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چکیده
هدف: تعیین ســیر موضوعی و ارزیابی گرایش های موضوعی مقاله های حوزه آفات گیاهی در گذشــته به منظور هدایت بهتر منابع انسانی، علمی و مالی در 

انتخاب موضوع های پژوهشی مناسب تر در آینده، هدف اصلی این پژوهش بوده است.

روش شناســی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا اســت و برای توصیف و ارزیابی محتوای مقاالت جامعه هدف از رویکرد 
توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. همه مقاله های منتشرشده )2028 مقاله( در هفت نشریه علمی معتبر  از سال 1387 تا سال 1397 جامعه پژوهش حاضر 
را شــکل داده اند.  مقاله ها براســاس موضوع های تخصصی )شــش موضوع( و نگارندگان )نفر اول یا سایر نگارندگان( دسته بندی شدند.داده های حاصل به 

کمک نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل و جدول ها و نمودارهای الزم تهیه شدند.

یافته ها:  از منظر فراوانی، مقاله های با موضوع آزمایشگاهی در رتبه نخست، با موضوع مولکولی در رتبه آخر )ششم( و با زمینه کاربردی در رتبه پنجم قرار 
گرفتند. حدود 30 درصد نگارندگان اول مقاله ها از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 70 درصد از دانشگاه ها بوده اند.

نتیجه گیری : انتخاب موضوع و طراحی پژوهش ها بیشتر در راستای تهیه و تدوین مقاله بوده است.

کلیدواژه ها: گیاه پزشکی، مقاله های فارسی، گرایش موضوعی، تولید علم، تحلیل محتوا، آفات گیاهی، تحقیقات کشاورزی.
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مقدمه

یکی از شــاخص های رشــد و توســعه هر کشــوری توان و 
ظرفیت علمی اســت کــه در پی پژوهــش در زمینه های مختلف 
حاصل می شــود )ربیعی، 1387(. ازاین رو، امـــروزه کشورهای 
پیشرفته جهان، بخـش قابل توجهی از امکانات خود را برای انجام 
پژوهش صرف می کنند )براون1  و تاروندو2 ، 2000(. پژوهش ها 
اغلب به تهیــه مقاله های علمی می انجامد که به عنوان یکــــی از 
شــاخص ها و معیارهای مهم ارزیابی توســعه یافتگی کشــــورها 
محسوب می شوند )نوروزی  چاکلی و رضایی، 1393(. ازاین رو، 
برای ارزیابی مقاله های ارائه شــده که ازطریق سامانه های مختلف 
قابل دســترس اســت روش هــای مختلفــی وجــود دارد )ِزِرم3 ، 
2017(. امــا بــرای تحقــق اهداف توســعه ای، بایــد پژوهش  در 
راســتای اولویت هـــای برگرفتـــه از نیازهای جامعه باشــد. لذا، 
تجزیه وتحلیل فعالیت هـای پژوهـشی در بازتعریف پژوهش های 
آینده و بر اســاس شناسایی نیازهای کشــور مفید و مؤثر خواهند 
بود. به عبارت دیگر، بررسی تولیـدات علمـی، ابـزار مناسبی برای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته 
را فـــراهم آورده و موجب هدف دار کــردن پژوهش های علمی 
و تعیـین اولویت هـــای پژوهـشی شده و نقاط ضعف و کمبودها 
را نمایــان می ســازد )تصویــری و همــکاران، 1393(. باتوجه به 
ارزش و اهمیت تولید علم در توســعه پایدار، ضروری اســت تا 
عملکرد علمی پژوهشــگران ســنجیده شــود تا آن هــا بتوانند از 
موقعیت و جایگاه علمی خود مطلع شــوند. برای مثال بررســی ها 
نشــان داده است که اگرچه بیشترین تولیدات علمی در بازه سنی 
زیر چهل ســال حاصل می شــود، اما اعضای هیئت علمی مسن با 
داشتن مهارت بیشتر، شبکه ارتباطی قوی تری با داخل و خارج از 
دانشــگاه، معروفیت، شناخت بیشتر ازسوی مدیران و همکاران و 
انتخاب موضوعات پخته تر، توانســته اند جایگاه خوبی برای خود 

کسب کنند )فهیم نیا و همکاران، 1395(.
بررســی ها نشــان داده که علی رغم ارتقای چشمگیر جایگاه 
کشــور ازلحاظ کمیت پژوهش، رتبه ایران به لحاظ شاخص های 

توسعه تنزل یافته و پژوهش های فزاینده در دهه های اخیر، چه در 
»گسترش مرزهای دانش« و چه در »بهبود رفاه جامعه«، اثربخشی 
کمی داشــته اســت )احســانی و همکاران، 1396(. لذا، واکاوی 
و تحلیــل محتوای مقاله ها در زمینه هــای مختلف علمی می تواند 

چالش های علمی و پژوهشی کشور را مشخص کند.

بیان مسئله

تحلیــل محتوا به عنــوان یکی از روش های پژوهش، ســال ها 
است که موردتوجه بسیاری از پژوهشگران در رشته های مختلف 
قرارگرفته اســت. به عبارت دیگر، تحلیل محتــوا به معنای تحلیل 
نظام مند فراوانی کلمه هــا، عبارت ها، موضوع ها، مکان ها و دیگر 
موارد بسته به هدف پژوهش است )مهشیدی، 1396(. برای آگاهی 
از گرایش ها و موضوع های موردتحقیق در مراکز علمی کشــور، 
تحلیــل موضوعی مطالب مقاله ها می تواند ابزار مناســبی باشــد. 
درزمینه تولیدات علمی در حوزه های مختلف علوم کشــاورزی، 
بررسی های متعددی انجام شده است؛ ازجمله مقاله های علمــــی 
چاپ شده با موضوع منابع طبیعی و دامپزشــکی در ســطح ملــی 
و بین المللــی )انصافی، 1378؛ یوســــفی و همکاران، 1391( که 
درمجمــوع برای فعالیت های علمی در بخش کشــاورزی و منابع 
طبیعــی جایــگاه قابل قبولی در نظر گرفته شــده اســت )زمانی، 
1395(. اما این بررســی ها، بیشــتر تولیدات علمی ثبت شــده در 
پایگاه هــای بین المللی را بررســی کرده  و بــه وضعیت تولیدات 
علمی در ســطح ملی و تخصصی توجه کمتری داشته اند. بدیهی 
اســت که ارزیابی های دقیق تر با دیدگاه تخصصی تر و اشــراف 
علمی کافی ممکن است نتیجه دیگری حاصل آورد. به طوری که 
بررســی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی براساس 
شــاخص های »ارزش کاربردی«، »ضرورت انتشار«، »به روز بودن 
موضــوع«، »بدیع بودن موضــوع« و »ارزش علمــی ـ کاربردی« 
آن ها، نتیجه قابل قبولی را نداشته است )شریفی تهرانی، 1396(. 

