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چکیده
هدف :هدف این مقاله تعیین معتبرترین مجالت انگلیسی زبان الکترونیکی رایگان حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر
معماری در سال  2013موجود در پایگاه دوج میباشد.
روش :پس از شناسایی مجالت الکترونیکی انگلیسی زبان رایگان در حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر معماری از
پایگاه راهنمای مجالت الکترونیکی دوج ،با استفاده از سیاهه وارسی و با رویکرد کیفی تمامی  1111مجله این حوزه مورد
بررسی قرار گرفت .در بخش دیگر با استفاده از روش وبسنجی و با رویکردکمی ،نشانیهای اینترنتی  918مجله منتخب به
منظور تعیین پیوندهای دریافتی از طریق سایت " "Majestic SEOبررسی گردید و عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی آنها
محاسبه شد .با توجه به تعداد باالی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان ،تنها  11مجله بر تر در هر حوزه معرفی میگردند.
یافتهها :برخی از یافته های پژوهش گویای این امر است که  71/77درصد از مجالت الکترونیکی در حوزههای کشاورزی،
فنی و مهندسی و هنر معماری از دیدگاه معیارهای کیفی از وضعیت مطلوبی برخوردارند .پرپیوندترین مجله در حوزه کشاورزی
عبارت است از ،"Nutrition Journal" :در حوزه فنی و مهندسیThe International Arab Journal of " :
 ،"Information Technologyهمچنین ،در حوزه هنر و معماری عبارت است ازInternational Journal of " :
 ."Designرتبهبندی مجالت بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی نیز نشان داد که مجله " " EFSA Journalدر
 نویسنده رابطfarshid.danesh@iauh.ac.ir :
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حوزه کشاورزی؛ مجله ""International Journal of Communications, Network and System Sciences
در حوزه فنی و مهندسی؛ و مجله" "The Irish Journal of Gothic and Horror Studiesدر حوزه هنر و معماری؛
برترین مجالت میباشند .همچنین ،نتایج نشان داد که بین میزان پیوندهای دریافتی و عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی رابطه
مثبت ومعنی داری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش میتواند پژوهشگران و مسئوالن پژوهشی دانشگاههای کشور را در راستای شناسایی مجالت
معتبر الکترونیکی رایگان حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر معماری یاری نماید .همچنین ،کتابخانهها با مدیریت
مجالت الکترونیکی رایگان می توانند در وقت و هزینه کاربران صرفه جویی نمایند.
کلیدواژهها :مجالت الکترونیکی ،پیوندهای دریافتی ،عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی ،وب سنجی ،کشاورزی ،فنی و
مهندسی ،هنر معماری ،دسترسی آزاد

مقدمه و بیان مسأله
در چند دهه اخیر ،مفهوم دسترسی آزاد به طور فزایندهای در قلمرو نشر الکترونیکی در خالل ایجاد نظامهای خود آرشیوی
رواج یافته است ( .)Poynder, 2004در این راستا ،رامشا و پاندیتا ( )Pandita and Ramesha, 2013بیان میکنند که تا
سال  1881تنها پنج مجله علمی به صورت دسترسی آزاد وجود داشت ،اما امروزه شاهد رشد پایگاههای اطالعاتی با هدف دسترسی
آزاد (همچون دوج 1که بیش از  8711مجله به زبانها و موضوعهای گوناگون را پوشش داده است) میباشیم .ریشه شکلگیری
چنین جنبشی در عرصه نشر در این است که ،در سراسر جهان اغلب فعالیتها و طرحهای پژوهشی با حمایتها دولتی صورت می-
گیرد که منبع تأمین مالی آنها از طریق مالیاتها و هزینههای مردمی میباشد؛ بر این اساس ،دسترسی آزاد به بروندادهای این
فعالیتها حق تمام مردم است ( .)Gul, Wani, & Majeed, 2008افزون بر این ،پیدایش محیط اینترنتی و قابلیتهای آن،
هزینه هنگفت اشتراک مجالت ،بحرانهای اقتصادی کتابخانهها برای خرید مجالت ،چالشهای دسترسی به منابع علمی در
کشورهای در حال توسعه از دیگر دالیلی است که باعث ایجاد این تحول عظیم گردید ( Lor, 2007به نقل ازRaju , et al , :
 .)2012از عمدهترین شیوهها و مدلهای جنبش دسترسی آزاد اطالعات علمی ،نشر مجالت الکترونیکی رایگان میباشد .سوان

