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Abstract 

 

Background and purpose: Publication of scientific journals in every country is recognized as 

one of the main ways for publishing and development of science and knowledge. The aim of this research 

was to compare the differences in non-citations of Iranian journals in Persian and English on health 

indexed in Scopus during 2011 and 2015. 

Materials and methods: In a descriptive-analytical study, we investigated 85 Iranian journals 

in Persian and English on health indexed in Scopus database. The list of Journals was obtained from the 

Ministry of Health and all journals were searched in Scopus database. Data analysis was done in SPSS 

V.20 applying Mann-Whitney, t-test, and Pearson correlations. P values less than 0.05 were considered 

significant.   

Results: There was a weak positive correlation between Iranian journals in Persian and 

percentage of articles with at least one citation (r=0.4) which was found to be not significant (P=0.123). 

But in English language journals published by Iranian institutions and bodies a weak negative correlation 

(r=-0.388) was seen between the number of articles and percentage of articles with at least one citation 

(P=0.000). 

Conclusion: According to SJR and SNIP, Iranian Journals in English indexed in Scopus have a 

better status compared with that of journals in Persian. Also, the number of articles with no citation 

published in English is low.   

 

Keywords: non-citation, Journals, Persian, English, health, Scopus 

 

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26 (146): 165-172 (Persian). 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9648-fa.html


 
       
 
 

 ـدرانــــازنــــي مـكــــــزشــــوم پـــلـــــگاه عــشـــه دانـــلـــمج

 (611-671)   6931سال    اسفند    641بيست و ششم   شماره دوره 

 6931، اسفند  641اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        611

 پژوهشی

رانی مقایسه وضعیت عدم ارجاع در مجالت فارسی و انگلیسی ای
 حوزه سالمت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

 

    1صفیه طهماسبی

،2زهرا فروغی  
 

3    

 4رضا علیزاده نوایی    

 چكیده
. شنودیهاي نشر و گسترش علم و دانش شنااتت  منراه نیتردر هر کشور، از مهم یانتشار مجالت علم و هدف: سابقه

پایگناه  شنده در  ینحوزه سنالمت نما یرانیا یسیو انگل یمجالت فارس عدم ارجاع در تیوضع س یمقامطالع   هدف از این 

 بوده است. 1122تا  1122 يهاسال یاسکوپوس در ط

ی حوزه سالمت ک  در پایگاه رانیزبان ا یسیو انگل یفارسمجل   52 ی حاضرلیتحل یفیدر مطالع  توص ها:مواد و روش

.لیست مجالت از بانک نشریات وزارت بهداشت استخراج گردید و هر قرار گرفتاد یمورد بررس اسکوپوس نمای  شده اند ،

 11نسنخ   SPSS يافناار ممناراطالعات پن  از وارد کنردن در ننرم مجل  در پایگاه اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت.

 قنرار گرفنت و لینو تحل  ینمنورد تجا Pearson یهمبستگ بیو ضر Mann-Whitneyو  T-test يممار يهاتوسط مزمون

p-value در نظر گرفت  شد. يداریعاوان سطح معا ب 12/1تر از کم 

( بنین تعنداد مقنامت ماتشنر شنده و Pearson Correlation=4/1در مجالت فارسی همبستگی مثبت ضعیف ) ها:یافته

گلیسنی ( ولنی در مجنالت انp=211/1درصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجود داشت ک  از نظر مماري معانی دار نبنود )

( بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد مقامت بنا حنداقل ینک Pearson Correlation= -155/1همبستگی مافی ضعیف )

 .(p=111/1دار بود )ارجاع وجود داشت ک  از نظر مماري معای

ضنعیت و SNIPو  SJRدو شاتص مجالت نمای  شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب  زبان انگلیسی، بر اساس  استنتاج:

بهتري نسبت ب  مجالت نمای  شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب  زبان فارسی دارند و نیا در صد مقامت بدون تاثیرگذاري 

 تري دارند.ارجاع کم
 

 )پایگاه( اسکوپوس سالمت، ی،رانیا یسی، مجالت انگلیرانیا یمجالت فارسعدم ارجاع،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
و داننایی اسناس تواننایی  تولید علنم اسناس داننایی

