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 چکیده

های شاخص کارگیریه با ب های کشاورزی و منابع طبیعی در فرهنگستان علومارزیابی مجله ،بررسی ف اینهد

ده  ،بدین منظورند. نکهای مربوط به علوم دامی منتشر میهایی بود که مقالهبندی مجلهو رتبه ،ساختاری و کیفی -شکلی

که در سال مجله  . یازدهندشدتعیین ها ارزیابی کیفی مقالهساختاری و ده شاخص برای  -شاخص برای ارزیابی شکلی

بسیار "، تا "بسیارخوب"از  ،گروه 5به  "توزیع نرمال"روش آماری از  استفادهبا  ،سپسمنتشر شده بودند، ارزیابی و  1313

های بسیار خوب یران در رتبههای علوم دامی امجله %3/72 که ندنشان داد این بررسیهای یافتهبندی شدند. رتبه ،"ضعیف

 ،در رتبه ضعیف قرار دارند. در همین راستا، از نظر پنج شاخص مهم کیفی %3/72در رتبه متوسط و   %4/54و خوب، 

 Journal of هایشامل ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار، بدیع بودن، به روز بودن و ارزش کاربردی مقاله، مجله

Livestock Science and Technologies ، .علوم دامی ایران و پژوهش در نشخوارکنندگان هر یک در سه شاخص برتر بودند

انتشار از ، بهتر شوندها کیفیت مقاله باید ،. بنابرایننداشتندگانه امتیاز الزم را های پنجها در هیچ یک از شاخصمجلهدیگر 

 .شودها توجه ویژه علمی در انتشار این نوع مجلههای های ضعیف خودداری و به نقش انجمنمجله

   ، ارزیابی، فرهنگستان علوم ایران. علوم دامی مجله های کشاورزی ایران،کلیدی: واژگان 

 قدمهم

 گروهشوند. پژوهشی متعددی منتشر می-های علمیهای مختلف علوم کشاورزی ایران، مجلههم اکنون، در رشته

 لمیع هایمجله کیفی ارزیابی و بررسی" عنوان بارا  طرحی ،خود هایوظیفه راستای در علوم فرهنگستان کشاورزی علوم

 کیفیت به مربوط کلی هایشاخص ،طرح این در (.4) کرد اجرا گروه تخصصی شاخه 13 در "طبیعی منابع و کشاورزی

 فناوری و تحقیقات ،علوم وزارتهرچند  .شدند بررسی به صورت جامع علوم کشاورزیهای رشته همههای ی مجلههامقاله

 کشاورزی علوم در که خود مجله 21 اسالمی آزاد دانشگاهو  (7) مختلف های در رشته وابسته به وزارت علمی نشریه 1751

 .نداهنشد بررسی کیفی نظر از هامقاله ،هابندیرتبه این در اما ،(1) نداکرده ارزیابی ، راشوندمی منتشر طبیعی منابع و
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 کیفی هایشاخص کارگیریه با ب دامی لومع رشته دردر حال انتشار  علمی مجله 11 ارزیابیبنابراین، هدف بررسی کنونی، 

 .بود هاشاخص این پایه بر هانآ بندیرتبهسپس  و

 هاروش و مواد

پژوهشی که در  -مجله علمی 11 ،( و اطالعات شخصی مجریان3با مراجعه به منابع موجود ) ،نخست گامدر 

منتشر شده  1313که در سال هر مجله های ز شمارهیک نسخه اشدند.  شوند، انتخابزمینه علوم دامی در کشور منتشر می

دانشگاه شهید از ) Journal of Ruminant Health Research های مجله. ها بررسی شدندآن یهاو مقالهآوری جمع ،بود

دلیل در  پژوهشی به -از دانشگاه آزاد اسالمی( با وجود داشتن عنوان علمی)چمران اهواز( و دانش و پژوهش علوم دامی 

های منتشر منتشر نشده بود، شماره 1313 ای در سالچه مجلهچنان. نشدندارزیابی مورد نیاز، دسترس نبودن اطالعات 

 .شدندارزیابی  1317سال در آن مجله شده 

های آن، امتیازها و های کیفی مقالهساختاری مجله و همچنین شاخص -های شکلیشاخص ،دوم گامدر  

