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کارنامه علمی مجله فضای جغرافیایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC

چکيده
اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت انتشارات علمي مجله فضای جغرافيايي در سالهای  8393-8319با رويکرد علمسنجي
انجام شده است .يافتههای پژوهش حاکي از آن است که مجله فضای جغرافيايي در پنج سال مورد بررسي  223مقاله به چاپ
رسانده است که از اين تعداد حدود  18درصد مقاالت به صورت چندنويسندگي انجام گرفته و بيانگر آن است که روابط
همتاليفي در ميان نويسندگان مجله به وفور يافت ميشود و شاخص درجه همکاری در سالهای مختلف نيز اين مساله را
تاييد مينمايد .همچنين ميانگين شاخص همکاری در هر مدرک  2/5بوده است .به بيان ديگر در هر مدرک بيش از دو نفر با
هم همکاری دارند 55 .درصد از همکاران نويسندگان از دانشگاههای مختلف بوده و اين مساله بيانگر عدم مشارکت گروهي
بيندانشگاهي نويسندگان اين مجله است .نويسندگان دانشگاه تبريز  22درصد از مقاالت اين مجله را توليد نمودند.
کليد واژهها :مجله فضای جغرافيايي ،کارنامه علمي ،روابط همنويسندگي ،شاخص همکاری ،درجه همکاری.
 -8عضو هيات علمي مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و

فناوری.ISC ،

 -2عضو هيات علمي مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و

فناوری.ISC ،
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مقدمه
زنجيره توليد ،انتشار و بهکارگيری دانش فرايند مستمر و پيچيدهای است که مستلزم فعاليت ،همکاری و تعامل اجزاء
و نهادهای مختلف برای تکميل زنجيره است (هيل )81 :2228 ،3توليد علم موجب افزايش دانش و فناوری و در
نتيجه اشتغال و ثروت شده و در نهايت موجب صلح ،قدرت و امنيت اجتماعي ميگردد (صبوری.)28-23 :8312 ،
يکي از شاخص های توليد علم هر کشور بررسي کمي و کيفي توليدات مجالت علمي آن کشور ميباشد .در اين
راستا يکي از مالکهای ارزيابي توان علمي ،تعداد مقاالت نمايهشده مجالت علمي در نمايههای معتبر ميباشد ..برای
دسترسي به بهترين مجلهها ،از روشهای گوناگوني استفاده ميشود .يکي از معمولترين و متداولترين معيارهای
ارزيابي مجلهها که در سطح بينالمللي مطرح ميباشد ،معيارهايي است که توسط ناشران معتبر بينالمللي مانند
موسسه اطالعات علمي 1رواج يافته است (نوروزی چاکلي؛ نورمحمدی)23 :8318 ،؛ و از آنجا که يکي از گامهای
مهم در شناسايي نيازهای اساسي کشور که در درجهدهي و تعريف پژوهشهای آتي نقشي محوری دارد،
بررسي و تجزيه و تحليل مجالت علمي ميباشد و دليل اين امر به نقش اين مجالت مربوط ميشود که
يکي از مهمترين و اصليترين جايگاهها را در ارائه دانش علمي کشور عهدهدار هستند.
در اين پژوهش تالش ميشود به تحليل و ارزيابي يکي از مجالت علمي پژوهشي کشور "مجله فضای جغرافيايي"
پرداخته شود و با ارزيابي مقاالت نمايهشده آن در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم 5چشماندازی کلي از رويکرد
علمي اين نشريه ارائه گردد ،تا براين اساس ،مسئوالن و پژوهشگران مجله بتوانند از نقاط ضعف و قدرت خود
آگاه شوند و به تقويت توانمندیها و حوزههای علمي پرکار و نيز زدودن ضعفهای موجود بپردازند و به
پربارترکردن کارنامه علمي و ارتقاء ساختار فکری خود کمک نمايند .در همين راستا مسئله پژوهش اين
خواهد بود که ارزيابي و تحليل علمسنجي مجله فضای جغرافيايي درطي سالهای  8393-8319چگونه بوده است؟

