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 وب علوم ه شده دری نماهاي مجله هاي مقالهمیزان استناد مقایسه  و یبررس
در هاي دسترسی آزاد  راهنماي مجلهموجود در  هاي مجله به ي اس آيآ

  2003- 2008ي ها طول سال
  
 

  چکیده
 وب  پایگاههاي مجله هاي مقالهدر انجام شده  يدهااستناپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان 

 ی دسترسهاي مجله يراهنماموجود در  هاي مجلهبه  (ISI Web of Science) آي اس آي علوم
 که از روش ، در این پژوهش.استگرفته  انجام 2003–2008ي ها در طول سال (DOAJ) 3آزاد
جستجوي منبع اسنتاد "  از طریق ابزارها بهره جویی شده، داده نجی و فن تحلیل استناديکتابس
مورد  165اس پی اس اس با کمک نرم افزار  و  گردآوري شده،ي اس آيآ وب علومدر  "4شده

 عنوان 321به  عنوان مجله 2953که از بین   مشخص شدتیدر نها .اند تجزیه و تحلیل قرار گرفته
. باشد می استناد 19050 اختصاص یافته، ها مجله که به این ییاستنادها استناد شده و تعداد) 87/10%(

 5965، حوزه علوم بهداشت و پزشکی با )%1/53( استناد 10116در این میان، حوزه علوم پایه با 
 832، حوزه علوم اجتماعی با )%54/7( استناد 1436، حوزه فنی و مهندسی با )%31/31(استناد 
ي ها ، به ترتیب به عنوان حوزه)%68/3(ستناد  ا701، و حوزه هنر و علوم انسانی با )%37/4(استناد 

با توجه به این موارد مشخص شد که میزان گرایش .  میزان استناد شناخته شدندجنبهاول تا پنجم از 
 چهار حوزه دیگر و يها مجله حوزه علوم پایه نسبت به هاي موضوع دسترسی آزاد در هاي مجلهبه 
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ي علوم پایه و علوم بهداشت و پزشکی در حالت ها ه در حوزهاي مجلهنیز میزان گرایش به این 
از طرفی، .  حوزه هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی داردهاي موضوعکلی تفاوت چشمگیري با 

 بین استنادها میزان جنبهکه تفاوت معناداري از دارد از این نکته نشان ) 2χ( کا آزمون مجذور هنتیج
  .ارد وجود دپیش گفتهي پنج گانه ها حوزه

 ISI Web of ،آي اس آي علومپایگاه وب  ،DOAJ دسترسی آزاد، هاي مجله: ها کلیدواژه

Scienceتحلیل استنادي ،  

  مقدمه
 هاي جامعهثرگذار در اي تحول خواه و ها جنبش دسترسی آزاد امروزه به عنوان یکی از جنبش

ي علمی با هدف اصلی ها تهدسترسی آزاد به یافاین جنبش یعنی  ماهیت و هدف .علمی مطرح می باشد
این جنبش .  ارتباط تنگاتنگی دارد،کردن اطالعات براي کاربران پذیر و کتابداري یعنی دسترس ها کتابخانه

ي دانش بشري ها  و حوزهها موضوعي علمی در تمام ها در شیوه ایجاد و دسترسی به اطالعات و یافته
: ه دنبال این جنبش به وجود آمده است، عبارتند ازکه ب مفهومی هاي تحولبرخی از  .استثرگذار بوده ا

 ایجاد شیوه و سبکی جدید در ،1نسخه برداري ایجاد مفهوم نوین براي حق ،سترسیتغییر مفهوم مالکیت و د
 تأثیرگذاري بر نشر تجاري و ایجاد الگوهاي ، علمیهاي مقاله علمی و همچنین دستیابی به هاي مقالهانتشار 

ددهی و پیوندگذاري بین  شیوه استنا، علمیهاي جامعهل در ارتباطات و قشربندي نوین  تحو،نوین براي آن
  ).50 :1386 ،زره ساز و زاهدي(جز آن  وها مقاله

 دسترسی آزاد به سرعت به عرصه ارتباطات پژوهشی و محمل نشر هاي مجلههاي اخیر   در سال
 دسترسی آزاد هاي مجله در قالب تنها اکنون  علمیهاي متناز بخش زیادي . اند  علمی تبدیل شدههاي متن

 دسترسی آزاد نشان دهنده تحولی سریع در مدل انتشار است هاي مجله این افزایش در .شوند مییافت 
)Kousha & Thelwall, 2006.( بینی شده است تی پیشسنژوهشی    پهاي مجله در واقع مرگ) Harnad, 

 ، در محیط وب آزادیدسترس الکترونیک هاي مجلهنماهاي راهترین  در حال حاضر یکی از غنی .)1999
 یپژوهش علمی و هاي مجله ،چه در این راهنما آمده«آکه به باشد  می  آزادی دسترسهاي مجلهراهنماي 

 است که آن  این راهنما هدف.دهد میتن در اختیار مخاطبان قرارکنترل شده را به صورت رایگان و تمام م
تضمین محتوا استفاده براي  علمی و پژوهشی را که از سیستم کنترل کیفیت هاي همجلتمامی و بوده جامع 
 عنوان مجله دربرداشته است 3700ش ازیباین پایگاه  2008 اکتبر 6در .  تحت پوشش قرار دهد،کنند می

                                                        
1- Copyright 
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)DOAJ, 2008 .(هاي مجله هاي مقالهزان استناد یم یق بررسیآن است تا از طر بر ین پژوهش، سعیدر ا 
زان یمو  -گان هستندی رایکه همگ- DOAJموجود در  هاي مجلهبه ISI1 Web of Science  ه شده دریانم
  . مختلف مشخص شوديها حوزه  وها موضوع، در ها مجلهن نوع ی اش بهیگرا

  مسئلهبیان 
 و ها  سیاست، کمبود استانداردها، دسترسی آزادهاي مجله مطرح شده در مورد هاي لهیکی از مسئ

 دسترسی آزاد هنوز در نظر هاي مجله. باشد می - الزم استها مجلهکه جهت ایجاد اعتبار براي - پیشینه
ي ها  و سهم آنها در پیشبرد پژوهشاند جهانیان به عنوان شیوه نشر و محل عرضه آثار پژوهشی پذیرفته نشده

هشگران باید بدانند  و پژوها است که کتابخانهبه همین دلیل . )Montgomery, 2007(مشخص نیست دیگر 
 هاي مجلهروشن کردن ماهیت به منظور  ،بنابراین بروند یا نه؟این گونه انتشارات به سراغ آنها باید که آیا 
ار ن اعتبیی تعيها وهی از شیکی که ، صورت گرفته به آنهاياستنادها میزان جنبهونیک رایگان از الکتر
که در انجام کارهاي کند روشن بررسی باید  این .صورت گیرد بررسی جامعی  است، الزم استها مجله

