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چڪیده

هدف: شناسایی و معرفی معیارهای ارزیابی نرشیات علمی مطرح 
در سطح ملی و بین املللی و ارائه لیستی از معیارهای یکپارچه برای 

ارزیابی نرشیات علمی فارسی.
ـّی، با استفـاده از  روش/ رویکـرد پژوهـش: روش پژوهـش کم
شیـوه  های کتابخـانه  ای، دلفی، و پیامیشـی می باشـد. داده  ها به 
وسیله سیاهـه  وارسـی  )محقق ساخته و متشکل از هفتـادونه معیار( 
و پرسشنامه )با هفتادونه سؤال مطابق با هفتادونه معیار( گردآوری 

شده است.
از شناسـایی معیارهـا، وزن مناسب هر  یافته ها پس  یافتـه ها: 
معیار توسط متخصصین حوزه نرشیات علمی و علوم کتابداری و 
اطالع رسانی تعیین شد. یافته  های پرسشنامه و تحلیل نظر رسدبیران 
و دست  اندرکاران نشان داد 71 معیار با سطح معناداری کمرت از 0/05 

مورد توافق اکرثیت قرار دارد.
نتیجه گیری: در این پژوهش با ارائه لیستی یکدست شامل هفتادونه 
معیار برای ارزیابی نرشیات علمی گامی به جلو برداشته شده است 
كه می  تواند به مؤسسات مختلف در جهت انتخاب، ارزیابی و تعیین 

اعتبار نرشیات علمی یاری رساند.
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مقدمه 
در جهان معاصر مجالت علمی به دالیل متعدد در انتقال اطالعات جاری نقش مهمی دارند، 
و به اعتقاد پژوهشگران این مجالت در کنار سایر وسایل ارتباطی در زمینه علم و تکنولوژی 
دارای جایگاهی خاص و گاهی منحصربه  فرد هستند. این مجالت که در گروه نشریات 
ادواری قرار می گیرند رسانه انتقال اطالعات، مطالعات، و پژوهش های علمی و فنی هستند 
)محسنی، 1379، ص42(. مجله های علمی زیرمجموعه بزرگی از پیایندها و ادواری ها به شمار 
می آیند. براساس آمار »راهنمای بین المللی نشریات ادواری اولریخ4«، حدود 300 هزار پیایند 
در دنیا منتشر می شوند که حدود 10 تا 15 درصد آنها علمی است، یعنی بین 30 تا 45 هزار 
مجله علمی در دنیا وجود دارد )منصوریان، 1389، ص166(. از این رو روزبه  روز انتشار و 
تعداد مخاطبین نشریات علمی در فرم  های چاپی و الکترونیکی در بین جوامع و حوزه های 
مختلف علمی روبه افزایش است. مخاطبین نشریات علمی که شامل انواع مراکز، سازمان ها، 
پایگاه های اطالعاتی، پژوهشگران، و کتابخانه  ها هستند برای دسترسی به مهم ترین نشریات 
علمی، از روش  های گوناگونی بهره می  گیرند. یکی از مؤسسات در سطح بین المللی، مؤسسه 
»تامسون – رویترز5 «، موسوم به »آی.اس.آی.6« است که از طریق ارزیابی، مجله های معتبر را 
انتخاب می  کند. در ایران نیز دو مؤسسه »مرکز منطقه  ای اطالع رسانی علوم و فناوری7« و »پایگاه 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی8« زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از 

1.  کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

)نویسنده مسئول(

e.mirzaei85@yahoo.com 

2.  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه الزهرا)س(  

3 .  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه الزهرا)س(  

4. Ulrich’s International 

Periodicals Directory  

5. Thomson Reuters

6. Institute for Scientific 

Information  )ISI(

7. Regional Information Center for 

Science and Technology )RICeST(

8. Scientific Information 

Database )SID(
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شاخص های بین المللی و ارائه گزارش های استنادی برای انتخاب، ارزیابی و رتبه بندی نشریات 
علمی به زبان فارسی و دیگر زبان ها فعالیت دارند. از سوی دیگر »کمیسیون بررسی نشریات 
علمی کشور« نیز زیرنظر معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معیارهای 
کّمی و کیفی ارزیابی مختلف دیگری در جهت ارزیابی و تعیین اعتبار )علمی- ترویجی و 
علمی- پژوهشی( نشریات علمی به زبان های مختلف در تمام حوزه های موضوعی استفاده 
می  کند. عدم وجود معیارهای یکپارچه برای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی 
می تواند سازمان ها، مؤسسات، انجمن های علمی، پژوهشگران، و کتابخانه ها را که هر یک به 
دالیل مختلف قصد ارزیابی نشریات علمی فارسی را دارند، با مشکل عدم یکدستی در معیارها 
مواجه  کند. برای تعیین مرز میان مجله های علمی با انواع پیایندها، مثل نشریه های عامه پسند 
و تجاری، می توان به این موارد به عنوان ویژگی های نشریات علمی اشاره کرد: مجله های 
علمی  ای که در مقاله های خود رویکرد علمی دارند و معموالً از انتشار آگهی های تبلیغاتی 
پرهیز می کنند و نویسندگان آنها، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند و اغلب 
توسط دانشگاه ها، انجمن های علمی، سازمان های دولتی و پژوهشگاه  ها منتشر می شوند. این 
مجله  ها مخاطبان معیّنی دارند که نسبت به مجله های پرشمارگان و عامه پسند بسیار محدودتر 
است. از مهم ترین ویژگی های مجله علمی نشر ادواری آن است. براساس دایره المعارف 
فرانسوی »کولت9«، مجله علمی در تاریخ های ثابت منتشر می شود و معموالً تخصصی است 
)دایره المعارف کولت، 1987در محسنی، 1379، ص31(. کارشناسان کتابشناسی یونسکو10 
معتقدند نشریاتی علمی تلقی می شوند که به نشر منظم نتایج مطالعات و تحقیقات و مقاالت 
اصیل دانشگاهیان یا متخصصان رشته های مرتبط می پردازند. معموالً مجالتی در فهرست 
نشریات علمی قرار می گیرد که مقاله های آن اکثراً دارای نام نویسنده می  باشد و این رویه  ای 
است که در مجالت علمی متداول است، چرا که موضوع با امر مالکیت علمی در رابطه قرار 
می گیرد. یونسکو توصیه می  کند مجالتی را که محتوای آنها مطالب علمی ترجمه شده از 
زبان های دیگر یا چاپ مجدد آن مطالب است در این فهرست قرار گیرند، همانند مجالتی 
که هدف آنها بیشتر تبلیغ یا اشاعه و آشکارسازی عقاید یا ایدئولوژی های گوناگون است تا 
توسعه شناخت علمی؛ نشریاتی که حالت تخصصی دست دوم دارند یعنی نشریات ادواری 
اطالع رسانی یا کتابشناسی که حاوی نمایه های علمی هستند یا گزارش های تحلیلی و نقدها را 

