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مقدمه

عالوه بر این ،بررسی تولیدات علمی ،ابزار مناسبی براي

اختصاص عنوان عصر انفجار اطالعات به قرن بیستم به

سیاستگذاري و برنامهریزي صحیح و شناخت وضعیت

راستی لقبی برازنده و بجا است .در چنین شرایطی تولید،

گذشته فراهم آورده و موجب هدفدار کردن حرکتهاي علمی

توزیع ،سازماندهی ،تجزیه و تحلیل انواع دادهها و همچنین

و تعیین اولویتهاي پژوهشی میگردد؛ همچنین ،به شناسایی

طرق بهرهگیري از اطالعات و بهرهدهی اطالعات سازماندهی

نقاط ضعف و کمبودهاي موجود در تولید اطالعات علمی

شده اهمیت فوق العادهاي دارد .تعداد عناوین مجالت علمی

منجر میشود.

به طور روزافزونی رو به رشد است و با رشد سریع فناوري،

چاپ و نمایه مقاالت به عنوان یکی از مهمترین شاخصهاي

اطالعات مورد نیاز مراجعان هم به صورت چاپی و هم به

تحقیق و توسعه شناخته شده است .به همین دلیل این شاخص

صورت الکترونیکی در دسترس آنها قرار میگیرد .از طرفی

توسط بسیاري از محققان مورد بررسی قرارگرفته است

مشغلههاي کاري فراوان دانشمندان و محققان موجب شده

(لویسون و همکاران.)1118 ،1

است که کمتر فرصتی براي آنها پیش آید تا وقت خاصی را

به جهت جایگاه خاصی که میزان بروندادهاي علمی در توسعه

صرف بازیابی اطالعاتی مشخص از میان انبوه اطالعات کنند

پایدار کشورها دارد ،طی چند دههي گذشته توجه زیادي به

(گارفیلد.)1882 ،

بررسی عملکرد و میزان موفقیت کشورهاي مختلف ،دانشگاهها

"تولید اطالعات ،از عمدهترین شاخصهاي رشد و توسعه در

و مؤسسات آموزشی و شاخههاي مختلف علوم در زمینهي

کشورها به شمار میآید ،و در عرصهها و حوزههاي مختلف

کمَیت و کیفیت تولیدات علمی شده است .تحقیقات قبلی

علمی مورد بهرهبرداري قرار میگیرد .با توجه به حجم روز-

نشان داده است که کشورهاي موفق در تولید علم ،همان

افزون و تولید چشمگیر اطالعات ،امکان مرور کلیه مطالب

کشورهاي پیشرفتهاي هستند که بیش از دیگران مقاله تولید و

تولید شده در حوزههاي تخصصی توسط متخصصان وجود

در مجالت معتبر بینالمللی منتشر میکنند در واقع تعداد

ندارد .لذا بهکارگیري نمایهها و پایگاههاي اطالعاتی که در

انتشارات علمی مهمترین شاخص کمی تولید علم محسوب

برگیرنده بخش قابل توجهی از اطالعات هستند ،میتواند سریع

میگردد (پاپون 2و بار 1116 ،8نقل در طالبی.)1831 ،

ترین راه براي دسترسی به اطالعات هر حوزه خاص باشد.

"از آنجا که تولید علم در وهله نخست در مقالههاي علمی

بنابراین ،محققان در اولین مراحل پژوهش خود به این پایگاهها

تجلی مییابد و ترویج آن نیز از طریق این مجالت انجام می-

مراجعه میکنند .این پایگاههاي اطالعاتی اساس تحقیقات

پذیرد ،مجالت علمی نخستین منابعی هستند که پیشرفتهاي

متعددي هستند که با روشهاي کمّی ،و شاخصهاي کیفی

علمی را منعکس میسازند .با توجه به نقش و اهمیت مقاالت

نظیر کتابسنجی ،علمسنجی و غیره میزان تولیدات علمی

علمی در پیشبرد علم ،نمایه استنادي علوم یکی از بسترهاي

دانشمندان ،گروههاي آموزشی و دانشگاههاي کشورهاي

مناسب جهت عرضه اطالعات کتابشناختی مقاالت کلیدي و

گوناگون را بررسی و مقایسه نموده و میزان حضور علمی آنان

برجسته علمی به شمار میآید .اما نمایه استنادي علوم جامعیت

را میسنجند .حوزه کتابسنجی و شاخههاي مرتبط آن به طور

ندارد و کل کشورهاي جهان را به طور یکدست پوشش نمی-

مستقیم با میزان تولید اطالعات علمی در حوزههاي تخصصی

دهد .به عبارت دیگر ،تأکید این نمایه بیشتر به زبان انگلیسی

مختلف در ارتباط است و شاخصهایی را براي ارزیابی و
سنجش میزان اطالعات تولید شده در زمینههاي گوناگون و در
کشورهاي مختلف در اختیار دانشمندان قرار میدهد" (حمیدي
و همکاران.)1838 ،
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است و حال آن که اکثر کشورهاي جهان به زبانی غیر از

