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چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش شناســایی میزان همخوانی  مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی با معیارهای 
نمایه ســازی پایگاه اســتنادی اسکوپوس اســت. بنابراین، ابتدا فرایند گزینش مجالت در پایگاه استنادی اســکوپوس موردبررسی قرار گرفت. سپس این 
مجالت بر اســاس معیارهای به دســت آمده اعتبارســنجی شــدند تا نقاط قوت و ضعف مجله های علمی ـ   پژوهشی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی برای نمایه  شدن در این پایگاه  مشخص شود.

روش شناســی پژوهش:پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از روش  علم سنجی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها سیاهه 
وارسی است که بر اساس معیارهای ساختاری مورد انتظار نمایه نامه بین المللی اسکوپوس تنظیم شده است.

یافته ها: معیارهای اصلی استانداردسازی مجله ها برای نمایه سازی در پایگاه استنادی اسکوپوس بر اساس 5 معیار اصلی )سیاست مجله، محتوا، رتبه علمی، 
نظم و دسترســی برخط( انجام شــده است. مشکالت اساسی مجله ها به ترتیب شامل نداشتن خط مشی مدون، خط مشی اخالق نشر، تنوع جغرافیایی در بین 
اعضای هیئت تحریریه، فرایند داوری و نوع همترازخوانی، رعایت نکردن انتشــار به موقع، چکیده و فهرســت منابع و کلیدواژه به انگلیسی، و تعداد استناد 
به مقاله ها اســت. ازجمله نقاط قّوت آن ها داشتن وبگاه انگلیســی، دسترسی رایگان به متن کامل مقاله ها، داشتن شماره استاندارد بین المللَی و همخوانی با 

اهداف و حوزه موضوعی را می توان نام برد.

نتیجه گیری: به طورکلی مجله های علمی ـ   پژوهشــی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معیارهای نمایه سازی پایگاه اسکوپوس همخوانی 
مطلوبی ندارند. با مشــخص شــدن نقاط قّوت و ضعف  مجله ها، راهکارهایی برای سردبیران و مسئولین ارائه شده است تا بتوانند انتشار مجله های خود را به 

معیارهای پایگاه  استنادی اسکوپوس نزدیک کرده و در سطح بین المللی امکان حضور بیابند.

کلیدواژه ها: پایگاه استنادي اسکوپوس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مجله های علمی ـ   پژوهشی، معیارهای نمایه سازي.

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس
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مقدمه

میزان نمایه  شــدن تولیــدات علمي در پایگاه های اســتنادي 
)ازجملــه اســکوپوس و وب آو ســاینس( از مالك هــاي مهم 
رتبه بندي دانشگاه هاســت و نشر تولیدات علمي در این پایگاه ها، 
رؤیت پذیری و اســتناد به آن ها را افزایش می دهد. بدیهي اســت 
کـه افزایش آمار استناد به تولیدات علمـي، بـا گستره انتشار آن ها 
ارتبـــاط مـــستقیمي دارد. تولیدات علمي معتبر و باارزش علمي 
باال، اگـــر در گـستره ای وســـیع انتشار نیابند رؤیت پذیری آن ها 
کم و درنتیجه اســتناد کمي می گیرند. به همین دلیل در چرخـــه 
تولید علـــم تأثیر اندکي خواهنـد داشـت. هرچـه تولیدات علمي 
در پایگاه های معتبر اطالعاتي بیشــتري ســازمان دهی شده و قابل 
بازیابي شوند، به همان میزان احتمال دیـده شدن و استناد به آن ها 

نیز افـزایش مـي یابد )شاهبداغی و شکفته، 1388(.
نشــریات ادواري ازجملــه مهم ترین منابع علمی هســتند که 
جدیدترین اطالعــات و نتایج تحقیقــات در حوزه هاي مختلف 
علوم را برای پژوهشگران فرآهم می آورند. امروزه تعداد نشریات 
ادواري، چه در قالب الکترونیکی و چه در شــکل چاپی، در حال 
افزایش اســت. اما تحقیقات نشان داده اســت تعداد کمی از این 
مجالت در نمایه هاي پایگاه های اســتنادی بین المللی نمایه سازی 
می شــوند. پایگاه های اســتنادي نقش به ســزایی در تعیین اعتبار 
نشریات بر عهده دارند و ابزاری هستند که امکان بازیابي مقاله هاي 
منتشرشده بر اساس اســتنادهاي دریافتي از سایر مقاله ها را فراهم 
مي  آورنــد. در این پژوهش، میزان همخوانی ســاختار مجله های 
علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
با معیارهای نمایه ســازی پایگاه اســتنادی اســکوپوس سنجش و 
ارزیابی شده اســت. این مجله ها بر اســاس 5 معیار اصلی پایگاه 
اسکوپوس )سیاســت مجله، محتوا، رتبه علمی، نظم، و دسترسی 
برخط( ارزیابی شــده اند. پیــروي مجله های ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی از معیارهاي پایگاه اســکوپوس و 
رعایت کامل این معیارها در انتشار، مي تواند ورود و نمایه سازي 

را در این پایگاه تسهیل نماید.

مسئلۀ پژوهش

ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی یکي از 
بزرگ تریــن ســازمان هاي تحقیقاتــي در حوزه کشــاورزي در 
ایران اســت. این ســازمان تاکنون 33 مجله علمي ـ پژوهشي در 
زیرشاخه هاي مختلف کشــاورزي در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري ایران به ثبت رسانده است که در سامانه مدیریت نشریات 
علمي کشــاورزي بــه آدرس http://journals.areeo.ac.ir  قابل 
دسترسی است. با بررســي هاي اولیه این مجله ها مشخص شده 
که این سازمان ازنظر نمایه شدن مجله ها در پایگاه هاي استنادي 
بین المللي در وضعیت مناســبي قرار نــدارد. تنها 2 مجله از 33 
مجله در پایگاه اســتنادي اســکوپوس و یک مجله در پایگاه 
استنادي وب آو ساینس نمایه مي شوند. افزایش رؤیت پذیری 
مجله، افزایش احتمال دریافت استناد و کسب اعتبار در جامعه 
علمــی، ازجملــه مزایای نمایه ســازی مجله هــا در پایگاه هاي 
اســتنادي بین المللــی اســت. افزایش بازدید، ذخیــره و چاپ 
مقاالت نشریات، دسترسی به مخاطبان جهانی، امکان پیگیری 
وضعیت عملکردی نشــریات و نظارت بر نشــریات رقیب، از 
دیگر مزایای نمایه شدن مجله ها در پایگاه هاي استنادي است. 
برای اینکــه مقاالت مجله ها بتواننــد در پایگاه های بین المللی 
نمایه شــوند، ابتدا باید در این پایگاه ها ثبت شــوند. هر پایگاه 
استنادي، برای ثبت مجله شرایط ویژه ای دارد که مجله ها برای 
نمایه شــدن در آن ها باید برخی از استانداردهای انتشاراتی را 

در نشر مجله رعایت نمایند.
ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی، برای 
ارتقای ســطح نشــریات خود اقداماتی را در دست اجرا دارد. 
ایجاد ســامانه مدیریت نشــریات علمي کشاورزي برای ایجاد 
دسترســی یکپارچه بــه مجله ها، تدوین اســتانداردهای نشــر 
مجله ها، ارزیابی دوره ای نشریات و پیگیری وضعیت انتشار و 
ثبت آن ها در پایگاه های اســتنادی بین المللی ازجمله اقداماتی 
است که در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 
پیگیری می شــود. با توجه به اهمیت ثبت نشــریات علمی در 
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پایگاه هــای اســتنادي بین المللی، این مرکز ثبت نشــریات در 
پایگاه بین المللی اســکوپوس را در دستور کار خود قرار داده 