نیز تهیه می کنند باید بر این فهرست افزوده شوند )یونسکو، 1997، ص 116(.
 بررسی های انجام شده درپژوهش های داخل و خارج از ایران نشان داد دیدگاه سردبیران 
و دست اندکاران نشریات درباره »معیارهای ارزیابی نشریات علمی«، مورد بررسی قرار نگرفته 
است، بلکه پژوهش های انجام شده در این حوزه به شناسایی معیارهای ارزیابی نشریات 

9. Quillet

10. United Nations Educational, 

Scientific and Cultural

 Organization )Unesco(

الهام میرزایی
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علمی و پایگاه های اطالعاتی ارائه دهنده این نشریات پرداخته است. از آنجا که بخش اول 
پژوهش حاضر به شناسایی و گردآوری معیارهای ارزیابی نشریات علمی از متون مرتبط 
اختصاص دارد، در این بخش به معرفی پژوهش های مرتبط با شناسایی معیارهای ارزیابی 

نشریات می پردازیم: 
نوروزی چاکلی و صمدی )1389( در مقاله خود، معیارها و شاخص های مورد نیاز 
برای ارزیابی پایگاه های موردنظر براساس مطالعه متون، و همچنین ازطریق مراجعه به وبگاه 
مؤسسه اطالعات علمی را به دست آورده  اند. روش این پژوهش به صورت های کتابخانه ای، 
پیمایشی، تطبیقی و در انتها با استفاده از تکنیک ارزیابانه انجام پذیرفته است. در ادامه چهار 
معیار کلی شامل: استانداردهای اساسی انتشار مجله، تنوع بین المللی، محتوای ویرایشی مجله، 
تجزیه و تحلیل استنادی مجله از مطالعات و منابع استخراج شده است که هرکدام دارای 
شاخص های جزئی  تری هستند. شاخص های مطرح شده مرتبط با هریک از معیارها به شرح 

زیر ذکر شده اند:
• معیار »استانداردهای اساسی انتشار مجله زیر پوشش دو پایگاه«

چکیده مقاله به زبان فارسی- چکیده مقاله به زبان انگلیسی- نام و نشانی کامل هریک 
از مؤلفان مقاله های نشریه- وجود فهرست کاملی ازمنابع در مقاله های نشریه- وجود فهرست 
منابع دارای نظم الفبایی در مقاله های نشریه- وجود فهرست منابع به زبان انگلیسی در 
مقاله های نشریه- وجود کلیدواژه مقاله به زبان انگلیسی- وجود عنوان مقاله به زبان انگلیسی- 
اشاره به داوری تخصصی11 در دستورالعمل های پذیرش مجله- دریافت سه شماره پی  درپی/ 

پرسشنامه سردبیران- پرمحتوا بودن عنوان نشریه/ پرسشنامه مشترکان.
•  »معیار تنوع بین املللی مجله های زیر پوشش دو پایگاه«

انعکاس جهانی مجله  های نمایه شده در پایگاه - بین المللی بودن منابع و مآخذ مورد 
استفاده- دارا بودن درجه خوداستنادی12 کمتر از بیست درصد در نشریه- دارا بودن مؤلفان، 

ویرایشگران و هیئت تحریریه بین المللی/ پرسشنامه سردبیران.
• »معیار محتوای ویرایشی مجله ها زیر پوشش دو پایگاه«

وجود فاصله های زمانی مشخص برای بازبینی مجله ها- هشدار به نشریه درباره افت 
کیفی مجله.

•  »معیار تجزیه و تحلیل استنادی مجله  ها در دو پایگاه«
محاسبه کل استنادها به مقاله های مجله ها- محاسبه ضریب تأثیر13 مجله ها- محاسبه 
ضریب فوری14  مجله ها- محاسبه نیم عمر مجله های استنادکننده- محاسبه نیم عمر مجله های 

استنادشونده.

11. Peer review

12. Self- citation 

13. Impact factor

14. Immediacy index

معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
در سطح ملی و بین المللی: دیدگاه...
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در انتها با بررسی ها و ارزیابی تطبیقی»پایگاه گزارش استنادی مجله ها« در دو مرکز 
»مرکزمنطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری« و »پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی« 
این گونه نتیجه گیری شده است که فرآیند ارزیابی مجله  ها در »مرکز منطقه ای علوم و فناوری« 
نسبت به »پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی« با دقت و شرایط مناسب تری انجام 
می شود. صمدی و محمداسماعیل )1388( در مقاله ای معیارهای گزینش مجله در پایگاه 
گزارش های استنادی نشریات فارسی را با معیارهای موجود در مؤسسه علمی تامسون 
موسوم به آی.اس آی. سنجیده  اند. ابزار گردآوری اطالعات در آن، یک سیاهه وارسی15 مشتمل 
بر یک معیار کلی با چهار مؤلفه است. پژوهشگر فهرست معیارهای ارزیابی مجله را در چهار 
قالب استاندارهای اساسی انتشار، گوناگونی بین المللی، محتوای نوشتاری و علمی و تجزیه و 
تحلیل استنادی مجله با بیست وسه ویژگی معرفی می کند. در انتها پایگاه گزارش های استنادی 
نشریات فارسی در بخش ارزیابی مجله ها 117/75 امتیاز کسب کرد که این بدین معنی است 
که این پایگاه 89/20 درصد از این شاخص ها را رعایت می کند. ستوده، رزمجو و زارع 
)1388( در مقاله خود با انتخاب مجالت علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران در اینترنت، بیست  وهفت معیار کیفیت 
در سطح مجله ها را بررسی می کنند. ایشان ذکر می کنند که اعمال استانداردهای کیفیت انتشار 
مجله ها یکی از مؤثرترین راهبردها در جهانی سازی دانش بومی است. روش مورد استفاده در 
این تحقیق، روش ارزیابی با رویکرد وب سنجی می باشد. داده های پژوهش به روش مشاهده 
و با استفاده از یک سیاهه وارسی متشکل از بیست وهفت معیار گردآوری شده است. برای 
تدوین سیاهه، ویژگی های کیفی مجله های علمی از استانداردهای ایزو در تحقیق  لوپز- کوزار 
)1999( و نیز معیارهای معرفی شده در تحقیقات علی و دیگران )1996(، دی و پیتر )1994(، 
و سوزا و همکاران )2003( شناسایی و استخراج شده است. صالحی و رحیمی )1385( در 
مقاله ای ضمن ارائه تعریف و تاریخچه ایجاد مجله و روش های مرسوم انتخاب نشریات، به 
معرفی این مؤسسه، فرآیند، روش ها و معیارهای ارزیابی مجالت مورد استفاده این مؤسسه 
پرداخته  اند. همچنین صبوری )1382( در مقاله ای عالوه بر معرفی و ذکر تاریخچه ای از ایجاد 

مؤسسه اطالعات علمی، فرآیند ارزیابی مجالت در این مؤسسه را نیز توصیف کرده است.
درخارج از ایران نیز مؤسسه علمی تامسون – رویترز یا همان مؤسسه اطالعات علمی، 

در وبگاه خود فرآیند ارزیابی و انتخاب مجالت را به شرح زیر ذکر کرده است16: 
در ابتدا برای ارزیابی یک مجله جهت تعیین امکان پوشش قرار دادن در آی.اس.آی. 
باید حداقل سه شماره پی  درپی از نشریه در زمانی که منتشر شده اند برای مؤسسه ارسال شود. 
فرآیند ارزیابی و انتخاب مجالت که باعث افزوده شدن یا حذف مجله از پایگاه اطالعاتی 

