چڪیده

تحلیـل محتواى بــرترين
نشريات علمےدنيا

هدف پژوهش حارض ،بررسى وضعيت موجود نرشيات علمى بنياملللى
است .جامعۀ مورد مطالعه ،مجموعۀ نرشيات گزارشهاى استنادى
نرشيات مؤسسۀ اطالعات علـمى(آى.اس.آى ).در سال  2005مىبـاشد
ِ
كه بالغ بر 6088نرشيه است .در اين مقاله ،ضمن اشاره به تفاوت اين
نرشيات با ساير نرشيات آى.اس.آى ،.سهم کشورها ،نارشان ،جايگاه
مقاالت علمى ،و همچنني مقاالت مرورى ،نوبت انتشار ،دامنه تعداد
مقاالت ،رضايب تأثري ،و شاخصهاى آنى جامعۀ پژوهش مورد بررسى
قرار گرفت .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که  38درصد نرشيات
گزارش استنادى نرشيات متعلق به اياالت متحده آمريکاست ،بعد از اين
کشور سهم انگستان 21درصد ،هلند  9درصد ،و آملان  7درصد است.
رضيب تأثري حدود نيمى از نرشيات بني صفر تا يک و  75درصد نرشيات
بني صفر تا دو است .شاخص آنى  94درصد نرشيات نيز در دامنۀ صفر تا
يک قرار دارد .تعداد مقاالت نرشيات علمى از استاندارد خاصى تبعيت
منىكند .مقاالت مرورى 3درصد از کل مدارک نرشيات را دربرمىگريند.
زبان غالب نرشيات انگليسى است و  65درصد نرشيات ِجى.سى.آر.
متعلق به  79نارش است.

ڪلیدواژهها

گزارشهاى استنادى نرشياتِ ،جى.سى.آر ،.مؤسسه اطالعات علمى ،آى.اس.آى ، .رضيب تأثري ،شاخص آنى،
نوبت انتشار ،نارشان ،نرشيات
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2

دريافت 1387/11/10 :پذيرش1388/5/10 :

مقدمه

مؤسسة اطالعات علمي ،وابسته به اتحادية بزرگ تامسون  ،با حدود  50سال سابقه
يكي از بزرگترين توليدكنندگان اطالعات ميباشد .تخصص اين مؤسسه در نمايهسازي
و تحليل استنادي است و رسالت آن ،بهعنوان يك مؤسسة نشر پايگاههاي اطالعاتي،
توليد پوشش جامعي از مهمترين و مؤثرترين تحقيقات است . 4امروزه ،پايگاه آي.اس.
آي ،.تعداد كثيري از مجالت بينالمللي ،كتابها ،و مقاالت سمينارها و كنفرانسها را در
موضوعات علوم ،علوم اجتماعي ،هنر ،و علوم انساني تحت پوشش قرار ميدهد كه از
ميان اين مدارك ،مجالت بخش مهمي از دادههاي پايگاه آي.اس.آي .را تشكيل ميدهند.
عوامل متعددي همچون زمانبندي چاپ مجله ،رعايت مقررات بينالمللي نشر از سوي
مجله ،محتواي نوشتاري وعلمي مجله ،بينالمللي بودن مجله ،هيئت تحريريه ،نويسندگان
و نيز دادههاي استنادي مربوط همگي درارزيابي مجالت لحاظ ميگردند (صبوري 1382 ،؛
چمني .)1384 ،مؤسسة آي.اس.آي .يافتههاي علمي منتشر شده بهصورت مقاله را در قالب
سه نمايهنامه علوم ، 5علوم اجتماعي 6و هنر ،و علوم انساني 7ارائه كرده و سپس در جهت
تكميل آن ابزاري را با عنوان گزارشهاي استنادي نشريات (جي.سي.آر 8).فراهم نموده
است .جي.سي.آر .كه هر سال در دو ويرايش علوم 9و علوم اجتماعي تهيه ميگردد ،ابزاري
ك ّمي را جهت رتبهبندي ،مقولهبندي ،و مقايسة مجالت فراهم ميآورد.
3