1 .Brown
2 . Tarondeau
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رشته گیاه پزشــکی یکی از رشــته های مهم علوم کشاورزی 
اســت که در حفظ ســالمت جامعه و محیط زیســت نقش مهمی 
دارد، به طوری که ســابقه فعالیت مراکز پژوهشــی این رشــته در 
ایران به ســال های دور )1302 ه. ش( بازمی گــردد )بهمن آبادی 
و زارع، 1394(. این رشــته علمی در مقطع کارشناســی ارشد، به 
دو رشــته آفات گیاهی )با گرایش حشره شناســی و کنه شناسی( 
و بیماری شناسی گیاهی )با گرایش قارچ شناسی، باکتری شناسی، 
ویروس شناســی و نماتدشناسی( تقسیم می شــود. لذا، با توجه به 
سابقه طوالنی و اهمیت زمینه کاری، محققین سازمان تحقیقات، 
آمــوزش و ترویج کشــاورزی )تات(، اســتادان دانشــکده های 
کشاورزی و محققین، کارشناسان و دانشجویان این رشته هرساله 

تعداد قابل توجهی مقاله تولید می کنند.
 تحلیل محتوای مقاله های منتشرشــده در گذشته، با رویکرد 
نیازهــا، چالش هــا و اهمیت موضوع هــای انتخابی و بر اســاس 
شــاخص های علم ســنجی، می تواند برای انتخــاب و حمایت از 
موضوع های پژوهشی آینده، راهگشا و مفید باشد. بر این  اساس، 
هــدف از این پژوهش، بررســی دقیق تر موضوع هــای مقاله های 
چاپ شــده به زبان فارســی با گرایش آفات گیاهی است، که در 
مجله های علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
یک دوره ده ســاله )1387 تا 1396( منتشــر شده است. نتایج این 
بررســی هم برای انتخاب موضوع های موردتحقیق و هم هدایت 
بهتر منابع انسانی، علمی و مالی، براساس نیازها و اولویت ها جامعه 

مفید و مؤثر خواهد بود.

پیشینه پژوهش

ســین ها1  و باتناگار2  )1980( یکی از قدیمی ترین مقاله ها در 
حوزه علم ســنجی گیاه پزشکی را منتشر کردند. آنان در پژوهش 
خود، 54 مقاله منتشــر شــده در نشــریات تخصصــی و 14 مقاله 
ارائه شده دکتر آر. سی. ســین ها3  در همایش ها در طی سال های 
1958-1976 را بررســی و تحلیل اســتنادی کردنــد. تقریباً همه 
مقاله های او در نشــریاتی، ازجمله نشــریه ویروس شناســی4  )23 

مقاله( و نشریه بیمارگرهای گیاهی5  )14 مقاله(، منتشر شده اند که 
در پایگاه نمایه اســتنادی علوم6  نمایه می شوند. این دو نشریه در 
حوزه خود باالترین ضریب تأثیر و شــاخص فوریت را داشته اند. 
تحلیل اســتنادی این مقاالت نشان می دهد که مقاالت او ازلحاظ 
کیفی در وضعیت مطلوبی قرار داشــته و اســتنادات بســیاری نیز 

دریافت کرده اند.
منابــع  رشــد  و  تاریــخ   )1998 و   1996(  8 پانــدا  و  الل7  
بیماری شناســی گیاهــی و ابعاد توســعه ســامانمند آن در هند را 
پیگیری کردند. آنان 3685 استناد گردآوری شده از 20 پایان نامه 
دکترای تخصصی این رشته در دانشگاه کشاورزی راجندرا9  در 
هند را در ســال های 1993-1980 تجزیه وتحلیــل کردند. نتایج 
پژوهش نشــان داد که اســتنادها در 631 نشــریه ادواری پراکنده 
هســتند؛ که از این تعداد، 2207 اســتناد )73/01 درصد( در 100 
نشریه نخست و مابقی 816 استناد )26/99 درصد( در 531 نشریه 
ادواری پوشــش داده شده اند. تحلیل بیشــتر نشان داد که 82/04 
درصد )3023 استناد( به نشــریات ادواری )نشریات اصلی 80/9 
درصد + 1/05 درصد نشــریات غیراصلی( و فقط 17/96 درصد 
)یعنی 662 استناد( به منابع غیرادواری استناد شده است. فهرست 
رتبه بندی نشــریات حاکی از آن است که 50/31 درصد از منابع 
مهم را 20 نشریه ادواری نخســت و مابقی را 611 نشریه ادواری 
دیگر پوشــش داده  اند. از بین این نشــریات، به ترتیب نشــریات 
بیمارگرهای گیاهی هندوســتان10   با 11/61 درصد، بیمارگرهای 
گیاهــی11  با 9/20 درصد و بیماری های گیاهی12  با 4/83 درصد 
بیشترین استنادات را به خود اختصاص داده اند. همچنین، مقایسه 

تحلیل محتوای مقاالت فارسی حوزه آفات گیاهی براساس شاخص های علم سنجی / محمدجواد ارده و ...
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42 نشــریه ادواری نخســت با 3 نشریه یادشــده نشان می دهد که 
10 نشــریه ادواری نخســت، پُرتعدادترین منابع استنادی )38/93 

درصد( را به خود اختصاص داده اند.
استجســکال1  و اولیکی2  )2003( 1633 مقاله منتشر شده در 
نشــریه علوم گیاه پزشکی3  در ســال های 1950-2002 را بررسی 
کردند. نتیجه این بررسی نشــان داد که ازنظر گرایش موضوعی 
به ترتیب قارچ شناســی 34/3 درصد، حشره شناسی 20/9 درصد، 
ویروس شناســی 20/9 درصد، علوم علف های هرز 13/7 درصد، 
باکتری شناســی 4/9 درصد، اکولوژی کشــاورزی 3/2 درصد، 
حفاظت از محصوالت انبارشــده4   1/7 درصد، کنترل جوندگان 
0/2 درصــد، و آســیب های ناشــی از آلودگی هــوا 0/1 درصد 
از مقــاالت را به خــود اختصــاص داده بودند. این میــزان گرایش 
موضوعی در ســال های مختلف، به جز افزایــش گرایش به موضوع 
»حفاظت از محصوالت انبارشــده« در دهه آخر، ثابت بوده اســت. 
انتشــار مقاله ها در مورد آفت کش های مصنوعی و ترکیبی5  کاهش 
یافته اســت. در طی این 50 ســال بررسی، 2425 نویسنده در نگارش 
مقاالت مشارکت داشــته اند. به طور مداوم تعداد نویسندگان و سهم 
نویســندگان غیر چک اســلواکی روبــه افزایش بوده اســت. تعداد 