توان تکیه کرد تا اثر علمی و پژوهشی تولید  میعلمی و پژوهشی به کدام یک از این منابع و به چه میزان 
 رایگان موجود در ی الکترونیکهاي مجلههمچنین انجام بررسی بر روي . شدباالزم برخودار اعتبار شده از 
 ISI Web ofو همگانی مانند مورد تأیید با استفاده از معیاري  نیز  آزادیس دسترهاي مجله يراهنما

Science - تحلیل استنادي به شمار هاي  پژوهشضریب تأثیر در سنجش  اصلی هايابزاراز که امروزه
  .قابل توجهی داردهاي  مزیت -)The Rise of …, 2007(رود  می

   پژوهشهاي سؤال
  :هش عبارتند ازمطرح شده در این پژوهاي  پرسش

  درموجود هاي مجلهبه  ISI Web of Scienceه شده در ی نماهاي مجله هاي مقالهاستناد  .1
DOAJهنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فنی  (یمختلف موضوع يها  در حوزه

  زان است؟ی به چه م2003-2008 يها در طول سال) و مهندسی، و بهداشت و پزشکی

                                                        
1 Institute for Scientific Information  
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 ی دسترسهاي مجله يراهنما  موجود درهاي مجله صورت گرفته به ياستنادها آیا بین میزان .2
 هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فنی و(ي پنج گانه ها حوزه ر حسب بآزاد

  وجود دارد؟يتفاوت معنادار)مهندسی، و بهداشت و پزشکی

  پیشینه پژوهش
 خارج از کشور در مورد میزان استناد به  گوناگون در داخل وهاي هدف با زیاديي ها پژوهش

  .صورت گرفته، که شایان توجه است  دسترسی آزاد و تعیین اعتبار آنهاهاي مجله
 آنها به ياستنادها در پژوهشی پس از استخراج تولیدات علمی ایران و ،)1386(  ستوده و همکاران

 و دو حوزه تررشته اي بیشمیان علوم کمک پایگاه آي اس آي، بیان داشتند که دو حوزه مهندسی مواد و 
  . دسترسی آزاد گرایش دارندهاي مجلهفیزیک و پزشکی کمتر از همه به 

 هاي مجله دریافتند که میزان استناد به پژوهشی که انجام دادند با ،)1386( رحیمی و همکاران 
 1384 نسبت به سال1385است؛ اما میزان استناد به آنها در سال  %1 کمتر از ،الکترونیک رایگان پزشکی
 "BMC Biochemistry" مجله، مجله الکترونیک رایگان پزشکی369از بین . رشد قابل توجهی داشته است

 The Apps"" هاي  در حوزه روانپزشکی و مجله"BMC Psychiatry"در حوزه بیو شیمی و مجله 

Journalو ""Daruاند تصاص داده را به خوداخاستنادها بیشترین ، در حوزه علوم دارویی.  
 به استنادهاکه بین میزان رسید ي پژوهش خود به این نکته ها  از یافته،)Antelman, 2004(آنتلمن 

 مهندسی برق و ، علوم سیاسی، موضوع فلسفه4 بدون دسترسی آزاد در هاي مقاله دسترسی آزاد و هاي مقاله
 دسترسی آزاد در هاي مقالهارد که د میاعالم  او .وجود داردزیادي الکترونیک و ریاضیات اختالف 

  .ندا هریاضی و مهندسی برق و الکترونیک داراي تأثیر پژوهشی بیشتري نسبت به علوم سیاسی و فلسفه بود
در پژوهش خود اظهار داشتند که میزان متوسط ) Harnad et al., 2004(رناد و همکاران ها
در موضوع فیزیک بیشترین .  بیشتر بوده است،ع دسترسی آزاد به تناسب هر موضوهاي مقاله به استنادها

  .و در موضوع زیست شناسی کمترین استناد صورت گرفته استها  به مقالهاستناد 
 دسترسی آزاد هاي مجله در پژوهشی با گزینش ،)Kousha & Thelwall, 2006(لوال تکوشا و 

امعه شناسی و اقتصاد و با استفاده  ج، روانشناسی،ي علوم تربیتیها  در موضوع2001انگلیسی زبان در سال 
 مجله دسترسی آزاد در 44 مقاله پژوهشی از 492 به 1 استناد را که از گوگل1530 تعداد ،از تحلیل استنادي

                                                        
1 Google 
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داشتند که در اعالم خود هاي  یافتهآنها در .  مورد تحلیل قراردادند،صورت گرفته بود حوزه علوم اجتماعی
 ياستنادها ،%11 پژوهشی بودند و حدود هاي مجله رسمی به استنادها ، از طریق وباستنادها %19حدود 

 استناد غیر رسمی 2 استناد رسمی و 3تعداد متوسط استناد براي هر مقاله . دادند میغیر رسمی را تشکیل 
  .بود

: ي گزینش شده را به سه گروهها در پژوهش خود موضوع) Tonta et al., 2007 (و دیگرانتونتا 
و ) محیط زیست و زیست شناسی ،اقتصاد( گروه دوم ،) مهندسی شیمی، ریاضیات،فیزیک( گروه اول

ي ها  که موضوعآنها اعالم داشتند. کردندتقسیم )  و مردم شناسی،شناسی  جامعه،روانشناسی(گروه سوم 
 ي گروه سومها  در حالی که موضوع،نددریافت کردرا ) %20-%25 (استنادها ی ازدر حدود نیمگروه دوم 
ي گروه اول از نظر استناد به آنها بین این دو ها دریافت داشته وموضوع) %3-%5( بسیار کمتري ياستنادها

 .ندفتقرار گر) %12-%15(گروه 

 داخلی و خارجی به هاي پژوهش مشخص شد که بیشتر ،گرفتهانجام  هاي پژوهش با نگاهی کلی به 
 بیشتراز سوي دیگر . نگر نیستند و جامعموردي یا حداکثر چند رشته محدود روي آورده پژوهش 
 دسترسی آزاد هاي مجلهراهنماي مانند  الکترونیک رایگان در یک مجموعه مجزا هاي مجلهبه  ،ها پژوهش

 در ، دسترسی آزادهاي مجله حال آنکه راهنماي .اند نپرداخته ، الکترونیک رایگان استهاي مجلهکه ویژه 
 علمی و پژوهشی رایگان هاي مجلهله، مجموعه بسیار ارزشمندي از  عنوان مج3700حال حاضر با بیش از 

 پژوهشی با کیفیت باال و معتبر را هاي مجله ،خودبه گفته شود و   محسوب میپژوهشگرانها و  براي کتابخانه
  .بپردازداین مجموعه به بررسی ی پژوهش بنابراین شایسته است که .نمایه کرده است