انگلیسی صحبت میکنند و مطلب مینویسند .از این رو بخش

اعظم آثارکشورهایی که به زبان غیر انگلیسی آثار خود را منتشر

حوزههاي موضوعی مورد نظرشان میباشد" (مهراد و

میکنند در این نمایه انعکاس نمییابد .در نتیجه این نمایه براي

همکاران ،1836 ،ص .)86

ارزیابی انتشارات علمی کل کشورهاي جهان به طور یکجا،

مهمترین مسألهاي که در این پژوهش به آن پرداخته میشود،

منبع مناسبی نیست" (عصاره و فارسی ،1831 ،ص  226و

این است که با بررسی استنادات تولیدات علمی پژوهشگران

.)282

دانشگاههاي مادر مورد مطالعه در پایگاه استنادي علوم جهان

در این راستا ،پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCیک

اسالم ) ،(ISCرفتارهاي استنادي این محققان را در استفاده از

نظام استنادي در سطح کشورهاي اسالمی است .در حقیقت

مجالت بررسی نماید .همچنین دریابد که مجالت علمی

 ISCبا استفاده از اطالعات جمعآوري شده از انتشارات

فارسی نمایه شده در این پایگاه ،تا چه میزان مورد استفاده

فارسی ،به خصوص مجالت علمی ،در تحلیل محتوا ،ارزیابی

محققان این دانشگاهها بوده است؟ و مقایسه نتایج بدست آمده

مجالت و رتبهبندي مؤسسات علمی ،و نویسندگان در سطح

با فهرست مجالت چاپی و الکترونیکی قابل دسترس از طریق

ملی موفقیتهایی کسب کرده است .که از آن جمله میتوان به

وب سایتهاي آن مجالت ،نشان خواهد داد که آیا بین میزان

معیارهاي علمسنجی که بر اساس قوانین علمی پایهگذاري شده

استفاده از مجالتی که فقط بصورت چاپی در اختیارند و با

است اشاره کرد .فرآوردههاي علمی  ISCبرابر با فرآوردههایی

مجالتی که به دو صورت چاپی و الکترونیکی در دسترس

است که توسط سایر نظامهاي استنادي در سطح جهان تولید

هستند ،تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

میشود ،با این تفاوت که این فرآوردهها براي زبان فارسی و

علمسنجی به ارزیابی فعالیتها و تولیدات علمی میپردازد و

کشورهاي اسالمی طراحی و بومیسازي شدهاند (مهراد و

نتایج آن میتواند معرف وضعیت فعالیتهاي علمی پژوهشی

مقصودي دریه.)1831 ،

جوامع مختلف باشد .همچنین به برنامهریزي و سیاستگذاري

این پایگاه هم اکنون با دریافت و نمایهسازي مجالت علمی

در امر پژوهش کمک مینماید .رایجترین شیوه در این علم

ایران و کشورهاي اسالمی زمینه را براي تحلیل استنادي علوم

براي سنجش میزان تولید اطالعات ،بررسی نمایهها و چکیده-

جهان اسالم و ارائه گزارشهاي مربوط به تولید علم از جمله

هاي بینالمللی است .این منابع با نام کلی پایگاههاي اطالعاتی

پیشگامان علم ،مقالههاي داغ ،مقالههاي پراستناد و نظیر آن

شناخته میشوند.

فراهم آورده است.

با اندازهگیري و تجزیه و تحلیل مدارک نمایه و چکیده شده در

"نمایه استنادي سیاهه منظمی از مشخصات آثار استناد شده

این پایگاهها نه تنها میزان تولیدات علمی هر کشور مشخص

است که در آن پس از ارائه اطالعات کتابشناختی هر منبع،

میشود ،بلکه امکانی براي مقایسه تولیدات علمی کشورهاي

فهرستی از آثاري که به منبع استناد کردهاند ،ارائه میشود.

مختلف نیز فراهم میشود .با توجه به اهمیت تولیدات علمی و

پدیدآور هر مقاله با استناد به دیگر مدارک رابطه میان نوشته

نقش تعیین کننده آنها در تمامی زمینهها ،تحقیقات بسیاري به

خود و تمامی مدارکی را که به آنها استناد کرده است می-

این امر اختصاص داده شده است .در این قسمت ،مطالعات

نمایاند" (مهراد و گزنی ،1838 ،ص .)2

انجام شده در داخل و خارج کشور مرور میشود و به نتایج

"آنچه در نمایه استنادي علوم ایران مورد توجه قرار گرفته

برآمده از این پژوهشها اشاره خواهد شد

بهرهگیري از آخرین دستآوردها در جهت ارائه یک بستر

نجفی ( )1831پژوهشی را با عنوان "تحلیل استنادي مقاالت

شایسته براي پژوهشگران ایرانی میباشد .مهمترین هدف نمایه

اعضاي هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نمایه شده در

استنادي یاري رساندن به افراد در یافتن اطالعات چاپ پیرامون

پایگاه آي .اس .آي ".انجام داد .از مجموع  815مقاله8681 ،
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استناد مورد بررسی قرار گرفت .یافتههاي این پژوهش حاکی از

بیشترین میزان استناد به مقاالت مجالت اختصاص داشت.

آن است که  1318مورد به مقاالت مجالت استناد شده بود .در

یافتههاي این پژوهش همچنین نشان داد میزان استناد به

مقاالت اعضاي هیأت علمی دانشکدههاي مهندسی ،علوم پایه،

مجالت بینالمللی نمایه شده در پایگاههاي آي .اس .آي .به

ریاضیات ،دامپزشکی ،کشاورزي ،اقتصاد و تربیت بدنی

طور معناداري بیش از سایر مجالت بوده است .

جعفري ( )1833بررسی تولیدات علمی اعضاي هیأت علمی

ستوده ،چنگیز و هاشمنیا ( )1831پژوهشی را با عنوان

دانشکدههاي علوم انسانی دانشگاههاي تهران و شیراز ،تغییر

"رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجالت آزاد معتبر و

رفتار استنادي محققین در این پژوهش از کتب به نشریات را

ارجاع به آنها" انجام دادند .یافتهها نشان داد که دو حوزه

نشان داد .بیش از %51نشریات ادواري مورد استناد در پایگاه

مهندسی مواد و علوم چندرشتهاي بیش از همه و دو حوزه

جی .سی .آر .نمایه شدهاند ،در دانشگاه تهران رد و در دانشگاه

فیزیک و پزشکی کمتر از همه به مجالت آزاد گرایش دارند .بر

شیراز تأیید شد ،به طوري که در دانشگاه تهران از مجموع 658

اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،شمار مقاالت آزاد و ارجاعات

عنوان نشریه مورد استناد 811 ،عنوان ( )%26و در دانشگاه

آزاد ایران ،روندي رو به رشد دارد.مهراد و مقصودي دریه

شیراز از مجموع  222عنوان نشریه مورد استناد 181 ،عنوان (

( )1831در "کتاب تولید علم ایران در آي .اس .سی-1835 .

 )%58در جی .سی .آر .نمایه شدهاند .بنابراین اگرچه اختالف

 "1836به بررسی تأثیرگذارترین مجلهها (بر اساس تعداد

چندانی میان نتایج به دست آمده دیده نمیشود اما به نظر می-

استناد) در نمایه استنادي علوم ایران در سالهاي 1836-1835

رسد میزان استناد به مجالت بینالمللی نمایه شده در پایگاه-

پرداختند .نتایج نشان داد مجله رفاه اجتماعی با  85استناد ،

هاي آي .اس .آي .در دانشگاه شیراز بیشتر از سایر مجالت

پراستنادترین مجله سال  1835در نمایه استنادي علوم ایران

بوده است.