 .1مربى پژوهشى پايگاه استنادى
علوم جهان اسالم
ail.gazni@isc.gov.ir

 .2مربى پژوهش پايگاه استنادى
علوم جهان اسالم
binesh@isc.gov.ir
3. Thomson corporation
4. http://www.isinet.com
)5. Science Citation Index(SCI
)Social Science Citation Index (SSCI
6. Art & Humanities Citation
)Index(A & HCI
7. Art & Humanities Citation
)Index(A & HCI
8. Journal Citation Reports
(JCR),from: http://portal.
isiknowledge.com
9. JCR Social Sciences Edition
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پژوهش حاضر ،که بر روي کلية نشريات موجود در ويرايش علوم پايگاه گزارشهاي
استنادي نشريات سال  2005انجام پذيرفته ،بر آن است تا به اين سؤالها پاسخ گويد :چه
نشرياتي در پايگاه آي.اس.آي 10.نمايه ميشوند؟ چه تفاوتي بين اين نشريات و نشريات
نمايه شده در پايگاه گزارشهاي استنادي نشريات (كه از اين پس در اين متن در بسياري
موارد با عنوان جي.سي.آر .به آن اشاره خواهد شد) وجود دارد؟ نشريات موجود در پايگاه
جي.سي.آر .متعلق به كدام كشورها هستند؟ در ويرايش علوم جي.سي.آر .در سال 2005
باالترين رتبهها مربوط به كدام مجالت است؟ پايينترين رتبهها به كدام مجالت اختصاص
يافته است؟ شاخص آني 11نشريات موجود در پايگاه جي.سي.آر .در چه دامنههايي قرار
ميگيرد؟ آيا تعداد مقاالت در مجالت جي.سي.آر .از استاندارد خاصي پيروي ميكنند؟ آيا
به مقاالت مروري در اين مجالت وزن خاصي داده ميشود؟ ب ه عبارت ديگر آيا مقاالت
مروري حجم زيادي از محتواي مجالت را به خود اختصاص دادهاند؟ آيا نشريات موجود
در پايگاه جي.سي.آر .توسط ناشران خاصي توليد ميشوند؟آيا اين نشريات صرف ًا به زبان
انگليسي منتشر ميشوند؟ آيا نشريات داراي رتبة باالتر در پايگاه جي.سي.آر .از الگوي
نوبت انتشار خاصي تبعيت ميكنند؟

نرشيات آى.اس.آى.

مؤسسة اطالعات علمي تامسون مبتني بر قانون بردفورد بنيانگذاري شدهاست .قانون
بردفورد خاطرنشان ميسازد که بخش عمدة توليدات علمي در تعداد اندکي از نشريات
علمي ،كه نشريات هسته ناميده ميشوند ،منتشر ميشوند (گارفيلد .)1965 ،اين مؤسسه ،به
نمايهسازي تعداد خاص و محدودي از نشريات منتشر شده در سطح بينالمللي ميپردازد.
تعداد نشريات ثبت شده در راهنماي اولريخ ،12بالغ بر هشتادهزار نشريه ميباشد ،اما تعداد
واقعي نشرياتي که در سطح بينالمللي منتشر ميشوند باالتر از اين ميزان ميباشد .بهعنوان
نمونه ،در پژوهشي كه تعدادي از محققان بهمنظور جست وجوي نشريات ايراني در اولريخ
انجام دادند ،مشخص گرديد كه ميزان نشريات ثبت شدة ايراني در اولريخ يک ششم تعداد
كل نشريات ايراني ميباشد (مهراد .)1385 ،بنابراين ،تعداد نشريات بينالمللي نيز بايد
وسيعتر از حجم ثبت شده در اولريخ باشد .اين در حالي است که آي.اس.آي .فقط تعداد
 14.000نشريه را نمايهسازي ميکند .چنانچه قب ً
ال ذكر گرديد ،در آي.اس.آي .نشريات بر
اساس اصول و ضوابط خاصي ارزشگذاري ميشوند؛ هرچند اين نکته شايان ذکر است
که برخي از نشريات علمي در اين پايگاه قرار نميگيرند.
10 . Institute for Scientific Information
)(ISI
11 . Immediacy index
12. Ulrich
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است كه از دادههاي استنادي بيش از  7500مجلة علمي و فني از سرتاسر جهان تهيه ميگردد.
پوشش اين پايگاه ،چندرشتهاي و بينالمللي است .اين نمايه ،ساالنه در دو ويرايش علوم
و علوم اجتماعي تهيه ميگردد (مقصودي دريه .)1383 ،در واقع ،برترينهاي آي.اس.
آي .در جي.سي.آر .قرار ميگيرند .چنانچه قب ً
ال نيز ذكر گرديد مطالعة حاضر ،مبتني بر
دادههاي ويرايش علوم گزارشهاي استنادي نشريات سال  2005انجام پذيرفتهاست.تعداد
نشريات ويرايش علوم جي.سي.آر .در سال 2005 ،كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار
گرفتهاند ،بالغ بر  6088نشريه است و ويرايش علوم اجتماعي در اين سال شامل 1747
نشريه ميباشد .جي.سي.آر ،در واقع به رتبهبندي نشريات برحسب شاخصهايي از قبيل
ضريب تأثير ،13شاخص آني ،نيمعمر استنادشونده ، 14تعداد كل استنادها 15و تعداد مقاالت
ميپردازد .در اين پايگاه ،نشريات بهصورت موضوعي نيز قابل تفكيك ميباشند .در هر
بخش موضوعي،ضريب تأثير ميانه 16و ميانگين تجمعي ضريب تأثير 17نيز قابل مشاهده
است .در محاسبة ضريب تأثير ميانه ،کلية نشريات موجود در يک مقولة موضوعي مورد
توجه قرار ميگيرند .کلية نشريات موجود در يک مقولة موضوعي ،ابتدا بهترتيب نزولي
ضرايب تأثير مرتب ميشوند .ضريب تأثير ميانه ،ضريب تأثير نشريهاي است که از نظر
تعداد در وسط مقولة موضوعي قرار گرفتهباشد .براي مثال ،اگر در يک مقولة موضوعي 41
مجله وجود داشتهباشد ،در فهرست مرتب شدة نشريات ،براساس ضرايب تأثير ،ضريب
تأثير مجله  ،21ضريب تأثير ميانة آن مقولة موضوعي است .ميانگين تجمعي ضريب
تأثير نيز به كل يك مقولة موضوعي مربوط ميشود؛ به اين ترتيب كه محاسبة ميانگين
تجمعي ضريب تأثير دقيق ًا مانند محاسبة ضريب تأثير يك مجله است با اين تفاوت كه
براي محاسبة اين شاخص كلية مجالت يك مقولة موضوعي درنظر گرفته ميشوند .در
محاسبة اين شاخص ،جمع كل استنادها به كلية مجالت در مقولة موضوعي به تعداد كل
مقاالت همين نشريات در همان مقولة موضوعي تقسيم ميگردد .در پايگاه جي.سي.آر،.
امكان مرتبسازي نشريات برحسب شاخصهاي مختلف وجود دارد .بنابراين ،رتبهبندي
نشريات برحسب شاخص تعيين شده و مشاهدة جايگاه هر نشريه ،در ميان كل نشريات،
امكانپذير است.