1

( (2006بر این باور است که نباید محتوای این مجالت را کم ارزش و کنترلنشده دانست ،چرا که ،فرآیند داوری مقاالت
مجالت الکترونیکی رایگان همچون قالبهای اشتراکی و چاپی است.
با توجه به نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه به اطالعات علمی رایگان باکیفیت ،کتابداران و کتابخانهها نقشهای جدید و به
سزایی در زمینه مدیریت مجالت الکترونیکی رایگان بر عهده دارند ( .)Raju , et al , 2012با توجه به حجم رور افزون این
مجالت در سالهای اخیر ،کتابخانهها با چالشهایی در عرصه مجموعهسازی منابع مواجه شدهاند و از این رو ،مدیریت و
دسترسپذیری تمامی این منابع امکانپذیر نیست ( .)Joshi & et Al, 2012بنابراین ،گزینش مجالت الکترونیکی رایگان با
استفاده از سازوکارها و معیارهای کیفی و نیز شیوههای کمی به منظور سهولت در بازیابی و صرفهجویی در وقت و هزینه کاربران
ضروری به نظر میرسد .در این راستا ،دانش و دیگران ( )1981به شناسایی معتبرترین مجالت الکترونیکی رایگان حوزه پزشکی
پرداختهاند.
از آنجایی که مجالت الکترونیکی رایگان در رشد علمی کشورهای در حال توسعه و ارتقاء سطح کیفی پژوهشگران نقش
مهمی دارند ،بنابراین مسأله پژوهش حاضر معرفی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و
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هنر معماری با استفاده از رویکردهای کیفی و کمی است و نیز سنجش رابطه میان پیوندهای دریافتی مجالت با عامل تأثیرگذار
تجدیدنظرشده وبی آنان میباشد.
هدف پژوهش
هدف اصلی این مقاله تعیین معتبرترین مجالت انگلیسی زبان الکترونیکی رایگان حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و
معماری در سال  1119میباشد .به منظور دستیابی به این هدف پاسخ به پرسشها و فرضیه زیر ضروری است:


رتبهبندی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر معماری بر اساس پیوندهای

دریافتی چگونه است؟


رتبهبندی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر معماری بر اساس عامل تاثیرگذار

تجدیدنظرشده وبی چگونه است؟


رابطه معنیداری میان پیوندهای دریافتی مجالت با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی آنها وجود دارد.