مقاالت تک نویسندگی در سال های اخیر رو به کاهش بوده است.
سادهیر6  و پریالکشمی7  )2013( 1076 مقاله پژوهشی حاصل 
از گزارش های ساالنه موسســه مرکزِی پژوهش گیاهان غده ای8  
را بررســی کردند. یافته های آنان نشــان داد که بیشترین مقاالت 
)169 مقاله( در ســال 2006 منتشر شــده و به طور متوسط، ساالنه 
97/82 مقاله منتشــر شــده است. بیشــتر مقاالت، 87/68 درصد، 
به صورت چندنویسنده ای تألیف شــده اند. 762 )70/81 درصد( 
مقالــه را آقایان و 314 مقاله )29/19 درصد( را خانم ها به رشــته 
تحریر درآورده اند. میزان مشــارکت دانشــمندان این موسسه 87 
درصد بوده است. بیشــترین مقاالت، 51/89 درصد، در نشریات 
خارجی منتشــر شــده اند. نشریه گیاهان ریشــه ای9  با انتشار 125 
مقاله )39/30 درصد( نسبت به سایر نشریات، بیشترین مقاالت را 
منتشر کرده اســت. از بین انواع مقاالت، 318 مقاله به نشریه های 

ادواری و 185 مقاله به مقاالت گردهم آیی ها مربوط بوده اســت. 
از بین دانشــمندان این موسســه م. ندونچزیان10  با 50 مقاله، جی. 
سوجا11  با 46 مقاله، و ك. سوزان جون12  با 45 مقاله، پُرکارترین 
نویسندگان بودند. قانون برادفورد13  در مورد الگوی توزیع نشریات 

در مورد دانشمندان این موسسه پژوهشی منطبق نبود.
لِبِدا14  و همکاران )2014( در پژوهش خود 50 ســال پیشــینه 
نشریه علوم گیاه پزشــکی15  را بررسی کردند. نتایج این پژوهش 
نشان داد بااینکه تعداد مقاالت چندنویسنده ای در 10 سال اخیر رو 
به افزایش بوده است، اما مقاالت تک نویسنده ای و دونویسنده ای 
بیشــترین تعداد را به خــود اختصاص داده انــد. بااین حال، تعداد 
مقــاالت 3، 4، و 5 نویســنده ای نیــز روند رو به رشــدی داشــته 
اســت. میانگین تعداد نویســندگان به هر مقاله نیز از 1/9-1/5 در 
گذشته به 2/7 نویسنده به ازای هر مقاله در سال های اخیر افزایش 
یافته اســت. میانگین اســتناد به مقاله در بایوســیس16  1/16، در 
اسکوپوس17  1/54، و در شبکه علمی جهانی18  0/13 بوده است. 
شــاخص هرش این نشریه در بایوسیس 9، در اسکوپوس 7، و در 
شــبکه علمی جهانی، یک بوده است. تعداد و درصد مقاالتی که 
حداقل یک بار مورد اســتناد قرارگرفته بودند در بایوســیس 350 
)44/24 درصد(، در اسکوپوس 89 )52/66 درصد(، و در شبکه 
علمــی جهانی، 6 )معادل 11/5 درصد( بوده اســت. ضریب تأثیر 
این نشــریه در ســایماگو19  0/256 و میانگین تعــداد منابع در هر 

1. Stejskal
2 . Aulicky
3. Plant Protection Science
4. Product Protection Stored
5.  Synthetic
6. Sudhier
7. Priyalakshmi
8. Central Tuber Crops Research Institute (Ctcri)
9. Journal Of Root Crop
10. M. Nedunchezhiyan
11. G. Suja
12. K. Susan John
13. Bradford’s Law
14. Lebeda
15. Plant Protection Science
16. Biosis Ci
17. Scopus
18. Web Of Science (Isi)
19. Scimago Journal Ranking (Sjr)
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مقالــه 28/92 درصد بوده اســت. درمجموع، تعداد اســتنادهای 
دریافتی از سایر منابع در حال افزایش و تعداد خوداستنادی رو به 

کاهش بوده است.
آریــا1  )2015( در پژوهش کتاب ســنجی خــود 4392 مقاله 
حــوزه بیماری شناســی گیاهی کــه در ســال های 2012-2008 
منتشــر شده و در پایگاه اطالعاتی کنسرســیوم منابع الکترونیکی 
کشــاورزی2  نمایه شده اند را بررسی کرد. یافته های این پژوهش 
نشــان داد که 3/26 درصد از مقاالت تک نویســنده ای و 95/99 
درصد چندنویسنده ای و مابقی بدون نویسنده یا تکراری بوده اند. 
میانگین همــکاری 97 درصد بوده اســت. اغلب مقاالت، 3383 
عنــوان )77/03 درصــد( در دانشــگاه ها و 298 عنــوان )6/79 
درصد( در مؤسســات نگارش یافته اند؛ که از بین آن ها، دانشگاه 
کالیفرنیا3  با 222 مقاله جایگاه نخســت را به خود اختصاص داده 
اســت. شایان توجه اســت که از ایران نیز دانشگاه تربیت مدرس 
با 30 مقاله در جایگاه چهلم قرارگرفته اســت. درمجموع، ســهم 
ایران در مشارکت بین المللی با 79 مقاله 1/88 درصد بوده است. 
ایاالت متحــده آمریکا نیز با 1980 مقاله بیشــترین مشــارکت را 
در ســطح بین المللی داشــته اســت. ازنظر گرایش موضوعی، به 
ترتیــب موضوع های پاتوژن هــای گیاهی بــا 535 مقاله )12/18 
درصد(، آسیب شناســی مولکولــی گیاهی بــا 395 مقاله )8/99 
درصد(، کنترل بیولوژیکی با 251 مقاله )5/71 درصد(، و کنترل 
بیماری هــای گیاهــی ازطریق تغییر شــرایط، کاربرد شــیمیایی، 
قارچ کش ها، حشــره کش ها و علف کش ها بــا 232 مقاله )5/20 
درصد( بیشــترین ســهم را به خود اختصــاص داده اند. همچنین، 
کمترین گرایش مقاالت در موضوع های آسیب شناســی پیشرفته 
گیاهی با 9 مقاله )0/20 درصد(، کشــت قارچ با 15 مقاله )0/34 
درصد(، و طبقه بندی پاتوژن با 15 مقاله )0/34 درصد( بوده است. 
بیشترین مقاالت به ترتیب در نشریات بیماری های گیاهی4 )332 
مقاله(، بیمارگرهای گیاهی5  )217 مقاله(، و علوم بیماری شناسی 
گیاهی6  )193 مقاله( منتشر شده اند. درنهایت، این پژوهش نشان 
می دهــد که پژوهش های این حوزه به طور مداوم درحال توســعه 

