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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.
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حوزه سالمت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
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رضا علیزاده نوایی
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چكیده
سابقه و هدف :انتشار مجالت علمی در هر کشور ،از مهمترین راههاي نشر و گسترش علم و دانش شنااتت منیشنود.
هدف از این مطالع مقایس وضعیت عدم ارجاع در مجالت فارسی و انگلیسی ایرانی حوزه سنالمت نماین شنده در پایگناه
اسکوپوس در طی سالهاي  1122تا  1122بوده است.
مواد و روشها :در مطالع توصیفی تحلیلی حاضر  52مجل فارسی و انگلیسی زبان ایرانی حوزه سالمت ک در پایگاه
اسکوپوس نمای شده اند  ،مورد بررسی قرار گرفتاد.لیست مجالت از بانک نشریات وزارت بهداشت استخراج گردید و هر
از وارد کنردن در ننرمافناار ممناري  SPSSنسنخ 11

مجل در پایگاه اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت .اطالعات پن

توسط مزمونهاي مماري  T-testو  Mann-Whitneyو ضریب همبستگی  Pearsonمنورد تجاین و تحلینل قنرار گرفنت و
 p-valueکمتر از  1/12ب عاوان سطح معایداري در نظر گرفت شد.
یافتهها :در مجالت فارسی همبستگی مثبت ضعیف ( )Pearson Correlation=1/4بنین تعنداد مقنامت ماتشنر شنده و
درصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجود داشت ک از نظر مماري معانی دار نبنود ( )p=1/211ولنی در مجنالت انگلیسنی
همبستگی مافی ضعیف ( ) Pearson Correlation= -1/155بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد مقامت بنا حنداقل ینک
ارجاع وجود داشت ک از نظر مماري معایدار بود (.)p=1/111
استنتاج :مجالت نمای شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب زبان انگلیسی ،بر اساس دو شاتص  SJRو  SNIPوضنعیت
تاثیرگذاري بهتري نسبت ب مجالت نمای شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب زبان فارسی دارند و نیا در صد مقامت بدون
ارجاع کمتري دارند.
واژه های کلیدی :عدم ارجاع ،مجالت فارسی ایرانی ،مجالت انگلیسی ایرانی ،سالمت( ،پایگاه) اسکوپوس

مقدمه
دارد( .)2انتشار مجالت علمی در هر کشور ،از مهمتنرین

تولید علنم اسناس داننایی و داننایی اسناس تواننایی
است .علم و دانش اساس توسع یافتگی کشورها است و

راههاي نشر و گسترش علم و دانش شااتت میشود و ب

بیش از هر عصنر و زمنان در سرنوشنت مدمینان دتالنت

عانوان انبااري ک با کمنک من میتنوان دستناوردهناي
Email: z_foroughi@yahoo.com

مولف مسئول :زهرا فروغی -ساري :میدان معلم ،ساتتمان شماره  1دانشگاه ،معاونت تحقیقات و فااوري
 .2استادیار،گروه علم اطالعات و دانش شااسی ،واحد بابل ،دانشگاه مزاد اسالمی ،بابل ،ایران
 .1دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش شااسی ،گروه علم اطالعات و دانش شااسی ،واحد بابل ،دانشگاه مزاد اسالمی ،بابل ،ایران
 .1مرکا تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پاشکی مازندران ،ساري ،ایران
 .4استادیار ،مرکا تحقیقات سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پاشکی مازندران ،ساري ،ایران
 تاریخ دریافت 2112/22/22 :
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پژوهشی