نظر بازه از   آنهابیشترکه به دست می آید  همچنین این مطلب ،گرفتهام انج هاي پژوهشبه  توجهبا 
 در حالی که با .اند دو سال را مورد مطالعه قراردادهدر بیشترین حالت تنها زمانی نیز بسیار محدود بوده و 
هاي  نکته دیگري که از پژوهش. توان به نتیجه قابل اعتمادتري دست یافت گسترش محدوده زمانی می

 که مورد قبول جامعه جهانی علم باشد يمعیار معتبر آنها این است که در بیشتربرداشت می شود جام شده ان
 ISI استفاده نشده است؛ حال آنکه امروزه، هاي مجله و در نتیجه تعیین اعتبار استنادهاسنجش میزان براي 

Web of Science  رود   شمار میبههاي  پژوهشضریب تأثیر در اینگونه سنجش ابزار اصلی)The Rise of 

پژوهشی  بررسی عملکردبراي و مدت زیادي است که به طور چشمگیر و در سطح گسترده اي ) 2007 ,…
 ). Kousha & Thelwall, 2007(درعلوم به کار رفته است 
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 در ،ها  را در همه رشتهDOAJ موجود در هاي مجلهتمامی ی که به صورت جامع پژوهش ،بنابراین
 هاي مقاله صورت گرفته توسط ياستنادهامانند ( با استفاده از شیوه اي معتبر و تر  ی گستردهزمانبازه 
 ، مورد ارزیابی قراردهدها مجله و اعتبار این استنادهااز نظر میزان  ،)ISI Web of Science  پایگاه هاي مجله

  .شود میاحساس 

  طرح پژوهش
 هاي مجله يراهنمادر موجود  انگلیسی زبان يها مجله تمام ،جامعه مورد بررسی در این پژوهش

 فنی و مهندسی، و ، علوم اجتماعی، علوم پایه،هنر و علوم انسانی (ها  و در تمامی حوزه آزادیدسترس
 به يرینمونه گبا توجه به هدف پژوهش . می باشد 2003-2008هاي  در طول سال) بهداشت و پزشکی

دي علوم به  تقسیم بن،DOAJ در ها موضوعزیادي ل یدل به الزم به ذکر است که .است امدهیعمل ن
ن ی ا.صورت گرفت یسسه اطالعات علمؤم بر اساس تقسیم بندي پایگاه پیش گفته پنج گانه يها حوزه
بر این . دهد می آزاد را پوشش ی دسترسهاي مجله ي موجود در راهنماهاي موضوع تمام ی کليم بندیتقس
  . بررسی استخراج گردیدبراي   آزادی دسترسهاي مجله يا راهنم عنوان مجله از2953، اساس

 ISI Webابزار جستجوي منبع استناد شده در پایگاه  ها گردآوري دادهبه منظور ر، در پژوهش حاض

of Science از ها مجله به این ترتیب که عنوان . شدیبهره جوی DOAJ  استناد به مجله، براي کنترل و گرفته
، شده بود به مجله 2003-2008ي ها  که بین سالییاستنادها سپس تعداد .شد تجو جسپیش گفته در ابزار 
   .ار گرفتورد تجزیه و تحلیل قر مSPSS16افزار ي پژوهش با استفاده از نرم ها داده. شدشمارش 

براي پاسخگویی به و از فراوانی، درصد، و میانگین نخست پژوهش  پاسخگویی به سوالبراي 
   . استفاده شد)2χ( کا مجذور از آزمونسوال دوم 

  پژوهش يها افتهی
ي ها لیل دادهو با تجزیه و تح  آزادی دسترسهاي مجله يراهنما عنوان مجله از 2953با بررسی 

  :  آمده است12تا  1 هاي که در جدولبه دست آمد  پژوهش هاي سؤالبر اساس زیر ي ها یافته پژوهش،
موجود در  هاي مجلهبه  ISI Web of Scienceه شده در ی نماهاي مجله هاي مقالهاستناد  .1سؤال 

DOAJ هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و بهداشت و  (مختلف يها در حوزه
  زان است؟ی به چه م2003-2008 يها در طول سال) پزشکی
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 62نر و علوم انسانی به  عنوان مجله در حوزه ه654شود که از  می مشاهده 1جدول همانطور که در 
 استناد براي هر مجله، به این 07/1 استناد، با میانگین 701 در کل، .استناد شده است) %48/9(عنوان مجله 

  .رت گرفته است صوها مجله
 هنر  با موضوعها مجلهبه یکی از ) %25/25برابر  استناد 177(در این حوزه، بیشترین تعداد استناد 

) %75/20( عنوان 11، که از بین آنها )%1/8( عنوان مجله 53 هنر با موضوعرفی، از ط. صورت گرفته است
 این در حالی .را دریافت کرده است) %09/36برابر  استناد 253(باشد، باالترین میزان استناد  میداراي استناد 

داراي ) %15 ( عنوان3که از بین آنها ) %05/3( عنوان مجله 20 جغرافیا در همین حوزه با موضوعاست که 
  .را به خود اختصاص داده است) %57/3برابر  استناد 25(باشد، کمترین میزان استناد  میاستناد 

  
   آزادی دسترسهاي مجله يراهنما حوزه هنر و علوم انسانی در هاي مجله به  استنادبررسی میزان. 1جدول

موضوع
  

تعداد 
مجله
 

هاي
 

بررس
ی

 شده
  

درصد
  

تعداد 
مجله
 

هاي
 

د
اراي ستناد

درصد  
تعداد ستناد  

 
مجله
ها 

   

درصد
  

میانگین 
استنادها

بیشترین تعداد ستناد   
در 

موضوع
درصد  

  

  25/25  177  77/4  09/36  253  75/20  11  1/8  53  هنر
اقتصاد و 
  27/9  65  64/1  68/23  166  9/9  10  45/15  101  بازرگانی

تاریخ و باستان 
  42/7  52  /56  7/7  54  12/3  3  68/14  96  شناسی

  13/3  22  /76  11/17  120  73/12  20  24  157  یاتزبان و ادب
حقوق و علوم 
  13/3  22  /3  57/5  39  61/4  6  88/19  130  سیاسی

  56/2  18  /45  28/6  44  27/9  9  84/14  97  فلسفه و دین
  42/2  17  25/1  57/3  25  15  3  05/3  20  اجغرافی
    07/1  100  701  48/9  62  100  654  جمع

  
 جنبه موجود در حوزه هنر و علوم انسانی از هاي موضوعتیب  تر، به1ي جدول ها دادهبر اساس 

  :باشد می زیربه قرار ) موضوع در هر ها مجلهبدون درنظرگرفتن تعداد کل (میزان استناد 
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  ،هنر  -
 ،اقتصاد و بازرگانی  -
 ،زبان و ادبیات -
 تاریخ و باستان شناسی، -