مرور پیشینه پژوهش
در حوزه مجالت الکترونیکی غیر رایگان و رایگان از جنبههای مختلف ،پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است .برخی
منابع در زمنیه شناسایی و استفاده از مجالت الکترونیکی مطالبی را ارائه نموده اند .ریچ و رابین در پژوهش خود ایجاد مجموعهای
از مجالت الکترونیکی و طراحی یک وب سایت را برای دسترسی به آنها مورد بررسی قرار دادند .آنها در پایان پژوهش خود بیان
داشتند که به منظور افزایش دسترسی کاربران ،وب سایت کتابخانه باید دارای یک صفحه مجزا و دربرگیرنده پیوند به مجالت
الکترونیکی باشد ( .)Rich and Rabine, 1999در زمینه رشد مجالت الکترونیکی رایگان از لحاظ جغرافیایی ،موضوعی نیز
پژوهشهایی انجام شده است .در این راستا؛ پاندیتا و رامشا ( ) Pandita and Ramesha, 2013در پژوهش خود به بررسی
رشد مجالت الکترونیکی رایگان در دهه اخیر پرداختند .یافته ها آنها حاکی از آن است که ،مجالت الکترونیکی در این دهه رشد
 111درصدی داشتهاند .از لحاظ جغرافیایی نیز بیشترین رشد مجالت در قاره اروپا با  9111مجله الکترونیکی دیده میشود .در
پژوهشی دیگر؛ کلینی و همکاران ( )Koleini & et al, 2013به بررسی مجالت الکترونیکی رایگان کشور مالزی پرداختند.
نتایج نشان داد که ،در میان  112مجله مالزیایی ،دانشگاه¬ها از جمله حامیان و ناشران اصلی این مجالت میباشند .همچنین تعداد
مجالت در حوزههای "علوم اجتماعی" و "مهندسی و فناوری" نسبت به سایر موضوعات بیشتر بوده و اکثر این مجالت به زبان
انگلیسی منتشر میشوند .برخی پژوهشگران نیز به بررسی نگرش کاربران در استفاده از مجالت الکترونیکی پرداخته اند .از جمله
این پژوهشها می توان به پژوهش لیو ( )Liew, 2000اشاره نمود .یافتههای پژوهش او نشان داد که  79/5درصد از پاسخگویان،
مجالت الکترونیکی را به دالیلی مانند :ویژگی فرامتنی ،امکانات جستجو ،دسترسپذیربودن در تمامی زمینهها ،سهولت و سرعت
بازیابی ،قابلیت چاپ مقاالت تمام متن ،دسترسی به اطالعات وسیع در مدت زمان محدود و غیره بر مجالت چاپی ترجیح میدهند.
در زمینه اهمیت مجالت الکترونیکی نیز فاسمایر و یانگ ( )Fosmire & Young, 2000تأثیر مجالت الکترونیکی رایگان
علمی را بر پژوهشهای علمی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که استفاده از مجالت الکترونیکی رایگان ،تأثیر مثبتی بر
روند پژوهشهای علمی گذارده است.
امروزه ،در بیشتر رشتههای د انشگاهی ،وب اولین گزینه برای پدیدآورندگان به منظور انتشار نتایج پژوشهای جدید است.
گسترش نشر الکترونیک در وب ،امکان بررسیهای متعددی را در زمینههای وبسنجی فراهم ساخته است .اسمیت ( Smith,
 )2004ده مجله الکترونیکی رایگان کتابداری و اطالع رسانی را استخراج کرده است و با استفاده ازموتورکاوش آلتاویستا 1اقدام
. AltaVista
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به یافتن پراستنادترین این مجالت نموده است .کوشا ( )Kousha, 2004نیز پانزده مجله الکترونیکی رایگان در زمینه علوم
کتابداری و اطالع رسانی را از طریق راهنمای مجالت الکترونیکی رایگان استخراج نمود .این پژوهش نشان داد که ارتباطات علمی
رسمی بین پژوهشگران گرایش زیادی به محیط وب دارد .در داخل کشور نیز در زمینه مجالت الکترونیکی پژوهشهایی صورت
گرفته است .حمیدی ( )1999از نتایج پژوهش خود هشتاد و سه معیار برای انتخاب مجالت الکترونیکی التین اشتراکی به دست
آورد .در پژوهشی دیگر ،اصنافی ( )1991پر استنادترین مجالت الکترونیکی رایگان رشتههای دانشگاهی دانشگاه شهید چمران
اهواز را تعیین نمود .او با استفاده از روش وب سنجی ،شصت و سه مجله پر استناد را مشخص نمود .دانش و دیگران ( )1981نیز به
ارزیابی و تعیین معتبرترین مجالت الکترونیکی انگل یسی زبان علوم پزشکی با روش تحلیل محتوا و همچنین تحلیل پیوند پرداختند.
نتایج نشان داد که در میان مجالت معتبر حوزه بهداشت ،مجله  ،New South Wales Public Healthدر حوزه پرستاری
مجله  ،online Journal of Rural Nursing and Health Careو در دندانپزشکی مجله  BMC Oral Healthو در
نهایت در حوزه پزشکی ،مجلهBrazilian Journal of Medical and Biological Research؛ معتبرترین مجالت حوزه
پزشکی میباشند.
مرور پیشینهها حاکی از این است که مجالت علمی رایگان نقش چشمگیری در توسعه دانش جهانی و گسترش ارتباطات
علمی پژوهشگران با یکدیگر دارند .در عین حال ،باید توجه کرد که هر مجله الکترونیکی رایگان که در محیط وب وجود دارد
قابل اعتماد و معتبر نیست .از این رو ،معیارهای کیفی و کمی برای سنجش کیفیت این منابع در پژوهشها در نظر گرفتهاند .با توجه
به خأل پژوهشی در زمینه تعیین مجالت الکترونیکی رایگان معتبر قلمروهای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معماری ،باید نسبت
به انتخاب این نوع مجالت از شبکه اینترنت اقدام نمود.
روششناسی پژوهش
نوع پژوهش کاربردی است و روش های تحلیل پیوند و تحلیل محتوا به کار گرفته شده و از دو رویکرد کیفی و کمی به منظور
ارزیابی م جالت الکترونیکی رایگان استفاده گردیده است .در مرحله نخست ،تمامی مجالت الکترونیکی قلمروهای کشاورزی ،فنی
و مهندسی و هنر معماری که به زبان انگلیسی بودند ،از پایگاه دوج 1استخراج گردید .سپس ،با استفاده از رویکرد کیفی و با
بهکارگیری سیاهه وارسی معتبری که پیشتر در مقاله دانش و دیگران ( )1998استفاده و روایی آن تأیید شده بود ،تمامی صفحات
وبی تمامی  1111مجله مورد ارزیابی قرار گرفتند .شاخص گزینش مجالت معتبر از دیدگاه کیفی بدین صورت بود که هر مجله ای
که نیمی از معیارهای این سیاهه وارسی را در برداشته باشد ،به عنوان مجله معتبر شناخته میشود .الزم به ذکر است که 91 ،معیار
کیفی در سیاهه وارسی در نظر گرفته شد که در پژوهش دانش و دیگران ( )1998موارد آن ذکر شده است .این معیارهای کیفی
عبارتند از :روزآمد بودن مجله ،تمام متن بودن مقاالت ،داشتن عنوان مشخص ،مشخص بودن سال انتشار ،دارابودن منابع و مآخذ
برای مقاالت مجله ،داشتن آرشیو از شمارههای پیشین مجله ،داشتن آرشیو کامل مقاالت شمارههای پیشین مجله ،دارا بودن فهرست
مندرجات ،دارا بودن چکیده برای مقاالت مجله ،امکان ذخیره و بارگذاری مقاالت ،داوریشدن مقاالت ،داشتن نشانی و دامنه
مشخص ،امکان برقراری تماس با مجله از طریق پست الکترونیکی ،امکان برقراری پیوندهای مختلف به خصوص در بخش منابع و
مآخذ مقاالت ،دارابودن خدمات آگاهی رسانی جاری مانند ALERT :و  ،RSSداشتن هیأت تحریریه ،داشتن ناشر ،سازمان یا
مؤسسه پشتیبانی کننده مجله ،امکان برقراری تماس با نویسندگان مقاالت از طریق پست الکترونیکی ،دارابودن کلیدواژههای اصلی
برای هر مقاله ،نمایه و چکیدهشدن مقاالت در ابزارهای نمایهسازی و چکیدهنویسی موجود ،تداوم و نظم انتشار مجالت ،منظمبودن
تاریخ انتشار مجله ،وجود اطالعات در مورد نویسندگان مقاالت و وابستگی آنان ،امکان خدمات ترجمه به زبانهای مختلف در