اساس توسع  یافتگی کشورها است و  علم و دانش. است

عصنر و زمنان در سرنوشنت مدمینان دتالنت  بیش از هر

 نیتنردر هر کشور، از مهم یانتشار مجالت علم .(2)دارد
و ب   شودیو گسترش علم و دانش شااتت  م نشر هايراه

 ايناوردهندست واننتیک من منک  با کم باارينا واننعا
 

 :z_foroughi@yahoo.com Email  ، معاونت تحقیقات و فااوريدانشگاه 1ساتتمان شماره ، میدان معلم :ساري -زهرا فروغی مولف مسئول:

 ، ایرانبابل ،زاد اسالمیمانشگاه ، دواحد بابل سی،،گروه علم اطالعات و دانش شاااستادیار. 2
 ، ایرانبابل ،زاد اسالمیمانشگاه ، دواحد بابل گروه علم اطالعات و دانش شااسی،. دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش شااسی، 1

 ، ایرانساري ،دانشگاه علوم پاشکی مازندرانمرکا تحقیقات علوم بهداشتی، . 1
 رانیا ،يمازندران، سار یسرطان دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پاشک قاتیحقمرکا ت ار،یاستاد. 4

 : 21/21/2112تاریخ تصویب :               21/22/2112 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            22/22/2112 تاریخ دریافت  
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 و همکارانی طهماسب هیصف     

 617      6931، اسفند  641دوره بيست و ششم، شماره              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           

