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Abstract 
Objective: This study aimed at the scientometric analysis of chief editors and editorial 

board members of ISC journals in health sciences, life sciences, and humanities. 

Methodology: This study applied quantitative research, and it was done with scientometric 

indicators, including the "Editorial Board Interlocking (EBI)" and Social Network Analysis 

(SNA). To analyze the data, centrality indices and Excel, Python, SPSS, NetDraw and 

UCiNet software were used for pre-processing and analyzing data and drawing EBI maps. 

The research community is 200 journals and 2813 editorial board members (National and 

International) and chief editors. 

Finding: In this study %13.08 of the editorial board members and %81.5 of the journals 

studied in this article have an "EBI." In the reviewed scientific journals, most editorial board 

members are "professors," and men cooperate with the journals of the research community 

almost six times more than women. The University of Tehran, the Ferdowsi University of 

Mashhad and Shahid Beheshti University, and Tehran, Qom and Khorasan Razavi provinces 

have gained the largest share in publishing journals. Despite six times more men than women, 

no statistically significant difference was observed between the "EBI" and the gender of 

editorial board members and chief editors. However, a statistically significant relationship 

exists between academic rank and the "EBI." "History of Philosophy," the core journal of 

Humanities and Arts, has first place among 163 interlocked journals with a degree centrality 

of 14. Regarding the closeness centrality of interlocked journals, it should be added that 



 

 

"Water and Soil" and "Soil Management and Sustainable Production" have obtained a 

closeness centrality index of 2738. The betweenness centrality section also indicated that the 

journals "Research in Rehabilitation Sciences (Health Sciences-Waiting List)," 

“Comparative Linguistics Research (Human Sciences and Art-Core List)" and "History of 

Philosophy (Human Sciences and Art-Core List)" respectively, have first to third place. 

 Conclusion: There is an "EBI" in Persian journals. In other words, several editorial board 

members and chief editors collaborate in several journals. Any increase in the amount of 

"EBI" means that people are involved in the policies of the journals, such as the publication 

of articles, refereeing processes and methods, the selection of referees, the proposal of unique 

articles, the proposal guest editor and many other vital items play a decisive role. The 

existence of the "EBI," especially the "EBI" with high frequencies, causes the journals of a 

subject area to adopt almost the same macro policies. In this way, the strategies, plannings, 

approaches and intellectual paradigms of a limited number of editorial board members, who, 

based on the results of this research, are primarily men, professors and members of the 

academic faculty of top universities, on Persian journals in the subject areas of humanities 

and Art has overshadowed health sciences Life Sciences. 

 

Keywords: Scientometric, Editorial Board Interlocking (EBI), Social Network Analysis 

(SNA), Editorial board member, ISC journals. 
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 چکیده

هنر هدف اصلی  علوم بهداشت، علوم زیستی و علوم انسانی و ISC شده هینماتحریریه و سردبیران مجالت  ئتیهاعضاء  یسنجعلم: مطالعه هدف

 .پژوهش حاضر است

و نیز تحلیل  "تحریریه ئتیهتنیدگی اعضاء درهم"شاخص  ازجمله یسنجعلم یهاشاخص: نوع پژوهش حاضر کاربردی است و با روش پژوهش

افزارهای اکسل، پایتون، اس پی اس اس، نت درا و یوسی های مرکزیت و از نرماست. برای اجرای این پژوهش از شاخص شدهانجامشبکه اجتماعی 

 .تحریریه و سردبیر است ئتیهعضو  2813مجله و  200معه پژوهش آی نت استفاده شد. جا

هستند. مرتبه  "تنیدگیپدیده درهم"مقاله دارای  در این موردمطالعهدرصد از مجالت  5/81تحریریه و  ئتیهاز اعضاء  درصد 08/13: هاافتهی

برابر زنان با مجالت جامعه پژوهش همکاری دارند. شش هست و مردان تقریباً  "استاد" یموردبررستحریریه در مجالت  ئتیهعلمی اغلب اعضاء 

. تفاوت آماری دارندرضوی بیشترین سهم را در انتشار مجالت  تهران، قم و خراسان یهااستانتهران، فردوسی مشهد و شهید بهشتی و  یهادانشگاه

 "تحریریه ئتیهتنیدگی اعضاء درهم" بین مرتبه علمی و وجودنیبااو جنسیت مشاهده نگردید.  "تحریریه ئتیهتنیدگی اعضاء درهم "بین  یداریمعن

 .آماری وجود دارد داریمعنرابطه 

افزایش یابد به این  یامجلهمیزان این پدیده در  هراندازهوجود دارد.  موردمطالعهتحریریه در مجالت فارسی  ئتیهتنیدگی اعضاء : درهمیریگجهینت

انتشار مقاالت، انتخاب داوران و بسیاری  ازجملهریزی راهبردی در مجالت کالن و برنامه یهایگذاراستیستنیدگی در معنی است که افراد دارای درهم

 .از موارد کلیدی دیگر نقش مهمی دارند
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 .ISC مجالت، تحریریه ئتیهعضو تحلیل شبکه اجتماعی، سنجی، علمتحریریه،  ئتیهاعضاء  تنیدگیدرهم: هاکلیدواژه

 مقدمه

آراء و  تبادل نیز و یعلم یهاافتهی نیگسترش آخر، تبادل دانش یبرا یضرور یبسترها عنوانبه یمجالت دانشگاه

اتمسفر  یمجالت دانشگاه، گریدانیببه .(2020، 1)زی، وو، ژانگ و لی شوندیمدر نظر گرفته  پژوهشگران انیافکار م

برون  عنوانبه انتشار مقاالت یبرا یمجالت محمل نی. اهستند یدانشگاه یهارشتهاشاعه دانش در  یبرا یمناسب

 یو شغل یاستخدام و ارتقاء علم نی. همچنشوندیممحسوب  یامروز یدر جامعه دانشگاه یعلم شرفتیپ یداد اصل

به انتشار مقاالت در مجالت معتبر  یادیز اریبه مقدار بس زین یمؤسسات پژوهش و هادانشگاه یعلمئتیهاعضاء 

کشف  منظوربهاز پژوهشگران به مطالعه ابعاد گوناگون مجالت  یتوجهقابلامروزه تعداد  ،یرونیازادارد.  یبستگ

مختلف خواهند  یرهامجالت از منظ بامطالعهپژوهشگران معتقدند  نی. امندندعالقهقدرت در مجالت  یساختارها

 عنوانبهمجالت  هیریتحر ئتیهمجالت نور بتابانند. مطالعه اعضاء  یپژوهش یندهایفرا کیتار یهابخشتوانست به 

است که پژوهشگران حوزه  یتیبااهممسائل  ازجملهمجالت  یتیو نهاد حاکم گذاراناستیسدانش،  باناندروازه

 (.2017، 2)دنانی و جونز .اندکردهبر آن تمرکز  اتینشر

اشاعه و به  د،یتول یرا برا ییهاراه هاآن رایهستند؛ ز یدانشگاه یهارشتهاز  یتجسم مهم یمجالت علم

مجالت  .(32022کارانجا و مالوی،) سازندیمفراهم  هارشتهشده در داخل و خارج از  یدانش داور یگذاراشتراک

هستند.  یاحرفهو دانش  یپژوهش یعلم یدستاوردها منظور اشاعهبه یمهم و راهبرد یمحمل داوری شده و علمی

 یزیرمجالت را برنامه یاساس یمتخصص و اثربخش کارکردها ا،یپو یمیدر قالب ت هیریتحر ئتیاعضاء ه ان،یم نیدر ا

 یینها یریگمیتصمداوران و  نییتع ،یداور وهیشو  ندیآمجله، فر یمحتوا یراهبر تیمسئول .کنندیم یدهسازمانو 

 نیبنابرا؛ رودیممجالت به شمار  هیریتحر ئتیهمهم اعضاء  فیاز وظا یعدم انتشار مقاالت برخ ایجهت انتشار 

در قالب  منتشرشده یهاپژوهشمجالت و سطح  یاثربخش هیریتحر ئتیو تسلط ه یتوانمند زانیمشخص م طوربه

 یپژوهشگران ،یالمللنیب یهانامههیشده در نما هیمجالت معتبر نما انیدر م دیکرد. بدون ترد واهدخ نییمقاالت را تع

 یو ممتاز ژهیو گاهیجا یشوند در آن حوزه علمیمجالت انتخاب م ریسردب ای هیریتحر ئتیه یاعضا عنوانبهکه 

 اعضاء عنوانبهپژوهشگران اثرگذار و مطرحی که . (2021، 4توژانگ، شی و سی ؛2016رزینگ و زایفر، )متز، هدارند 

بدون تردید . روندبه شمار می یعلم یحکمران از متغیرهای کلیدی کنندمجالت معتبر همکاری می هیریتحر ئتیه

 رایزشود؛ ای ایشان محسوب میمجالت معتبر نقطه عطفی در زندگی حرفه هیریتحر ئتیه عنوانبهانتصاب افراد 

                                                           
1 Xie, Wu, Zhang & Li 
2 Dhanani & Jones 
3 Karanja and Malloy 
4 Zhang, Shi & Situ 



 

 

استفاده از تفکر انتقادی و کند. یفراهم م دانشمندانی با سایر سازو شبکه ایی، حرفهرشد فکر یبرا ییهافرصت

 یاجتماع یکپارچگبه حفظ ی تحریریه ئتیهتوسط سردبیران و اعضاء ها گیریو تصمیم هایسازمیتصمخالق در 

 شیهمچنان افزا این نقش خطیر و راهبردی با توجه به رشد روزافزون مجالت علمی .کمک شایانی کرده استعلم 

 ییاجرا و یعلم یوکارهاساز یمهم، متول یهاو دانشگاه یسسات پژوهشؤدر م هیریتحر ئتیهعضاء ا. افتیخواهد 