از:  بودند ساختاری هر مجله عبارت -های شکلی. شاخصندهر یک در قالب دو پرسشنامه تعیین و تدوین شد هاییبضر

وضع ظاهری  -3و تطابق عنوان فارسی با انگلیسی،  ،مناسب بودن عنوان مجله و مشابه نبودن عنوان -7سابقه انتشار،  -1

های نمایه شدن در پایگاه -5موقع و رعایت تناوب انتشار مجله، انتشار به  -4مجله از نظر تطبیق با یک مجله علمی نمونه، 

رعایت  -2ها و داشتن نظام داوری مناسب، علمی آنپیشینه هیئت تحریریه و  اعضای ترکیب -6اطالعات علمی معتبر، 

مجله در توسعه  نقش مجله در گسترش مرزهای دانش یا تأثیر کاربردی -8های مجاز هیئت تحریریه در مجله، درصد مقاله

 های علمی در رشته.ضرورت انتشار مجله با توجه به فعالیت -11ارتباط انتشار مجله با انجمن علمی و  -1کشور، 

        به روز بودن موضوع مقاله و نوآوری در آن، -1: بودندچنین های هر مجله ده شاخص ارزیابی کیفی مقاله

  رعایت اصول نگارش در مقاله، -4اله از نظر حل یک مسئله علمی یا کاربردی ارزش مق -3بدیع بودن موضوع مقاله،  -7

کامل، گویا و  -2نویسی، رعایت اصول مقدمه -6رعایت استاندارد در چکیده فارسی و انگلیسی و داشتن واژگان کلیدی،  -5

 و و مانع بودن بحث و پیشنهادهاجامع  -1ها، جامع و شفاف بودن، مطابقت نتایج با روش -8مناسب بودن روش پژوهش، 

به انضمام جداگانه و  ایدر پرسشنامهها شاخصهر گروه از  .یکنواختی ساختارکامل بودن بررسی منابع و رعایت  -11

های هر نظر اعضای شاخه و امتیاز مقالهساختاری مجله با تبادل -امتیازهای شکلی هتدوین شد. پرسشنام ،هاآن هاییبضر

کامل  . شرحندامتیازهای کل هر مجله محاسبه شدسرانجام ها تکمیل و وسیله داوران متخصص تعیین، پرسشنامه مجله به

 ،ها، میانگینامتیازهای کل مجله  پایانی، گام(. در 3)است  شده تر گزارش پیش ،هاآن هایضریبها، امتیازها و شاخص

بندی رتبه هامجله ،(5ترین روش آماری توصیه شده )متداول با استفاده از ها محاسبه وآن تغییرهایانحراف معیار و ضریب 

 را ببینید. (4)های آماری منبع شماره برای آگاهی از جزئیات روش شدند.

 نتايج

را  های ارزیابی شدهها و امتیازهای کل مجلهساختاری، امتیازهای مقاله -، امتیازهای شکلیناشرهاها، عنوان 1جدول 

و  13/61امتیاز کل  بیشینهبا  18/57( 17/1های مورد مطالعه )میانگین امتیاز کل )انحراف معیار( مجله دهد.می نشان
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های ها به رتبهترین روش آماری، مجلهکارگیری رایجه ها و با بپایه امتیازهای کل مجله بود. بر 71/47امتیاز کل  کمینه

بسیار  در رتبه (1/%1بندی، یک مجله )(.  بر پایه این دسته1بندی شدند )شکل ضعیف دستهبسیار خوب، خوب، متوسط یا 

علوم دامی ایران و پژوهش ( در رتبه خوب )%7/18(؛ دو مجله )Journal of Livestock Science and Technologiesخوب )

های علوم های علوم دامی ایران، پژوهشامی، پژوهش( در رتبه متوسط )تولیدات د%4/54) در نشخوارکنندگان(؛ پنج مجله 

های تولیدات دامی(؛ و سه مجله و پژوهش  Iranian Journal of Applied Animal Sciences and Technologyدامی،  

 قرار گرفتند. (و پژوهش و سازندگی سابق Poultry Science Journal( در رتبه ضعیف )تحقیقات تولیدات دامی، 3/72%)