است.
با انجام این پژوهش و مشــخص شدن نقاط ضعف و قوت 
مجله هــا، راهکارهایی برای ناشــران، ســردبیران و مســئوالن 
سیاســت گذاری ارائه مي شــود تا بتوانند با رعایت معیارهای 
موردنظــر، در پایــگاه اســتنادي بین المللی اســکوپوس نمایه 
شــوند. با توجه به اینکــه مجله های علمي پژوهشــي یکي از 
خروجي هاي علمی مهم ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزي است، با ثبت نشــدن آن ها در پایگاه هاي استنادي 
بین المللي، دســترس پذیري و رؤیت پذیــری و درنهایت تأثیر 
پژوهشــي آن هــا کم شــده و فرصت هاي جــذب مخاطب و 
همــکاري با دیگر پژوهشــگران از سراســر جهان از دســت 
خواهــد رفت. مســئله اصلی ایــن پژوهش آن اســت که این 
مجله ها تا چه میزان اســتانداردهاي الزم براي نمایه شــدن در 
پایگاه هاي استنادي بین المللي را رعایت مي کنند تا با پذیرش 
در نمایه هاي بین المللي، وضعیت سازمان در رتبه بندي جهاني 
را ارتقاء دهند. بنابراین، بررســي میــزان همخوانی مجله های 
ســازمان  با هــر یــک از معیارهــاي نمایه ســازي پایگاه هاي 
استنادي بین المللي و یافتن نقاط ضعف و قوت این مجله ها، به 
پژوهــش و تفحص نیاز دارد. در این پژوهش میزان همخوانی 
ساختار مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی با معیارهای نمایه ســازی پایگاه استنادی 
اســکوپوس بررســی و سنجش می شــود تا فرصت مناسبی را 
برای نمایه شدن مجله های سازمان در این پایگاه فراهم آورد.

پرسش های پژوهش

1. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی با معیارهای نمایه سازی 

پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی

2. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی ازنظر سیاست مجله در 

پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟
3. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی ازنظر محتوای مجله در 

پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟
4. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی ازنظر رتبه علمي مجله 

در پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟
5. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی ازنظر نظم انتشــار در 

پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟
6. وضعیــت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ازنظر دسترسی برخط در 

پایگاه استنادی اسکوپوس چگونه است؟

پیشینه پژوهش

در داخل و خارج از کشــور پژوهش هایی در زمینه همخوانی 
انتشار نشریات با شــیوه نامه های پایگاه های نمایه سازی بین المللی 

انجام شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
ســتوده، رزمجــو و زارع )1388( در پژوهشــي چگونگــي 
معرفــي مجله هاي علمي پژوهشــي ایــران در اینترنت بر اســاس 
اســتانداردهاي بین المللــي را با تأکیــد بر ویژگي هــاي مؤثر بر 
نمایانی مجله هاي علمي ارزیابي کرده اند. بررســي داده ها نشــان 
داد، برخــي از معیارهــا کــه در جلب اعتماد مخاطب نســبت به 
اعتبار مجله تأثیري ویژه دارند، به طور گســترده اي نادیده گرفته 
 شده اند. نوروزي و عبدخدا )1390( در پژوهش خود نمایه سازي 
مجله هاي ایراني در پایگاه های اطالعاتي خارجي و راهکارهایي 
براي بهبود آن را بررســی کرده اند. نتایج نشان مي دهد که انتشار 
یک مجله بدون رعایت اســتانداردهاي انتشــار مجله هاي علمي 
موجب خواهد شــد تا آن مجله در پایگاه های اطالعاتي خارجي 
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نمایه ســازي نشــود. جالل زاده )1392( در پژوهشــي معیارهای 
انتخاب مجله ها و مزایای نمایه ســازی در ایمبیس و اســکوپوس 
را بررســی و معیارهای انتخــاب مجله ها در ایــن دو پایگاه داده 
را معرفــی مي کنــد. دمرچی لــو )1395( نیز وضعیــت مجله های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی را بر اساس شاخص های تحلیل استنادی پایگاه 
اسکوپوس و وب آو ســاینس مقایسه کرده و نتیجه می گیرد که 
مجله های بررسی شــده ازنظر کّمــی و کیفی در وضعیت مطلوبی 
قرار ندارند. باقریــان و خالقی )1395( در پژوهش خود، حضور 
شاخص های نمایه سازی موردنظر پایگاه های اطالعاتی و استنادی 
بین المللی در وبگاه نشــریات انگلیسی حوزه علوم پزشکی ایران 
را بررســی کردند. یافته ها نشــان داد در مقوله مشــخصات نشر، 
شــاخص هاي مربوط به شناســه دیجیتال، ســال تأســیس نشریه، 
سیاســت هاي مربوط به دسترســي آزاد به اطالعــات، مجوز حق 
انتشار و ناشر، در کمتر از پنجاه درصد جامعه آماري وجود دارند. 
شــاخص »ســرقت علمي«  نیز در بخش راهنماي نویسندگان در 
کمتر از نیمي از وبگاه های نشــریات اعمال شــده است و بخش 
»هیئت تحریریه« در کمتر از یک ســوم وبگاه های جامعه آماري 
وجود دارد. صدقي و غفاري هشــجین )1395( در پژوهش خود 
مطابقت مجله های انگلیسی زبان علوم پزشکی ایرانی با معیارهای 
عینی پذیرش مجله ها در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس را ارزیابی 
کردند. به طورکلی نتایج نشــان داد که علی رغم رشــد چشم گیر 
مجله های علمی در ســال هاي موردبررسی، ازلحاظ همخوانی با 
معیارهای نمایه سازی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. شاهبداغی 
و همــکاران )1396( در پژوهشــي میــزان همخوانــی الزامــات 
ساختاري مجله های علوم پزشــکي ایران با معیارهاي نمایه سازی 
اسکوپوس را بررســی کردند. نتیجه پژوهش حاکي از آن است 
که میــزان پیروي مجله های علوم پزشــکی کشــور از معیارهاي 
نمایه نامه اســکوپوس، در ســطح مطلوبي قرار ندارد. صلح جو و 
نــوروزی )1396( در پژوهشــی وضعیت نمایه ســازی مجله های 
انگلیسی زبان دانشــگاه تهران در پایگاه های اســتنادی بین المللی 

را بررســی کردند. به طورکلی، میزان رعایت شاخص های چهار 
قلمرو مورد ارزیابی مجله های انگلیســی زبان دانشگاه تهران برای 