علم و  یهاستمیس یباال یعملکرد به استانداردها ازنظرمذکور  یهاکه سازمان شودیمامر موجب  نیهستند. ا

 (.2020، 5رسد )سیموئز و کرسپونظر میبه ممکن نا هیریتحر ئتیه اعضاءمهم بدون حضور  نیو ا ابندیدست  یفناور

ها دانشگاه یعلمئتیهعضاء یکسو و محدود بودن پژوهشگران و ابا توجه به افزایش چشمگیر انتشار مجالت معتبر از 

تحریریه مجالت دارند، از سوی دیگر؛ موجب گردیده که  ئتیهو مراکز پژوهشی توانایی و تمایل به عضویت در 

تحریریه فعالیت داشته باشند.  ئتیهتحریریه در بیش از یک مجله در قالب سردبیر یا عضو  ئتیهبرخی از اعضاء 

 یعلم مجالت ییشناسا(. 2009، 7معرفی گردید )باچینی "6تحریریه ئتیهتنیدگی اعضاء درهم"این پدیده عنوان 

 مطالعه و یسازیدارید و هستند مواجه تحریریه ئتیهتنیدگی اعضاء درهم با که گوناگون هایموضوع ها وبا زبان

 .هست پژوهش ازمندین که است یمسائل هیریتحر هیئت اعضاء یدگیتن درهم یدارا یعلم مجالت یاجتماع شبکه

آن حوزه  ندهیو نقشه راه آ یارتباطات علم درهم تنیدگی افراد اثربخش در چندین مجله موجب خواهد شد که

 هیئتاعضاء  تحلیل و ترسیم شبکه منظوربه، رونیازاتحت تأثیر همین افراد قرار بگیرد.  ی تا حدود زیادیموضوع

ها و نیز مطالعه ارتباط آماری بین متغیرهای گوناگون ها و دانشگاهتحریریه، مجالت جامعه پژوهش و نیز سازمان

 یاصل هدف رو،نیازا .ودشیماحساس  شیازپشیبت انجام پژوهش حاضر ربا پدیده درهم تنیدگی ضرو ذکرشده

 علوم یموضوع یقلمروها یفارس مجالت رانیسردب و هیریتحر هیئت اعضاء یدگیتن درهم لیتحل حاضر پژوهش

دستیابی به هدف اصلی پژوهش،  منظوربه .است ISC در شده هینما یانسان علوم و هنر و یستیز علوم بهداشت،

 های زیر ضروری است.پاسخ به پرسش

عه پژوهش جام یموردبررسمجالت  هیریتحر هیئت اعضاء و توزیع جغرافیایی تینوع فعالجنسیت، مرتبه علمی،  .1

 چگونه است؟

 ه است؟چگون ISC یبندنظام رتبه جامعه پژوهش در یها و مؤسسات پژوهشرتبه دانشگاه .2

 یک استان(به تفک) پژوهشجامعه  مجالت هیریتحر هیئتبودن اعضاء  یبوم زانیمتوزیع جغرافیایی ناشران و   .3

 چگونه است؟ 

 چگونه است؟ ،یدگیتندرهم یاز مجالت دارا کیهر  یبرا ینینابیو ب یکیدرجه، نزد تیمرکز یهاشاخص .4

                                                           
5 Simões & Crespo 
6 Editorial Board Interlocking (EBI) 
7 Baccini 



 

 

چگونه  ماعیشبکه و تعیین میزان درهم تنیدگی مجالت جامعه پژوهش با استفاده از روش تحلیل شبکه اجت .5

 است؟

 یه وجود دارد؟تحریر هیئتتنیدگی اعضاء بین جنسیت جامعه پژوهش و درهم یداریمعنآیا ارتباط  .6

 وجود دارد؟ هیریحرت هیئتتنیدگی اعضاء جامعه پژوهش و درهم مرتبه علمی نیب یداریمعنارتباط آیا  .7

 پژوهش هایپیشینهمرور 

 است شدهگرفته کار به هیریتحر هیئتاعضاء  یدگیتندرهم دهیپد لیجهت تحلشبکه  لیتحل یمحدودمقاالت در 

و  یوِیل ؛2010 ،8نگیو د ین ؛2009 ،یبارابس و ینیچبا ؛2009 ،یمارکسلو  یبارابس ،ینیباچ ؛2009 ،ینیباچ)

 روش زین ی( و مقاالت محدود2020 ،9مارکوس-د و انزیگو ؛2015و اکونومو،  کوپولوسیاندر ؛2015 ن،یلچان

 2009 ،ینیباچ) انداستفاده نموده یدگیتندرهم دهیپد لیجهت تحل را تیمرکز یهاو شاخص یشبکه اجتماع لیتحل

 یدگیتندرهمساختار و  یابیارز یبرا روشاین که  باورند نیبراپژوهشگران  نیا هی(. کل2018 ،10رایویالو  رایکسیتو 

 .است دیمف هیریتحر هیئت اعضاء

تحریریۀ  هیئتای اعضای رشتهترکیب و ماهیت میان( 1395منش، مروتی و ایرانی )عرفان ،در سطح ملی

 5188پژوهشگر در  2573ها نشان داد وزارت عتف پرداختند. یافتهگروه علوم انسانی و اجتماعی های مصوّب مجله

. نتایج حاکی از آن عضو برای هر مجله( 10)میانگین  اندحضورداشتهها تحریریه مجله هیئتجایگاه شغلی عضویت 

اسب و رابطۀ آمارِی نای آن حوزه، ترشتهها و ماهیت میانتحریریه مجله هیئتمیان تنوع تخصصِ اعضای است که 

 .معناداری وجود ندارد

توسط  یریهتحر هیئتاعضاء  تنیدگیدرهمحاکی از آن است که برای نخستین بار پدیده نیز المللی بین

در  او( برای مجالت ایتالیایی قلمرو موضوعی اقتصاد با روش تحلیل شبکه موردبررسی قرار گرفت. 2009باچینی )

 هیئتعنوان عضو تحریریه یک مجله در چند مجله دیگر نیز به هیئترسید که اگر اعضاء نتیجه این پژوهش به این 

ی داوری مقاالت و نیز رد یا پذیرش نهایی مقاالت مشخط، هاها، برنامهتحریریه یا سردبیر حاضر باشند، سیاست

( 2009باچینی، بارابسی و مارکسلی ). هایی خواهند داشتارسالی به این مجالت تا حدود زیادی با یکدیگر مشابهت

. آنان مجالت قلمرو قراردادند موردمطالعهای دیگر، پدیده ارتباط بین مجالت را در راستای پژوهش پیشین، در مقاله

ها در مقاله خود به این نتیجه دست موضوعی آمار و احتماالت را با استفاده از روش تحلیل شبکه بررسی کردند. آن

تحریریه در بیش از یک مجله حضور و همکاری داشته باشند آن مجالت در  هیئتکه اعضاء یافتند که درصورتی

                                                           
8 Ni & Ding 
9 Goyanes & de-Marcos 
10 Teixeira & Oliveira 



 

 

یجادشده اکنند. نتایج این پژوهش همچنین، نشان داد که شبکه عمل میها یکسان مشیها و خطبسیاری از سیاست

 تحریریه بسیار متراکم است. هیئتتنیدگی اعضاء، از درهم

( در مقاله دیگری که در این زمینه منتشر کردند 2011ی )بارابسو  ینیچباهای مرور شده، در ادامه پژوهش

تحلیل شبکه  رسانی را با استفاده ازت کتابداری و اطالعمجال 61تحریریه  هیئتتنیدگی اعضاء پدیده درهم

جایگاه برای مشاغل یادشده در مجالت موردبررسی وجود  2003. نتایج حاکی از آن است که قراردادندموردمطالعه 

تحریریه دو  هیئتها مشغول به فعالیت هستند. آنان بر این باورند که اگر پژوهشگری در نفر در آن 1752دارد که 

های خود خواهند بود. عالوه بر باچینی و بارابسی مجله حضور یابد، این مجالت دارای عناصر مشترکی در سیاست

تحریریه، مطالبی  هیئتتنیدگی اعضاء که پژوهشگران ایتالیایی هستند و برای نخستین بار در خصوص پدیده درهم

ها و مجالت اندیشیمقاالت هم درمجموعِتی را منتشر کردند. دانشمندان سایر کشورها نیز در این خصوص مقاال

رسانی را از طریق ( مجالت علمی قلمرو کتابداری و اطالع2010المللی منتشر نمودند. نی و دینگ )معتبر بین

از اعضای  درصد 90بندی نمودند. حدود تحریریه خوشه هیئتتنیدگی اعضاء های مستخرج از پدیده درهمداده

کنند و پدیده رسانی فقط در یک مجله مشابه کار میعلمی قلمرو کتابداری و اطالع تحریریه مجالت هیئت

با عضویت در  11مشهود است. نتایج نشان داد مایک تلوال کامالًتحریریه آن مجالت  هیئتتنیدگی در اعضای درهم

خود انی را ازآنرسطالعتحریریه مجالت کتابداری و ا هیئتترین درهم تنیدگی تحریریه شش مجله بیش هیئت

 .کرده است

 و مجالت رانیسردب کنندهنییعبر نقش ت دیکأبا ت یدر پژوهش (2017) 12یمروت وعرفان منش در همین راستا، 

واسطه به یآنان در ارتباطات علم شهیاند ریتأثو  یعلم یهارشته ندهیآ ریمس نییدر تع 13هیریتحر هیئت یاعضا

 ،یعلم مجالت در هیریتحر هیئت یدگیتندرهم یبه بررس کنند،یمنعکس م یعلم مجالتو آنچه در  ماتیتصم

 .هستند واحد مجله کی در هیریتحر هیئت عضو درصد( 8/58) دیاسات از 1513 تعداد داد نشان آنان جینتا. پرداختند

 هیئت سه در درصد( 6/9) نفر 248 کهیدرحال هستند کار به مشغول هیریتحر هیئت دو در درصد( 8/16) نفر 431

