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سیده سارا منیری| فاطمه جعفری

چڪیده
هدف :مقـاالت محققـان ایرانی در حـوزههای علوم پزشکی ،داروسـازی،
دندانپزشکی و دامپزشکی منایه شده درآی.اس.آی .از لحاظ تأثیر آنها بررسی
شده است.
روش/رويكردپژوهش:اسامیکلیهمجالتیکهمقاالتمحققانایرانـیدر
حـوزههای مورد بررسـی در آنها به چاپ رسیده بود از پایـگاه استنادیweb
 of scienceاستخراج شد و رضیب تأثیر مجالت مذکور از گزارش استنادی
نرشیات ( )JCRبهدست آمد و درنهایت میانه و میانگین رضیب تأثیر این
مجالت درمقایسه با میانه و میانگین مجالت موجود در هرحوزه در JCR
مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافتهها 59 :درصـد مجـالت چاپکننده ،مقـاالت محققـان ایرانـی در
زیرشاخـههای حوزه پزشـکی ،رضیب تأثیر و رتبه باالتر از  1دارند و از
مجموع  22عنوان مجله موجود ،تنها  3مجله در  JCRحائز رتبههای برتر
( )9-1هستند ،در حوزههای داروسازی و دامپزشکی کیفیت مجالت مذکور
در سطح پایینی است .همچنین در 60درصد از مجالت زیرشاخههای حوزه
پزشکیوحوزههایدامپزشکیودندانپزشکیسطحمیانگینومیانهرضیب
تأثیر مجالت چاپکننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانگین و
میانه رضیب تأثیر کل مجالت هر حوزه در  JCRاست .در رشته داروسازی
عکس این قضیه مشاهده میشود .سهم مجالت ایرانی منایه شده در ISI
در چاپ مقاالت  24/8درصد است بهطوریکه در برخی از زیرشاخههای
پزشکی بیشرتین تعداد مقاالت در مجالت ایرانی منایه شده در ISIکه غالباً
دارای عامل تأثیر پایینی هستند به چاپ رسیده است.
نتیجهگیری:مشارکتمحققانایرانیدرمجالتباتأثیرباالکماست.

ڪلیدواژهها
رضیب تأثیر ،علوم پزشکی ،ایران
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دریافت 1389/8/4 :پذیرش1389/11/3 :

مقدمه

مجالت ،بهعنوان یکی از محملهای اطالعاتی ،بهدلیل اینکه در فاصلههای زمانی کوتاه و
معینی به انتشار تازهترین مطالب علمی در حوزههای خاص میپردازند ،دارای اهمیت ویژهای
هستند (مردانی و نیککار  .)1388همچنین ،این مجراهای اطالعاتی ،بهعنوان شاهراههای
حیاتی ارتباطات علمی بین دانشمندان شناخته شدهاند و دانشمندان و پژوهشگران برای
نمايش هرچه زودتر دستاوردهای علمی خود از این مجاری استفاده میکنند .از این رو ،این
محملهای اطالعاتی مورد توجه بسیاری از تحقیقات و پژوهشهای علمی قرارگرفتهاند.
از سوی دیگر ،چاپ و نمایه شدن مقاله در یک مجله معتبر علمی ،حکم و نشان کیفیت
پژوهش محسوب میشود و نشان کیفیت در پژوهش را مطالعات استنادی مشخص میکند
که نمایههای استنادی آي.اس.آي .بر این اساس پایهریزی شدهاند.
مطالعـات استنـادی ،برپایه استنـادات و شاخصهایی صورت میپذیرد .یکی از این
شاخـصها ضریب تأثير و یا عـامل تأثير است که مهـمترین شاخص کیفـیِ شناخته شده
محسوب ميشود.
ضریب تأثير ،که مؤسسه اطالعات علمی سازنده آن است ،مساوی است با تعداد کل
استنادهای داده شده به مقالههای منتشر شده در یک مجله در یک دوره زمانی معین تقسیم
برتعداد کل مقالههای منتشر شده (اقالم قابل استناد) در همان مجله و در همان دوره .بهعبارت