 پژوهشی

 تینقنرار داد، از اهم نیریسا اریرا در اتت نیمحققی علم

 نشنان ،یانتشنارات علمن شیافناا .است برتورداریی بام

 و بن  عانوان و فنن یعلمن تیدانش و وضع توسع  دهاده

موري  دسنتاوردهاي تنوانیک  بنا کمنک من من ابااري

رو،  نی. از اباشد یم یالمللنیو ب یمل سطوح کشورها در

 عینو توز یداتلن یانتشار مجالت علم تیوضعیی شااسا

 یابیندر ارز تواندیگوناگون م یعلم هايا یزم ها درمن

داشنت   ییبن  سناا ریهاي تلق دانش تأثاز حوزه کیهر 

 مااسب کارهايراه ارای  و گااريسیاست وظیف  .(1)باشد

 و تصنویب کشنور، نشریات از حمایت و ارتقاء ماظورب 

 نظنارت چاین،هم و نشریات ارزیابی نحوه وط تدوین ضواب

 نشنریات کمیسنیون عهده بر نشریات بر مستمر ارزیابی و

هنا و موسسنات دانشنگاه .(1)اسنت کشنور اشکیپعلوم 

زیادي بر تولید علمی ک  ماجر ب  توسنع  و  تحقیقاتی اثر

 هنااز سنازمان یبرتن .دارندشود، می رشد علم و تکاولوژي

 ياسننتااد لینکشنور از تحل شننرفتیپ يرینگانندازهبنراي 

ی اسننتفاده انتشننارات دانشننگاه ژهیننبنن  و یعلمنن اتینشننر

 دستاوردهاي نمایانگر پژوهشی،-علمی مجالت. (4)کاادمی

 جهنانی، نظنر از تود ابعاد ترینگسترده در علمی جامع 

 هنر علمنی حینات از نمنوداري هستاد و ايماطق  و ملی

 دهاندهنمنایش تعبینري بن  و گردنندمنی محسوب جامع 

مجنالت  .(2)باشنادمنی جامعن  علمی حیات قلب ضربان

را  تنود تنالش نیترشیزبان، ب یسیو انگل یفارس یعلم

 شنود،یهنا ارسنال منکن  بنراي من یصرف انتشار مقامت

 . رسنالتسنتین کسانیها رسالت من ک ی در حال ادینمایم

بر عهده حوزه سالمت  در زبان یرا مجالت فارس ترمهم

و  هنااسنتیس دهانده جیتنرو دینرو کن  با نیندارند، از ا

 یکپاشن هنايدستورالعمل هاي کشوري سالمت وبرنام 

کن   یبر نقش مهمن عالوه زبان، یسیباشاد. مجالت انگل

نشنانگر  کااد،یم فایای مقامت علم تیفیدر بام بردن ک

 ماظنر از .هستاد این علم در کشور و در ماطق  دیارتقا تول

 درجن  پاشکی نشریات کمیسیون از ک  مجالتی، داتلی

 اعتبننار داراي باشنناد، کننرده دریافننت پژوهشننی -علمننی

 برتنوردار سنااییبن  اهمینت از ک  دیگري ملعا هستاد

 مقامت ب  محققین سایر ارجاع تأثیر میاان فاکتور است،

استااد بن  معاناي سناد ارجاع و یا . (1)باشدمی شده ماتشر

را ساد  یسخا ایکردن،  ايیبر چ  یتک اي،یقرار دادن چ

 نیشیاستفاده از دانش پ ینوع انگریو ب باشدیدادن م قرار

 ياستاادات ب  عاوان نقطن  شنروع و راهامنا بنرا (.6)است

 یانجام پژوهش در مراحل مختلف هستاد و بخنش مهمن

دهاد. مستادات در انتشنارات یم لیمقال  را تشک کیاز 

را ک  پژوهشگر بن  منهنا مراجعن   یماابع عموماً یپژوهش

 .(7)دهادی، نشان ماست کرده

هاي مرسوم تحلیل بر اساس استاادات یکی از روش

است ک  ب  تازگی براي شااسایی اسااد و مقامت هست  و 

اصلی و رابط  پیچیده میان اسنتاادات و ارجاعنات اسنااد 

هاي جاري و مرشنیو شود و براي شمارهکار گرفت  می ب

ها ب  تصوص در جوامع علمی در یک تمام متن ژورنال

  .(5)باشدی نادیک، مفید میماطق  جغرافیای

تود استاادي مجالت یکی از موارد بسنیار مهنم در 

باشد ک  ب  نرخ تود با اسنتااد و مطالعات علم ساجی می

  بن ننرخ مربنو  شود.بادي میبا نرخ تود استاادي طبق 

ک  نام مجل  در  است یمجل  ب  تعداد دفعات يتود استااد

گردد. ماابع ذکر شده است و نسبت ب  مراجع محاسب  می

ممکن است بر عامل ضریب تاثیرش،  مجل  يتوداستااد

 .(1)تاثیر بگذارد

بنن   در مطالعنن  تننود (1116)رتننش و همکنناران 

در مقامت مجنالت  یاترنتیاستااد ب  ماابع ا اانیمبررسی 

کشنور در  یعلنوم پاشنک يهنادانشنگاه یپژوهش یعلم

پرداتتانند کنن  مینناان  2152تننا  2171 يهننافاصننل  سننال

درصند  2/1ک  تاهنا  يبوده ب  طور نییپا اریبسستاادات ا

 يصنعود يرینوع ماابع بود اما سن نیاستاادات متعلق ب  ا

 .(7)داشت  است

Yong ( 1121و همکننارانش)   در مطالعنن  تننود بنن

و مجنالت  یانیچمجلن   نیبن ياستااد -نرخ تود س یمقا

پرداتتاند کن  نتنایج حناکی از من  یانیچ ریغ یالمللنیب

ي بنامتر ينرخ توداستااد یایچ یمجالت علماست ک  

تر دینده دارند و نیا تمایل ب  کم مجالت جهان نسبت ب 
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 اسكوپوس گاهیدر پا يرانیا يسيو انگل يعدم ارجاع در مجالت فارس تيوضع سهیمقا
 

 6931 اسفند،  641اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        611

 نیکن  علنوم در چن تیواقع نیبا توج  ب  ا شدن دارند و

 رودانتظنار منی نیبانابرا است،در حال توسع  ب  سرعت 

و  یانیچ یمجالت علم ينرخ توداستااد نیتفاوت بک  

 .(1)کم رنگ تر گردد ادهیدر م جیجهان ب  تدر

 ارزینابی( در مطالع  تنود بن  2156عقیلی و همکاران )

 کشنور پاشنکی علنوم هايدانشگاه پژوهشی علمی مجالت

شده  ماتشر مقامت ب  مجموع  ارجاعات تحلیل طریق از

پرداتتاد و نتایج مطالع   2171 لغایت 2176 هايسال در

 بن  بگذرد مقامت انتشار زمان از چقدر هرنشان داد ک ، 

 از پژوهشنگران چانینهنم. شنودمنی افاوده ارجاع میاان

 کن  کااندمنی اسنتفاده تنرکم شده فارسی ماتشر مقامت

 اطالعنات باننک ب  دسترسی مشکالت تواندمی من علل

 نگنارش عندم چانینهم پاشکی و زمیا  در روزممد و جامع

 نویسنادگان توسنط مقنامت مانابع ذکر ترتیب و صحیح

 مجنالت علنوم از مقامت ماتشر شده در درصد 12ب   .باشد

 عامنلي هناشنود و از نظنر شناتص یاستااد نمن یپاشک

 قنرار یاییسرعت و تراکم مراجعن  در حند پنا بی، ضرریتأث

گنذرد تعنداد ا یقال  ماما هر چقدر از زمان چاپ م دارد

 .(2)ابدییم شیارجاع ب  من افاا دفعات ستااد و

Fox ( در مطالع  تود ب  بررسنی 1126و همکاران )

