
 )1396(198 تا 189 هاي صفحه 2 شماره 2 جلد طبيعي منابع و كشاورزي علوم در راهبردي هاي پژوهش مجله

  1ايران هاي علمي كشاورزي و منابع طبيعيمجله كيفي ارزيابي

  3 و 2عباس شريفي تهراني

  چكيده
علوم كشاورزي و شاخه  13مجله علمي در  200كشاورزي فرهنگستان علوم انجام گرفت، علوم پژوهشي كه توسط گروه در   

، "متوسط"، "خوب"، "بسيار خوب"هاي هايي كه از نظر امتياز كل در رتبهمجله درصد .دهي شدندامتيازارزيابي و منابع طبيعي 
اين تعداد نشان داد كه از كلي نتايج  .تعيين شدروش آماري  ترينمتداولبا استفاده از قرار گرفته بودند  "بسيار ضعيف"و "ضعيف"

 5ها در افزون بر امتياز كل، امتياز مجله. بودندبسيار ضعيف  %5/7ضعيف و  %22متوسط،  %5/38 خوب، %27بسيار خوب،  %5 مجله
 "كاربردي - ارزش علمي"و  "بديع بودن موضوع"، "بودن موضوعبه روز "، "ضرورت انتشار"، "ارزش كاربردي"شامل شاخص مهم 

هاي هايي كه امتيازشان مساوي يا بيشتر از ميانگين يك انحراف معيار بود مجلهمجله ،در اين بررسي. ندشدجداگانه بررسي ها  مقاله
ضرورت انتشار "در  %5/16 ،"كاربردي مجلهارزش "در  %10مجله مورد بررسي  200كه از  ندنتايج نشان داد .در نظر گرفته شدند برتر

برتر  "كاربردي مقاله - ارزش علمي"در  %5/14 و "بديع بودن موضوع مقاله"در  %5/15 ،"به روز بودن موضوع مقاله"در  %15 ،"مجله
مجله  200شد از  هاي مختلف نيز محاسبه شد و معلومهاي برتر در يك تا پنج شاخص مهم در شاخههمچنين درصد مجله. اندبوده

در هر پنج  %5/1 فقطدر چهار شاخص و  %2سه شاخص،  در %7 در دو شاخص، %10م در يك شاخص، تكدس %16 مورد بررسي
پژوهشي  - علمي بدين ترتيب در تعيين مرتبه. گانه برتري نداشتندپنجهاي ها در هيچ يك از شاخصمجله %5/63 و شاخص برتر بوده

، امتيازهاي استها هاي كلي مجله و ميانگين امتيازهاي مقالهبر امتياز كل كه حاصل جمع امتيازهاي شاخص افزونتوان مي ها مجله
 .پنج شاخص مهم را نيز در نظر گرفت

  .هاكل مجله هايمقاله، ارزيابي مجله، شاخص علمي، امتياز ارزيابي  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
يكي از  .امري ضروري است هاي علمي كشوردر هر يك از زمينه هاي پژوهشيفعاليتشناخت و ارزيابي وضعيت توليد علم و   

هاي علمي از اين رو پايش و ارزيابي مجله .هاي علمي معتبر استهاي علمي منتشر شده در مجلهمقاله ،هاي توسعه و توليد علمشاخص
پژوهشي و  - هاي علميلهتحقيقات و فناوري هر ساله مجكميسيون نشريات علمي كشور وابسته به وزارت علوم، . حائز اهميت است

هاي و نيز شاخصكلي هاي ها توسط كميسيون ياد شده به طور عمده براساس شاخصارزيابي مجله. كندترويجي را ارزيابي مي - علمي
توسط اين و منابع طبيعي كشاورزي در علوم مجله  168تعداد  1393در سال  ،در اين راستا. استمربوط به عنوان و محتواي نشريه 

به امتياز  ت علميئاعضاي هي يارتقاوابستگي  ،هايكي از علل عمده افزايش شمار مجله .)1(كميسيون ارزيابي و تعيين اعتبار شده است
كند كه داراي مجله مستقلي باشد تا هر مؤسسه سعي مي بنابراين،. است هاي دانشجوييدفاع از پايان نامه همچنين وعلمي  يها مقاله
د ننداشتن مقاله به تأخير افت دليلبه  هاضي از اين مجلهانتشار بع اين موضوع موجب شده كه. خود را به چاپ برساند اياعض هاي مقاله