1

. http://www.doaj.org
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وب سایت مجله ،حضور در فهرستهای الکترونیکی همچون یاهو ،حضور در موتورهای کاوش همچون گوگل ،دارا بودن
تیترهای اصلی و فرعی و امکان بازگشت به صفحه اصلی ،دارابودن معادل چاپی ،داشتن امکان جستجوی پیشرفته با استفاده از
عملگرهای بولی ،سهولت در ذخیره و تهیه نسخه چاپی از مقاالت ،وجود فهرست موضوعی برای کلیه مقاالت مجالت
الکترونیکی ،مشخص بودن سال تأسیس ،امکان ارسال نظر خواننده برای نویسنده ،مطابقت با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
در مرحله بعدی این پژوهش ،از روش وبسنجی و از دو شاخص "پیوندهای دریافتی" و "عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده
وبی" مجالت معتبر شناخته شده و منتخب در بخش پیشین ،مورد مطالعه قرار گرفتند .به این ترتیب ،پیوندهای دریافتی مجالت از
طریق مجستیک سئو 1و از گزینه "  "external back linksاستخراج شدند.
به منظور محاسبه عامل تأثیرگذار تجدید نظرشده وبی یک وب سایت نیز ،تعداد پیوندهای دریافتی آن وب سایت بر حجم
صفحات وب سایت یا تعداد صفحاتی که توسط راهنمای اینترنتی و یا موتور کاوش نمایه شده است ،تقسیم میگردد .به منظور
محاسبه تعداد صفحات در وب سایت که توسط موتور کاوش گوگل نمایه شدهاند از فرمول " site:forumgeom.fau.edu
 "OR site:www.forumgeom.fau.eduاستفاده شده است .در ادامه؛ به منظور بررسی فرضیه مبنی بر وجود همبستگی میان
میزان پیوند های دریافتی مجالت با مقدار عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده وبی آنان ،آزمون همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد .با
توجه به اینکه ابزار پژوهش حاضر در پژوهش دانش و دیگران ( )1998مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن تأیید شده است .افزون
بر این ،پایایی سیاهه وارسی نیز قابل اندازه گیری نیست ،صرفا روایی صوری و محتوایی سیاهه وارسی بررسی و مورد تأیید قرار
گرفت.
یافتهها
در این بخش از مقاله ،یافتههای پژوهش به صورت پاسخ به پرسشهای پژوهش و در قالب جدولها و نمودارها ارائه میشود.
الزم به توضیح است که دسته بندی موضوعات حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر معماری برگرفته از دستههای موضوعی
پایگاه دوج میباشد .در جدول یک فراوانی و درصد مجالت الکترونیکی رایگان معتبر مستخرج از بخش نخست پژوهش و
بر مبنای سیاهه وارسی آورده شده است.
توزیع فراوانی و درصد مجالت الکترونیکی انگلیسی زبان حوزهای مورد بررسی چگونه است؟
جدول  .1توزیع فروانی و درصد مجالت الکترونیکی انگلیسی زبان حوزه کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معماری
حوزه ها

