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Abstract 
Objectives: This research aimed to investigate Wikipedia citations to the Iranian English-

language journals approved by the Iranian Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). 

Methods: This descriptive survey was conducted based on citation analysis and 

scientometric techniques. The study population includes 239 English-language journals 

approved by the Iranian MSRT. Each journal's full title and abbreviated title were used to search 
on Wikipedia, and collected data were analyzed using Excel software. 

Results: The findings indicated that Wikipedia cited 78 journals approved by the Iranian 

Ministry of Science, Research, and Technology. These 78 journals had 464 citations from 
Wikipedia. It is worth noting that the "Iranian Journal of Botany" received the most citations 

from Wikipedia. Journals in the fields of basic sciences received the most citations among other 

journals approved by the MSRT. Moreover, 165 Wikipedia's citing articles were in English, and 
among Wikipedia articles, articles in the plant category cited to the MSRT journals the most. 

Furthermore, 412 Wikipedia articles were in English, and among Wikipedia articles, articles in 
the plant category cited the MSRT journals most than others. Among the articles published in 

the journals approved by the MSRT, the articles with the thematic classification of plants, 

animals, and lakes of Iran attracted more citations from Wikipedia articles, respectively. 
Wikipedia articles in English, French, and German, respectively cited them more. Among the 

journals cited by the Wikipedia articles, 27 journals in the field of basic sciences, 19 journals in 

the field of technical and engineering, 17 journals in the field of agriculture and natural 
resources, 9 journals in the field of humanities, 4 journals in the field of veterinary, and only 2 

journals in the field of art and architecture have been cited. 
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In total, out of 239 journals approved by the MSRT, only 78 journals have been cited by the 

Wikipedia articles. In other words, about 33% of the investigated journals have been cited, 

which can be attributed to the lack of attention of Wikipedia articles to scientific and research 
journals.  

Conclusions: By improving their policies and strategies, Iranian journals can be better 

recognized internationally in terms of citation impact, social impact, and popularization of 
science. For this reason, science policymakers should pay more attention to the relationship 

between scientific journals and the public, especially Wikipedia, to generalize and popularize 

science and research. This study also shows the lack of attention of bibliometricians and 
scientometricians in evaluating the promotion of science and scientific research via 

encyclopedias. 

 

Keywords: English-language journals, Citation analysis, Wikipedia, Popularization of 

Science. 
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 چکیده

 .بود پدیا  ویکی دانشنامه در ایرانی زبان  انگلیسی های  مجله به استناد میزان شناسایی پژوهش، این هدف هدف:
. شده است انجام سنجی  روش تحلیل استنادی و فنون علم با بوده که کاربردی از نوع توصیفی حاضر پژوهش :  روش

ها از طریق   داده .)عتف( است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید ایرانی مورد زبان  مجله انگلیسی 932 پژوهش، آماری جامعه
 .انجام شد اکسل افزار  نرم از استفاده با ها  داده تحلیل و برداری و مشاهده مستقیم به دست آمدند. تجزیه  جستجو، یادداشت

 که اند  کرده دریافت استناد پدیا  ویکی های  مقاله در مجله 87 تنها عتف، وزارت تأیید مورد مجله 932 میان از :نتایج
 بیشترین استناد 87 دریافت با Iranian Journal of Botany مجله. اند  نموده جذب استناد 464 مجموع در ها  مجله این

 دریافت را استناد تعداد بیشترین «پایه علوم» موضوعی حوزۀ های  مجله. است کرده دریافت پدیا  ویکی از را استناد
 میان را سهم بیشترین که است انگلیسی زبان به مقاله 567 پدیا،  ویکی در استنادکننده های  مقاله میان از. اند  کرده
 بندی  طبقه دارای های  مقاله پدیا،  ویکی در استنادکننده های  مقاله میان در. هستند دارا پدیا  ویکی های  مقاله های  زبان

 .اند  کرده استناد عتف وزارت های  مجله به بیشتر «گیاهان» موضوعی
 و پدیا  ویکی در بهتری نقش توانند  می خود های  تصمیم و ها  سیاست بهبود با ایرانی های  مجله :گیری  نتیجه

. باشند داشته بیشتری اجتماعی و استنادی تأثیر و کنند ایفاء علم ترویج ابزار یک عنوان به فارسی برخط های  دانشنامه
 ترویج منظور به مردم عموم با علمی های  مجله رابطه به بیشتری توجه بایستی کشور در علم گذاران  سیاست و متولیان

 .باشند داشته اجتماعی تأثیرگذاری و علم

 .علم ترویج پدیا،  ویکی استنادی، تحلیل ایرانی، زبان  انگلیسی های  استناد، مجله ها: کلیدواژه

                                                           
در  یرانیا زبان ی سیانگل یها  استناد به مجله زانیم یبررس»با عنوان  140410نامه کارشناسی ارشد به شماره   پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1
 شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، استاد راهنما علیرضا نوروزی است.  ارائه شده در گروه علم اطالعات و دانش «ایپد یکیو

زبان وزارت علوم، تحقیقات و   های انگلیسی  پدیا به مجله  تحلیل استنادهای ویکی (.1041داودی، حمیدرضا؛ نوروزی، علیرضا ) استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2022.7566.1689. 00-11(: 1)8، و فنون مدیریت اطالعات علومفناوری. 

 00/70/7000تاری    خ پذیرش:  ؛  92/70/7000تاری    خ اصالح:  ؛  71/08/7000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
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 مقدمه . 1

و  یو رشد کّم  هستند جوامع مختلف در بسترهای نمود پژوهش نیتر  های علمی از مهم مقاله
 ها و کشورها ، سازمانپژوهشگران یابیهای ارز  شاخص نیتر مهم های علمی از مقاله یفیک

های علمی در قالب  بنابراین، انتشار مقاله (.2333فر و جمالی،  )جمالی، معنوی شود  می محسوب
 و توسعه مورد توجه بوده رییتغ جادیدر ا رومندین یهمواره به عنوان ابزار ی در مجالت،پژوهش

ها و   پژوهش جیارائه نتا ابزار نیتر  یها اصل  ها و پژوهشکده  دانشگاه علمی   های مجله است. همچنین
 ۀجامع یدستاوردها انگرینما آنها،در  ر شدهمنتش های و مقالهآیند   میشمار   هب ی آنهامطالعات علم

)تیرگر و آقالری،  ندشو  یمحسوب م یو جهان یمل ،یا  گسترده از نظر منطقه یدر ابعاد یعلم
که  نقشی بر عالوه و دارند مهمی نقش علمی جاری اطالعات انتقال ها در مجله امروزه (.2334

خود از نظر  ترین ابعاد  گسترده در علمی جامعۀ دستاوردهای نمایانگر دارند، علمی یها استفاده در
آیند   شمار می  جامعه به آن علمی حیات از نمودی و شوند  می محسوب ای و جهانی ملی، منطقه

 (.2382)محسنی، 
، از نقش یهای گوناگون علم در حوزه یتخصص اطالعات و دانش هبستر ارائ ه، به منزلها  همجل

راهکارهای  ههای صورت گرفته و ارائ  شرفتیها و پ  پژوهش های  افتهی نیآخر یمؤثری در معرف
(؛ اما 2333پهلو و سیامکی،  )عصاره، فرج برخوردارند یتخصص اییو روشن کردن زوا یاحتمال

های علمی برای رشد یک   علمی و باال بردن سطح کیفیت مجله تنها توجه به افزایش بروندادهای
تا زمانی که ترویج علم کشور به لحاظ علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و غیره کافی نیست. 