است .فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران با  82استناد ،مجله

خسروي ( )1833با مطالعه و مقایسه رفتار اطالعیابی مراجعاان

پژوهش زنان با  23استناد ،بررسیهاي حسابداري و حسابرسی

به کتابخانه پژوهشگاه اطالعات علمی و مدارک علمی ایران باه

با  26استناد ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی و مجله

این نتیجه دست یافت که اکثر مراجعان کتابخانه ماورد بررسای

علوم کشاورزي ایران با  25استناد ،مجله منابع طبیعی ایران با

( 88/6درصد) از هر دو نوع منبع چاپی و الکترونیکای اساتفاده

 22استناد ،رهیافت با  21استناد ،پژوهش و سازندگی و مجله

میکردند .اما استفاده از منابع الکترونیکای باا  18/6درصاد باه

تحقیقات اقتصادي با  21استناد و نهال و بذر با  11استناد ،در

تنهایی بیش از استفاده از منابع چاپی با  3/3درصد است.

رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.

برهمند و تاجر ( )1831در پژوهش خود به بررسی استفاده از

گودن )2111( 1پژوهشی را با عنوان "تحلیل استنادي پایان-

مجالت الکترونیکی در میان اعضاي هیأت علمی دانشگاه

نامههاي دکتراي شیمی" انجام داد .با بررسی استنادهاي موجود

شیراز پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اعضاي

در رسالههاي دکتراي رشته شیمی دانشگاه اوهایو 2دریافت ،اگر

هیأت علمی دانشکده مهندسی بیش از سایر دانشکدهها از

چه  221عنوان مجله در آثار این گروه مورد استناد قرار گرفته

مجالت الکترونیکی استفاده میکنند .یافتهها نشان از آن دارد که

بود اما در عمل تنها  21عنوان از این مجالت 61 ،درصد از

میزان مهارت و آشنایی اعضاي هیأت علمی در استفاده از

استنادها را پوشش میداد .این امر ثابت کرد که درصد کوچکی

مجالت الکترونیک در حد نسبتأ زیاد میباشد و مهمترین

از مجالت دربرگیرنده درصد باالیی از استنادها میباشد .یافته-

ویژگی و مهمترین روش شناسایی مجالت الکترونیکی از دید

هاي این پژوهش نشان داد که کمتر از  51درصد عناوین

پاسخگویان ،ویژگی "قابلیت دنبال کردن ارجاعات " و روش
"جستجوي پایگاههاي تمام متن " است.
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موجود در کتابخانه دانشگاه براي برطرف ساختن نیازهاي

الگوهاااي دسترساای مختلااف در تااأمین نیازهاااي اطالعاااتی

اطالعاتی دانشجویان دکتري کفایت میکند.

پژوهشگران دانشگاه شیراز در سال  2111پرداخت .یافتاههااي

گلیانی مقدم 1و تلوار )2113( 2به بررسی چگاونگی اساتفاده از

پژوهش نشان داد کاه الگاوي آزاد باا  82/51درصاد بیشاترین

نشریات علمی الکترونیکی در مؤسساه علمای هناد پرداختناد.

منابع مورد ارجاع را داشته است .پس از آن ،الگاوي پایگااهی،

نتایج پژوهش نشان دهندهي محبوبیت و رشد فزایندهي استفاده

الگوي چاپی-پایگاهی و در آخر الگوي چاپی قرار دارند.

از نشریات الکترونیکای در باین کااربران مؤسساه باود .عماده

به طور کلی مرور پژوهشهاي انجام شده نشان داد ،گروهی از

اساتفاده کاااربران ایاان موسساه از نشااریات الکترونیکاای ،رفااع

پژوهشها ،تولیدات علمی ایرانیان را در پایگاه  ISIو غیره

نیازهاي پژوهشی و شکل اغلب مقاالت نشریات مورد استفاده-

مورد مطالعه قراردادهاند .و پژوهشهاي مرتبطی با کاربرد

ي آنان پی دي اف بود .از مهمترین دالیل کااربران در تارجیح

مجالت در تولیدات علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي

نشریات الکترونیکای باه چااپی ،دسترسای آزاد از رایاناههااي

مختلف انجام شده است ،اما کمتر پژوهشی به طور مستقیم و

میزکار خود در طول ساعات شبانه روز بود.

خاص با مسأله در دست بررسی پژوهش حاضر ارتباط داشته

کالیان )2111( 8در پژوهشی که با هدف پیشگیري از

است .بنابراین این پژوهش به بررسی میزان استفاده از مجالت

فراهمآوري نسخههاي تکراري تحت پوشش الگوهاي اشتراک

علمی فارسی نمایه شده در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

چاپی و نیز پایگاههاي اطالعاتی انجام داد دریافت که تهیه

) (ISCدر تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاههاي مادر مورد

منابع به صورت الکترونیکی میتواند راه مناسبی براي

مطالعه پرداخته است.گروهی از پیشینهها به بررسی میزان

پیشگیري از فراهمآوري نسخههاي تکراري و کاهش هزینهها

استفاده از مجالت الکترونیکی در مقایسه با مجالت چاپی

باشد.

توسط کاربران پرداختهاند .همچنین میتوان به پژوهشهاي

سااولنگر )2111( 2در بررساای پاارواه جااایگزینی نشااریات

گلیانی مقدم و تلوار ،سولنگر ،خسروي ،برهمند و تاجر،

الکترونیکی به جاي چاپی در کتابخانه دانشگاه ابرن 5بیان مای-

ستوده ،چنگیز و هاشم نیا ،و پوالدیان اشاره کرد .بهطور کلی،

دارد که اگرچه روند تغییر اشاتراک نشاریات چااپی هماراه باا

یافتههاي این پژوهشها نشان داد که گرایش روزافزونی به

شکل الکترونیکی آنها یا تنها به صاورت الکترونیکای از ساال

استفاده از مجالت الکترونیکی وجود دارد.