پذیرش در پایگاه های بین المللی 67 درصد بوده است.
پنــا، والرو و سیســیلیا 1 )2004( در پژوهش خــود معیارهای 
انتخــاب مجله در پایگاه های مدالیــن و ایمبیس2 را  با مجله های 
پزشــکی اســپانیایی مقایســه کردند. نتایج نشــانگر آن است که 
مشــکالت ناشی از نشــر، بیش از معیارهای کیفیت مجله ها بوده 
اســت. پژوهش رن و روســئو3  )2004( دربــاره نقش مجله های 
علمی زبان انگلیســی چین در ارتباطات علمی نشان داد که میزان 
حضور مجله های علمی چین در فاصله ســال های 1992-1999، 
در عرصه بین المللی در وضعیت نامطلوبی قرار داشــته اســت اما 
رشد ساالنه اســتناد به این مجله ها،ا نشان دهنده ی افزایش امید به 
آینده اســت. وانگ و همکاران4  )2007( درزمینه تجزیه وتحلیل 
کتاب شناختی مجله های علمی زبان انگلیسی در چین و بین المللی 
شــدن آن ها پژوهشــی انجام دادند. در این پژوهش آن ها به این 
نتیجه رســیدند که مقاله های این مجله ها رؤیت پذیری بین المللی 
اندکی داشــته و بایــد کیفیت خود را افزایش دهند. تســکین5  و 
همکاران )2015( در پژوهشــی، پایگاه اســتنادی اســکوپوس را 
ازنظر رعایت معیار انتخاب مجله بررســی کردند و میزان اجرایی 
بودن این معیارها را سنجیدند. نتایج به دست آمده نشانگر آن است 
که 30 درصد مجله هاي نمایه شــده، معیارهاي اصلي اسکوپوس 
را رعایت نکرده اند و ناشــران و ســردبیران برای افزایش کیفیت 
مجله ها باید بیشتر تالش کنند. اسکوپوس باید معیارهای انتخاب 
را به شــدت اعمال کنــد و مجله هــای نمایه شــده را از این نظر 
کنترل نماید. دانکامب6  )2015( نمایه سازي مجله هاي محلي در 
پایگاه های بین المللي را سنجیده است. در این پژوهش معیارهاي 
گزینش مجله ها )مانند نظم و تداوم انتشــار، شــیوه نامه اخالقي و 

   

1. Peña, Valero & Sicilia
2. EMBASE
3. Ren & Rousseau
4. Wang & et. al
5. Taskin & et. al
6. Duncombe
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اطالعات کتاب شــناختي به زبان انگلیسي( براي تایید مجله ها در 
این پایگاه ها معرفي و دسته بندی شده است. 

بررســي پیشــینه ها نشــان مي دهــد کــه در ســال هاي اخیر 
پژوهش هــاي داخلــي و خارجي متعــددي درزمینه نمایه شــدن 
مجله ها در پایگاه های استنادي و یا رعایت معیارها و استانداردها 
براي نمایه شــدن در این پایگاه ها انجام شــده اســت، اما تاکنون 
درزمینه میزان همخوانی مجله های علمي ـ پژوهشــي کشاورزی 
و یا مجله های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در 

پایگاه اسکوپوس پژوهشی انجام نشده است.

روش شناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفیـ  کاربردی است که با استفاده 

از روش  علم ســنجی انجام شــده اســت. ابزار گردآوری داده ها 
سیاهه وارسی است که بر اساس معیارهای ساختاری مورد انتظار 
نمایه نامه بین المللی اســکوپوس تنظیم شــده اســت. 33 عنوان از 
مجله های علمی ـ   پژوهشــی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزي جامعه پژوهش را شــکل داده است. در این پژوهش 
سیاهه وارسي درباره معیارهاي پذیرش مجله ها در پایگاه استنادي 
اسکوپوس تهیه شــد. به این منظور، در پایگاه اسکوپوس درباره 
معیارهاي انتخاب و فرایند داوري مجله ها جســتجو شــده است. 
درنهایت، همه مؤلفه های نمایه سازي فهرست و در سیاهه وارسي 
جامعي تنظیم و تکمیل شــدند. سیاهه وارســي نهایي بر اساس 5 
معیار اصلی به شــرح شکل 1 )سیاست مجله، محتوا، رتبه علمی، 

نظم و دسترسی برخط( تنظیم شده است:

شکل 1. معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس

ســپس ، با استفاده از سیاهه وارسي و به روش مشاهده مستقیم 
و با مراجعه به وبگاه مجله ها، مرور شــماره ها و مقاله هاي آن ها و 
بررســي بخش هاي گوناگون وبگاه هر مجله، داده ها گردآوری 

شــد. درنهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل 
شدند.



          6                                                                                                  علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره دوم / شماره اول / بهار و تابستان 1398

یافته هاي پژوهش

بــرای پاســخ بــه پرســش های پژوهــش حاضر، فهرســت 
مجله های علمی- پژوهشــی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی از ســامانه مدیریت نشریات علمی کشــاورزی تهیه 
شــد. معیارهای انتخاب مجله ها در پایگاه اسکوپوس در 5 مقوله 
کلی، شامل سیاست مجله، محتوای مجله، رتبه علمی مجله، نظم 
 انتشــارات و دسترسی برخط، دسته بندی شــده اند که هر یک از 

این دســته بندی ها بــه معیارها و زیرشــاخه های دیگری تقســیم  
شده اند.

در جــدول 1 و در پاســخ بــه ســوال اول پژوهــش مبنی بر 
»وضعیت همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، 
آمــوزش و ترویج کشــاورزی بــا معیارهای نمایه ســازی پایگاه 
اســتنادی اسکوپوس«، وضعیت کلی همخوانی مجله های سازمان 

با معیارهای تعیین شده اسکوپوس ارائه شده است:

ـ   پژوهشی سازمان با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس جدول 1. وضعیت همخوانی مجله های علمی 

رعایت نشدهرعایت شدهمعیارهای گزینشردیف

درصدتعداددرصدتعداد

1545/451854/55خط مشی مدون1

1030/302369/70ذکر پیروی از اصول و خط مشی های اخالق در نشر2

2678/79721/21وجود تنوع جغرافیایی در بین اعضای هیئت تحریریه3

26/063193/93وجود تنوع جغرافیایی در بین نویسندگان مقاالت4

515/152884/85ذکر معیار فرایند داوری5

515/152884/85زبان مقاله به انگلیسی6

3296/9713/03عنوان مقاالت به زبان انگلیسی7

1133/332266/67چکیده مقاالت به زبان انگلیسی8

1545/451854/55کلیدواژه های مقاالت به زبان انگلیسی9

1133/332266/67فهرست منابع مقاالت به زبان انگلیسی10

3310000ذکر شماره استاندارد بین المللی11

3310000همخوانی با اهداف و حوزه موضوعی12

3090/9139/09کیفیت تصاویر و نمودار ها13

1442/421957/58انتشار به موقع14

2369/701030/30اختصاص شماره DOI به مقاالت15

3310000آدرس الکترونیکی وبگاه16

3090/9139/09وبگاه به زبان انگلیسی17

3296/9713/03دسترسی رایگان به متن کامل مقاله ها18

3193/9426/06کیفیت صفحه اصلی وبگاه19

1648/481751/52دسترسی به آرشیو مجله20

1957/581442/42استناد به مقاله های مجله در اسکوپوس21

همان طور که در جدول 1 نشــان داده شــده اســت، از 21 
معیار اســکوپوس، 11 معیار )معیارهای شماره 3، 7، 11، 12، 
13، 15، 16، 17، 18، 19 و 21( بیــش از 50 درصد در جامعه 

پژوهش رعایت شــده اند. معیارهای »ذکر شــماره اســتاندارد 
بین المللــی« )معیار شــماره 11(، »همخوانی با اهداف و حوزه 
موضوعــی« )معیار شــماره 12( و »آدرس الکترونیکی وبگاه« 
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)معیار شــماره 16( 100 درصد در همه مجله ها رعایت شــده 
اســت و این ســه معیار ازنظر رعایت در رتبه اول قرار دارند. 
ارائه »عنــوان مقاالت به زبان انگلیســی« )معیار شــماره 7( و 
»دسترســی رایگان به متن کامل مقاله ها« )معیار شماره 18( در 
32 مجلــه )96/97 درصد( از 33 مجله مورد بررســی رعایت 
شــده و از این نظر به طور مشترك در رتبه دوم قرار گرفته اند. 
رتبه سوم رعایت استاندارد اسکوپوس به معیار شماره 19 یعنی 
معیار »کیفیت صفحه اصلی وبگاه« تعلق دارد که در 31 مجله 

)93/94 درصد( تحقق یافته است.