تمامی اقشار علمی و غیرعلمی جامعه رخ ندهد،  بین زن، و درو دانش در یک کشور، به طور متوا
گذارد، بلکه موجب پدید آمدن   نمی یتأثیر زیادی بر میزان رشد علمی افراد در هر سطح نه تنها

 شود  در جامعه نیز می فرهنگیاجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  مشکالتی در ساختار اقتصادی،
برای بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و ها   (. بنابراین، مجله2332)حیدری، 

ای با دانش   فرهنگی جامعه، ناچار به ترویج علم در میان عموم هستند، زیرا بر این باورند که جامعه
دربارۀ اهمیت  کند. برای مثال  های بهتری را برای زندگی و کشور خود اتخاذ می باالتر، تصمیم

نویسند که   ( می2356( به نقل از برنال )2332زاده )  دری و حسنترویج علم در میان جامعه، حی
 این است ،آید  یامروز به دست م ۀای که از بررسی موقعیت و رشد علم در جامع  ترین نتیجه بزرگ

کرد؛ و اگر  مداران رها  تر از آن شده که بتوان آن را تنها در دست دانشمندان یا سیاست  که علم مهم
 .مردم دستی در آن داشته باشند ۀباید هم ،باشد آسایشبرکت و  ۀیبخواهیم علم ما
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ها یا   تواند علم را از میان دانشمندان به میان  جامعه منتقل کند، دانشنامه  هایی که می  یکی از بستر
 که دهند  میارائه  جوامع بشریدانش علم و جامع از  یریها، تصو  ها هستند. دانشنامه  المعارف  دایره
 نیتدو یتخصصی ا طهیح ایسطح دانش و  ،یبراساس گروه سنّ ی نیز گاه و ی براساس عمومگاه

)احمدی،  تر است  رنگ کم ،یتخصص یها  بکتا با سهیگونه آثار در مقا  این یلی. وجه تحلشوند  یم
دهند؛ به خصوص   ای از جامعه را پوشش می های اطالعاتی طیف گسترده  (؛ اما نیاز2336

های عمومی که مخاطب آنها محدود به حیطۀ علمی یا حوزۀ موضوعی خاصی نیست و   دانشنامه
های مخاطبان است.   ترین زمان به پرسش  گویی در کم  های آنها، پاسخ  ترین رسالت  یکی از مهم

در ترویج علم و دانش در سطح عموم جامعه توانند   ها می  توان گفت که دانشنامه  جهت می بدین 
نقش مهمی ایفاء کنند و با عرضۀ علم به زبانی ساده به جامعه، باعث پیشرفت و رشد علمی آن 

ای و همچنین با روی   های رایانه  ها و ابزار  شوند. اما امروزه با گسترش سطح دسترسی جوامع به رایانه
ی اجتماعی که بر پایه تعامل و مشارکت انسان و رایانه و ها و شبکه 2/01وب های  کار آمدن فناوری

های اینترنتی نقش مهمی در رفع نیازهای علمی و اطالعاتی   ها بنا شده است، دانشنامه  افزار  نرم
است  پدیا  ویکیترین دانشنامۀ اینترنتی،   ترین و ُپرمخاطب  کنند. در حال حاضر مهم  ها ایفاء می  انسان

های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع ترویج   نشنامهکه در میان دا
گاهی از اهمیت استناد  پدیا ویکیعلم، و نقش دانشنامه  در زمینۀ ترویج علم و همچنین با داشتن آ

زان تواند می ، میپدیا ویکیهای علمی ایرانی در  در این دانشنامه، مطالعۀ استنادهای داده شده به مجله
ها را بر ترویج علم در میان عموم بیان کند. در این میان، شاخص تعداد  آفرینی این مجله  نقش

معنا که هرچه تعداد  ها بر ترویج و گسترش علم است. بدین استنادها بیانگر میزان تأثیر مجله
ر یک بیشتر باشد، حاکی از آن است که این مجله ب پدیا ویکیاستنادهای دریافتی یک مجله در 

دانشنامه که مورد توجه عموم مردم است، تأثیرگذاری اجتماعی و عمومی بیشتری دارد. در نتیجه، 
 کند. مجله نقش مؤثری در زمینۀ ترویج علم و ایجاد ارتباط میان علم و عامۀ مردم، ایفاء می

واسطه تنها به نه  پدیا  ویکی شود.  یاد میاز اطالعات  یغن یمعدنبه عنوان  ایپد  یکیواز 
در  ییسودمند و استثنا یکه آن را به عنوان منبع یجامعه پژوهشگرانتوسط بلکه ، ارشیبسمخاطبان 

م(. 0223، 2)مدلیان و همکاران شود  یم دهیعنوان نام نیتحت ا ،شناسند  یاطالعات می ابیباز
                                                           

1. Web 2.0 
2. Medelyan, Milnet, Legg & Witten 



 1101، 1شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

تواند بدون هیچ تخصصی به   وارد است. اول آنکه هر شخصی می پدیا  ویکیالبته ایرادهایی هم بر 
رنگ شدن اعتبار علمی  بپردازد. همین امر سبب کم پدیا  ویکیهای  نوشتن و ویرایش مقاله

با گذشت زمان دچار ویرایش و تغییر  پدیا  ویکیهای  شود. ثانیًا، مقاله  های این دانشنامه می مقاله
بااز ویکیای   مانند، به همین جهت اگر به مقاله  شوند و ثابت نمی  می باشد، استنادیشده پدیا

 م(.0222، 1گذشتزمانممکناستاستآنمقالهبههمانشکلوجودنداشتهباشد)پاردی
کند، زیرا یکی از   گوشزد می پدیا  ویکیایراد اول بیان شده در باال اهمیت استنادها و منابع را در 

های معتبر بودن یک مقاله، میزان استنادهای آن به منابع معتبر علمی دیگر است. با وجود این   معیار
ابزار  هیپا  آن را همدانشنامه،  این ویژه یها قابلیت نیز و پدیا  ویکیهای   مقاله از فراوان انتقادها، استقبال

وارد  پدیا  ویکیم(. از دیگر ایرادهایی که بر 0223، 2)شچاف داده استها قرار   مرجع در کتابخانه
بدون هیچ نظارت و کاربران ناشناس(  یشده توسط کاربران )حت جادیا راتییتغآن است که  شود می

و  3گیرد )لونوسکی  قرار میدر دسترس  ایپد  یکیو خوانندگان ی طیف وسیعبالفاصله براویرایشی 
ا توجه به اهمیت ترویج علم و نگاه ویژۀ پژوهش حاضر به این حوزه، در م(. ب0227همکاران، 

که  یروش به یعلم یها  شهیمنعکس کردن اند ی است برایتالشباید گفت: علم  جیتروتعریف 
در مورد  و آن را درک کنند، نیادیبن میبتوانند مفاهو غیرمتخصص  دانشمندریافراد غ ژهیهمگان به و

م( 0228(. نوروزی )2333نژاد،  )جعفری داشته باشند یدر ذهن خود تصورعلم، و چیستی  تیماه
دربارۀ ترویج علم بر این باور است که ترویج علم، کوششی برای کاهش فاصله بین متخصصان علم 
و مردم است. ترویج و همگانی کردن علم عبارت است از ترجمه و بیان اطالعات علمی برای 

دارد که   م( اظهار می2338) 4تخصصان علوم یا دانشجویان. کرنلیسمخاطبان عام، نه برای سایر م
 و به ویژهکه همه  یابه گونه یعلم یها  دهیاز ا یربرداریتصو یجز تالش برا ستین یزیعلم چ ترویج

دست پیدا  ،از آنچه در ذات علم است یتصور به را درک کنند و یاساس میبتوانند مفاهمتخصصان ریغ
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  اف ترویج علم نیز میکنند. در خصوص اهد

گاهی سطح بردن باال. 2  در و مختلف های  فناوری و علوم به نسبت جامعه افراد عمومی آ
 علم؛ جامعه از عمومی درک افزایش نتیجه

                                                           
1. Purdy 

2. Shachaf 
3. Lewoniewski, Węcel & Abramowicz 

4. Cornelis 
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 در علمی های روش از بیشتر استفاده و علم به نسبت مردم عامۀ مثبت نگرش بردن باال. 0
 جامعه؛

 (.2332زندگی )حیدری،  کیفیت ارتقای برای کارها، انجام و زندگی در علم بیشتر کاربرد. 3
 داند:  م( اهداف ترویج علم و ارتباطات علمی را سه مورد زیر می0224) 1الیورا

 ،(رمعتب یعنوان سرگرم به علم دگاهیاز علم و د یاز علم )از جمله قدردان یعموم یقدردان. 2

 ،(چیستی علمدر مورد  ستنو دان یدانش علمافزایش م )شامل از عل یدرک عموم. 0

 .(های عمومی  )شامل آموزش عموم جامعه و مشارکت در مورد علم یاجتماع تیمسئول. 3
گاهی عموم   با توجه به اهمیت تأثیر مجلهدر نتیجه،  های علمی بر ترویج علم و افزایش آ

های مورد تأیید وزارت علوم،   مجله تعیین وضعیت استناد به جامعه، پژوهش حاضر درصدد
های علمی بر ترویج علم از طریق   و میزان تأثیر مجله پدیا  ویکیتحقیقات و فناوری در دانشنامۀ 

 های زیر است. گویی به پرسش  پاسخ
 ایپد  یکیووزارت عتف در  دییمورد تأ ایرانی زبان  یسیانگل یها استناد به مجله تیوضع. 2

 چگونه است؟
وزارت عتف، استناد شده در  دییمورد تأ ایرانی زبان یسیانگل یها مجلهزۀ موضوعی حو. 0
 ؟چگونه است ایپد  یکیو یها مقاله

 مورد استناد شتریب ،وزارت عتف دییمورد تأ ایرانی زبان یسیانگل یها مجله یها مقالهکدام . 3
 اند؟ قرار گرفته پدیا  ویکیی ها مقاله

عتف استناد وزارت  زبان ایرانی مورد تأیید  ی انگلیسیها مجلهبه که  پدیا  ویکیهای  مقاله. 4
 قرار دارند؟ پدیا  ویکیبندی موضوعی   اند، در چه طبقه  کرده

وزارت  زبان ایرانی مورد تأیید  ی انگلیسیها مجلهبه  پدیا  ویکیهای استنادکننده   زبان مقاله. 5
 عتف کدامند؟

 پژوهش نهیشیپ. 6

پدیا   ها در ویکی  ها و مجله  متعددی در داخل و خارج کشور در مورد استناد مقالههای   پژوهش
 انجام شده است.