اهداف پژوهش
 شناسايي تعداد و روند توليدات علمي نويسندگان مجله فضای جغرافيايي در بازة زماني  8319تا . 8393 بررسي الگوی مشارکت و نسبت توليدات انفرادی و مشارکتي نويسندگان مجله فضای جغرافيايي. توزيع مشارکت دروندانشگاهي و بينموسسهای نويسندگان مجله فضای جغرافيايي.3- Hil
(4- Institute of Scientific Information (ISI
5- Islamic World Science Citation Center
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 تعيين پرتوليدترين دانشگاه در تاليف مقاالت مجله فضای جغرافيايي. تعيين پرکارترين نويسنده مجله فضای جغرافيايي. تعيين درجه همکاری نويسندگان مجله فضای جغرافيايي. تعيين شاخص همکاری نويسندگان مجله فضای جغرافيايي.پيشينه پژوهش
علينژاد و همکاران (علينژاد و همکاران )818-885 :8393 ،در پژوهشي به بررسي شاخصهای مختلف همتاليفي
نويسندگان مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي پرداختند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد که حدود  82درصد
مقاالت با مشارکت دو نويسنده انجام شده است و  51درصد از نويسندگان مجله ،روابط همنويسندگي داشتند .تعداد
 12مقاله با مشارکت نويسندگان همکار از يک دانشگاه تاليف شده و تنها در تاليف  88مقاله ،نويسندگاني از
دانشگاههای مختلف با هم همکاری نمودند و اين بيانگر عدم همکاری گروهي بين دانشگاهي نويسندگان است.
اسدی و ثقفي ( .)831-888 :8392در مقاله ای به بررسي ميزان هم تاليفي پژوهشگران ايراني در حوزه فني و
مهندسي در سالهای  8992تا  2282پرداختند .يافتههای آنها نشان ميدهد الگوی مشارکت نويسندگان به صورت
دو نويسنده بوده است .به گونهای که  92درصد توليدات به صورت مشارکتي بوده است.
همايي و همکاران ( .)891-855 :8392در مقالهای به تحليل استنادی مقاالت فصلنامه معرفت فلسفي پرداختند.
دادههای آنها نشان ميدهد که  835مقاله به صورت انفرادی و  18مقاله توسط دو نويسنده و تنها يک مقاله با
همکاری سه نويسنده تاليف گرديده است.
دانش و همکاران ( .)22-5 :8311در پژوهش خود به بررسي مقاالت حوزه کتابداری و اطالع رساني در پايگاه
امرالد 8طي سالهای  2225– 2223پرداختند .يافتههای آنان نشان ميدهد که  1322مقاله با همکاری  82582نويسنده
منتشر شده است .آنان همچنين به بررسي پرتوليدترين نويسنده ،پرتوليدترين کشور ،پرتوليدترين مراکز پژوهشي و
پرتوليدترين مجالت پرداختند.

6 - Emerald
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مواد و روشها
پژوهش حاضر ،پيمايشي با رويکرد علمسنجي است .در پژوهش پيمايشي ،گردآوری نظاممند اطالعات از نمونهها يا
پاسخگويان به منظور شناسايي يا پيشبيني جنبههايي از رفتار جامعه مدنظر است (کومار .)8351 ،5جامعه پژوهش را
مقاالت منتشر شده در مجله فضای جغرافيايي در بازة زماني  8319تا  8393تشکيل ميدهد .دادهها از سايت مجله
فضای جغرافيايي و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم گردآوری شد .تمامي مقاالت اين مجله از لحاظ وضعيت
انتشارات در سالهای مذکور ،زبان نگارش ،روند مشارکت گروهي نويسندگان ،پرکارترين نويسنده ،پرتوليدترين
موسسه ،توزيع مشارکتي و انفرادی نويسندگان و توزيع فراواني نويسندگان همکار ،شاخص همکاری و درجه
همکاری مورد بررسي قرار گرفت .در تحليل آماری مقاالت ،تمام دادهها وارد نرم افزار اکسل شد و بررسي و ارزيابي
صورت گرفت و جداول و نمودارها رسم گرديد.
یافتهها و بحث
دادههای اوليه در مورد مجله فضای جغرافيايي از طريق پايگاه استنادی علوم جهان اسالم و همچنين سايت خود
مجله استخراج گرديد .با توجه به پنج سال مورد بررسي 22 ،شماره مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت .در اين
قسمت تالش شده است به صورت آماری و با کمک جداول ،توزيع فراواني دادههای بهدست آمده مورد بررسي قرار
گيرد .در جدول شماره  8توزيع فراواني مقاالت مجله فضای جغرافيايي در سالهای  8393 –8319نشان داده شده
است.
با توجه به جدول شماره ( )8مالحظه ميشود که مجله فضای جغرافيايي در سالهای مورد بررسي با انتشار 223
مقاله در  22شماره ،تقريبا نظم انتشاراتي را رعايت ننموده است .اما در سالهای  8398به بعد نظم انتشاراتي در اين
مجله رعايت شده است (شکل  .)8در اين مجله از مجموع  223مقاالت ،تمامي مقاالت به زبان فارسي نوشته شده
است.