اســت، مانند ســایر حوزه های علمی، به صورت کار گروهی در 
حال انجام است و در پژوهش های این حوزه، دانشگاه ها بیشترین 

مشارکت را به خود اختصاص داده اند.
ســانجیوی7  و ســنتیلکومار8  )2015( مقاله های حشره شناسی 
را از جنبه های مختلف علم ســنجی ازجمله تعــداد نگارندگان و 
موضوع های آن ها موردبررسی قرار دادند. بررسی های مقاله های 
رشــته حشره شناســی در یــک دوره ده ســاله )1998-2007( در 
مجله حشره شناســی هندوستان9  نشان داد که موضوع فیزیولوژی 
حشرات، حشــره کش ها، و ژنتیک بیشــترین تعداد مقاله ها را به 
خود اختصــاص داده اند. همچنین، نتایج این پژوهش نشــان داد 
کــه 55/55 درصد از مقاالت دارای 2 نویســنده، 21/97 درصد 
دارای 3 نویســنده، 12/59 درصــد دارای 1 نویســنده، و 9/87 
درصــد نیز دارای بیش از 3 نویســنده بوده انــد. بعالوه، گرایش 
به مقاالت تک نویســنده ای کاهــش و بالعکس، نگارش مقاالت 

چندنویسنده ای رو به افزایش بوده است.
در ایران بررسی های ارشــاد و همکاران )1397( بر روی 22 
نشریه حوزه گیاه پزشکی نشان داد که کیفیت مقاله های چاپ شده 
در ســال 93 ضعیف بوده اســت. میانگین شــاخص های ارزیابی 
نشریه »آفات و بیماری های گیاهی« نشان می دهد که ازنظر ارزش 
کاربردی 3/5، ضرورت انتشــار 4/5، به روز بودن موضوع 4/26، 
بدیع بــودن موضوع 2/42، و ارزش علمی ـ کاربردی 4/11 بوده 
است. میانگین شاخص های ارزیابی نشریه »پژوهش های کاربردی 
در گیاه پزشــکی« نشــان می دهد که ازنظر ارزش کاربردی 3/5، 
ضرورت انتشــار 4/5، به روز بــودن موضــوع 2/67، بدیع بودن 
موضــوع 1/56، و ارزش علمی ـ کاربردی 4 بوده اســت. این در 
حالی اســت که میانگین شــاخص های ارزیابی نشریه »تحقیقات 
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آفات گیاهی« نشــان می دهد کــه ازنظــر ارزش کاربردی 3/5، 
ضرورت انتشار 3، به روز بودن موضوع 3/71، بدیع بودن موضوع 
1/43، و ارزش علمی ـ کاربردی 3/14 بوده است. ازسوی دیگر، 
میانگین شــاخص های ارزیابی نشــریه »دانش گیاه پزشکی« نشان 
می دهــد که ازنظر ارزش کاربردی 5/25، ضرورت انتشــار 4/5، 
بــه روز بودن موضوع 3/74، بدیع بــودن موضوع 2/16، و ارزش 
علمی ـ کاربردی 3/79 بوده است. میانگین شاخص های ارزیابی 
نشــریه »گیاه پزشــکی« نشــان می دهد که ازنظر ارزش کاربردی 
5/25، ضرورت انتشار 4/5، به روز بودن موضوع 3/1، بدیع بودن 
موضوع 1/8، و ارزش علمی ـ کاربردی 4/6 بوده است. میانگین 
شــاخص های ارزیابی نشــریه »مطالعات حفاظت گیاهان« نشــان 
می دهــد که ازنظر ارزش کاربردی 5/25، ضرورت انتشــار 4/5، 
بــه روز بودن موضــوع 2/88، بدیع بودن موضــوع 1/5، و ارزش 
علمی ـ کاربردی 2/75 بوده است. میانگین شاخص های ارزیابی 
نشریه »نامه انجمن حشره شناســی« نشان می دهد که ازنظر ارزش 
کاربردی 6/13، ضرورت انتشــار 6، به روز بودن موضوع 4/33، 
بدیع بــودن موضوع 2/17، و ارزش علمی ـ کاربردی 5/33 بوده 
است. این بررسی نشان داد که هیچ یک از مجله های گیاه پزشکی 
ازنظر اثرگذاری علمی یا عملی »در حد عالی« )حدود 10( نبودند.

پرسش های پژوهش

وضعیــت پراکندگــی موضوعی مقاله های چاپ شــده   .1
درزمینه آفات گیاهی چگونه است؟

میزان مشارکت اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات،   .2
آموزش و ترویج کشــاورزی در تدویــن مقاله های حوزه آفات 

گیاهی چقدر بوده است؟
وضعیت نشریات حوزه آفات گیاهی ازنظر شاخص های   .3

علم سنجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  چگونه است؟

روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش های علم ســنجی بوده و در آن از 
روش تحلیل محتوا استفاده شــده است. جامعه این پژوهش همه 
مقاله های چاپ شــده درزمینه گیاه پزشکی در یک دوره ده ساله، 
1387 الــی 1397، در هفــت مجله علمی پژوهشــی مــورد تأیید 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری بود. ایــن مقاله ها بعد از طی 
روند داوری در شــماره های مختلف، دو یا چهار شماره در سال، 
منتشر شــده بودند. ازآنجایی که تعداد مقاله ها در هر شماره و در 
هر سال متفاوت بود، لذا همه مقاله های چاپ شده در هر مجله در 

طی ده سال، به طور هم زمان بررسی شدند )جدول 1(.