صفیه طهماسبی و همکاران

علمی محققین را در اتتیار سایرین قنرار داد ،از اهمینت

است ،فاکتور تأثیر میاان ارجاع سایر محققین ب مقامت

بامیی برتوردار است .افناایش انتشنارات علمنی ،نشنان

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

دهاده توسع دانش و وضعیت علمنی و فنن و بن عانوان

قرار دادن چیاي ،تکی بر چیاي کردن ،یا سخای را ساد

ابااري ک بنا کمنک من منیتنوان دسنتاوردهاي موري

قرار دادن میباشد و بیانگر نوعی استفاده از دانش پیشین

کشورها در سطوح ملی و بینالمللی می باشد .از این رو،

است( .)6استاادات ب عاوان نقطن شنروع و راهامنا بنراي

شااسایی وضعیت انتشار مجالت علمی داتلنی و توزینع

انجام پژوهش در مراحل مختلف هستاد و بخنش مهمنی

منها در زمیا هاي علمی گوناگون میتواند در ارزینابی

از یک مقال را تشکیل میدهاد .مستادات در انتشنارات

هر یک از حوزههاي تلق دانش تأثیر بن سناایی داشنت

پژوهشی عموماً ماابعی را ک پژوهشگر بن منهنا مراجعن

باشد( .)1وظیف سیاستگااري و ارای راهکارهاي مااسب

کرده است ،نشان میدهاد(.)7

ب ماظور ارتقاء و حمایت از نشریات کشنور ،تصنویب و

تحلیل بر اساس استاادات یکی از روشهاي مرسوم

تدوین ضوابط و نحوه ارزیابی نشریات و همچاین ،نظنارت

است ک ب تازگی براي شااسایی اسااد و مقامت هست و

و ارزیابی مستمر بر نشریات بر عهده کمیسنیون نشنریات

اصلی و رابط پیچیده میان اسنتاادات و ارجاعنات اسنااد

علوم پاشکی کشنور اسنت( .)1دانشنگاههنا و موسسنات

ب کار گرفت میشود و براي شمارههاي جاري و مرشنیو

تحقیقاتی اثر زیادي بر تولید علمی ک ماجر ب توسنع و

تمام متن ژورنالها ب تصوص در جوامع علمی در یک

رشد علم و تکاولوژي میشود ،دارند .برتنی از سنازمانهنا

ماطق

جغرافیایی نادیک ،مفید میباشد(.)5

بنراي انندازهگینري پیشننرفت کشنور از تحلینل اسننتاادي

تود استاادي مجالت یکی از موارد بسنیار مهنم در

نشننریات علم نی ب ن وینژه انتشننارات دانشننگاهی اسننتفاده

مطالعات علم ساجی میباشد ک ب نرخ تود با اسنتااد و

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

با نرخ تود استاادي طبق بادي میشود .ننرخ مربنو بن

جامع علمی در گستردهترین ابعاد تود از نظنر جهنانی،

تود استاادي مجل ب تعداد دفعاتی است ک نام مجل در

ملی و ماطق اي هستاد و نمنوداري از حینات علمنی هنر

ماابع ذکر شده است و نسبت ب مراجع محاسب میگردد.

جامع محسوب منیگردنند و بن تعبینري نمنایشدهانده

توداستاادي مجل ممکن است بر عامل ضریب تاثیرش،

ضربان قلب حیات علمی جامعن منیباشناد( .)2مجنالت

تاثیر بگذارد(.)1

علمی فارسی و انگلیسی زبان ،بیشترین تنالش تنود را

رتننش و همکنناران ( )1116در مطالعنن تننود بنن

صرف انتشار مقامتی کن بنراي منهنا ارسنال منیشنود،

بررسی میاان استااد ب ماابع ایاترنتی در مقامت مجنالت

مینمایاد در حالی ک رسالت منها یکسان نیسنت .رسنالت

علمی پژوهشی دانشنگاههناي علنوم پاشنکی کشنور در

مهمتر را مجالت فارسی زبان در حوزه سالمت بر عهده

فاصننل سننالهنناي  2171تننا  2152پرداتتانند ک ن مینناان

دارند ،از اینن رو کن بایند تنرویج دهانده سیاسنتهنا و

استاادات بسیار پایین بوده ب طوري ک تاهنا  1/2درصند

برنام هاي کشوري سالمت و دستورالعملهناي پاشنکی

استاادات متعلق ب این نوع ماابع بود اما سنیري صنعودي

باشاد .مجالت انگلیسی زبان ،عالوه بر نقش مهمنی کن

داشت است(.)7

در بام بردن کیفیت مقامت علمی ایفا میکااد ،نشنانگر

 Yongو همکننارانش ( )1121در مطالعنن تننود بنن

ارتقا تولید علم در کشور و در ماطق نیا هستاد .از ماظنر

مقایس نرخ تود -استاادي بنین مجلن چیانی و مجنالت

داتلی ،مجالتی ک از کمیسیون نشریات پاشکی درجن

بینالمللی غیر چیانی پرداتتاند کن نتنایج حناکی از من

علمننی -پژوهشننی دریافننت کننرده باشنناد ،داراي اعتبننار

است ک مجالت علمی چیای نرخ توداستاادي بنامتري

هستاد عامل دیگري ک از اهمینت بن سناایی برتنوردار

نسبت ب مجالت جهان دارند و نیا تمایل ب کمتر دینده

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 641اسفند 6931
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شدن دارند و با توج ب این واقعیت کن علنوم در چنین