                                                           
1. Olivera 
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 پیشینه پژوهش در داخل. 6-1

استناد به مجالت الکترونیک رایگان »(، در پژوهشی با عنوان 2387رحیمی و همکاران )
نشان « های علوم پزشکی ایران در مقاالت مجالت معتبر دانشگاه DOAJپزشکی پایگاه اطالعاتی 

و میزان  هتر از یک درصد بود  کم ،رایگان پزشکی یالکترونیکهای   همیزان استناد به مجلدادند که 
داشته است. این پژوهش با توجه به ن 84 به سال نسبت گیری  چشمرشد  85استناد به آنها در سال 

کند که   گیری می  های الکترونیکی رایگان و با دسترسی باز، نتیجه  به مجله عدم رشد میزان استناد
شناسایی و رو،  کنند. از این  پژوهشگران حوزه پزشکی بیشتر به منابع و نشریات چاپی استناد می

رسانی   ها و مراکز اطالع  رایگان پزشکی در کتابخانه یمعتبر و پراستناد الکترونیک های  همعرفی مجل
 است. ناگزیرآنها به جامعه پزشکی امری  هئشکی و اراپز

به  ،«یدر روند استناد ایپد  یکیو ریتأث»با عنوان  یدر پژوهش ،(0223) همکارانو  یمرعش
اسکوپوس که از سال  گاهیمقاالت پا -کاهش روند استنادات ای شیبر افزا ایپد  یکیو ریتأث یبررس

اگرچه با گذشت زمان  ، پرداختند و نشان دادند کهاند  استناد کرده ایپد  یکیوبه  0222تا  0224
در  یچندان ریتأث ،ایپد  یکیوگرفتن در  اما مورد استناد قرار ،ابدی  یم شیاستناد مقاالت افزا زانیم

 به استناد آن مقاله ندارد. لیتما زانیم شیافزا
در  ایپد  یکیو استناد به ییو محتوا یکتابسنج لیتحل»(، در پژوهشی به 2330نسب )  توحیدی

پرداخت. در این پژوهش از روش کتابسنجی استفاده شده است تا میزان « یمقاالت مجالت علم
وجود دارد پدیا   ویکیانگیزه برای استناد به  35بررسی شود. نتایج نشان داد که  پدیا  ویکیاستناد به 

 پدیا  ویکیمفاهیم است. میزان استناد به  و آمار تعریف، ارائه کلی، اطالعات ترین آنها ارائه  که مهم
مقدمه، های   در بخش پدیا  ویکیها به   رو به افزایش بوده و بیشترین استناد 0220تا  0227از سال 

 نوع از اغلب استنادکننده ی صورت گرفته است. مقاالتاصلی، مواد و روش و مبانی نظر بدنه
شیمی  و اینترنت رایانه، های  مرتبط با حوزه نیزپدیا   ویکی در ستنادپرا اند، موضوعات  بوده تحقیقی

های ابتدایی مقاالت   بیشتر در قسمت پدیا  ویکیدهد، استناد به   نتایج این پژوهش نشان می .هستند
 .است گرفتهصورت  یا  زمینه اطالعات مفاهیم و ف،یتعارو به منظور ارائه 

زبان   یسیانگل های  هاستناد به مجل»(، در پژوهشی به بررسی 2338فر )  زاهدی، نوروزی و فهیمی
ثبت اختراع  گاهیپا اختراعت ثب یها  در پروانه ینظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریز یرانیا

نظر  ریز یرانیزبان ا  یسیانگل های  هشامل مجل پژوهش این جامعهپرداختند.  «کایآمر یتجار میو عال
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مجله مورد  43فقط به طور کلی  بود. نتایج نشان داد رانیا یپزشک وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 مجله، 43 این در مجموعاست. همچنین  گرفته قرار USPTO گاهیثبت اختراع پا یها  استناد پروانه

وزارت  های  هاز مجل کمیجموع تعداد در ماند.   قرار گرفته استناد مورد پروانه ثبت اختراع 027توسط 
 یکاند. شاید ی  واقع شدهاستناد  مورد ثبت اختراع یها  پروانه توسطی بهداشت، درمان و آموزش پزشک

ها   تر این مجله  توجه کمثبت اختراع،  یها  توسط پروانه یرانیا های  هکم به مجل استناد وجود لیاز دال
 .بودن باشد محور  یورافن به

 پژوهش در خارج پیشینه. 6-6

 انیدانشجو نیدر ب ایپد  یکیونیاز استناد: درک اعتبار »با عنوان  م(، در پژوهشی0223) 1ماتبو
در میان دانشجویان آموزش عالی پرداخت و نشان داد  پدیا  ویکی، به بررسی اعتبار «یآموزش عال

طرفی   در میان دانشجویان، از اعتبار برخوردار بوده و روزآمدسازی سریع و بی پدیا  ویکیکه 
برای استفاده دانشگاهی نیست، پدیا   ویکیمورد توجه آنها است، اما دانشجویان معتقدند  پدیا  ویکی

 بلکه ابزاری برای آموزش علمی عموم مردم است. 
 پدیا  ویکی، به بررسی تأثیر «دانشگاه و علم، ایپد یکیو»م(، در پژوهشی با عنوان 0225) 2آیبار

در میان  پدیا  ویکیهای   بر جامعه علمی، دانشگاه و عموم مردم پرداخت و نشان داد که مقاله
اعضای هیئت علمی دو دانشگاه بزرگ دولتی کاتالونیا و اسپانیا دارای ارزش علمی باالیی است و 

ها   درصد از آن 46کنند. همچنین   استفاده میپدیا   یویکهای علمی خود از   این افراد برای جستجو
درصد از این اعضاء از استفاده  03به عنوان منبع آموزشی استفاده کرده و تنها  پدیا  ویکیاز 

درصد از مردم اسپانیا  02به عنوان منبع علمی، ناراضی هستند. همچنین  پدیا  ویکیدانشجویان از 
های علمی خود استفاده   برای جستجو پدیا  ویکیتبر اینترنتی از های مع  در میان منابع و رسانه

های مورد   کنند. از سوی دیگر، پژوهشگران و متخصصان علمی باید توجه بیشتری به رسانه  می
 های تحقیقاتی خود داشته باشند.  برای انتشار نتایج کار پدیا  ویکیتوجه مردم مانند 

انتشار به انگلیسی یا از بین رفتن: تأثیر »با عنوان  م(، در پژوهشی0227) 3بیتتی و فرراس
، به بررسی تأثیر زبان بر میزان استناد «های غیر انگلیسی بر میزان استناد در انتشارات علمی  زبان

                                                           
1. Mattebo 

2. Aibar 

3. Bitetti & Ferreras 
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را به زبان  ها  هاز پنج کشور که مقال یعیعلوم طب مجله با موضوعمنتشر شده در شش  های  همقال
های منتشر شده به زبان   اند، پرداختند و نشان دادند که مقاله  کردهها منتشر   زبان ریساو  یسیانگل

 اند. ها دریافت کرده  انگلیسی میزان استناد بیشتری نسبت به سایر زبان
 ایپد  یکیآزاد: و یدسترس ریتأث افزایش»، در پژوهشی با عنوان (م0227) 1تپلیتسکی، لو و دوئد

مجله  052، به بررسی تأثیر عواملی مانند ضریب تأثیر و سیاست دسترسی آزاد بودن «و انتشار علم
پرداختند و  پدیا  ویکیحوزه پژوهشی بر میزان استناد دریافتی از  06پراستفاده پایگاه اسکوپوس در 

 نشان دادند که افزایش ضریب تأثیر و دسترسی آزاد بودن مجله، هر دو باعث افزایش دریافت استناد
شوند. همچنین نتایج نشان داد که در صورت ثابت ماندن موضوع و ضریب تأثیر،   می پدیا  ویکیاز 

انگلیسی  پدیا  ویکیدرصد شانس بیشتری برای دریافت استناد از  47مجالت دارای دسترسی آزاد، 
 به نسبت مجالت دارای حق اشتراک خواهند داشت.