 1111با مطالعههااي بسایار ،سیاساتهااي انتشااراتی و حتای

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان استفاده از مجالت

تجربههاي کتابداران به صاورت غالاب تأییاد شاده و در حاال

علمی فارسی نمایه شده در پایگاه  ISCدر تولیدات علمی

انجام است ،اما تا کنون تنها از 81درصد نشریات کتابخانههاا را

پژوهشگران دانشگاههاي مادر طی سالهاي  1831-1831و

نشریات الکترونیکی تشاکیل مایدهناد و  81درصاد مناابع را

مقایسه نتایج بدست آمده با فهرست مجالت چاپی و

نشریات چاپی در بردارند.

الکترونیکی قابل دسترس از طریق وبسایتهاي آن مجالت

پوالدیااان 6و سااتوده  )2115(8بااه بررساای نقااش مجااالت بااا

است.
سؤاالت مطرح در پژوهش حاضر عبارتند از:

1 Galyani Moghadam
2 Talwar
3 Kalyan
4 Sullenger
5 Auburn
6 Pooladian
7 Sotudeh
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آیا تفاوت معنیداري بین میزان استناد به مجالتی که

پژوهشگران دانشگاههاي مادر در تولیدات علمی خود طی
سالهاي  1831-1831از آنها استفاده کردهاند و در پایگاه
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 ISCنمایه شدهاند و آن دسته از این مجالت که در این پایگاه

روش پژوهش:

نمایه نشدهاند وجود دارد؟

روش پژوهش حاضر بر حسب هدف ،یک پژوهش کاربردي

 .2پژوهشگران دانشگاههاي مادر تولیدات علمی خود را طی

است .از بعد جمعآوري اطالعات توصیفی غیرآزمایشی به

سالهاي  1831-1831در چه مجالتی به چاپ رساندهاند؟ و

روش سندي وتحلیل استنادي است .با استفاده از روش تحلیل

کدام مجالت بیشترین مقاالت را منتشر کردهاند؟

استنادي جهت گردآوري اطالعات از پایگاه استنادي علوم

 .8آیا تفاوت معنیداري بین درصد میزان استفاده از مجالت
نمایه شده در پایگاه  ISCدر میان دانشگاههاي مادر مورد
مطالعه طی سالهاي  1831-1831وجود دارد؟
.2

حوزههاي موضوعی مجالت مورد استناد در تولیدات

علمی پژوهشگران دانشگاههاي مادر طی سالهاي -1831
،1831و نمایه شده در پایگاه  ISCکدامند؟
.5

پراستنادترین مجالت مورد استناد در تولیدات علمی

پژوهشگران دانشگاههاي مادر طی سالهاي ،1831-1831
نمایه شده در پایگاه  ISCکدامند؟
فرضیه پژوهش :بین میزان استناد به مجالتی که فقط به صورت
چاپی توزیع میشوند و به صورت تمام متن از طریق وب در
اختیار مخاطبان نیستند ،با آن مجالتی که به صورت چاپی/
الکترونیکی توزیع میشوند که به صورت تمام متن و رایگان از
طریق وب در اختیارند ،تفاوت معنیداري وجود دارد.

جهان اسالم ) (ISCاستفاده شده است .با ورود به بخش نمایه
استنادي علوم ایران ،پایگاه استنادي علوم جهان اسالم و
جستجوي نام هر دانشگاه درجعبه آدرس و انتخاب دوره زمانی
مورد بررسی کلیه انتشارات علمی دانشگاههاي مورد بررسی
شناسایی

شد.

تولیدات

علمی

پژوهشگران

دانشگاههاي مادر در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ))ISC
طی سالهاي  88133 ،1831-1831مدرک میباشد .براي
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .بر
اساس این فرمول حجم نمونه هر دانشگاه به تفکیک مشخص
گردید ،سپس از روش نمونهگیري طبقهاي استفاده شد و با
توجه به نسبت تعداد مدارک در هر دانشگاه و هر سال تعداد
نمونهها مشخص گردید ،که حجم نمونه حدود  2222مدرک
تعیین شد و با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک نسبت به
انتخاب مدارک اقدام شد . .نمودار ذیل تعداد حجم نمونه هر
دانشگاه را در بازه زمانی مورد مطالعه مشخص نموده است.

نمودار ( )3حجم نمونه انتخابی برای هریک از دانشگاههای مادر
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سپس اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssبه رایانه منتقل

میانگین استنادهاي مورد استفاده توسط پژوهشگران از مجالتی

گردید ،که با استفاده از جداول فراوانی و شاخصهایی نظیر

که در پایگاه  ISCنمایه شدهاند و مجالتی که در این پایگاه

میانگین و انحراف معیار ،به توصیف دادهها پرداخته شد .در

نمایه نشدهاند از آزمون تی استفاده شده است .علت استفاده از

بخش آمار استنباطی از آزمون خی دو و آزمون تی (مستقل و

این آزمون این است توزیع دادهها نرمال میباشد بهطوري که

وابسته) ،آزمون تحلیل واریانس استفاده شده و به سؤاالت

میزان  Zبهدست آمده از آزمون کالمرگروف -اسمیرنوف 1/8

پژوهش پاسخ داده شده است.

است که معنیدار نبوده و داللت بر توزیع نرمال دادهها دارد.
نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد که میانگین تعداد
مجالت نمایه شده در پایگاه  ،ISCبرابر با  28/1است .در

یافته های پژوهش
پرسش  .1آیا تفاوت معنیداري بین میزان استناد به مجالتی که
پژوهشگران دانشگاههاي مادر در تولیدات علمی خود طی
سالهاي  1831-1831از آنها استفاده کردهاند و در پایگاه
 ISCنمایه شدهاند و آن دسته از مجالتی که در این پایگاه
نمایه نشدهاند وجود دارد؟

حالی که میانگین مجالت نمایه نشده در پایگاه  ،ISCبرابر با
 8/5است .این تفاوت با توجه به میزان  Tبهدست آمده
( (T=1/18و با درجه آزادي  81در سطح  15درصد
معنیدار بود که این نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه آماري
است .جدول شماره ( )1نشانگر این نتایج است.

