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چکیده
مقدمه: پایگاه گزارش استنادی مجالت )JCR( و پایگاه سایمگو )Scimago( دو نظام رتبه بندی بین المللی مجالت علمی هستند 

که می توانند به محققین در انتخاب مجالت مناسب برای چاپ مقاالتشان کمک کنند.
 روش: این مطالعه توصیفی همبستگی و با استفاده از روش شناسی علم سنجی انجام شد. منابع جمع آوری اطالعات، گزارشات رتبه 
بندی مجالت علمی سالمندی برگرفته از دو ابزار تحلیلی پایگاه های استنادی تامسون رویترز و اسکوپوس به ترتیب جی. سی. آر. و سایمگو 

بود. نمونه های این مطالعه، 161 عنوان مجله علمی سالمندی در  پایگاه جی.سی.آر. و پایگاه رتبه بندی سایمگو بودند.
یافته ها: 49 عنوان از مجالت علمی سالمندی در پایگاه گزارش استنادی مجالت )جی.سی.آر( و 112 عنوان در پایگاه سایمگو 
رتبه بندی شده اند. 38 عنوان مجله بطور مشترک توسط هر دو پایگاه استنادی بین المللی رتبه بندی شده بودند. رابطه مثبت و معنی داری 
بین  مقادیر ضریب تأثیر و اس.جی.آر. مجالت حوزه سالمندی نمایه شده در پایگاه های استنادی تامسون رویترز و اسکوپوس وجود داشت 

.)P>0/05(
نتیجه گیری: پژوهشگران حوزه سالمندی می توانند برای انتخاب مجالت مناسب از هر دو نظام رتبه بندی سایمگو و اس. جی. آر. 

استفاده کنند.
کلید واژه ها: سالمندی، علم سنجی، رتبه بندی مجالت، اسکوپوس.
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مقدمه
ضریب  شاخص  دو  از  علمی  مجالت  ارزیابی  برای  امروزه 
 )SJR indicator( اس.جی.آر.  و   )Impact Factor( تأثیر 
استفاده می شود. برای استخراج ضریب تأثیر واقعی از پایگاه گزارش 
برای  و   )Journal Citation Reports( مجالت  استنادی 
سایمگو  بندی مجالت  رتبه  پایگاه  از   )SJR( اس.جی.آر  محاسبه 
)Scimago Journal Rank indicator( استفاده می شود 
و طبقه بندی موضوعی مجالت علمی بین المللی در این پایگاه ها 
 )JCR( پایگاه گزارش های استنادی مجالت .)انجام می شود )1،2
است  رویترز  تامسون  اطالعاتی مؤسسه  پایگاه  از بخش های  یکی 
که نه تنها می توان به وسیله آن اطالعات نشریات معتبر و دارای 
ضریب تأثیر را به دست آورد، بلکه می توان مجالت کلیدی یک حوزه 
موضوعی را مشخص کرد. به عالوه نویسندگان را در تعیین مناسب 
ترین مجله  برای چاپ مقاالت تحقیقاتی کمک می کند، به عبارتی 
یکی از بهترین ابزارهای دسترسی در انتخاب مجالت با کیفیت است 
)3(. از طرفی ناشران با کمک این پایگاه استنادی می توانند به این 
اطالعات دست یابند که مقاالت منتشر شده آنها تا چه اندازه ای و 

توسط چه تعداد مجالتی مورد استناد قرار گرفته است.
شاخص ضریب تأثیر یک مجله، نسبت بین تعداد استنادهای 
دریافتی به مقاالت انتشار یافته در طول یک دوره زمانی است، که 
معمواًل یک دوره دو ساله برای بررسی آن در نظر گرفته می شود 
ابزار  شده ترین  شناخته  علمی،  تولیدات  ارزیابی  و  سنجش  در  و 
است. همچنین این شاخص به عنوان یکی از رایج ترین معیارهای 
سنتی تحلیل استنادی است که در علم سنجی نیز به کار می رود 
و با عنوان های دیگر مانند ضریب تأثیر مجالت، نفوذ مجالت، نرخ 