 در پاســخ به دومین پرســش پژوهش درخصوص »وضعیت 
همخوانی مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویــج کشــاورزی ازنظر سیاســت مجله در پایگاه اســتنادی 
اســکوپوس«، هر یک از شــاخص های سیاســت مجله ارائه شده 
اســت. این معیارها شامل خط مشــی مدون، خط مشی اخالق در 
نشــر، توزیع جغرافیایی اعضای هیئت تحریریه، توزیع جغرافیایی 
نویســندگان، نوع همترازخوانی، عنوان، چکیده و کلیدواژه مقاله 
به انگلیســی و فهرست منابع به انگلیسی هستند که در جدول 2 به 

تفکیک هر مجله نشان داده شده است:

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی

ـ   پژوهشی سازمان  جدول 2. وضعیت رعایت معیار سیاست مجله پایگاه استنادی اسکوپوس در مجله های علمی 

درصدفراوانیعناوینردیف

1957/57تاریخ آغاز نشر1

2ISSN33100

1030/30خط مشی اخالق در نشر3

1545/45خط مشی مدون4

2678/78توزیع جغرافیایی اعضای هیئت تحریریه5

26/06توزیع جغرافیایی نویسندگان6

--                                         داوری سردبیر

--                                         داوری باز

--نوع داوری                         داوری یک سو کور7

515/15                                         داوری دوسو کور

2884/84                                          نامشخص

1133/33فهرست منابع به انگلیسی    8

1133/33چکیده به زبان انگلیسی9

1545/45کلیدواژه به زبان انگلیسی     دارد      10

39/10                                          ندارد

1545/45                                          ناقص 

همان طور که جدول 2 می توان دریافت، همه 33 مجله  موردبررسی 
)100 درصد( شــاخص  درج شــماره اســتاندارد بین المللی نشــریات 
)ISSN( را رعایت کرده و این شــاخص در رتبه اول رعایت معیارهای 

سیاست مجله اسکوپوس قرار دارد. شاخص »توزیع جغرافیایی اعضای 
هیئــت تحریریه« بــا فراوانی رعایت در 26 مجلــه )78/78 درصد( در 
رتبه دوم و شــاخص »تاریخ آغاز نشر« با رعایت در 19 مجله )57/57 
درصد( در رتبه ســوم قــرار دارد. الزم به یادآوری اســت که گرچه 

گزینه »نامشــخص« در شاخص نوع داوری در 84/84 درصد مجالت 
وجود داشته است، اما باتوجه به منفی بودن و به عبارتی رعایت نکردن 

معیارهای مشخص، امتیاز منفی محسوب می شود.
ازنظــر تنوع جغرافیایی اعضای هیئت تحریریه، بیشــتر مجله های 
موردبررســی )78/79 درصــد( اعضای هیئت تحریریــه را در وبگاه  
خود معرفی کرده اند. شاخص تنوع جغرافیایی اعضای هیئت تحریریۀ 

مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان در جدول 3 ارائه شده است.
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ـ   پژوهشی جدول 3. تنوع جغرافیایی اعضای داخلی و خارجی هیئت تحریریه مجله های علمی 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

اعضای داخلیداخل موسسه/مرکزتعداد کلعنوان نشریهردیف

درصد

اعضای درصدخارج موسسه/مرکز

خارجی

درصد

1Archives of Razi Institute1000550550

2Crop Breeding Journal14535/71750214/29

3Iranian Journal of Fisheries Sciences1815/56633/331161/11

8337/50562/5000آفات و بیماری های گیاهی4

13538/46861/5400آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی5

11218/18981/8200به زراعی نهال و بذر6

11436/36763/6400به نژادی نهال و بذر7

8112/50787/5000پژوهش آب در کشاورزی8

9111/11888/8900پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی9

7342/86457/1400پژوهش های آبخیزداری10

7342/86457/1400پژوهش های پنبه ایران11

1033077000پژوهش های خاك )علوم خاك و آب(12

1022088000پژوهش های کاربردی زراعی13

12433/33866/6700تحقیقات جنگل و صنوبر ایران14

9111/11888/8900تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران15

600610000تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک16

11545/45654/5500تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران17

11327/27872/7300تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی18

1022088000تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران19

1033077000تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران20

11436/36763/6400تحقیقات مرتع و بیابان ایران21

8337/50562/5000تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی22

1033077000تحقیقات مهندسی صنایع غذایی23

1119/091090/9100چغندرقند24

11327/27654/55218/18رستنی ها25

11327/27872/7300زراعت دیم ایران26

1033077000زیست شناسی خاك27

1033077000علوم دامی )پژوهش و سازندگی(28

700710000علوم و فناوری بذر ایران29

10220440440گیاه شناسی ایران30

845045000مجله علمی شیالت ایران31

1044066000مهار زیستی در گیاه پزشکی32

1044066000مهندسی و مدیریت آبخیز33
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همه مجله ها )100 درصــد( نام اعضای هیئت تحریریه خود 
را در وبگاه هــای مربوط درج کرده انــد. از این تعداد 26 مجله 
)78/79 درصد( تنوع اعضای هیئت تحریریه در داخل کشور در 
آن ها رعایت شــده است ولی در 7 عنوان مجله )21/21 درصد( 
اصاًل رعایت نشده است. تنها 5 عنوان )15/15 درصد( از مجله ها 
دارای اعضای هیئت تحریریه خارج از کشور هستند. از 18 عضو 
 ،Iranian Journal of Fisheries Sciences هیئت تحریریه مجلــه
11 نفر از خارج کشــور هستند. از اعضای هیئت تحریریه داخل 
کشــور نیــز 6 نفر خارج از موسســه و تنها یک نفر از موسســه 
اســت. ازنظر تنوع اعضای هیئت تحریریــه این مجله در بهترین 
شــرایط قرار دارد. ســپس مجله Archives of Razi Institute  با 

تعــداد 5 عضو هیئت تحریریه از 10 نفر از خارج از کشــور در 
شــرایط مناسبی قرار دارد. درنهایت مجله گیاه شناسی با 4 عضو 
 از خارج کشور از 10 عضو هیئت تحریریه در جایگاه سوم قرار 

دارد.
در پاسخ به سؤال 3 پژوهش درخصوص »وضعیت همخوانی 
مجله های علمی ـ   پژوهشــی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی ازنظر محتوای مجله در پایگاه اســتنادی اسکوپوس« 
چهار شــاخص چکیده، همخوانی با اهــداف و حوزه موضوعی، 
زبان مقاالت )فارسی یا انگلیســی( و کیفیت تصاویر و نمودار ها 
موردبررســی قرار گرفتند. وضعیت هر یک از مجله ها بر اســاس 

این معیار در جدول 4 نشان داده شده است:

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی

ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  جدول 4. وضعیت رعایت معیارهای محتوایی اسکوپوس در مجله های علمی 

کیفیت تصاویر و نمودار هازبان مقاالتهمخوانی با اهداف و حوزه موضوعیچکیده

ضعیفخوبانگلیسیفارسی

3333303303جمع 

10010090/919/0990/919/09درصد

همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است، 3 مجله از 33 
مجله علمیـ  پژوهشي سازمان به زبان انگلیسي منتشر مي شوند که 
هر سه مجله شاخص هاي محتوایی مجله را رعایت کرده اند. مجله 
گیاه شناسی ایران نیز به دو زبان فارسي و انگلیسي منتشر مي شود. 
تقریباً همه مجله ها ازنظر این معیار در وضعیت مناسبی قرار دارند. 
3 مجله زیست شناســي خاك، علوم دامی )پژوهش و سازندگی( 
و علــوم و فناوری بذر ایران ازنظــر کیفیت تصاویر و نمودارهاي 