كميسيون وزارت علوم را داشته مجوز ه نكايمجله نيز بدون  يتعداد ،فزون بر اينا. دنشوا چاپ نهي با اعتبار علمي كم در آهامقاله يا 
  .شوندباشند منتشر مي

                                                                                                                                                                                                     
 22/4/96 :تاريخ پذيرش                     18/2/96 :تاريخ دريافت - 1

  asharifi1@yahoo.fr: نويسنده مسئول، پست الكترونيك - 2
مصوب فرهنگستان علوم  "و منابع طبيعيهاي علمي كشاورزي  بررسي و ارزيابي كيفي مجله"عضو پيوسته فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تهران و مدير طرح  - 3

 .جمهوري اسالمي ايران تهران،، فرهنگستان علوم. كليه اعضاي گروه علوم كشاورزي انجام شده است كه با همكاري
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 بر  افزونكه در آن  ها مجلهبا اعتقاد بر لزوم ارزيابي كيفي و ياد شده  هايدليلبنا به  فرهنگستان علوم گروه علوم كشاورزي  
    بررسي و ارزيابي كيفي "با عنوان  طرحي ،شودميگرفته نيز در نظر  ها مقالههاي دقيق مربوط به كيفيت ، شاخصكليهاي شاخص
، 20/2/1394فرهنگستان علوم در تاريخ  و پس از تصويب آن در شوراي علمي كرد تدوين "علمي كشاورزي و منابع طبيعيي هامجله

هاي كلي شاخصهدف اصلي اين طرح بررسي و تعيين اعتبار . به مرحله اجرا درآوردنفر از اعضاي گروه علوم كشاورزي  62با همكاري 
اعالم نتايج به  درصورت لزوما و نهبندي آهاي علمي از نظر كيفي و تعيين نقاط ضعف و قوت و گروههاي مقالهمجله و نيز شاخص

  .بودها و ديگر مسئوالن مجله منتشر كننده هايهها و مؤسسدانشگاه
  

  

  هامواد و روش
 - پژوهشي يا علمي - هاي علميمجلهمجله از  200و اطالعات شخصي مجريان، تعداد ) 1(نخست با مراجعه به منابع موجود   

ا كه در سال نههاي آو يك نسخه از شماره، انتخاب شد شوندهاي علوم كشاورزي و منابع طبيعي كشور منتشر ميترويجي كه در زمينه
 بررسي آنها 1392سال هاي منتشر شده منتشر نشده بود، شمارهاي در اين سال چنانچه مجله.آوري شد، جمعندمنتشر شده بود 1393

  .و ارزيابي شدند
ا در نهآ هاي، امتيازها و ضريبآنهاي هاي كيفي مقالهساختاري مجله و همچنين شاخص - هاي شكليدر مرحله بعد شاخص  

به وسيله داوران متخصص در هر شاخه  2 توسط شوراي شاخه و جدول 1جدول . ارزيابي شدند) 2و  1هاي جدول(قالب دو پرسشنامه
محاسبه شدند و در ) 2جدول  و ميانگين امتيازهاي 1 جدول مجموع امتيازهاي(تكميل و در مرحله آخر امتيازهاي كل هر مجله

  .دشمقاله علمي بررسي  2400مجموع بيش از 
  
  

  .انهامتياز آپژوهشي و  - هاي علمي هاي بررسي مجله شاخصپرسشنامه مربوط به  - 1جدول 
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    1            1سابقه انتشار   .1

سابقه با توجه به (مناسب بودن عنوان مجله، مشابه نبودن عنوان    .2
  5/0            ، ارتباط منطقي با محتويات و تطابق عنوان فارسي با انگليسي)مجله

  

3.   
  وضع ظاهري مجله از نظر تطبيق با يك مجله علمي نمونه 

  )...تعداد صفحات و  -چاپ -تايپ -رنگ –قطع(
  )وبگاه(و داشتن پايگاه اينترنتي 

          5/0  
  

 ها مقالهانتشار به موقع و رعايت تناوب انتشار مجله با توجه به تعداد    .4
    1            2مجله در سال