همچنین در . کنندیم خدمت هیریتحر هیئت یاعضا از شتریب ای 10 در پژوهشگر سیزده. کنندیم تیفعال هیریتحر

مجله قلمرو موضوعی  27تحریریه  هیئتتنیدگی اعضاء درهم Scientometricsای در مجله در مقاله 2018 سال

های مدیریت دانش و سرمایه فکری با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی بررسی گردید. در این مقاله شاخص

تنیدگی شامل پدیده درهم یموردبررسمجله  27مجله از  2 تنها بود. نتایج نشان داد که شدهمحاسبهمرکزیت نیز 
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ای مجالت دانشگاهی های پیشین، در مقالهدر ادامه پژوهش. (2018، رایویالو  رایکسیت)تحریریه نبودند  هیئتاعضاء 

( برای 2018) 14جامعه آماری انتخاب گردید. مندوزا، پرریرا و فرریرا عنوانبهو معتبر حوزه موضوعی مطالعات آفریقا 

جالت مذکور وجود موقعیت شغلی در م 284مجله برتر را برگزیدند.  6انتخاب مجالت از اسکوپوس استفاده کردند و 

درصد مرد  73درصد زن و  27که  کردندتحریریه یا سردبیر همکاری می هیئتعضو  عنوانبهنفر  257داشت که 

های غیردانشگاهی تحریریه از سازمان هیئت درصد 6/10 همچنین اکثریت اعضاء دانشگاهی بودند و فقط بودند

 و کانادا یجنوب یقایانگلستان، آفر کا،یآمر. بیشترین اعضاء در مجالت پژوهش حاضر به ترتیب از کشورهای بودند

 درصد 5/10پژوهش  نیدر ا تحریریه مجالت مذکور همکاری داشتند. هیئتکشور در تیم  34 درمجموعبودند و 

برای انواع  "15سنجیتحریریه هیئت"در این مقاله برای نخستین بار از عبارت  .شودیمشاهده م یدگیتندرهم

مقاله  2020همین مجله در  در تحریریه مجالت در ابعاد گوناگون استفاده گردید. هیئتمطالعات مربوط به اعضاء 

تحریریه در علوم ارتباطات:  هیئتعضاء های نامریی از طریق درهم تنیدگی انفوذ آکادمیک و کالج"دیگری با عنوان 

اعضاء  لیبدیبمنتشر گردید پس از تبیین جایگاه  مارکوسو دی گویانزتوسط  "تحلیل شبکه اجتماعی مجالت پیشرو

. در این مقاله، ندتحریریه مجالت پرداخت هیئتبه پدیده درهم تنیدگی اعضاء  تحریریه مجالت علمی هیئت

 مارکوس،-د و انزیگو) قلمرو موضوعی ارتباطات بررسی شد Q2و  Q1مجله  41تحریریه  هیئتاعضاء  یدگیتندرهم

 100تحریریه  هیئتتنیدگی اعضاء شبکه اجتماعی و نیز درهم یامقالههای دیگر در با پژوهش راستاهم. (2020

استفاده شد. نتایج نشان داد  EBIهای مرکزیت و شناسی تحلیل گردید. در این مقاله نیز از شاخصمجله برتر جامعه

آمریکایی است وابستگی سازمانی دارند. روابط  هاآنهای معتبر که اغلب که سردبیران جامعه پژوهشی به دانشگاه

المللی بین مجالت با مرکزیت آمریکا و انگلستان است. نتایج همچنین نشان داد که سردبیران این مجالت در بین

در این شبکه اندک است. بررسی نتایج حاکی از آن است که  هاآنرند و فاصله بین شبکه اجتماعی کوچکی قرار دا

اکثر دارند. با توجه به اینکه  گریکدیبا تری دارند و ارتباطات بیشتری تر شبکه منسجممجالت با رویکرد عمومی

آمریکا و انگلیسی برای این هستند؛ بنابراین وجود سردبیرانی از کشورهای  زبانیسیانگل یشناسجامعهمعتبر  مجالت

های برتر امریکا از دانشگاه یشناسجامعه. با توجه به اینکه تمامی سردبیران مجالت برتر است ریناپذاجتنابمجالت 

 یشناسجامعهمحتوای مجالت  و انگلستان هستند، این موضوع موجب گردیده که نوعی یکسانی دیدگاه در انتشارات و

 دهیدتحریریه غیردانشگاهی موجب گردیده که مجالت جامعه پژوهش از  ئتیعضو هدیده شود. عدم وجود سردبیر و 

در پژوهش دیگری که  (.2021، 16نخبگان غیردانشگاهی محروم باشند )کاردنانس گریدانیببهو نظریات و  هاگاه

در  تیعضو تیو گزارش وضع یمقاله بررس نیا یهدف اصل (2022) 17در سال جاری منتشر گردید کارانجا و مالوی
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سسات ؤم ت،یمقاله جنس نیدر ا هاآنبود.  یاطالعات یهاستمیس یمجله معتبر حوزه موضوع 14 یهاهیریتحر ئتیه

نفر  998موقعیت شغلی در این مجالت وجود داشت که  1214 را مطالعه کردند. ییایجغراف عیتوزها و و دانشگاه

دیگر  درصد 26اهل کشورهای اروپایی و  درصد 26درصد این افراد اهل آمریکا و کانادا،  48شاغل بودند.  هاآندر 

همچنین اکثریت اعضاء  درصد نیز زن بودند 26درصد این افراد مرد و  74نیز اهل سایر کشورهای جهان بودند. 

 سال ای درمقاله راستای پژوهش پیشین در اند.تحریریه جامعه این پژوهش را نیز دانشگاهیان تشکیل داده هیئت

، 18استفاده کردند )سانتوس و مندوزا "تحریریه سنجی هیئت"منتشر گردید، پژوهشگران این مقاله از شاخص  2022

 منظوربه هاآن مجله هسته حوزه موضوعی مطالعات نوآوری را برای پژوهش خود برگزیدند. هفت هاآن(. 2022

موقعیت  467تحریریه در  هیئتعضو  419 بردند.بهره تیو مرکز یاجتماع یهاشبکه لیمجالت از روش تحل لیتحل

اعضاء  درصد 11 اند.را زنان تشکیل داده درصد 17جامعه پژوهش را مردان و  درصد 83 کردند.شغلی فعالیت می

 .تنیدگی بودندتحریریه دارای درهم هیئت

تحریریه و پدیده  هیئتی ، پژوهشگران مطالعات خود را در دو حیطه کلرسدیها به نظر مبا مرور پیشینه

حاکی از آن است که مطالعات  هانهیشیپبررسی و مرور تحلیلی . اندتحریریه مجالت انجام داده هیئتتنیدگی درهم

 منتشرشدهای موضوعی در مقاالت و تمامی قلمروه اندپرداخته یعلمئتیهتنیدگی اعضاء اندکی به پدیده درهم

، مدیریت دانش و یرسانو اطالعمربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی است. قلمروهای موضوعی مانند کتابداری 

هندسی، علوم مای که به بررسی مجالت قلمروهای موضوعی علوم پایه، فنی و بنابراین مطالعه؛ سرمایه فکری، مالی

مانی ز ازنظرمعماری بپردازد، مشاهده نشد. همچنین برخی از مطالعات –مپزشکی، کشاورزی و هنر پزشکی، دا

نین از منظر اند که در این پژوهش چنین محدودیتی وجود ندارد. همچمطالعات خود را به بازه زمانی محدود کرده

افزار ها و نیز نرمحلیل دادههای گردآوری و ت، شیوهمورداستفادهشناسی نیز در خصوص تنوع متغیرهای روش

؛ گرددمشاهده میهای پیشین ای با پژوهشهای عمدهبرای تحلیل شبکه اجتماعی مجالت تفاوت مورداستفاده

علوم  ،یبهداشتهای موضوعی علوم در حوزه ISCمجالت فارسی نمایه شده با محوریت  یبنابراین انجام پژوهش

 رسد.نظر میزیستی و هنر و علوم انسانی ضروری به 

 پژوهش یشناسروش

تحریریه و مجالت از روش  هیئت تنیدگی اعضاءسازی درهممنظور دیدارینوع پژوهش حاضر، کاربردی است. به

های مرکزیت که شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی و استفاده شد. بدین منظور شاخص تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیلی است. در این پژوهش  -مرکزیت بینابینی است، به کار رفت. رویکرد مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی
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نسانی و علوم زیستی تحریریه در قلمرو موضوعی علوم بهداشت، هنر و علوم ا هیئتتنیدگی اعضاء از پدیده درهم

 -؛ گویانز2015لین، وِی و چانلی؛ 2011و  2010؛ باچینی و بارابسی، 2015اندریکوپولوس و اکونومو، استفاده شد )

 است. شدهارائه 1در جدول  حاضر ی پژوهشیاجراهای گام(. 2020مارکوس، 

 ی پژوهشیاجراهای گام. 1جدول 

 شرح عنوان

 جامعه پژوهش
هنر و علوم انسانی به  ودر قلمروهای علوم زیستی، علوم بهداشتی  ISCنمایه شده در سامانه نشریات  زبانیفارسمجله  642

 وجود دارد. انتظار و لیست اولیه ستیل تفکیک مجالت هسته،

 نمونه پژوهش

، توان آزمون 95/0طمینان استفاده شد. با در نظر گرفتن فاصله ا 11نسخه  PASSافزار جهت تعیین حجم نمونه، از نرم
 موردنظرتعیین شد. حجم نمونه  مورد 200افزار، توسط نرم ازیموردن، حداقل حجم نمونه 20/0و همبستگی مورد انتظار  80/0

وزه حنمونه و جامعه در هر یک از سه  که تناسب بین یاگونهبهای انتخاب شد گیری تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونه
 .هسته، لیست انتظار و لیست اولیه( رعایت شده استمجالت )موضوعی و سه نوع 