مقاالت نیازمند توجه بیشتري هستند.
در پاسخ به پرسش 4، مبنی بر »وضعیت همخوانی مجله های 

علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
ازنظــر رتبــه علمي مجلــه در پایگاه اســتنادی اســکوپوس« 6 
شاخص تعداد استناد به مقاالت در پایگاه استنادی اسکوپوس، 
تعداد اســتناد به مقاالت در پایگاه استنادی گوگل اسکالر، اچ 
ایندکس مجله در پایگاه های اســتنادی گوگل اسکالر، وب او 
اس و اســکوپوس، اســتناد به مقاالت مجله در 2 سال اخیر در 
اسکوپوس، اعتبار علمی سردبیر )بر اساس تعداد مقاالت، تعداد 
اســتناد و اچ ایندکس( بررسی شد. نتایج این بررسی در جدول 

5 نشان داده شده است.
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ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معیارهای نمایه سازی  جدول 5. وضعیت همخوانی مجله های علمی 
پایگاه استنادی اسکوپوس بر اساس معیار رتبه علمی مجله

س
وپو

سک
ا

تعداد استناد به مقاله ها

گوگل اسکالر

استناد به اچ ایندکس مجله

مقاله ها )دو 

سال اخیر(

اعتبار علمی سردبیر 

)اسکوپوس(

گوگل وب او اساسکوپوسکاملناقصنداردعنوان نشریهردیف

اسکالر

ت
اال

 مق
اد

عد
ت

ها
اد

ستن
ا

س
دک

این
چ 

ا

1Archives of Razi Institute299--15375-1716321066

2Crop Breeding Journal45-42---11-111385

3Iranian Journal of Fisheries Sciences530--3131141320621743210

2232410-1---1--آفات و بیماری های گیاهی4

292017-1---1--آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی5

5353-4---196--به زراعی نهال و بذر6

5353-6---299-43به نژادی نهال و بذر7

282-2---17-14پژوهش آب در کشاورزی8

462-2---6-3پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی9

16585-5---199-3پژوهش های آبخیزداری )پژوهش و سازندگی(10

------131227-پژوهش های پنبه ایران11

282-2---348-12پژوهش های خاك )علوم خاك و آب(12

4172-5---136--پژوهش های کاربردی زراعی13

131837-13--1506--104تحقیقات جنگل و صنوبر ایران14

19867-5---88-26تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران15

-----321066-تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک16

11585-7---338--تحقیقات  ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران17

-----254978-تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی18

35107721-5---271-25تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران19

160252827-14--2044--177تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران20

111737-2---7-2تحقیقات مرتع و بیابان ایران21

7524-1---1--تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی22

------163759-تحقیقات مهندسی صنایع غذایی23

682-5---158-24چغندرقند24

8294-12--1061--332رستنی ها25

15804-1---2-2زراعت دیم ایران26

112637-2---16--زیست شناسی خاك27

------261738-علوم دامی )پژوهش و سازندگی(28

3527210-2---4--علوم و فناوری بذر ایران29

4169216-15--1638--30گیاه شناسی ایران30

77133816-8---682-145مجله علمی شیالت ایران31

17864-2---11--مهار زیستی در گیاه پزشکی32

131225-3---30-4مهندسی و مدیریت آبخیز33
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اطالعات مندرج در جدول 5، گویاي آن است که مجله های 
علمیـ  پژوهشي سازمان ازنظر رتبه علمی در پایگاه اسکوپوس در 
 Iranian Journal of Fisheries وضعیت مناســبي قرار ندارند. مجله
Sciences با 530 اســتناد بیشترین اســتناد را در پایگاه اسکوپوس 

داشــته است. پس ازآن مجله رستنی ها با 332 استناد در رتبه دوم و 
مجله Archives of Razi Institute  با 299 اســتناد در جایگاه سوم 
قرار دارند. 14 عنوان مجله )42/42 درصد( در پایگاه اســکوپوس 
 Iranian استناد نداشتند. در پایگاه استنادی گوگل اسکالر نیز مجله
Journal of Sciences  با 3131 اســتناد بیشــترین اســتناد را در این 

پایگاه داشــته اســت. پس ازآن مجله تحقیقات گیاهان دارویی و 
معطر ایران با 2044 بار اســتناد و مجله گیاه شناســی ایران با 1638 
اســتناد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 5 عنوان مجله 
اصاًل در پایگاه استنادي گوگل اســکوالر استنادي نداشتند یعنی 

این مجله ها در این پایگاه قابل رؤیت نیستند.
 Iranian Journal of Fisheries Sciences ازآنجاکه مجله هــای
و Archives of Razi Institute در پایگاه استنادي اسکوپوس نمایه 
مي شــوند در این پایگاه داراي اچ ایندکس هســتند. اچ ایندکس 
مجلــه Iranian Journal of Fisheries Sciences 14 و اچ ایندکس  

مجله Archives of Razi Institute 5 بوده است.
همچنین بیشترین استناد به مقاله های این دو مجله در اسکوپوس 
در دو ســال اخیر بوده است. از 33 مجله علمي پژوهشي سازمان، 
مجله Iranian Journal of Fisheries Sciences در پایگاه اســتنادي 
 Iranian Journalوب او اس با اچ ایندکس 13 نمایه مي شود. مجله
 Archives of Razi با اچ ایندکس 20، مجله of Fisheries Sciences

Institute با اچ ایندکس 17 و مجله گیاه شناسی ایران با اچ ایندکس 

15 باالترین اچ ایندکس را در بین دیگر مجله ها در پایگاه استنادي 
گوگل اسکوالر داشته اند.

یکــي دیگر از معیارهاي ارزیابي مجله ها بر اســاس معیار رتبه 
علمــي مجله، اعتبــار علمي ســردبیر مجله ها در پایگاه اســتنادي 

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی

اســکوپوس اســت که برمبنــای تعداد مقــاالت، تعداد اســتناد و 
اچ ایندکس ســنجیده می شــود. بر این اساس، ســردبیر مجله های 
تحقیقــات گیاهان دارویی و معطر ایران با 160 عنوان مقاله، مجله 
علمی شــیالت ایران با 77 عنوان و گیاه شناســی ایران با 41 عنوان 
به ترتیب بیشترین مقاله را در پایگاه استنادي اسکوپوس داشته اند. 
بر اســاس تعداد اســتناد به مقاله، ســردبیر مجله تحقیقات گیاهان 
دارویی و معطر ایران با تعداد 2528 اســتناد، مجله علمی شــیالت 
ایران با 1338 استناد و مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران با 
1077 اســتناد، به ترتیب بیشترین تعداد استناد به مقاالت را در بین 
دیگر سردبیران داشته اند. سردبیر مجله تحقیقات گیاهان دارویی و 
معطر ایران با اچ ایندکس 27، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ 
ایران با اچ ایندکس 21، مجله علمی شــیالت ایران و گیاه شناســی 
ایران هر یــک با اچ ایندکس 16 بیشــترین اچ ایندکس را به خود 

اختصاص داده اند.
در پاســخ به پرســش 5، درخصوص »وضعیــت همخوانی 
مجله هــای علمی ـ   پژوهشــی ســازمان تحقیقــات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی ازنظر نظم انتشــار مجله در پایگاه استنادی 
اسکوپوس« مجله ها بر اساس شاخص های انتشار به موقع، تأخیر 
)یک شــماره(، تأخیر )تا 2 یا 3 شــماره(، تأخیر )تا 4 شماره یا 
بیشــتر( و تأخیر و یا توقف در روند انتشــار مجله موردبررسی 
قرار گرفتند. نتیجه این بررســی در نمودار 1 نشــان داده شــده 