، به بررسی «پدیا  های علمی در ویکی  ناداست»م(، در پژوهشی با عنوان 0227نیلسن )
JCRها در پایگاه   و مقایسه آن با آمار مجله پدیا  ویکیهای   های مقاله   استناد

پرداخت و نشان داد  2
 23 انیدر مدارا هستند،  را به لحاظ ضریب تأثیر و میزان استناد ارزش نیکه باالتر ای  مجله 22که 

از شاخص تأثیر و میزان  JCRهایی که در پایگاه   قرار دارند. همچنین مجله ایپد  یکیوپراستناد  مجله
 اند.  نیز بیشتر مورد استناد قرار گرفتهپدیا   ویکیاستناد بیشتری برخوردارند، از سوی 

در میان  پدیا  ویکیتوان دریافت که   های انجام شده می  ها و مرور پژوهش  با مطالعه پیشینه
ای برخوردار است و تحلیل استنادی   چنین در حوزۀ ترویج علم از اهمیت ویژهها و هم  دانشنامه

های انجام شده   کند. همچنین پژوهش  ها با ترویج علم کمک می  نیز به تفهیم رابطه مجلهپدیا   ویکی
اند. گروهی از   پرداختهپدیا   ویکیهای مختلف به اهمیت استناد و   در داخل و خارج کشور، از جنبه

به  پدیا  ویکیهای علمی، و گروهی به اهمیت و دالیل استناد به   ها به اهمیت استناد به مجله  ژوهشپ
های علمی   ها به اهمیت استناد به مجله  عنوان یک دانشنامه اشاره دارند. اگرچه در برخی از پژوهش

های   و مجله پدیا  ویکیپرداخته شده است؛ اما به رابطه  پدیا  ویکیو در برخی دیگر به اهمیت 
های علمی   زبان ایرانی توجهی نشده است. بنابراین، با توجه به اهمیت بسیار باالی مجله  انگلیسی

در  پدیا  ویکیسو و اهمیت   های زیاد برای انتشار آنها از یک  برای هر جامعۀ علمی و صرف هزینه
                                                           

1. Teplitskiy, Lu & Duede 

2. Journal Citation Reports 
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های   ین میزان استنادهای مجلهمیان جوامع علمی و عامه مردم از سوی دیگر، هدف این پژوهش تعی
 است. پدیا  ویکیزبان ایرانی وزارت عتف در   علمی انگلیسی

 شناسی پژوهش  روش. 3

یفی و با رویکرد تحلیل استنادی انجام شده توصحاضر از نوع کّمی بوده و با روش پژوهش 
یقات و فناوری زبان ایرانی وزارت علوم، تحق  های انگلیسی  است. جامعه این پژوهش شامل مجله

مهر سال  08است که در تاریخ  1کشور یو پژوهش یعلم اتیرتال نشرپُ )عتلف( موجود در وبگاه 
بارگیری و ذخیره شد. این وبگاه هوشمند بوده و به طور روزانه اطالعات  Excelدر یک فایل  2333

در فهرست  کند به همین جهت ممکن است پس از تاریخ یاد شده تغییراتی  خود را روزآمد می
ها صورت گرفته باشد که در این پژوهش اعمال نشده است. پس از گردآوری فهرست عناوین   مجله
های مورد مطالعه، مراحل پژوهش به شرح زیر انجام شد. در مرحلۀ نخست برای یافتن آنکه   مجله

جستجو شد.  پدیا  ویکیها در   استناد دریافت کرده است یا خیر، عنوان مجله پدیا  ویکیهر مجله در 
به منظور دستیابی به عنوان دقیق مجله، به سایت هر مجله مراجعه شد. برای جستجوی عنوان 

صورت که  ، از موتور جستجوی گوگل نیز استفاده شد. بدین پدیا  ویکیهای   ها در میان مقاله  مجله
رفت. تا نام مجله مورد در گوگل مورد جستجو قرار گ journal title" site:wikipedia.org"دستور 

هایی   ها و مقاله  دهد و تنها صفحه مورد جستجو قرار پدیا  ویکیهای   ها و مقاله  نظر را در میان صفحه
کند. در این مرحله عنوان مجله باید به  که در آنها عنوان مجلۀ مورد نظر وجود دارد را بازیابی

شود. همچنین قابل ذکر است که نتایج  های مختلف در میان گیومه نوشته صورت دقیق با فرمت
شود و پس از جستجو   می پدیا  ویکیهای   شامل تمامی زبان Wikipedia.orgاین جستجو با دامنه 

ها از طریق جستجو،   گیرند. بنابراین، داده  مورد بازیابی قرار می پدیا  ویکیهای   تمامی دامنه
 د.برداری و مشاهده مستقیم به دست آمدن  یادداشت

ها، نتایجی توسط موتور جستجوی گوگل   در مرحله بعد، برای جستجوی عنوان هر یک از مجله
بازیابی شد. این نتایج یک به یک توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت تا از میان آنها، تنها 

توانست   گردآوری شوند، زیرا نتایج بازیابی شده برای هر مجله می« ها  استناد»نتایج دلخواه یعنی 
شامل مواردی باشد که نام مجله مورد نظر در قسمتی غیر از قسمت منابع آمده است )برای نمونه 

                                                           
1. https://journals.msrt.ir 
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به مجله  پدیا  ویکیدارای مقاله معرفی مجله هستند( و جزو استنادهای  پدیا ویکیها در  برخی مجله
مورد استناد  پدیا  ویکیهایی که در دانشنامه   مجله شوند. در گام بعد، عنوان  مورد نظر محسوب نمی

قرار گرفته بودند، در فایل اکسل به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات آنها، ذخیره شد. همچنین 
هایی که فاقد استناد بودند، در فایلی جداگانه ذخیره شد. با توجه به اهداف پژوهش،   مجله عنوان

کننده استناد،  عنوان مقاله دریافتکه شامل پدیا   ویکیاطالعات مورد نیاز از مقاله استنادکنندۀ 
بندی موضوعی مقاله   و طبقه پدیا  ویکی، زبان مقالۀ پدیا  ویکیکننده استناد از  عنوان مجله دریافت

های دارای استناد   بودند، در فایل اکسل ذخیره شدند. به عبارت دیگر، فهرستی از مجله پدیا  ویکی
 ل تدوین شد. به همراه اطالعات مورد نیاز آنها در اکس

 ی پژوهشها  افتهی. 1

وزارت عتف در دانشنامه  دییمورد تأ زبان  یسیانگل یها استناد به مجله تیوضع اول: پرسش
 چگونه است؟ ایپد  یکیو

ی جستجو یها  یاستراتژ تیوزارت عتف با رعا دییمورد تأزبان   انگلیسی یها  مجله یعنوان تمام
، مورد جستجو قرار گرفت. تعداد کل 2333آبان سال  خیدر تار ،ایپد  یکیودر دانشنامه  گفته پیش

 یها  مجله توسط مقاله 78 انیم نیکه از ا بودمجله  033 عتفوزارت  زبان  یسیانگل یها  مجله
آمده است.  2اند. تعداد استناد مربوط به هر مجله در جدول   مورد استناد قرار گرفته ایپد  یکیو

 نیشتریوزارت عتف ب یها  مجله انیدر م «هیعلوم پا» در حوزۀ  Iranian Journal of Botanyمجله
 یهاکل استناد ( ازدرصد 26/26) استناد 75مجله  نیرا داشته است. ا ایپد  یکیواز  یافتیاستناد در

و  Scientia Iranicaدو مجله  نیرا به خود اختصاص داده است. همچن( 464)یعنی  یافتیدر
Iranian Journal of Animal Biosystematics در  ایپد  یکیواستناد از  07و  03 افتیبا در بیبه ترت

 درصد بوده است. 80/5درصد و  05/6از کل استنادها  زیدو مجله ن نیقرار دارند. سهم ا یبعد یها  رتبه

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تعداد استناد مجله -1جدول 

 تعداد استناد عنوان مجله ردیف

5 Iranian Journal of Botany 87 

9 Scientia Iranica 92 

3 Iranian Journal of Animal Biosystematics  98 

4 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 57 

7 Caspian Journal of Environmental Sciences 58 
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 تعداد استناد عنوان مجله ردیف

6 International Journal of Environmental Science and Technology 56 

8 International Journal of Aquatic Biology  57 

7 The International Journal of Humanities 53 

2 Iranian Journal of Fisheries Sciences 59 

51 Iranian Journal of Veterinary Research 55 

55 Iranian Journal of Ichthyology 55 

59 Journal of Agricultural Science and Technology 51 

53 Iran Agricultural Research 51 

54 Mycologia Iranica 2 

57 Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2 

56 Journal of Seismology and Earthquake Engineering 7 

58 International Journal of Plant Production 7 

57 Persian Journal of Acarology 8 

52 International Journal of Civil Engineering 8 

91 Progress in Biological Sciences 6 

95 International Journal of Energy and Environmental Engineering 6 

99 Archives of Razi Institute 6 

93 Molecular Biology Research Communications 7 

94 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 7 

97 Iranian Journal of Biotechnology 7 

96 Iranian Economic Review 7 

98 International Journal of Engineering  7 

97 Progress in Biomaterials 4 

92 Journal of Wildlife and Biodiversity 4 

31 Journal of Nanostructure in Chemistry 4 

35 Journal of Applied Fluid Mechanics 4 

39 Iranian Polymer Journal 4 

33 Iranian Journal of Applied Animal Science 4 

34 World Sociopolitical Studies 3 

37 Veterinary Research Forum 3 

36 Journal of Theoretical and Applied Physics 3 

38 Journal of Petroleum Science and Technology 3 



 1101، 1شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 18

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 تعداد استناد عنوان مجله ردیف