فراوانی مجالت انگلیسی زبان

فراوانی مجالت انگلیسی زبان معتبر

درصد مجالت انگلیسی زبان معتبر

علوم کشاورزی

181

199

91/12

فنی و مهندسی

719

519

28/15

هنر و معماری

111

29

22/22

جمع کل

1111

918

71/79

بررسی دادههای جدول  1نشان داد که در سه حوزه کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معماری  1111مجله الکترونیکی
رایگان انگلیسی زبان وجود دارد .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،ابتدا سیاهه وارسی جهت انتخاب مجالت الکترونیکی رایگان
انگلیسی زبان معتبر مورد استفاده قرار گرفت و مجالتی که حد نصاب الزم یعنی حداقل  51درصد امتیاز را کسب نکرده بودند از
جامعه پژوهش کنار گذاشته شدند و باقی مجالت یعنی  918مجله با استفاده از شاخصهای وب سنجی تحلیل شدند .به عبارت
دیگر 71/79 ،درصد از مجالت الکترونیکی موجود از دیدگاه معیارهای سیاهه وارسی از وضعیت مطلوبی برخوردارند ،این امر
نشان دهنده رعایت اصول نشر و مدیریت نشریات در حوزه نشر الکترونیکی و دسترسی آزاد در حوزههای کشاورزی ،فنی و
1

. Majestic SEO
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مهندسی و هنر و معماری میباشد .در ادامه نتایج این تحلیلها ارائه میشود .با توجه به تعداد باالی مجالت الکترونیکی رایگان
انگلیسی زبان ،تنها  11مجله بر تر در هر حوزه معرفی میگردند.
رتبه بندی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان حوزههای کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معمااری
بر اساس پیوندهای دریافتی
در ادامه ،نتایج رتبهبندی مجالت حوزههای مورد بررسی بر اساس میزان پیوندهای دریافتی ارائه میشود:
جدول  .9رتبهبندی مجالت حوزههای سهگانه به صورت کلی بر اساس پیوندهای دریافتی
تعداد

رتبه

عنوان مجله

نشانی اینترنتی

پیوندهای

موضوعها

دریافتی

علوم رایانه

1

The International Arab Journal of
Information Technology

http://www.iajit.org

121414

1

Sustainability: Science, Practice and
Policy

http://sspp.proquest.com

98024

فناوری محیط زیست

9

Nutrition Journal

http://www.nutritionj.com/

79692

علوم تغذیه

1

International Journal of Design

http://ijdesign.org/

61393

هنر های تجسمی

5

Contemporary Issues in Technology
and Teacher Education

http://www.citejournal.org/

53272

فناوری (کلی)

2

International Journal of Computer and
Distributed System

http://www.ijcdsonline.com

49363

علوم رایانه

7

Journal of the South African
Veterinary Association

http://jsava.co.za

45981

علوم دامی

9

The Journal of Artificial Intelligence
Research

http://www.jair.org/

43555

علوم رایانه

8

EURASIP Journal on Advances in
Signal Processing

http://asp.eurasipjournals.com/

42709

مهندسی هستهای و برق

11

Educational Technology & Society

http://www.ifets.info/

39525

فناوری (کلی)

نتایج رتبهبندی مجالت حوزههای کشاورزی ،فنی مهندسی و هنر و معماری به صورت کلی در جدول  1نشان از آن دارد که،
در مجموع ،مجالت " "The International Arab Journal of Information Technologyمربوط به علوم رایانه ،با
 111111پیوند دریافتی؛ " "Sustainability : Science, Practice and Policyمربوط به فناوری محیط زیست ،با 89111
پیوند دریافتی؛ و " "Nutrition Journalمربوط به علوم تغذیه ،با  78281پیوند دریافتی برترین مجالت میباشند.

نمودار  .1رتبهبندی مجالت حوزه کشاورزی براساس پیوندهای دریافتی

همانگونه که در نمودار یک مشاهده میشود ،پر پیوندترین مجالت حوزه کشاورزی عبارتند از،"Nutrition Journal" :
مربوط به علوم تغذیه؛ " ،"Journal of the South African Veterinary Associationمربوط به علوم دامی؛ و
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" ،"Journal of the International Society of Sports Nutritionمربوط به علوم تغذیه .این مجالت به ترتیب دارای
 15891 ،78281و  92929پیوند دریافتی میباشند.