افاایش ارجاعات با طول مقال ، تعداد نویسناده و اسنتااد 

پرداتتاد و ب  این نتیج  دسنت  ستیز طیدر مجالت مح

و بنا تنر شناید بن  مسنانی مقامت با طول کوتاه یافتاد ک 

ي تنرتري توانده شوند و ب  تبع من استااد بیشسرعت بیش

منانع را دریافت کااد ولی اتخاذ محندویت طنول مقالن ، 

گردد و بر روي علنم تناثیر می رگذاریانتشار مطالعات تاث

 از دادن سنادگانیاز نو یبرتمافی دارد و حتی ممکن است 

طنول مااسنب  ماصرف شوند. ارائ  کامل منو علم تود 

کن  از اسنت  ییهادهیارائ  تمام داده و ا مقال ، کی يابر

طول  اما بهتر است طومنی نشود. ادیم یمطالع  بوجود م

 مقامت براي بام رفتن ارجاعات نباید سیاست مجالت باشد

ها نیازهاي ضروري مجنالت هرچاد ک  این نوع سیاست

دهد اما نیازهاي دراز مدت نویسنادگان و ینا را پاسخ می

 .(21)کااددهی نمی  علمی را سروی جامع

Hua ( در مطالعن  تنود 1126و همکارانش )یدسترسن 

 ریو تناث وعیشنی، مزاد ب  مقامت مجالت در دندانپاشنک

من را مورد ارزیابی قرار دادنند و نتنایج نشنان داد  استااد

کنن  مقننامت بننیش از نیمننی از مجننالت اتیننر بنن  دلیننل 

چانین هنی  پرداتت هایان  از دیند پاهنان ماندنند و هنم

امت مجنالت بنا دسترسنی مدرکی وجود ندارد کن  مقن

مزاد استااد بیشتري را نسبت بن  مقنامت مجنالت بندون 

 .(22)کااددسترسی مزاد دریافت می

 کیفیت ( در مطالع  تود2111رضائیان و همکاران )

 کمیسننیون مصننوب زبننان انگلیسننی و فارسننی مجننالت

 در ایران اسالمی جمهوري کشور علوم پاشکی نشریات

ها( را ارزینابی کردنند و چالش و ها)موفقیت 2111 سال

 مقایس  در زبان انگلیسی ب  این نتیج  رسیدند ک  مجالت

 بننا مقایسنن  در هنناماهاامنن  و زبننان فارسننی مجننالت بننا

 .(21)بودنند برتوردار استاندارد بامتري از ها،دوفصلاام 

ارجاعنات  تاکاون مطالعات انجام شده وضعیت مجمنوع

اي کنن  مجننالت را مننورد محاسننب  قننرار داده و مطالعنن 

وضعیت عدم ارجاع و میاان عدم ارجاع مقنامت ماتشنر 

شننده توسننط مجننالت را مننورد بررسننی قننرار داده باشنند 

بررسنی  از اینن رو در اینن مطالعن  بن  ماتشر نشده است،

 یعدم ارجاع در مجالت فارس ارجاع و تیوضع تحلیلی

 گنناهیپاکنن  در حننوزه سننالمت  یرانننیازبننان  یسننیو انگل

هندف از پرداتت  شنده اسنت.  اند،شده  ینما اسکوپوس

عنندم ارجنناع در مجننالت  تیوضننع سنن یمقامطالعنن  حاضننر 

 گناهیشده در پا  یحوزه سالمت نما یرانیا یسیو انگل یفارس

 .بوده است 1122تا  1122هاي در طی سال اسکوپوس
 

 مواد و روش ها
در  .باشندیمن یلیتحل یفیوصتمطالع  حاضر از نوع 

علنوم زبنان  یسنیو انگل یمجنالت فارسن مطالع  هم  نیا

 ،شنده انند  یناسکوپوس نما گاهیدر پای ک  رانیا یپاشک

مجنالت  سنتیل. بندین ماظنور قرار گرفتاد یمورد بررس

ی بننا نماینن  رانننیا یعلننوم پاشننک یسننیو انگل یفارسنن

وزارت بهداشننت درمننان و  تیسننا قینناز طراسننکوپوس 
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 –رانینا يو فاناور قناتیمعاونت تحق -یش پاشکمموز