اطالعات تعداد 
اعضای 

 یعلمئتیه
 شدهاستخراج

 مینام خانوادگی، وابستگی سازمانی، رتبه دانشگاه یا مرکز پژوهشی، استان، جنسیت و مرتبه عل نام،

حجم نمونه نهایی 
و تعداد اعضای 

 شدهاستخراج

دویست مجله  هیریتحر هیئتاعضاء المللی و تحریریه بین هیئتتعداد سردبیران، اعضاء  تیدرنها. استمجله  200حجم نمونه 
 2813ی این پژوهش جامعه پژوهش حاضر در سه حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی، علوم بهداشت و علوم زیستی، جهت اجرا

 ت.اسنفر 

ابزارهای گردآوری 
 هاداده

  سامانه نشریاتISC (https://jcr.isc.ac/main.aspx) 

 ها و مؤسسات پژوهشی بندی دانشگاهسامانه رتبهISC 

 موردمطالعهرسمی مجالت  تیساوب 

 تحریریه هیئتسایت رسمی اعضاء وب 

  های علمی، های اجتماعی، انجمنشبکه های محل خدمت،ها و پژوهشگاهتحریریه در دانشگاه هیئتصفحات اعضاء
تحریریه و سردبیران مجالت جامعه  هیئتهای اعضاء دادهاستخراج  منظوربه 19آکادمیاو  گوگل اسکالر، ریسرچ گیت

 قرار گرفت. مورداستفادهپژوهش 

بررسی توزیع 
نرمال بودن 

 متغیرها

 استفاده شد. 21و شاپیرو ویلک 20های کولموگروف اسمیرنوفآزموناز  هادادهجهت بررسی نرمال بودن توزیع  
 یجابهها و میزان در هم تنیدگی در بررسی رابطه بین شاخص رونیازاهای نشریات نرمال نیست. یک از شاخصتوزیع هیچ

 ها استفاده شد.آن 23یافته، از شکل تعمیم22های خطی عمومیمدل

هادادهتحلیل   

 افزار اکسلاز نرم ها و نمودارها با استفادهها در قالب جدولهای توصیفی و ارائه گزارش این دادهتحلیل داده .1

تنیدگی از ضریب اتای موجود بین متغیر جنسیت و میزان درهم آماری ارتباط بررسی منظوربه زیندر بخش استنباطی  .2
هایی مناسب است که در آن ضریب اتا شاخصی از رابطه است و برای تحلیل دادهدو استفاده گردید. در آزمون خی

ای و متغیر مستقل اسمی )با تعداد سطوح محدود( باشد. در هنگام محاسبه این ضریب، متغیر متغیر وابسته فاصله
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ددی است عددی کدگذاری شود. ضریب توافقی اتا همانند سایر ضرایب همبستگی شامل ع صورتبهمستقل باید 

تر است. جهت رابطه با عالمت مثبت یا نشانگر رابطه قوی تربزرگدر نوسان است و عدد  1تا  0که مقدار آن از 

 (.2019ام، بی گیرد )آی شود و عمدتاً تحت تأثیر نحوه کدگذاری متغیر مستقل قرار میمنفی مشخص می

 آزمون قرار گرفت. موردضریب کندال تائو بی با نیز  تنیدگیمرتبه علمی اعضاء و میزان درهم آماری بین رابطه  .3

رود شود و زمانی به کار میآزمون کندال تائو همانند ضریب همبستگی اسپیرمن، یک روش ناپارامتریک محسوب می
در مقایسه با ضریب همبستگی اسپیرمن،  حالنیبااای را داشته باشیم. که قصد بررسی رابطه بین دو متغیر رتبه

عدم تقارن  : نظیر خطای ناشی از مقادیر پرت( ویتصادف ریغ) حساسیت کمتری نسبت به خطاهای سیستماتیک

 (.2010دارد )چاك،  واریانس

جالت دارای متحریریه و  هیئتهای اعضاء های مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی و ترسیم نقشهمحاسبه شاخص .4
 NETDRAWو  UCINET یافزارهانرمنویسی پایتون و با استفاده از زبان برنامهتنیدگی درهم

 24افزار اس پی اس اسآمار استنباطی و نرمهای آزموناستفاده از  با ها وتحلیل داده .5

ایجاد نقطه برش 
هانقشهدر ترسیم   

و مجالت  تحریریه هیئتبرای اعضاء  هاو ارتقاء میزان خوانایی محتوای نقشه افزارهاحفظ کیفیت خروجی نرم منظوربه

 است. شدهگرفته نظردر  3 25نقطه برش تنیدگیدارای درهم

 

 

 پژوهش یهاافتهی

امعه ج یموردبررسمجالت  هیریتحر هیئت اعضاء ییایجغراف عیو توز تینوع فعال ،یعلم مرتبه ت،یجنس .1

 پژوهش چگونه است؟

 
 توزیع فراوانی و درصد نوع فعالیت جامعه پژوهش به تفکیک جنسیت .2جدول 

 مجموع زن مرد نوع فعالیت ردیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/7 200 8/7 31 7 169 سردبیر 1

 7/82 2326 1/76 303 8/83 2023 تحریریه هیئتعضو  2

 2/10 287 1/16 64 2/9 223 المللیتحریریه بین هیئتعضو  3

 100 2813 100 398 100 2415 مجموع

 

درصد  2/10تحریریه بوده،  هیئتنفر( عضو  2326درصد ) 7/82جایگاه،  2813دهد از ها نشان میبررسی داده

های مربوط به درصد سردبیر فعالیت دارند. داده 1/7نفر معادل  200المللی و تحریریه بین هیئتنفر( عضو  287)

 2326نفر زن هستند. همچنین از  31نفر مرد و  169نفر سردبیر  200جنسیت سردبیران حاکی از آن است که از 

المللی تحریریه بین هیئتنفر نیز زن هستند. در خصوص جنسیت اعضاء  303مرد و  2023تحریریه،  هیئتنفر عضو 

                                                           
24 SPSS 

25 Threshold  



 

 

کنند ژوهش حاضر همکاری میدر پ موردمطالعهزن با مجالت  64مرد و  223نفر،  287نیز باید افزود که از مجموع 

 (.2)جدول 

 هیئتاعضاء  ر،ی)سردب در مجله تینوع فعال کیجامعه پژوهش به تفکمرتبه علمی  ی و درصدفراوان عیتوز. 3جدول 

 (المللیبین هیریتحر هیئتاعضاء و  هیریتحر

 علمی مرتبه ردیف
 سردبیر

 هیئت عضو

 تحریریه

 تحریریه هیئت عضو

 یالمللنیب
 مجموع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 40/59 1671 22/74 213 49/56 1314 72 144 استاد 1

 63/26 749 03/16 46 85/28 672 74/15 31 دانشیار 2

 93/6 195 36/8 24 96/6 162 57/4 9 استادیار 3

 54/6 184 05/1 3 08/7 165 12/8 16 (بازنشسته) استاد 4

 39/0 11 35/0 1 43/0 10 0 0 (دانشیار) بازنشسته 5

 11/0 3 00/0 0 13/0 3 0 0 (استادیار) بازنشسته 6

 200 100 2326 100 287 100 2813 100 

 

عضو  ر،ی)سردب در مجله تینوع فعال کیجامعه پژوهش به تفکمرتبه علمی  ی و درصدفراوان عیتوز 3جدول های داده

نفر  144دهد. بررسی جدول حاکی از آن است که را نشان می (المللیبین هیریتحر هیئت و عضو هیریتحر هیئت

در مجالت  "استاد"المللی با مرتبه بین هیریتحر هیئت نفر عضو 213و  هیریتحر هیئتنفر عضو  1314سردبیر، 

 هیئت نفر عضو 46و  هیریتحر هیئتنفر عضو  672نفر سردبیر،  31جامعه پژوهش حاضر مشارکت دارند. همچنین 

همکاری دارند. همچنین بیشترین همکاری  موردمطالعهدر مجالت جامعه  "دانشیاری"المللی با مرتبه بین هیریتحر

 نفر( است. 195نفر( و استادیاران ) 749نفر(، دانشیاران ) 1671ن )به ترتیب از آن استادا

  مجالت جامعه پژوهش کیبه تفک هیریتحر هیئتاعضاء  تیو درصد نوع فعال یفراوان عیتوز .4جدول 

ف
ردی

 

 نام مجله
حوزه 

 کالن

نوع 

 نشریه

 سردبیر
 هیئتعضو 

 تحریریه

 هیئتعضو 

 المللیتحریریه بین
 مجموع

ی
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

 

1 
مجله علمی سازمان 

 ج.ا.انظام پزشکی 
علوم 

 بهداشت
لیست 

 اولیه
1 50/0 68 92/2 0 00/0 69 45/2 

 پوست و زیبایی 2
علوم 

 بهداشت
لیست 
 انتظار

1 50/0 26 12/1 23 01/8 50 78/1 

 سالمند 3
علوم 

 بهداشت
لیست 
 انتظار

1 50/0 33 42/1 12 18/4 46 64/1 



 

 

ف
ردی

 

 نام مجله
حوزه 

 کالن

نوع 

 نشریه

 سردبیر
 هیئتعضو 

 تحریریه

 هیئتعضو 

 المللیتحریریه بین
 مجموع

ی
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

 

 ادبیات پایداری 4
علوم 

 انسانی
لیست 

 اولیه
1 50/0 16 69/0 0 00/0 17 60/0 

5 
پژوهش ادبیات معاصر 

 جهان
علوم 

 انسانی
لیست 
 انتظار

1 50/0 12 52/0 4 39/1 17 60/0 

6 
شناسی مطالعات باستان

 پارسه

علوم 
 انسانی

 60/0 17 74/1 5 47/0 11 50/0 1 اولیه

 های گیاهیپژوهش 7
علوم 

 زیستی
لیست 
 انتظار

1 50/0 14 60/0 1 35/0 16 57/0 

 ایران یپزشکاهیگدانش  8
علوم 

 زیستی
لیست 

 اولیه
1 50/0 14 60/0 1 35/0 16 57/0 

 تحقیقات تولیدات دامی 9
علوم 

 زیستی
 50/0 14 74/1 5 34/0 8 50/0 1 هسته

 