 Huaو همکارانش ( )1126در مطالعن تنود دسترسنی

ب سرعت در حال توسع است ،بانابراین انتظنار منیرود

مزاد ب مقامت مجالت در دندانپاشنکی ،شنیوع و تناثیر

ک تفاوت بین نرخ توداستاادي مجالت علمی چیانی و

استااد من را مورد ارزیابی قرار دادنند و نتنایج نشنان داد

تدریج در میاده کم رنگ تر گردد(.)1

ک ن مقننامت بننیش از نیمننی از مجننالت اتیننر ب ن دلیننل

جهان ب

عقیلی و همکاران ( )2156در مطالع تنود بن ارزینابی

پرداتت هایان از دیند پاهنان ماندنند و هنمچانین هنی

مجالت علمی پژوهشی دانشگاههاي علنوم پاشنکی کشنور

مدرکی وجود ندارد کن مقنامت مجنالت بنا دسترسنی

از طریق تحلیل مجموع ارجاعات ب مقامت ماتشر شده

مزاد استااد بیشتري را نسبت بن مقنامت مجنالت بندون

در سالهاي  2176لغایت  2171پرداتتاد و نتایج مطالع

دسترسی مزاد دریافت میکااد(.)22

نشان داد ک  ،هر چقدر از زمان انتشار مقامت بگذرد بن

رضائیان و همکاران ( )2111در مطالع تود کیفیت

میاان ارجاع افاوده منیشنود .هنمچانین پژوهشنگران از

مجننالت فارسننی و انگلیسننی زبننان مصننوب کمیسننیون

مقامت ماتشر شده فارسی کمتنر اسنتفاده منیکااند کن

نشریات علوم پاشکی کشور جمهوري اسالمی ایران در

علل من میتواند مشکالت دسترسی ب باننک اطالعنات

سال ( 2111موفقیتها و چالشها) را ارزینابی کردنند و

جامع و روزممد در زمیا پاشکی و همچانین عندم نگنارش

ب این نتیج رسیدند ک مجالت انگلیسی زبان در مقایس

صحیح و ترتیب ذکر مانابع مقنامت توسنط نویسنادگان

بننا مجننالت فارسننی زبننان و ماهاامنن هننا در مقایسنن بننا

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

دوفصلاام ها ،از استاندارد

بامتري برتوردار بودنند(.)21

پاشکی استااد نمنی شنود و از نظنر شناتصهناي عامنل

تاکاون مطالعات انجام شده وضعیت مجمنوع ارجاعنات

تأثیر ،ضریب سرعت و تراکم مراجعن در حند پناییای قنرار

مجننالت را مننورد محاسننب قننرار داده و مطالعنن اي کنن

دارد اما هر چقدر از زمان چاپ مقال میگنذرد تعنداد ا

وضعیت عدم ارجاع و میاان عدم ارجاع مقنامت ماتشنر

ستااد و دفعات ارجاع ب من افاایش مییابد(.)2

شننده توسننط مجننالت را مننورد بررسننی قننرار داده باشنند

 Foxو همکاران ( )1126در مطالع تود ب بررسنی

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

افاایش ارجاعات با طول مقال  ،تعداد نویسناده و اسنتااد

تحلیلی وضعیت ارجاع و عدم ارجاع در مجالت فارسی

در مجالت محیط زیست پرداتتاد و ب این نتیج دسنت

و انگلیسنی زبننان ایران نی حننوزه سننالمت ک ن در پایگنناه

یافتاد ک مقامت با طول کوتاهتنر شناید بن مسنانی و بنا

اسکوپوس نمای شدهاند ،پرداتت شنده اسنت .هندف از

سرعت بیشتري توانده شوند و ب تبع من استااد بیشتنري

مطالع ن حاضننر مقایسن وضننعیت عنندم ارجنناع در مجننالت

را دریافت کااد ولی اتخاذ محندویت طنول مقالن  ،منانع

فارسی و انگلیسی ایرانی حوزه سالمت نمای شده در پایگناه

انتشار مطالعات تاثیرگذار میگردد و بر روي علنم تناثیر

اسکوپوس در طی سالهاي  1122تا  1122بوده است.