 یعلننوم پاشننک اتیبانننک نشننرو از  اتینشننر ونیسننیکم

در حنوزه  یتعداد مجالت فارس. استخراج گردید کشور

و تعنداد مجنالت  61شنده در اسنکوپوس   ینما یپاشک

. دوره انتشار و زبان مجالت نیا از طریق بود 26 یسیانگل

 کینام هر ت ممد .اطالعات تکمیلی بانک نشریات بدس

 در قسنمت اسنکوپوس تیدر سنا کیاز مجالت ب  تفک

Source و اگنردر بنازه زمنانی  مورد جستجو قرار گرفت

مجلنن  مننورد نظننر تحننت پوشننش پایگنناه  1122تننا  1122

 اسکوپوس بود، این مجل  در مطالع  وارد گردید و سپ 

SNIP(Source Normalized Impact per Paper)2015  و

SJR (SCImago Journal Rank) 2015  مجل  استخراج

پایگناه  Document searchشده و نام مجلن  در قسنمت 

منورد جسنتجو قنرار گرفنت و تعنداد  اسکوپوس مجدداً

و تعداد مقنامت بندون ارجناع و  1122تا  1122مقامت 

 اطالعننات بننا حننداقل یننک ارجنناع نیننا بازیننابی گردینند.

تعنداد  ،مجل  دوره انتشار مجل ، زبان ممده شامل دست ب

کل مقنامت، مقنامت بندون ارجناع و بنا حنداقل ینک 

هنا، براي تجای  و تحلیل داده بود. SJRو  SNIP ارجاع،

افناار دست ممده پ  از وارد کنردن در ننرم اطالعات ب

 هنناي ممنناري توسننط مزمننون 11نسننخ   SPSSممنناري 

T-test  وMann-Whitney  و ضننریب همبسننتگیPearson 

تنر از کنم p-valueحلیل قنرار گرفنت و مورد تجای  و ت

 داري در نظر گرفت  شد.عایمعاوان سطح  ب 12/1

 

 یافته ها
مجل  ایراننی حنوزه سنالمت  52این مطالع  بر روي 

ک  در پایگاه اسکوپوس نمای  شده بودند انجام شند کن  

 در ( از این مجالت فارسی زبان ودرصد 5/25مورد ) 26

مجلن  انگلیسنی بنود. بنازه ( زبنان درصد 1/52مورد ) 61

ممنده  2انتشار مجالت مورد بررسنی در جندول شنماره 

مجنالت در هنر دو گنروه مجنالت  درصد 2/61است و 

 نام  بوده است. صورت فصل  فارسی و انگلیسی زبان ب

توزیع بازه انتشار مجالت ایرانی حوزه سالمت  :1شماره  جدول

 جل نمای  شده در پایگاه اسکوپوس بر حسب زبان م
 

 انگلیسی فارسی 

 - (2/21) 1 هفت  نام 

 (21) 1 - نام  ماه

 (2/21) 7 (12) 4 دو ماه نام 

 (5/61) 44 (2/61) 21 فصل نام 

 (2/21) 7 - دو فصل نام 

 (1/11) 1 - پیوست 

 (211) 61 (211) 26 جمع

 

متوسننط تعننداد مقننامت ماتشننر شننده در سننال در 

  7/67و  2/77ب ترتینن مجننالت فارسننی و انگلیسننی بنن

داري نداشننت عنندد در سننال بننود کنن  اتننتالف معاننی

(274/1=p .) مقایس  وضعیت تاثیرگذاري مجالت بر اساس

در  SJRمیننانگین  ،نشننان داد SNIPو  SJR دو شنناتص

داري طنننور معانننی ( بننن12/1 ±21/1انگلیسنننی )مجنننالت 

(111/1=pبننیش )چاننین از مجننالت فارسننی بننود هننم تننر

( 21/1 ±14/1ت انگلیسنننی )در مجنننال SNIPمینننانگین 

تنر از مجنالت فارسنی ( بنیشp=111/1) داريطور معای ب

 SJRوضنعیت شناتص  1و  2نمودار  .( بود12/1 15/1±)