1. Islamic World Science Citation Database (ISC)

جدول 1. نام مجله ها، محل انتشار و نشانی سایت نشریه های موردبررسی درزمینه گیاه پزشکی

نام مجلهردیف
)به ترتیب حروف الفبا(

آدرس سایت مجلهناشر

http://jaenph.areo.ir/موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورآفات و بیماری های گیاهی1

http://arpp.tabrizu.ac.ir/دانشگاه تبریزپژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی2

http://iprj.guilan.ac.ir/دانشگاه گیالنتحقیقات آفات گیاهی3

https://ijpps.ut.ac.ir/پردیس کشاورزی دانشگاه تهران کرجدانش گیاه پزشکی ایران4

http://plantprotection.scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهوازگیاه پزشکی5

https://jpp.um.ac.ir/دانشگاه فردوسی مشهدمطالعات حفاظت گیاهان6

http://jesi.areeo.ac.ir/انجمن حشره شناسان کشورنامه انجمن حشره شناسی7
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برای این منظور، ابتدا فهرســت همه مقاله های چاپ شــده 
در مجله هــای جدول 1 به طور جداگانه تهیه شــد )البته برخی 
از مجله ها سابقه کمتری داشــتند(. سپس مقاله های چاپ شده 
براساس موضوع منعکس شــده در عنوان به دو گروه آفات و 
ســایر زمینه ها )اعم از بیماری و علف های هــرز( گروه بندی 
شــدند. در مرحله بعــد، مقاله های چاپ شــده درزمینه آفات 
گیاهی انتخاب  شده و براساس موضوع و نگارندگان تفکیک 

و بررسی شدند.
تفکیک موضوعی مقاله ها

مقاله های چاپ شــده درزمینه آفات در شش موضوع کاری 
مختلف شــامل: کارهــای مولکولی، آزمایشــگاهی، کاربردی، 
فون )مجموعــه بندپایان یک منطقه معیــن(، معرفی گونه جدید 
و شــاخص های زیستی تقســیم بندی شــدند. برای تقسیم بندی و 
تفکیــک دقیق تر هریک از موضوع های مورداشــاره، موارد زیر 

موردتوجه قرار گرفت:
مولکولی: زمینه های کارهای ژنتیکی، مطالعه آنزیمی،   .1

استخراج فرمونی و مانند آن؛
آزمایشــگاهی: درج نام آزمایشگاه در عنوان یا شرایط   .2

کاری مورداشاره در عنوان؛
کاربردی: شامل همه مواردی که جنبه کاربردی داشت   .3
و در شــرایط طبیعی انجام شده بود. ازجمله مزرعه، باغ، گلخانه، 

جنگل و حتی انبارها؛
فون: شــامل همه مواردی که به »فون« یا »فنوستیک« یا   .4

نکاتی مانند »جمع آوری و شناسایی گونه ها« اشاره می کرد؛
5.  معرفی گونه: شامل معرفی گونه جدید در غالب »اولین 

گزارش«، »گزارش گونه«، »معرفی گونه« و مانند آن؛
شاخص های زیستی: شــامل مواردی مانند »بیولوژی«،   .6
»دموگرافــی«، »واکنــش تابعــی«، »نرخ هــای رشــد« و ســایر 
شاخص های زیستی که در شرایط آزمایشگاهی انجام شده باشند.

موضوع های موردبررسی در مجله »Crop Protection« طی 
ســال های 2007 الی 2017 نیز برای مقایسه با گرایش موضوعی 

مقاله های چاپ شده فارسی مشخص و ثبت شدند.
تفکیک مقاله ها بر اساس نگارندگان

برای تفکیک مقاله ها بر اساس نگارندگان، ابتدا فهرست همه 
مقاله هــا درزمینه آفات برای هر مجله به طــور جداگانه و در طی 
دوره های موردبررســی تهیه شد. سپس، اســامی نگارندگان اول 
اســتخراج و فهرســت الفبایی آن ها به کمک برنامه اکسل تهیه، 
و براساس بیشــترین تعداد مقاله رتبه بندی شــد، تا محل خدمت 
هفــت نفر اول مشــخص شــود. در مرحله بعد فهرســتی از همه 
مشارکت کنندگان در تهیه مقاله ها )نفرات اول و سایر نگارندگان( 
برای هر مجله به طور جداگانه تهیه و بر اســاس بیشــترین ذکر نام 
رده بندی شدند. سرانجام نام همه افراد ذکرشده در همه مقاله های 
موردبررســی در هفت مجله، تجمیــع و نام و محل خدمت پنجاه 
نفر اول که بیشترین ذکر نام در تدوین مقاله ها را داشتند، مشخص 

شدند.
یافته ها

پراکندگی موضوعی مقاله های آفات گیاهی

از مجمــوع 2028 مقاله موردبررســی، موضــوع 1072 مقاله 
درزمینه آفات گیاهی و موضوع ســایر مقاله ها در دو زمینه علوم 
علف های هــرز و بیماری شناســی  گیاهی بود. نســبت مقاله های 
چاپ شــده درزمینه آفــات در مجله های مختلــف متفاوت بود. 
کمترین نســبت مقاله چاپ شده درزمینه آفات به مجله »مطالعات 
حفاظــت گیاهــان« )بــا 26 درصد( و بیشــترین نســبت مقاله به 
مجله های »نامه انجمن حشره شناســی ایــران« و »تحقیقات آفات 

گیاهی« )با 100 درصد( تعلق داشت )جدول 2(.
همچنین تفکیــک موضوع مقاله های چاپ شــده درزمینه 
آفــات در هفــت مجلــه مختلف نشــان داد کــه مقاله هایی با 
موضوع »آزمایشگاهی« )به تعداد 304( بیشترین تعداد مقاله ها 
)رتبــه نخســت( را به خود اختصــاص داده اســت. در مقابل 
موضــوع »مولکولی« کمترین مقاله )به تعداد 65( را دارا بود و 
مقاله هایی با زمینه کاربردی )به تعداد 115( در مقام پنجم قرار 

گرفت )جدول 2(.
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مشارکت اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی در تدوین مقاله ها

از بیــن نگارندگان اول مقاله ها در هفت مجله موردبررســی 
در جــدول 2، 31 نفــر بیش از چهار مقاله منتشــر کــرده بودند 
)درمجموع 165 مقاله(، که 9 نفر )با 49 مقاله( از آن ها از سازمان 
تات بودند. این در حالی بود که از بین هفت نفر اول با بیشــترین 
تعداد مقاله در هر مجله، مجله های »آفات و بیماری های گیاهی« 
و »نامــه انجمن حشره شناســی« )بــه ترتیب بــا 48 و 41 درصد( 
باالترین درصــد و مجله های »تحقیقات آفــات گیاهی«، »دانش 
گیاه پزشــکی« و »گیاه پزشــکی« )صفر درصــد( کمترین درصد 
نگارنده از سازمان تات را به خود اختصاص داده بودند )جدول 3(.