 فلسفه و دین، -

 ،حقوق و علوم سیاسی -
 جغرافیا، -

 پراستناد این حوزه نیز هاي مجلهي پژوهش در حوزه هنر و علوم انسانی، ها  از بررسی یافتهپس
  :  رتبه اول تا پنجم معرفی شده استهاي مجله 2 در جدول .شناسایی گردید

   پراستناد حوزه هنر و علوم انسانی از رتبه اول تا پنجمهاي مجله. 2جدول 
  درصد  تعداد استناد  موضوع  ناشر  عنوان مجله  رتبه

1  Forum Forum 25/25  177 هنر  
2  Management University of Primorska،… اقتصاد  

  و بازرگانی
65  27/9  

3 DISP Eidgenössische Technische 
Hochschule… 

  اقتصاد
  و بازرگانی

60  55/8  

4  Geochronometria WIND- J. Wojewoda 
Publishing Company 

تاریخ و باستان 
  شناسی

52  41/7  

5  Linguistik Online European University Viadrina 13/3  22  زبان و ادبیات  
...  Politikon International Association for 

Political Science… 
حقوق و علوم 
  سیاسی

22  13/3  

  
 عنوان 55 عنوان مجله در حوزه علوم اجتماعی، 519شود از  می مشاهده 3جدول همانطور که در 

 استناد براي هر 6/1میانگین  استناد، با 832 ها مجله این به طور کلیباشند و  میناد داراي است) 59/10%(
  .اند کرده ، دریافتمجله

 علوم  با موضوعها مجلهبه یکی از ) %12/28برابر  استناد 234(در این حوزه بیشترین میزان استناد 
 علوم اجتماعی ماعی، موضوعوي دیگر در حوزه علوم اجتاز س. اختصاص یافته است) عمومی(اجتماعی 

باالترین میزان  استناد شده،) %62/12( عنوان 37که از میان آنها به ) %45/56( عنوان مجله 293با ) عمومی(
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 عنوان 180علوم تربیتی با  موضوع در حالی که .کرده استرا دریافت ) %84/78برابر  استناد 656(استناد 
برابر  استناد 86(ترین میزان استناد  پاییناستناد شده، ) %66/6( آنها  عنوان از12که به ) %68/34(مجله 

 عنوان مجله 46شناسی با   جامعهموضوعهمچنین در این حوزه، . را به خود اختصاص داده است) 34/10%
 جنبهباشد که از  می) %82/10( استناد 90استناد شده، داراي ) %04/13( عنوان 6که از میان آنها به ) 87/8%(

  .گیرد می استناد در رتبه دوم حوزه علوم اجتماعی قرار میزان
 

  DOAJ حوزه علوم اجتماعی در هاي مجله به استنادهابررسی میزان . 3جدول

موضوع
  

تعداد 
مجله
 

هاي
 بررسی 

شده در
 

D
O

A
J

  

درصد
  

تعداد 
مجله
 

هاي
استناد داراي 

درصد  
  

تعداد 
استنادها

ي
 صورت 

گرفته به 
مجله
 

هاي
  

درصد
میانگین تعداد   
اس

تنادها
بیشترین تعداد استناد در   

موضوع
درصد 
 

علوم 
 12/28 234  23/2  84/78  656  62/12  37  45/56  293  )عمومی(اجتماعی

 48/3 29  95/1  82/10  90  04/13  6  87/8  46  جامعه شناسی

 28/5 44  /48  34/10  86  66/6  12  68/34  180  علوم تربیتی

    6/1  100  832  59/10  55  100  519  جمع

  
 حوزه علوم اجتماعی بر اساس میزان هاي موضوعترتیب  3اه کلی، بر اساس جدولدر یک نگ

  :به صورت زیر است) موضوع در هر ها مجلهبدون درنظر گرفتن تعداد کل (استناد 
  ،)%84/78برابر  استناد 656اد،  عنوان مجله داراي استن37) (عمومی(علوم اجتماعی  -
  ،)%82/10برابر  استناد 90، ناد عنوان مجله داراي است6(جامعه شناسی  -
  ).%34/10برابر  استناد 86 عنوان مجله داراي استناد، 12(علوم تربیتی  -

 پر استناد این حوزه نیز هاي مجلهي پژوهش در حوزه علوم اجتماعی، ها بعد از بررسی یافته
  . رتبه اول تا پنجم معرفی شده استهاي مجله 4 در جدول .شناسایی گردید
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   پراستناد حوزه علوم اجتماعی از رتبه اول تا پنجمهاي همجل. 4جدول 
  درصد  تعداد استناد  موضوع  ناشر  عنوان مجله  رتبه

1  D-Lib Magazine Corporation for National 
Research Initiatives 

کتابداري و اطالع 
  رسانی

234  12/28  

2  Ariadne UKOLN. University of 
Bath 

کتابداري و اطالع 
  رسانی

100  01/12  

3  Horizons Policy Research Initiative، 
Government of Canada 

  61/6  55  علوم اجتماعی

4  Learning 
Technology 

IEEE Computer Society 28/5  44  علوم تربیتی  

...  Qualitative 
Report 

Nova Southeastern… 28/5  44  علوم اجتماعی  

...  Social Policy 
Report 

Society for Research on… 28/5  44  علوم اجتماعی  

5  IDEAS Fachhochschule 
Heilbronn 

  48/3  29  جامعه شناسی

  
 عنوان 97 عنوان مجله که 657که حوزه علوم پایه با می توان دریافت  5 جدول اطالعات بر اساس

، دریافت اي هر مجله استناد بر4/15یانگین  استناد، با م10116باشد،  میاز آنها داراي استناد ) 76/14%(
  .استداشته 

 موضوع  باها مجلهبه یکی از ) %62/24برابر  استناد 2491(در این حوزه، بیشترین میزان استناد 
 زیست شناسی و علوم موضوعپایه، دهد که در حوزه علوم   نشان میها یافته. شناسی تعلق گرفته است زیست

استناد شده، داراي باالترین میزان ) %27/18( وان از آنها عن53که به ) %14/44( عنوان مجله 290زیستی با 
 درحالی که ریاضیات . است استناد براي هر مجله بوده72/20، با میانگین )%4/59برابر  استناد 6009(استناد 

 میزان ترین استناد شده، داراي پایین) %04/5( عنوان از آنها 6که به ) %11/18( عنوان مجله 119و آمار با 
ایان ذکر است که در این ش. باشد می استناد براي هر مجله،/ 76با میانگین) %9/0برابر  استناد 91(اد استن

 حوزه علوم پایه را هاي مجله کل %15/0که ) PLoS ONE( عنوان مجله 1با ) عمومی( علوم حوزه، موضوع
در رتبه دوم حوزه علوم پایه  میزان استناد جنبهکه از کرده دریافت ) %23/17( استناد 1743دهد،  میتشکیل 