مجله که باالترین فراوانی  3ها و تعداد صفحات مقاله، صرفًا از هر حوزه موضوعی با توجه به محدودیت تعداد واژه

 "ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان علمی مجله"است.  شدهدرج 4در جدول  رادارندتحریریه  هیئتاعضاء 

سردبیر و  وجودنیباادرصد( اعضاء را دارد.  45/2جزء لیست اولیه مجالت علوم بهداشتی است و بیشترین سهم )

بیشترین فراوانی اعضاء نیز  "پوست و زیبایی"نفر( این مجله ایرانی هستند. مجله  69تحریریه ) هیئتتمامی اعضاء 

ی المللنیب هیریتحر هیئتنفر عضو  12با  "سالمند"ت. اس خودکردهنفر( را از آن  23المللی )تحریریه بین هیئت

 .داردجایگاه دوم را 

 چگونه است؟ ISC یبندنظام رتبه پژوهش در جامعه یها و مؤسسات پژوهشدانشگاه رتبه. 2 

 کند.بندی میرا رتبه عتفها و مؤسسات پژوهشی وزارت صرفًا دانشگاه ISC بندیاست که نظام رتبه ذکرانیشا

 

 ISCهای پژوهشی جامعه پژوهش براساس رتبه های و مؤسسه. توزیع فراوانی و درصد دانشگاه5جدول 

 ISCرتبه  ردیف
 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی

 درصد فراوانی

 07/86 382 ندارد 1

 27/4 19 یک تا پانزده 2

 37/3 15 وپنجچهلتا  کیویس 3

 37/3 15 سی تاشانزده 4



 

 

 02/2 9 تا شصت وهفتچهل 5

 9/0 4 + کیوشصت 6

 100 444 مجموع 

 

را  وپنجچهلتا  کیویسدیگر رتبه  مورد 15پانزده،  تاکیرتبه مورد  19 یپژوهش هایمؤسسه ای هادانشگاهاز 

ای وزارت عتف نیستند رتبه رمجموعهیزهایی که ها و دانشگاهها، مؤسسهدرصد سازمان 07/86 .اندکسب کرده

 اند.دریافت نکرده ISCاز طرف 

 

در مجالت جامعه  هاآن یعلمئتیهها و مؤسسات پژوهشی و توزیع فراوانی اعضاء دانشگاه ISCرتبه  .6جدول 

 پژوهش

 توزیع فراوانی اعضاء نشریه ISCرتبه  های پژوهشیو مؤسسه هانام دانشگاه ردیف

 269 یک تا پانزده دانشگاه تهران  .1
 177 ندارد دانشگاه علوم پزشکی تهران  .2
 120 ندارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  .3
 100 پانزده تاکی دانشگاه فردوسی مشهد  .4
 89 تا پانزدهکی دانشگاه تربیت مدرس  .5

 

های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و فردوسی مشهد بیشترین همکاری را به ترتیب دانشگاه

نفر با مجالت جامعه پژوهش حاضر داشتند. همچنین از چهار دانشگاهی که بیشترین  100و  120، 177، 269با 

 دیگر نیز به وزارت بهداشت تعلق داشتند.و دو دانشگاه  وزارت عتف رمجموعهیزدانشگاه  2 رادارندفراوانی 

 به تفکیک استان() پژوهشجامعه  مجالت هیریتحر هیئتبودن اعضاء  یبوم زانیم. توزیع جغرافیایی ناشران و 3

 چگونه است؟ 

 های ناشران نشریات جامعه پژوهش به تفکیک حوزه کالن و نوع نشریهتوزیع فراوانی استان .7جدول 

ف
ردی

ن 
ستا

نام ا
 علوم زیستی علوم بهداشتی انسانی و هنر علوم 

جمع کل
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

 

 97 16 3 8 5 41 4 18 19 40 9 21 10 تهران 1

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 15 2 قم 2



 

 

ف
ردی

ن 
ستا

نام ا
 علوم زیستی علوم بهداشتی انسانی و هنر علوم 

جمع کل
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

ت انتظار
س

لی
 

ت اولیه
س

لی
 

سته
ه

 

جمع
 

 

3 
خراسان 
 رضوی

0 2 2 4 1 2 0 3 2 2 2 6 13 

 8 1 1 0 0 2 0 0 2 5 2 1 2 اصفهان 4

 7 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 البرز 5

 

و  19مجله، قم  97های علمی استان تهران با انتشار ها و انجمنها، مؤسسهنشان داد که دانشگاه 7جدول  هایداده

های موضوعی ناشران حاکی های کشور در پژوهش حاضر بودند. نگاهی به حوزهپرکارترین استان 13خراسان رضوی 

بیشترین مجالت علوم انسانی و هنر را  5و  19، 40های تهران، قم و اصفهان به ترتیب با انتشار از آن است استان

مجله خود را در قلمرو موضوعی علوم انسانی و هنر منتشر نموده  19اند. در این میان استان قم تمامی منتشر کرده

. در حوزه موضوعی علوم است را کسب کرده نخستمجله جایگاه  41تهران  هایدر علوم بهداشتی نیز استاناست. 

های نخست تا سوم را مجله رتبه 6و  7، 16ی تهران، البرز و خراسان رضوی به ترتیب با انتشار هازیستی نیز استان

 (.7اند )جدول بدست آورده

 

 پژوهش جامعه مجالتایرانی  هیریتحر هیئتاعضاء های کشور از . فراوانی هریک از استان1نقشه 



 

 

های تهران، دهد. استانتحریریه ایرانی مجالت جامعه پژوهش به تفکیک استان را نشان می هیئتاعضاء  1نقشه 

های استان وتحریریه  هیئتنفر بیشترین اعضاء  146 و نفر 151نفر،  1301ه ترتیب با بخراسان رضوی  و اصفهان

 .رادارندتحریریه  هیئتنفر کمترین تعداد اعضاء  1و  2، 3ایالم، بوشهر و خراسان شمالی به ترتیب با 

 

 تحریریه مجالت جامعه پژوهش )در سطح استان( هیئتو درصد بومی بودن اعضاء  . توزیع فراوانی8جدول 

 اعضاء بومی تعداد اعضاء استان عنوان ردیف
افراد بومی به 

 )%( تعداد اعضاء

 100 7 7 تهران نامه حقوق اسالمیپژوهش 1

2 
دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی 

 علوم پزشکی تهران )حیات(
 100 13 13 تهران

 100 16 16 تهران دانشور پزشکی 3

 100 8 8 قم پژوهیشیعه 4

 100 7 7 خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی 5

 

نامه حقوق اسالمی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی پژوهشتحریریه مجالت  هیئتاعضاء 

درصد بومی بوده و از  100فیزیولوژی گیاهان زراعی  و پژوهیدانشور پزشکی، شیعهتهران )حیات(، 

 .(8)جدول های تهران، قم و خوزستان هستند استان

 چگونه است؟ ،یدگیتندرهم یاز مجالت دارا کیهر  یبرا ینینابیو ب یکیدرجه، نزد تیمرکز یهاشاخص. 4

 بینابینی برای مجالت دارای درهم تنیدگیهای مرکزیت درجه، نزدیکی و . شاخص9جدول 

 بینابینی نزدیکی درجه نوع نشریه حوزه موضوعی تنیدگینام مجالت دارای درهم ردیف

 318/1902 896 14 هسته علوم انسانی و هنر تاریخ فلسفه 1

 092/610 947 13 لیست انتظار علوم انسانی و هنر کاوش نامه 2

 104/2026 942 7 هسته علوم انسانی و هنر شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش 3

 819/3393 967 5 لیست انتظار علوم بهداشتی یبخشتوانپژوهش در علوم  4

 0 2738 1 هسته علوم زیستی وخاكآب 5

 0 2738 1 هسته علوم زیستی مدیریت خاك و تولید پایدار 6

 کاوش"و  جایگاه نخست 14مرکزیت درجه مجله هسته حوزه موضوعی علوم انسانی و هنر با  "تاریخ فلسفه"

و مدیریت خاک  وخاکآب ". مجالت است کردهجایگاه دوم را کسب  13با مرکزیت درجه  ")لیست انتظار( نامه

اند. این دو مجله جزء مجالت را بدست آورده 2738 مشترک شاخص مرکزیت نزدیکی صورتبه "و تولید پایدار

، "لیست انتظار(-)علوم بهداشتی یبخشتوانپژوهش در علوم "ند. هسته حوزه موضوعی علوم زیستی هست

های نخست به ترتیب رتبه "تاریخ فلسفه "و  "هسته(-شناسی تطبیقی )علوم انسانی و هنرهای زبانپژوهش"



 

 

 اند.همرکزیت بینابینی را کسب کردتا سوم 

چگونه  از روش تحلیل شبکه اجتماعی . شبکه و تعیین میزان درهم تنیدگی مجالت جامعه پژوهش با استفاده5

 است؟

 
 . مجالت دارای درهم تنیدگی بر اساس شاخص مرکزیت نزدیکی )بدون در نظر گرفتن حوزه موضوعی(2نقشه 

؛ "لیست اولیه(-)علوم بهداشتی نایسابن"از:  اندعبارت رادارندیکی دنزباالترین مرکزیت  2مجالتی که در نقشه 

مجله  "؛ "لیست انتظار(-علوم پزشکی رازی )علوم بهداشتی"؛ "هسته-اخالق در علوم و فناوری )علوم انسانی و هنر"

سالمت کار ایران )علوم "و  "لیست اولیه(-علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران )علوم بهداشتی

، 2677، 2678، 2706زیت نزدیکی مجالت مذکور به ترتیب عبارتند از شاخص مرک"لیست انتظار(-بهداشتی

 .2676و  2677



 

 

 
 . مجالت دارای درهم تنیدگی بر اساس شاخص مرکزیت بینابینی )بدون در نظر گرفتن حوزه موضوعی(3نقشه 

کند و نقش می ای که شاخص مرکزیت بینابینی باالتری داشته باشد ارتباط بیشتری با سایر مجالت ایجادهر مجله

حاضر مجالت زیر با داشتن شاخص مرکزیت  ها را بر عهده دارد. در پژوهشواسط و برقرار کننده رابطه با سایر نشریه

پژوهش در علوم توانبخشی )علوم "کنند. تنیدگی ایفاء میبینابینی باالتر این نقش را درشبکه مجالت دارای درهم

هسته( -شناسی تطبیقی )علوم انسانی و هنرهای زبانپژوهش"؛ "819/3393لیست انتظار(  -بهداشتی

 (.3)نقشه "318/1902 "هسته(-)علوم انسانی و هنر تاریخ فلسفه" و"104/2026

 
 . مجالت دارای درهم تنیدگی بر اساس شاخص مرکزیت درجه )بدون در نظر گرفتن حوزه موضوعی(4شه نق

تاریخ فلسفه )علوم انسانی "مرکزیت درجه محاسبه میزان پیوندهایی است که مجله با دیگر مجالت در شبکه دارد. 