در بین مشــارکت کنندگان، بیســت نفر بیــش از 15 مقاله 
)درمجمــوع 430 مقالــه( و ســی نفر بیــن 10 الــی 15 مقاله 
)درمجموع 328 مقاله( منتشر کرده بودند که از بین آن ها فقط 
محل خدمت ســه مشــارکت کننده )هرکدام بــا 11 مقاله( در 
ســازمان تات بود. هشت نفر از بیست نفر اول این نویسندگان، 
در فهرست اعضای هیئت تحریریه مجله های جدول 2 )حداقل 
در یک مجله( قرار داشتند. درصد مشارکت  به تفکیک مجله  
نیز نشــان داد که محل خدمت 33 درصد مشــارکت کنندگان 
مقاله هــای مجلــه »آفــات و بیماری های گیاهــی« و 3 درصد 
مقاله های »انجمن حشره شناســی ایران« از سازمان تات بودند 

)جدول 3(.

جدول 2. دسته بندی مقاله ها براساس موضوع در هفت مجله گیاه پزشکی داخلی و یک مجله خارجی )شاخص( از سال 87 الی 97

تعداد مقاله در زمینه های مختلف

نام مجلهردیف
)اولین شماره تا آخرین شماره(

ی
ها

له 
قا

 م
صد

در

ت
آفا

 

لی
کو

مول

هی
گا

ایش
آزم

دی
ربر

ونکا
ف

ونه
ی گ

عرف
م

ی 
ص ها

اخ
ش

تی
زیس

آفات و بیماری های گیاهی1
)76: 1 تا 86: 1(

)55(102823223731

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی2
*)1: 1 تا 7: 2(

)45(818177117

تحقیقات آفات گیاهی3
*)1: 1 تا 8: 2(

)100(05439113555

دانش گیاه پزشکی ایران4
)39: 1 تا 49: 1(

)47(18422311430

گیاه پزشکی5
)31: 1 تا 41: 2(

)32(9622819235

مطالعات حفاظت گیاهان6
)22: 1 تا 32: 2( 

)26(64339252023

نامه انجمن حشره شناسی7
)28: 1 تا 38: 1(

)100(145728206833

تعداد کل مقاله ها8
)1072(

تعداد
درصد

65
6

304
28

197
18

115
11

167
16

224
21

مجله 

گواه

Crop Protectionتعداد
درصد

866
53/33

446
53/33

749
18/20

1
30/56

55
0/04

334
13/63

* دوره انتشار آن ها کمتر از 10 سال بوده است.
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وضعیت نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

یکی از شاخص های کیفی علم ســنجی در ارزیابی نشریات، 
میزان اســتناد به نشریات اســت. برای این منظور از روش تحلیل 
استنادی اســتفاده می شود. وضعیت نشــریات موردمطالعه ازنظر 
شــاخص های علم ســنجی در پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم 

)در ســال 1394( در جدول 4 نشان داده شده است. شاخص های 
موردبررســی عبارت اند از: ضریب تأثیــر، میانگین ضریب تأثیر 
در گیاه پزشــکی، میانگین ضریب تأثیر در کشــاورزی، شاخص 

فوریت، و چارك1 .

تحلیل محتوای مقاالت فارسی حوزه آفات گیاهی براساس شاخص های علم سنجی / محمدجواد ارده و ...

جدول 3. تعداد مقاله های هفت نفر اول و درصد مشارکت سازمان تات در تدوین آن ها در سال های 1397-1387

      هفت نفر مشارکت کننده اولتعداد مقاله های هفت نفر اول

درصد تاتحداکثرحداقلمتوسطدرصد تاتحداکثرحداقلمتوسطنام مجلهردیف

3/86274810/4372133آفات و بیماری های گیاهی1
111132/14320پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی2
3/142409/921470تحقیقات آفات گیاهی3
222010/432170دانش گیاه پزشکی ایران4
2/142308/431350گیاه پزشکی5
2/43231881750مطالعات حفاظت گیاهان6
2/862641102083نامه انجمن حشره شناسی7

1. Quartile (Q)

جدول 4. وضعیت نشریات موردمطالعه ازنظر شاخص های علم سنجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )1394(

میانگین ضریب تأثیر در ضریب تأثیرشاخص های علم سنجی

گیاه پزشکی

میانگین ضریب تأثیر در 

کشاورزی

چارکشاخص فوریت

0/0230/1290/10704آفات و بیماری های گیاهی

0/0710/1290/10703پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

--00/1290/1070تحقیقات آفات گیاهی

0/0740/1290/10702دانش گیاه پزشکی ایران

0/0160/1290/10704گیاه پزشکی

0/0280/1290/10703مطالعات حفاظت گیاهان

0/0270/1290/10704نامه انجمن حشره شناسی

نتیجه تحلیل اســتنادی براساس داده های پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم، نشریات موردمطالعه ازنظر تعداد استناد به نشریات 
دیگــر، تعداد اســتنادهای دریافتی، تعداد و میزان خوداســتنادی 
نشریه، نیم عمر اســتنادها به مجله، و نیم عمر استنادها در مجله در 
جدول 5 ارائه شده اســت. درحالی که نشریه »دانش گیاه پزشکی 
ایــران« بــا ضریــب تأثیــر 0/074 و رتبــه Q2 از مطلوب تریــن 

وضعیت شــاخص های کیفی علم ســنجی برخوردار بوده است، 
 ،Q نشــریه »تحقیقات آفــات گیاهی« بدون ضریب تأثیــر و رتبه

ضعیف ترین وضعیت را داشته است )جدول 5(.



          70                                                                                                  علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره دوم / شماره اول / بهار و تابستان 1398

همان طــور کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود، نشــریه 
»گیاه پزشــکی« بیشترین خوداستنادی را داشته است. میانگین کل 

خوداستنادی نشریات موردمطالعه 22/86 درصد بوده است.
ازنظر شــاخص نیم عمر استنادها به مجله، نشریه »پژوهش های 
کاربردی در گیاه پزشــکی« با 2 و ازنظر شاخص نیم عمر استنادها 
در مجله، نشریه »آفات و بیماری های گیاهی« با 2/5، مطلوب ترین 
وضعیت را داشــته اند. همه نشــریات موردمطالعه ازنظر »میانگین 
ضریــب تأثیــر در گیاه پزشــکی« و »میانگیــن ضریــب تأثیر در 
کشاورزی« وضعیت یکســانی دارند. به نظر می رسد که نرم افزار 
پایگاه اســتنادی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در محاسبه این 

شاخص ها با خطا روبرو بوده است.