سهم ڪشورها در جى.سى.آر.

سهم کشورها در نشريات جي.سي.آر .متفاوت است .اياالت متحدة آمريكا با تعداد 2300
نشريه 38 ،درصد نشريات موجود در ويرايش علوم جي.سي.آر .در سال  2005را به خود
اختصاص داده است .پس از اياالت متحدة آمريكا ،كشور انگلستان با اختصاص  21درصد
از نشريات پايگاه جي.سي.آر .به خود در رتبة دوم قرار دارد .بعد از انگلستان كشورهاي
هلند و آلمان به ترتيب با  9درصد و  7درصد در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند .با نگاهي

13. Impact factor
14. Cited half-life
15. Total cites
16. Median impact factor
17. Aggregate impact factor
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به فهرست اصلي نشريات 18در سايت مؤسسة اطالعات علمي تامسون ،اين اعداد قابل
توجيه هستند .تعداد نشريات اياالت متحدة آمريکا در فهرست اصلي نشريات مؤسسة
آي.اس.آي ،.حدود  4500نشريه ميباشد .انگلستان ،هلند ،و آلمان نيز بهترتيب حدود
 ،900 ،2700و  800نشريه را به خود اختصاص دادهاند .از جمهوري اسالمي ايران حدود
 20نشريه در اين فهرست وجود دارد که از اين تعداد ،سه نشريه به پايگاه جي.سي.آر.
وارد شدهاند .سهم امارات متحدة عربي ،با 50نشريه در فهرست اصلي نيز سه نشريه در
جي.سي.آر .ميباشد .وضعيت ترکيه نيز همانند امارات متحدة عربي است .ترکيه ،با 50
نشريه در فهرست اصلي نشريات ،سه نشريه در جي.سي.آر .دارد .در نمودار  ،1وضعيت
 10کشوري كه بيشترين تعداد نشريات جي.سي.آر .را به خود اختصاص دادهاند ،نشان
داده شده است.

منودار 1

سهم ده ڪشور اول بر حسب تعداد
نرشيات -جى.سى.آر.

رضيب تأثري

18 . ISI Master Journal List

60

ضريب تأثير يکي از مهمترين شاخصهاي اندازهگيري در رتبهبندي نشريات است كه
عبارت است از نسبت تعداد استنادهاي تعلق گرفته به يک نشريه در دو سال قبل به تعداد
مقاالت دو سال گذشتة آن نشريه ،در يك سال مشخص (مهراد و مقصودي .)1385 ،مبناي
محاسبه ،شاخصهاي گزارشهاي استنادي نشريات يک سال است .بنابراين ،ضريب
تأثير يک نشريه در سالهاي مختلف ميتواند با هم متفاوت باشد .بهمنظور محاسبة
شاخصهاي موردنظر ،اطالعات دورة سه سالة نشريه وارد شده و در محاسبات لحاظ
ميگردد .بهعنوان نمونه ،براي محاسبة ضريب تأثير يك نشريه در سال  ،2005ورود
اطالعات سالهاي  2003و 2004آن نشريه نيز ضرورت دارد .تعداد استنادها در اين فرمول
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به تعداد استنادهاي نشريه در سال مبنا بازميگردد که ،در پژوهش حاضر ،سال  2005است.
تعداد مقاالت در اين فرمول ،به تعداد مقاالت دو سال قبل نشريه بازميگردد ( 2003و
 .)2004استنادها فقط از نشريات نمايه شده در پايگاه آي.اس.آي .محاسبه ميگردند.
حاصل تقسيم اين دو بخش ضريب تأثير يک نشريه را تشکيل ميدهد .بنابراين ،اگر
ضريب تأثير نشريه عدد يک باشد بيانگر اين واقعيت است که به ازاي هر مقاله نشريه يک
استناد به آن نشريه صورت گرفته است .دامنة ضريب تأثير نشريات مورد مطالعه در اين
پژوهش در نمودار  2قابل مشاهده است.