، ISI ،Scopusنمايه شدن در پايگاههاي اطالعات علمي معتبر مانند    .5
ISC ،CAB 5/1            3و غيره    

ها و داشتن  تركيب هيأت تحريره و مشاوران و سوابق علمي آن   .6
    1            سيستم داوري مناسب

    25/0            مجاز هيئت تحريريه در مجله مقاله هارعايت درصد    .7

تأثير كاربردي مجله در  و يا نقش مجله در گسترش مرزهاي دانش   .8
    75/1            4توسعه كشور

    1            5ارتباط انتشار مجله با انجمن علمي   .9
    5/1            هاي علمي در رشته مربوط ضرورت انتشار مجله با توجه به فعاليت .10

    )امتياز 40 بيشينه(مجلّه  جمع امتيازهاي نهايي

  امتياز 4سال به باال    16امتياز            3سال    15تا  11امتياز          2سال    10تا  6امتياز        1سال    5تا :       امتيازات سابقه انتشار -1
  مقاله و بيشتر 30امتياز براي  4حداكثر امتياز و  1مقاله منتشر شده در سال  8به ازاي هر  -2
  ) امتياز 2( ISCمندرج در فهرست  ها مجله)    امتياز 3( ISIمندرج در فهرست  ها مجله)        امتياز ISI )4داراي ضريب تأثير در  مجله ها -3
 .يكي از دو موضوع انتخاب شده و امتياز داده شود -4

  .ارگان انجمن يا وابستگي به انجمن -5
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  .انههاي علمي و امتياز آ هاي بررسي مقاله شاخصپرسشنامه مربوط به  - 2جدول 

يف
رد

 

  امتياز نهائي  ضريب  بدون امتياز  امتياز 1  امتياز 2  امتياز 3  امتياز 4  عنوان شاخص

1.   
به روز بودن موضوع مقاله و نوآوري 

  در آن
  2  بسيار قديمي  قديمي  نسبتاً جديد  جديد  كامالً جديد

  

  در ايران  در جهان  موضوع مقاله بديع بودن   .2
 در منطقه 

با آب و هواي (
  )يكسان

  1  -  در محل
  

3.   
مقاله از نظر حل يك مسئله   ارزش
  †و يا يك مسئله كاربردي علمي

  2  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب
  

  5/1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب  رعايت اصول نگارش در مقاله   .4
  

5.   
استاندارد در چكيده فارسي و رعايت 

  انگليسي و داشتن واژگان كليدي
  1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب

  

6.   
تعريف (نويسي  رعايت اصول مقدمه
  )مسئله، اهميت، اهداف

  5/1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب
  

7.   
كامل، گويا، و مناسب بودن روش 

هاي آماري  پژوهش، استفاده از روش
  مناسب در صورت لزوم

  5/1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب
  

8.   
ها، جامع  مطابقت با روش(نتايج 

  )بودن، شفاف بودن
  5/1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب

  

9.   
جامع و مانع بودن بحث، 

  گيري و پيشنهاد نتيجه
  2  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب

  

10.   
منابع و رعايت كامل بودن بررسي 

فرمت مشخص، صحت ارجاع و 
  مطابقت متن و ليست منابع

  1  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب
  

   )امتياز60حداكثر(هاي نهايي مقاله جمع امتياز  

  .مشخص شود با عالمت   †

. ددنا محاسبه شنهآ (%)تغييرهايو ضريب  )(ميانگين، انحراف معيار هاي هر شاخه،امتيازهاي كل به دست آمده از مجله  
     ) 3("آمار و احتماالت كاربردي"كتاب  درروش آماري توصيه شده  ترينمتداول با استفاده از امتيازها، بودن ييد نرمالأتاز  پس
  .زير انجام گرفت براساس معيارهايها در هر شاخه بندي مجلهرتبه