  .گیرد میقرار 
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  آزادی دسترسهاي مجله يراهنما حوزه علوم پایه در هاي مجله به استنادهابررسی میزان . 5جدول

  موضوع

مجلهتعداد 
 

هاي
 

درصد
  

مجله
 

هاي
داراي استناد 

  

درصد
  

تعداد 
استنادها

  

درصد
میانگین   
استنادها

  
بیشترین تعداد 

استناد در 
موضوع

درصد 
 

 62/24 2491  72/20  4/59  6009  27/18  53  14/44  290  یستیزناسی و علوم شزیست 

 62/5 569  98/17  49/10  1061  17/10  6  98/8  59  شیمی

 09/2 212  05/7  04/4  409  34/10  6  83/8  58  فیزیک و ستاره شناسی

 /9 91  /76  /9  91  04/5  6  11/18  119  ریاضی و آمار

 15/2 218  17/6  94/7  803  23/19  25  79/19  130  علوم زمین و محیط زیست

 23/17 1743  1743  23/17  1743  100  1  /15  1  )عمومی(علوم 

   40/15  100  10116  76/14  97  100  657  جمع

   
زه حو هاي موضوع، ترتیب  آورده شده5درجدول که ي پژوهش ها به طور کلی بر اساس یافته

  :باشد می زیربه شرح )  آنهاهاي مجلهن تعداد کل بدون درنظر گرفت( میزان استناد جنبهعلوم پایه از 
  ،زیست شناسی وعلوم زیستی  -
 ،) عمومی(علوم  -
 ،شیمی  -
 ،علوم زمین و محیط زیست  -
 ،فیزیک و ستاره شناسی  -
  .ریاضیات و آمار -
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 پر استناد این حوزه نیز شناسایی هاي مجلهي پژوهش در حوزه علوم پایه، ها از بررسی یافتهپس 
 . رتبه اول تا پنجم معرفی شده استهاي مجله 6  در جدول.گردید

  
   پراستناد حوزه علوم پایه از رتبه اول تا پنجمهاي مجله. 6جدول

رت
  به

تعداد   موضوع  ناشر  عنوان مجله
  استناد

  درصد

1  BMC 
Bioinformatics 

BioMed Central  زیست
  شناسی

2491  62/24  

2  PloS ONE Public Library of Science)  علوم
  )ومیعم(

1743  23/17  

3  BMC Genomics BioMed Central 18/15  1536  ژنتیک  
4  Molecules Molecular Diversity… 62/5  569  شیمی آلی  
5  Planta Daninha Sociedade Brasileira da Ciência das 

Plantas… 
  77/2  281  گیاه شناسی

  
 443شود که حوزه فنی و مهندسی با  می، مشاهده 7ي پژوهش در جدول شماره ها  یافتهبر اساس

 استناد براي 24/3یانگین  استناد، با م1436استناد شده، داراي ) %02/9( عنوان از آنها 40عنوان مجله که به 
  . باشد می، هر مجله

از آنها ) %26/8( عنوان 20که به ) %63/54( عنوان مجله 242 مهندسی با در این حوزه، موضوع
را   استناد براي هر مجله،76/2با میانگین ) %59/46برابر  استناد 669(میزان استناد استناد شده، بیشترین 

 عنوان از 2که به ) %06/11( عنوان مجله 49با ) عمومی (فناوري  در حالی که موضوع. استدریافت نموده
 استناد براي هر 49/7، با میانگین )%49/25برابر  استناد 366(استناد شده، کمترین میزان استناد ) %08/4(آنها 

 256با دریافت ) عمومی (فناوري  موضوعهاي مجلهاز سوي دیگر، یکی از . تاسکرده مجله، را دریافت 
  .باشد می، پراستنادترین مجله حوزه فنی و مهندسی )%82/17(استناد 

  
  
  
  
  



  169            هاي      هاي مجله ناد به مقاله            بررسی و مقایسه میزان است                             1388، سال 2دوره دهم، شماره 

   آزادیترس دسهاي مجله يراهنما حوزه فنی و مهندسی در هاي مجله به استنادهابررسی میزان . 7جدول

  موضوع

تعداد 
مجله
 

هاي
 بررسی 

شده در
 

D
O

A
J

  

درصد
  

تعداد 
مجله
 

هاي
استناد داراي 

درصد  
  

تعداد 
استنادها

ت 
 صور

گرفته به 
مجله
 

هاي
  

درصد
میانگین تعداد   

استنادها
بیشترین تعداد استناد در   

موضوع
درصد 
 

 45/7 107  63/2  92/27  401  61/34  18  31/34  152  کشاورزي و صنایع غذایی

  28/8 119  76/2  59/46  669  26/8  20  63/54  242  هندسیم

 82/17 256  49/7  49/25  366  08/4  2  06/11  49  )عمومی (فناوري

   24/3  100  1436  02/9  40  100  443  جمع

  
بدون درنظر ( میزان استناد جنبه از ها موضوع، در حوزه فنی و مهندسی ترتیب 7بر اساس جدول

  :باشد می به قرار زیر ) آنهاهاي مجلهگرفتن تعداد کل 
   ،مهندسی -
 ،کشاورزي و صنایع غذایی -
   ،)عمومی (فناوري -
 پر استناد این حوزه نیز هاي مجلهي پژوهش در حوزه فنی و مهندسی، ها از بررسی یافتهپس  

  . رتبه اول تا پنجم معرفی شده استهاي مجله 8 در جدول .شناسایی گردید
  مهندسی از رتبه اول تا پنجم پراستناد حوزه فنی و هاي مجله. 8جدول

تعداد   موضوع  ناشر  عنوان مجله  رتبه
  درصد  استناد

1  Interciancia The Interciencia Association  82/17  256  )عمومی (فناوري  
2  Informatica The Slovene Society…  28/8  119  علوم کامپیوتر  
3  Transport Vilnius Gediminas Technical…  66/7  110  حمل و نقل  
4  Bragantia Instituto Agronômico de Campinas   کشاورزي

  )عمومی(
107  45/7  

5  Metalurgija Croatian Metallurgical Society  03/7  101  معدن و متالوژي  
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 همانطور که .اطالعات بدست آمده در حوزه علوم پزشکی به در جدول زیر آورده شده است
) %85/9( عنوان 67 عنوان مجله که از بین آنها 680هداشت و پزشکی با  حوزه علوم بدهد  نشان می9جدول 

  . ، دریافت کرده است استناد براي هر مجله77/8یانگین  استناد، با م5965باشند،  میداراي استناد 
که از ) %59/70( عنوان مجله 480با ) عمومی( پزشکی در حوزه علوم بهداشت و پزشکی، موضوع