 

 .هاآن تغییرهایبه همراه میانگین، انحراف معیار و ضریب  ها در شاخه علوم دامینتایج ارزیابی مجله چکیده -1جدول 

ف
دی

ر
 

 ناشر نشریه نام

 -امتیاز شکلی

 ساختاری

 (41 بیشینه)

 هاامتیاز مقاله

 (61 بیشینه)

 کل یازامت

 (111 بیشینه)

1 Journal of Livestock Science and 

Technologies 

دانشگاه شهید باهنر کرمان با 

 همکاری انجمن علوم دامی
51/76 63/47 13/61 

7 
علوم دامی ایران )علوم کشاورزی ایران 

 سابق(

پردیس کشاورزی و منابع 

 طبیعی دانشگاه تهران
75/71 76/36 51/65 

 پژوهش در نشخوارکنندگان 3
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان
51/77 65/41 15/63 

 تولیدات دامی )کشاورزی سابق( 4
مجتمع پردیس ابوریحان 

 دانشگاه تهران
25/18 77/34 12/57 

 13/57 13/78 74 دانشگاه فردوسی مشهد های علوم دامی ایرانپژوهش 5

6 
های علوم دامی )دانش کشاورزی پژوهش

 سابق(
 14/51 14/37 11 دانشگاه تبریز

2 Iranian Journal of Applied Animal 

Sciences and Technology 
 11/41 44/72 25/71 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

 های تولیدات دامیپژوهش 8
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری
25/15 21/37 46/48 

 81/44 16/71 25/15 دانشگاه گیالن تحقیقات تولیدات دامی 1

11 Poultry Science Journal 
نشگاه علوم کشاورزی و منابع دا

 طبیعی گرگان
25/15 52/72 37/43 

 71/47 54/75 25/16 وزارت جهاد کشاورزی علوم دامی )پژوهش و سازندگی سابق( 11

 18/57  46/37 57/71 میانگین 

 17/1  63/5 66/4 انحراف معیار 

 77/12  33/12 27/77 ضریب تغییرات 
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  .های داوری شده در شاخه علوم دامیهای مجلهدرصد رتبه -1شکل 

 

ضرورت انتشار  -7ارزش کاربردی مجله،  -1ها، تعداد پنج شاخص مهم شامل: بندی کلی مجلهبر رتبه افزون

  .ندها، محاسبه شدبردی مقالهکار -ارزش علمی -5ها و بدیع بودن موضوع مقاله -4ها، روز بودن موضوع مقالهبه -3مجله، 

 ارائه شده است. 7ها در جدول ها به تفکیک مجلهشاخص نتایج این 

 با( -)افزون بر عالوهبهبیشتر از میانگین  هاآنهایی که امتیاز پنج شاخص مورد ارزیابی ، مجله7جدول  بر اساس

علوم دامی ایران )علوم کشاورزی ایران سابق( از نظر  بود مشخص شدند. براین پایه، مجله (µ+ 1σ)   یک انحراف معیار

 Journal ofهای بودن موضوع مقاله، مجله روزبهها بود.  از نظر ارزش کاربردی و ضرورت انتشار برتر از دیگر مجله

Livestock Science and Technologies های و پژوهش در نشخوارکنندگان؛ از نظر بدیع بودن موضوع مقاله، مجله

Journal of Livestock Science and Technologies علوم دامی ایران )علوم کشاورزی ایران سابق( و پژوهش در ،

 Journal of Livestock Science andهای کاربردی مقاله، مجله -نشخوارکنندگان و از نظر شاخص ارزش علمی

Technologies .و پژوهش در نشخوارکنندگان برتر بودند 
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 .علوم دامی ههای شاخمیانگین امتیازهای پنج شاخص مهم ارزیابی مجله –7جدول 