دهند. نشنان منی را بر اساس زبنان انتشنار مجلن  SNIPو 

 درصنند مقننامت بنندون ارجنناع و مقالنن  بننا حننداقل یننک 

 طنور کن  همنان .ممنده اسنت 1ارجاع در جدول شنماره 

 درصنند مقننامت ، در جنندول نشننان داده شننده اسننت

داري طننور معاننی  بنندون ارجنناع در مجننالت فارسننی بنن

(111/1=pبیش )طنور تر از مجالت انگلیسی بنود. همنان

در مجنالت فارسنی  ،ممده اسنت 1ک  در نمودار شماره 

( Pearson Correlation=4/1همبستگی مثبنت ضنعیف )

قامت با حنداقل بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد م

دار نبود یک ارجاع وجود داشت ک  از نظر مماري معای

(211/1=p ولی در مجنالت انگلیسنی همبسنتگی مافنی )

( بنین تعنداد Pearson Correlation= -155/1ضنعیف )

مقامت ماتشنر شنده و درصند مقنامت بنا حنداقل ینک 

 دار ارجنناع وجننود داشننت کنن  از نظننر ممنناري معاننی

 .(p=111/1بود )
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 میانگین و انحراف معیار درصد مقامت بدون ارجاع: 2شماره  ولجد

و حداقل یک ارجاع مجالت ایرانی حوزه سالمت نمای  شده در 
 پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل 

 

 مورد( 26فارسی ) 
 میانگین ±انحراف معیار 

 مورد( 61انگلیسی )
 میانگین ±انحراف معیار 

 سطح 

 معای داري

 111/1 2/41 ± 7/27 7/67 ± 2/5 قامت بدون ارجاعدرصد م

 111/1 7/27 ± 4/27 1/11 ± 2/5 درصد مقامت با حداقل یک ارجاع

 

 
 

مجالت ایرانی حوزه سالمت  SJRوضعیت شاتص : 1شماره  نمودار

 نمای  شده در پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل 

 

 
 

 جالت ایرانی حوزه سالمتم SNIPوضعیت شاتص : 2شماره  نمودار
 نمای  شده در پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل 

 

 
 