است.
نمودار 1 حاکي از آن اســت که از 33 مجله علمي پژوهشــي 
ســازمان، 14 عنوان )42/42 درصد( با انتشــار به موقع، 11 عنوان 
)33/33 درصد( با تأخیر انتشــار یک شــماره، 5 عنــوان )15/15 
درصــد( با تأخیر انتشــار در 2 و 3 شــماره، 2 عنوان )6/6 درصد( 
با تأخیر در انتشــار 4 شــماره و 1 عنوان )3/3 درصد( با تأخیر و یا 

توقف در روند انتشار مجله روبرو بوده اند.
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ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نمودار 1. وضعیت انتشار مجله های علمی 

در پاســخ به پرســش 6، درباره »وضعیت همخوانی مجله های 
علمی ـ   پژوهشــی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
ازنظر دسترسی برخط مجله در پایگاه استنادی اسکوپوس« مجله ها 
بر اساس شــاخص های دسترسی به آرشــیو مجله، کیفیت صفحه 

اصلــی وبگاه، وبگاه به زبان انگلیســی، دسترســی رایگان به متن 
کامل مقاله ها، آدرس الکترونیکی وبگاه، DOI و نمایه شــدن در 
پایگاه های کتاب شــناختی مهم موردبررســی قرار گرفتند. نتیجه 

بررسی در جدول 7، نشان داده شده است.

ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  جدول 7. وضعیت کلي دسترسی برخط به مجله های علمی 
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درصد از جمع کل )33(فراوانیعناوین ن

Agricola 3090/91نمایه در

CABI 1133/33نمایه در

Agris 3090/91نمایه در

Scopus 26/06نمایه در

WOS 13/03نمایه در

Google scholar 2884/85نمایه در

SID 1854/55نمایه در

ISC 3296/97نمایه در
DOI2369/70

3296/97آدرس الکترونیکی وبگاه

33100دسترسی رایگان به متن کامل مقاله ها

3090/91وبگاه به زبان انگلیسی

3296/97کیفیت صفحه اصلی وبگاه

1648/48دسترسی به آرشیو مجله
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بر اســاس اطالعات مندرج در جــدول 7، از تعداد 33 عنوان 
مجله علمی ـ   پژوهشــی ســازمان، 32 عنــوان )96/97 درصد( در 
پایگاه ISC نمایه شــده اند که بیشترین فراوانی نمایه شدن مجله ها 
در پایگاه های اســتنادی را به خود اختصــاص داده و در رتبه اول 
قرار گرفته اســت. 30 عنوان )90/91 درصــد( از مجالت به طور 
مشترك در پایگاه های اطالعاتی Agricola و Agris نمایه شده اند 
که از نظر نمایه شــدن در پایگاه های اســتنادی رتبه دوم را کسب 
کــرده اند. پایگاه اســتنادی گوگل اســکالر با فراوانــی 28 مجله  

)84/85  درصد( در رتبه سوم قرار گرفته است. 
شــماره DOI مقاله در 23 عنوان مجلــه )69/70 درصد( درج  
شــده است. آدرس الکترونیکی وبگاه در 32 عنوان مجله )96/97 
درصد( درج  شــده اســت. امکان دسترســی رایگان به متن کامل 
مقاله هــای همه مجله هــا )100 درصد( وجــود دارد. 30 عنوان از 
مجله ها )90/91 درصد( دارای وبگاه به زبان انگلیســی نیز هستند. 
32 عنــوان از مجله ها )96/97 درصد( صفحــه اصلی وبگاه آن ها 
از کیفیت مناســبی برخوردار است. دسترســی به آرشیو 16 مجله 

)48/48 درصد( امکان پذیر است.
گرچــه مجله Archives of Razi Institute در فهرســت مجله های 
تحت پوشــش ISI  قــرار دارد اما در 2 پایــگاه CABI و WOS نمایه 
نمی شود. مجله Iranian Journal of Fisheries Sciences در دو پایگاه 
اطالعاتی Agricola و Agris نمایه نمی شود اما در بیشتر پایگاه ها نمایه 

شده و ازنظر دیگر شاخص ها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بحث و نتیجه گیری

از 21 شاخص کلی پیشنهادي پایگاه اسکوپوس، در 9 شاخص 
)وجود تنوع جغرافیایی در بین نویسندگان مقاالت، عنوان مقاالت 
به زبان انگلیســی، درج شماره اســتاندارد بین المللی، همخوانی با 
اهداف و حوزه موضوعــی، کیفیت تصاویر و نمودار ها، وبگاه به 
زبان انگلیسی، آدرس الکترونیکی وبگاه، دسترسی رایگان به متن 
کامل مقاله ها، کیفیــت صفحه اصلی وبگاه( بیش از 90 درصد از 
مجله های علمی ـ   پژوهشــی سازمان از وضعیت مطلوب و مناسبي 

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی

برخوردار هســتند. در 3 شــاخص )وجود تنوع جغرافیایی در بین 
اعضای هیئت تحریریه، اختصاص شماره DOI به مقاالت و استناد 
بــه مقاله هــای مجله در اســکوپوس( از 21 شــاخص، بیش از 50 
درصــد از مجله ها، از وضعیت خوبي برخــوردار بوده اند اما در 9 
شاخص )خط مشــی مدون، ذکر پیروی از اصول و خط مشی های 
اخالق در نشــر، ذکر معیار فرایند داوری، زبان مقاله به انگلیسی، 
چکیــده مقاالت به زبان انگلیســی، کلیدواژه های مقاالت به زبان 
انگلیسی، فهرســت منابع مقاالت به زبان انگلیسی، انتشار به موقع، 
دسترسی به آرشیو مجله( از 21 شاخص اکثر نشریات در وضعیت 
نامناســبي قرار دارند. نتیجه این پژوهش در مواردی مانند چکیده 
مقاالت به زبان انگلیســی، کلیدواژه های مقاالت به زبان انگلیسی 
و فهرســت منابع مقاالت به زبان انگلیسی، برخالف نتایج پژوهش 
شاهبداغی و دیگران )1396( است و مجله های سازمان از وضعیت 

مناسبی برخوردار نیستند.
ازنظــر معیار سیاســت مجله یافته های پژوهــش  حاکی از آن 
اســت که در 57/57 درصد از مجله ها تاریخ آغاز نشر مجله ذکر 
نشده اســت. در 97 درصد از مجله های سازمان توزیع جغرافیایی 
نویســندگان وجود دارد. توزیع جغرافیایی اعضای هیئت تحریریه 
در 78/78 درصد از مجله ها رعایت شــده اســت امــا در اعضای 
خارج از کشور تنها 15/15 درصد از مجله ها دارای اعضای هیئت 
تحریریه خارج از کشــور هستند. همچنین تنها در 6/06 درصد از 
نشــریات تنوع نویســندگان بین المللی وجود دارد که نشانگر این 
اســت که مجله ها در جذب پژوهشــگران دیگــر ملیت ها چندان 
موفق نبوده اند. این نتیجه با نتایج پژوهش شــاهبداغی و همکاران 

)1396(، صدقی و غفاری هشجین )1395( هم سو بوده است.
مجله Archives of Razi Institute نســبت به دیگر مجله ها در 
وضعیت مناســبی قــرار دارد و تنها در بحث ذکــر کلیدواژه ها به 
انگلیســی در برخی از مقاله ها دارای نقص است. عمده مشکالت 
مجله هــا در این معیار بــه ترتیب در شــاخص های اعضای هیئت 
تحریریه خارج از کشور، اعمال و اجرای فرایند داوری تخصصی، 
خط مشــی اخالق در نشــر، فهرســت منابع و چکیــده مقاالت به 
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زبان انگلیســی، خط مشی مدون، تاریخ آغاز نشــر مجله و توزیع 
جغرافیایی اعضای هیئت تحریریه است.