37 Journal of Livestock Science and Technologies 3 

32 Journal of Computing and Security 3 

41 Iranian Journal of Archaeological Studies 3 

45 Iranian Journal of Applied Language Studies 3 

49 International Journal of Group Theory 3 

43 Desert 3 

44 Banach Journal of Mathematical Analysis 3 

47 Asian Journal of Civil Engineering 3 

46 Religious Inquiries 9 

48 Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 9 

47 Journal of the Iranian Chemical Society 9 

42 Journal of Research and Rural Planning 9 

71 Journal of Optimization in Industrial Engineering 9 

75 Journal of Genetic Resources (J Genet Resour) 9 

79 Journal of Crop Protection 9 

73 Iranian Journal of Veterinary Surgery 9 

74 Iranian Journal of Management Studies 9 

77 Iranian Journal of Earth Sciences 9 

76 International journal of the society of iranian archaeologists 9 

78 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 9 

77 International Journal of Architecture and Urban Development 9 

72 Global Journal of Environmental Science and Management 9 

61 Geopersia  9 

65 Bulletin of the Iranian Mathematical Society 9 

69 Transactions on Combinatorics 5 

63 Progress in Color, Colorants and Coatings 5 

64 Journal of Rangeland Science 5 

67 Journal of Mining and Environment 5 

66 Journal of Medicinal Plants and By-products 5 

68 Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 5 

67 Journal of Advanced Materials and Processing 5 

62 Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 5 
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مجله  78مجله مورد تأیید وزارت عتف،  033دهد که به طور کلی از میان   نشان می 2جدول 
استناد را به  464ها مجموعًا   این مجلهاند که   استناد دریافت نموده پدیا  ویکیهای دانشنامه   از مقاله

 است. استناد دریافت کرده 3/2اند. همچنین به طور میانگین هر مجله تنها   جذب کرده
وزارت عتف، استناد شده در  دییمورد تأ زبان یسیانگل یها مجله یموضوع ۀحوز دوم: پرسش

 ست؟یچ ایپد  یکیو یها مقاله
آمده  0، به تفکیک حوزۀ موضوعی در جدول پدیا  ویکیمجله دارای استناد از  78عنوان تمامی 

 است.
 های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تفکیک حوزه موضوعی  مجله -2جدول 

 عنوان مجله
 موضوع مجله

 )تعداد(

Iranian Journal of Veterinary Research 

 (4) دامپزشکی
Archives of Razi Institute 
Veterinary Research Forum 
Iranian Journal of Veterinary Surgery 
The International Journal of Humanities 

علوم انسانی 
(2) 

Iranian Economic Review 
Iranian Journal of Applied Language Studies 
Iranian Journal of Archaeological Studies 
World Sociopolitical Studies 
International journal of the society of iranian archaeologists 
Iranian Journal of Management Studies 
Journal of Research and Rural Planning 
Religious Inquiries 

 تعداد استناد عنوان مجله ردیف

81 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 5 

85 Iranian Journal of Fuzzy Systems 5 

89 International Journal of Optimization in Civil Engineering  5 

83 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 5 

84 International Journal of Industrial Mathematics 5 

87  Automotive Science and Engineering 5 

86 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 5 

88 Applied Food Biotechnology 5 

87 Annals of Functional Analysis 5 

 464  مجموع
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 عنوان مجله
 موضوع مجله

 )تعداد(

Iranian Journal of Botany 

 (98) علوم پایه

Iranian Journal of Animal Biosystematics  
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 
International Journal of Environmental Science and Technology 
Iranian Journal of Ichthyology 
Progress in Biological Sciences 
Iranian Journal of Biotechnology 
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 
Molecular Biology Research Communications 
Journal of Nanostructure in Chemistry 
Journal of Wildlife and Biodiversity 
Banach Journal of Mathematical Analysis 
International Journal of Group Theory 
Journal of Theoretical and Applied Physics 
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
Geopersia  
Global Journal of Environmental Science and Management 
Iranian Journal of Earth Sciences 
Journal of Genetic Resources (J Genet Resour) 
Journal of the Iranian Chemical Society 
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 
Annals of Functional Analysis 
International Journal of Industrial Mathematics 
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 
Iranian Journal of Fuzzy Systems 
Journal of Medicinal Plants and By-products 
Transactions on Combinatorics 
Scientia Iranica 

فنی و 
 (52) مهندسی
 

)ادامه صفحه 
 بعد(

Journal of Seismology and Earthquake Engineering 
International Journal of Civil Engineering 
International Journal of Energy and Environmental Engineering 
International Journal of Engineering  
Iranian Polymer Journal 
Journal of Applied Fluid Mechanics 
Progress in Biomaterials 
Asian Journal of Civil Engineering 
Journal of Computing and Security 
Journal of Petroleum Science and Technology 
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 عنوان مجله
 موضوع مجله

 )تعداد(

Journal of Optimization in Industrial Engineering 

 

Automotive Science and Engineering 
International Journal of Optimization in Civil Engineering  
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 
Journal of Advanced Materials and Processing 
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 
Journal of Mining and Environment 
Progress in Color, Colorants and Coatings 
Caspian Journal of Environmental Sciences 

کشاورزی و 
 منابع طبیعی

(58) 

International Journal of Aquatic Biology  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences 
Iran Agricultural Research 
Journal of Agricultural Science and Technology 
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 
Mycologia Iranica 
International Journal of Plant Production 
Persian Journal of Acarology 
Iranian Journal of Applied Animal Science 
Desert 
Journal of Livestock Science and Technologies 
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 
Journal of Crop Protection 
Applied Food Biotechnology 
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 
Journal of Rangeland Science 
International Journal of Architecture and Urban Development هنر و معماری 

(9) International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 

مجله در  3 ،یدامپزشک یموضوع ۀمجله در حوز 4تعداد که  دهد  ینشان م 0 جدولهای   یافته
 27 ،یمهندس و یفن ۀمجله در حوز 23 ه،یعلوم پا ۀمجله در حوز 07 ،یعلوم انسان یموضوع ۀحوز

استناد  یمعمارهنر و  یموضوع ۀمجله در حوز 0و تنها  یعیو منابع طب یکشاورز ۀمجله در حوز
  اند.  کرده افتیدر

همچنین تعداد استناد دریافتی به تفیک حوزه موضوعی مجله مورد تأیید وزارت عتف و درصد 
 آمده است. 2استناد دریافتی به تفکیک حوزه موضوعی در شکل 
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 یحوزه موضوع کیوزارت علوم به تفک یها  مجله یافتیدر یتعداد استنادها -1شکل 

های حوزۀ   های مورد تأیید وزارت عتف، مجله  دهد که در میان مجله  نشان می 2های شکل   یافته
های حوزۀ موضوعی کشاورزی و منابع طبیعی   درصد کل استنادها(، مجله 44استناد ) 025علوم پایه 

 28استناد ) 85های حوزۀ موضوعی فنی و مهندسی   درصد کل استنادها(، مجله 05)استناد  224
درصد کل استنادها(،  7استناد ) 35های حوزۀ موضوعی علوم انسانی   ها(، مجله  درصد کل استناد

های با   درصد کل استنادها( و همچنین مجله 5استناد ) 00های حوزۀ موضوعی دامپزشکی   مجله
 اند.  درصد کل استنادها( را به خود اختصاص داده 2استناد ) 3عماری تنها موضوع هنر و م

مورد استناد  شتریب ی وزارت عتفرانیا زبان  یسیانگل یها مجله یها کدام مقالهسوم:  پرسش
 اند؟ قرار گرفته ایپد  یکیو ۀدانشنام

به عنوان مقاله  اند، کردهدریافت از پنج استناد  شتریب ایپنج و حداقل که  ییها بخش مقاله این در
 آمده است.  3در جدول  شانیو تعداد استنادها ها آنعنوان  اند که ُپراستناد در نظر گرفته شده

 های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های پراستناد مجله  مقاله -3جدول 