7- Kumar

کارنامه علمی مجله فضای جغرافیایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC

921

جدول  -1توزیع فراوانی مقاالت مجله فضای جغرافيایی در سالهای 1191 – 1189
سال

مدرک

درصد

8319

32

81/35

8392

13

89/21

8398

52

22/12

8392

19

28/95

8393

19

28/95

.
شکل  :1نمودار توزیع فراوانی مقاالت مجله فضای جغرافيایی مندرج در جدول شماره ()1
جدول  -2الگوی مشارکت نویسندگان در تاليف مقاالت
سال

چهار نويسنده

سه نويسنده

دو نويسنده

تک نويسنده

تعداد مقاالت

8319

3

28

88

2

32

8392

5

8

85

83

13

8398

88

83

28

5

52

8392

88

22

81

1

19

8393

81

88

82

5

19

کل

18

58

53

38

223

درصد مشارکت

22/5

31/28

32/5

83/5

-
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الگوی مشارکت نويسندگان
بررسي همکاریهای علمي بر اساس مقاالت و نشريات ميتواند ميزان همکاری در سطح موسسات ،پژوهشگران و
سطوح ملي و بينالمللي را مشخص نمايد .مشارکت های علمي در سطح حوزههای علمي و رشتههای مختلف
متفاوت است ( .)Frame and Carpenter,1979: 485تحقيقات مختلف نشان داده که ميزان مشارکت در رشتههايي
مانند پزشکي باليني ( )Katz and Martin,1997: 15و علوم کاربردی ( )Gordon,1980: 193بيشتر است .در جدول
شماره ( )2الگوی مشارکت نويسندگان مجله فضای جغرافيايي در سالهای مورد بررسي مشاهده ميشود .دادهها
نشان ميدهد مقاالت اين مجله بيشتر به صورت چند نويسندگي است .به عبارتي تقريبا  35درصد از مقاالت
فصلنامه در اين پنج سال به شکل سه نويسنده تاليف گرديده است .همچنين حدود  32درصد مقاالت دو نويسنده
بوده و  22درصد مقاالت به صورت چهار نويسنده بوده است و تنها حدود  81درصد مقاالت به صورت تک
نويسنده ميباشد .اين اعداد بيانگر آن است که  18درصد از مقاالت مجله به صورت مشارکت گروهي است و
گرايش نويسندگان به نگارش انفرادی ضعيف بوده و همکاری در تاليف مقاالت در اين نشريه بسيار مشهود ميباشد.
جدول  -1توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان همدانشگاهی و بين موسسهای در تاليف مقاالت گروهی
شماره ها

هم دانشگاهي

دانشگاه های مختلف

8319

85

7

8392

22

8

8398

28

22

8392

28

19

8393

89

21

درصد

55/5

13/5

مجموع

105

18
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شکل  :2نمودار توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان همدانشگاهی و بين موسسهای