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری
(نویسندهمسئول)ssmoniri@gmail.com
 .2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری
Samira2007_sh@yahoo.com
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دیگر ،میانگین تعداد دفعاتی که مقالههای منتشر شده یک مجله در دو سال گذشته ،در سال
جاری مورد استناد قرار میگیرند (دانگ و دیگران.)1386،
قانع ( ،)1386در تحقیقی به بررسی خوداستنادی مجله و خوداستنادی نویسنده پرداخت
و میزان همبستگی میان ضریب تأثيرمجله و خوداستنادی را در حوزه علوم پزشکی بررسی
کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد که تعداد مقالهها تأثيری در ضریب تأثير مجله (با احتساب
خوداستنادی و بدون احتساب خوداستنادی) ندارد و مجلههایی با ضریب پایین ،دارای
خوداستنادی کمتری بودند؛ یعنی خوداستنادیها بر ضریب تأثير مجلهها تأثير مثبت داشتهاند.
از جمله پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر ،پایاننامه نادری و کوشا ( )1388است
که به بررسی سطح کیفی مقاالت نمایه شده از محققان ایرانی در آی.اس.آی)2008 -2002( .
از لحاظ عامل تأثير میپردازد .آنها  12رشته از نمایه استنادی علوم و  5رشته از نمایه استنادی
علوم اجتماعی را انتخاب كردند .نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت محققان ایرانی در
مجالتی که از عامل تأثير باالیی برخوردارند غالب ًا کم است ،اما سطح کیفی این مشارکت در
مجالت نمایه شده از ایران در آی.اس.آی .که غالب ًا عامل تأثير پایینی دارند ،نسبت ًا باالست.
یوگالینی و کاسیلی ،)2003( 3در مقاله خود به بررسی شهرت بینالمللی مجالت نمایه
شده از ایتالیا در ویرایش  2000جی.سی.آر ،.براساس شاخصهایی نظیر عامل تأثير ،میانگین
عامل تأثير مجالت استناد کننده ،مجالت استناد شده ،و ميزان خود استنادی پرداختند .از لحاظ
شمار مجالت نمایه شده در جی.سی.آر ،.ایتالیا در بین کشورهای اتحادیه اروپا مقام پنجم
( 2/9درصد) را داراست .کیفیت مجالت ایتالیایی ،بر حسب ارزیابی عامل تأثير آنها ،روند
روبه رشد مثبت اما ناچیزی را نشان میدهند .در سال  ،1998میانگین عامل تأثير مجالت
ایتالیایی 0/446؛ در سال 0/528 ،1999؛ و در سال  0/649 ،2000بوده است .در سال ،1998
 5/69مجله ( 7/2درصد) عامل تأثيری باالتر از  1داشتند؛ در سال  11/71 ،1999مجله (15/5
درصد)؛ و در سال  14/73 ،2000مجله ( 19/2درصد) عامل تأثيری باالتر از 1داشتند .بيشتر
ی استنادی صورت گرفته
مجالت ایتالیایی به زبان انگلیسی منتشر میشوند ،اما براساس ارزیاب 
تأثير بسیار کمی را در جامعه جهانی علم نشان میدهند .از این  73مجله ،تنها  14مجله عامل