نمودار  .9رتبهبندی مجالت حوزفنی و مهندسی براساس پیوندهای دریافتی

اعداد و ارقام نمودار  1گویای برترین مجالت حوزه فنی و مهندسی بر اساس پیوندهای دریافتی است ،این مجالت عبارتند از:
" ،"The International Arab Journal of Information Technologyبا  111111پیوند دریافتی؛
" ،"Sustainability : Science, Practice and Policyبا  89111پیوند دریافتی و " Contemporary Issues in
 ،"Technology and Teacher Educationبا  59171پیوند دریافتی .این مجالت مربوط به علوم رایانه ،فناوری محیط
زیست و فناوری (کلی) میباشند.

نمودار  .3رتبهبندی مجالت حوزه هنر و معماری بر اساس پیوندهای دریافتی

از دادههای نمودار  9چنین به دست می آید که بیشترین تعداد پیوند دریافتی در حوزه هنر و معماری مربوط به مجالت
" "International Journal of Designدر زمینه هنرهای تجسمی ،با  21989پیوند دریافتی؛ " "Film-Philosophyدر
زمینه هنرهای نمایشی ،با  95111پیوند دریافتی و " "Nineteenth-Century Art Worldwideدر زمینه هنر (کلی) ،با
 17221پیوند دریافتی میباشد.
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 فنی و مهندسی و هنر و معمااری،رتبه بندی مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان حوزههای کشاورزی
بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی
. فنی و مهندسی و هنر و معماری معرفی می گردند،در این بخش برترین مجالت الکترونیکی در حوزههای کشاورزی
 رتبهبندی مجالت حوزههای سه گانه بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی.3 جدول
عامل
موضوعها

تأثیرگذار
تجدیدنظر

نشانی اینترنتی مجله

عنوان مجله

رتبه

شده وبی
http://www.efsa.europa.eu/e
n/publications/efsajournal.ht
m

EFSA Journal

464

http://www.scirp.org/journal
/ijcns

International Journal of
Communications, Network and System
Sciences

1

علوم رایانه

374

http://www.scirp.org/journal
/jsea

Journal of Software Engineering and
Applications

3

365

http://www.scirp.org/journal
/epe

Energy and Power Engineering

مهندسی برق و هستهای

علوم رایانه

313

http://www.scirp.org/journal
/jilsa

Journal of Intelligent Learning Systems
and Applications

312

http://www.scirp.org/journal
/ait/

Advances in Internet of Things

علوم رایانه

312

http://www.scirp.org/journal
/wet/

Wireless Engineering and Technology

مهندسی برق و هستهای

متالوژی و معدن

292

http://www.gold.org/technol
ogy/research/gold_bulletin/

Gold bulletin : a quarterly review of
research on gold and its applications in
industry

8

http://www.ajisonline.com
علوم رایانه

288.4

The African Journal of Information
Systems

9

280

http://www.scirp.org/journal
/iim

Intelligent Information Management

علوم رایانه

علوم تغذیه

579

علوم رایانه

1

4

5

6

7

01

 فنی مهندسی و هنر و معماری به صورت کلی را بر اساس میزان عامل، دادههای ده مجله برتر حوزه های کشاورزی9 جدول
International "  در زمینه علوم تغذیه؛،"EFSA Journal"  مجالت، در این میان.تأثیرگذار تجدید نظر وبی نشان میدهد
Journal of Software " " وJournal of Communications, Network and System Sciences
 عامل تأثیرگذار. " هر دو در زمینه علوم رایانه؛ جایگاه نخست تا سوم در اختیار دارندEngineering and Applications
. میباشد971  و121 ،578 تجدیدنظرشده وبی این مجالت به ترتیب برابر با

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال سوم ،شماره  1و  ،2پیاپی  9و  ،11زمستان  92و بهار 1191

33

نمودار  .4رتبهبندی مجالت حوزه کشاورزی بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی

مطابق نمودار  ،1مجالت " ،"EFSA Journalبا عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی 578؛ " Communications in
 ،"Biometry and Crop Scienceبا  195 RWIFو " ،"Natural Product Radianceبا  ،199 RWIFبرترین
مجالت در حوزه کشاورزی به حساب میآیند .زمینه موضوعی این مجالت به ترتیب علوم تغذیه ،گیاهشناسی و کشاورزی (کلی)
میباشد .اغلب مجالت برتر این حوزه متعلق به موضوعهای کشاورزی (کلی) و علوم دامی هستند.