15. . Cheklist

16.  http://thomsonreuters.com/

products_services
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می شود، هر دو هفته یکبار مکرراً اجرا می شود. تعدادی از فاکتورهای کّمی و کیفی برای 
ارزیابی مجالت و تحت پوشش قرارگرفتن در پایگاه عبارتند از: استانداردهای اساسی نشر 
مجله - محتوای ویرایشی مجله - تنوع بین المللی نویسندگان، ویراستاران، هیئت تحریریه - 

اطالعات استنادی.
1. معیار استانداردهای اساسی نشر نیز شامل شاخص های جزئی تر: به هنگام بودن 
نشر مجله - عنوان های غنی مجله - توصیف عنوان  ها و چکیده های مقاالت به طورکامل - 
اطالعات کتابشناختی کامل برای تمام منابع ارجاعی- نام و نشانی کامل هر نویسنده - نشر 

مجله به زبان انگلیسی-  فرآیند داوری تخصصی.
2. معیار محتوای ویرایشی

3. معیار تنوع بین المللی که ویراستاران رویترز گوناگونی بین المللی را در میان نویسندگان، 
ویراستاران و اعضای هیئت تحریریه متنوع، جست وجو می  کنند، به ویژه زمانی که مجالت 

یک مخاطب بین المللی را هدف قرار می دهند بااهمیت تر است.
معیار تحلیل استنادی که فرآیند ارزیابی تامسون رویترز را منحصربه  فرد می کند با 
ویراستارانی دارای اطالعات استنادی غنی در ارتباط می باشند. ناوالن و دراگولسکو17)2003(، 
در مقاله  ای با عنوان »معیارهای ارزیابی جهانی و ملی مجالت علمی توسط آی.اس.آی. و 
کنسول ملی تحقیق علمی و آموزش عالی18« ذکر می  کنند که در علم، دقت و کیفیت اطالعات 
منتشر شده اغلب از کمیّت آن بااهمیت تر است. به این علت جوامع علمی این را ضروری 
می دانند که مناسب تر است معیارهایی برای ارزیابی کیفیت ارتباطات علمی )مقاله ها، ارائه های 
شفاهی، پوسترهای ارائه شده و ...( شناسایی کنند که این معیارها به طور جهانی مورد قبول 
باشند. جامعه علمی هر مجله علمی را که معیارهایی غیرعلمی و تجربی را دنبال کرده 
است قبول ندارند. تقریباً همه مجالت پزشکی ، معیارهایی را که به وسیله کمیته بین المللی 
ویراستاران مجله پزشکی19 منتشر شده و روشی برای مجله های پزشکی است پیروی کرده اند. 
در ادامه به معیارهایی اشاره می  کنند که در سطح بین المللی به خصوص توسط آی.اس.آی. در 
جهت انتخاب یا رد مجله استفاده می شود. این مقاله بیان می کند که در این مؤسسه قبل از اینکه 
یک مجله انتخاب یا رد شود یک فرآیند ارزیابی را طی می  کند. مهم ترین معیاری که به وسیله 
آی.اس.آی ذکر می شود کیفیت اطالعات علمی منتشر شده در مجله است. اساسی ترین و 
مهم ترین استانداردهای نشر برای ارزیابی یک مجله توسط آی.اس.آی. توصیف شده است: 
انتشار به هنگام/ قراردادهای ویراستاری بین المللی/ زبان انتشار/ فرآیند داوری تخصصی/ تنوع 
بین المللی نویسندگان/ محتوای ویراستاری و تحلیل استنادی ذکر شده است که کنسول 
ملی تحقیق علمی و آموزش عالی بزرگترین مجمع عمومی در رومانی، دارای اختیاراتی در 

17. Navolan & Dragulescu

18. The National Council of

 Scientific Research and Higher 

Education )CNCSIS(

19. International Committee 

of Medical Journal Editors

معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
در سطح ملی و بین المللی: دیدگاه...



144
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 94 

فرآیند ارزیابی و بودجه بندی تحقیقات علمی می باشد.این کنسول برای ارزیابی فعالیت های 
تحقیقی و مجالت علمی رومانی معیارهایی مشابه با سطح بین المللی )مانند آی.اس.آی.( 
را به کار می برد. دلگادو لوپز-کوزار20 )1999( در مقاله ای با عنوان »استانداردهای ایزو برای 
ارائه نشریات علمی: کمتر شناخته و استفاده شده توسط مجالت بیوپزشکی اسپانیایی« 
برآورد استانداردهای بین المللی را برای ارائه در نشریات ادواری در 221 مجله بیوپزشکی 
ارزیابی کرده است. موضوعات مورد مطالعه در این پژوهش، تعیین درجه  ای که استانداردها 
واقعاً استفاده شدند، گسترش دستورالعمل هایی برای بهبود استانداردها و افزایش آشنایی با 
استانداردها در بین نویسندگان، ویراستاران و ناشران بوده است. میزان برآوردن استانداردها 
با چک لیستی که توسط لوپز- کوزار و رویز21 ایجاد گردید، ارزیابی شده است. براساس 
136 مورد از استانداردهایی که برای ارائه نشریات ادواری، به وسیله سازمان استانداردسازی 
بین المللی22 توصیه شده، دستورالعمل  هایی که توسط یونسکو چاپ شده، کمیته بین المللی 
ویراستاران مجالت پزشکی23، کنسول ویراستاران زیست شناسی24 و ایی. جی. هاث25 به دست 
آمد که برای اکثر پارامترها سه گام وجود، ارائه و موقعیت ارزیابی شده است. نمونه انتخابی 
شامل 221 مجله بیوپزشکی که در اسپانیا منتشر شدند، بودند و پیایندهایی که مقاالت بکر 
منتشر نکرده اند )مثل بولتن ها، خبرنامه ها، مجالت، تجدیدنظر و مجالت برای نشر عمومی( 
خارج شده بودند. بیش از 136 پارامتر ارزیابی شده در این مطالعه براساس عناصری که شامل 
استانداردهای بین المللی ارائه نشریات ادواری هستند، به وسیله ایزو آماده شده است. باقیمانده 
14 درصد از پارامترها براساس دستوالعمل هایی از دیگر سازمان ها و محققانی که درگیر 
نشر علمی بودند به دست آمده است. در انتها برآوردن استانداردهای نشر توسط مجالت 
بیوپزشکی اسپانیایی به طورکلی پایین )34/4 درصد( بود که این مسئله فقدان کامل عناصر 
خاص مربوط به جلد )پوشش، لیست محتوا، نمایه( و صفحه چکیده، و همچنین غفلت کلی 
تعداد زیادی از استانداردها را منعکس می کند. در مقابل، آیتم های مربوط به ویژگی هایی که 
مخصوصاً نشریات ادواری را از دیگر انواع اسناد متمایز می  کند به طور کلی برآورد خوبی را 
نشان داده است. در این مقاله ذکر شده است که درجه پایین برآوردن استانداردها به وسیله 
مجالت بیوپزشکی اسپانیایی می تواند در بخشی به وسیله  کمبود آشنایی با استانداردها در 
بخش نویسندگان، ویراستاران، و ناشران، توضیح داده شود، و در بخشی دیگر به وسیله این 
واقعیت که سه بازیگر )نویسندگان، ویراستاران، و ناشران( در فرآیند نشر به ندرت درخلق و 
توسعه استانداردها درگیر شدند. شناسایی و تعیین  معیارهایی برای ارزیابی نشریات علمی به 
قصد تمایز از نشریات غیرعلمی و یا حتی نشریات علمی با غنای علمی کمتر، هم از جهت 
اعتباردهی نشریات علمی، هم از جهت انتشار نشریات علمی، و همچنین از جهت انتخاب 