منودار 2
طبقــهبندى نشريات برحسب
ضريب تأثير  -جى.سى.آر.

ضريب تأثير  50درصد نشريات بين صفر تا يک است .اين دامنه حدود  2900نشريه
از مجموعة نشريات بخش علوم گزارش استنادي نشريات را دربرميگيرد .بنابراين ،حدود
نيمي از نشريات علمي ،به ازاي هر مقاله حداكثر تا يكبار مورد استناد قرار ميگيرند.
ضريب تأثير حدود  1600نشريه بين يک تا دو ميباشد که اين نشريات  26درصد کل
نشريات را شامل ميشوند .ضريب تأثير  12درصد نشريات بين دو تا سه ،و  12درصد
بين سه تا  10ميباشند .فقط  1درصد نشريات هستند كه ضريب تأثير آنها بين  11تا 55
است .بنابراين ،درصد کمي از نشريات از ضريب تأثير فوقالعاده بااليي برخوردار هستند.
در جدول  ،1بيست نشريهاي كه داراي باالترين ضرايب تأثير در سال  2005هستند ،نشان
داده شدهاند .ضريب تأثير نشرية  CA-A Cancer Journal For Cliniclansنزديک  50است .اين
بدان معني است که بهطور متوسط هر مقالة اين نشريه 50بار در توليدات علمي ديگر مورد
استفاده قرار گرفته است.
در جدول  ،2ده نشريه از بخش علوم جي.سي.آر .با پايينترين ضرايب تأثير آورده
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شدهاست .در اين جدول ،نشرية  Mer-Marine Engineers Reviewبا ضريب تأثير  0/004در
قعر جدول قرار دارد .اين بدان معني است که اين نشريه به ازاي هر  1000مقاله  4بار يا
به ازاي هر  330مقاله يکبار مورد استناد قرار گرفته است .تعدادي از اين نشريات متعلق
به آمريکا و انگستان هستند ،در جايي که پيشداوري در مورد اين دو كشور اين است که
جي.سي.آر .بايد از وضعيت فوق العادهاي برخوردار باشند.

تمامي نشريات آنها در

آمريکا

49/794

عنواننرشيه

CA-A Cancer Journal For Clinicians

1

آمريکا

47/4

Annual Review OF Immunology

2

آمريکا

44/016

NewEngland Journal OF Medicine

3

آمريکا

33/456

Annual Review OF Biochemistry

4

انگلستان

31/694

Nature Reviews Cancer

5

آمريکا

30/927

Scimnce

6

انگلستان

30/458

Nature Reviews Immunology

7

آمريکا

30/254

Reviews OF Modern Physics

8

انگلستان

29/852

Nature Reviews Molecular CellBioology

9

آمريکا

29/431

Cell

10

انگلستان

29/273

Nature

11

آمريکا

28/878

Nature Medicine

12

آمريکا

28/721

Physiological Reviews

13

آمريکا

27/011

Nature Immunology

14

آمريکا

25/797

Nature Genetics

15

آمريکا

24/148

Annual Review OF Neuroscience

16

انگلستان

23/878

Lancet

17

آمريکا

23/69

Annual Reviews OF Cell AND Developmental Biology

18

آمريکا

23/494

Jama-Journal OF The American Medical Association

19

آمريکا

22/738

Nature Biotechnology

20

جدول 1

بيست نرشيۀ داراى باالتــرين
رضايب تأثري  -جى.سى.آر.
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کشور

رضيب تأثري

انگستان

0/004

Mer-Marine Engineers Review

انگستان

0/005

Naval Architect

اوکراين

0/008

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Radioelektronika

هند

0/010

Iete Technical Review

انگستان

0/010

Tce

آمريکا

0/012

E&MJ-Engineering and Mining Journal

آمريکا

0/012

EE-Evaluation Engineering

انگستان

0/018

Aircraft Engineering and Aerospace Technology

آمريکا

0/018

Veterinary Economics

زالندنو

0/021

Wool Technology and Sheep Breeding

جدول 2
ده نشريه با ڪمترين ميـزان
ضريب تأثير– جى.سى.آر.