همانگونه که در شکل  2مشاهده ميشود  55درصد از همکاران نويسندگان از دانشگاههای مختلف بوده است و اين
مساله بيانگر عدم مشارکت گروهي بيندانشگاهي نويسندگان اين مجله است و نشان ميدهد نويسندگان بيشترتمايل
دارند در تاليف مقاالت ،به صورت دروندانشگاهي با ساير نويسندگان همکاری نمايند.
جدول  -2پرتوليدترین دانشگاههای همکار در توليد مقاالت مجله فضای جغرافيایی
موسسه

مدرک

درصد

دانشگاه تبريز

31

89/8

دانشگاه اصفهان

89

82/85

دانشگاه زنجان

89

82/85

دانشگاه تهران

85

9

دانشگاه تربيت مدرس

85

1/13

دانشگاه سيستان و بلوچستان

82

5/28

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

1

1/19

دانشگاه خوارزمي

1

1/19

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

8

3/35

دانشگاه زابل

5

2/18

دانشگاه شهيد بهشتي

5

2/18

دانشگاه يزد

5

2/18

دانشگاه کردستان

5

2/18
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شکل  :1پرکارترین دانشگاههای همکار در توليد مقاالت مجله فضای جغرافيایی

نويسندگان پرکار

در شکل  1پرکارترين نويسندگان مجله فضای جغرافيايي به همراه تعداد مقاالت و درصد مشارکت آنها نشان داده
شده است .با نگاهي به جدول مالحظه ميگردد که "مسعود جاللي" با  1مقاله در صدر پرکارترين نويسندگان اين
مجله قرار دارد و "مسعود تقوايي" با  8مقاله در رتبه دوم جای دارد .پس از او "قويدل رحيمي ،جهانبخش ،رکن
الدين افتخاری و ميرموسوی" با  5مقاله رتبه سوم نويسندگان پرکار را به خود اختصاص دادهاند و "خسروی،
رضايي مقدم ،حسينزاده دلير و خورشيددوست" با چهار مقاله جزو ده نويسنده پرکار اين مجله ميباشند .شايان ذکر
است که رتبهبندی افراد در اين بخش بر اساس تعداد مقاالت آنها صورت گرفته است و مالک برتری مقاالت آنها
نسبت به ساير نويسندگان نمي باشد .در اين پژوهش کميت مقاالت مورد بررسي قرار گرفته است نه کيفيت محتوايي
آنها .چرا که بررسي کيفي مقاالت در حيطه کاری اين پژوهش قرار نميگيرد.
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شکل  :2پرکارترین نویسندگان مجله فضای جغرافيایی

درجه همکاری يا DC8

برای محاسبه نسبت مقاالت دارای چند نويسنده (چند نويسندگي) از شاخص درجه همکاری ( )DCاستفاده شد .اين
شاخص نشان دهنده نسبت مقاالت دارای چند نويسنده به کل مقاالت مجموعه بررسي مي باشد و با استفاده از رابطه
زير محاسبه مي شود:
DC= 1-

در رابطه باال

= تعداد مقاالت تحقيقاتي دارای يک نويسنده که در دوره زماني مشخصي در يک زمينه منتشر

شدهاند و  =Nتعداد کل مدرک توليد شده در سال  Xمي باشند (آجي فيروکي و همکاران.)853 :8318 ،
همانگونه که در جدول شماره ( )5مشاهده ميشود ،درجه همکاری نويسنده در پنج سال مورد نظر تقريبا يکسان
است و تنها در سال  8392نسبت به سالهای ديگر پايينتر بوده است و باالترين درجه همکاری در اين مجله در
سال  8319مشاهده ميشود که نشان ميدهد نويسندگان مقاالت در اين سال گرايش بيشتری به همتاليفي داشتند.
همچنين ميانگين درجه همکاری نويسندگان در اين پنج سال 2/15 ،است.