ازنظر همخوانی مقاله ها بــا محتوای مجله، همه مجله ها دارای 
چکیــده هســتند و ازنظر همخوانــی با اهداف و حــوزه مجله در 
وضعیــت مطلوبــی قــرار دارنــد. 90/91 درصد مجله هــا به زبان 
انگلیســی و 9/09 درصد به زبان انگلیســی هستند. 90/91 درصد 
مجله هــا نیز ازنظر کیفیت تصاویر و نمودارها در وضعیت مطلوبی 
قــرار دارند. به طور کلی  وضعیت مجله های مورد بررســی ازنظر 

این معیار در وضعیت مناسبی قرار دارد.
ازنظــر همخوانی مجله ها به معیار رتبــه علمی مجله ها، یافته ها 
حاکــی از آن اســت که در این معیار نشــریات مورد بررســی از 
وضعیت مناســبی برخوردار نیســتند. در شــاخص تعداد استناد به 
 Iranian Journal مقــاالت مجله ها در پایگاه اســکوپوس، مجلــه
of Fisheries Sciences بــا 530 اســتناد در رتبــه اول و پس ازآن 

 Archives of Razi مجله رســتنی ها با 332 اســتناد در رتبــه دوم و
Institute با 299 استناد در جایگاه سوم قرار دارند. 14 عنوان مجله 

)42/42 درصد( در پایگاه اســکوپوس استناد نداشتند. در شاخص 
اچ ایندکس ســردبیران مجله ها، این شاخص از 2 تا 27 در نوسان 
است. به طبع هرچه میزان این شاخص باالتر باشد ازنظر اسکوپوس 

سردبیر مجله در جایگاه علمی باالتری قرار دارد.
یکــی از مهم تریــن معیارها بــرای نمایه شــدن در پایگاه های 
اســتنادی نظم در انتشار مجله اســت. از 33 مجله علمي پژوهشي 
سازمان، 14 عنوان )42/42 درصد( داراي انتشار به موقع، 11 عنوان 
)33/33 درصــد( با تأخیر انتشــار یک شــماره، 5 عنوان )15/15 
درصد( با تأخیر انتشــار در 2 و 3 شــماره، 2 عنوان )6/6 درصد( 
داراي تأخیر در انتشــار 4 شماره و 1 عنوان )3/3 درصد( با تأخیر 
و یا توقف در روند انتشار مجله روبرو بوده است. پژوهش حاضر 
نشــان داد تنها 42/42 درصد از مجله ها معیار مهم انتشــار به موقع 
را رعایــت کرده اند اما بیش از نیمی از مجله ها نظم در انتشــار را 
رعایت نکردند. می توان گفت نتایج این پژوهش ازنظر معیارهای 
اولیه ازجمله رعایت نکردن  نظم و به هنگام بودن انتشار منظم 

مجله با پژوهش صلج جو و نوروزی  )1396( همسو بوده است. 
در پژوهش شــاهبداغی و همکاران )1396( 25 درصد مجله ها 
و در پژوهش صدقی و غفاری هشــجین )1395( 30 درصد از 
مجله ها دارای انتشــار منظم نیستند. برخی دالیل تعویق یا عدم 
پذیــرش مجله ها در نمایه های بین المللی ممکن اســت جزئی، 
فنی و به راحتی قابل تصحیح باشــند که توصیه می شود تا مجله 
اشکال خود را بهبود ببخشد  )روی1  2015، نقل در صلح جو و 
نوروزی، 1396(. امااگر عدم پذیرش به دالیل مهم و راهبردی 
ازجملــه نگرانــی دربارۀ ادامــۀ فعالیت مجله و پیشــینۀ نامنظم 
انتشــاراتی مجله باشد، مســئوالن مجله باید به طورجدی برای 
بهبود کیفیت مجله برنامه ریزی کننــد و با ارائۀ دالیل منطقی، 

درخواست تجدیدنظر بدهند.
ازنظــر معیار دسترســی برخط بــه مجله،  از تعــداد 33 عنوان 
مجله علمی ـ   پژوهشــی ســازمان، 30 عنــوان )90/91 درصد( در 
پایگاه اطالعاتــی Agricola، 11 عنوان )33/33 درصد( در پایگاه 
اطالعاتــی CABI، 30 عنوان )90/91 درصد( در پایگاه اطالعاتی 
 1 ،Scopus 2 عنــوان )6/06 درصــد( در پایگاه اســتنادی ،Agris

عنوان )3/03 درصد( در پایگاه استنادی WOS، 28 عنوان )84/85 
درصد( در Google Scholar،  18 عنوان )54/55 درصد( در پایگاه 
اطالعاتــی SID و 32 عنــوان )96/97 درصد( در پایگاه اطالعاتی

ISC نمایه شده اند.

درج شــماره DOI مقاله در 23 عنوان مجلــه )69/70 درصد( 
درج  شــده است. آدرس الکترونیکی وبگاه نیز در 32 عنوان مجله 
)96/97 درصد( درج شــده اســت. امکان دسترسی رایگان به متن 
کامــل مقاله های همه مجله ها )100 درصد( وجود دارد. 30 عنوان 
از مجله ها )90/91 درصد( دارای وبگاه به زبان انگلیسی نیز هستند. 
صفحه اصلی وبگاه 32 عنوان از مجله ها )96/97 درصد( باکیفیت 
است. دسترســی به آرشــیو 16 مجله )48/48 درصد( امکان پذیر 
اســت. به طورکلی وضعیت مجله ها در این معیار از وضعیت نسبتاً 

1. Rew
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مناســبی برخوردارند و با نتایج صدقی و غفاری هشجین )1395( 
همسو است.

به طورکلی، نتایج به دست آمده در این پژوهش ارتباط مستقیمی 
با نتایج پژوهش »دمرچی لو«  )1395(، آزاده و همکاران )1396(، 
صدقی و غفاری هشــجین )1395(، صلح جــو و نوروزی )1396( 
درزمینــۀ وضعیت نامطلوب مجله های علمی ـ   پژوهشــی کشــور 
ازنظر کّمی و کیفی بر اســاس استانداردهای پایگاه های اطالعاتی 
بین المللــی دارد. همچنیــن پژوهــش باقریان و خالقــی )1395( 
نیز گواه این مدعاســت که مجله های کشــور باید شــاخص های 
پایگاه هــای اطالعاتی بین المللی به خصوص اســتانداردهای اولیه 
را در وبــگاه خود برای نمایه شــدن در این پایگاه های اســتنادی 

بین المللی رعایت کنند.
نتایج این پژوهش می تواند چارچوب مقدماتی مناسبی برای 
رعایت معیارهای نمایه سازی در پایگاه های استنادی بین المللی 
اســکوپوس فرآهم آورد. ازآنجاکه مجله های علمي پژوهشي 
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزي در ســامانه 
مدیریت نشــریات علمي کشــاورزي مدیریت می شوند، برای 
بهبود کیفیت آن ها می توان سیاســت های سامانه را در راستای 
همگامــی با اســتانداردها و معیارهای پایگاه های نمایه ســازی 
بین المللی ارتقاء بخشــید. باید در این سامانه  سیاست های روند 
داوری و انتشــار مقاله هــا، خط مشــی های کلی و اخالق نشــر 
را بر اســاس اســتانداردهای بین المللی تنظیــم کنند. خدماتی 
چون پیگیری و به روزرسانی شــمارگان مجله ها، ایجاد پایگاه 
اطالعاتی نویســندگان و داوران هر مجله، ارائــۀ نرم افزارهای 
مناســب بــرای بررســی ســرقت ادبی، اخذ شناســاگر شــیء 
دیجیتالی به نام موسســه، مدیریت انتشار مقاله ها در شبکه های 
اجتماعــِی و دوره های آموزشــی برای مســئوالن ارائه دهند، 
به طوری که همه مجله ها ملزم به پیروی از این قوانین باشــند تا 
 بستری مناســب برای ارتقای کیفیت مجله های علمي پژوهشي 
 ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزي فراهم 

شود.