نمودار  .5رتبهبندی مجالت حوزه فنی و مهندسی بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی

همانگونه که دادههای نمودار  5نشان میدهد ،از میان  29مجله حوزه فنی و مهندسی ،مجالت " International Journal
 ،"of Communications, Network and System Sciencesبا عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی 121؛ " Journal
 ،"of Software Engineering and Applicationsبا عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی 971؛ و " Energy and
 ،"Power Engineeringبا عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی  925رتبههای نخست تا سوم را در اختیار دارند .دو مجله
نخست در حوزه علوم رایانه و مجله سوم در حوزه مهندسی برق و هستهای به انتشار مقاله میپردازند .الزم به ذکر است که از میان
ده مجله برتر ،شش مورد مربوط به علوم رایانه میباشد.

34
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نمودار  .6رتبهبندی مجالت حوزه هنر و معماری بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی

ده مجله برتر حوزه هنر و معماری بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی در نمودار  2قابل مشاهده است .بر پایه این
دادهها ،مجالت " ،"The Irish Journal of Gothic and Horror Studiesمربوط به هنرهای نمایشی؛ " Trans-Asia
 ،"Photography Reviewمربوط به هنرهای تجسمی؛ و " ،"Footprintمربوط به معماری؛ به ترتیب با مقدار عامل
تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی  11/98 ،111/19و  98جزء برترین مجالت این حوزه میباشند.
رابطه معنیداری میان میزان پیوندهای دریافتی مجالت با مقدار عامل تأثیرگاذار تجدیادنظرشاده وبای
آنها وجود دارد.
این فرضیه به طور خاص رابطه میزان پیوندهای دریافتی مجالت با مقدار عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی آنها را آزمون
میکند .از آنجایی که نتایج آزمون اسمیرنوف کلموگرف نشان داد که هر دو متغیر از توزیع نرمال برخوردار نیستند ،از این رو،
فرضیه پژوهش از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی گردید .نتایج این آزمون برای حوزههای سه گانه کشاورزی ،فنی و
مهندسی و هنر و معماری در جدول  1آمده است.
جدول  .4نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه پیوندهای دریافتی و عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی
حوزهها

پیوندهای دریافتی * عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده وبی
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنی داری

کشاورزی

1/791

1/11

فنی و مهندسی

1/517

1/11

هنر و معماری

1/597

1/11

کل حوزهها

1/218

1/111

همانطور که داده های جدول  1نشان میدهد ،سطح معنی داری آزمون اسپیرمن برابر صفر و از عدد  1/111کمتر است ،در
نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت میان دو متغیر میزان پیوندهای دریافتی و مقدار عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده وبی
مجالت در تمامی حوزهها با سطح اطمینان  88درصد تأیید میشود .این بدین معنی است که رابطه مثبت و معنادار بین پیوندهای
دریافتی و عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی وجود دارد .بیشترین میزان رابطه در حوزه کشاورزی با ضریب  1/79و کمترین میزان

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال سوم ،شماره  1و  ،2پیاپی  9و  ،11زمستان  92و بهار 1191
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رابطه در حوزه فنی و مهندسی با ضریب  1/517مشاهده میگردد .در مجموع کل حوزهها نیز رابطه میان این دو متغیر با ضریب
 1/218در سطح اطمینان  88درصد تأیید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
پس از بررسی پایگاه راهنمای مجالت الکترونیکی رایگان ( )DOAJدر سه حوزه کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معماری،
 1111مجله الکترونیکی رایگان حوزه فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بخش کیفی نشان داد که 71/79 ،درصد از
این مجالت از کیفیت و وضعیت مطلوبی برخوردارند .رتبهبندی برترین مجالت الکترونیکی رایگان بر اساس پیوندهای دریافتی
مجالت حوزههای مورد بررسی به شرح زیر است:
پیوندهای دریافتی از ارزش باالتری نسبت به سایر پیوندها در محاسبات وبسنجی برخوردار هستند (Isfandyari-

 .)Moghaddam, Danesh & Haji azizi, 2014بیشترین تعداد پیوند دریافتی در حوزه کشاورزی مربوط به مجله

" ،"Nutrition Journalبا  78281پیوند دریافتی؛ در حوزه فنی و مهندسی متعلق به مجله " The International Arab

 ،"Journal of Information Technologyبا  111111پیوند دریافتی؛ و در حوزه هنر و معماری نیز در اختیار مجله
" ،"International Journal of Designبا  21989پیوند دریافتی میباشد .بر اساس عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی؛ برترین
مجله در حوزه کشاورزی عبارت است از ،"EFSA Journal" :با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی  .578برترین مجالت حوزه

فنی ومهندسی عبارتند از،"International Journal of Communications, Network and System Sciences " :
با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی  .121در حوزه هنر و معماری نیز مجله " The Irish Journal of Gothic and Horror

