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استنادی علوم، تعصبات و انگیزه های فردی و ملی، قالب نوشتاری مجله،               
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 یکی از مهمترین و در عین حال             (IF)عامل تأثیرگذار     
پرکاربردترین شاخص های ارزیابی مجالت از نظر مؤسسه          

شاخص های یکی دیگر از . ]2[ می باشد(ISI)اطالعات علمی 
ارزیابی مجالت شاخص فوریت می باشد، شاخص فوریت که    

ا را بیان می کند در واقع نزدیکی نوک هشیب رشد منحنی استناد
پیک به نقطه شروع منحنی یا سال انتشار مجله می باشد و از        
تقسیم میزان استنادات داده شده به مجله در سال برمیزان مقاالت 

. ]1[ر همان سال بدست می آید قابل استناد موجود در مجله د      
سومین شاخص ارزیابی مجالت نیمه عمر استناد آنهاست که       

نیمه عمر . سرعت کاهش میزان استنادات به مجله را بیان می کند
استناد مجله را مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله 

نیمه عمر مجله ) 1(در شکل. به عمل آمده باشد تعریف کرده اند
 .]1[ سال می باشد6طه مربو

 توسط (IF) میالدی که موضوع عامل تأثیر گذار        60از دهه   
گارفیلد مطرح شد تاکنون این شاخص به یکی از اصلی ترین    
 شاخص های کمی ارزیابی مجالت تبدیل شده است                

  و مجارستان ]4[به طوری که در کشورهایی مثل کانادا    . ]3[

رزیابی دانشمندان و    و بسیاری کشورهای دیگر برای ا         ]5[
مؤسسات جهت ارتقاء علمی و تخصیص بودجه از این شاخص 

اما باید توجه داشت که ارزیابی کیفیت علمی . استفاده می شود 
 مساله پیچیده ای است که متاسفانه راه حل استانداردی ،یک یافته

به طور منطقی نتایج علمی منتشرشده باید توسط             . ندارد
 زمینه علمی ارزیابی شوند، اما در      متخصصان واقعی در همان   

 نامیده می شود توسط   6عمل آنچه که به اصطالح داور علمی       
. کمیته ای انتخاب می شود که از تخصص باالیی برخوردار نیستند

در نتیجه کمیته ها در انتخاب داور و ارزیابی مقاله به مسائل             
فرعی از جمله تعداد کل انتشارات، اعتبار مجله، شهرت              

دگان، محل انجام تحقیق و سایر عوامل متوسل می شوند نویسن
 .که این عوامل برروی صحت عمل داوری علمی تأثیر می گذارد

 مجالت و   (IF)افزایش آگاهی ها در مورد عامل تأثیرگذار          
احتمال استفاده از آن در ارزیابی ها موجب شده است که رفتار   

أثیرگذار نشری محققان به سمت انتشار در مجالت با عامل ت      
(IF)    این کار اغلب باعث رکود در برخی        .  باالتر تغییر یابد

مجالت تخصصی شده و از سوی دیگر موجب میشود تا              

با در نظر . مقاالت در مجله ای با موضوعیت نامناسب چاپ شود
 نشریات و    (IF)گرفتن استفاده روزافزون عامل تأثیرگذار        

فته های علمی،  همچنین اعتبار آن در ارزیابی تحقیقات و یا         
 . بررسی این شاخص ضروری به نظر می رسد

در این مقاله سعی می شود عواملی را که بر روی این شاخص اثر  
می گذارند و به صالحیت این شاخص برای ارزیابی علمی            
یافته های جدید خدشه وارد می کنند به شرح ذیل آورده شده    

 .است
 

 : مجالت(IF)عوامل مؤثر در 

 8 و عوامل آماری7 دو دسته عوامل وابسته به جامعه این عوامل به
عوامل وابسته به جامعه خود شامل زمینه          . تقسیم می شوند 

موضوعی مجله، محتوای مجله از نظر قالب نوشتاری مقاالت      
 و همچنین تعداد نویسندگان مقاالت موجود 9چاپ شده در آن 

...  و )که خود با زمینه موضوعی رابطه مستقیم دارد  (در مجله   
عوامل آماری نیز شامل اندازه مجله یا تعداد مقاالت       . می باشد

چاپ شده در هر جلد آن و همچنین بازۀ زمانی اندازه گیری         
 . است10میزان استنادات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به زمینه تحقیق) IF(وابستگی عامل تأثیرگذار ) الف