تأثيری باالتر از  1داشتند .با در نظر گرفتن اینکه  40درصد مجالت منتشر شده در کشورهای
دیگر عامل تأثيری باالتر از یک داشتند ( 48مجله عامل تأثيری باالتر از  10و  18مجله عامل
تأثيری باالتر از  )20وضعیت ایتالیا چندان خوشایند نیست.
چن ،ژائو ،و کالنبرگ ،)2010( 4در پژوهشی عامل تأثير مجالت روماتولوژی را مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش ،عامل تأثير مجالت این حوزه طی یک دوره  10ساله
مورد بررسی قرارگرفت .نتایج این بررسی نشان داد که عامل تأثير بيشتر مجالت این حوزه
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روند صعودی پیموده است و متوسط میانه و میانگین عامل تأثير این مجالت بهترتیب 233/9
و  66/5بوده است .از دیگر نتایج این پژوهش ،باالتر بودن عامل تأثير مجالت اروپایی نسبت
به عامل تأثير مجالت آمریکایی در این حوزه موضوعی بوده است.
پایگاه گزارش استنادی مجالت ،یکی از محصوالت مؤسسه اطالعات علمی است که
مهمترین و اصلیترین پارامتر سنجش کیفیت مجالت ،یعنی عامل تأثير ،از این طریق عرضه
میشود .از دهه  60میالدی ،که موضوع عامل تأثير توسط گارفیلد مطرح شد ،این شاخص
به یکی از اصلیترین شاخصهای ک ّمی ارزیابی مجالت تبدیل شده است؛ بهطوریکه در
کشورهایی مثل کانادا و مجارستان و بسیاری کشورهای دیگر برای ارزیابی دانشمندان و
مؤسسات جهت ارتقاي علمی و تخصیص بودجه از این شاخص استفاده میشود (امانی،
بابااحمدی .)1384،بنابراین ،این پژوهش در پی آن است تا با بررسی مجالت چاپکننده
مقاالتمحققانایرانیدرشاخههایتخصصیپزشکی،دندانپزشکی،دامپزشکی،وداروسازی
دریابد کیفیت مجالت مذکور از لحاظ عامل تأثير در پایگاه آي.اس.آي .چگونه است؟
هدف پژوهش حاضر ،بررسی سطح کیفی مجالت چاپکننده مقاالت محققان ایرانی
در زیرشاخههای تخصصی پزشکی ،دندانپزشکی ،دامپزشکی ،و داروسازی ،با توجه به
عامل تأثير در پایگاه آي.اس.آي ،.طی یک دوره  10ساله ( )2009 -2000است.
این پژوهش درصدد است تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1وضعیت ضریب تأثير و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت محققان ایرانی در آنها
به چاپ رسیده است در هر حوزه در جي.سي.آر .چگونه است؟
 .2وضعیت سطح میانگین و میانه ضریب تأثير مجالت چاپکننده مقاالت محققان
ایران در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثير کل مجالت هر حوزه در جي.سي.آر.
چگونه است؟
 .3چه تعداد از مجالت چاپکننده مقاالت محققات ایرانی دارای ضریب تأثیر باالتر
از  1میباشند؟
.4سهم مجالتایرانیدرچاپ مقاالت دانشمندانایرانیدرحوزههایمذکورچگونهاست؟

روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر ،پیمایشی با رویکرد علمسنجی است .بدین منظور ،اسامی کلیه مجالتی
که مقاالت محققان ایرانی درشاخههای تخصصی علوم پزشکی و حوزههای داروسازی،
دندانپزشکی ،و دامپزشکی در آنها به چاپ رسیده بود از طریق جستوجو در پایگاه
استنادی وب آو ساينس استخراج شد .سپس ،فیلدهای مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی وارد
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نرمافزار اکسل شد و ضریب تأثير مجالت مذکور از طریق جستوجو در گزارش استنادی
نشریات(جي.سي.آر ).بهدست آمد و؛ در نهایت ،میانه و میانگین ضریب تأثير این مجالت،
درمقایسه با میانه ومیانگین مجالت موجود در هرحوزه در جي.سي.آر ،.مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفت.

تجزیهوتحلیلیافتهها

در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،وضعیت ضریب تأثير و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد
مقاالت محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است ،در هر حوزه در جي.سي.آر ،.مورد
بررسی قرار گرفت که بدین منظور ،جدول  1طراحی شده است .در این جدول ،دادههای
مربوط به حوزهای که هر مجله در جي.سي.آر .به آن تعلق دارد ،تعداد کل مجالت در هر
حوزه ،رتبه مجالت در هر حوزه ،عامل تأثير ،و تعداد مقاالتی که در مجالت مذکور به چاپ
رسیده درج شده است.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،از مجموع  22عنوان مجلهای که بیشترین
تعداد مقاالت محققان ایرانی ،در زیرشاخه پزشکی ،در آنها به چاپ رسیده است؛  13مجله (59
درصد) دارای ضریب تأثير باالتر از  1میباشند 8 ،مجله ( 36درصد) دارای ضریب تأثير پایینتر
از ،1و یک مجله فاقد ضریب تأثير است (بهعبارتی در جي.سي.آر .نمایه نشده است) .همچنین،
سه مجله  Atherosclerosis supplementsو  Tropical medicine & international healthو
 Journal of endodonticsدر جي.سي.آر .دارای رتبههای برتر( )9-1میباشند.
تعداد مجالت موجود در حوزه داروسازی و داروشناسی در جي.سي.آر 236 ،.عنوان
است که از این میان ،مجله  ،Planta Medicaبا ضریب تأثير  ،037/2در رتبه  136قرار دارد.
در حوزه دامپزشکی نیز  141عنوان مجله در جي.سي.آر .نمایه شدهاند ،که از این تعداد ،مجله
 ،Journal of animal & veterinary advancesبا ضریب تأثير  ،176/0در رتبه  120قرار دارد؛
و از میان  64مجله موجود در رشته دندانپزشکی ،مجله  Journal of endodonticsبا ضریب
تأثير  953/2در جایگاه پنجم قرار دارد .بنابراین ،بهنظر میرسد پژوهشگران ایرانی در حوزه
دندانپزشکی بیش از دو حوزه داروسازی و دامپزشکی تمایل به چاپ مقاالت خود در
مجالت سطح باال را دارند.
در پاسخ به سؤال دوم ،سطح میانگین و میانه ضریب تأثير مجالت چاپکننده مقاالت
محققان ایرانی ،در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثير کل مجالت هر حوزه در
جي.سي.آر .مورد بررسی قرار گرفت.
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عنوانمجله

.آر.سی.حوزه در جی

تعداد کل مجالت
در هر حوزه در
.آر.سی.جی

رتبه مجله در
هرحوزه در
.آر.سی.جی

عامل
تأثیر

تعدادمقاالت

International journal of cardiology

قلب وعروق

95

24

469/3

64

Annual of nutrition
&metabolism
transplantation
proceedings

متابولیسموغدد
درونریز

89

62

564/1

88

جراحی

139

88

799/0

338

Journal of enduorology

کلیه و مجاری ادرار

63

13

306/3

146

Bonne marrow transplantation

غدد

165

66

998/2

92

Iranian journal of pediatrics

اطفال

94

94

131/0

190

Hepaitits monthly

دستگاهگوارش

65

57

716/0

84

T transplantatio
sproceeding

پیونداعضا

24

21

994/0

338

Iranian journal of public health

بهداشتحرفهای

122

118

224/0

288

Hematology

خونشناسی

61

29

585/2

138

European journal of neurology

مغز و اعصاب

167

66

51/2

168

International journal of dermatology

پوست

48

34

452/1

89

International journal of infectious disease

بیامری های عفونی

57

36

167/2

188

International journal of gynecology
& obstetrics

زنان و زایامن

70

41

408/1

91

Cornea

چشمپزشکی

49

18

106/2

41

Acta cytologica

آسیبشناسی

71

66

69/0

70

61

9

947/4

109

Atherosclerosis supplements

1 جدول

وضعیتضریبتأثیرورتبه
بیشترینمجالتچاپکنندهمقاالت
، زیرشاخهپزشکی22محققانایرانیدر
،حوزههایدندانپزشکی
.آر.سی.دامپزشکی و داروسازی در جی
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منودار 1

میانگینمجالتچاپکننده
مقاالت محققانایرانیدرمقایسه
بامیانگینکلمجالتجی.سی.آر.
درزیرشاخههایپزشکی

همـانگونه که در نمودار  1نشـان داده شده است ،در 60درصد حوزههـای پزشکـی،
میانگین مجـالت چاپکننده مقـاالت محققـان ایرانی باالتر از میانگین مجالت هر حوزه در
جي.سي.آر .است.

