند
چین
هند

بهداشت حرف ای
ایمنی و
میکرو شناسی
علوم مواد

ایران
کره جنوبی

پرستاری

داروسازی و
سرشناسی
فیزیک و
اخترشناسی

ژاپن
کره جنوبی
تایوان
چین
ژاپن

ژاپن
ژاپن
ژاپن
اماراتمت ده
هند
ژاپن
هنگکنگ
سنگاپور
هند

روانشناسی

علوم اجتماعی

هند
ژاپن
ژاپن
ژاپن

سنگاپور

کره جنوبی

ژاپن

چین

تایوان

ژاپن

کره جنوبی
هند

ریاضیات

سنگاپور
ژاپن

دامپزشکی

ژاپن
کره جنوبی

نتیجهگیری
یافت های مطالع حاضر نشان داده است ک  2992مجل علمی نمای شده در پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس توسط کشورهای آسیایی تهی و منتشر میشود و این میزان برابر  3/93درصعد از
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دندانپزشکی

ژاپن

کره جنوبی

ژاپن
علوم کامپیوتر

پزشکی

ژاپن

تایوان
شیمی

چین
ژاپن

کره جنوبی

چین
مهندسی شیمی

حوزه موضوعی

کشور

حوزه موضوعی

کشور
کره جنوبی
کره جنوبی

کل مجالت علمی نمای شده در این پایگاه معی باشعد .مجعالت نمایع شعده کشعور ایعاالت
مت ده در این پایگاه ( 11900عنوان) ،بیش از  4/9برابعر کعل مجعالت کشعورهای آسعیایی
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بوده و این میزان برای کشورهای انگلستان و هلند ب ترتیب  9999و  2121عنوان معی باشعد
( 2/13و  2/32برابر بیشتر از مجموع کشورهای آسیایی) .این نتایج بعا یافتع هعای پعژوهش
عباسی و همکاران ( )1035و جمالی و همکاران ( )1050همسعو معی باشعد .تععداد مجعالت
علمی نمای شده کشورهای آسیایی در این پایگاه در سال  2222برابعر  1231عنعوان بعوده و
طی سال های مورد بررسی تقریبا  2برابر شده اسعت .بععالوه یافتع هعا نشعان داده اسعت کع
بیشترین مجالت نمای شده مربوط ب کشور چین بعوده اسعت.جمهوری اسعالم ایعران نیعز بعا
 107مجل  ،پ

از کره جنوبی در رتب چهارم قرار داشت و باید اشعاره کعرد کع بعر خعالف

تولید باالی مقاالت علمی پژوهشعگران ایرانعی در مجعالت و پایگعاه هعای اطالععاتی معتبعر
(بیش از  1/4درصد از کل تولیدات علمی جهان) ،مجعالت معتبعر ایعران در ایعن پایگعاه در
سطح پایینی قرار داشت است (تنها  2/47درصد از کل مجالت جهان) .از سعویی دیگعر ،در
منطق خاور میان (بجز احتسا کشورهای ترکی  ،اسرائیل و مصر) ،ایعران بهتعرین وضععیت
را نسبت ب سایر کشورها داشت و مجالت نمای شده ایرانی در ایعن پایگعاه ،بعیش از  2برابعر
تمامی کشورهای منطق خلیج فارس بوده است .این نتایج با پژوهشهای عبدخعدا ()1035
ک بر رشد نمای شدن مجالت ایرانی در پایگاه های اطالعاتی معتبر جهان تاکید داشت اند،
همسو می باشد.
یافتع هععای ایععن پععژوهش همچنععین نشععان داده اسععت کع کشععور سععنگاپور(با توجع بع
استانداردسازی جمعیت) ،بیشترین میزان مجل نمای شده در پایگاه اطالعاتی معذکور را دارا
بوده است .بعالوه ،کشورهای شرق و جنو شرق آسیا از قبیل تایوان ،کره جنوبی ،ژاپعن و
هنگ کنگ نیز با توج ب تعداد جمعیت نسبتا باالی خود ،تعداد مجالت قابل قبعولی را دارا
بوده اند .از سعویی دیگعر ،تععداد مجعالت نمایع شعده ایعران از کشعورهای کعر جمعیعت و
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