ه تحقیق  به زمین(IF) میزان وابستگی عامل تأثیرگذار 2در شکل 
 به طوری که مشخص است، علوم پایه ]1[نشان داده شده است 

و محض نسبت به علوم تخصصی و کاربردی دارای عامل             
 بیشتری هستند و این اختالف گاهی به حدی (IF)تأثیرگذار 

 

 
 منحنی میزان استناد به مجالت در طی زمان) 1(شکل 
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 (IF)می رسد که بهترین مجالت در یک زمینه، عامل تأثیرگذار  
نه دیگر داشته پایین تری نسبت به ضعیفترین مجالت در زمی       

البته این خود دالیل متعددی دارد که در ادامه آورده شده . باشند
 در یک زمینه تحقیق با مقدار (IF) است، میزان عامل تأثیرگذار 

منابع و مĤخذ مقاالت آن زمینه رابطه مستقیم دارد و این تعداد از 
رشته  ای به رشته دیگر تغییر می کند برای مثال تعداد مĤخذ در  

 و یا ]6[شته بیوشیمی دو برابر بیشتر از رشته ریاضیات است ر
در علوم انسانی و هنر به ندرت از مĤخذ استفاده می شود و این 

 مجالت در این زمینه ها (IF)باعث می شود که عامل تأثیرگذار 
 .اندک شود

نوع ارتباط بین زمینه های مختلف علوم خود یکی از عوامل مؤثر 
ارتباط بین علوم پایه .  مجالت می باشد(IF) در عامل تأثیرگذار

اخیرا علوم بالینی شدیداً  به . و بالینی یکی از این موارد است   
سمت علوم پایه گرایش پیدا کرده است اما عکس این موضوع 
صادق نیست و نتیجه آن است که به علت استنادات بیشتر به 

نسبت به  مجالت با این موضوع (IF)علوم پایه عامل تأثیرگذار 
 .]7[علوم بالینی بیشترشود

 
 وابستگی عامل تأثیرگذار به زمینه تحقیق) 2(شکل 

 
 مجله به متوسط تعداد   (IF)وابستگی عامل تأثیرگذار    ) ب

 نویسندگان مقاالت درون مجله

بین زمینه تحقیق یا گستردگی موضوعی تحقیق و تعداد              
سط تعداد مثالً متو. نویسندگان آن، رابطه مستقیمی وجود دارد

) تقریباً دو نفر برای هر مقاله(نویسندگان مقاالت علوم اجتماعی 
نسبت به متوسط تعداد نویسندگان مقاالت علوم زیستی پایه       

خود گویای گستردگی ) تقریباً سه تا چهار نفر برای هر مقاله(
زمینه موضوعی علوم زیستی پایه نسبت به علوم اجتماعی است 

نجام شده با موضوع علوم زیستی و چون گستردگی کارهای ا     
پایه بیشتر می باشد میزان استنادات به مقاالت با این موضوع           

 مجالت با این (IF)خود به خود بیشتر شده و عامل تأثیرگذار 
رابطه بین تعداد نویسندگان برای هر مقاله . موضوع باالتر می رود

]1[ آمده است3 مجالت در شکل(IF)و اندازه عامل  تأثیرگذار 
. 

 مجله به قالب نوشتاری (IF)وابستگی عامل تأثیرگذار   ) ج
 مجله

حتی در درون یک زمینه تحقیقی نیز با توجه به قالب مجالت 
در آن زمینه ها شاخص های ارزیابی مؤسسه اطالعات علمی 

(ISI) ،مالک درستی برای میزان استنادات به مجله نیست 
شامل  مشخص شده است، مجالت 4همانطور که در شکل

 12 نسبت به مقاالت کامل 11مقاالت خیلی کوتاه و خالصه 

 
 به متوسط تعداد (IF)وابستگی عامل تأثیرگذار ) 3(شکل 

 نویسندگان هر مقاله
 

دارای شاخص فوریت بیشتر، نیمه عمر استناد کمتر و عامل         
 بیشتر می باشد که خودگواه بر این است که این (IF)تأثیرگذار 

 به قالب مجله و نه ارزش کارهای تحقیقی   مالک ها با توجه    
موجود در آن تغییر می یابد، و این مسأله زمانی پیچیده تر               
می شود که ما بخواهیم مجالتی که شامل سه نوع مقاالت از قبیل 
مقاالت کوتاه، مقاالت کامل و مقاالت مروری هستند را با هم   

 .]1[مقایسه نماییم 



 

 