ف
دی

ر
 

 نام مجله
ارزش کاربردی 

 مجله

ضرورت 

 انتشار مجله

بودن  روزبه

 موضوع مقاله

بدیع بودن 

 موضوع مقاله

-ارزش علمی 

 کاربردی مقاله

1 Journal of Livestock 

Science and Technologies 
1/3 4/4 17/4 17/3 65/4 

علوم دامی ایران )علوم کشاورزی  7

 ایران سابق(
65/5 6 61/3 61/7 55/3 

 28/4 23/7 11/4 4/3 1/3 نشخوارکنندگانپژوهش در  3

 78/3 78/7 84/7 4/3 15/7 تولیدات دامی )کشاورزی سابق( 4

 3 66/1 53/3 1/4 1/3 های علوم دامی ایرانپژوهش 5

دانش های علوم دامی )پژوهش 6

 کشاورزی سابق(
1/3 1/1 7/3 17/1 14/3 

2 Iranian Journal of Applied 

Animal Sciences and 

Technology 

15/7 1/4 4/7 61/1 12/7 

 16/3 7/7 63/3 4/3 15/7 های تولیدات دامیپژوهش 8

 68/7 41/1 4/7 4/3 15/7 تحقیقات تولیدات دامی 1

1

1 
Poultry Science Journal 15/7 4/3 75/3 54/1 4/7 

1

1 

علوم دامی )پژوهش و سازندگی 

 سابق(
15/7 1/1 31/7 68/1 77/7 

 74/3 12/7 71/3 23/3 11/3 میانگین

 17/1 53/1 64/1 75/1 71/1 انحراف معیار

 31/78 61/75 14/11 51/33 21/38 ضریب تغییرات )%(

 

 بحث

بود  کاریبر پایه دستورش داوران از میان اعضای هیئت علمی و نیز گزینهای هر مجله ها و مقالهشیوه گزینش شماره

ها  به ها پیشینه بیشتری دارند و برخی از آنبرخی از مجلههای علوم کشاورزی طراحی شده بود. که برای دیگر شاخه

افزایش کیفیت امکان  ،. هرچند با گذشت زمانها را اریب نشان دهدکه ممکن است ارزیابی کیفی مجله نسبت، جوانترند

های زمان به خودی خود عامل تعیین کننده کیفیت نیست. در این راستا، از میان مجله اماهای علمی وجود دارد مجله

هایی مطلوبی ندارند. از سوی دیگر، مجلهچندان پیشینه طوالنی کیفیت ا وجود شوند که بهایی دیده میارزیابی شده، مجله

ت دبیران و ئتجربه هی شاید بتوان گفت که ترکیب ودارند. پیشینه بسیار کوتاه کیفیت بسیار خوبی ا وجود ب نیز هستند که 

  سزایی در باال بردن و نگهداری کیفیت علمی مجله داشته باشد.ه ب تأثیرتواند ویژه دیدگاه سردبیر میه ب
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 -میاز امتیاز داشتن مجله علبرداری بهره ها درآنانگیزه اخیر و های سال در های آموزش عالیمؤسسه افزایش شمار

تحصیلی و دریافت دانشنامه پایان دوره و در دانشجویان تحصیالت تکمیلی به وسیله علمی  ضرورت انتشار مقاله پژوهشی

 شماررویه بیرشد پایه، و دریافت قا ارتانتشار مقاله برای های پژوهشی به ها و مؤسسهت علمی دانشگاهئاعضای هینیاز 

های ها و میزان فعالیتمجلهشمار  متناسب نبودنبه دلیل  از سویی،است. در پی داشته در کشور ی علمی را هامجله

در ها نیز ضعیف مقالهکیفیت  اگرشوند. منتشر میاندک های و در شماره ها با تعداد اندک مقالهپژوهشی در کشور، مجله

باال رفتن  تواند موجبکه می خواهد بودناپذیر علوم دامی اجتناب یهاحذف نیمی از مجله کمدستگاه آن ،نظر گرفته شود

که  ، پژوهشگرانیهای داخلی از سوی برخی پژوهشگران ایرانی شودمجلهاستقبال بیشتری از و در پی آن، ها کیفیت مقاله

 .غب نیستندهای ایرانی رامجلههای پژوهشی خود در هم اکنون به چاپ یافته

. منتشر شوندبه زبان فارسی و تخصصی  هامجلهشود یک مجله علوم دامی به زبان انگلیسی و سایر پیشنهاد می 