02

کوچک ب رین ،امارات ،برونئعی و کویعت کمتعر بعوده اسعت (بعر اسعاس استانداردسعازی
جمعیت کشورها) .ایعران در ایعن دسعت بنعدی ،در رتبع دهعر قعرار گرفتع اسعت .همچنعین
کشورهای عراق (جعیت  0669226222نفری) و انعدونزی (جمعیعت  29769226222نفعری)
کر ترین میزان مجالت علمی نمای شده را داشت و در پعایین تعرین سعطح قعرار داشعت انعد.
کشور چین نیز ک بیشترین میزان مجالت علمی نمای شده را دارا بعوده اسعت ،بعا توجع بع
یکسان سازی جمعیت ،در زمره کشورهای ضعیف آسیایی قرار گرفت است.

بررسی مجالت کشورهای آسیایی در پایگاه اطالعاتی ...

همچنین یافت های این پژوهش نشان داده است ک بعا توجع بع بودجع اختصعاج داده
شده ب بخش ت قیق و توسع در میان کشعورهای معورد بررسعی ،ب عرین ،پاکسعتان و نپعال
تعداد مجالت نمای شده قابل قبول و مطلوبی داشت انعد .کشعور ب عرین بعا بودجع کمتعر از
یک هزارم ژاپن،ک ب بخش ت قیق و پژوهش خود اختصاج داده است ،تعداد  4مجلع را
منتشر نموده و این در حالیست ک کشورهای چین ،کره جنوبی ،ژاپن و قطر نتوانست انعد بعا
توج ب بود جع معورد نظعر ،تععداد مجعالت علمعی قابعل انتظعاری را منتشعر نماینعد.بعالوه،
کشعورهای پاکسعتان و نپعال نیعز بعا توجع بع بودجع م عدود و پعایین خعود (در مقایسع بععا
کشورهای پیشرفت شرق و جنو شرق آسیا) ،وضعیت مطلوبی را دارا بوده انعد .بعنگالدش
و اردن نیز با بودج های م دود و پایین اختصاج داده شده در بخعش ت قیعق و پعژوهش،
وضعیت بهتری نسبت ب کشورمان داشت اند و ایران از این ل اظ در رتب ششعر قعرار گرفتع
است.
در رابط با حوزه موضوعی مجالت نمای شده نیز یافت ها نشان داده است ک حوزه موضوعی
نزدیک ب 15درصد از کل مجالت نمای شده کشورهای آسیایی ،پزشکی بوده است و این نتایج
با یافت های عرفان منش و نوجوان ( )1059ک بر نمای شدن تعداد باالی مجالت پزشکی در پایگاه
های اطالعاتی علمی اشاره داشت اند ،همسو می باشد .موضوعات مهندسی و علوم کشاورزی نیز با
 10/4و  6/90درصد ،حوزه های موضوعی دوم و سوم مجالت نمای شده کشورهای آسیایی در
پایگاه مورد بررسی بوده اند .روانشناسی ،دندانپزشکی و دامپزشکی نیز تنها با  24 ،10و  27عنوان،
کمترین سهر را در میان حوزه های مورد بررسی داشت اند.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر همچنین نشان داده است ک تعداد مجعالت ایرانعی