به این سؤال به دو گونه پاسخ داده شده است ابتدا به صورت
کلی و بعد به تفکیک دانشگاهها .براي آزمون معنیداري تفاوت

مجالت نمایه شده در پایگاه ISC

مجالت نمایه نشده در پایگاه ISC

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

20/1

13/3

8/5

6/1

T

1/18

d.f

81

sig

1/111

جدول  :3آزمون معنیداری تفاوت میانگین تعداد مجالت نمایه شده و نمایه نشده در پایگاه ISC
جهت بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین تعداد مجالت

نباشد .بهطوري که میزان  zبهدست آمده از آزمون

نمایه شده و نمایه نشده در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

کالموگروف-اسمپرنوف براي کلیهي دانشگاهها معنیدار بوده و

) (ISCبه تفکیک دانشگاهها ،در دانشگاههاي مختلف از آزمون

داللت بر توزیع غیر نرمال دادهها دارد .آزمون ویل کاگسون

ناپارامتریک ویل کاگسون استفاده شده است .علت استفاده از

معادل آزمون تی در آمار پارامتریک میباشد .در آزمون ویل

این آزمون تعداد کم دادهها یعنی  11سال میباشد .این تعداد

کاگسون بهجاي مقایسه میانگین تعداد مجالت نمایه شده،

کم باعث میگردد که توزیع دادهها در هیچ دانشگاهی نرمال

میانگین رتبهاي آنها با هم مقایسه میگردد .نتایج حاصل از
این آزمون نشان میدهد که در دانشگاههاي صنعتی اصفهان،
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شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،تهران و شیراز در کلیهي سالها

جهان اسالم ) (ISCبیش از تعداد مجالت نمایه نشده است،

تعداد مجالت مورد استناد نمایه شده در پایگاه  ISCبیش از

اما باز تفاوت موجود معنیدار میباشد .و در کلیه این دانشگاه-

مجالت نمایه نشده است .بنابراین میانگین رتبه اي مجالت

ها این نتیجه که تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه  ISCبیش

نمایه شده در پایگاه  ISCدر این دانشگاهها ( )2و براي

از تعداد مجالت نمایه نشده است قابل تعمیم به کل جامعه

مجالت نمایه نشده ( )1میباشد .که این تفاوتها با توجه به

آماري است .اما در دانشگاههاي شریف و علم و صنعت علی-

میزان  Zبهدست آمده ( (Z = -2/3در سطح  15درصد معنی-

رغم آنکه میانگین عددي و رتبهاي مجالت نمایه شده در

دار میباشد .در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز علیرغم آنکه در

پایگاه  ISCبیش از مجالت نمایه نشده است اما این تفاوتها

سال  1835تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي علوم

معنیدار نمیباشد .جدول شماره ( )2نشانگر این نتایج است.

جدول  :2آزمون معنیداری تفاوت میانگین تعداد مجالت نمایه شده و نمایه نشده در پایگاه  ISCبه تفکیک دانشگاه
مجالت نمایه شده در پایگاه ISC

مجالت نمایه نشده در پایگاه ISC

میزان z

sig

نام دانشگاه
میانگین عددي

میانگین رتبهاي

میانگین عددي

میانگین رتبهاي

صنعتی اصفهان

11/5

2

2/1

1

-2/3

3/330

صنعتی امیرکبیر

8

1/1

1/2

1/1

-2/2

3/320

بهشتی

81/5

2

3/8

1

-2/3

3/330

تربیت مدرس

81/3

2

18/6

1

-2/3

3/330

تهران

86/6

2

11/1

1

-2/3

3/330

صنعتی شریف

1/3

1/3

8/2

1/2

-1/1

* 3/31

شیراز

81/3

2

11/5

1

-2/3

3/330

علم و صنعت

1/8

1/3

3/5

1/2

-1/1

*3/31

ایران
*Not Significant

پرسش  :2پژوهشگران دانشگاههاي مادر تولیدات علمی خود

 18-25مقاله را به چاپ رساندهاند در جدول شماره ( )8آمده-

را طی سالهاي  1831-1831در چه مجالتی به چاپ رسانده-

اند .همانطوري که در جدول شماره ( )8منعکس است ،این 11

اند؟ و کدام مجالت بیشترین مقاالت را منتشر کردهاند؟

عنوان مجله عبارتند از مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع

پژوهشگران دانشگاههاي مادر تولیدات علمی خود را جمعاً به

طبیعی ،امیرکبیر ،نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیرت

تعداد  2222عنوان طی سالهاي  1831-1831در  231عنوان

تولید ،شریف ،پژوهش و سازندگی ،مجله علوم کشاورزي

مجله به چاپ رساندهاند .به منظور جلوگیري از طوالنی شدن

ایران ،مدرس علوم انسانی ،مجله علوم کشاورزي و منابع

جدول درمتن ،فقط  11عنوان مجله برتر اول که هرکدام بین

طبیعی ،استقالل و آب و فاضالب به ترتیب بیشترین مقاالت
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را به تعداد  285عنوان یا  21درصد کل عناوین منتشر کردهاند.

جدول شماره ( )8نشانگر این نتایج است.

جدول  :0نام مجالتی که بیشترین مقاالت را در بازهی زمانی مورد بررسی منتشر کردهاند
رتبه

تعداد مقاله

نام مجله

1

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی

39

2

امیرکبیر

97

0

نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

92

7

شریف

70

0

پژوهش و سازندگی

71

1

مجله علوم کشاورزي ایران

09

9

مدرس علوم انسانی

01

1

مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی

21

3

استقالل

29

13

آب و فاضالب

20
790

جمع مقاالت

پرسش :8آیا تفاوت معنیداري بین درصد میزان استفاده از

دارند .این در حالی است که در دانشگاه علم و صنعت ایران

مجالت نمایه شده در پایگاه  ISCدر میان دانشگاههاي مادر

کمتر از سایر دانشگاههاي مادر از مجالت نمایه شده در پایگاه

مورد مطالعه طی سالهاي  1831-1831وجود دارد؟

 ISCاستفاده میشود با میانگین  52/5درصد .تفاوت بین

نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تکمیلی توکی

دانشگاه علم و صنعت با دانشگاههاي صنعتی اصفهان ،صنعتی

نشان میدهد پژوهشگران دانشگاههاي صنعتی اصفهان با

امیرکبیر و شهید بهشتی معنیدار است .سایر دانشگاهها با هم

میانگین  11/8درصد و صنعتی امیرکبیر با میانگین 35/8درصد

تفاوت معنیداري ندارند .جدول شماره ( )2نشانگر این نتایج

بیشترین استفاده را از مجالت نمایه شده در پایگاه  ISCرا

است.