شاخص آنى

شاخص آني كه بهعنوان يكي ديگر از شاخصهاي اساسي جي.سي.آر .مطرح ميباشد،
عبارت است از نسبت تعداد استنادهاي تعلق گرفته به يك نشريه ،به تعداد مقاالت آن
نشريه در سال مورد بررسي (مهراد .)1385 ،شاخص آني به تازگي مقاالت نشريه و
سرعت در استفاده از مقاالت نشريه بازميگردد .اين شاخص از طريق محاسبة تعداد
استنادهاي سال جاري نشريه به مقاالت همان سال شکل ميگيرد .بنابراين ،در مطالعة
حاضر تعداد استنادهاي تعلق گرفته به نشريه ،در سال  ،2005به تعداد مقاالت همان نشريه
در سال  2005تقسيم ميگردد و شاخص آني آن نشريه محاسبه ميگردد .چنانچه در
نمودار  3قابل رؤيت است ،شاخص آني  94درصد از نشريات بين صفر تا يک است.
به عبارت ديگر 5766 ،نشريه در اين طبقه قرار مي گيرند .اين بدان معني است که اکثر
نشريات جي.سي.آر .به ازاي هر مقاله در همان سال تا يکبار مورد استناد قرار گرفتهاند .تنها
حدود  4درصد از نشريات داراي شاخص آني بين يک تا دو ميباشند و 2درصد داراي
شاخص آني بين  2تا  21ميباشند .تنها نشرية  CA-A Cancer Journal FOR Cliniclansداراي
شاخص آني  21بود که با توجه به تعداد استنادهاي اين نشريه بديهي است.
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منودار 3

طبقــهبندىشاخـصآنى
نرشيات -جى.سى.آر.

تعداد مقاالت

محتواي مجالت متنوع ميباشد .مهمترين محتواي مجالت را مقاالت علمي ،مقاالت مروري،
يادداشتهاي هيئت تحريريه ،نامهها ،اخبار ،و چكيدههاي ارائه شده در كنفرانسهاي علمي

تشكيل ميدهند .در پايگاه جي.سي.آر .تنها مقاالت علمي و مروري بهعنوان موارد قابل
استناد 19درنظر گرفته ميشوند .ساير موارد ،در محاسبات جي.سي.آر .لحاظ نميگردند ،زيرا
اين موارد عموم ًا مورد استناد قرار نميگيرند .20اين بدان مفهوم است که در محاسبة استنادها
فقط از ارجاعات اين دو بخش استفاده ميشود .طبق اطالعات موجود در ويرايش علوم

جي.سي.آر ،.در سال  ،2005مقاالت علمي  71درصد ،مقاالت مروري  3درصد ،و ساير

موارد  26درصد محتواي نشريات را به خود اختصاص دادهاند .در نمودار  4سهم هريك از

اين موارد به تصوير كشيده شدهاست.

منودار 4

نسبت تعداد مقاالت به ساير
موارد – جى.سى.آر.

19. Citable items
20. http://portal.isiknowledge.com
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با توجه به اينكه مقاالت علمي حجم عمدهاي از مجالت را به خود اختصاص ميدهند
و همچنين با توجه به اين مسئله كه افزايش تعداد مقاالت ،بدون در نظر گرفتن ميزان
ارزشمندي آنها در جامعة علمي موجب كاهش ضريب تأثير نشريه ميگردد ،اين سؤال
پيش ميآيد كه آيا نشريات با رتبة باال از استاندارد مشخصي از جهت تعداد مقاالت تبعيت
ميکنند؟ آيا بين تعداد مقاالت يك مجله و ضريب تأثير آن رابطة معنيداري وجود دارد؟
بهعبارت ديگر ،آيا تعداد مقاالت باالتر باعث افزايش ضريب تأثير يا کاهش آن ميگردد؟
نسبت تعداد استنادها به مقاالت يک نشريه ضريب تأثير آن نشريه را تعيين ميکند .از
آنجاکه مالک ارزشمندي نشريه ،تعداد استنادها يا بهعبارت ديگر بسامد استفاده است ،آيا
نشريات موجود در جي.سي.آر .از استاندارد خاصي تبعيت ميکنند؟
در جدول  ،3پنج نشريه از جي.سي.آر .که داراي باالترين تعداد مقاله هستند مشاهده
ميشوند .نشرية  Physical Review Lettersبا  3.694مقاله از ضريب تأثير بااليي برخوردار
است .ساالنه  52شماره از اين نشريه منتشر ميشود که بهطور متوسط در هر شماره 71
مقاله وجود دارد .ضريبتأثير اين نشريه نشان ميدهد که هر مقالة اين نشريه ،بهطور
متوسط 7/5 ،بار مورد استناد قرارگرفتهاست .در ميان نشرياتي که باالترين ضرايب تأثير
را به خود اختصاص دادهاند نيز تنوع در تعداد مقاالت وجود دارد .نشرية  Natureداراي
 1.065مقاله است .اين نشريه در سال  2005با ضريب تأثير  29در جايگاه يازدهم در بين
نشريات جي.سي.آر .قرار دارد .در مقابل ،نشريه  ،CA-A Cancer Journal FOR Cliniciansبا
ضريب تأثير  ،50فقط  20مقاله منتشر كردهاست .بههرحال ،بايد گفت تعداد مقاالت رابطة
معنيداري با ضريب تأثير ندارد ،بلکه ارزشمندي مقاالت است که جايگاه يک نشريه را
مشخص مينمايد.
متوسطتعدادمقاله