منودار 2

میانگینمجالتچاپکننده
مقاالتمحققانایرانیدرمقایسه
بامیانگینکلمجالتجی.سی.آر.
در حوزههای داروسازی،
داندانپزشکیودامپزشکی

همانگونه که در نمودار  2نشان داده شده است ،میانگین عامل تأثيرمجالت چاپکننده
محققان ایرانی در حوزههای دامپزشکی و دندانپزشکی باالتر از میانگین کل مجالت هر حوزه
در جي.سي.آر .است؛ درحالیکه در حوزه داروسازی عکس این قضیه مشاهده میشود.
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کیفیتمقاالتمحققانایرانیدر
حوزهعلومپزشکیازلحاظتأثیرگذاری

منودار 3

میانهمجالتچاپکنندهمقاالت
محققانایرانیدرمقایسه
بامیانهکلمجالتجی.سی.آر.
در تخصصهای پزشکی

همانگونه که در نمودار  3نشان داده شده است ،در بیش از 60درصد حوزههای پزشکی،
سطح میانه مجالت چاپکننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانه مجالت هر حوزه در
جي.سي.آر .است.

منودار 4

میانهمجالتچاپکنندهمقاالت
محققانایرانیدرمقایسهبامیانهکل
مجالتجی.سی.آر.
در حوزههای داروسازی،
داندانپزشکیودامپزشکی

با توجه به نمودار  ،4سطح میانه عامل تأثير مجالت چاپکننده مقاالت محققان ایرانی
در حوزههای دامپزشکی و دندانپزشکی باالتر از میانه عامل تأثير کل مجالت این رشتهها در
جي.سي.آر .است؛ درحالیکه ،در حوزه داروسازی سطح میانه عامل تأثير کل مجالت این رشته
در جي.سي.آر .باالتر ازسطح میانه ضریب تأثير مجالتی است که مقاالت محققان این رشته در
آنها به چاپ رسیده است.
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درپاسخ به سؤال سوم تعداد مجالتی که دارای ضریب تأثير باالتر از  1میباشند مشخص
شدند.

جدول 2

تعداد کل مجالت ،تعداد مجالت
دارای ضرایب تأثیر باالتر از،1
تعداد کل مقاالت و تعداد مقاالت
چاپ شده در مجالت ایرانی نمایه
شده در آی.اس.آی.
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عنوان

تعداد کل
مجالت

مجالت با
رضایبتأثیر
باالتر از 1

فراوانی
(درصد)

تعداد کل
مقاالت

تعداد مقاالت چاپ شده
در مجالت ایرانی منایه
شده در آی.اس.آی.

فراوانی
(درصد)

قلب و عروق

55

44

80

473

-

-

ایم نیشناسی

86

77

89

1380

93

6/7

پزشکی عمومی و داخلی

66

43

65

1507

487

32

متابولیسم و غدد درونریز

62

51

82

651

-

-

جراحی

82

49

59

1282

-

-

یورولوژی

41

37

90

736

-

-

رسطانشناسی

93

87

93

828

-

-

اطفال

64

45

70

781

190

24

گوارش و کبد

46

42

91

673

84

12

پیونداعضا

21

17

80

753

-

-

طب کار

80

66

82

1122

347

30

خونشناسی

52

49

94

773

-

-

مغز و اعصاب

104

93

89

116

-

-

پوست

35

29

82

493

-

-

بیامریهای عفونی

43

40

93

504

-

-

زنان و زایامن

50

38

76

646

106

16

چشمپزشکی

38

31

81

417

40

9/5

آسیبشناسی

48

44

91

342

-

-

بیامریهایقلبی-عروقی

39

38

97

331

-

-

روانپزشکی

60

51

85

520

-

-

رادیولوژی
بیامریهایگرمسیری
(طبجغرافیا)

61

50

81

527

101

19

13

9

69

335

-

-

داروشناسی-داروسازی

104

70

67

2436

122

دامپزشکی

68

40

58

1036

-

-

دندانپزشکی

51

41

80

383

-

-

جمع

1462

1181

-

19045

1570

-
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کیفیتمقاالتمحققانایرانیدر
حوزهعلومپزشکیازلحاظتأثیرگذاری