بحث و نتیجه گیری

  »شرایط آزمایشــگاهی«، پربسامدترین موضوع در مقاله های 
موردبررســی بوده است. این نوع پژوهش ها اغلب در مدت زمان 
کوتــاه و با حداقل شــرایط )دما، نور و رطوبــت تقریباً ثابت( و 
درعین حــال با هزینه کــم قابل انجام هســتند. همچنین، موضوع 
شــاخص های زیســتی )با حدود 18 درصد( نیز اغلب در شرایط 
آزمایشگاه و با همان محاسن اجرایی، و حتی نتایج متنوع تر و قابل 
بسط تر انجام می شود. به نظر می رسد که این محاسن، علت مورد 
اقبال قرار گرفتن موضوعات یادشده برای گروه های آموزشی و 

دانشجویان باشد. البته ضرورت نیاز به یک یا چند اتاقک حرارت 
ثابت )یا انکوباتور( و دقت در تفکیک مراحل مختلف زیســتی، 
از چالش های این نوع پژوهش  اســت. به عالوه، تفسیر نتایج نیز به 
آشــنایی با نرم افزارهای مختلف این حــوزه موضوعی نیاز دارد. 
به طوری که ممکن است اقدامات و آزمایش های تقریباً مشابه، به 
اســتنتاجات  و تفسیرهای متفاوت و درنتیجه تدوین تعداد بیشتری 
مقاله منجر شــود. در همین راســتا، تعداد مقاله هایی که موضوع 
آن ها فون و معرفی گونه های جدید بود، نســبتاً قابل توجه، به ویژه 
برای محققان بوده است. به نظر می رسد که یکی از دالیل انتخاب 
موضوع تحقیق، تعداد مقاله حاصل از آن اســت. زیرا ارزیابی ها 
بــرای ترفیع و ارتقــای اعضای هیئت علمی )اســتادان، محققان و 
حتی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی( بر این پایه اســتوار است. 
باید توجه داشــت کــه این ارزیابی ها اغلب فقط براســاس تعداد 
مقاله، و نه کیفیت و محتوای آن ها است. همان طور که در گذشته 
تعلــق پاداش به ازای چاپ هر مقالــه در مجله های آی. اس. آی. 
سبب افزایش چشــم گیر تعداد این گونه مقاله ها شد بود )موسوی 
موحــدی و همــکاران، 1382(. به طوری که تا 70 درصد مجموع 
تولیدات علمی اعضای هیئت علمی، به صورت مقاله منتشــر شده 

بود )گنجی و آزاد 1384(.
اصــوالً پژوهش ها باید با رویکرد پاســخگویی به چالش ها و 
نیازهای جامعه و بر مبنای اولویت ها انجام شــوند. در آن شرایط 

جدول 5. تحلیل استنادی نشریات موردمطالعه بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

تعداد استنادشاخص های علم سنجی
به نشریات دیگر

تعداد استنادهای 
دریافتی

تعداد خوداستنادی 
نشریه

درصد 
خوداستنادی

نیم عمر 
استنادها به 

مجله

نیم عمر 
استنادها در 

مجله

513008/52/5آفات و بیماری های گیاهی

31215024/6پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

060003تحقیقات آفات گیاهی

1713004/23/6دانش گیاه پزشکی ایران

5086753/54/7گیاه پزشکی

81207355/35/8مطالعات حفاظت گیاهان

188009/23/2نامه انجمن حشره شناسی
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اســت که فعالیت های مختلف پژوهشــی )ازجمله آزمایشگاهی، 
مولکولی و فنوســتیک و کاربردی( می توانند در قالب یک نقشه 
راه بــرای حل چالش های اساســی طراحی و اجرا شــوند. در غیر 
این صورت، بهــره وری مطلوب از امکانــات و توانمندی ها قابل 
حصول نخواهد بود. مثاًل بخش عمده ای از مقاله های موردبررسی 
در شــرایط آزمایشــگاهی، درزمینه تأثیر عطرمایه گیاهی بر روی 
آفــات مختلف، ازجمله آفــات انباری، بــود. حال آنکه عالوه بر 
چالش هایــی مانند تهیه گیاهــان فوق، اســانس گیری و پایداری 
عطرمایه های حاصله، بســیاری از جنبه هایی ماننــد نحوه کاربرد، 
امــکان تهیه، مقدار موردنیاز و هزینه های الزم ازیک طرف و تأثیر 
عطرمایه ها بر کیفیت محصول و بازارپســندی کاماًل مغفول مانده 
اســت. این نگرش در انتخاب موضوع شــاخص های زیســتی در 
شــرایط آزمایشگاهی نیز مشــهود بود، زیرا اغلب نتایج هریک از 
آن ها به تدوین چندین مقاله منجر شده بود. اما اصوالً در طبیعت، 
هیچ گاه شرایط مطلوب فراهم نیست و موجودات، ازجمله آفات 
گیاهی، خود را با شــرایط طبیعی ســازگار می کننــد. لذا صرف 
مطالعات آزمایشــگاهی بدون بــرازش نتایج، در شــرایط طبیعی 

قابل استفاده نخواهد بود.
در همین راستا، معرفی گونه های جدید و بررسی های فون در 
مناطق و شرایط مختلف، حتی در قالب یک گزارش کوتاه علمی، 
ارزش به مراتب بیشتری برای ترفیع و ارتقای نگارنده نسبت به یک 
تحقیق چندســاله تیمی دارد. درحالی که هنوز در مطالعات آفات 
و دشمنان طبیعی آن ها، به ویژه برهم کنش آن ها برای محصوالت 
کشــاورزی )به ویژه محصوالت راهبردی کشور( با چالش روبرو 
هستیم. لذا، شناسایی فون و مطالعه فنوستیک، نباید پایان کار تلقی 
شود بلکه تنها می تواند آغاز یک تحقیق باشد. لذا باید آن را صرفاً 
در همین محدوده ارزش گذاری کرد. این اســتنتاج با یافته ارشاد 
و همــکاران )1397( تطابق دارد به طــوری ازنظر آن ها مجله های 

گیاه پزشکی اثرگذاری علمی یا عملی مورد انتظار را نداشته اند.
دراین بین، پژوهش های کاربردی که به نوعی به طور مســتقیم 
در شرایط طبیعی صورت گرفته بود کمتر از 20 درصد مقاله ها را 

دربر می گرفت. موضوع این مقاله ها در زمینه های مختلف ازجمله 
کنترل آفات )شیمیایی و غیر شیمیایی، استفاده از انواع تله ها )برای 
پایش و کنترل( و حتی بررســی های زیستی در شرایط طبیعی بود. 
بایــد در نظر داشــت که برخی از این پژوهش هــا نیز به تجهیزات 
خاصی نیاز نداشته و نسبتاً کم هزینه  هستند. اما محدودیت های زمانی 
و مکانی انجام آزمایش ها، شــرایط سخت کاری، عدم یکنواختی 
در نتایج به دست آمده، و حجم کم اطالعات قابل استحصال نسبت 
به کارهای آزمایشــگاهی، ازجمله چالش های آن ها است. عالوه 
 بر این، این پژوهش ها اغلب به همکاری کشــاورزان، باغداران و 
گلخانه داران نیاز دارد که نیازمند انتخاب مناســب، تعامالت بیشتر 