 بسيار خوب          "ميانگين +5/1" امتياز كل بيشتر از - 1

 خوب      "ميانگين+   5/1"تا  "ميانگين+ 5/0"امتياز كل بين  - 2

 متوسط      "ميانگين+  5/0" تا "ميانگين - 5/0"امتياز كل بين  - 3

 ضعيف      "ميانگين – 5/0"تا  "ميانگين - 5/1"امتياز كل بين  - 4

 بسيار ضعيف          "ميانگين – 5/1"امتياز كل كمتر از  - 5

، شاخصها در هر بندي امتيازهاي مجلهپس از جمع ،گانه در هر شاخههاي مهم پنجشاخصبراساس امتياز در ارزيابي   
ميانگين بيشتر از  هاشاخصهايي كه امتيازشان در آن محاسبه شد و سپس مجله انهآ(%) يتغييرهاو ضريب ) (ميانگين، انحراف معيار

شرح بيشتر اجراي طرح در گزارش پاياني طرح   .شناخته شدند شاخص اينبرتر در  هايمجله ندبود )1+µ(به اضافه يك انحراف معيار
 .آمده است
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  نتايج
هاي بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف قرار گرفته هايي كه از نظر امتياز كل در رتبهو درصد مجله شمار  

دسته تقسيم  3توان به ها را ميبا توجه به اين جدول، از نظر تعداد مجله، شاخه .)3جدول(ندتعيين شدهاي مختلف در شاخهبودند 
  .كرد

در اين دسته شاخه . است شدهارزيابي  مجله 15ا بيش از نههاي تخصصي مربوط به آهايي كه در زمينهشاخه - دسته اول  
 22(پزشكيگياه، شاخه )مجله 24(است، شاخه آبياريرا به خود اختصاص داده ) مجله 40(زراعت و اصالح نباتات بيشترين تعداد

  .هاي بعدي قرار دارنددر رديف) مجله 17(و شاخه علوم و صنايع غذايي) مجله19(، شاخه مرتع و آبخيزداري)مجله
دسته در اين . ارزيابي شده است عنوان مجله 15تا  10ا بين نههاي تخصصي مربوط به آهايي كه در زمينهشاخه -دسته دوم  

، )مجله 10(، علوم باغباني)مجله 11(، علوم دامي)مجله 11(، شاخه اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي)مجله 13(به ترتيب شاخه شيالت
  .قرار دارند) مجله 10(شناسيخاك، )مجله 10(جنگل و محيط زيست

   به ترتيب شامل است  شدهارزيابي عنوان مجله  10ا كمتر از نههاي تخصصي مربوط به آهايي كه در زمينهشاخه -دسته سوم  
  . هستند) مجله 6(هاي كشاورزيو ماشين) مجله 7(شناسيچوب

 %22 متوسط، %5/38 خوب، %27 داراي رتبه بسيار خوب، %5 عنوان مجله مورد بررسي 200از  كه دهدنشان مي 3جدول   
ضعيف و بسيار ضعيف نيز در شماري رتبه ها داراي مجله بسيار خوب نيستند و از شاخه شماري. هستندبسيار ضعيف  %5/7 ضعيف و

  .وجود نداردها  از شاخهديگر 
  :آيداز بررسي اين جدول نتايج زير به دست مي  
مرتع در شاخه  %8/36 بيشينهو  پزشكيگياهدر شاخه  %7/22 كمينههاي بسيار خوب و خوب بين مجله -در مورد دسته اول  

هاي و مجله پزشكيگياهدر شاخه  %5/54بيشينه در شاخه مرتع و آبخيزداري و  %21كمينه هاي متوسط بين و آبخيزداري، مجله
  .در شاخه مرتع و آبخيزداري قرار گرفته است %42بيشينه و  پزشكيگياهدر شاخه  %7/22كمينه ضعيف و بسيار ضعيف بين 

در شاخه  %5/38 بيشينهو  شناسيخاكدر شاخه  %20 كمينهبين  خوب و خوب بسيار هايمجله -درمورد دسته دوم  
 و شناسيخاكشاخه  و زيست محيط وجنگل در شاخه  %50 بيشينهو  يالتشدر شاخه  %4/15 كمينهبين  متوسط هايمجله يالت،ش

قرار گرفته  يالتشدر شاخه  %16/46 بيشينه و يستز يطجنگل و محدر شاخه  %20 كمينهين ب يفضع يارو بس يفضع هايمجله
  .است