همانگونه که در جدول 2نشان داده شده است ،در کلیه زیرشاخههای پزشکی ،داروسازی،
داروشناسی ،دامپزشکی ،و دندانپزشکی بیش از  50درصد مجالتی که مقاالت محققان ایرانی
در آنها به چاپ رسیده است دارای ضریب تأثير باالتر از  1میباشند.
در پاسخ به سؤال آخر ،سهم مجالت ایرانی در چاپ مقاالت محققان ایرانی در حوزههای
مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به یافتههای مندرج در جدول  ،2از مجموع  19045مقاله منتشر شده 1570 ،عنوان
مقاله ،معادل  24/8درصد در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي .به چاپ رسیده است؛
درحالیکه در برخی از زیرشاخههای پزشکی نظیر پزشکی عمومی– داخلی ،رادیولوژی،
بیماریهایگرمسیری (طب جغرافیا) ،گوارش و کبد ،و اطفال ،بیشترین تعداد مقاالت در
مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي -.که غالب ًا دارای عامل تأثير پایینی هستند -به چاپ
رسیده است.

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر ،با هدف ارزیابی سطح کیفی مقاالت محققان ایرانی در حوزههای علوم
پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی ،و دامپزشکی نمایه شده در آی.اس.آی ،.به بررسی جایگاه
مجالت چاپکننده این مقاالت به لحاظ عامل تأثير آنها بین سالهای  2009 -2000پرداخته
است .در پاسخ به سؤال اول ،وضعیت ضریب تأثير و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت
مذکور در آنها به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از مجموع
 22عنوان مجله موجود 13 ،مجله ( 59درصد) دارای ضریب تأثير باالتر از  1میباشند
؛  8مجله ( 36درصد) دارای ضریب تأثير پایینتر از  1بوده و یک مجله فاقد ضریب
تأثير است که از این میان تنها  3مجله در جي.سي.آر .حائز رتبههای برتر( )9-1هستند .در
حوزههای داروسازی و دامپزشکی ،کیفیت مجالت مذکور در سطح پایینی است .بهنظر
میرسد پژوهشگران ایرانی در حوزه دندانپزشکی تمایل بیشتري به چاپ مقاالت خود در
مجالت معتبر دارند.
در پاسخ به دومین سؤال ،وضعیت سطح میانگین و میانه ضریب تأثير مجالت چاپکننده
مقاالت محققان ایرانی ،در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثير کل مجالت هر حوزه در
جي.سي.آر .مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که در 60درصد زیرشاخههای
پزشکی و حوزههای دامپزشکی و دندانپزشکی سطح میانگین و میانه ضریب تأثير مجالت
چاپکننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانگین و میانه ضریب تأثير کل مجالت هر
حوزه در جي.سي.آر .است؛ درحالیکه در رشته داروسازی عکس این قضیه مشاهده میشود.
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در پاسخ به سؤال سوم ،تعداد مجالتی که دارای ضریب تأثير باالتر از  1بودند مشخص
ی -
شدند .همانگونه که یافتههای پژوهش نشان دادند در کلیه زیرشاخههای پزشکی ،داروساز 
داروشناسی ،دامپزشکی ،و دندانپزشکی بیش از 50درصد مجالتی که مقاالت محققان ایرانی
در آنها به چاپ رسیده ،دارای ضریب تأثير باالتر از  1میباشند .همچنین ،سهم مجالت ایرانی
در چاپ مقاالت محققان ایرانی در حوزههای مذکور نشان داد که از مجموع  19045مقاله
منتشر شده 1570 ،عنوان مقاله ( 24/8درصد) در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي.
به چاپ رسیده است؛ بهطوریکه ،در برخی زیرشاخههای پزشکی نظیر پزشکی عمومی–
داخلی ،رادیولوژی ،بیماریهایگرمسیری (طب جغرافیا) ،گوارش و کبد ،و اطفال ،بیشترین
تعداد مقاالت در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي -.که غالب ًا دارای عامل تأثير پایینی
هستند -به چاپ رسیده است .همچنین ،پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط نادری
( )1388همسوست؛ بهطوریکه ،مشارکت محققان ایرانی در مجالتی که از عامل تأثير باالیی
برخوردارند غالب ًا کم است ،اما سطح کیفی این مشارکت در مجالت نمایه شده از ایران در
آی.اس.آی - .که غالب ًا عامل تأثير پایینی دارند -نسبت ًا باالست.
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