جدول  :3آزمون معنیداری تفاوت درصد استفاده از مجالت نمایه شده در پایگاه  ISCبین دانشگاههای مورد مطالعه
نام دانشگاه

میانگین

صنعتی

صنعتی

شهید

تربیت

اصفهان

امیرکبیر

بهشتی

مدرس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،39زمستان 1811

تهران

صنعتی
شریف

شیراز

علم و صنعت
ایران

03

بررسی و مقايسه ميزان استفاده از مجالت فارسی نمايه شده در…

صنعتی اصفهان

11/8

صنعتی امیرکبیر

35/8

شهید بهشتی

83/1

تربیت مدرس

81/5

تهران

88/3

صنعتی شریف

81/8

شیراز

86/1

علم و صنعت

52/5

-

*
-

*
-

*
-

*
* = sig

*

*

sig = 1/118

d.f = 8182

f = 2/1

پرسش  :2حوزههاي موضوعی مجالت مورد استناد در

حوزهي موضوعی علوم انسانی است .بهطوري که  22/2درصد

تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاههاي مادر طی سالهاي

از این مجالت در این حوزهي موضوعی قرار دارند .این در

 1831-1831و نمایه شده در پایگاه  ISCکدامند؟

حالی است که کمترین آنها در حوزهي موضوعی علوم پایه

همانگونه که قبال نیز اشاره گردید مجالت مورد استفاده شده

قرار دارد ( 2/5درصد) .این نتایج با توجه به نتیجه آزمون خی

در تولیدات علمی دانشگاههاي مادر در دههي مورد مطالعه،

دو بهدست آمده ( (χ² =1218/2در سطح  15درصد معنیدار

درحوزههاي موضوعی علوم انسانی ،علوم کشاورزي و منابع

است .با توجه به اینکه سطح معنیداري کمتر از  1/15می-

طبیعی و دامپزشکی ،علوم پزشکی ،فنی و مهندسی ،هنر و

باشد ،این نتایج قابل تعمیم به کل جامعه آماري است .جدول

معماري و علوم پایه میباشند .که بیشترین این مجالت در

شماره ( )5نشانگر این نتایج است.

جدول  :3تعداد و درصد مجالت مورد استناد در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاههای مادر به تفکیک حوزههای موضوعی در پایگاه
ISC
حوزه موضوعی

تعداد

درصد

علوم انسانی

318

22/2

کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی

512

28/3

علوم پزشکی

253

12

فنی و مهندسی

153

3/6

هنر و معماری

58

2/1

علوم پایه

28

2/5
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جمع

111

پرسش  :2پراستنادترین مجالت مورد استناد در تولیدات علمی

از آن مجله پژوهش و سازندگی قرار دارد (با  62استناد)،

پژوهشگران دانشگاههاي مادر طی سالهاي  ،1831-1831و

مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه با  56استناد و مجله علوم و

نمایه شده در پایگاه  ISCکدامند؟

فنون کشاورزي و منابع طبیعی با  52استناد در رتبه هاي بعدي

نتایج پژوهش حاکی از آن است که پراستنادترین مجله مورد

قرار گرفتهاند .جدول شماره ( )6نشانگر این نتایج است .در

استفاده پژوهشگران ،مجله علوم کشاورزي است .بهطوري که

جدول مذکور اسامی مجالتی که تا  81استناد به آنها شده

این مجله  81بار در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاههاي

است درج گردیدهاند.

مادر در دههي مورد مطالعه مورد استناد قرار گرفته است .پس
جدول  :3پراستنادترین مجالت مورد استفاده در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاههای مادر در پایگاه ISC
نام مجله

حوزه موضوعی

تعداد استناد

علوم کشاورزي ایران

کشاورزي

91

پژوهش و سازندگی

علوم انسانی

12

اقتصاد کشاورزي و توسعه

کشاورزي

01

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی

کشاورزي

07

مجله منابع طبیعی ایران

کشاورزي

03

تحقیقات اقتصادي

علوم انسانی

09

رهیافت

علوم انسانی

01

نامه علوم اجتماعی

علوم انسانی

00

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

علوم پزشکی

02

مجله علوم و صنایع کشاورزي

کشاورزي

03

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

علوم انسانی

03

* = sig

sig = 0/009

d.f = 9797

f = 4/1

فرضیه پژوهش :بین میزان استناد به مجالتی که فقط به صورت

الکترونیکی توزیع میشوند به صورت تمام متن و رایگان از

چاپی منتشر میشوند و به صورت تمام متن از طریق وب در

طریق وب در اختیارند ،تفاوت معنی داري وجود دارد.

اختیار مخاطبان نیستند با آن مجالتی که به صورت چاپی/

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،39زمستان 1811
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همانگونه که قبال نیز اشاره شد  58/1درصد از مجالت مورد

=  χ²در سطح  15درصد معنیدار و نتایج قابل تعمیم به کل

استناد توسط پژوهشگران دانشگاههاي مادر مورد مطالعه در

جامعه آماري است .بنابراین در این مورد ،فرضیه صفر رد و

سالهاي  ،1831-1831بهصورت چاپی /الکترونیکی و بقیه

فرض یک پذیرفته میشود .جدول شماره ( )8نشانگر این

فقط بهصورت چاپی منتشر شدهاند .این نتایج با توجه به میزان

نتیجه است.

خی دو بهدست آمده از آزمون ناپارامتریک تک متغیره 56/82

جدول  :3درصد مجالت استناد شده توسط پژوهشگران دانشگاههای مادر برحسب نحوه توزیع
نحوه توزیع

تعداد

درصد

چاپی /الکترونیکی

1218

58/1

چاپی

1128

22/1

جمع

2281

111

sig = 0/000

d.f = 1

χ² =65/43

بحث و نتیجهگیری

در این راستا ،نمایه استنادي علوم جهان اسالم به تجزیه و

شکلگیري نمایههاي بینالمللی به ویژه نمایههاي استنادي،

تحلیل نشریات علمی کشورهاي اسالمی بر اساس معیارهاي

عالوه بر اینکه تسهیالت فراوانی براي سنجش و ارزیابی

علمسنجی معتبر میپردازد .سنجش ارتباط میان مدارک معتبر

بخشی از علم فراهم آورده ،زمینه را براي بحث و تبادل

که با تکیه بر آن میتوان به ردیابی و بررسی تحوالت در حیطه

نظرهاي مختلف و دامنه دار در این زمینه مهیا نموده است.