استناد، و تأثیر هم شناخته می شود )1(.
نظام رتبه بندی سایمگو از طریق داده های موجود در پایگاه 
پایگاه اطالعاتی  بزرگ ترین  از  اسکوپوس که در حال حاضر یکی 
از  سایمگو  است.  ایجاد شده  است  »استنادی« جهان  و  »چکیده« 
مجالت  مقایسه  برای  )اس.جی.آر.(  مجالت  رتبه بندی  شاخص 
استفاده می کند که در طی دو مرحله محاسبه می شود. ابتدا هر مجله 
یک مقدار و اعتبار مشابه را به خود اختصاص می دهد. )N/1( که 
N تعداد کل مجالت پایگاه است. هر تکرار در استناد مقادیر، اعتبار 

جدیدی را به هر مجله مطابق سه معیار اختصاص می دهد )4، 5(:
شامل میزان اعتبار حداقلی در پایگاه داده های اسکوپوس.   .1
2.  اختصاص اعتبار انتشار که به وسیله تعدادی از مقاالت که 

در پایگاه وجود دارند.
اختصاص اعتبار استنادی که به وسیله تعداد یا اهمیت   .3

استنادهایی که از مجالت دیگر به این مجله داده شده است. 
در حال حاضر شاخص اس.جی.آر. به عنوان ابزاری به منظور 
نیز  و  اسکوپوس معرفی شده  اطالعاتی  پایگاه  در  ارزیابی مجالت 
نشان دهنده راهکار مناسبی در جهت ارزیابی مجالت بیان شده است 

 .)6،7(
رتبه بندی  شاخص های   )2008( همکارانش  و   Falagas
سایمگو را با جی.سی.آر مقایسه کردند و نتیجه تحقیق آن ها نشان 
داد که استفاده از رتبه بندی سایمگو به جای جی.سی.آر نیاز به بررسی 
بیشتر در خصوص ماهیت دسترسی آزاد به سایمگو و تعداد مجالت 
 Siebelt تحت پوشش و کیفیت استناد آن دارد )8(. مطابق مطالعه
و همکاران )2010( رتبه بندی هجده مجله ارتوپدی در پایگاه های 
سایمگو و جی.سی.آر مورد مقایسه قرار گرفت، به طوری که تأثیر 
حذف خود استنادی در نظام رتبه بندی سایمگو ناچیز گزارش شد )9(. 
Nagaraja و Vasanthakumar)2011( در پژوهشی با عنوان 
مقایسه شاخص های ارزیابی مجالت هندی در دو پایگاه استنادی 
اسکوپوس و وبگاه علم )Web of ScienceTM( نشان دادند که 
شاخص ضریب تأثیر و اس.جی.آر. در انتخاب مجالت در کتابخانه ها 
مناسب نیست؛ اما به نویسندگان در انتخاب مجالت مشهور کمک 
می کند. البته تنها 20 الی 30 درصد مجالت هندی در این دو پایگاه 
نمایه می شوند، در نتیجه تیم ویراستاری مجالت هندی باید برنامه ای 
برای بهبود عوامل تأثیر مجالت را به کار گیرند )3(. صادقی و صراف 
شیرازی )2012( در پژوهشی سه نظام رتبه بندی مجالت را برای 
نتیجه رسیدند که  این  به  و  بررسی کردند  پزشکی هسته ای  حوزه 
ضریب نفوذ مجله )Eigenfactor Score( و اس.جی.آر مجالت 
حوزه پزشکی هسته ای همراه با ضریب تأثیر مجالت می توانند برای 
 Craig .)10( شناسایی صحت کیفیت نمایه سازی مؤثر واقع شوند
و همکارانش )2014( در بررسی چگونگی رتبه  بندی و ضریب تأثیر 
مجالت در دو پایگاه اسکوپوس و وبگاه علم به تفاوت تعداد مجالت 
نمایه سازی شده و دوره زمانی پوشش مجالت آن ها پرداخته شده 
است )11(. مطالعه معتمدی و رمضانی )2015( با هدف تعیین مقادیر 
شاخص ضریب تأثیر مجالت علم اطالعات و دانش شناسی، رتبه 
بندی شده در پایگاه )Journal Citation Reports )JCR در 
مقایسه با شاخص SJR در پایگاه SCImago انجام پذیرفته نتایج 
حاکی از این است که پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی 
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  SCImago برای انتخاب مجالت مناسب از هر دو نظام رتبه بندی
و SJR می توانند استفاده نمایند )12(. اگرچه رفتار نویسندگان برای 
انتشار مقاالت در مجالت عالوه بر شهرت و سطح خوانندگان آن ها 
مطالعه   .)13( شود  مجالت  ارزیابی  شاخص های  از  متأثر  می تواند 
در  سالمندی  مجالت  تأثیر  ضریب  مقادیر  مقایسه  هدف  با  حاضر 
پایگاه جی.سی.آر. با شاخص اس.جی.آر. در پایگاه سایمگو در بازه 
زمانی سه ساله 2012 تا 2014 انجام شده است و نتایج آن می تواند 
مورد استفاده محققین در انتخاب مقاالت از مجالت مناسب، تعیین 
مقادیر استناد به مقاالت و نیز برای مجموعه سازی کتابخانه های 
تخصصی و چاپ مقاالت در مجالت مناسب مورد استفاده واقع شود. 
این مطالعه به بررسی این فرضیه می پردازد که بین شاخص 
سالمندی  مجالت  رتبه  با  سایمگو  و  جی.سی.آر.  پایگاه  دو  های 

همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. 

روش مطالعه
مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی و ابزار جمع آوری 
اطالعات  از  از  برگرفته  علمی  مجالت  رتبه  گزارشات  اطالعات 
مجالت  کلیه  است.  اسکوپوس  و  رویترز  تامسون  پایگاه  دو 
سایمگو                                            و  آر؛  سی.  جی.  پایگاه  دو  در  شده  رتبه بندی  سالمندی 
پژوهش  مورد  جامعه   ،)http://www.scimagojr.com(
پایگاه های  از  اطالعات  استخراج  زمانی  دوره  می دهند.  تشکیل  را 

مربوطه به بازه زمانی 2012 تا 2014 میالدی است.
گزارش  پایگاه  طریق  از  ابتدا  اطالعات  آوری  جمع  برای 
علوم  حوزه  انتخاب  با  رویترز  تامسون  موسسه  مجالت  استنادی 
 Subject Categories( سالمندی  موضوعی  طبقه بندی  و 
GERIATRICS & GERONTOLOGY( عناوین 49 

پایگاه  از طریق  اکسل شد. سپس  کاربرگه  وارد  و  استخراج  مجله 
سایمگو گزارش رتبه بندی مجالت از طبقه بندی موضوعی سالمندی 
 Subject Area: Geriatrics and Gerontology(
استخراج  مجله   112 عناوین   )Subject Area Medicine
برای  فهرست  دو  اطالعات  نهایت  در  شد.  اکسل  کاربرگه  وارد  و 
استخراج عناوین مشترک تطبیق داده شد. برخی از مجالت دو شماره 
استاندارد بین المللی پیایندها )ISSN( داشتند. در لیست مجالت 
جی.سی.آر. فقط یکی از آن ها ذکر شده بود که باید بررسی می شد 
این شماره مربوط به نسخه چاپی است یا الکترونیکی یا قاعده کلی 
برای آن ها وجود دارد، به همین خاطر هر یک از مجالت مجدداً در 

پایگاه سایمگو مورد جستجو قرار گرفتند تا تطبیق به صورت مستقیم 
با شماره های استاندارد بین المللی نشریات چاپی و الکترونیکی انجام 
شود. البته این موضوع به این دلیل بود که پایگاه اس. جی. آر. معمواْل 
در فیلد شماره استاندارد نشریات مشخص نکرده بود که مربوط به 

نسخه الکترونیکی یا چاپی است.
علت تفاوت تعداد مجالت حوزه سالمندی در دو پایگاه این 
است که در دسته بندی موضوعی مجالت در سایمگو، برخی از عناوین 
در سایر حوزه های موضوعی قرار گرفته، در حالی که در جی.سی.
آر. در طبقه بندی حوزه سالمندی قرار گرفته است، یعنی مجالتی که 
در این دو فهرست غیر مشترک هستند، در سایمگو در حوزه های 
ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، علوم اعصاب، پرستاری، پزشکی، 
ایمونولوژی و میکروبیولوژی و علوم اجتماعی دسته بندی شده است، 
اما در پایگاه جی.سی.آر. در طبقه بندی سالمندی قرار گرفته بودند. در 
این پژوهش مبنای انتخاب مجالت پایگاه گزارش استنادی وبگاه 
علم است و عناوین مشترک نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفته 

شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از اکسل و برای 
و  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون  از  استنباطی  آماری  تحلیل 

اسپیرمن از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شده است. 