، با )%26/54برابر  استناد 3236(باشد، بیشترین میزان استناد  میداراي استناد ) %87/11( عنوان 57بین آنها 
 عنوان 25دندان پزشکی با  موضوع در حالی که، .کرده استفت  استناد براي هر مجله را دریا74/6میانگین 

برابر  استناد 1(ناد باشد، کمترین میزان است میداراي استناد ) %4( عنوان 1که از بین آنها ) %68/3(مجله 
ین در این حوزه، یکی از همچن. استداشته  استناد براي هر مجله، را دریافت 04/0، با میانگین )01/0%
، به عنوان پراستنادترین مجله حوزه علوم )%62/24( استناد 1469 پزشکی داخلی با  موضوعهاي مجله

  .بهداشت و پزشکی شناخته شد
  

  DOAJ حوزه بهداشت و پزشکی در هاي مجلهه بررسی میزان استناد ب. 9جدول

موضوع
  

تعداد 
مجله
 

هاي
  

درصد
  

مجله
 

هاي
استناد داراي 

درصد  
  

تعداد 
استنادها

  

درصد
  

میانگین تعداد 
ت

استناد
  

بیشترین تعداد 
استناد در 

موضوع
 

درصد
 

 /01 1  /04  /01  1  4  1  68/3  25  دندان پزشکی

 96/15 952  74/6  26/54  3236  87/11  57  59/70  480  )عمومی(پزشکی 

 62/24 1469  87/15  6/26  1587  5  5  8/14  100  پزشکی داخلی

 901  21/15  13/19  1141  33/5  4  02/11  75  بهداشت عمومی
 

1/15 

   77/8  100  5965  85/9  67  100  680  جمع

  
 میزان جنبه حوزه علوم بهداشت و پزشکی از هاي موضوع، ترتیب 9 جدولاطالعات  با توجه به

  :باشد می زیربه شرح )  آنهاهاي مجله درنظر گرفتن تعداد کل بدون(استناد 
   ،) عمومی(پزشکی  -
 ،پزشکی داخلی  -
 ،بهداشت عمومی  -
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 .دندان پزشکی -

 هاي مجله داراي استناد در حوزه علوم بهداشت و پزشکی، پراستنادترین هاي مجلهاز بررسی پس 
  :گردید مشخص 10 این حوزه از رتبه اول تا پنجم به صورت جدول

  
   پراستناد حوزه علوم بهداشت و پزشکی از رتبه اول تا پنجمهاي مجله. 10جدول

  درصد  تعداد استناد  موضوع  ناشر  عنوان مجله  رتبه
1  Haematologica Ferrata Storti Foundation  62/24  1469  پزشکی داخلی  

2  BMC Cancer BioMed Central  
  سرطان شناسی

  95/15  952  )عمومی یپزشک(

3  BMC Public 
Health BioMed Central  1/15  901  بهداشت عمومی  

4  CMAG HighWire   28/8  494  )عمومی(پزشکی  
5  Retrovirology BioMed Central   55/6  391  )عمومی(پزشکی  

  
 ی دسترسهاي مجله يراهنماموجود در  هاي مجله صورت گرفته به استنادهاآیا بین میزان . 2 الؤس

هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فنی و  (پیش گفته پنج گانه يها  بر حسب حوزهآزاد
   وجود دارد؟ي، تفاوت معنادار)زشکیمهندسی، و علوم بهداشت و پ

 )2χ( کا، آزمون مجذور ي پنج گانهها  در حوزهاستنادهاپی بردن به معناداري میزان به منظور 
   .ارائه شده است 11جدول در د انتظار ي مشاهده شده و مورها که فراوانیاستفاده شد 

  
  استنادها براي تعداد کارد انتظار حاصل از آزمون مجذور ي مشاهده شده و موها فراوانی. 11جدول

  فراوانی مورد انتظار  فراوانی مشاهده شده  حوزه
  3810  701  هنر و علوم انسانی
  3810  832  علوم اجماعی
  3810  10116  علوم پایه

  3810  1436  فنی و مهندسی
  3810  5965  علوم بهداشت و پزشکی
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-Chi( 974/17999 برابر با کا، مقدار مجذور 12 جدولبر اساس در این آزمون 

Square=17999.974( 4 با درجه آزادي )df=4(و Sig.=.000 با  و ها  این یافتهبر اساس بدست آمد، که
ي پنج گانه علوم مشاهده ها  در حوزهنادهااست آماري، تفاوت معناداري میان میزان هاي نوقانتکیه بر 

  .)Sig=000<05(شود  می
  

 ي پنج گانهها  در حوزهاستنادها براي تعداد کامحاسبه مجذور ي حاصل از ها یافته. 12جدول

  
19050 N 

17999.974 Chi-Square 
4 df 

.000 Sig. 
  

  بحث و نتیجه گیري
مشخص شد  13 جدول بر اساس،  آزادیسترس دهاي مجله يراهنما عنوان مجله از 2953با بررسی

 هاي مقاله که از ییاستنادهاداراي استناد بوده و تعداد کل ) %87/10( عنوان مجله 321در مجموع  که
، شده است ها مجله به این 2003-2008ي ها  در طول سالISI Web of Science ه شده دری نماهاي مجله

ستناد براي هر  ا45/6 با میانگین  استنادي داراهاي مجله به کل استنادها نسبت کل .باشد می  استناد19050
  .دیمجله مشخص گرد

  
  DOAJي پنج گانه علوم در ها  حوزههاي مجله به استنادهابررسی میزان . 13جدول

  حوزه

تعداد 
مجله
 

هاي
 بررسی 

شده در 
D

O
A

J
  

درصد
  

تعداد 
مجله
 

هاي
استناد داراي 

درصد  
  

تعداد 
استنادها

ي
 صورت 

گرفته به 
مجله
ها 

  

درصد
میانگین تعداد   

استنادها
  

هنر و علوم 
  07/1  68/3  701  48/9  62  15/22  654  انسانی
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  6/1  37/4  832  59/10  55  58/17  519  علوم اجتماعی

  40/15  1/53  10116  76/14  97  25/22  657  علوم پایه

فنی و 
  مهندسی

443  15  40  02/9  1436  54/7  24/3  

علوم بهداشت 
  77/8  31/31  5965  85/9  67  02/23  680  و پزشکی

  45/6  100  19050  87/10  321  100  2953  جمع

  
بدون  (استنادها میزان جنبهي پنج گانه علوم از ها ترتیب حوزه، 13 به طور کلی، بر اساس جدول

  :باشد می زیربه صورت ) هاي مجلهدرنظر گرفتن تعداد کل 
  ،علوم پایه  -
 علوم بهداشت و پزشکی -

 ،فنی و مهندسی -
 ،تماعیعلوم اج -
  .هنر و علوم انسانی -

هیچ گونه استنادي ) %13/89( عنوان مجله 2632شود که به  می مالحظه ها همچنین با بررسی یافته
 . صورت نگرفته است