20. Delgado Lopezcozar

21. Ruiz

22. The International Standardization 

Organization)ISO(

23. International Committee of Medical 

Journal Editors

24. The Council of Biology Editors

25. E. J. Huth
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نشریات علمی می تواند برای سه گروه بسیار مفید باشد: 
الف( سازمان ها و مؤسساتی که کار ارزیابی نشریات را از جهت اعتباردهی انجام 

می دهند.
حوزه  دست اندرکاران  و  علمی  انجمن های  دانشگاه  ها،  مؤسسات،  سازمان ها،  ب( 

نشریات علمی که قصد انتشار نشریه ای علمی را دارند.
ج( و در انتها دانشگاه ها، سازمان ها، پژوهشگران، کتابخانه ها و کتابدارانی که قصد 
انتخاب نشریات علمی را از بین انبوه نشریات علمی در حوزه های موضوعی مختلف دارند.

اهداف کلی پژوهش حاضر عبارتند از :
1. شناسایی معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی؛ 

2. بررسی دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی حوزه علوم انسانی؛ 
نسبت به معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی؛ و 

3. ارائه لیستی از معیارهای یکپارچه برای ارزیابی نشریات علمی فارسی.      
دراین پژوهش پرسش های زیر مطرح و بررسی شده است:

1.  معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی کدام است ؟ 
2. دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی حوزه علوم انسانی نسبت 

به معیارهای ارزیابی نشریات علمی که در سطح ملی و بین المللی مطرح است، چیست؟
متغیرهای مستقل : هفتادونه معیار )جدول1( به دست آمده در سیاهه وارسی، و متغیر 

وابسته:  ارزیابی نشریات علمی فارسی در حوزه علوم انسانی  هستند. 

روش پژوهش
روش شناسی پژوهش حاضر دارای رویکردی کّمی است و در آن از روش های پژوهشی 
کتابخانه ای، دلفی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش تعداد 329 نفر از سردبیران، 
اعضای هیئت تحریریه و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی حوزه علوم انسانی، براساس 
نشریات علمی دارای اعتبار فروردین ماه سال 1390 مصوب کمیسیون نشریات علمی کشور 
هستند. این گروه بیشترین تعداد نشریه و مخاطب در کشور را به خود اختصاص داده اند، اما 
به دلیل پایین بودن نرخ بازگشت پرسشنامه ها، درنهایت جامعه آماری پژوهش حاضر را 66 
نفر از سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی کشور در حوزه علوم انسانی که در 
پژوهش شرکت کردند دربرمی گیرد. منظور از دست اندرکاران نشریات علمی در این تحقیق 
معاون سردبیر، مشاور سردبیر، مدیر مسئول، مدیر داخلی، و مدیر اجرایی نشریه می باشند که 
به پرسشنامه پاسخ داده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل سیاهه وارسی  محقق ساخته است که 
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متشکل از هفتادونه معیار می  باشد  و از متون و منابع  تدوین شده در این حوزه برگرفته شده 
است. همچنین پرسشنامه ای مطابق  با 79 معیار به دست آمده که برای نظرسنجی از سردبیران 
و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی در حوزه علوم انسانی تهیه شده است. پس از 
گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. 

یافته  ها
در پاسخ به پرسش اول پژوهش برای شناسایی معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی 
و بین المللی بامراجعه به ضوابط پذیرش مجله برای طرح »کمیسیون نشریات علمی کشور26«، 
»مرکز منطقه  ا ی اطالع رسانی علوم و فناوری27« و سایر مؤسسات بین المللی ازجمله آی.اس.
آی.28، اسکوپوس29، شبکه »کتابخانه الکترونیکی علمی پیوسته30« و نیز مطالعه متون، منابع و 
پژوهش های  مربوط به حوزه ارزیابی نشریات، معیارها و ویژگی های نشریات علمی که مبیّن 
تعریف شاخص های کّمی و کیفی ارزیابی مجله علمی است شناسایی شد )جدول 1(، سپس 

این معیارها توسط محقق به  سیاهه وارسی متشکل از هفتادونه معیار تبدیل شده است. 

هفتادونه معیار ارزیابی نرشیات علمی

داوری تخصصی )نوروزی چاکلی و صمدی، 1389؛ ستوده، رزمجو و 

زارع ، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ صالحی و رحیمی، 1385؛ 

صبوری، 1382؛ ؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386؛ 

مؤسسه اطالعات علمی، 2011؛  ناواالن و دراگولسکو 2003( 

رتبه انجمن علمی نرشیه )A,B,C,D( )مصوبه کمیسیون نرشیات علمی 

کشور- وبگاه معاونت پژوهشی وزارت علوم، 1386(

دارابودن میزان درجه خوداستنادی کمرت از20 درصد در نرشیه )نوروزی 

چاکلی و صمدی؛ 1389صمدی و محمداسامعیل 1388؛ خان چمنی، 

1384؛ مؤسسه اطالعات علمی، 2011(

تعداد نرشیه انجمن علمی در همکاری بایک مؤسسه )مصوبه کمیسیون 

نرشیات علمی کشور- وبگاه معاونت پژوهشی وزارت علوم، 1386(

محاسبه کل استنادها به مقاله های نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی، 

؛ مؤسسه اطالعات علمی،  1389؛ صمدی و محمداسامعیل 1388؛ 

)2011

تعداد نرشیه مستقل انجمن علمی )مصوبه کمیسیون نرشیات علمی 

کشور- وبگاه معاونت پژوهشی وزارت علوم، 1386(

و  صمدی  1388؛  زارع،  و  رزمجو  )ستوده،  انتشار  تداوم  و  توالی 

محمداسامعیل، 1388؛ صالحی و رحیمی، 1385؛ صبوری،1382؛ مصوبه 

کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386؛ مؤسسه اطالعات علمی، 2011(

بررسی رشایط قطب علمی)آیین  نامه قطب  های علمی کشور- شورای 

قطب های علمی کشور، 1388(  

انتشار به موقع )ستوده، رزمجو و زارع ، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 

1388؛ صالحی و رحیمی، 1385؛ صبوری، 1382؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی،1386؛ ناواالن و دراگولسکو 2003؛ مؤسسه 

اطالعات علمی، 2011(

درصد اعضای هئیت تحریریه خارج از مؤسسه )ستوده، رزمجو و زارع 

، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی کشور، 1386(

ویراستاری )تصحیح( )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی، 1386؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ ناواالن و 