نوبت

تعداد

به نوبت انتشار

انتشار

مقاله

0/402

429

44

18868

Lecture Notes IN Computer Science

3/185

128

48

6126

Physical Review B

5/854

97

52

5050

Journal OF Biological Chemistry

4/127

85

52

4414

Applied Physics Letters

7/489

71

52

3694

Physical Review Letters

رضيب تأثري

عنواننرشيه

جدول 3
پنج مجلۀ برترازجهت
تعداد مقاله – جى.سى.آر.
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در مقابل ،چنانچه در جدول  4نيز مشاهده ميشود برخي از نشريات با ضريب تأثير مناسب از
تعداد مقـاالت اندکي برخـوردار هستند .در اينجـدول دو نشريــه با ضـريب تأثير نزديـك
به  4ديده ميشوند .نشرية  Progress IN Histochemistry AND Cytochemistryبا يک مقاله ،ضريب
تأثير  4/286را به خود اختصاص دادهاست .همانگونه که مشاهده ميکنيد در اين بخش نيز
استانداري وجود ندارد .شايد بتوان اذعان داشت که هدايت نشريات با تعداد مقاالت کمتر
به مراتب آسانتر است .بهنظر ميرسد پايين نگاهداشتن تعداد مقاالت و برنامهريزي بهمنظور
افزايش تعداد استنادها ميتواند روش کارآمدي براي نشريات کشور باشد.

جدول 4

نرشيات داراى رضيب تأثري
با کــمرتين تعداد مقــاله
درسال – جى.سى.آر.

رضيب تأثري

تعداد مقاالت

0/349

1

Malacologia

3/968

1

Who Technical Report Series

4/286

1

Progress IN Histochemistry and Cytochemistry

0/61

1

Journal Of Elasticity

0/583

2

Annales De Physique

مقاالت مرورى

عنواننرشيه

همة آثار علمي تخصصي مانند مقاالت مجالت ،كتابها ،گزارشهاي تحقيق ،و نظاير آنها
شامل استناد به آثار مرتبط قبلي در قالب پانويس يا فهرست منابع ميباشند .مراجع عمدت ًا
منعكسكنندة روابط اساسي و مثبت ميان اسناد ،مدارك ارجاعدهنده (استنادگر) ،و منابع مورد
ارجاع (مورد ارجاع) هستند .ارجاعات به يك انتشار نشاندهندة نفوذ و تأثير علمي آ ن مدرك
ميباشد (داورپناه.)1384 ،
ي نشان داد که مقاالت مروري از متوسط تعداد
از نظر تعداد ارجاعات (منابع) ،بررس 
ارجاعات بااليي برخوردار هستند .تعداد ارجاعات مقاالت مروري سه برابر مقاالت
علمي است اين نسبت در مورد ساير مدارک محتواي نشريات به  38برابر ميرسد.
براي  796.185مقالة علمي سال  2005نشريات ويرايش علوم پايگاه جي.سي.آر ،.تعداد
 22.379.148ارجاع ثبت شدهاست .در مقابل ،براي  37.933مقالة مروري 3.661.922
ارجاع ثبت گرديدهاست که چنانچه در نمودار  5نيز قابل مشاهده است ،نشاندهندة ميزان
باالي تعداد ارجاعات مقاالت مروري است .بهعبارت ديگر ،هر مقالة علمي بهطور متوسط،
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داراي  28ارجاع ميباشد و اين درحالي است كه به هر مقاله مروري ،بهطور متوسط96 ،
ارجاع اختصاص يافتهاست .اين تعداد ،براي ساير مدارک ،بهطور متوسط 2 ،ارجاع بوده
است .مقاالت مروري فقط  3درصد از کل مدارک نشريات را دربرميگيرند.
طبق تعريف راهنماي پايگاه جي.سي.آر ،.يك مورد زماني بهعنوان مقالة مروري تلقي
ميشودكه يکي از شرايط زير را احراز نمايد:
 .1به بيش از  100منبع ،21استناد داده باشد (داراي بيش از  100ارجاع باشد)،
 .2در يك منبع مروري و يا در بخش مرور يك مجله آورده شده باشد،
 .3كلمة «بررسي» يا «مرور» در عنوان آن وجود داشته باشد ،و
22
 .4در چكيدة آن ذكر شده باشد كه مرور يا بررسي است.