مافی دارد و حتی ممکن است برتی از نویسنادگان از دادن
علم تود و ارائ کامل من ماصرف شوند .طنول مااسنب

مواد و روش ها

براي یک مقال  ،ارائ تمام داده و ایدههایی اسنت کن از

مطالع حاضر از نوع توصیفی تحلیلی منیباشند .در

مطالع بوجود می میاد اما بهتر است طومنی نشود .طول

این مطالع هم مجنالت فارسنی و انگلیسنی زبنان علنوم

مقامت براي بام رفتن ارجاعات نباید سیاست مجالت باشد

پاشکی ایرانی ک در پایگاه اسکوپوس نماین شنده انند،

هرچاد ک این نوع سیاستها نیازهاي ضروري مجنالت

مورد بررسی قرار گرفتاد .بندین ماظنور لیسنت مجنالت

را پاسخ میدهد اما نیازهاي دراز مدت نویسنادگان و ینا

فارسننی و انگلیسننی علننوم پاشننکی ایرانننی بننا نماینن

جامع علمی را سروی

611

دهی نمیکااد(.)21

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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مموزش پاشکی -معاونت تحقیقنات و فاناوري اینران–

جدول شماره  :1توزیع بازه انتشار مجالت ایرانی حوزه سالمت

کمیسنیون نشننریات و از بانننک نشننریات علننوم پاشننکی

نمای شده در پایگاه اسکوپوس بر حسب زبان مجل

کشور استخراج گردید .تعداد مجالت فارسی در حنوزه
پاشکی نمای شنده در اسنکوپوس  61و تعنداد مجنالت
انگلیسی  26بود .دوره انتشار و زبان مجالت نیا از طریق
اطالعات تکمیلی بانک نشریات بدست ممد  .نام هریک
از مجالت ب تفکیک در سنایت اسنکوپوس در قسنمت
 Sourceمورد جستجو قرار گرفت و اگنردر بنازه زمنانی
 1122تننا  1122مجلن مننورد نظننر تحننت پوشننش پایگنناه
اسکوپوس بود ،این مجل در مطالع وارد گردید و سپ
 SNIP(Source Normalized Impact per Paper)2015و
 SJR (SCImago Journal Rank) 2015مجل استخراج
شده و نام مجلن در قسنمت  Document searchپایگناه
اسکوپوس مجدداً منورد جسنتجو قنرار گرفنت و تعنداد
مقامت  1122تا  1122و تعداد مقنامت بندون ارجناع و
بننا حننداقل یننک ارجنناع نیننا بازیننابی گردینند .اطالعننات
ب دست ممده شامل زبان مجل  ،دوره انتشار مجل  ،تعنداد
کل مقنامت ،مقنامت بندون ارجناع و بنا حنداقل ینک
ارجاع SNIP ،و  SJRبود .براي تجای و تحلیل دادههنا،
اطالعات ب دست ممده پ

از وارد کنردن در ننرمافناار

ممنناري  SPSSنسننخ  11توسننط مزمننونهنناي ممنناري
 T-testو  Mann-Whitneyو ضننریب همبسننتگی Pearson

مورد تجای و تحلیل قنرار گرفنت و  p-valueکنمتنر از
 1/12ب عاوان سطح معایداري در نظر گرفت شد.

هفت نام

فارسی

انگلیسی

)21/2( 1

-

ماه نام

-

)21( 1

دو ماه نام

)12( 4

)21/2( 7

فصل نام

)61/2( 21

)61/5( 44

دو فصل نام

-

)21/2( 7

پیوست

-

)11/1( 1

جمع

)211( 26

)211( 61

متوسننط تعننداد مقننامت ماتشننر شننده در سننال در
مجننالت فارسننی و انگلیسننی بنن ترتیننب  77/2و 67/7
عنندد در سننال بننود کنن اتننتالف معاننیداري نداشننت
( .)p=1/274مقایس وضعیت تاثیرگذاري مجالت بر اساس
دو شنناتص  SJRو  SNIPنشننان داد ،میننانگین  SJRدر
مجنننالت انگلیسنننی ( )1/12 ±1/21بننن طنننور معانننیداري
( )p=1/111بننیشتننر از مجننالت فارسننی بننود هننمچاننین
مینننانگین  SNIPدر مجنننالت انگلیسنننی ()1/21 ±1/14
ب طور معایداري ( )p=1/111بنیشتنر از مجنالت فارسنی
( )1/12 ±1/15بود .نمودار  2و  1وضنعیت شناتص SJR