در  %9/42 بيشينه و يكشاورز هاي ينماشدر شاخه  %3/33 كمينهبين  خوب بسيار و خوب هايمجله -درمورد دسته سوم  
و  يكشاورز هايينماشدر شاخه  50% بيشينهو  شناسيچوبدر شاخه  %86/42 كمينهبين  متوسط هايمجله ،شناسيچوبشاخه 
  .دارند قرار كشاورزي هايينماشدر شاخه  %7/16 بيشينهو  شناسيچوبدر شاخه  %3/14 كمينهين ب يفضع هايمجله

دهند از منتشر شده را تشكيل مي يهاكل مجله %5/93 هاي دسته اول و دوم كه روي همدهد كه بين مجلهنشان مي 4جدول 
هاي خوب و بسيار خوب در دسته اول كه بيشينه مجلهبيشتري وجود دارد، به طوري تشابههاي مختلف ها در رتبهنظر درصد مجله

هاي ضعيف و بسيار و مجله %50و در دسته دوم  %54/54هاي متوسط در دسته اول مجله. است %46/38و در دسته دوم  8/36%
ها در رتبه مجله %32مجله مورد بررسي  200دهد كه از نتايج كلي نشان مي. است %2/46و در دسته دوم  %1/42ضعيف در دسته اول 

    ديده 1طور كه در شكل همان ).1شكل (در رتبه ضعيف و بسيار ضعيف قرار دارند  %5/29متوسط و  %5/38خوب و بسيار خوب، 
مجله  14مجله ضعيف و  45مجله متوسط،  77مجله خوب،  54مجله بسيار خوب،  10مجله داوري شده،  200از مجموع  ؛شودمي

  .بسيار ضعيف تشخيص داده شدند
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  .هاي علوم كشاورزي و منابع طبيعيهاي مختلف در شاخهدر رتبها نهآو درصد  هامجله تعداد - 3 جدول

  هاشاخه
تعداد 
  ها مجله

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيارخوب

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  33/8  2  84/20  5  50/37  9  33/33  8  -  -  24  آبياري

اقتصاد، ترويج و آموزش 
  كشاورزي

11  -  -  4  36/36  4  36/36  2  18/18  1  10/9  

  -  -  30  3  40  4  20  2  10  1  10  علوم باغباني

  20  2  -  -  50  5  20  2  10  1  10  جنگل و محيط زيست

  28/14  1  -  -  86/42  3  86/42  3  -  -  7  شناسيچوب

  10  1  20  2  50  5  20  2  -  -  10  شناسيخاك

  -  -  27/27  3  45/45  5  18/18  2  10/9  1  11  علوم دامي

  5/2  1  25  10  40  16  5/27  11  5  2  40  زراعت و اصالح نباتات

  7/7  1  46/38  5  38/15  2  46/38  5  -  -  13 شيالت

  88/5  1  41/29  5  41/29  5  41/29  5  88/5  1  17  علوم و صنايع غذائي

  63/13  3  10/9  2  54/54  12  63/13  3  10/9  2  22  پزشكيگياه

  67/16  1  -  -  50  3  33/33  2  -  -  6  هاي كشاورزي ماشين

  26/5  1  84/36  7  05/21  4  32/26  5  53/10  2  19  مرتع و آبخيزداري

  5/7  15  22  44  5/38  77  27  54  5  10  200  هاتعداد كل و درصد كل مجله

  . خالصه شده است 4 در سه دسته در جدول "بسيار ضعيف+ ضعيف "و  "متوسط"، "خوب+ بسيار خوب"يهامجلهدرصد 
  

ارزش كاربردي، ضرورت انتشار، به روز بودن موضوع، بديع بودن موضوع (شاخص مهم 5ها در افزون بر امتياز كل، امتياز مجله  
يك انحراف معيار "هايي كه امتيازشان مساوي يا بيشتر از مجله ،در اين بررسي. شدجداگانه بررسي ) هاكاربردي مقاله - و ارزش علمي

هاي علوم كشاورزي در شاخه گانهپنجهاي هاي برتر در شاخصتعداد و درصد مجله. هاي برتر در نظر گرفته شدندبود مجله "ميانگين+ 
  .آمده است 5و منابع طبيعي در جدول 