قرآن کریم  یارشتهانیمهای پژوهش"؛ 13 "لیست انتظار( -سانی و هنرکاوش نامه )علوم ان"؛ "14هسته( -و هنر



 

 

تنیدگی دارای درهمتمامی مجالت  نیرابباالترین شاخص مرکزیت درجه  "13 لیست اولیه( -)علوم انسانی و هنر

 (.4دارند )نقشه 

 جامعه پژوهش مجالت یدگیتندرهمتوزیع فراوانی و درصد میزان  .10دول ج

 درصد فراوانی نوع نشریه حوزه موضوعی نام نشریه ردیف

 40/2 19 لیست اولیه بهداشتیعلوم  مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 1

 77/1 14 لیست انتظار علوم بهداشتی آموزش پرستاری 2

 52/1 12 لیست انتظار علوم انسانی و هنر کاوش نامه 3

 52/1 12 لیست اولیه علوم انسانی و هنر قرآن کریم یارشتهانیمهای پژوهش 4

 39/1 11 لیست اولیه علوم بهداشتی پایش 5

علوم  -آموزش پرستاری "، "لیست اولیه-علوم بهداشتی -سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانمجله علمی "

قرآن  یارشتهانیمهای پژوهش"و  "لیست انتظار -علوم انسانی و هنر -کاوش نامه "و  "لیست انتظار-بهداشتی

 دارند. یموردبررسا میان مجالت ر تحریریه هیئتاعضاء  تنیدگیباالترین میزان درهم "علوم انسانی و هنر -کریم

 تحریریه وجود دارد؟ هیئتتنیدگی اعضاء آیا ارتباط معنی داری بین جنسیت جامعه پژوهش و درهم .6

 دو به همراه ضریب اتا برای بررسی رابطه بین جنسیت اعضاء و میزان در هم تنیدگینتایج آزمون خی. 11جدول 

در هم تنیدگی 

 اعضاء
 فراوانی

دوی خی جنسیت

 پیرسون

درجه 

 آزادی

مقدار ضریب 

 اتا

سطح 

 زن مرد داریمعنی

2 

 25 268 واقعی

08/4 3 11/0 25/0 

مورد 
 انتظار

265/9 27/1 

3 

 9 51 واقعی

مورد 
 انتظار

54/5 5/5 

4 

 0 13 واقعی

مورد 
 انتظار

11/8 1/2 

5 

 0 2 واقعی

مورد 
 انتظار

1/8 0/2 

 35 333 تعداد کل

 گریدعبارتبهدار نیست. بوده و معنی 11/0شود، مقدار ضریب اتا برابر با که در جدول فوق مالحظه می گونههمان

 داری وجود ندارد.میزان در هم تنیدگی تفاوت معنی ازنظربین اعضای تحریریه زن و مرد 

 وجود دارد؟ هیریتحر هیئتتنیدگی اعضاء جامعه پژوهش و درهم مرتبه علمی نیب یداریمعنارتباط . آیا 7



 

 

 تنیدگینتایج آزمون کندال تائو بی برای بررسی رابطه بین مرتبه علمی اعضاء و میزان درهم .12جدول 

 فراوانی تنیدگی اعضاءدرهم
 مرتبه علمی

 داریسطح معنی مقدار تقریبی تی کندال تائو بی
 استادیار دانشیار استاد بازنشسته استاد

2 
 8 50 17 218 واقعی

12/0- 94/2- 003/0 

 6/4 44/6 16/7 225/3 مورد انتظار

3 
 0 6 3 51 واقعی

 1/3 9/1 3/4 46/1 مورد انتظار

4 
 0 0 1 12 واقعی

 0/3 2 0/7 10 مورد انتظار

5 
 0 0 0 2 واقعی

 0 0/3 0/1 1/5 مورد انتظار

 8 56 21 283 تعداد کل

دارای چهار سطح  هرکدامبا توجه به اینکه متغیرهای مرتبه علمی و میزان در هم تنیدگی اعضای هیئت تحریریه 

که در  گونههماناستفاده شد.  26بودند، جهت بررسی رابطه بین این متغیرها از ضریب همبستگی کندال تائو بی

دار است. معنی 003/0بوده و در سطح  -12/0شود، مقدار ضریب کندال تائو برابر با مالحظه می 12جدول 

 داری وجود دارد.بین مرتبه علمی اعضای هیئت تحریریه و میزان در هم تنیدگی، رابطه معنی گریدعبارتبه

 گیریو نتیجه بحث

 ISC مجالت فارسی نمایه شده در هیریتحر هیئت اعضاء یدگیتندرهمو سنجی مطالعه علم باهدف پژوهش حاضر

مجله و  دویست از درمجموع در قلمروهای موضوعی علوم بهداشت، علوم زیستی و هنر و علوم انسانی انجام شد.

ی تحریریه و سردبیر دارا هیئتعضو  368مجله و  163جامعه پژوهش تحریریه و سردبیر  هیئتعضو  2813

 تنیدگی هستند.درهم

های ها و پژوهشگاه. دلیل این امر تعداد زیادی از دانشگاهاندمنتشرشدهتقریباً نیمی از مجالت پژوهش در استان تهران 

توانمندی دارند که  یعلمئتیهها اعضاء مهمی است که در این استان وجود دارند. طبیعی است که این دانشگاه

ان، استان قم جایگاه کنند. پس از استان تهرتحریریه یا سردبیر یک یا چند مجله همکاری می هیئتاعضاء  عنوانبه

علوم اسالمی و انسانی استفاده نموده و توانسته با استفاده از  نهیدرزمهای خود . این استان از پتانسیلدوم را دارد

های قم و آزاد اسالمی غات اسالمی و دانشگاهسرمایه انسانی و امکانات بسیار خوبی که در حوزه علمیه، دفتر تبلی

شوند هایی دیده میرا منتشر نماید. در سوی مقابل استان ISCواحد قم وجود دارد؛ نوزده نشریه معتبر نمایه شده در 

های جوان و تازه برخوردار که دانشگاههای کمتوان گفت استانطور خالصه میاند بهمنتشر کرده که صرفاً یک مجله

اندازی و جدید االستخدام دارند؛ شرایط اولیه و ضروری راه یعلمئتیههای محدود و نیز اعضاء أسیس با بودجهت

                                                           
7- Kendall's tau-b 



 

 

و انتشار مجالت معتبر و  یاندازراهو سهم برابری برای  انتشار مجالت جدید را دارا نیستند. نتیجه اینکه توزیع

 شود.های مختلف کشور مشاهده نمیدر استان تیفیباک

 هیئتکه پس از تهران که بیش از نیمی از اعضاء  نشان دادتحریریه مجالت  هیئتتوزیع جغرافیایی اعضاء 

تحریریه  هیئتتعداد اعضاء  ازنظرهای اصفهان، خراسان رضوی و قم ؛ استاندر این استان حضوردارندتحریریه مجالت 

. اندکسب نمودههای ایالم، بوشهر و خراسان شمالی نیز کمترین سهم را . در مقابل استانرادارندبیشترین سهم 

مجالت موردپژوهش  هیریتحر هیئت یاعضا تیّمل یدر پژوهش خود به بررس زی( ن2015و اکونومو ) کوپولوسیاندر

( در خصوص 1395منش، مروتی و ایرانی، نتایج این بخش از پژوهش همچنین با پژوهش )عرفان پرداختند.