پیشنهادهاي پژوهش

در این بخش پیشــنهادها و راهکارهایی برای رفع مشــکالت 
مربوط به نمایه سازی مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس ارائه 

می شود:
 اگر سردبیران و متولیان امور چاپ و نشر مجله ها بخواهند 
مجله خود را در پایگاه اســتنادی اسکوپوس نمایه کنند، باید همه 
معیارهای مورد انتظار را به درستی رعایت نمایند تا شانس پذیرش 
و نمایه سازی مجله های خود را افزایش دهند. لذا، پیشنهاد می شود 
در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشاورزی عالوه بر شاخص های 
ارزیابــی فعلی، شــاخص هایی نظیر پیــروی از اصــول بین المللی 
ویراســتاری، تنوع بین المللــی هیئت تحریریه و تنــوع بین المللی 

نویسندگان مورد توجه قرار گیرد؛
 برای بهبود خط مشــی مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی، ضروری اســت تا در 
صفحــۀ معرفی وبگاه آن هــا، جدول اطالعات کلی مجله شــامل 
عنوان، شمارۀ اســتاندارد بین المللی، محل انتشار، موسسه یا مرکز 
مسئول، سال آغاز انتشار، آدرس وبگاه مجله و اطالعات تماس با 

سردبیر و مسئول مجله ارائه شود؛
طبق نتایج این پژوهش، ازآنجاکه خأل جنبه های اخالقی و 
حقوقی در برخی از مجله های علمی ـ   پژوهشی سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی وجــود دارد، لذا بهتر اســت بیانیۀ 
اخالقی نشر بر مبنای دســتورالعمل ها و پیشنهادهای کمیتۀ اخالق 
نشر نوشــته شود. سردبیران مجله ها می توانند به صورت رایگان در 
این کمیته ها عضو شوند و میزان اعتبار مجله خود را افزایش دهند. 
همچنین بیان چگونگی برخورد با ســوء رفتارهای نویســندگان، 
داوران و ویراســتاران مجله به صورت عمومــی در وبگاه مجله از 

نکات قابل توجه بهبود معیار اصول اخالقی انتشار است؛
 اخــذ و درج شناســۀ دیجیتالی  شــیء )DOI(  برای بهبود 
اعتبار مجله های علمی ـ   پژوهشــی ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی و افزایش اســتناددهی به آن هــا اهمیت دارد. 

مجله های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن ها با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس / طیبه شهمیرزادی
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این شناســۀ بین المللی برای ایجاد یــک پیوند ثابت به صفحه های 
اینترنتی مقاله هاســت. این شناســه امکان خطاهای اســتناددهی را 
کاهش می دهد و به محاســبۀ واقعی ضریــب تأثیر مجله ها کمک 
خواهد کرد. ســردبیران مجله ها می توانند این شماره ها را  از مدیر 
سامانه مدیریت نشریات علمی سازمان دریافت و در مقاالت خود 

درج نمایند؛
 از دیگــر روش های افزایش اســتناد به یــک مجله، تهیۀ 
فهرســت رایانامه و اطالعات تماس نویســندگان مقاله ها و ارسال 
هر شمارۀ منتشرشــده برای آن هاست تا میزان رؤیت پذیری مجله 

افزایش یابد؛
 حضــور مجله در شــبکه های اجتماعی چــون آکادمیا1 ، 
ریســرچ گیت2 ، لینکدیــن3  و ارتباط با مخاطبــان بالقوه در بهبود 
موقعیت مجله و تأثیر استنادی و پژوهشی آن اهمیت زیادی دارد؛

 بــرای افزایش حضور و رؤیت پذیــری مقاله های مجله ها 
در نتایــج موتورهای جســتجو، ثبت وبگاه مجلــه در راهنماهای 
بین المللی مجله ها بسیار مهم اســت. دواج4  یا راهنمای مجله های 
دسترسی آزاد، همه مجله های علمی و پژوهشی که از نظام کنترل 
کیفیت برای تضمین محتوا اســتفاده می کنند را  زیرپوشــش قرار 

می دهد؛
 وبــگاه مجله هــای علمی ـ   پژوهشــی ســازمان تحقیقات، 
آمــوزش و ترویج کشــاورزی بایــد به گونه ای طراحی شــود که به 
موتورهای جســتجوی تخصصی مانند گوگل اسکالر و مایکروسافت 
آکادمیــک، امــکان خوانــدن اطالعــات کتاب شــناختی مقاله ها و 
ارجاعات بین مقاله ها را بدهد که این امر مســتلزم پیکره بندی مناسِب 

ابربرچسب های عنوان، نویسنده، تاریخ نشر و منابع است؛
 با توجه به اینکه در همه مدت فعالیت، مجله باید بر کیفیت 
علمی مقاالت و کیفیت فنی نشــر مجله ها بر اساس استانداردهای 
بین المللــی تأکیــد و توجــه داشــته باشــد، پذیرش درخواســت 
نمایه ســازی مجله در یک پایگاه اســتنادی به معنی تداوم حضور 
مجلــه در آن پایگاه داده نخواهد بود بلکه امکان بررســی مجدد 
مجله و یا بررســی دوره ای و حتی خروج آن از پایگاه داده وجود 

خواهد داشت؛
 برای اطالع رســانی نتایج پژوهش انجام شــده به سردبیران 
مجالت علمی ـ   پژوهشــی ســازمان، برگزاری کارگاه آموزشــی 

برای رفع نواقص و ایرادات مجله پیشنهاد می شود.
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Abstract
Purpose: The purpose of this research is to determine the degree of adaptation of scientific researches of the Agricultural 
Research, Education and Extension Organization by indexes of Scopus Citation Database. Therefore, the selection process 
was scrutinized at the Scopus Citation Base and the journals were validated based on the criteria to identify the weaknesses of 
the scientific research journal of the Agricultural Research, Education and Extension Organization for indexing at this site.

Methodology: The type of research is applied and its method is survey and magazines have been evaluated by descriptive 
approach. In this research, citation analysis method and direct observation method with checking tool were used to evaluate 
the scientific and research journals of the Agricultural Research, Education and Extension Organization.

Findings: The main criteria for standardizing magazines for indexing in Scopus citation databases were based on five main 
criteria (journal policy, content, scientific rank, order and online access). Major forms of journals include the absence of a 
codified policy, the ethics of publishing, the geographical diversity among editorial staff, the arbitration process, and the type 
of alignment, the timing of publication, the abstract, and the list of resources and the keyword in English, the number of 
citations to articles. Among their strengths is the English website, free access to full text of articles, the existence of a standard 
international number, consistent with the goals and subject area.

Results: In general, Agricultural Research, Education and Extension Organization have not been in a favorable position in 
terms of compliance with the Scopus database indexing criteria. By identifying the strengths and weaknesses of the journals, 
there are solutions for editors and authorities to find their level of publication to the standards of the Scopus citation database 
and to be able to be present internationally.
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