 "Studiesرتبه نخست را به خود اختصاص داده است .مقایسه میزان پیوندهای دریافتی سه حوزه نشان میدهد که مجالت حوزه
فنی و مهندسی نسبت به حوزههای کشاورزی و هنر و معماری پیوندهای بیشتری دریافت کردهاند .دلیل این امر را می توان به این
نسبت داد که ،حوزه فنی و مهندسی با پوشش مجالت رشتههایی همچون علوم رایانه و فناوری اطالعات و آشنایی متخصصان این
حوزهها با مباحث نشر الکترونیکی و رؤیت پذیری منابع وبی ،توجه ویژهای به معیارهای وبسنجی در بحث نشر مجالت
الکترونیکی دارند .یافتههای پژوهش اسفندیاریمقدم ،دانش و حاجیعزیزی ( & Isfandyari-Moghaddam, Danesh

 )Haji azizi, 2014در خصوص تعیین مجالت معتبر حوزه علوم پزشکی همسو با یافتههای این پژوهش نمیباشد .میزان
پیوندهای دریافتی مجالت پزشکی و دندانپزشکی بیشتر از حوزه های مورد بررسی این پژوهش است .از علل احتمالی آن میتوان

نگرش مثبت متخصصان این حوزهها به نشر دسترسی آزاد اشاره کرد .فعالیت پایگاه " "Free Medical Journalsبه صورت
تخصصی در حوزه پزشکی ،تأییدی بر این سخن میباشد .از لحاظ عامل تأثیرگذار تجدیدنظر وبی که نسبت پیوندهای دریافتی هر
صفحه نمایهشده در موتورهای جستجو را نشان میدهد ،حوزه کشاورزی از وضعیت بهتری نسبت به حوزه های فنی و مهندسی و
هنر و معماری برخوردار است .بنابراین ،می توان بیان کرد که مطالب مجالت الکترونیکی این حوزه از کیفیت و ارزش بیشتری
برخوردار بودهاند.
عامل تأثیرگذار تجدید نظر وبی با ارائه موقعیت نسبی وبسایتها در مطالعات وبسنجی جزء معیارهای اساسی رتبهبندی
وبسایتها در نظر گرفته شده است (دانش و دیگران .)1981 ،نتایج مربوط به آزمون فرضیهها نیز نشان داد ،بین میزان پیوندهای
دریافتی و عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی مجالت الکترونیکی رایگان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این بدین معنی است
که با افزایش پیوندهای دریافتی مجالت ،مقدار عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبی آنها نیز افزایش مییابد .بطور کلی ،با توجه به
اهمیت شاخص پیوند دریافتی در افزایش تأثیرگذاری و رتبهبندی مجالت بایسته است تا مسئوالن مجالت با افزایش معیارهای
کیفی و سازوکارهای بهینه سازی وبسایت های مجالت شرایط را برای افزایش میزان پیوندهای دریافتی و به تبع آن مقدار عامل
تأثیرگذاری وبی مجالت را مهیا سازند .همچنین ،در ارزیابی کمی مجالت الکترونیکی به هر دو شاخص توجه گردد.
در مجموع ،رشد کیفی و کمی مجالت الکترونیکی نشان از تحوالت عظیم در عرصه مدیریت نشریات دارد .نگرش مثبت به
رویکرد دسترسی آزاد فرصتهایی را برای متصدیان امور مدیریت نشریات و کتابخانهها به وجود آورده است .در این راستا؛ نتایج
این پژوهش می تواند پژوهشگران و مسئوالن پژوهشی دانشگاههای کشور را در راستای شناسایی مجالت معتبر الکترونیکی رایگان
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 رویکردها و نتایج این پژوهش میتواند زیر بنایی، همچنین.حوزه فنی و مهندسی و استفاده بهینه از این منابع با ارزش یاری نماید
. کشاورزی و هنر و معماری درنظر گرفته شود،برای راه اندازی پایگاه مجتمع مدیریت نشریات رایگان در حوزه فنی و مهندسی
منابع
 بر اساس نظرات، ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز، طراحی درگاهی برای مجالت الکترونیکی رایگان.)1991(  امیررضا،اصنافی
. دانشگاه شهید چمران: اهواز. [ ] پایاننامه.دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مورد این مجالت
 معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک التین برای کتابخانه های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی. )1999(  علی،حمیدی
. دانشگاه شیراز: ] پایاننامه[ شیراز.دولتی
 پژوهشنامه پردازش و. معتبرترین مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان حوزه علوم پزشکی.) 1981(  فرشید و دیگران،دانش
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