اندیشهها ،فرضیهها ،روشها و ابزارها پرداخت ،از طریق این

متخصصان اطالعرسانی در راستاي جستجو براي دسترسپذیر

نمایه امکانپذیر میباشد.

کردن محتواي منابع و محملهاي اطالعاتی ،نمایهها را به

نتایج این پژوهش ،بررسی میزان استناد به مجالتی است که

عنوان ابزاري مناسب براي بازنمون محتوا تشخیص داده و

پژوهشگران دانشگاههاي مادر در تولیدات علمی خود طی

سالیان متمادي به این کار در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

سالهاي  1831-1831از آنها استفاده کردهاند و در پایگاه

پرداختهاند .بر همین مبنا نمایههاي مختلفی در طول زمان شکل

 ISCنمایه شدهاند ونیز شناسایی آن دسته از مجالتی است که

گرفته و تکامل یافته است .با گسترش روزافزون تولید

در این پایگاه نمایه نشدهاند؛ نشان داد که ،میانگین تعداد

اطالعات و روند کاهنده فرصت در اختیار پژوهشگران و

مجالت نمایه شده در پایگاه  ،ISCبرابر با  28/1است .در

طالبان علم ،دسترسی و مطالعه حتی بخشی از آنچه در یک

حالی که میانگین تعداد مجالت نمایه نشده در پایگاه ،ISC

حوزه علمی منتشر میشود براي پژوهشگران مقدور نیست.

برابر با  8/5است .این تفاوت با توجه به میزان  Tبهدست آمده

بنابراین امروز نیاز به نمایه بیش از پیش احساس میشود تا

( (T=1/18و با درجه آزادي  81در سطح  15درصد معنیدار

بدین وسیله محتواي منابع اطالعاتی جهت تشخیص مدارک

بود که این نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه آماري است .این

مورد نیاز پژوهشگران مقدور گردد (عطارها ،1833 ،ص .)12

نتیجه با یافتههاي نجفی ( )1831که نشان داد میزان استناد به
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مجالت بینالمللی نمایه شده در پایگاههاي  ISIبه طور

درصد ،دانشگاه تربیت مدرس  81درصد ،دانشگاه علم و

معناداري بیش از سایر مجالت بوده است همخوانی دارد.

صنعت ایران  58/8درصد به ترتیب بیشترین میزان استفاده از

بر اساس یافتههاي پژوهش ،پژوهشگران دانشگاههاي مادر

مجالت فارسی نمایه شده در پایگاه ISC

تولیدات علمی خود را جمعاً به تعداد  2222عنوان طی سال-

تولیدات علمی دانشگاههاي شیراز ،شهید بهشتی و تهران بیشتر

هاي  1831-1831در  231عنوان مجله به چاپ رساندهاند11 .

به حوزه موضوعی علوم انسانی اختصاص دارد و با توجه به

عنوان مجله برترکه هرکدام بین  18-25مقاله را به چاپ

اینکه مجالت حوزه علوم انسانی به زبان فارسی ،شانس

رساندهاند ،بیشترین مقاالت را منتشر کردهاند .این  11عنوان

بیشتري براي نمایه شدن در پایگاه  ISCرا نسبت به سایر

مجله عبارتند از مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی،

پایگاهها دارند این موضوع که میزان استفاده از مجالت نمایه

امیرکبیر ،نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیرت تولید،

شده در پایگاه  ISCتوسط پژوهشگران این دانشگاهها زیاد

شریف ،پژوهش و سازندگی ،مجله علوم کشاورزي ایران،

است ،امري بدیهی است .پژوهشی که توسط جعفري ()1833

مدرس علوم انسانی ،مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی،

به منظور بررسی کاربرد نشریات در تولید اعضاي هیأت علمی

استقالل و آب و فاضالب به ترتیب بیشترین مقاالت را به

دانشکدههاي علوم انسانی دانشگاههاي تهران و شیراز در وب

تعداد  285عنوان یا  21درصد کل عناوین منتشر کردهاند.

علوم انجام داد ،نشان داد که میزان استناد به مجالت بینالمللی

همچنین از کل مدارک استناد شده توسط پژوهشگران دانشگاه-

نمایه شده در پایگاه  ISIدر دانشگاه شیراز بیشتر از سایر

هاي مادر در دههي مورد مطالعه 2226 ،مدرک مربوط به

مجالت بوده است که با نتیجه پژوهش فعلی مطابقت دارد .این

مجالت فارسی میباشد .که  85/5درصد آنها در پایگاه ISC

در حالی است که پژوهشگران دانشگاه علم صنعت ایران در

نمایه شدهاند .یافتههاي پژوهش جعفري ( )1833نشان داد که

تولیدات علمی خود حدود  58/8درصد از مجالت علمی

میزان استناد به مجالت بین المللی نمایه شده در پایگاه  ISIبه

فارسی نمایه شده در پایگاه  ISCاستفاده کردهاند .با توجه به

طور معناداري بیش از سایر مجالت بوده است که با نتیجه

صنعتی بودن دانشگاه علم و صنعت ایران و اختصاص بیشتر

پژوهش حاضر مبنی بر استفاده بیشتر از مجالت نمایه شده در

تولیدات علمی این دانشگاه به حوزه فنی و مهندسی و تمایل

پایگاههاي استنادي مطابقت دارد . .بیشترین میزان استفاده از

پژوهشگران به استفادهي بیشتر از منابع خارجی ،لذا اکثر

مجالت علمی فارسی نمایه شده در پایگاه  ISCمربوط به

ارجاعات تولیدات علمی مورد بررسی این دانشگاه به منابع

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با  11/8درصد میباشد.

التین بوده است .قابل ذکر است که بررسی ارجاعات التین در

الزم به ذکر است پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان حدود

گسترهي هدف پژوهش حاضر نبوده است.