دراگولسکو 2003(

درصد هئیت تحریریه، ویراستاران، و مؤلفان بین  املللی )پایگاه مؤسسه 

و  نوروزی چاکلی و صمدی، 1389؛ صمدی  اطالعات علمی، 2011؛ 

محمداسامعیل، 1388؛  مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(

26. http://www.research.gov.ir/

27. http://www.ricest.ac.ir/Default.

aspx?lan=fa

28. http://thomsonreuters.com/products_

services/science

29. http://www.elsevier.com/wps/find/

electronicproductdescription

30. Scientific Electronic Library Online( 

SciELo( - http://www.scielo.org/php/level.

php?lang=en&component

هفتادونه معیار ارزیابی نشریات 

علمی مستخرج از متون

جدول   1
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هفتادونه معیار ارزیابی نرشیات علمی

آرم مؤسسه متقاضی روی جلد )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی،1386 (

حداقل تعداد مقاالت رسدبیر )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور،(1386

آرم انجمن متقاضی روی جلد )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی،1386(

درصد مقاالت چاپ شده رسدبیر درنرشیه )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور، (1386

شامره گذاری بخش ها و بخش های فرعی نرشیه )ستوده، رزمجو و زارع 

، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار،1999(

درصد مقاالت چاپ شده هیئت تحریریه در نرشیه )مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی کشور،(1386

رعایت یکدست بودن در فرمت و شکل مقاالت نرشیه )ستوده، رزمجو 

و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی، 1386(

درصد مقاالت بین  املللی )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور، 1386؛  ناواالن و دراگولسکو ( 2003

داشنت راهنامی تهیه و تنظیم مقاالت )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو 

لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(

منترش نشدن برخی از مقاالت به زبان دوم )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور،(1386

نام و نشانی کامل مؤلفان مقاله های نرشیه )ستوده، رزمجو و زارع، 

1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ صالحی و رحیمی، 1385؛ دلگادو 

لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386؛ 

مؤسسه اطالعات علمی،2011 (

نسبت مقاالت چاپ شده به مقاالت دریافتی )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور،(1386

درج تاریخ دریافت و تاریخ پذیرش هرمقاله )دلگادو لوپز-کوزار، 1999، 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(

تعداد کل مقاالت چاپ شده در سال )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی کشور،(1386

درج مقدمه )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(
متوسط زمان دریافت تا پذیرش یا رد مقاالت )دلگادو لوپز- کوزار، 

1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386(

درج مواد وروش ها )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی، 1386(
متوسط زمان پذیرش مقاله ها تا چاپ آن )دلگادو لوپز-کوزار،1999؛ 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور، 1386(

درج بحث و نتایج )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی، 1386(
مکانیزه بودن دریافت و پذیرش مقاالت )دلگادو لوپز-کوزار،1999؛ 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386(

ارزیابی  لزوم )مصوبه کمیسیون  درج تشکر و قدردانی در صورت 

نرشیات علمی، 1386(

تعداد هئیت تحریریه با درجه علمی استادی )ستوده، رزمجو و زارع ، 

1388؛ دلگادو لوپز-کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی، 1386(

داشنت شاپا )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(

درجه علمی رسدبیر )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 

1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی، 1386(

نام نرشیه به همراه دوره، شامره و سال، روی جلد و متامی صفحات 

لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه  )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو 

کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386(

مؤسسات حامی و نحوه تأمین مالی نرشیه یا سیاست مالی نرشیه 

)مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور، 1386(

هفتادونه معیار ارزیابی نشریات علمی 

مستخرج از متون
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چکیده مقاله به زبان انگلیسی )نوروزی چاکلی  و صمدی،  1389؛ 

ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ صبوری، 

1384؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی،1386؛ مؤسسه اطالعات علمی،2011 (

تعداد هئیت تحریریه با درجه علمی دانشیاری )ستوده، رزمجو و زارع، 

1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی،1386(

درج چکیده مقاله به زبان فارسی )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی کشور،1386؛ نوروزی و صمدی،1389(

درصد مقاالت اصیل پژوهشی )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور،(1386

درج فهرست کامل منابع در مقاله های نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی، 

1389؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ 

صبوری،1384؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386(

درصد مقاالت اصیل ترویجی )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور، (1386

درج فهرست منابع دارای نظم الفبایی در مقاله های نرشیه )نوروزی 

چاکلی و صمدی، 1389؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛  صمدی و 

کوزار،1999؛  دلگادولوپز-  1384؛  صبوری،  1388؛  محمداسامعیل، 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی،1386 ؛ مؤسسه اطالعات 

علمی،2011 (

هزینه ارسال مقاله ها )ستوده، رزمجو و زارع ، 1388؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی کشور، 6138(

هفتادونه معیار ارزیابی نرشیات علمی

درج فهرست منابع به زبان انگلیسی در مقاله های نرشیه )نوروزی چاکلی 

و صمدی، 1389؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 

1388؛ صبوری، 1384؛ دلگادو لوپز- کوزار،1999؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی،1386 ؛ مؤسسه اطالعات علمی،2011 (

وجود صورتجلسات سه شامره اخیر هئیت تحریریه )مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی کشور، 1386(

درج عنوان مقاله به زبان انگلیسی)ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی 

و محمداسامعیل، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ نوروزی و صمدی، 

)1389

تناسب تخصص رسدبیر با موضوع نرشیه )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور، (1386

میزان بین املللی بودن منابع و مآخذ مورد استفاده )نوروزی چاکلی و 

صمدی، 1389(

حجم مطالب غیراز مقاالت و تبلیغات غیرمرتبط )مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی کشور، 1386(

کیفیت طراحی)ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386(

رضورت انتشار نرشیه )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور، 1386؛ ستوده، رزمجو و زارع ، 1388(

کیفیت و اصالت منودار، جداول و عکس ها )ستوده، رزمجو و زارع، 

1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی،1386(

تعداد تخمینی مخاطبین نرشیه )مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی کشور،1386؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388(

آرایش روی جلد )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386(

ارزیابی  بودن موضوع نرشیه )مصوبه کمیسیون  میزان تخصصی 

نرشیات علمی کشور، 1386؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388(
هفتادونه معیار ارزیابی نشریات 

علمی مستخرج از متون
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برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، در مرحله مقدماتی برای تعیین وزن مناسب هریک از  
معیارها از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. چهارده نفر از متخصصین حوزه علوم اطالع رسانی، 
کتابداری و نشریات علمی برای شرکت در پنل دلفی درنظرگرفته شدند. چک لیستی از 

آدرس، پست الکرتونیکی، شامره تلفن، منابر و کدپستی نرشیه )ستوده، 

رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی،1386(

میزان تخصصی بودن عنوان نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی، 1389؛  

ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات 

علمی کشور،1386؛ صبوری،1382؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999(

آدرس وب و امکان جست وجو نرشیه )دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه 

کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی1386 (

پذیرش در منایه های بین املللی )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی 