( به این 1395منش، مروتی و ایرانی )تحریریه دریک راستا است. عرفان هیئتعضو  عنوانبهکشورهای همکاری 

کشور حضور دارند  یعلوم انسان یهامجله یۀریتحر هیئت بیدر ترک ایکشور دن 33از  یپژوهشگراننتیجه رسیدند که 

 انگلستان و فرانسه است. کا،یآمر یمتعلق به کشورها تیعضو نیشتریکه ب

های تهران، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، اصفهان، دهنده این امر است که دانشگاهبررسی نتایج نشان

اند، افزون بر کسب هایی هستند که رتبه یک تا پانزده را کسب کردهطباطبایی، شیراز، تبریز و گیالن دانشگاهعالمه

است  ذکرانیشاهای مذکور هستند، نیز از دانشگاه یموردبررستحریریه مجالت  هیئترتبه، بیشترین تعداد اعضاء 

های وزارت بهداشت که بیشترین ها همگی از تحت پوشش وزارت عتف هستند. در میان دانشگاهکه این دانشگاه

های علوم پزشکی تهران، توان به دانشگاهمی اندخودکردهتحریریه مجالت جامعه پژوهش را از آن  هیئتتعداد اعضاء 

تحریریه و سردبیران  هیئتتوان نتیجه گرفت که مجالت اعضاء ، میرونیاشهیدبهشتی، ایران و اصفهان اشاره نمود. از 

انشگاه ، افزون بر مرتبه علمی و تخصص فرد، دبنابراینکنند. های باالتر انتخاب میهایی با رتبهخود را از میان دانشگاه

. در همین استتحریریه و سردبیر تأثیرگذار  هیئتعضو  عنوانبهو رتبه آن دانشگاه نیز در انتخاب افراد  محل خدمت

مجله برتر صدتحریریه  هیئتهایی که اعضاء ( در پژوهش خود برای بررسی رتبه دانشگاه2021راستا، کاردناس )

های پژوهش او نیز یافته استفاده کرد. QSبندی ها هستند از نظام رتبهاین دانشگاه یعلمئتیهشناسی عضو جامعه

های هاروارد، ای از دانشگاهتحریریه هیئت( اعضاء 2021نتایج پژوهش حاضر را تأیید نمود. در پژوهش )کاردناس، 

این موضوع بود که اعضاء  دهندهنشانبرکلی، دانشگاه ییل، دانشگاه تورنتو و مدرسه اقتصاد لندن حضور داشتند که 

 ،یکارانجا و مالودر مقاله ) جهان هستند. ی برترهاشناسی نیز از دانشگاهتحریریه حوزه موضوعی جامعه هیئت

های اطالعاتی مطالعه شده بود، اکثریت اعضاء هیئت تحریریه مجالت آمریکایی ( نیز که مجالت برتر سیستم2022

های ایران و اغلب درشهر تهران ز بهترین دانشگاهتحریریه ا هیئتاعضاء  اکثرنیز  مقالهدر این  و انگلیسی بودند. 

 هستند.



 

 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم "، "نامه حقوق اسالمیپژوهش"تحریریه مجالت و سردبیران  هیئتاعضاء 

مطالعات تقریبی مذاهب "، "فیزیولوژی گیاهان زراعی"، "پژوهیشیعه"، "یپزشک، دانشور "پزشکی تهران )حیات(

. هستندهای تهران، قم و خوزستان کامالً بومی بوده و از استان "یتجسمهنرهای  -هنرهای زیبا"و  " یاسالم

و توسعه ترویج "، "اقتصاد کشاورزی"، "نیزمرانیا یمحل یهازبانو  اتیادب" تحریریه مجالت هیئتهمچنین اعضاء 

 توانیم علل این امراز  "فرآوری و نگهداری مواد غذایی"و  "علوم و فنون شیالت"، "سالمت و مراقبت"، "آبخیزداری

وجود از  نیرا دارند؛ با ا و انتشار مجله یاندازها بودجه و امکانات راهاز سازمان یها اشاره داشت که برخنکته نیبه ا

در قالب صاحب  توانندیم زین یعلم یهاانجمن یآن است که از نظر قانون گرینکته د. ندارندرا  طیافراد واجد شرا

به  یعلم یهااست که انجمن یعیو انتشار مجالت اقدام کنند. طب یاندازو ناشران مجالت، نسبت به راه ازانیامت

سراسر کشور   یهاگاهو پژوهش هاانشگاهرا از د رانیو سردب هیریتحر أتیاعضاء ه بیمجالت ترک سیمنظور تأس

 "یاقتصاد کشاورز"بدست آمده از پژوهش حاضر اشاره نمود.  مجله  جیبه نتا توانیمثال م یکنند. برا یانتخاب م

توسط انجمن آبخیزداری ایران  زین "یزداریو توسعه آبخ جیترو "و مجله   رانیا یتوسط انجمن اقتصاد کشاورز

آنها  رانیو سردب هیریتحر أتیوجود اعضاء ه نیها در استان البرز قرار دارند با اانجمن نیا یهر دو شوندیمنتشر م

عضو  چیمنتشر گردد و ه یدر استان یامجله نکهیگفت ا توانیاند. به طور خالصه مها انتخاب شدهاستان ریاز سا

آن مجله محسوب  یبرا ینکته مثبت شد،آن استان نداشته با یها و مراکز پژوهشاز دانشگاه یبوم هیریتحر أتیه

و  سیدر زمان دادن مجوز تأس یمانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یباال دست یهاسازمان رو،نی. از اشودینم

 .ندیتوجه نما زیمهم ن ریمتغ نیبه ا یستیمجالت با یعتف و بهداشت در زمان اعتبارسنج نیوزارت

 -نامهکاوش"و"هسته-هنر و انسانی علوم -فلسفه یختار"از آن است که  یدرجه حاک یتمربوط به مرکز نتایج

مجالت به  نیا اند.هداد اختصاص خود به را درجه مرکزیت شاخص میزان باالترین "انتظار یستل-هنر و انسانی علوم

مجالت  رینسبت به سا یترو اثربخش شتریب یعلم یهمکار زیدارا بودن نقش منحصربه فردشان از ارتباطات و ن لیدل

به عنوان  توانندیدارند م دهکه مجالت نام برده ش یکانون گاهیبا توجه به نقش و جا نیشبکه برخوردارند. همچن نیا

 یریتمد" و"هسته-زیستیعلوم -خاک و آب"همچنین  . رندیقرار گ سیمورد توجه مجالت تازه تأس ییراهنما و الگو

مجالتی که دارای  .اندی را کسب کردهکینزد تیشاخص مرکزباالترین  "هسته-زیستیعلوم -یدارپا یدخاک و تول

مرکزیت نزدیکی بیشتری در شبکه اجتماعی پژوهش حاضر هستند؛ شانس بیشتری برای تبادالت علمی با 

سایر مجالت دارند. از این رو، این ارتباطات علمی منجر به اشتهار مجله مذکور و نیز موجب انتشار مقاالت 

شتری توسط مجالت نامبرده شده خواهد شد. طبیعی است که یکی از نمودهای ارتباطات علمی بین بی

مجالت علمی استناددهی است. بنابراین مجالت دارای مرکزیت نزدیکی باالتر شانس دریافت استنادهای 

ک آنها را بیشتر را خواهند داشت. کسب استنادهای باالتر نیز به طور طبیعی ضریب تأثیر مجالت و چار



 

 

 علوم درپژوهش " مجالت که داشت اذعان باید مجالت بینابینی مرکزیت شاخص خصوص در ارتقاء خواهد داد. 

 ینباالتر "هسته-هنر و انسانیعلوم -یقیتطب یشناسزبان یهاپژوهش" و "انتظار یستل-بهداشتیعلوم -توانبخشی

شبکه  کیدرون  تریبهتر و مناسب تیموقعمجالت مذکور از  .انداز آن خود نمودهرا  ینابینیب یتمرکز یزانم

به بیان دیگر، مجالتی . مجالت برخوردارند ریبا سااثربخش ارتباط  جادیا های بالقوه به منظورییبرحسب توانا

های ارتباطی کنند که راهی باالتری نسبت به سایر مجالت دارند نقش واسطی ایفاء مینینابیب تیمرکزکه 

عنوان پل برای ارتباط با سایر مجالت در شبکه گذرد. به بیان دیگر این مجالت بهمجالت از آنها میسایر 

های مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی برای هر یک از مجالت در پژوهش نتایج مربوط به شاخص کنند.عمل می

پدیده ارتباط بین مجالت، مجالت که جهت بررسی  (2009حاضر با نتایج مطالعه باچینی، بارابسی و مارکسلی )

 .راستا استقرار داده، هم موردمطالعهقلمرو موضوعی آمار و احتماالت را با استفاده از روش تحلیل شبکه 

و درهم  تیجنس نیب اما؛ برابر زنان در مجالت جامعه پژوهش همکاری داشتند 6مردان  از آن است یحاکنتایج 

جامعه  تحریریه مجالت ءبین اعضا ،گریدعبارتبه وجود ندارد. یداریتفاوت معن ه،یریتحر هیئتاعضاء  یدگیتن

 یعلمئتیهاعضاء بر اساس آمار . داری وجود نداردیدگی تفاوت معنیمیزان درهم تن ازنظرزن و مرد  پژوهش،

عضو  86889 درمجموعاست  1400-1399سال تحصیلی  27ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه شدهاعالم

نیز مرتبه دانشیاری نفر  14294نفر دارای مرتبه استادی و  7031مشغول به خدمت هستند.  وقتتمام یعلمئتیه

 هیئتعضو  عنوانبهتحریریه مجالت  هیئتتوانند در قانوناً می یعلمئتیهنفر از اعضاء  21325، گریدانیببه. دارند

 یعلمئتیهدرصد مجموع اعضاء  30متوسط  طوربه همین آمارتحریریه یا سردبیر فعالیت داشته باشند. براساس 

تحریریه  هیئتتوانند عضو می هستند استاد و دانشیار ،بانوان یعلمئتیه نفر از اعضاء 4200 اما حدود هستند؛ "بانو"

نتایج بدست آمده اینچنین نیست. دالیل زیادی بر این امر مترتب است که از  برمبنایباشند که یا سردبیر مجالت 

های خانوادگی از جمله ازدواج، بازنشستگی زود هنگام، عدم تمایل و امکان همکاری به دلیل مشغلهتوان به جمله می

المللی مجالت بین تحریریه هیئتدر فرزندآوری و تربیت فرزندان اشاره نمود. همچنین در شرایط مساوی عضویت 

 هیئتتوان گفت با توجه به اینکه تعداد اعضاء به طور خالصه می شود.به مجالت فارسی زبان داخلی ترجیح داده می

ای برابری مردان در مجالت مورد مطالعه مسأله 6حضور رو، از اینبرابر زنان است؛  3بیش از  در کشور علمی مرد

موردتوجه قرارگرفته  زی( ن2012و  2009) نگیمتز و هرز یهادر پژوهش یتیجنس ضیتبع نیا دور از ذهن نیست.