در  %5/16، )ارزش كاربردي مجله(1در شاخص  %10مجله مورد بررسي  200دهند كه از به دست آمده نشان مينتايج   
و ) بديع بودن موضوع مقاله(4در شاخص  %5/15، )به روز بودن موضوع مقاله(3در شاخص  %15، )ضرورت انتشار مجله(2شاخص 

 .ترندبر) كاربردي مقاله - ارزش علمي(5در شاخص  5/14%

 
 

  6هاي مختلف نيز محاسبه شد كه نتايج آن در جدول هاي برتر در يك تا پنج شاخص مهم در شاخههمچنين تعداد و درصد مجله
در سه  %7  در چهار شاخص، %2ا در پنج شاخص، نهآ %5/1 فقطعنوان مجله  200دهد كه از اين جدول نشان مي. خالصه شده است

  .نيستندها برتر در هيچ يك از شاخص %63در يك شاخص برتر هستند و  %16 در دو شاخص، %10شاخص، 
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  .هاي علوم كشاورزي و منابع طبيعيهاي مختلف در سه دسته از شاخهها در رتبهدرصد مجله - 4جدول 
  هاي مجله  هاتعداد مجله  شاخه  دسته

  بسيارخوب+ خوب
هاي مجله

  متوسط
  هاي مجله

  بسيار ضعيف+ ضعيف 
  5/27  40  5/32  40  زراعت و اصالح نباتات  اول

  17/29  5/37  3/33  24  آبياري
  73/22  54/54  73/22  22  پزشكيگياه

  1/42  05/21  85/36  19  مرتع و آبخيزداري

  3/35  4/29  3/35  17  علوم و صنايع غذائي
         
  16/46  38/15  46/38  13 شيالت  دوم

  28/27  36/36  36/36  11  اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي
  3/27  4/45  3/27  11  علوم دامي

  30  40  30  10  علوم باغباني
  20  50  30  10  جنگل و محيط زيست

  30  50  20  10  شناسيخاك
            
  28/14  86/42  86/42  7  شناسيچوب  سوم

  67/16  50  33/33  6  هاي كشاورزي ماشين

  5/29  5/38  32  200  هاتعداد كل و درصد كل مجله  

 
 

  
  هامجله رتبه                                                                           

  .شاخه گروه علوم كشاورزي 13داوري شده در هاي  مجلههاي مختلف در ميان  فراواني رتبه – 1 شكل
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  .كشاورزي و منابع طبيعيعلوم هاي در شاخه گانهپنج هايشاخصدر  برترهاي تعداد و درصد مجله - 5 جدول
تعداد   هاشاخه

  ها مجله
به روز بودن   ضرورت انتشار  ارزش كاربردي

  موضوع مقاله
بديع بودن موضوع 

  مقاله
 - ارزش علمي

  كاربردي مقاله
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

  33/8  2  33/8  2  33/8  2  17/4  1  -  -  24  آبياري

ترويج و آموزش  اقتصاد،
  كشاورزي

11  2  18/18  1  1/9  2  18/18  2  18/18  2  18/18  

  20  2  10  1  20  2  30  3  20  2  10  علوم باغباني

  30  3  10  1  20 2 30 3 10 1  10  جنگل و محيط زيست
  -  -  28/14  1  28/14  1  -  -  57/28  2  7  شناسيچوب

  -  -  10  1  10  1  40  4  10  1  10  شناسيخاك
  18/18  2  27/27  3  18/18  2  1/9  1  1/9  1  11  علوم دامي

  15  6  15  6  15 6 5/17 7 5/7 3  40  زراعت و اصالح نباتات
  07/26  3  69/7  1  38/15  2  07/23  3  69/7  1  13 شيالت

  53/23  4  65/17  3  76/11  2  76/11  2  -  -  17  علوم و صنايع غذائي
  64/13  3  65/22  5  18/18  4  18/18  4  64/13  3  22  پزشكيگياه

  -  -  67/16  1  -  -  33/33  2  -  -  6  كشاورزيهاي  ماشين
  53/10  2  05/21  4  05/21  4  53/10  2  05/21  4  19  مرتع و آبخيزداري