منودار 5
ميانگين تعداد ارجاعـات مــدارک
مختلفتشڪيلدهندۀ محتواى
نشريات – جى.سى.آر.

زبان و نارشان

زبان اصلي نشريات جي.سي.آر .انگليسي است .تعداد نشريات انگليسي زبان در بخش
ل
علوم جي.سي.آر .رقم  5.123نشريه ميباشد ،اما تعداد نشريات چندزباني نيز قاب 
مالحظه است 709 .نشرية چندزبانه در جي.سي.آر .وجود دارد.چنانچه در جدول  5نيز
مشاهده ميشود؛ زبانهاي آلماني ،فرانسه ،چيني ،ژاپني ،و روسي از جمله ساير زبانهاي
نشريات جي.سي.آر .در بخش علوم هستند .اما نکتة قابل توجه حضور تک يا دو شمارهاي
زبانهاي پرتغالي ،ايتاليايي ،رومانيايي ،کرواتي ،هلندي ،و کرهاي است .اين نکته براي
نشريات فارسي زبان داراي اهميت است .برنامهريزي در اين حوزه ميتواند منجر به
حضور نشريات فارسي زبان در آي.اس.آي .گردد.

21. Reference
22. http://portal.isiknowledge.com
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جدول 5

توزيعزبانـى
نرشيات جى.سى.آر.

زبان

تعداد

زبان

تعداد

انگليسى

5123

روسى

14

چند زبانه

709

پرتغالى

3

آملـانى

52

ايتاليايى

2

فرانسه

35

رومانيايى

2

چينى

16

کرواتى

1

اسپانيايى

15

هلندى

1

ژاپنى

14

کره اى

1

حدود  1500ناشر ،نشريات بخش علوم جي.سي.آر .را منتشر مي کنند .در اين ميان،
 10ناشر 1908 ،نشريه را در اختيار دارند .بهعبارت ديگر ،حدود  32رصد انتشارات متعلق
به  10ناشر است .اسامي اين ناشران در جدول  7آمده است .هر کدام از اين ناشران بين
 115تا  442نشريه را منتشر ميکنند 1998 .نشريه توسط  69ناشر ديگر منتشر ميشوند.
اين ناشران ،بين  11تا  91نشريه را منتشر ميکنند .يک محاسبة ساده نشان ميدهد که
65درصد مجالت منتشرشده در جي.سي.آر .متعلق به  79ناشر است و 35درصد باقيمانده
متعلق به  1362ناشر ديگر ميباشد .جدول  6بيانگر توزيع ناشران و تعداد مجالت است.

جدول 6

توزيع نارشان و تعداد
مجالت منترشه – جى.سى.آر.
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انتشارات

نارش

نرشيه

442-115

10

1908

91-11

69

1998

10-2

303

1023

1

1058

1059
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در صدر ناشران جي.سي.آر ،.اشپرينگر قرار دارد .اين ناشر ،به همراه بلکول و الزوير
ساينس ،بخش قابل مالحظهاي از نشريات جي.سي.آر .را در اختيار دارند .حال اين
پرسش مطرح ميگردد که آيا فقط حرکت به سمت افزايش توليدات علمي کافي است؟
ناشران قوي چه نقشي در تبيين جايگاه جمهوري اسالمي ايران ميتوانند داشته باشند؟
جامعهاي که خواهان حضور قوي در عرصة علم بينالمللي است بايد از ناشران قوي و
کارآمد برخوردار باشد.
نارش

تعدادمجالت
442

Springer

327

Blackwell Publishing

304

Elsevier Science BV

190

Pergamon-Elsevier Science LTD

145

Lippincott Williams & Wilkins

136

Taylor & Francis inc

128

Taylor & Francis LTD

121

Elsevier SCI LTD

115

Academic Press INC Elsevier Science

91

IEEE-INST Electrical Electronics Engineers INC

جدول 7
 10ناشر برتر برحسب تعداد
انتشارات–جى.سى.آر.