و محمداسامعیل، 1388 ؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی 

کشور،1386؛  نوروزی و صمدی، 1389(

کیفیت جلد و صحافی )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی،1386(

فاصله چاپ هر شامره تا حضور درISC )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور،1386(

کیفیت کاغذ و چاپ )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی،1386(

علمی  نرشیات  ارزیابی  کمیسیون  )مصوبه  سالیانه  منایه  داشنت 

کشور،1386؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999(

مشخص شدن نویسنده مسئول و تأییدیه نویسندگان )ستوده، رزمجو 

و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386(

ارزیابی  کمیسیون  )مصوبه  نرشیه  دریک  شامره  دو  انتشار  عدم 

نرشیات علمی کشور،1386(

درج وابستگی سازمانی نویسندگان و رتبه علمی یا مدرک )ستوده، رزمجو 

و زارع، 1388؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386 ؛ مؤسسه اطالعات علمی،2011 (

گزارش خطای نرشیه در داوری و پذیرش مقاالت )مصوبه کمیسیون 

ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386(

ذکر اطالعات مربوط به اشرتاک )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو 

لوپز- کوزار، 1999(

وجود فاصله  های زمانی مشخص برای بازبینی نرشیه )نوروزی چاکلی 

و صمدی 1389؛ خان چمنی، 1384؛ صمدی و محمداسامعیل 1388؛ 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386 (

محاسبه رضیب تأثیر نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی، 1389؛ ستوده، 

رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ صبوری، 1382؛ 

مصوبه کمیسیون ارزیابی نرشیات علمی کشور،1386؛ مؤسسه اطالعات 

علمی، 2011؛  ناواالن و دراگولسکو 2003(

محاسبه نیم عمر نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی،1389؛ صمدی 

و محمداسامعیل، 1388؛ صبوری، 1382؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور،1386؛ مؤسسه اطالعات علمی، 2011 (

درج واژگان کلیدی )دلگادولوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386 (

درج بهای هر شامره )ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ دلگادو  لوپز- 

کوزار، 1999(

صمدی،   و  چاکلی  )نوروزی  انگلیسی  زبان  به  مقاله  کلیدواژه  درج 

1389؛ ستوده، رزمجو و زارع، 1388؛ صمدی و محمداسامعیل، 1388؛ 

صبوری،1384؛ دلگادو لوپز- کوزار، 1999؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی،1386 (

محاسبه رضیب آنی نرشیه )نوروزی چاکلی و صمدی، 1389؛ صمدی 

و محمداسامعیل، 1388؛ صبوری، 1382؛ مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور، 1386؛ مؤسسه اطالعات علمی، 2011(

درصد مقاالت چاپ شده خارج از مؤسسه )مصوبه کمیسیون ارزیابی 

نرشیات علمی کشور،(1386

هفتادونه معیار ارزیابی نشریات علمی 

مستخرج از متون
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معیارهای کّمی و کیفی ارزیابی نشریات علمی استخراج شده از منابع و متون برای تعیین وزن 
مناسب به متخصصین ارسال شد که هفت متخصص در دو مرحله پنل دلفی شرکت کرده و 
به معیارهای ارزیابی نشریات علمی وزن موردنظر خود را ارائه دادند. با تعیین ضرایب وزنی و 
تخصیص وزن های بین یک تا پنج برای هر معیار، میانگین ضرایب و انحراف استاندارد تعیین 
شد، درمجموع به لیستی شامل هفتادونه معیار ارزیابی نشریات علمی با وزن های مناسب 
تخصیص داده شده توسط متخصصین به دست آمد که سرآغازی برای تدوین پرسشنامه 
مخصوص سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی شد. در جدول 2 نتایج به دست آمده 

از دو مرحله پنل دلفی آورده شده است.

انحراف استانداردمیانگین رضایبمعیارهای کّمی و کیفی ارزیابی  نرشیات علمی

1 )A,B,C,D( 31/22رتبه انجمن علمی نرشیه

2/20/83تعداد نرشیه انجمن علمی در همکاری با یک مؤسسه2

2/60/89تعداد نرشیه مستقل انجمن علمی3

2/81/30بررسی رشایط قطب علمی4

3/41/14درصد اعضای هئیت تحریریه خارج از مؤسسه5

4/40/89درصد هیئت تحریریه، ویراستاران، و مؤلفان بین املللی6

3/80/83تعداد هیئت تحریریه با درجه علمی استادی7

30/70تعداد هیئت تحریریه با درجه علمی دانشیاری8

3/40/54درجه علمی رسدبیر9

4/80/44تناسب تخصص رسدبیر با موضوع نرشیه10

3/61/14حداقل تعداد مقاالت رسدبیر 11

3/20/44درصد مقاالت چاپ شده رسدبیر در نرشیه12

3/40/54درصد مقاالت چاپ شده هیئت تحریریه در نرشیه13

3/80/83درصد مقاالت چاپ شده خارج از مؤسسه14

4/80/44درصد مقاالت بین  املللی15

4/60/54درصد مقاالت اصیل پژوهشی16

41درصد مقاالت اصیل ترویجی17

1/80/83منترش نشدن برخی از مقاالت به زبان دوم18

میانگین ضرایب وزنی و انحراف استاندارد 

معیارهای ارزیابی نشریات علمی

جدول  2

الهام میرزایی
امیر غائبی |  معصومه کامران 
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2/81/09نسبت مقاالت چاپ شده به مقاالت دریافتی19

2/81/30تعداد کل مقاالت چاپ شده در سال20

3/61/34متوسط زمان دریافت تا پذیرش یا رد مقاالت21

41/22متوسط زمان پذیرش مقاله ها تا چاپ آن22

41مکانیزه بودن دریافت و پذیرش مقاالت23

1/60/54هزینه ارسال مقاله ها24

20/70وجود صورتجلسات سه شامره اخیر هیئت تحریریه25

26
مؤسسات حامی و نحوه تأمین مالی نرشیه یا سیاست مالی 

نرشیه
20/70

31/58حجم مطالب غیراز مقاالت و تبلیغات غیرمرتبط27

4/20/83رضورت انتشار نرشیه28

40تعداد تخمینی مخاطبین نرشیه29

4/20/44میزان تخصصی بودن موضوع نرشیه30

40/70میزان تخصصی بودن عنوان نرشیه31

4/40/54پذیرش در منایه های بین  املللی32

33ISC3/60/54فاصله چاپ هر شامره تا حضور در

3/80/83داشنت منایه سالیانه34

31/22عدم انتشار دو شامره در یک نرشیه35

3/60/89گزارش خطای نرشیه در داوری و پذیرش مقاالت36

40/70وجود فاصله های زمانی مشخص برای بازبینی نرشیه37

4/80/44داوری تخصصی 38

4/40/54محاسبه رضیب تأثیر نرشیه 39

4/20/44محاسبه رضیب آنی نرشیه 40

3/60/89محاسبه نیم عمر نرشیه 41

42
در  درصد  از20  کمرت  خوداستنادی  درجه  میزان  دارابودن 

نرشیه
3/21/30

3/60/89محاسبه کل استنادها به مقاله های نرشیه43

انحراف استانداردمیانگین رضایبمعیارهای کّمی و کیفی ارزیابی  نرشیات علمی

میانگین ضرایب وزنی و انحراف استاندارد 

معیارهای ارزیابی نشریات علمی

ادامه جدول  2

معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
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50توالی و تداوم انتشار نرشیه44