تعداد كل و درصد كل 
  هامجله

200  20  10  33  5/16  30  15  31  5/15  29  5/14  

  
  

 بحث
 در مجله تعدادي هنوز كه است حالي در اين و شدند بررسي كشاورزي مختلف هايرشته به مربوط مجله 200 پژوهش دراين  

    در به طور عمده كه مجله زياد تعداد اين. نشدند داده تشخيص بررسي قابل يا نبودند دسترس در كه يابندمي انتشار هارشته اين
داد كه نشان  اين پژوهش. است بوده گراييكميت آن كه مبناي است هاي نادرستيسياست نتيجه اند،يافته نشر اجازه اخير هايسال
هاي ها داراي رتبهمجله %5/29، از آنها شودهاي بسيار خوب و خوب بودند كه الزم است حمايت بيشتري ها داراي رتبهمجله 32%

 %5/38ا تجديد نظر شود و نها ضرورتي ندارد و الزم است در مجوز انتشار آنهضعيف و بسيار ضعيف بودند كه در بيشتر موارد انتشار آ
مربوطه  يهاها و باال بردن كيفيت مجله و مقالهييرتبه متوسط قرار دارند كه الزم است در مدت زمان معيني در رفع نارسا ها درمجله

  .گيري شودا تصميمنهادامه انتشار آ در موردمجله مجدد كيفيت اقدام كنند و پس از بررسي 
 ناكارآمد هايپژوهش اجراي باعث است، گراييازكميت مصداقي خود كه عالي آموزشهاي همؤسس رويهبي به طور كلي توسعه  

آنها  هدف كه آمده وجود به هاي متعدديمجله رشته هر در درنتيجه،. است شده ضعيف و متوسط هايمقاله تهيه و انتشار درنتيجه و
هاي خوب به مجله كه اين ديگر نتيجه. است علمي هيئت يارتقاي اعضا و استخدام، دانشجو تحصيل از فراغت شرايط كردن مهيا

 سطح سرانجام اينكه .شونديابد و از نظر علمي و مالي تضعيف ميمي كاهش انهآ انتخاب قدرت و شوندمي روروبه مقاله كمبود تدريج با
  .آيدمي پايين نيز هاي خوبعلمي مجله
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  .هاي علوم كشاورزي و منابع طبيعيشاخص مهم در شاخههاي برتر در يك تا پنج تعداد و درصد مجله - 6جدول 
تعداد   هاشاخه

  ها مجله
 برتر در 

  پنج شاخص
 برتر در 

  چهار شاخص
 برتر در

  سه شاخص 
  برتر در 
  دو شاخص

 برتر در

  يك شاخص 
مجله هاي كه 

  اندبرتر نبوده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد    

  33/83  20  33/8  2  17/4  1  -  -  17/4  1  -  -  24  آبياري

اقتصاد، ترويج و 
  آموزش كشاورزي

11  -  -  1  1/9  -  -  1  1/9  3  27/27  6  54/54  

  70  7  -  -  10  1  10  1  -  -  10  1  10  علوم باغباني

  30  3  40  4  30  3  -  -  -  -  -  -  10  جنگل و محيط زيست

  43/71  5  -  -  57/28  2  -  -  -  -  -  -  7  شناسيچوب

  60  6  30  3  -  -  -  -  10  1  -  -  10  شناسيخاك

  73/72  8  -  -  -  -  27/27  3  -  -  -  -  11  علوم دامي
  60  24  5/22  9  10  4  5  2  -  -  5/2  1  40  زراعت و اصالح نباتات

  23/69  9  -  -  38/15  2  38/15  2  -  -  -  -  13 شيالت
  59/70  12  88/5  1  76/11  2  76/11  2  -  -  -  -  17  علوم و صنايع غذائي

  1/59  13  18/18  4  1/9  2  54/4  1  54/4  1  54/4  1  22  پزشكيگياه
  50  3  50  3  -  - - - - - - -  6  هاي كشاورزيماشين

  89/57  11  79/15  3  53/10  2  79/15  3  -  -  -  -  19  مرتع و آبخيزداري
تعداد كل و درصد كل 