  و یافته های علمی در ارزیابی مقاالت(IF)ناکارآمدی عامل تأثیرگذار  

73  

 مجله به قالب (IF)ر وابستگی عامل تأثیرگذا) 4(شکل 
 نوشتاری مجله

 
 مجله و رابطه آن با نحوه توزیع         (IF)عامل تأثیرگذار ) د

 استنادات به مقاالت درون مجله

 مجالت بتواند شاخص درستی (IF) برای اینکه عامل تأثیرگذار
برای ارزیابی مقاالت چاپ شده در آن مجالت باشد بایستی           

ه ها دارای  توزیع نرمال یا میزان استنادات به مقاالت در آن مجل
توزیع گاوسی باشد و در اطراف میانگین که همان عامل               

.   مجله است پراکندگی یکنواختی داشته باشند(IF)تأثیرگذار 
 نشان می دهد که نحوه توزیع استنادات به تک تک            5شکل  

از سه مجله بیوشیمی . مقاالت خیلی از توزیع نرمال فاصله دارد
زیابی قرار گرفتند همگی انحراف زیادی از مختلف که مورد ار

توزیع نرمال را نشان می دهند و تنها تعداد اندکی از مقاالت             
 .]7[ نزدیک میانگین جمعیتی قرار دارند

 مجالت در (IF)ناهمگونی توزیع مقاالت از عامل تأثیرگذار       
 نیز نشان داده شده است، اگر مقاالت درون یک مجله را 6شکل 

% 15استنادات مرتب کنیم مالحظه می شود که  براساس تعداد   
کل استنادات را به خود اختصاص داده اند % 50اول این مقاالت 

اول این مقاالت را بررسی کنیم مالحظه می شود %  50و چنانچه 
کل استنادات را به خود اختصاص % 90که این تعداد مقاالت      

        اول مقاالت یک مجله،    % 50به عبارت دیگر به       . می دهند
 و تعمیم امتیاز ]6[دوم استناد می شود    % 50ده برابر بیشتر از      

 به تمامی مقاالت آن مجله، این اختالف - مجله (IF) -یکسان 
فاحش را پنهان می کند که در تضاد با اهداف ارزیابی یافته های 

  .علمی می باشد
 

 (IF)اثر انگیزه های شخصی و ملی بر عامل تأثیرگذار          ) ه
 مجالت

 مجالت پدیده خود (IF)یکی از عوامل مؤثر در عامل تأثیرگذار 
ارجاعی و تعصبات ملی برای استناد به مقاالت هموطنان              

مثالً دانشمندان آمریکایی دارای انگیزه خاصی برای      . می باشد
استناد به یکدیگر می باشند به طوری که نمایه استنادی علوم  را 

ر موجب شده است  میزان       تحت تأثیر قرار داده اند و این ام       
 مجالت علوم    (IF)استنادات و میانگین عامل تأثیرگذار          

این انگیزه در . باالتر از میانگین جهانی قرار بگیرد% 30آمریکایی 
ایندکسهای کوتاه مدت شدیداً  نمایان می شود، برای مثال در       

 درصد استنادات به   83انتشارات آمریکایی ها در زمینه بالینی       
 انشمندان آمریکایی در همان سال انتشار بوده است، که مقاالت د

اغلب آنها استناد به خود بوده است اما اگر میزان استنادات را      
بنابراین . ]1[کاهش می یابد% 25پس از سه سال بررسی کنیم به 

کیفیت ظاهری نشریات علوم در آمریکا و همچنین عامل             
 زیادی ناشی از تعداد  باالی مجالت آنها به میزان(IF)تأثیرگذار 

زیاد مجالت، پدیده خودارجاعی، انگیزه ملی و در نهایت بازه      
 . می باشد(IF)زمانی کوتاه محاسبه عامل تأثیرگذار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نحوه توزیع استنادات به مقاالت در سه مجله مختلف) 5(شکل   
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  مجله(IF)عوامل آماری مؤثر در 

 مجالت یک کمیت میانگینی می باشد که (IF)عامل تأثیرگذار 
، مثالً به تعداد جامعه آماری که تحت تأثیر عوامل آماری می باشد

همان اندازه مجالت یا تعداد مقاالت چاپ شده در آنها طی یک 
 .13 وابسته می باشد (IF)سال است یا به بازه زمانی اندازه گیری 
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 درصد استنادات به مقاالت مجله) 6(شکل