یافته ها
گزارش  پایگاه  از  شده  استخراج  مجله   49 عناوین  میان  از 
استنادی مجالت موسسه تامسون رویترز و عناوین 112 مجله پایگاه 
سایمگو عناوین 38 مجله مشترک در حوزه طب سالمندی که نمونه 
مورد پژوهش را تشکیل می دهند. برای بررسی فرضیه پژوهش، یعنی 
نمایه  تأثیر و اس.جی.آر. مجالت سالمندی  بین مقادیر ضریب  آیا 
شده در پایگاه های جی.سی.آر؛ و اسکوپوس همبستگی وجود دارد؟ 
بر اساس آزمون همبستگی پیرسون مالحظه شد که به ازای یک 
اندازه 0/354 تغییر در IF خواهیم داشت  واحد تغییر در SJR به 
)P>0/05(، در نتیجه هر چقدر ضریب تأثیر بیشتر می شود، اس.جی.
آر. آن نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب فرضیه فوق تأیید می شود.
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جدول1: عناوین مشترک مجالت سالمندی در دو نظام رتبه  بندی جی سی آر و سایمگو

ISSN Title SJR رتبه 
SJR

IF رتبه 
IF

10795006
01974580
00028614
15491684
15457214
15744647
07490690
4682834
10991166
15736768
17585368
14219824
14230003
12797707
12797707
1170229X
14712318
741203X
11781998
13646915
15525708
14470594
15333175
543267X
15398412
14798301
18794076
17208319
17416612
10964657
16715411
14351269
18616909
17412358
15452301
18787649
18739598
13042947

Journals Of Gerontology Series A-Biological Sciences And Medical Sciences
Neurobiology Of Aging
Journal Of The American Geriatrics Society
Rejuvenation Research
American Journal Of Geriatric Psychiatry
Age
Clinics In Geriatric Medicine
Age And Ageing
International Journal Of Geriatric Psychiatry
Biogerontology
Journals Of Gerontology Series B-Psychological Sciences And Social Sciences
Dementia And Geriatric Cognitive Disorders
Gerontology
Journal Of Nutrition Health & Aging
American Journal Of Geriatric Pharmacotherapy
Drugs & Aging
Bmc Geriatrics
International Psychogeriatrics
Clinical Interventions In Aging
Aging & Mental Health
Journal Of Geriatric Psychiatry And Neurology
Geriatrics & Gerontology International
American Journal Of Alzheimers Disease And Other Dementias
Journal Of Aging And Physical Activity
Journal Of Geriatric Physical Therapy
Psychogeriatrics
Journal Of Geriatric Oncology
Aging Clinical And Experimental Research
Australasian Journal On Ageing
Experimental Aging Research
Journal Of Geriatric Cardiology
Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie
European Review Of Aging And Physical Activity
Gerodontology
Clinical Gerontologist
European Geriatric Medicine
International Journal Of Gerontology
Turkish Journal Of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi

462/2
479/2
151
33
79
24
50
91

334/1
45

86/1
381/1

59
50
50
66
34
56
29
49
49
16

584/0
35
19
13
6
49
17
31
6
26
9
31
18
8

206/0
152/0

3
2
4
35
7
21
19
11
14
17
6
13
20
28
28
24
30
31
36
27
16
40
45
39
44
51
47
59
52
48
66
65
68
49
64
70
76
92

984/4
853/4
216/4
931/3
519/3
445/3
188/3
107/3
086/3
010/3
852/2
812/2
681/2
659/2
651/2
503/2
000/2
892/1
824/1
781/1
629/1
575/1
426/1
411/1
255/1
219/1
146/1
138/1
1.119
103/1
056/1
023/1
808/0
806/0
660/0
552/0
473/0
185/0

3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
25
29
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
47
48
49