  هامجله
200  3  5/1  4  2  14  7  20  10  32  16  127  5/63  

 
 علت به وضعيت اين .شودمي ي ديدهكمترنارسايي  علمي هايانجمن هايهنشري در موارد بيشتر در شد كهمشاهده اين ارزيابي  در

 فراغت ها به منظورتوسط اين مجله مقاله چاپ الزام نبود و سو يك از هاانجمن هايلهدرمج ترقوي تبه نسب تحريريه هايهيئت وجود
 علمي و پژوهشي هايهمؤسس براي مجله تعداد و انتشار ،اين برافزون . است ديگر سوي از ،هامؤسسه در استخدام و ارتقا يا تحصيل از

  . استالزم  ازكيفيت برخورداري بدونها مجله تعدد هايتعل از يكي ،خود كه دارد امتياز
 را خوب بسيار عنوان كه آنها حتي داخلي، تخصصي يهامجله از يك هيچ الملليبين علمي هايمجله با مقايسه در شوربختانه  

 كه طور همان آن هايدليل ازجمله و نيستند) Q2و  Q1(مربوط رشته الملليبين هايمجله دوم و اول چهارم يك درحد اند،كرده كسب
 هامجله   بين رقابت ا،نهآ كيفيت از نظر صرف ،انتشارات كميت بر استخدامي و تحصيلي مقررات اندازه از بيش يدتاك ،شد گفته باال در

 هايسياست كل بنابراين .است داخلي پژوهشگران توسط الملليبين هايمجله در بهتر هايپژوهش نتايج انتشار و مقاله دريافت براي
 پژوهشي هايامكان و اعتبارها شدن رقيق موجب عالي آموزش رويهبي گسترش. هستند مرتبط هم به كشور پژوهشي و آموزشي
 آينده و شغل بدون آموختگاندانش توليد موجب ،كشور نياز مورد حتي و كافي هايامكان بدون دانشجو يادز شمار پذيرش و هاهمؤسس
 كه كندمي طلب مقاله انتشار و پژوهش ،علمي هيئت و دانشجو از دانشگاهي مقررات شرايط، همين در اين بر افزون. شودمي روشن
  .نيست ضعيف و متوسط مقاله و مجله پژوهش، جز چيزي آن نتيجه

  
 سپاسگزاري

 62 از همچنين .شود سپاسگزاري مياند از فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران كه اعتبار اجراي اين طرح را تأمين كرده  
   .شودميتشكر و قدرداني  ،كارشناسان گروه همچنين اند وكه در اجراي طرح همكاري داشته ،علوم كشاورزي نفر اعضاي گروه
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Qualitative Evaluation of Iranian Scientific Journals in  

Agriculture and Natural Resources 
  

A. Sharifi Tehrani1, 2 

 
 In a research project in the I.R. Iran, Academy of Sciences, 200 Iranian scientific journals in 

13 fields of agriculture and natural resources were qualitatively evaluated and scored. The journals 

were ranked “very high”, “high”, “medial”, “low” or “very low” on the basis of total score using a 

common statistical method. Accordingly, the distribution rank of the journals among the five above 

categories was as follows: very high, 5%; high, 27%; medial, 38.5%; low, 22% and very low, 7.5%. 

In addition to the total score, the journals were also ranked for five indices of “practical usefulness”, 

“necessity of publication”, and quality of their articles including “up-to-datedness”, 

“innovativeness”, and “scientific/applied merits”. The journals which attained a score equal or 

higher than mean plus 1 standard deviation were regarded as “high” ranking. The percentages of 

journals which ranked “high” by various indices were as follows: 10% in “practical usefulness”, 

16.5 % in “necessity of publication”, 15% in “up-to-datedness”, 15.5% in “innovativeness”, and 

14.5% in “scientific/applied merits”. Percentages of “high” journals in one or more indices were: 

36.5% at least in one index, 20.5% in two indices, 10.5% in three indices, 3.5% in four indices and 

only 1.5% in all five indices. Thus, these indices, in addition to total score, may be considered when 

evaluating the journals for their scientific rank. 

Key words: Article evaluation, Journal evaluation, Scientific rank, Journals total scores.  
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