 عنوان 57به  توان دریافت که می) 14جدول ( ها  داراي استناد در تمام حوزههاي مجله با نگاهی به 
 استناد، و 3) %09/8( عنوان مجله 26 استناد، به 2) %16/7( عنوان مجله 23 استناد، به 1 تنها) %75/17(مجله 

  . استناد یا بیشتر تعلق گرفته است4 )%98/66( عنوان مجله 215به 
  

   استناد و بیشتر4 داراي هاي مجله استنادي با 3 تا 1 هاي مجلهمقایسه فراوانی و درصد . 14جدول 
  ستنادتعداد عنوان مجله ها به تفکیلک تعداد ا

  فراوانی و فراوانی نسبی

1   
   استنادي

2   
  استنادي

3   
  استنادي

4   
  استنادي یا بیشتر
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57  
76/17%  

23  
16/7%  

26  
1/8%  

215  
98/66%  

  
 دسترسی آزاد در هاي مجلهن گرایش به که میزادریافت توان این نکته را  می پژوهشي ها از یافته

 در ها مجلهز میزان گرایش به این وزه دیگر، و نی چهار حهاي مجله علوم پایه نسبت به هاي موضوع
 هنر و هاي موضوعي علوم پایه و علوم بهداشت و پزشکی در حالت کلی تفاوت چشمگیري با ها حوزه

 دسترسی آزاد در حوزه فنی و هاي مجله همچنین .علوم انسانی، علوم اجتماعی، و فنی و مهندسی دارد
براي  .اند  علوم اجتماعی دریافت داشته حوزه هنر و علوم انسانی و بیشتري نسبت به دوياستنادهامهندسی 
 آنها کمتراستناد هاي مجله که به ییها  در حوزهنخست اینکه: ان کردی بیل احتمالیدو دلتوان  می این نکته
 هاي مجله دوم اینکه .گر کمتر استی ديها سه با حوزهی در مقاها ز در آن حوزهیزان پژوهش نیشده، م
   . و اعتبار آنها کمتر استاند  کم استناد، کمتر شناخته شدهيها  در حوزهموجود

 به استنادمی توان دریافت که تفاوت بین کا ي حاصل از مجذور ها از طرفی، با توجه به یافته
 با یکدیگر و به ها  این حوزهموضوع به موضوع مقایسه البته، .ي مختلف معنی دار استها  در حوزهها مجله

 ریاضیات و آمار از موضوع مقایسه براي نمونه .وردي ممکن است خالف این امر را نشان دهدصورت م
 هنر، اقتصاد و بازرگانی و زبان و ادبیات از حوزه هنر و علوم انسانی، و هاي موضوعحوزه علوم پایه با 

، این نکته )عمومی( علوم اجتماعی موضوع فیزیک با موضوعو ) ریاضیات و آمار (موضوعمقایسه همین 
 هاي موضوع علوم انسانی و علوم اجتماعی از برخی هاي موضوعشود که میزان گرایش به برخی  می حاصل

 دندان پزشکی نسبت به تمام موضوع هاي مجله میزان گرایش به براي نمونههمچنین  .علوم پایه بیشتر است
عالوه بر آن  .استهندسی بسیار کمتر  و م، و فنیهنر و علوم انسانی، علوم اجتماعیي ها  حوزههاي موضوع
نسبت به ) عمومی( علوم اجتماعی موضوع دسترسی آزاد در هاي مجله دریافتی توسط ياستنادهاتعداد 
و نیز نسبت به کشاورزي و صنایع غذایی به میزان قابل توجهی بیشتر ) عمومی (فناوري موضوع در استنادها
  انجام دادند)Tonta et al., 2007 (ي است که تونتا و همکارانسه موردمقایرابطه در نتایج در همین . است

بت به فلسفه و  بسیار کمتري نسياستنادهامنتشر شده است،  ریاضی حوزهدر یی که ها مقالهبیان کردند که 
حاضر در این مورد پیش گفته با پژوهش ي پژوهش ها  هرچند یافته.اند علوم سیاسی دریافت داشته

  علومهاي موضوع دسترسی آزاد در برخی هاي مجلهکه میزان گرایش به کند  تأیید میا ، امهمخوانی ندارد
  . علوم پایه بیشتر استهاي موضوعانسانی نسبت به برخی 



  175            هاي      هاي مجله ناد به مقاله            بررسی و مقایسه میزان است                             1388، سال 2دوره دهم، شماره 

 موضوع دسترسی آزاد در هاي مقاله که شتنددابیان   خودپژوهشدر ) Antelman, 2004(آنتلمن 
پژوهش حاضر نیز این هاي  یافته .سیاسی و فلسفه بودندریاضی داراي تأثیر پژوهشی بیشتري نسبت به علوم 

  .نکته را مورد تأیید قرار داد
اي اظهار   به صورت مقایسه خودپژوهشهاي  یافتهدر ) 1386 ( ستوده و همکارانبا وجود اینکه

 دسترسی هاي مجله فیزیک و پزشکی کمتر از همه به  و دو موضوعترمهندسی مواد بیشکه حوزه اند  داشته
 دریافتی توسط ياستنادهابه گونه اي که  .هاي متفاوتی داشته است یافته حاضر پژوهشزاد گرایش دارند، آ

از  %04/4 فیزیک  موضوعهاي مجله دریافتی توسط ياستنادهامواد صفر بوده، اما مهندسی حوزه 
از سوي . ده است را به خود اختصاص داها  تمام حوزهياستنادهااز  %14/2 حوزه علوم پایه و ياستنادها

 به گونه اي . است قرار گرفتهها  میزان استناد در رتبه دوم نسبت به سایر حوزهجنبهدیگر، حوزه پزشکی از 
 در حالی است این.  را به خود اختصاص داده استها  تمام حوزهياستنادها %31/31که این حوزه به تنهایی 
 خود به این نکته دست یافتند که میزان استناد به پژوهشي ها نیز از یافته) 1386( که رحیمی و همکاران

 منتشر هاي مجله ان مجله از دو عنوالبته، رحیمی و همکاران. است %1 رایگان پزشکی کمتر از هاي مجله
 در پژوهش حاضر نیز سه .اند کرده معرفی ها مجلهپر استنادترین  را به عنوان 1 بیومد سنترالشده توسط

  .اند ی هستند که توسط همین ناشر منتشر شدههای مجله پر استناد، هاي مجلهعنوان مجله از 
 زیست شناسی بیشترین میزان موضوع هاي مجله داد که نشان حاضر همچنین پژوهشي ها یافته