با توجه به مقادیر رتبه ای بودن ضریب تأثیر مجالت سالمندی 
و رتبه  SJR از آزمون اسپیرمن استفاده شد و مالحظه گردید که 
بین رتبه های ضریب تأثیر مجالت سالمندی و رتبه SJR ارتباط 
مثبت و معنی داری وجود دارد )P>0/05(. و براساس جدول یافته ها 
 SJR Ranking مالحظه می شود که به ازای یک واحد تغییر در
مجالت به اندازه 0/925 تغییر در رتبه IF مجالت خواهیم داشت. 
این یافته کمک می کند تا وقتی که IF یک مجله را داشته باشیم 
آوریم و بدین ترتیب  نیز بدست  را  بتوانیم SJR Ranking آن 

فرضیه فوق نیز اثبات می شود.
مطابق نمودارهای شماره 1 و 2، چنانچه مقدار SJR یک 

نشریه را داشته باشیم با وارد کردن مقدار آن در فرمول درج شده روی 
خط ارتباط می توان IF آن را نیز محاسبه کرد، و همین طور با قرار 
دادن مقدار رتبه SJR مجالت در فرمول مندرج روی خط ارتباط، 

می توان مقدار رتبه IF همان مجله را حساب کرد.
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نمودار 1: نمودار پراکندگی شاخص های ارزیابی ضریب تأثیر و اس. جی. آر. برای مجالت سالمندی

نمودار 2: نمودار پراکندگی شاخص های ارزیابی رتبه ضریب تأثیر و رتبه اس. جی. آر. مجالت سالمندی
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بحث
شناسایی طبقه بندی موضوعی مختلف برای مجالت سالمندی 
برای محققان این حوزه اهمیت فراوانی دارد. یافته های این تحقیق نه 
 تنها میان  رشته ای بودن تحقیقات حوزه سالمندی را نشان می دهد، 
بلکه تعامل این رشته با سایر حوزه های علوم در دو نظام طبقه بندی 
بین المللی مجالت علمی را مشخص می کند. هر چند در این بررسی 
خطاهایی در گزارشات نظام های طبقه  بندی مشاهده شد. به همین 
دلیل معیارهای طبقه بندی موضوعی مجالت در مطالعات مستقل 
دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن اصالح الگوریتم های 
طبقه بندی و طراحی شاخص های نوین )2( و شکل گیری حوزه 
های موضوعی جدید مثل "خدمات اجتماعی" و یا "نانو و فناوری 

نائو" در طبقه بندی مجالت است )14(.
بر اساس یافته های این پژوهش بین مقادیر ضریب تأثیر و 
اس.جی.آر. مجالت سالمندی نمایه شده در پایگاه های جی.سی.آر؛ 
ناگاراجا و  نتایج  و سایمگو همبستگی مثبت وجود دارد که مطابق 
انتخاب مجالت مشهور  برای  این شاخص ها   )2011( واسانتاکومار 
مجالت   تأثیر  رتبه ضریب  بین   .)3( می کند  کمک  نویسندگان  به 
سالمندی و رتبه اس.جی.آر. همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. 
نهایتاً انتخاب مجالت با هر یک از نظام های ارزیابی سایمگو و اس. 
امکان  آن ها  بین  همبستگی  خاطر  به  سالمندی  حوزه  در  آر.  جی. 
 پذیر است. که مشابه نتایج معتمدی و رمضانی )2015( برای انتخاب 
 SJR و   Scimago رتبه بندی  نظام  دو  هر  از  مناسب  مجالت 
استفاده کنند )12(. هر چند مطالعه صادقی و صراف شیرازی )2012( 
برای نظام رتبه  بندی مجالت حوزه پزشکی هسته ای، نشان داده 
)Eigenfactor Score )ES(( و  است که ضریب نفوذ مجله 
برای  می توانند  تأثیر مجالت  با ضریب  همراه  اس.جی.آر مجالت 
شناسایی صحت کیفیت نمایه سازی مؤثر واقع شوند )10(. مطابق 
قبیل  از  مختلفی  عوامل   )2010( همکارانش  و  سبلت  یافته های 
خوداستنادی در میزان شاخص های ضریب تأثیر و اس.جی.آر. ممکن 
است اثر بگذارند، اما این محققین در مطالعه خود مشخص کردند که، 