4/80/44انتشار به موقع نرشیه45

4/40/54ویراستاری )تصحیح(46

4/21/09داشنت شاپا47

48
و کدپستی  منابر  تلفن،  الکرتونیکی، شامره  آدرس، پست 

نرشیه
4/60/89

4/60/89آدرس وب و امکان جست وجوی نرشیه49

50
نام نرشیه به همراه دوره، شامره و سال، روی جلد و متامی 

صفحات
41

2/60/89آرم مؤسسه متقاضی روی جلد51

2/60/89آرم انجمن متقاضی روی جلد52

2/21/09شامره گذاری بخش ها و بخش های فرعی نرشیه53

4/40/54رعایت یکدست بودن در فرمت وشکل مقاالت نرشیه54

4/20/83داشنت راهنامی تهیه و تنظیم مقاالت55

4/40/89مشخص شدن نویسنده مسئول و تأییدیه نویسندگان56

4/40/54درج وابستگی سازمانی نویسندگان و رتبه علمی یا مدرک57

41نام و نشانی کامل مؤلفان مقاله های نرشیه58

4/40/89درج تاریخ دریافت و تاریخ پذیرش هر مقاله59

4/40/89درج مقدمه60

4/80/44درج مواد و روش ها مقاله61

50درج بحث و نتایج62

3/21/09درج تشکر و قدردانی درصورت لزوم63

4/40/89درج واژگان کلیدی64

4/40/89درج کلیدواژه مقاله به زبان انگلیسی65

4/40/89درج عنوان مقاله به زبان انگلیسی66

4/60/54چکیده مقاله به زبان انگلیسی67

50درج چکیده مقاله به زبان فارسی68

انحراف استانداردمیانگین رضایبمعیارهای کّمی و کیفی ارزیابی  نرشیات علمی

میانگین ضرایب وزنی و انحراف استاندارد 

معیارهای ارزیابی نشریات علمی

ادامه جدول  2

الهام میرزایی
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پس از طی مرحله مقدماتی و تعیین وزن هریک از معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
توسط تکنیک دلفی، پرسشنامه ای محقق  ساخته با استفاده از طیف لیکرت )ازکاماًل موافق تا 
کاماًل مخالف( برای سنجش نظر سردبیران و دست  اندرکاران حوزه نشریات علمی فارسی 
در حوزه علوم  انسانی درمورد این معیارها تدوین شد و در اختیار جامعه پژوهش قرار گرفت. 

یافته های حاصل از جمع آوری داده ها در این مرحله به شرح زیر است:
 مشخصات جامعه آماری به جهت مسئولیت در نشریه در جدول 3 آمده است.

آنچه در جدول 3 آمده است، نشان می دهد که بیشترین جامعه آماری شرکت کننده در 
پژوهش مربوط به سردبیران نشریات با 53 درصد، و کمترین آن مربوط به هیئت تحریریه 
نشریه با 27/3 درصد هستند. البته ممکن است هر عضو جامعه آماری در بیش از یک مورد 

4/80/44درج فهرست کامل منابع در مقاله های نرشیه69

3/61/67درج فهرست منابع دارای نظم الفبایی در مقاله های نرشیه70

4/51درج فهرست منابع به زبان انگلیسی در مقاله های نرشیه71

40/70میزان بین  املللی بودن منابع و مآخذ مورد استفاده72

3/61/34کیفیت طراحی73

41کیفیت و اصالت منودار، جداول و عکس ها74

3/21/30تزیین روی جلد75

3/41/51کیفیت جلد و صحافی76

3/41/51کیفیت کاغذ و چاپ77

2/80/83ذکر اطالعات مربوط به اشرتاک78

2/60/89درج بهای هر شامره79

انحراف استانداردمیانگین رضایبمعیارهای کّمی و کیفی ارزیابی  نرشیات علمی

درصد فراوانیفراوانیجامعه پژوهش

3553/0رسدبیر نرشیه

1827/3هیئت تحریریه

3248/5دست اندرکاران نرشیه علمی

میانگین ضرایب وزنی و انحراف استاندارد 

معیارهای ارزیابی نشریات علمی

ادامه جدول  2

 توزیع فراوانی و درصد فراوانی مسئولیت 

جامعه آماری پژوهش

جدول  3

معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
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دارای مسئولیت باشد. به این صورت که 15 نفر از جامعه آماری عالوه بر عضو هیئت 
تحریریه، سردبیر نشریه نیز هستند.

 برای پاسخ به پرسش »دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی حوزه 
علوم انسانی نسبت به معیارهای ارزیابی نشریات علمی که در سطح ملی و بین المللی مطرح 
است، چیست؟« از آزمون توزیع دوجمله ای بهره گرفته شد. باتوجه به سطح معناداری 
کوچکتر از 0/05، نسبت آزمون )50 درصد(  از نسبت مشاهده شده برای معیارها متفاوت 
بود؛ یعنی تعداد 71 معیار از معیارهای مذکور در جدول 1 با سطح معناداری کوچکتر 
از 0/05 مورد توافق اکثریت پاسخ دهندگان بودند که معیارهای مهمی محسوب می شوند. 
درهمین حال، هیچ معیاری یافت نشد که نشان دهد تمامی افراد اظهار کرده  اند که معیار مهمی 
نمی باشد. همچنین تعداد 8 معیار از مجموعه معیارهای هفتادونه گانه جدول 1، مورد اتفاق  نظر 

پاسخ دهندگان نبوده است که در جدول 4 نشان داده شده است. 

 