 Harnad et (همکارانرناد و ها پژوهش در حالی که، .اند داشته دریافت ها موضوعاستناد را در بین تمام 

al., 2004 (شناسی کمترین میزان  زیست موضوعداشتند که بیان  آنها .تیجه را در پی داشتعکس این ن
  . استناد را دریافت کرده است

 در یک حوزه و یا یک ها مجلهکه تعداد است بود این توجه  قابل پژوهشنکته مهمی که در این 
داشت که بیان این نمی توان بنابر . باشدموضوع به آن حوزه یا استنادهاتواند تعیین کننده میزان  مین موضوع

 بیشتر موضوع در آن حوزه یا استنادهای بیشتر باشد، میزان موضوع در حوزه اي یا ها مجلههر چه تعداد 
 که به کل ییاستنادهامیزان همانطور که .  حاضر مورد تأیید قرار گرفتپژوهش این نکته در .است
برابر  استناد 1533(صورت گرفته )  مجله1173 ( دو حوزه هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعیهاي مجله

در حوزه علوم پایه )  تعداد استنادجنبهاز ( است که به یک مجله رتبه دوم ییاستنادهاکمتر از میزان ) 04/8%
)PLoS ONE ،1743 دو حوزه هاي مجله که به ییاستنادهاهمچنین تمام  .شده بود) %15/9 برابر استناد 

                                                        
1 BioMed Central 
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، کمتر از میزان )%9/11برابر  استناد 2268(تعلق گرفته )  مجله962(هندسی علوم اجتماعی و فنی و م
شده ) %07/13برابر  استناد 2491( از حوزه علوم پایه BMC Bioinformatics است که به مجله ییاستنادها
نیز ، )%51/3برابر  استناد 669( مهندسی تعلق گرفته موضوع عنوان مجله 242 که به ییاستنادها میزان .است

) %33/8برابر  استناد 1587( پزشکی داخلی موضوع عنوان مجله 100 است که به ییاستنادهاکمتر از میزان 
  . اختصاص یافته است

ي هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، و فنی و ها  داراي استناد در حوزههاي مجلهحتی با نگاهی به 
 عنوان 40(اراي استناد در حوزه فنی و مهندسی  دهاي مجلهتوان دریافت که هر چند تعداد  میمهندسی 
 55(و نیز علوم اجتماعی )  عنوان مجله62( در حوزه هنر و علوم انسانی ها مجلهکمتر از تعداد این ) مجله

همچنین .  در حوزه فنی و مهندسی نسبت به دو حوزه دیگر بیشتر استاستنادهااست، اما تعداد ) عنوان مجله
و علوم )  عنوان مجله62( داراي استناد در دو حوزه هنر و علوم انسانی هاي مجلهاینکه تعداد وجود با 

 دریافت شده ياستنادهاتفاوت قابل مالحظه اي با یکدیگر ندارند، اما )  عنوان مجله67(بهداشت و پزشکی 
 يهااستنادبسیار بیشتر از ) %31/31 برابر استناد 5965( حوزه علوم بهداشت و پزشکی هاي مجلهتوسط 

ن ییتواند تع میاحتمال به ن امر ی ا.است) %68/3 برابر استناد 701(اختصاص یافته به حوزه هنر و علوم انسانی 
ش ی افزا مختلفهاي موضوع در  رای قبليها زان مراجعه به پژوهشین نکته باشد که آنچه میکننده ا
 در آن ها مجله نسبت به نپژوهشگرازان شناخت ی م،ها موضوعزان انجام پژوهش در آن یمدهد،  می

  .باشد می ها مجلهآن و اعتبار ها  موضوع
 پر هاي مجلهپراکندگی ، این است که کرد باطتوان استن میي پژوهش ها  نکته دیگري که از یافته

 پر استناد رتبه اول در سه حوزه هنر و هاي مجله به گونه اي که .نیستي گوناگون یکسان ها استناد در حوزه
. اند استناد در رتبه اول بوده  است که از نظریهای موضوعنی، علوم اجتماعی و علوم پایه متعلق به علوم انسا

ی است که از نظر استناد در رتبه آخر، و در حوزه موضوع در حوزه فنی و مهندسی متعلق به در حالی که
  . باشد میتبه دوم  میزان استناد در رجنبه است که از یهای موضوععلوم بهداشت و پزشکی مربوط به 

 از حوزه اي ها موضوعي دوم تا پنجم نیز بین ها  پر استناد رتبههاي مجلهپراکندگی از سوي دیگر، 
 یموضوع، در حوزه بهداشت و پزشکی مجله پر استناد رتبه دوم به براي نمونه .به حوزه دیگر متفاوت است

استناد رتبه در حوزه علوم پایه، مجله پراشته، اما  تعداد استناد در رتبه اول قرار دجنبهکه از اختصاص دارد 
مجله پر همچنین  .استقرار گرفته  تعداد استناد در رتبه دوم جنبه است که از یموضوعدوم مربوط به 

 تعداد استناد در رتبه آخر جنبهی است که از موضوعاستناد رتبه چهارم در حوزه علوم اجتماعی مربوط به 
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 است که  مربوطیموضوع مجله پر استناد رتبه چهارم در حوزه فنی و مهندسی به قرار داشته، در حالی که
  . باشد می میزان استناد در رتبه دوم جنبهاز 

 واژه اي تا 1( کوتاه يها عنوان داراي هاي مجلهآن است که بیشتر گر این پژوهش دیهاي  یافتهاز 
 واژه هیچ گونه استنادي 3 بیشتر از يها عنوانی با های مجله در حالی که. اند تناد دریافت کردهاس) واژه اي3

 پر هاي مجلهتمامی گردد،  می نیز مشاهده 10، و 8، 6، 4، 2 يها چنانکه در جدول. ت نکرده استدریاف
آن بیانگر تواند  می ن نکتهی ا.واژه هستند 3 تا 1ي گوناگون داراي عنوانی تشکیل شده از ها استناد در حوزه

  .  و طول عنوان آنها رابطه وجود داردها مجلهن استناد به زاین میباشد که ب
از یک سو  دسترسی آزاد هاي مجله با توجه به افزایش روزافزون به طور کلی، می توان گفت که 

، انجام چنین  از سوي دیگرهاي گوناگون علم  پراستناد و معتبر در حوزههاي مجلهو لزوم شناسایی 
به از سوي دیگر، . کند  رایگان معتبر راهنمایی میهاي مجلهدسترسی به  را در پژوهشگرانیی ها پژوهش

 هاي مجلههاي علمی که در آنها میزان گرایش به  ها و رشته آن دسته از حوزههایی  کمک چنین پژوهش
براي ریزي  در برنامهتوانند  میها  کتابخانهبه این ترتیب  .شود میدسترسی آزاد بیشتر است نیز شناسایی 

  .ها بهره گیرند از این پژوهشپذیرساختن منابع معتبر براي مراجعان خود  سدستر
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