و  SNIPبر اساس زبنان انتشنار مجلن را نشنان منیدهند.
درصنند مقننامت بنندون ارجنناع و مقالن بننا حننداقل یننک
ارجاع در جدول شنماره  1ممنده اسنت .همنانطنور کن
در جنندول نشننان داده شننده اسننت ،درصنند مقننامت
بنندون ارجنناع در مجننالت فارسننی ب ن طننور معاننیداري
( )p=1/111بیشتر از مجالت انگلیسی بنود .همنانطنور
ک در نمودار شماره  1ممده اسنت ،در مجنالت فارسنی
همبستگی مثبنت ضنعیف ()Pearson Correlation=1/4

یافته ها
این مطالع بر روي  52مجل ایراننی حنوزه سنالمت

بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد مقامت با حنداقل
یک ارجاع وجود داشت ک از نظر مماري معایدار نبود

ک در پایگاه اسکوپوس نمای شده بودند انجام شند کن

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

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

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

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

مقامت ماتشنر شنده و درصند مقنامت بنا حنداقل ینک

انتشار مجالت مورد بررسنی در جندول شنماره  2ممنده

ارجنناع وجننود داشننت کنن از نظننر ممنناري معاننیدار

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

بود (.)p=1/111

فارسی و انگلیسی زبان ب صورت فصلنام بوده است.
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جدول شماره  :2میانگین و انحراف معیار درصد مقامت بدون ارجاع
و حداقل یک ارجاع مجالت ایرانی حوزه سالمت نمای شده در
پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل

بحث
نتایج مطالع حاضر نشنان داد کن در صند مقنامت
بدون ارجاع در مجالت فارسی ب طور معایداري بیشتر

فارسی ( 26مورد)

انگلیسی ( 61مورد)

سطح

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

معای داري

درصد مقامت بدون ارجاع

67/7 ± 5/2

41/2 ± 27/7

1/111

از مجننالت انگلیسننی بننوده اسننت و در مجننالت فارسننی

درصد مقامت با حداقل یک ارجاع

11/1 ± 5/2

27/7 ± 27/4

1/111

همبستگی مثبت ضعیف بین تعداد مقامت ماتشر شنده و
درصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجود داشت ک از
نظننر ممنناري معاننیدار نبننود ولننی در مجننالت انگلیس نی
همبستگی مافی ضعیف بین تعداد مقامت ماتشنر شنده و
درصد مقامت با حداقل یک ارجاع وجنود داشنت و از
نظر مماري معایدار بود.
عقیلنی و همکنناران ( )2156در مطالعن تننود نشننان
دادند ک ب  12درصد از مقامت ماتشر شده در مجالت

نمودار شماره  :1وضعیت شاتص  SJRمجالت ایرانی حوزه سالمت
نمای شده در پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل

علوم پاشکی استااد نمیشود و از نظر شاتصهاي عامل
تأثیر  ،ضریب سنرعت و تنراکم مراجعن در حند پناییای
قرار دارد ،اما هر چقدر از زمنان چناپ مقالن منیگنذرد
تعداد اسنتااد و دفعنات ارجناع بن من افناایش منییابند.
همچاین پژوهشگران از مقامت ماتشر شده فارسی کمتر
استفاده میکااد ک نتنایج من تنا حندودي شنبی مطالعن
حاضر میباشد با این تفاوت ک اینن مطالعن بن مقایسن
وضعیت عدم ارجاع در مجالت فارسی و انگلیسی زبنان
ایرانی ک در حوزه سالمت بوده و در پایگاه اسنکوپوس
نمای شندهانند پرداتتن اسنت ولنی در مطالعن عقیلنی و

نمودار شماره  :2وضعیت شاتص  SNIPمجالت ایرانی حوزه سالمت
نمای شده در پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل

همکارانش هم مجالت علمی -پژوهشی دانشنگاههناي
علوم پاشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت( .)2بنرمورد
کلی اینن اسنت کن در واقنع هنر چن مجنالت کیفینت
بامتري داشت باشاد و وزیننتنر باشناد بایند بن مقنامت
منها ارجناع بیشنتري داده شنود و مجالتنی کهبن زبنان
انگلیسی ماتشر میشوند ،ب دلیل بنین المللنی بنودن اینن
زبان ،بیشتر مورد استااد واقع میگردند .یافت هاي مطالع
حاضر با مقایس وضعیت تاثیرگذاري مجالت بنر اسناس
دو شاتص  SJRو  SNIPنیا نشان داد ک

نمودار شماره  :3همبستگی بین تعداد مقامت ماتشر شده و درصد
مقامت بدون ارجاع در مجالت ایرانی حوزه سالمت نمای شده در
پایگاه اسکوپوس بر اساس زبان انتشار مجل
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مینانگین SJR

در مجالت انگلیسی ب طور معایداري بیشتر از مجالت
فارسی بود همچاین میانگین  SNIPدر مجالت انگلیسنی
ب طور معانیداري بنیشتنر از مجنالت فارسنی بنود کن

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 641اسفند 6931

پژوهشی

صفیه طهماسبی و همکاران

حاکی از من است ک میاان تاثیرگذاري مجنالت انگلیسنی

میگردند ،متوسط تعداد مقامت ماتشر شده در سنال در

بیشتر از مجالت فارسی میباشد .رضنائیان و همکناران

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

( )2111در مطالع تود با بررسی کیفیت مجالت فارسی

سال بود ک اتتالف معایداري بین منها وجود نداشت.

و انگلیسی زبان مصوب کمیسیون نشریات علوم پاشکی

البت قابل ذکر است ک  52درصد از مجالت نمای شنده

کشور جمهوري اسالمی ایران در سال  2111بن اینن نتیجن

در پایگنناه اسننکوپوس کشننور بن زبننان انگلیسننی ماتشننر

دست یافتاد ک مجالت انگلیسی زبان در مقایس با مجنالت

میگردد و این ممار نشان میدهند کن مجنالت فارسنی

فارسی زبان ،و ماهاام ها در مقایس با دوفصنلاام هنا ،از

تعداد مقامت بیشتري را در سال ب چاپ میرساناد.

استاندارد بامتري برتوردار بودنند کن نتنایج من مشناب
نتایج ب دست ممده در مطالع

حاضر می باشاد(.)21

در نهایت نتایج مطالع حاضر نشان داد ک مجنالت
نمای شده در پایگاه اسکوپوس کشور ب زبان انگلیسنی،

 Huaو همکارانش ( )1126در مطالع تنود دسترسنی

بر اساس دو شاتص  SJRو  SNIPوضعیت تاثیرگذاري

مزاد ب مقامت مجالت در دندانپاشنکی ،شنیوع و تناثیر

بهتري نسبت ب مجالت نمای شده در پایگاه اسنکوپوس

استااد ب این نتایج دست یافتاد ک مجالتی ک دسترسنی

کشور ب زبان فارسی دارند و نیادر صند مقنامت بندون

ب مقامت منها مزاد میباشاد نسبت ب مقامت مجنالت

ارجاع کمتري دارند و لذا میتوان بن اینن نتیجن رسنید

بندون دسترسننی مزاد تعننداد اسننتااد بننامتري را دریافننت

ک اگر مجالت کشور ب زبان بینالمللی انگلیسی ماتشنر

میکااد کن نتنایج من مشناب نتنایج بن دسنت ممنده در

گردند بیشتر مورد استقبال پژوهشگران بینالمللی قنرار

مطالع

تواهاد گرفت و ب دنبال من میاان ارجاعات ب مقنامت

حاضر میباشاد(.)22

در مجموع این مطالع نشان داد ک اکثر مجالت در

مجالت کشور افاایش چشمگیري در پی تواهد داشنت

هر دو گروه مجالت فارسی و انگلیسنی زبنان کن (البتن

و همچاین براي شاتصهاي  SJRو  SNIPنیا رشد قابل

دوره انتشار مجالت بصورت فصل نام میباشاد) ماتشنر

توجهی را میتوان انتظار داشت.
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