علوم ارتباطات را دو  هیریتحر هیئتدر پژوهش خود تعداد مردان اعضاء  زی( ن2020مارکوس ) -و د انزیاست. در گو

، (2020،مارکوس -و د انزیگوهای موضوعی علوم ارتباطات )افزون بر این، در مجالت حوزه .برابر زنان اعالم نمودند
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پنداری، فاخران و حمیدی، رضایی(، علوم زمین )محمدی2022، 28پارابوهی، ورما و دیویی)سانی رکتابداری و اطالع

 هیئت( نیز تعداد مردان به عنوان اعضاء 2022، 30)وانگ، دانلوپ، آالوینا و پالمیری ( و دامپزشکی2022، 29فورست

 ای بیش از زنان است.تحریریه به طورقابل مالحظه

 مجالت جامعه پژوهش هیریتحر هیئتاعضاء  یدگیو درهم تن یمرتبه علم ریدو متغ نیب یارتباط آمار در ادامه

 هیریتحر هیئتاعضاء  یدگیو درهم تن یمرتبه علم ریمتغ نیب یداریمعن رابطهنتایج نشان داد که شد.  یبررس

 آماری با میزان درهم تنیدگی ارتباطتحریریه  هیئتمرتبه علمی اعضاء  بین ،گریدانیببه .دارد وجود جامعه پژوهش

مرتبه علمی و ارائه لیستی از متخصصان برتر قلمرو تجارت مطالعه با  نیز (2005) 31دارد. پژوهش چان، فانگ و الی

تحریریه در  هیئتتحریریه و ضریب تأثیر مجالتی که همان اعضاء  هیئتالملل نشان دادند مرتبه علمی اعضاء بین

الملل تأثیر دارد. این پژوهش با های قلمرو تجارت بینبندی مؤسسات و دانشگاههستند بر رتبه به کارآن مشغول 

 در یک راستا است. (2005)ی چان، فانگ و النتایج حاصل از پژوهش 

یج در خصوص انتشار یا عدم انتشار نتا ایکنندهتعیینیه نقش ریتحر هیئت ءمجالت و اعضا رانیسردب

 نییتع در راهبردی در مجالت علمی دارند؛ بنابراین نقش های گوناگون علمی در قالب مقاالتی حوزههاپژوهش

ملی و  های گوناگون در سطحبین پژوهشگران و رشته یارتباطات علم حفظ و رشدو  یعلم یهارشته ندهیآ ریمس

برخی  ،استادر همین رشوند. یمنصوب م پژوهشی یدستاوردهای و علم اشتهاربراساس  د. این افراددارن المللیبین

و  مجالت هایمشیها و خطاستیتوسعه ستدوین و  تحریریه هیئتهای سردبیران و اعضاء ترین مسئولیتاز مهم

 ش و پذیرشبررسی و مدیریت فرآیند داوری، ویرای، مجله یها تیفعال تیری، مدمجله یاخالق یرهنمودهاعمل به 

 (.2021تو، ژانگ، شی و سی؛ 2017)دنانی و جونز،  است ی جدیدمقاله ها

گردد که مجالت یک حوزه موضوعی باال، موجب می یهاتنیدگی با فراوانیویژه درهمتنیدگی بهوجود درهم

های ها، باورهای علمی، رویکردها و پارادایمهای کالن تقریباً یکسانی را در پیش بگیرند. بدین ترتیب استراتژیسیاست

علمی  هیئتتحریریه که براساس نتایج این پژوهش اغلب مرد، استاد و عضو  هیئتفکری عده محدودی از اعضاء 

بدیل و از این رو، اهمیت و نقش بی سایه افکنده است. مورد مطالعههای برتر نیز هستند بر مجالت فارسی هدانشگا

منش تحریریه و سردبیران مجالت علمی برکسی پوشیده نیست )عرفان هیئتکننده اعضاء جایگاه راهبردی و تعیین

سو با افزایش تعداد مجالت علمی و از سوی (. در این میان، از یک2020مارکوس، -و د انزیگو؛ 2018و مروتی، 
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تحریریه نشریات را داشته  هیئتدیگر محدود بودن تعداد دانشمندان و پژوهشگران مبرز که شرایط عضویت در 

اء تحریریه هستند و پدیده درهم تنیدگی اعض هیئتباشند؛ برخی از دانشمندان در دو یا چند مجله سردبیر یا عضو 

 شود.تحریریه مطرح می هیئت

ای مثبت به آن نگریست و هم منفی. توان به عنوان پدیدههم میرا  "هیریتحر هیئت اعضاء یدگیتن درهم"

ها و خط مشی ها توسط تعدادی اندکی از تنیدگی هستند سیاستمثبت از آن جهت که مجالتی که دارای درهم

گردد. از این رو، مجالت در فرآیندها و امور متنوع و گوناگونی که می خبرگان آن حوزه موضوعی و با انسجام تعریف

کنند. این موضوع در انتخاب داوران، بررسی اولیه مقاالت و نیز تصمیم تر عمل میبا آن روبه رو هستند، منسجم

های نامهشدن در نمایهنهایی برای رد یا پذیرش مقاالت و در نهایت انتشار به موقع مجله که یکی از شرایط اصلی نمایه

 هیئتنتایج این پژوهش نشان داد که تمامی اعضاء )بعد منفی( در بعد دیگر  المللی مانند اسکوپوس است.بین

. در این میان بسیاری از استادیاران و بودندتنیدگی باال هستند استاد یا استاد بازنشسته ای که دارای درهمتحریریه

همکاری وجود امکان  ،برخی مجالتای درهای قانونی و سلیقهحدودیتدلیل مرد که بهوجود دادانشیاران جوان مبرز 

های کالن معاونت شوند. با توجه به سیاستعلمی جوان محروم می هیئت، مجالت از توانمندی تردیدبدون. ندارد

ضروری است ، المللینهای استنادی بینامهسازی مجالت فارسی در نمایهپژوهش و فناوری وزارت عتف بر نمایه

علمی جوان و با  هیئترسد اعضاء . به نظر میتجدیدنظر نمایندتحریریه خود  هیئتمجالت فارسی در ترکیب 

با  اندنشستهای که در نیمکت ذخیره ذهنی مدیران مسئول، صاحبان امتیاز و سردبیران مجالت فارسی انگیزه

گذاران مجالت سیاسترو، ارتقاء دهند. از اینترین زمان ممکن رتبه مجالت را در کوتاههای روزآمد بتوانند مهارت

تنیدگی مجالت خود بکاهند و به این پدیده به عنوان توانند با بررسی نتایج پژوهش حاضر از میزان درهمفارسی می

قرار دهند. تردیدی تحریریه  هیئت فرصتی راهبردی بیاندیشند و دانشیاران و استادیاران جوان را در ترکیب اعضاء

 نیست که این امر برای مجالت در آینده نزدیک دارای ارزش افزوده خواهد بود.

 پیشنهادهای کاربردی

های ای در ارزیابینمره EBIها خود برای شاخص نامهشود در ویرایش جدید آیینبه کمیسیون نشریات پیشنهاد می

با توجه به نتایج بدست همچنین، ای به آنها اختصاص دهند. نمره آنها EBI مجالت در نظر بگیرند و بسته به میزان

شود کمیسیون نشریات تحریریه زن هستند. پیشنهاد می هیئتبرابر اعضاء  ششتحریریه مرد  هیئتآمده اعضاء 

علمی زن  هیئتبندی خود براساس تعداد اعضاء های ارزیابی و رتبهنامهر آییند ISCوزارتین عتف و بهداشت و نیز 

شود در پیشنهاد می ISCبه در ادامه  ای در نظر گرفته و به مجالت واجد شرایط اختصاص داده شود.امتیاز ویژه

سنجی خود در سامانه نشریات اضافه نماید. بر این های علمرا به سایر شاخص EBIسامانه نشریات خود شاخص 



 

 

افزون  نمایند. مشاهده EBI اساس، تمامی مجالت نمایه شده در این سامانه بتوانند وضعیت مجله خود را براساس

موضوعی خود برای  توانند در حوزهیی هستند میباال مجالتی که دارای مرکزیت درجه، بینابینی و نزدیکیبر این، 

های باال به عنوان سردبیر تحریریه مجالت دارای مرکزیت هیئتاز اعضاء  باشند و تأسیس مانند الگوتازه مجالت 

 استفاده نمایند.

 های آیندهپژوهشپیشنهادهایی برای 

المللی مانند بینای استنادی هالمللی نمایه شده در نمایهشود پژوهشی مشابه در خصوص مجالت بینپیشنهاد می

های موضوعی علوم انسانی و هنر، علوم بهداشتی و علوم زیستی انجام شود و نتایج در حوزه WOSCCپوس یا اسکو

درهم  دهیپدشود در پژوهشی دیگر پیشنهاد میدر همین راستا،  پژوهش حاضر با پژوهش پیشنهادی مقایسه گردد.

ای، علوم اجتماعی و علوم فیزیک بررسی شده و مورد چند رشتههای موضوعی کالن مانند حوزه در سایر یدگیتن

تحریریه در مجالت تمامی موضوعات  هیئتشود پدیده درهم تنیدگی اعضاء پیشنهاد میهمچنین  مطالعه قرار گیرد.

یده دارای مجله هستند، مطالعه گرد ISC که در سامانه نشریات خرد یکی از موضوعات کالن مانند علوم انسانی و هنر

 و نتایج بررسی و گزارش شود.

 سپاسگزاری

 و هیریتحر هیئت اعضاء یدگیتن درهم یاسهیمقا لیتحل»این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی موظف با عنوان 

 با که است« یانسان علوم و هنر و یستیز علوم بهداشت، علوم یمورد مطالعه :ISC در شدههینما مجالت رانیسردب

نویسندگان مقاله از معاونت پژوهش و فناوری  .است شده اجرا فناوری و علوم رسانی اطالع ای منطقه مرکز حمایت

 و ریاست مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم وفناوری قدردانی می کنند.
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