نوبت انتشار

آيا نشريات علمي از الگوي نوبت انتشار خاصي تبعيت ميکنند؟ بررسي حاضر نشان داد
که چنين نيست .حتي الگوي نوبت انتشار نشريات با ضريب تأثير باال نيز معين نميباشد.
نمودار 6و جدول  8بيانگر اين واقعيت است.
تعداد نرشيه

تعداد شامره در سال

1829

4-1

3660

12-5

473

75-13

26

بى قاعده

جدول 8
توزيع نوبت انتشار
نشريات  -جى.سى.آر.
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 1829نشريه داراي نوبت انتشار  1تا  1( 4تا  4شماره در سال) ميباشند .اين بخش
 30درصد نشريات را تشکيل ميدهد .در مقابل ،نشريات با نوبت انتشار  12 -5شماره
در سال 60 ،درصد سهم کل نشريات را بهخود اختصاص دادهاند .نشريات بيقاعده،
هرچند در سطح اندک ،اما در جي.سي.آر .حضور دارند .تعداد اين نشريات  26عدد
ميباشد .نکتة شايان توجه آن است که  1514نشرية موجود در فهرست اصلي نشريات در
سايت آي.اس.آي ،.از نوبت انتشار بيقاعده برخوردار هستند .البته آي.اس.آي .خاطرنشان
ميسازد که فهرست اصلي ،شامل نشريات فعلي و همچنين متوقف شدة قبلي در مجموعة
اين مؤسسه است.

منودار 6

توزيع نرشيـات جى.سى.آر.
برحسب نوبت انتشار

نتيجهگريى

مطالعة ساختار نشريات آي.اس.آي .پاسخگوي سؤاالت متعددي است که در ذهن متوليان
توليد علم کشور وجود دارد .اگر بخواهيم جهاني باشيم و جهاني عمل کنيم بايد بدانيم
وضعيت نشريات بينالمللي چگونه است .امروزه ،آي.اس.آي .بستري پذيرفتهشده در
توليدات علمي بينالمللي به حساب ميآيد و به شاخص غالب براي اندازهگيري علمي
کشورها تبديل شده است .حضور نشريات ايراني در اين پايگاه ميتواند سهولت در
نشر دانش ايراني در سطح بينالمللي را به همراه داشته باشد .مطالعاتي اينچنيني ميتواند
سياستگذاران علمي کشور را در شناسايي وضعيت موجود در کشور و مقايسة آن با
وضعيت ساير كشورهاي جهان ياري رساند.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که  38درصد نشريات گزارش استنادي نشريات،
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تحليــل محتواى برتـرين
نشريات علمے دنيا

متعلق به اياالت متحدة آمريکاست ،بعداز اين کشور ،سهم انگستان  21درصد ،هلند 9
درصد ،و آلمان  7درصد است .ضريب تأثير حدود نيمي از نشريات بين صفر تا يک ،و
 75درصد نشريات بين صفر تا دو است .شاخص آني  94درصد نشريات نيز بين صفر
تا يک قرار دارد .تعداد مقاالت نشريات علمي از استاندارد خاصي تبعيت نميکند و بين
ضريب تأثير مجالت و تعداد مقاالت رابطة معنيداري وجود ندارد .فقط از ارجاعات
مقاالت علمي و مروري در تعيين شاخصهاي مختلف استفاده ميگردد .مقاالت مروري
 3درصد از کل مدارک نشريات را دربرميگيرند و متوسط تعداد ارجاعات به ازاي هر
مقاله  96مي باشد .زبان غالب نشريات انگليسي است .نزديک به  85درصد نشريات به
اين زبان تعلق دارد .وجود نشرياتي از کره ،کرواسي ،و هلند بيانگر اين مدعاست که راه
براي حضور نشريات فارسي زبان در آي.اس.آي .وجود دارد ،اما به برنامهريزي نياز دارذ.
 65درصد نشريات جي.سي.آر .متعلق به  79ناشر است .نشريات از نوبت انتشار خاصي
تبعيت نميکنند ،اما نوبت انتشار  60درصد مجالت بين  12 -5است.

پيشنهادات

 .1سياستگذاران علمي کشور بايد نسبت به سياستگذاري صحيح در جهت فرهنگسازي
در زمينة استناد اقدام نمايند .آسيبشناسيهاي استنادي در اين حوزه ميتواند بسيار
کارآمد باشد.
 .2مراکز اطالع رساني ملي مانند مرکز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري ميتواند
بهعنوان پل ارتباطي ميان محققان و توليدات علمي داخلي مطرح باشد و در نتيجه
بهکارگيري ،استفاده ،و استناد به توليدات علمي داخلي را دربرداشته باشد .تقويت
چنين مراکزي بايد بيش از پيش کانون برنامهريزيها قرار گيرد.
 .3اشپرينگر  ،1450بلک ول  ، 850الزوير  ،2000و تيلور و فرانسيس  1000نشريه
منتشر ميکنند .نشر يک صنعت حرفهاي است .اروپا و آمريکا به لطف ناشران قوي
خود حضور مستحکمتري در آي.اس.آي .دارند .سرمايهگذاري و پشتيباني ناشران و
ايجاد زمينههاي الزم جهت داشتن ناشران قوي باعث حضور قويتر در عرصههاي
بينالمللي علم ميگردد.
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