 عنوان مقاله
تعداد 

 استناد
 عنوان مجله

A new record of Betula litwinowii (Betulaceae) and a 

review of the geographical distribution of the genus 

Betula L. in Iran 
99 Iranian Journal of Botany 

Plant species in Oak (Quercus brantii Lindl.) understory 

and their relationship with physical and chemical 

properties of soil in different altitude classes in the 

Arghvan valley protected area, Iran 

55 Caspian Journal of 

Environmental Sciences 

A review of the genus Tilia L.(Tiliaceae) in Iran, new 

records and new species 
51 Iranian Journal of Botany 

Taxonomic study of the genus Quercus L. Sect. Quercus 

in the Zagros forests of Iran 
2 Iranian Journal of Botany 

Oxidative dehydrogenation of 1-tetralones: Synthesis of 

juglone, naphthazarin, and α-hydroxyanthraquinones 
7 Journal of Sciences, 

Islamic Republic of Iran 
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 عنوان مقاله
تعداد 

 استناد
 عنوان مجله

Inflorescence features of a new exceptional monoecious 

Pistacia atlantica Desf. (Anacardiaceae) population in the 

Barbaros Plain of İzmir/Turkey 

6 International Journal of 

Plant Production 

Appropriate and Correct Reactions during Earthquakes: 

“Drop, Cover and Hold on” or “Triangle of Life 
7 Journal of Seismology and 

Earthquake Engineering 

Efficiency of hydrogen utilization in reduction processes 

in ferrous metallurgy 
7 Scientia Iranica 

Essential oil composition of Rosa damascena Mill 

cultivated in Central Iran 
7 Scientia Iranica 

Mitochondrial DNA (CYTB) divergences in two distinct, 

Old World and New World Barn Owls 
7 Iranian Journal of Animal 

Biosystematics  

Molecular phylogeny of the tribe Hedysareae with special 

reference to Onobrychis (Fabaceae) as inferred from 

nrDNA ITS sequences 

7 Iranian Journal of Botany 

New Species of Five-Toed Jerboa (Rodentia: Dipodidae, 

Allactaginae) from North-East Iran 
7 Journal of Sciences, 

Islamic Republic of Iran 

On Conditional Applications of Matrix Variate Normal 

Distribution 
7 

Iranian Journal of 

Mathematical Sciences and 

Informatics 

Review of the genus Alburnoides Jeitteles, 1861 

(Actinopterygii, Cyprinidae) from Iran with description of 

three new species from the Caspian Sea and Kavir basins 

7 Caspian Journal of 

Environmental Sciences 

 Iranian Journalبه مجله  بوطاستناد مر نیشتریب یدارا ۀدو مقال، 3های جدول  براساس یافته

of Botany های   مجله 0شکل  اند.  استناد را به خود اختصاص داده 22و  00 به ترتیب است که
 4با داشتن  Iranian Journal of Botanyدهد. مجله   می های ُپراستناد را نشان  دارای مقاله

 ،Scientia Iranicaمقاله ُپراستناد، بیشترین سهم را از این حیث داراست. همچنین سه مجله 
Caspian Journal of Environmental Sciences  وJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran 

 ُپراستناد هستند. مقاله 0دارای  هر یک

 
 عتفپراستناد وزارت  مقاله یدارا یها  مجله -2 شکل
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دهد که مجله  های ُپراستناد نشان می  های دارای مقاله  ، مقایسه مجله0های شکل  براساس یافته
Iranian Journal of Botany  مقاله ُپراستناد، بیشترین سهم را از این حیث داراست.  4با داشتن

و  Scientia Iranica ،Caspian Journal of Environmental Sciencesهمچنین سه مجله 
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran ُپراستناد هستند. مقاله 0دارای  هر یک 

وزارت عتف استناد  دییمورد تأ زبان  یسیانگل یها که به مجله ایپد  یکیو یها مقالهچهارم:  پرسش
 قرار دارند؟ ایپد  یکیو یموضوع یبند  در چه طبقه ،اند  کرده

 پدیا  ویکیبندی با هر مقاله   ترین طبقه  ترین و مرتبط  بندی موضوعی، عام  به منظور گردآوری طبقه
، در پدیا  ویکیهای   های موضوعی و تعداد تکرار آنها در مقاله  بندی  انتخاب و شمارش شد. طبقه

هایی نمایش داده شده که حداقل در دو مقاله   آمده است. همچنین در این جدول تنها موضوع 4جدول 
 اند.  تکرار شده پدیا  ویکیاستنادکننده در 

 های وزارت عتف  به مجله پدیا  ویکیهای استنادکننده   بندی موضوعی مقاله  طبقه -4جدول 

 تکرار پدیا  بندی موضوعی ویکی  طبقه ردیف ارتکر پدیا  بندی موضوعی ویکی  طبقه ردیف

 9 پرندگان آسیا 97 58 گیاهان 5

 9 پسته 96 53 حیوانات 9

 9 تاریخ خاورمیانه 98 55 های ایران دریاچه 3

 9 تاریخچه فناوری 97 7 ها سوسک 4

 9 توزیع احتمال 92 8 گیاهان دارویی 7

 9 حشرات 31 7 نژادهای اسب 6

 9 دانشمندان زن ایرانی 35 4 زلزله 8

 9 شناسی مولکولی زیست 39 4 ها ماهی 7

 9 زیست ماده 33 4 متالوژی 2

 9 عربستان سعودی 34 4 معادالت دیفرانسیل 51

 9 های آسیا عقرب 37 3 اماکن باستانی در ایران 55

 9 فهرست 36 3 ایران 59

 9 های زاگرس کوه 38 3 ها برند 53

 9 گل رز 37 3 پرندگان 54

 9 ها گونه 32 3 پستانداران 57

 9 های تازه ماهی 41 3 جانوران بومی آسیا 56

 9 ها مدیریت داده 45 3 ها دی هیدروکسی آنتراکینون 58

 9 منطقه بومی در آسیا 49 3 دینامیک سیاالت 57

 9 مهندسی ساختمان 43 3 ها رودخانه 52

 9 مهندسی عمران 44 3 های تصادفی ماتریس 91
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 تکرار پدیا  بندی موضوعی ویکی  طبقه ردیف ارتکر پدیا  بندی موضوعی ویکی  طبقه ردیف

 9 مهندسی نفت 47 3 های آب شیرین ماهی 95

 9 مواد غذایی 46 3 زبان  های انگلیسی  مجله 99

 9 نانو مواد 48 3 ها هیدروکینون 93

 9 شناسی  باستان 94

بار تکرار و  27بندی موضوعی گیاهان با   هد، طبقه  نشان می 4های جدول   طور که یافته همان
های   بندی  بار تکرار بیشترین سهم را در میان طبقه 22و  23های ایران با   دریاچههای حیوانات،   بندی  طبقه
 اند.  ، داشتهپدیا  ویکیاستنادکننده در  های  مقاله

 کدامند؟ یرانیزبان ا یسیانگل یها  به مجله ایپد  یکیاستنادکننده و یها  زبان مقالهپنجم:  پرسش
 های وزارت علوم  پدیا به مجله  ویکیهای استنادکننده   زبان مقاله -5جدول 

 زبان ردیف
مقاله  تعداد

 استنادکننده
 زبان ردیف

مقاله  تعداد

 استنادکننده

 3 ماالیی 94 567 انگلیسی 5

 3 هلندی 97 33 فرانسوی 9

 9 ارمنی 96 96 آلمانی 3

 9 اسپرانتو 98 96 روسی 4

 9 اسلونیایی 97 95 لهستانی 7

 9 بوسنیایی 92 57 ایتالیایی 6

 9 ای کره 31 54 فارسی 8

 9 مجارستانی 35 53 اسپانیایی 7

 9 ولزی 39 55 کاتاالن 2

 9 یونانی 33 51 اوکراینی 51

 5 استونیایی 34 2 صربستانی 55

 5 آلبانیایی 37 7 فنالندی 59

 5 ای  برمه 36 8 سوئدی 53

 5 بالروسی 38 8 کرواتی 54

 5 بلغارستانی 37 8 نروژی 57

 5 تامیل 32 6 ژاپنی 56

 5 تایلندی 41 6 سبوانو 58

 5 ترکی 45 7 چینی 57

 5 رومانیایی 49 7 ویتنامی 52

 5 کوردی 43 4 انیجآذربای 91

 5 التین 44 4 عربی 95

 5 لیتوانیایی 47 3 ایسلندی 99

 5 ای  مقدونیه 46 3 پرتغالی 93
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به زبان انگلیسی و تنها  پدیا  ویکیمقالۀ استنادکننده از  265دهد که   می نشان 5های جدول  یافته
زبان دارای بیشترین  22نیز نمودار مقایسه  3مقاله به زبان فارسی منتشر شده است که شکل  24

 دهد.  های وزارت عتف را نشان می  استنادکننده به مجله پدیا  ویکیمقاله 

 
 وزارت علوم یها  استنادکننده به مجله مقاله نیشتریب یده زبان دارا -3شکل

 یریگ  جهینت. 5

ناپذیر از  جدایی  زبان به عنوان بروندادهای علمی و پژوهشی جزء های انگلیسی مجله
بر تأثیر بر جایگاه  آیند که عالوه  ها و مراکز پژوهشی کشور به حساب می  های علمی دانشگاه فعالیت