حاضر با نتایج بدست آمده از پژوهش  Mabeنیز نشعان معی دهعد کع میعزان رشعد مجعالت
علمی در سال های اخیر نسبت ب سال های ابتعدایی بسعیار بیشعتر بعوده وبعا یافتع هعای ایعن
پژوهش همسو می باشد .در ارتباط با نتابج بدست آمده می تعوان چنعین اسعتنباط کعرد کع
پیشرفت علر و دانش در سال های اخیعر در کشعورمان ،یکعی از دالیعل اصعلی رشعد تععداد
مجالت معتبر و نمای شده ایرانی در پایگاه مورد بررسی بوده است .همچنین نتایج پعژوهش
 Reyesنیز نشان داده است ک یکی از مهمترین عوامل رشد مجعالت نمایع شعده در پایگعاه
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نمای شده در پایگاه اسعکوپوس از  7عنعوان در سعال  ،2222بع  107عنعوان در سعال 2219
رسیده است .تعداد مجالت ایرانی در  7سال اول مورد بررسی ( 17 )2223-2222عنعوان و
در  7سال دوم ( 110 )2219-2223عنوان افزایش داشعت اسعت .مقایسع یافتع هعای مطالعع
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های اطالعاتی علمی معتبر ،متاثر از سیاست های افزایش نمای سازی مجالت علمعی توسعط
این پایگاه ها بوده و این امر را می توان در زمین افزایش مجالت نمایع شعده ایرانعی دخیعل
دانست.
همچنین یافت ها نشان داده است ک همانند بخش قالعب مجعالت نمایع شعده در پایگعاه
مورد بررسی ک ب حوزه پزشکی اختصاج داده شده اسعت ،بخعش قالعب مجعالت ایرانعی
(نزدیک ب  40درصد) نیز در این حوزه منتشر معی شعود و ایعن یافتع هعا بعا نتعایج پعژوهش
م

مداسماعیل و همکاران ( )1050و )(2009

 Davarpanahهمسو معی باشعد .در واقعع بایعد

اشاره داشت ک سهر مجالت علمی مربوط ب علوم و حعوزه مهندسعی در مقایسع بعا علعوم
انسانی بسیار بیشتر بوده (هر در جهان و هر در ایران) و در ایعن ارتبعاط یافتع هعا نشعان داده
است ک سهر مجالت علوم انسانی ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس تنها  7عنوان بعوده
است .نتایج مطالع یالپانی و همکاران ( )Yalpani,2005نیز نشان داده است ک روند تولیعد و
نمای شدن مجالت و مقاالت علمی در حوزه علوم و فناوری ،ب مراتب بیشتر و گسعترده تعر
از حوزه علوم انسانی و اجتماعی بوده و با یافت های پژوهش حاضعر همسعو و همراسعتا معی
باشد .بعالوه یافت ها نشان داده است ک حوزه پزشکی ،بخعش قالعب مجعالت علمعی نمایع
شده کشورهای آسیایی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس بوده است (نزدیک بع  15درصعد).
حوزه های مهندسی و کشاورزی نیز در رتب های بععدی قعرار داشعت انعد .نتعایج بسعیاری از
مطالعات پیشین از جمل

اباذری و همکاران ((2011) ،)1054

 Farrokhniaو عرفان منش نیعز

نشان داده است ک سهر مجالت حوزه های پزشکی ،مهندسی و کشاورزی در پایگاه هعای
اطالعاتی علمی ب مراتب بیشتر و باالتر از حوزه های علوم انسانی و اجتماعی می باشد.
یافت های پژوهش حاضر همچنین نشان داده است ک بخش قابل تعوجهی از مجعالت بعا
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