له جهای تخصصی در هر مایجاد بخش یا تغذیه طیور و نشخوارکنندگان یا ژنتیک و اصالح داممجله تخصصی  ،برای نمونه

از سویی، وجود بیش های مختلف خودداری شود. های موازی در دانشگاهنتشار مجلهمنتشر شوند و از ا با تعداد زیادی مقاله

 .ضرورتی ندارد، برای نمونه در دانشگاه تهران و پردیس ابوریحان، از یک مجله تخصصی در هر دانشگاه

یران سابق( و علوم دامی ایران )علوم کشاورزی ا Journal of Livestock Science and Technologiesهای مجله

 Journal of Livestock Science andمجله که باتوجه به اینهای مهم دارای امتیاز بیشتری بودند. شاخص  در 

Technologies ه بیشترین امتیاز را داشت، عهای مورد مطالشود و از نظر شاخصعلوم دامی ایران اداره می از سوی انجمن 

 . شودها توجه ویژه های علمی در انتشار مجلهشود که به نقش انجمنتوصیه می

 -ها، دارای عنوان علمیاثرگذاری علمی و کاربردی آن درجهاز  جداهای مورد بررسی در این پژوهش، همه مجله 

از د. وشترویجی واقعی برای مهندسان و دامپروران به خوبی احساس می -کمبود یک مجله علمی ،بنابراین .پژوهشی بودند

نیز ها آنبودند و تقاضا برای ترویج  پذیرمحور و ترویجهای علمی و مسئلههای کنونی دارای جنبهاین جهت که پژوهش

 های ترویجی نیز ضرورت خواهد داشت. مجله وجود دارد، بها دادن به
 

 سپاسگزاری

 شود.ری میاز فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران برای تأمین اعتبار این طرح سپاسگزا
 

 منابع

 .eval.journals.iau.irاز  برگرفته اسالمی.  آزاد دانشگاه نشریات ارزیابی . سامانه1314نام بی -1

گذاری و  سیاست دفتر فناوری، و پژوهش معاونت فناوری، و تحقیقات علوم وزارت علمی، نشریات . سامانه1314نام بی -7

 . http://journals.msrt.irاز  برگرفته کشور، علمی شریاتن کمیسیون پژوهشی، امور ریزیبرنامه

، 1313های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های مجلهعنوان .1314 نامبی -3

 .http://journals.msrt.irبرگرفته از 

http://journals.msrt.ir/
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  .7(7: )181-118 در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

. آمار و احتماالت کاربردی. تهران، موسسه انتشارات 1386. س.ع ،و پیغمبریح.  ،نوغانیزدی صمدی، ب.، امیری -5
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A Qualitative Evaluation of Animal Science Journals Published 
 in Iran 

 

N. Sefidbakht1, A. Nikkhah, R. VaezTorshizi, M.J. Zamiri, M. Zaghari 

  and M. Moradi2 

 

As part of a reaserch project on the evaluation of agricultural journals by the Iranian 

Academy of Sciences, the objective of this study was to evaluate the quality of animal science-

related periodicals and management aspects of the journals in Iran. Ten indices were designed 

for evaluating the quality of published papers and another 10 indices for evaluation of the 

editorial quality of the journals. These indices were applied to 11 available journals published in 

2014. The data were statistically analyzed using the “normal distribution” procedure to rank the 

journals into 5 categories from “very good” to “very weak”. The results showed that 27.3% of 

the journals ranked “very good” or “good”, 54.4% “intermediate”and 27.3% “weak”. The 

journals were also compared for five important indices related to innovativeness, applicability 

and up-to-dateness of the articles and practical usefulness and necessity of publication of the 

journal. Among the journals evaluated, Journal of Livestock Sciences and Technologies (in 

English), Iranian Journal of Animal Science and Ruminant Research (both in Farsi), achieved the 

highest scores in 3 indices. Other journals did not rank high in any of the indices. It is 

recommended that journals put more emphasis on the quality when accepting papers for 

publication, publication of very weak journals be discontinued, and more support be given to the 

journals sponsored by the scientific societies. 

 Key words: Agricultural journals of Iran, Animal Science, Evaluation, Iran Academy of 

Sciences.  
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