گروهمعیارهای ارزیابی نرشیات علمی
نسبت مشاهده 

شده
نسبت  آزمون

سطح

معناداری

تعداد نرشیه مستقل انجمن علمی
40%موافق

%60
%500/185

مخالف یا ممتنع

درصد مقاالت چاپ شده رسدبیر در نرشیه
44%موافق

%56
%50%389

مخالف یا ممتنع

منترش نشدن برخی از مقاالت به زبان دوم
54%موافق

%46
%500/615

مخالف یا ممتنع

هزینه ارسال مقاله ها
59%موافق

%41
%500/169

مخالف یا ممتنع

مؤسسات حامی و نحوه تأمین مالی نرشیه یا 

سیاست مالی نرشیه

39%موافق

%61
%50%103

مخالف یا ممتنع

حجم مطالب غیراز مقاالت و تبلیغات 

غیرمرتبط

51%موافق

%49
%501/000

مخالف یا ممتنع

شامره گذاری بخش ها و بخش های فرعی 

نرشیه

40%موافق

%60
%50%136

مخالف یا ممتنع

درج تشکر و قدردانی درصورت لزوم
54%موافق

%46
%500/620

مخالف یا ممتنع

 توزیع دوجمله  ای هفتادونه معیار ارزیابی 

نشریات علمی

جدول  4

الهام میرزایی
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نتیجه گیری
باتوجه به رشد روزافزون تعداد نشریات علمی، توجه به انتخاب، ارزیابی و تعیین اعتبار این 
منابع از سوی مراکز مربوطه برای اعتبارسنجی و انتخاب نشریات، اهمیت دوچندان یافته 
است. برای شناسایی معیارهای ارزیابی نشریات علمی با استفاده از روش کتابخانه ای و 
مطالعه متون، منابع و پژوهش های مربوطه در حوزه ارزیابی نشریات علمی )پیشینه پژوهش(  
هفتادونه معیار ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی به دست آمد )جدول 1(. در 
مرحله بعدی  نتایج حاصل از انجام روش دلفی نشان داد  که معیارهای توأم و توالی انتشار، 
درج بحث و نتایج و درج چکیده مقاله به زبان فارسی با میانگین 5 و انحراف استاندارد صفر 
و معیارهای تناسب تخصص سردبیر با موضوع نشریه، درصد مقاالت بین المللی، داوری 
تخصصی، انتشار به موقع نشریه، درج مواد و روش های مقاله، درج فهرست کامل منابع در 
مقاله های نشریه با میانگین 4/8 و انحراف استاندارد 0/44 دارای بیشترین وزن و درنتیجه 
بیشترین درجه اهمیت را نسبت به سایر معیارها دارا هستند. در مرحله نهایی با استفاده از 
روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه میان سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی 
حوزه علوم انسانی برای سنجش دیدگاه آنها درمورد معیارهای ارزیابی نشریات علمی از طریق 
آزمون دوجمله  ای یافته ها نشان داد تمامی معیارها برای سنجش و ارزیابی نشریات علمی 
از نظر آنها الزم است، اما درجه اهمیت هریک از معیارها با معیار دیگری متفاوت می  باشد. 
هیچ معیاری از نظر پاسخ دهندگان غیرضروری تشخیص داده نشد. یافته  های جدول4 نشان 
می دهد پاسخ دهندگان در مورد 8 معیار مطرح شده به توافق قاطعی دست نیافتند. شاید بتوان 

عدم موافقت با این معیارها را به مسائل زیر مرتبط دانست:  
معیار »تعداد نشریه مستقل انجمن علمی«، از نظر پاسخ گویانی که به صورت خصوصی 
و مستقل از انجمن علمی یا مؤسسه ای دست به انتشار نشریه علمی می زنند قابلیت ارزیابی 
ندارد، ازاین  رو نظری مخالف یا خنثی اعالم کرده اند.در مورد معیار »درصد مقاالت چاپ 
شده سردبیر در نشریه«، باتوجه به آیین نامه کمیسیون ارزیابی نشریات علمی کشور مصوب 
سال 1386 که تصریح می کند: »سردبیر، هیئت تحریریه و مدیرمسئول نمی  توانند بیش از 
1 مقاله از 7 مقاله در مجالت علمی- پژوهشی و بیش از 2 مقاله از 7 مقاله در مجالت 
علمی- ترویجی چاپ کنند«، دست اندرکاران نشریاتی که در ابتدای راه قبل و یا حتی بعد 
از گرفتن رتبه های علمی - پژوهشی یا علمی- ترویجی قرار دارند ممکن است  به  علت 
رونق و آشنایی بیشتر مخاطبین و پژوهشگران با نشریه به انتشار تعداد بیشتری از مقاالت 
سردبیر و هیئت تحریریه اقدام کنند. معیار»منتشر نشدن برخی از مقاالت به زبان دوم«، به دلیل 
انتشار نشریات علمی فارسی در حوزه علوم انسانی که کاماًل تک زبانه هستند مانند نشریات 

معیارهای ارزیابی نشریات علمی 
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حوزه ادبیات و متون کهن فارسی و یا در مورد نشریاتی که کاماًل به زبان های دیگری ازجمله 
انگلیسی، فرانسه، روسی و... چاپ می  شوند قابلیت ارزیابی این معیار را نداشته باشند. معیار 
»هزینه ارسال مقاله ها«، که پاسخ دهندگان مخالف این معیار می تواند از میان دست  اندرکاران 
نشریات خصوصی باشند، چرا که ممکن است به دلیل درآمدهای پایین نشریه و نداشتن 
حامی مالی، دریافت هزینه از نویسندگان برای چاپ مقاله می تواند به درآمدزایی نشریه کمک 
کند. همچنین درمورد دو معیار »مؤسسات حامی، نحوه تأمین مالی نشریه یا سیاست مالی 
نشریه« و معیار »حجم مطالب غیر از مقاالت و تبلیغات غیرمرتبط«، نیز نظری همانند آنچه 
درمورد معیار هزینه ارسال مقاله ها ذکر شد، بیان می شود. معیار »شماره  گذاری بخش ها و 
بخش  های فرعی نشریه« و همچنین معیار »درج تشکر و قدردانی« درصورت لزوم نیز دارای 
میزان تعداد موافق و ممتنع نزدیک به هم می باشد؛ که پاسخ دهندگان در مورد این دو معیار یا 
موافقت خود را اعالم کرده اند یا نظری خنثی درمورد آنها دارند به  طوری که آن را اختیاری و 
مطابق سلیقه نشریه می دانند. پژوهشگر باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، برای ارزیابی 
نشریات علمی فارسی به لیستی از معیارهای یکپارچه که در سطح ملی و بین المللی مطرح 
است )جدول 1( دست یافت که می تواند برای تمام گروه های مرتبط با نشریات علمی فارسی 

با هدف ارزیابی نشریات علمی بسیار کمک کننده باشد. 
درنتیجه این پژوهش پیشنهاداتی به شرح زیر نیز مطرح است:

-  معیارهایی که از نظر پاسخ  دهندگان دارای اتفاق نظر نبودند همانند تعداد نشریه مستقل 
انجمن علمی، هزینه ارسال مقاله ها و... می توانند دوباره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

بگیرند.
- تمام معیارهای مطرح شده در بازه  های زمانی معین باید مورد بازبینی قرار بگیرند و 
معیارهای ارزیابی نشریات علمی می  توانند مطابق با پیشرفت و تحوالت نشریات علمی 

به  روز شوند.
- معیارهای ارزیابی مطرح شده در این پژوهش توسط سردبیران و دست  اندرکاران 
نشریات علمی فارسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته  اند که می تواند توسط 
مخاطبین دیگر نشریات علمی ازجمله: سازمان ها، انجمن های علمی و مؤسساتی که قصد 
انتشار نشریه علمی دارند، پژوهشگرانی که قصد انتخاب نشریه علمی برای انتشار مقاله در آن 
نشریه را دارند، و کتابخانه ها و مؤسساتی که قصد انتخاب نشریه علمی برای خرید یا اشتراک 

آن را دارند نیز صورت بگیرد.
- این پژوهش از نوع پیمایشی بوده است و در آن به بررسی وضع موجود پرداخته شده 
است، اما می توان با انجام دادن این پژوهش به روش آینده پژوهی، معیارها و عواملی که در 

الهام میرزایی
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آینده ممکن است برای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی مطرح شوند را 
یافت و برای برخورداری از نشریه ای استاندارد و باکیفیت در اختیار افراد و مؤسساتی که در 
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