 31درصد به مجالت حوزه کشاورزي ،منابع طبیعی و

از دیگر نتایج این پژوهش این است که پراستنادترین مجله

دامپزشکی استناد کردهاند طبق نتایج بهدست آمده از این

مورد استفاده پژوهشگران ،مجله علوم کشاورزي ایران است .به-

پژوهش ،مجالت حوزه کشاورزي ،منابع طبیعی و دامپزشکی

طوري که این مجله  81بار در تولیدات علمی پژوهشگران

جزء پراستنادترین مجالت هستند در نتیجه بیشترین میزان

دانشگاههاي مادر در دههي مورد مطالعه مورد استناد قرار گرفته

استفاده از مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي علوم جهان

است .پس از آن مجله پژوهش و سازندگی قرار دارد (با 62

اسالم توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان صورت

استناد) ،مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه با  56استناد ،مجله

گرفته است .پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر  38/8درصد،

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی با  52استناد ،مجله منابع

دانشگاه شهید بهشتی  88/3درصد ،دانشگاه شیراز  88/6درصد،

طبیعی ایران با  81استناد ،مجله تحقیقات اقتصادي با  88استناد،

دانشگاه تهران  88/1درصد ،دانشگاه صنعتی شریف 85/8

مجله رهیافت با  86استناد ،نامه علوم اجتماعی با  85استناد،
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را داشتهاند.

02

بررسی و مقايسه ميزان استفاده از مجالت فارسی نمايه شده در…

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران با  82استناد ،مجله

 18/6درصد به تنهایی بیش از استفاده از منابع چاپی با 3/3

علوم و صنایع کشاورزي با  81استناد و مجله علوم اجتماعی و

درصد است ،مطابقت دارد .همچنین در پژوهشی که گلیانی

انسانی دانشگاه شیراز با  81استناد به ترتیب در رتبه هاي بعدي

مقدم و تلوار ( )2113به منظور بررسی چگونگی استفاده از

قرار گرفتهاند .الزم به ذکر است که این  11عنوان مجله ،همه به

نشریات علمی الکترونیکی در مؤسسه علمی ایندیا انجام دادند،

صورت چاپی /الکترونیکی منتشر میشوند و به صورت تمام

نتایج نشان دهندهي رشد فزایندهي استفاده از نشریات

متن و رایگان از طریق وب در اختیارند .در نتیجه به آنها بیشتر

الکترونیکی در بین کاربران مؤسسه بود .از مهمترین دالیل

استناد شده است .نتایج این پژوهش یافتههاي گودن ( )2111را

کاربران در ترجیح نشریات الکترونیکی چاپی ،دسترسی آزاد از

تأیید مینماید .نتایج وي نشان داد که درصد کوچکی از مجالت

رایانههاي میزکار خود در طول ساعات شبانه روز بود .این

دربرگیرنده درصد باالیی از استنادها میباشد که با نتایج پژوهش

یافته با یافتههاي سولنگر ( ،)2111پوالدیان و ستوده (،)2115

حاضر مطابقت دارد .همچنین یافتههاي تأثیرگذارترین مجلهها

برهمند و تاجر ( )1831و ستوده ،چنگیز و هاشم نیا ( )1831و

(بر اساس تعداد استناد) در نمایه استنادي علوم ایران که توسط

که روند رو به رشد استناد به مجالت آزاد را تأیید کردند

مهرداد و مقصودي ( )1831انجام شد ،نشان داد که مجله رفاه

همخوانی دارد.

اجتماعی ،فصل نامه پژوهشهاي اقتصادي ایران ،مجله پژوهش

در یک جمعبندي کلی میتوان اینگونه بیان کرد که

زنان ،بررسیهاي حسابداري و حسابرسی و مجله ایرانی

پژوهشگران به مجالتی بیشتر استناد میکنند که در پایگاههاي

آموزش در علوم پزشکی و مجله علوم کشاورزي ایران ،مجله

استنادي نمایه میشوند .با استفاده از پایگاه استنادي علوم جهان

منابع طبیعی ایران ،رهیافت ،پژوهش و سازندگی ،مجله

اسالم ) (ISCمیتوان به مجموعهاي کامل از پژوهشهاي

تحقیقات اقتصادي و نهال و بذر جزء مجالت پراستناد در سال

جاري در سطح جهان اسالم دست یافت و با جدیدترین

 1835بوده است .و مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،مجله

تحقیقات منتشر شده همگام گردید .همچنین این خدمت،

منابع طبیعی ایران ،بررسی هاي حسابداري و حسابرسی ،اقتصاد

امکان مرور ،جستجو ،و مشاهده فهرست مندرجات کامل

کشاورزي و توسعه ،فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایران ،رفاه

نشریات جهان اسالم را فراهم آورده است .ایجاد زمینه هاي

اجتماعی  ،مجله تحقیقات اقتصادي ،مطالعات آسیاي مرکزي و

مناسب براي تعامالت بهینه میان دانشمندان مسلمان و مراکز

قفقاز ،اطالعات سیاسی اقتصادي ،مجله علوم کشاورزي ایران و

اسالمی را فراهم میکند .همچنین پژوهشگران به مجالتی که

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی جزء مجالت

به صورت چاپی /الکترونیکی منتشر میشوند ،بیشتر استناد می-

پراستناد در سال  1836بوده است .طبق نتایج بهدست آمده از

کنند .در نتیجه ،با توجه به مزایاي بیشمار منابع الکترونیکی از

پژوهش حاضر و پژوهش مهراد و مقصودي ( ،)1831مجالت

جمله افزایش سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات و کاهش

علوم کشاورزي ایران ،منابع طبیعی ایران و تحقیقات اقتصادي

هزینهها ،پیشگیري از فراهمآوري نسخههاي تکراري ،که در

در هر دو پژوهش جزء پراستنادترین مجالت بودند.

این زمینه یافته هاي پژوهش پوالدیان و ستوده ( )2115و

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،از کل مجالتی که

کالیان ( )2111نشان داد که تهیه منابع بهصورت الکترونیکی

پژوهشگران دانشگاههاي مادر مورد مطالعه ،در تولیدات علمی

میتواند راه مناسبی براي پیشگیري از نسخههاي تکراري و

خود به آنها استناد کردهاند 58/1 ،درصد مجالتی هستند که

کاهش هزینهها باشد .همچنین دسترسی همزمان ،دسترسی به

بهصورت چاپی/الکترونیکی توزیع میشوند و  22/1درصد

دورههاي پیشین مجالت ،دسترسی و قابلیت جستجو در متن

فقط بهصورت چاپی توزیع شدهاند .این نتیجه با یافتههاي

مجله ،امکان برقراري ارتباط تعاملی با نویسنده ،صرفهجویی در

خسروي ( )1833که نشان داد استفاده از منابع الکترونیکی با
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