و تبادل اطالعات برای جلب همکاری آن ها است.
به نظر می رســد کــه ارزیابی مقاله محور، بــر انتخاب موضوع 
پایان نامه های دانشــجویی نیــز بی تأثیر نباشــد. به طوری که تعداد 
مقاله هــای حاصــل از هــر پایان نامــه، صرف نظــر از کیفیت کار 
پژوهشی، به عنوان شــاخص برتری محسوب می شــود. ازاین رو، 
تعداد فراوانی از مقاله های بررسی شده را دانشجویان تدوین کرده 
و نام اســتادان راهنما و مشاور را به عنوان مشــارکت کنندگان در 
مقالــه ذکر کرده اند. ایــن نکته یکی از دالیل بیشــتر بودن تعداد 
مقاله های علمی ـ پژوهشــی اعضــای تدریس کننده در دوره های 
تحصیالت تکمیلی نســبت به ســایر اســتادان دانســته شده است 
)گنجی و آزاد، 1384(. درصد باالی مشارکت دانشگاهیان نسب 
به درصد مشــارکت محققین ســازمان تات در نگارش مقاله های 
آفات گیاهی با درصدهای مشــارکت مشخص شــده در پژوهش 

آریا )1015( همخوانی دارد.
جنبه دیگری که می تواند درصد مشارکت در تدوین مقاله ها را 
افزایش دهد، حضور در هیئت تحریریه مجله ها است. به طوری که 
تعداد قابل توجهی از بیســت مشــارکت کننده نخست )حدود 40 
درصــد(، عضو هیئت تحریریه مجله ها )حداقل یک مجله( بودند. 
زیرا حضور در هیئت تحریریه ســبب آشــنایی و اشراف بر روند 
بررســی، داوری و چاپ مقاله ها شــده و می تواند در تسریع روند 

داوری، اخذ پذیرش و چاپ مقاله ها مؤثر باشد.
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نکته قابل توجــه این که جای مقاله هــای تحلیلی و مروری در 
بین مقاله های موردبررســی کاماًل خالی بود و هیچ مقاله تحلیلی و 
مروری در طی این ده ســال مشاهده نشد. در جهان به طورمعمول 
تعداد قابل توجهی از مقاله های منتشر شده در مجله های معتبر علمی 
را این گونه از مقاله ها به خــود اختصاص می دهند. به عنوان مثال با 
جســتجوی کلمه pest درزمینه مقاله هــای مروری1  در یک دوره 
10 ســاله )2007 الی 2017( در مجله حفاظت گیاهی2  به بیش از 
75 مقاله، در مجله حشره شناســی آســیا و اقیانوسیه3  به 15 مقاله و 
حتی در مجله حشره شناســی کاربردی4  )که مقاله های کاربردی 
را چاپ می کند( به 11 مقاله دسترســی خواهیــد یافت. این گونه 
مقاله ها نه تنها آثار منتشرشده جهانی را بررسی می کنند بلکه روند 
اقدامات پژوهشی انجام شــده، و نیازها و اولویت های پژوهشی را 
تحلیل کرده و به نوبه خود به دقت، وقت کافی، تســلط و اشــراف 

الزم نگارنده )گان( در زمینه های موردبررسی نیاز دارند.
ازنظــر ضریــب تأثیــر، باالتریــن ضریب بــه نشــریه »دانش 
گیاه پزشــکی ایران« بــا رتبه 0/074 تعلــق دارد و میانگین ضریب 

تأثیر نشریات موردبررسی نیز 0/034 بوده است.
نشــریات موردمطالعــه ازنظــر »میانگیــن ضریــب تأثیــر در 
گیاه پزشــکی« و »میانگین ضریب تأثیر در کشــاورزی« وضعیت 
یکســانی دارند. اما ازنظر شــاخص های علم سنجی وضعیت آن ها 
متفاوت اســت. لذا، به نظر می رســد که نرم افزار پایگاه اســتنادی 
جهان اســالم در محاسبه این شــاخص ها با خطا روبرو بوده است. 
شــاخص فوریت همه نشریات موردبررســی صفر بوده است که 
ازجمله دالیــل آن می توان به این موارد اشــاره کرد: 1( خطا در 
محاســبه نرم افزار پایگاه استنادی جهان اســالم. 2( طوالنی بودن 
روند داوری و انتشار مقاله ها، از احتمال استناد مقاله های جدیدتر 
به مقاله های چاپ شده در همان سال می کاهد. بااین وجود، میانگین 
خوداستنادی نشــریات گیاه پزشکی 22/86 درصد بوده است. این 
میزان خوداستنادی به میزان خوداستنادی در حوزه زئونوز )22/92 
درصد( بســیار نزدیک است )یوسفی، 1393(. میزان خوداستنادی 
4 نشریه حوزه گیاه پزشکی صفر بوده است و این میانگین به شدت 

از میزان خوداستنادی 3 نشریه دیگر، که میزان خوداستنادی بسیار 
باالیی داشتند، متأثر بوده است.
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Abstract
Purpose: The study of the thematic trends of articles published in Persian in the field of plant pests and categorizes them based 
on specified fields to determine their issue and evaluate them based on the priorities and requirements.

Methodology: This research is a qualitative research based on content analysis and a descriptive-analytical approach has been 
used to describe and evaluate the content of the target community's articles. The research population consisted of all articles 
(2028 articles) published in seven prestigious scientific journals from 2008 to 2017. The articles were categorized and coded 
according to the subjects (6 subjects) and features of the authors (the first or the rest authors). Then, the obtained data were 
sorted and analyzed by means of Excel software, and tables and charts were prepared.

Findings: From the point of view of number abundance, the articles with the laboratory subject were ranked first, the molecular 
subject the last (sixth) and the applied field the fifth. About %30 of the first authors were from the Research, Training and 
Promotion Organization of the Agriculture and %70 from universities.

Conclusion: The topic selection and design of the research were more based on the article preparation.

Keywords: Plant Protection, Persian Articles, Thematic Tendency, Scientific Production, Content Analysis, Plant Pests, 

Agricultural Research.

*  Corresponding author: Mjardeh@gmail.com

Agricultural Information sciences and Technology
Number 1,Volume 2, Spring and Summer 2019

aistj.areeo.ac.ir 