همبستگی بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد  :3شماره  نمودار

مقامت بدون ارجاع در مجالت ایرانی حوزه سالمت نمای  شده در 

 پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل 

 بحث
در صند مقنامت  کن  داد نشنان رحاض مطالع  نتایج

تر داري بیشطور معای بدون ارجاع در مجالت فارسی ب

مجننالت فارسننی از مجننالت انگلیسننی بننوده اسننت و در 

همبستگی مثبت ضعیف بین تعداد مقامت ماتشر شنده و 

درصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجود داشت ک  از 

ی دار نبننود ولننی در مجننالت انگلیسنننظننر ممنناري معاننی

همبستگی مافی ضعیف بین تعداد مقامت ماتشنر شنده و 

از  ودرصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجنود داشنت 

 .دار بودنظر مماري معای

نشننان  تننودمطالعنن  ( در 2156و همکنناران ) یلننیعق

مجالت  از مقامت ماتشر شده در درصد 12ب  دادند ک  

 لعامي هاشود و از نظر شاتصیاستااد نم یعلوم پاشک

 یاییسنرعت و تنراکم مراجعن  در حند پنا بی، ضر ریتأث

گنذرد یاما هر چقدر از زمنان چناپ مقالن  من ،دارد قرار

. ابندییمن شیارجناع بن  من افناا دفعنات تعداد اسنتااد و

 ترکم شده فارسی ماتشر مقامت از پژوهشگران چاینهم

 مطالعن  شنبی  حندوديا نتنایج من تن ک کااد می استفاده

ک  اینن مطالعن  بن  مقایسن   تفاوت این با دباشمی حاضر

وضعیت عدم ارجاع در مجالت فارسی و انگلیسی زبنان 

ایرانی ک  در حوزه سالمت بوده و در پایگاه اسنکوپوس 

انند پرداتتن  اسنت ولنی در مطالعن  عقیلنی و نمای  شنده

 هنايدانشنگاه پژوهشی -علمی همکارانش هم  مجالت

 بنرمورد .(2)رار گرفتکشور مورد ارزیابی ق پاشکی علوم

کلی اینن اسنت کن  در واقنع هنر چن  مجنالت کیفینت 

تنر باشناد بایند بن  مقنامت بامتري داشت  باشاد و وزینن

ها ارجناع بیشنتري داده شنود و مجالتنی کهبن  زبنان من

شوند، ب  دلیل بنین المللنی بنودن اینن انگلیسی ماتشر می

گردند. یافت  هاي مطالع  بیشتر مورد استااد واقع میزبان، 

مقایس  وضعیت تاثیرگذاري مجالت بنر اسناس حاضر با 

 SJRمینانگین نیا نشان داد ک   SNIPو  SJRدو شاتص 

تر از مجالت داري بیشطور معای در مجالت انگلیسی ب

در مجالت انگلیسنی  SNIPچاین میانگین فارسی بود هم

کن   تنر از مجنالت فارسنی بنودي بنیشدارطور معانی ب
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 انگلیسنی تاثیرگذاري مجنالتحاکی از من است ک  میاان 

و همکناران  انیرضنائ باشد.تر از مجالت فارسی میبیش

 یمجالت فارس تیفیک با بررسی ( در مطالع  تود2111)

 یعلوم پاشک اتینشر ونیسیزبان مصوب کم یسیو انگل

 جن ینت نینبن  ا 2111در سال  رانیا یکشور جمهوري اسالم

 با مجنالت س یزبان در مقا یسیک  مجالت انگل دست یافتاد

هنا، از با دوفصنلاام  س یها در مقا اهاام زبان، و م یفارس

کن  نتنایج من مشناب   استاندارد بامتري برتوردار بودنند

 .(21)نتایج ب  دست ممده در مطالع  حاضر می باشاد

Hua ( در مطالع  تنود 1126و همکارانش )یدسترسن 

 ریو تناث وعیشن ی،مزاد ب  مقامت مجالت در دندانپاشنک

مجالتی ک  دسترسنی   ک افتادب  این نتایج دست ی استااد

باشاد نسبت ب  مقامت مجنالت ها مزاد میب  مقامت من

بندون دسترسننی مزاد تعننداد اسننتااد بننامتري را دریافننت 

کن  نتنایج من مشناب  نتنایج بن  دسنت ممنده در  کاادمی

 .(22)باشادمطالع  حاضر می

اکثر مجالت در  ک  داد ع  نشاندر مجموع این مطال

)البتن   کن هر دو گروه مجالت فارسی و انگلیسنی زبنان 

ماتشنر  باشاد(می بصورت فصل نام دوره انتشار مجالت 

متوسط تعداد مقامت ماتشر شده در سنال در گردند، می

عدد در  7/67و 2/77ترتیب  مجالت فارسی و انگلیسی ب

. نداشتها وجود منبین  داريسال بود ک  اتتالف معای

درصد از مجالت نمای  شنده  52البت  قابل ذکر است ک  

در پایگنناه اسننکوپوس کشننور بنن  زبننان انگلیسننی ماتشننر 

دهند کن  مجنالت فارسنی گردد و این ممار نشان میمی

 رساناد.تري را در سال ب  چاپ میتعداد مقامت بیش

مجنالت ک   داد نشان حاضر نتایج مطالع  نهایت در

   شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب  زبان انگلیسنی،نمای

وضعیت تاثیرگذاري  SNIPو  SJRدو شاتص بر اساس 

بهتري نسبت ب  مجالت نمای  شده در پایگاه اسنکوپوس 

کشور ب  زبان فارسی دارند و نیادر صند مقنامت بندون 

توان بن  اینن نتیجن  رسنید تري دارند و لذا میارجاع کم

المللی انگلیسی ماتشنر   زبان بینک  اگر مجالت کشور ب

المللی قنرار تر مورد استقبال پژوهشگران بینگردند بیش

تواهاد گرفت و ب  دنبال من میاان ارجاعات ب  مقنامت 

مجالت کشور افاایش چشمگیري در پی تواهد داشنت 

نیا رشد قابل  SNIPو  SJRهاي چاین براي شاتصو هم

 توان انتظار داشت.توجهی را می
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