کیفیت آسیایی نمای شده در پایگعاه اسعکوپوس (شعاخ هعایی از قبیعل ضعریب تعاثیر ،ا
ایندک  ،شاخ جی.سی.آر 4و  )...مربوط ب کشورهای ژاپن ،چین ،کره جنعوبی ،تعایوان
و هند می باشند و سهر کشورهای رر آسیا و منطق خاور میان در این میعان بسعیار نعاچیز
معی باشععد .نتععایج نشععان داده اسععت کع بجععز دو مععورد (مجلع Asian Journal of Sports
 Medicineایران و  Current Molecular Pharmacologyامارات) تمامی مجعالت معتبعر و بعا
کیفیت مربوط ب کشورها ی جنو شرق و شرق آسعیا بعوده اسعت .ایعن یافتع هعا بعا نتعایج
4. JCR
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بدست آمده از پژوهش ) Kim (2010و ) Zainab (2008ک بر کیفیت باالی مجعالت علمعی
شرق آسیا و پایین بودن اعتبار مجعالت کشعورهای حعوزه خلعیج فعارس تاکیعد داشعت انعد،
همسو می باشد.
با توج ب مطالع حاضر میتوان چنین جمعبندی نمود ک گسعترش مجعالت ایرانعی در
پایگاه اطالعاتی مورد بررسی از دالیل توج ب سیاست گذاریهای علمی درست و اصولی
توسط برنامع ریعزان و دسعت انعدرکاران امعر در کشعور بعوده و تعداوم ایعن مسعیر ،موجعب
شکوفایی و نهادین شدن این امر خواهد شد .همچنین هر چند جمهعوری اسعالمی ایعران در
منطق (خاور میان و رر آسیا) از وضعیت قابل قبعولی برخعوردار اسعت امعا در مقایسع بعا
سایر کشورهای آسیایی (بویژه کشورهای توسع یافت آسیا) ،وضعیت پایینتری داشت است
ک این امر نیز نیاز ب توج مسئوالن و مدیران مجالت علمی کشور دارد .هر چنعد تولیعدات
علمی کشورمان در پایگاه اطالعاتی مورد بررسی از رشد بسیار باالیی برخوردار بوده اسعت
و نزدیک ب  1/0درصد از کل تولیدات علمی این پایگاه توسط پژوهشگران ایرانعی تهیع و
منتشر میشود ،توصی میشود در زمین گسترش مجالت و نمای سازی آنهعا در پایگعاههعای
اطالعاتی معتبر ،برنامع ریعزیهعای الزم صعورت گیعرد تعا سعهر ایعران از مجعالت پایگعاه
اسکوپوس افزایش یابد.
در پایان پیشنهاد میشود ک ارزیابی مستمر و دقیعق توسعط وزارت بهداشعت و وزارت
علوم روی مجالت در حال انتشار صورت پذیرد و سعی شود مجالت انگلیسعی زبعان معورد
حمایت قرار گیرند .راهکارهای نمای سازی مجالت در پایگاههای اطالعاتی علمی ب دست
اندکاران امر توصی شود و شرایط برای ارتقای کمی و کیفی مجالت بوسعیل کارگعاههعا و
برگزاری دورههای تخصصی صورت پذیرد .همچنین توصی میشود الگوها و استاندارهای