8- Degree of Collaboration
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جدول  - 5درجه همکاری گروهی نویسندگان به تفکيک شمارگان مجله
سال

درجه همکاری نویسندگان

8319

0/91

8392

0/59

8398

0/ 9

8392

0/91

8393

0/85

ميانگين

0/85

شاخص همکاری يا CI9

برای محاسبه شاخص همکاری يا ميانگين نويسندگان مقاالت در هر سال ،از فرمول زير استفاده شده است.
=CI

در رابطه باال  = Fjتعداد مقاالت تحقيقاتي دارای  jنويسنده که در دوره زماني مشخصي در يک زمينه
منتشر شدهاند؛
 =Nتعداد کل مقاالت تحقيقاتي که در همان دوره زماني مشخص در آن زمينه منتشر شدهاند.
 =Kبيشترين تعداد نويسندگان به ازای هر مقاله در يک زمينه (آجي فيروکي و همکاران.)852 :8318 ،
همانگونه که در جدول شماره ( )8مشاهده ميشود ،روند مشارکت نويسندگان در سالهای  8398تا  8393نسبتا
يکسان بوده و تنها شاخص همکاری شمارههای  8392مجله کمي پايينتر از ميانگين بوده است .باالترين شاخص
همکاری نويسندگان در سال  8319مشاهده ميشود .ميانگين شاخص همکاری در هر مدرک  2/5بوده است .به بيان

9- Collaborative Index
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ديگر در هر مدرک بيش از دو نفر با هم همکاری دارند .و اين آمار حاکي از آن است که نويسندگان تمايل زيادی به
همکاری در تاليف مقاالت دارند.
جدول  -5شاخص همکاری گروهی نویسندگان به تفکيک شمارگان مجله
سالهای مجله

شاخص همکاری نویسندگان

8319

1/09

8392

1/81

8398

2/ 5

8392

2/81

8393

2/75

ميانگين

2/51

نتيجهگيری
يافتههای پژوهش نشان ميدهد که در سالهای  ،8319-8393در مجموع  223عنوان مقاله در مجله فضای جغرافيايي
به چاپ رسيده است .الگوی مشارکت نويسندگان حاکي از آن است که  18درصد از مقاالت با همکاری چند
نويسنده و تنها  81درصد مقاالت تک نويسنده بوده است 55 .درصد از همکاران نويسندگان از دانشگاههای مختلف
ميباشد و اين مساله بيانگر عدم مشارکت گروهي بيندانشگاهي نويسندگان اين مجله است .دانشگاه تبريز با توليد
 31مقاله در صدر پرتوليدترين موسسه همکار در اين پنج سال مورد بررسي قرار دارد .به عبارت ديگر نويسندگان
دانشگاه تبريز  22درصد از مقاالت اين مجله را به خود اختصاص دادهاند .در ميان ده نويسنده پرکار مجله فضای
جغرافيايي" ،مسعود جاللي" با  1مقاله در صدر پرکارترين نويسندگان اين مجله قرار دارد .ميانگين درجه همکاری
نويسندگان در اين پنج سال 2/15 ،است .در تمامي سالها به غير از  8392درجه همکاری نويسندگان بيشتر از
ميانگين بوده و نشان ميدهد که نويسندگان مجله بيشتر به صورت گروهي و چند نويسندگي به تاليف مقاالت
پرداختند .روند مشارکت نويسندگان در سالهای  8398تا  8393نسبتا يکسان بوده و تنها شاخص همکاری
شمارههای  8392مجله کمي پايينتر از ميانگين بوده است .باالترين شاخص همکاری نويسندگان در سال 8319
مشاهده ميشود .ميانگين شاخص همکاری در هر مدرک  2/5است .به بيان ديگر در هر مدرک بيش از دو نفر با هم
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همکاری دارند .و اين آمار حاکي از آن است که نويسندگان تمايل زيادی به همکاری در تاليف مقاالت دارند .اميد
است مجله فضای جغرافيايي در آيندهای نزديک به ضريب تاثير بااليي در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم که متولي
ارزيابي نشريات کشور است ،دست يابد و ارزش علمي خود را دو چندان نمايد در نتيجه پيشنهاد ميشود
نويسندگان در تاليفات خود از مقالههای به روز بيشتر استفاده نمايند ،همچنين استناد به مقالههای اين مجله نيز مورد
توجه قرار گيرد .عالوه بر اين انتظار مي رود نويسندگان اين مجله همانند سابق به مشارکت گروهي در تاليف مقاالت
ادامه دهند تا روابط قوی در همتاليفي نويسندگان مجله حفظ شود.
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