ها و مراکز پژوهشی، بر توسعۀ علمی و پژوهشی کشور نیز تأثیرگذار هستند. از   و رتبۀ علمی دانشگاه
به عنوان یک دانشنامه برخط که مخاطبان بسیاری در سرتاسر جهان دارد، در  پدیا  ویکیسوی دیگر، 

جهت ترویج علم در میان عموم مردم در تمام کشورها مؤثر است. به همین جهت هر کنش و 
زبان و   های انگلیسی  بخشیدن رابطه این دو موجودیت یعنی مجله سیاستی که موجب شدت

رو، با توجه به اهداف  و یا بررسی این رابطه شود، بسیار حائز اهمیت است. از این پدیا  ویکی
زبان ایرانی در  های انگلیسی ها بررسی میزان استناد به مجله پژوهش، یکی از این ابزارها و روش

 است. پدیا  ویکی
 ایپد  یکیوزارت در دانشنامه و دییمورد تأ زبان  یسیانگل یها استناد به مجله تیضع. و2

های مربوط به آن، مشخص   پژوهش و داده ۀدر پرسش اول این پژوهش، پس از گردآوری جامع
مورد استناد قرار  مجله 78تنها  ،مجله مورد تأیید وزارت عتف 033شد که در مجموع از میان 



 17 ...زبانهای انگلیسیپدیا به جملهحتلیل استنادهای ویکی

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

که اند   این وزارتخانه استناد دریافت کردههای   درصد از مجله 33عبارت دیگر، حدود به  اند. گرفته
توجهی  های علمی و پژوهشی و کم  به مجله پدیا  ویکیهای   توجهی مقاله  توان دلیل آن را کم  می

ها دانست و همچنین دلیل دیگر آن  سنجی جهان به ارزیابی ترویج علم و دانشنامه پژوهشگران علم
ها و ضریب تأثیر آنها   بر میزان کلی استناد به مجله پدیا  ویکیتواند تأثیر اندک دریافت استناد در  می

های مشخصی  زیرا نشریات بیشتر به افزایش شاخص ضریب تأثیر توجه دارند و سیاست ،باشد
کی، لو و توان به پژوهش تپلیتس  همسو با پژوهش حاضر می برای ترویج علم در وبگاه خود ندارند.

م( 0227و پژوهش نیلسن ) پدیا  ویکیها در   م( در مورد عوامل دریافت استناد مجله0227دوئد )
اشاره کرد. پژوهش تپلیتسکی نشان داد که  پدیا  ویکیدر مورد عوامل مؤثر بر دریافت استناد از 

پدیا   از ویکی افزایش ضریب تأثیر و دسترسی آزاد بودن مجله هر دو باعث افزایش دریافت استناد
 پدیا  ویکیهای دارای ضریب تأثیر باالتر و پراستناد در   شوند و همچنین نیلسن دریافت که مجله  می

کنند. همچنین پژوهش مرعشی و همکاران   تر بوده و استناد بیشتری دریافت می  اقبال نیز خوش
مسو با پژوهش حاضر است. ه بر روند استناد مقاله پدیا  ویکی م( با موضوع تأثیر استناد0223)

تأثیر چندانی بر روند  پدیا  ویکیکند که مورد استناد قرار گرفتن توسط   نتایج پژوهش وی بیان می
نسب   نامه توحیدی  توان به پایان  ها ندارد. در جهت عکس پژوهش حاضر می  مقاله کلی استناد

 اطالعات ارائه پدیا،  ویکیترین انگیزه استناد به   دهد مهم  ( اشاره کرد که نتایج آن نشان می2330)
 مفاهیم است. و آمار تعریف، ارائه کلی،
 ایپد  یکیو یها وزارت عتف در مقاله دییمورد تأ زبان یسیانگل یها مجله یموضوع ۀ. حوز0

مجله در حوزۀ  07 تعداد ،های دارای استناد مورد تأیید وزارت عتف  از میان مجله 0 مطابق جدول
مجله در حوزۀ موضوعی  27مجله در حوزۀ موضوعی فنی و مهندسی،  23موضوعی علوم پایه، 

مجله در حوزۀ موضوعی  4موضوعی علوم انسانی، ۀ مجله در حوز 3، کشاورزی و منابع طبیعی
همچنین  اند.  مجله در حوزۀ موضوعی هنر و معماری استناد دریافت کرده 0و تنها  دامپزشکی،

های حوزۀ موضوعی   های موضوعی ذکر شده، مجله  نتایج نشان داد که در میان حوزه، 2براساس شکل 
اند که از این حیث رتبۀ اول را دارا هستند.   ها را به خود اختصاص داده  درصد کل استناد 44علوم پایه 

یرگذاری زبان ایرانی با موضوع علوم پایه ظرفیت تأث  های انگلیسی  این نکته نشانگر آن است که مجله
 28را دارند. همچنین حوزۀ موضوعی فنی و مهندسی نیز با پدیا   ویکیاستنادی و اجتماعی بیشتری بر 

 پدیا  ویکی ها در رتبۀ دوم قرار گرفته و دارای وضعیت مناسبی برای دریافت استناد از  درصد کل استناد
های   درصد از استناد های حوزۀ موضوعی هنر و معماری نیز با دریافت تنها یک  است. مجله
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های این حوزۀ موضوعی نیازمند توجهی دو   رو، مجله ترین سهم را دارا هستند. از این  ، کمپدیا  ویکی
م(، در 0227هستند. تپلیتسکی، لو و دوئد ) پدیا ویکیچندان به ترویج علم از طریق دانشنامۀ 

رین عواملی که باعث کسب استناد ت  پژوهش خود همسو با پژوهش حاضر نشان دادند که یکی از مهم
شود، حوزۀ موضوعی مجله است. همچنین در جهت عکس این   میپدیا   ویکیتوسط مجله در 

مورد  پدیا  ویکیهایی که بیشتر توسط   ( نشان داد، مجله2330نسب )  پژوهش نیز پژوهش توحیدی
 اند. شیمی بوده و اینترنت انه،رای های  های مرتبط با حوزه  اند، دارای موضوع  استناد قرار گرفته

 ایپد  یکیو یها مقاله یاستناد از سو نیشتریب ۀکنند افتیدر یها . مقاله3
اند، پرداخته   هایی که بیشتر مورد استناد قرار گرفته  به بررسی و شناسایی مقالهسوم در پرسش 

زارع، اکبریان، حسینی، اجتهادی  ۀهای مورد تأیید وزارت عتف، مقال  های مجله  شد. در میان مقاله
بیشترین استناد را از ، Iranian Journal of Botanyاز مجله  0222منتشر شده در سال  و امینی

های   ( نشان داد که مقالهم0227پژوهش نیلسن ) ،دریافت کرده است. در همین راستا پدیا  ویکی
از سوی ، اند  های بیشتری دریافت کرده  ادباالتری هستند و استن« ضریب تأثیر»هایی که دارای   مجله
( هم بیانگر م0227اند. پژوهش تپلیتسکی، لو و دوئد )  نیز بیشتر مورد استناد قرار گرفته پدیا  ویکی

ترین عامل برای دریافت استناد از   آن مهم« ضریب تأثیر»آن است که موضوع مجله و شاخص 
ها   های این مقاله  توان ویژگی  ، میپدیا  ویکیهای پراستناد در   با بررسی مقاله است. پدیا  ویکی سوی

 مورد اقبال و استناد قرار گرفتند را یافت. پدیا  ویکیرا که به واسطۀ آن در 
 دییمورد تأ زبان  یسیانگل یها استنادکننده به مجله ایپد  یکیو یها مقاله یموضوع یبند  . طبقه4

 وزارت عتف 
های   پرداخته شد. در میان مقاله پدیا  ویکیهای   بندی مقاله  به بررسی طبقه چهارمدر پرسش 

بندی موضوعی گیاهان،   های دارای طبقه  های مورد تأیید وزارت عتف، مقاله  استنادکننده به مجله
 اند. های ایران به ترتیب بیشترین سهم را داشته  حیوانات و دریاچه

 ی وزارت عتفرانیا زبان یسیانگل یها به مجله ایپد  یکیتنادکننده واس یها زبان مقاله یی. شناسا5
پرداخته  پدیا  ویکیهای استنادکننده   ، به بررسی و شناسایی زبان مقالهپنجمبرای پاسخ به پرسش 

های منتشر شده به   ، مقالهعتفهای مورد تأیید وزارت   های استنادکننده به مجله  شد. در میان مقاله
های زبان فارسی   اند. همچنین مقاله  انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به ترتیب بیشترین سهم را داشتهزبان 