خوداستنادی تأثیر ضعیفی در رتبه  بندی مجالت داشت )9(.
تعداد مجالت نمایه سازی شده و دوره زمانی پوشش مجالت 
در پایگاه های استنادی اسکوپوس و وبگاه علم از چندین نقطه نظر 
تفاوت آشکار دارند. از طرفی معیارهای رتبه بندی مجالت در این 
مشخصات  تقریبی  طور  به   )1،11( است  متفاوت  هم  با  ها  پایگاه 

73130 مجله در راهنمای جهانی نشریات تا دسامبر 2013 ثبت شده 
است. در حالی که مجموعه کوچکی از این مجالت یعنی 15 درصد 
)10800 عنوان( به عنوان مجالت علمی بین المللی در وبگاه علم نمایه 
سازی می شود )13(. از طرفی در پایگاه چکیده نامه سالمندشناسی 
اجتماعی )Abstracts in Social Gerontology( با پوشش 
نمایه سازی می  را  از  200 مجله  بیش  این حوزه  در  المللی  بین 
کند. در حالی که دو نظام رتبه بندی تعداد مجالت آن ها کمتر از این 
شمار است )15(. عالوه بر تعداد مجالت تحت پوشش Falagas و 
همکارانش )2008( نشان داده اند که استفاده از رتبه  بندی سایمگو به 
جای جی.سی.آر نیاز به بررسی بیشتر در خصوص ماهیت دسترسی 
 Mingers & آزاد به سایمگو و کیفیت استناد آن دارد )8(. مطالعه
Yang )2016( نشان داد، هیچ یک از شاخص های ارزیابی مجالت 
نسبت به یکدیگر برتری ندارند، اما شاخص هایی از قبیل  اچ ایندکس 
)شامل بهره وری مجله( و SINP )با هدف نرمال سازی مجالت 
حوزه های موضوعی( در ارزیابی کیفی مجالت مدیریت و کسب و 

کار بیشتر مؤثر هستند )16(. 

نتیجه گیری نهایی 
با توجه به اینکه در حوزه سالمندی در کشور مطالعه مشابهی 
انتخاب مناسب مجله، ضریب  از نظر  پایگاه های اطالعاتی را  که 
و رتبه تأثیر مجالت مورد مقایسه قرار دهد وجود ندارد، این حوزه 
می تواند بستر مناسبی برای انتخاب عناوین تحقیقاتی پژوهشگران 
حوزه سالمندی به حساب آید. پژوهشگران سالمندی می توانند برای 
انتخاب مجالت مناسب از هر دو نظام رتبه بندی سایمگو و اس. 
جی. آر. استفاده کنند. معیار شیوه طبقه  بندی مجالت در موضوعات 
را  مسئله  این  و  نیست  مشخص  سالمندی  حوزه  جمله  از  مختلف 
می توان به عنوان پژوهش مورد توجه قرار داد. مجالتی که به دو 
فرمت چاپی و الکترونیکی منتشر می شوند، مشخصات آنها در این دو 
پایگاه یکدست نبوده و محققان و متخصصان سالمندی را در انتخاب 
مجله دچار ابهام می کند. در نهایت برای انتخاب مجالت چاپی و 
الکترونیکی مورد نیاز گروه  های آموزشی سالمندی و کتابخانه های 
رتبه  بندی  نظام  دو  در  مشترک  استخراجی  عناوین  از  تخصصی 

مجالت در این پژوهش می توان استفاده نمود.
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Abstract
Introduction: Journal Citation Reports )JCR) and Scimago are two international 

journals' assessment data bases, that help the researchers to select the appropriate journals for 
publishing their papers. The aim of this study is the compare of Impact Factor of geriatrics 
journals those ranked in JCR, with SJR those ranked in SCImago since 2012 to 2014.

Method: This descriptive correlation study was done by Scientometrc survey. The 
sources of data collection were all ranking reports of geriatrics scientific journals from 
Thomson Reuters )JCR) and Scopus )SCImago). The sample size was 161 geriatrics 
scientific journals  ranked in JCR and in SCImago. 

Results: 49 title of geriatrics scientific journals in JCR and 112 titles in SCImago were 
ranked. 38 journals were ranked by this tow international journals' assessment data bases. 
There was significant positive correlation between impact factor value and SJR of geriatric 
journals those indexed in Thomson Reuters and Scopus. )p>0/05). 

Conclusion: Researchers in field of geriatrics can use two databases to select the 
appropriate journals. 
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