منابع
اباذری ،زهرا؛ ریاحی ،ععارف؛ صع بتی هعا ،فریبعا؛ صعیامیان ،حسعن؛ یمعین فیعروز ،موسعی
( .)1054بررسی تطبیقی رشد مجالت و مقاالت حوزه پزشکی در کشورهای عضعو
دفتر منطق ای مدیتران شرقی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ( .)2212-2222مجلع
پیاورد سالمت.245-209 ،)0(5 ،
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جهانی توسط مجالت ایرانی استفاده و اعمال شود تا شاهد رشد روزافعزون مجعالت نمایع
شده ایرانی در پایگاههای اطالعاتی معتبر باشیر.
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جمالی ،جمشید؛ دهقانی ،م سعن؛ افضعل آقعایی ،منعور ( .)1050بررسعی کیفیعت مجعالت
حوزه زنعان و مامعایی در پایگعاه  ISIو  Scopusبعر اسعاس شعاخ هعای رتبع بنعدی
مجالت .مجل زنان ،مامایی و نازایی.22-5 ،)123(17 ،
رضائیان ،م سن؛ هادوی ،مریر؛ بعاختر ،مرضعی ؛ داودی ،امیعر؛ کریمیعان ،مهرنعاز (.)1050
ارزیابی کیفیت مجالت فارسی و انگلیسعی زبعان مصعو کمیسعیون نشعریات علعوم
پزشکی جمهوری اسالمی ایران در سال  :1052موفقیتها و چالشها .مجل دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان.174-160 ،)61(10 ،
زمانی ،رالم سین؛ عزیزی ،طاهر ( .)1052جایگعاه مجعالت علمعی کشعور در پایگعاههعای
اطالعاتی :مورد مطلع نشریات کشعاورزی و منعابع طبیععی .پژوهشعنام پعردازش و
مدیریت اطالعات.320-320،)4(26 ،
عباسی ،نرگ ؛ علیجانی ،رحیر؛ کرمی ،نورالع ؛ حسعینی ،زهعره ( .)1035بررسعی مجعالت
حوزه آمار و احتمال در پایگاه اطالعاتی آی.اس.آی .مجل اندیش آمعاری،)2(19 ،
.16-0
عبدخدا ،م مدهیوا؛ قاضی میرسعید ،سید جواد؛ نوروزی ،علیرضعا ( .)1035بررسعی میعزان
تولیدات علمی حوزه پزشکی ایران بر مبنای مدارک نمای شده از مجالت علمی در
پایگععاه هععای اطالعععاتی منتخععب در فاصععل سععالهای  .2225-2229پیععاورد سععالمت
1(4،و.02-13 ،)2
عبدخدا ،م مدهیوا؛ م مدی ،لیال؛ بیگدلی ،عبدال سین ( .)1035بررسعی میعزان تولیعدات
علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران بر مبنای مدارک موجود در پایگعاه اطالععاتی
چکیدهنام کتابداری ،اطالع رسانی و فعن آوری اطالععات ) (LISTAدر یعک دهع
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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اخیر ( .)2225-1555اطالع شناسی.03-20 ،)4(3 ،
عبدخععدا ،م مععدهیوا؛ راونععد ،سععامان ( .)1050نمایععانی مجل ع هععای علمععی در پایگععاههععای
استنادی :ضرورتها و معیارها .مجل فناوری اطالعات سالمت.19-1 ،)1(1 ،
عرفان منش ،م مدامین؛ نوجعوان ،فرشعت ( .)1059عملکعرد مجعالت علعوم پزشعکی ایعران
نمای شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات .مدیریت اطالعات سالمت،)60(15 ،
.32-63

... بررسی مجالت کشورهای آسیایی در پایگاه اطالعاتی

 جایگعاه کیفعی و رویعت بعین المللعی مجلع هعای.  فرشعت، م مدامین؛ نوجوان،عرفان منش
 پژوهشنام پردازش و مدیریت.ایرانی نمای شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات
. زیرچاپ،اطالعات
 بررسعی وضععیت و ضعریب تعاثیر مجعالت علمعی.)1035(  نورالع، رحیر؛ کرمی،علیجانی
. مطالععع ای کتابسعععنجی:آی.اس.کشعععورهای مسعععلمان در پایگعععاه اطالععععاتی آی
.619-957 ،)4(29 ،پژوهشنام پردازش و مدیریت اطالعات
 بررسی وضعیت مجالت پزشکی انگلیسی زبان ایران در پایگاههعای.)1052(

 ملی،فرخ نیا

.1233-1263 ،)4(26 ، پژوهشنام پردازش و مدیریت اطالعات.اطالعاتی
 ارزیعابی کمعی و کیفعی.)1050(  فریبعا، عارف؛ ص بتیها، صدیق ؛ ریاحی،م مداسماعیل
 مجلع علعر.2212-2222 مجالت ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهعای
.05-00 ،)1(1 ،سنجی کاسپین
 بررسعی وضععیت و نعرخ رشعد مجعالت علمعی در ایعران (طعی بعازه.) 1054(  نرج،ورع
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.53-51 ،)62(29 ، فصلنام رهیافت.)1054-1033زمانی
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