م( در پژوهش 0227در جهت غیرهمسو با این پژوهش، بیتتی و فرراس ) نیز در رتبه هفتم قرار دارند.
های   نسبت به مقاله اند، استناد بیشتری  هایی که به زبان انگلیسی منتشر شده  خود بیان کردند، مقاله
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 اند.   های دیگر دریافت کرده  منتشر شده به زبان

دهد بهترین و   های دیگر نشان می  های کشور  بندی کلی باید بیان کرد که تجربه  در یک جمع
تر باشد. با توجه به اینکه   ترین ابزار برای ترویج علم، ابزاری است که برای جامعه ملموس  مهم

های غیرقابل انکاری در میان عموم   های اجتماعی جایگاه  ینترنتی و برخط و شبکهامروزه منابع ا
پذیرتر و   اند و با توجه به اینکه استفاده از این نوع منابع برای آحاد جامعه دسترس  جامعه پیدا کرده

به خود  های ترویج علم  ها را برای استفاده در سیاست  تر هستند، توجه بسیاری از کشور  هزینه  کم
تواند یک ابزار ترویج علم برای   به عنوان یک دانشنامه ُپرمخاطب می پدیا  ویکیاند.   جلب کرده

های   ها و مراکز علمی کشور  ها و مراکز علمی باشد. دانشگاه  های دانشگاه  انتشار نتایج پژوهش
با علم و فناوری را نیز مختلف عالوه بر توجه به توسعۀ علم و فناوری کشورها، آشنایی جامعۀ خود 

های   ها و مجله  رو، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، دانشگاه دانند. از این  از وظایف مهم خود می
ها به   علمی و پژوهشی ایران باید توجه بیشتری به فرایند ترویج علم داشته باشند. عدم توجه دانشگاه

لم موجب تضعیف رابطه آن با جامعه نیز های علمی در ایران به ترویج ع  عنوان ناشران مجله
شود. همین امر نیز موجب تضعیف جایگاه علم و فناوری در میان جامعه شده است. یکی از   می

زبان ایرانی را جدای از توجه کم   های انگلیسی  به مجله پدیا  ویکیدالیل کم بودن میزان استناد 
پدیانویسان فارسی به   توان عدم توجه ویکی ها به موضوع ترویج علم، می  ها و دانشگاه  مجله
ها را بتوان در این   زبان ایرانی دانست. شاید دلیل دیگر استناد پایین این مجله  های انگلیسی  مجله

زبان ایرانی   های انگلیسی  نویسان سایر کشورها آشنایی الزم را با مجله پدیا  دانست که ویکی
ها در رابطه   زبان کشور و متولیان این مجله  های انگلیسی  مجله های  اند. به طور کلی سیاست نداشته

 با ترویج علم، نیازمند بازنگری است تا موجب پیشرفت در این حوزه شوند. 
ها، میزان استناد   توانند با توجه و دقت بیشتر در هنگام چاپ مقاله ها می  همچنین مجله

های بندی مقاله  را افزایش دهند. طبقهپدیا   ویکی های برخط به ویژه های خود در دانشنامه  مقاله
های مورد تأیید وزارت عتف،   های استنادکننده به مجله  نیز نشان داد که در میان مقاله پدیا  ویکی
های ایران به ترتیب بیشترین میزان   بندی موضوعی گیاهان، حیوانات و دریاچه  های دارای طبقه  مقاله

 اند.  توجه و ارجاع را دریافت کرده

 پژوهش یشنهادهایپ. 2

 های پژوهش حاضر به شرح زیر است:  با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد
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 گذاران و متولیان این   با توجه به اهمیت بحث ترویج علم و همگانی کردن آن، به سیاست
ها با ابزارها و  ها، مراکز پژوهشی و دفاتر مجله  ود به بهبود رابطه دانشگاهش  حوزه پیشنهاد می

های  و شبکه پدیا ویکیالمللی به ویژه  و بین های برخط ملی های ترویج علم مانند دانشنامه  فعالیت
 اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

 پیشنهادهای پدیا   ویکیان ایرانی در زب  های انگلیسی  با توجه به کم بودن میزان استناد به مجله
 شود:  زیر ارائه می

ها و مراکز علمی و پژوهشی مربوط به   کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف و مسئوالن مجلهـ 
های  و دانشنامهپدیا  ویکیای به حوزۀ ترویج علم به ویژه  های خود توجه ویژه  ها در سیاست  مجله

 برخط فارسی داشته باشند.

های علمی با ابزارهای روز ترویج علم   گذاران علم و مسئوالن مجله  آشنایی بیشتر سیاستـ 
 .پدیا  ویکیمانند 

  زبان ایرانی   های انگلیسی  زبان فارسی به مجلهپدیای   ویکیبا توجه به کم بودن میزان استناد
ها در جهت   الن این مجلهگذاران علم و مسئو  شود که سیاست  مورد تأیید وزارت عتف، پیشنهاد می

های جدی گرفته و   های این وزراتخانه تصمیم  پدیانویسان فارسی با مجله  آشنایی جامعۀ ویکی
قرار  پدیا ویکیهای مصوب را در  های مناسب را اجرایی کنند. برای نمونه، فهرست مجله  فعالیت

 علمی قرار دهند. های های مربوط به مجله دهند و فردی را مسئول روزآمد کردن مدخل

 توانند با   ها می  اندرکاران مجله  گذاران حوزۀ علم و دست  با توجه به نتایج این پژوهش، سیاست
تر مورد استناد   کمپدیا   ویکیزبان ایرانی که در   های انگلیسی  های موضوعی مجله  شناسایی حوزه

 علم، اصالح کنند. ها را در امر ترویج  اند، نقاط ضعف این مجله  قرار گرفته

 و تشکر ریتقد. 7

استناد به  زانیم یبررسبا عنوان  224024نامه به شماره   پژوهش حاضر برگرفته از پایان
 باشد که با حمایت دانشگاه تهران انجام شده است.  می ایپد یکیدر و یرانیا زبان یسیانگل یها مجله
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 منـابـع
 .55-42(: 25)4، نقد کتاب هنرالمعارف هنر.  (. ضرورت امروز یا نگرشی قدیمی، نظری بر کتاب دائره2336احمدی، م. )

نامه   . پایانپدیا در مقاالت مجالت علمی  تحلیل کتابسنجی و محتوایی استناد به ویکی(. 2330نسب، ف. )  توحیدی
 شناسی، دانشگاه خوارزمی.  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،  کارشناسی ارشد. گروه علم اطالعات و دانش

، سنجی کاسپین  علم (. بررسی برونداد علمی مجالت علوم انسانی در خصوص اقتصاد مقاومتی.2334تیرگر، آ.، آقالری، ز. )
0(0 :)26-03. 

 .3-03(: 6)5، ترویج علم (. نقش موزه علوم و فناوری در ترویج علم.2333نژاد، م. )  جعفری
(. ارزیابی برونداد علمی اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی 2333فر، ل.، جمالی، م.ر. )  جمالی، ج.، معنوی

 .000-023(: 0)0، صدرا. 2332تا پایان سال  Scopusدانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایگاه استنادی 
نظران و متولیان.   بررسی دیدگاه صاحب (. راهکارهای ارتقاء وضعیت ترویج علم در ایران؛ با2332حیدری، آ. )

 .42-03(: 25)4، رسانی و فناوری اطالعات(  )علوم کتابداری و اطالع شناسی دانش
مندی از عملکرد آنها: دیدگاه   (. مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت2332زاده، م. )  حیدری، آ.، حسن

 .234-272(: 30)03، دهی اطالعات کتابداری و سازمانمطالعات ملی نظران حقیقی و حقوقی.   صاحب
(. استناد به مجالت الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطالعاتی 2387یار، س.، اکبری، ا. )  رحیمی، ع.ر.، عسگری، ر.، تقی

DOAJ 53-45(: 2)5، مدیریت اطالعات سالمتهای علوم پزشکی ایران.   در مقاالت مجالت معتبر دانشگاه. 
زبان ایرانی زیر نظر وزارت بهداشت،   (. استناد به مجالت انگلیسی2338فر، س. ) ی، ش.، نوروزی، ع.ر.، فهیمیزاهد

مدیریت اطالعات های ثبت اختراع پایگاه ثبت اختراع و عالیم تجاری آمریکا.   درمان و آموزش پزشکی در پروانه
 .82-73(: 0)26، سالمت

شناسی در ایران: تحلیل محتوا.   های علم اطالعات و دانش  (. پژوهش2333ص. )عصاره، ف.، فرج پهلو، ع.، سیامکی، 
 .23-7(: 0)2، سنجی کاسپین  علم

تحقیقات کتابداری و سازمانی مجالت علمی در ایران.   سازمانی و برون  (. بررسی مسائل درون2382محسنی، م. )
 .72-42(: 33) 36،رسانی دانشگاهی  اطالع
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