 
 مجله به اندازه مجله یا تعداد  مقاالت   (IF)وابستگی  ) الف

  هر جلد مجلهمنتشر شده در

بر روی عامل    ) تعداد مقاالت در هر جلد      ( اثرحجم مجله    
 مجله با 4000 آمده است، حدود 7 آن در شکل (IF)تأثیرگذار 

اندازه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و تغییرات عامل 
 آنها از یک سال تا سال بعد نسبت به تعداد         (IF)تأثیرگذار  

در این شکل به . رسم شده استمقاالت مجله در هر جلد آن    
 و اندازه (IF)روشنی وابستگی بین تغییرات عامل تأثیرگذار       

مجله یا تعداد مقاالت موجود در هر جلد آن نشان داده شده            
 مجله بین (IF)است و این نشان می دهد که اگر عامل تأثیرگذار 

سالهای مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرد تعداد مقاالت درون        
 .]1[ عامل تعیین کننده در میزان آن است مجله یک

 مقاله  35طبق این شکل مجالت کوچکتر با حدود کمتر از             
 را (IF)منتشر شده در سال بیشترین تغییرات در عامل تأثیرگذار 

در حالی که برای مجالت با ) ± 40%بیش از   (نشان می دهند   
 مقاله منتشرشده در سال تغییرات کمتری در عامل 150بیش از 

 ).±15(%تأثیر آنها دیده می شود 

 

 
 

  با اندازه مجله(IF) رابطه میزان تغییر عامل تأثیرگذار) 7(شکل 
 
 بر (IF)تأثیر بازه زمانی اندازه گیری عامل تأثیرگذار     ) ب

 تغییرات آن

 سال انتشار نشان 12 مجله شیمی طی حدود 200بررسی حدود 
نها تحت تأثیر بازه  آ(IF)داده است که تغییرات عامل تأثیرگذار 

 8شکل  می باشد به آنها(IF) زمانی اندازه گیری عامل تأثیرگذار
 . ]1[ رجوع شود

 

 
تغییرات عامل تأثیرگذار با توجه به بازه زمانی ) 8 (شکل

 اندازه گیری آن
 
 

 از دو طریق یکی براساس بازه زمانی دو   (IF)در این بررسی    
اساس بازه زمانی پنج  است و دیگری برJCRساله که استاندارد 

مالحظه می شود که تغییرات از یک . ساله محاسبه  شده است  
سال تا سال بعد برای دو روش فوق متفاوت می باشد واگر بازه 

 از دو سال به پنج سال تغییر (IF)اندازه گیری عامل تأثیرگذار 



 

 

  و یافته های علمی در ارزیابی مقاالت(IF)ناکارآمدی عامل تأثیرگذار  

75  

 کمتر می شود و بهتر می توان (IF) یابد تغییرات عامل تأثیرگذار 
 .آن برای ارزیابی مجالت اظهار نظر کردبراساس 

 
  مجالت(IF)نواقص نحوه محاسبه ) ج

 مجالت دارای نواقص ذاتی (IF)نحوه محاسبه عامل تأثیرگذار 
 (IF)در محاسبه عامل تأثیرگذار       . و فنی اساسی می باشد     

مجالت، تنها مقاالت معمولی یادداشت ها و مرورها را در مخرج 
 به عنوان مباحث قابل (IF)أثیرگذار کسر فرمول محاسبه عامل ت

خالصه (رجوع قرار می دهند اما ارجاعات به تمامی مباحث           
را در  ...) مقاله ها، چکیده ها، چکیده  همایش ها، سرمقاله ها و       

.  به کار می برند  (IF)صورت فرمول محاسبه عامل تأثیرگذار       
حتی ارجاعات مجالتی را که ترجمه می شوند دوبار در محاسبه 

ه کار می روند و به دلیل این نقص محاسباتی مجله ای که حاوی ب
گزارشات همایش ها، سرمقاله های جالب و بخشهای مکاتباتی 

 بیشتری نسبت به (IF) می تواند از عامل تأثیرگذار باشد فعال
داشتن مقاالت . مجله مشابه اما فاقد این بخشها برخوردار شود  

در مقایسه با مقاالت     مروری که عموماً استنادات بیشتری         
معمولی به خود اختصاص می دهند یک روش دیگر برای باال    

 .]9[ مجالت است (IF)بردن عامل تأثیرگذار 
 
  (IF) برمیزان 14تأثیرمیزان پوشش نمایه استنادی علوم) د

 مجالت

 1993 مجله را در سال 3200 حدود (SCI) نمایه استنادی علوم
 126000حالی که حدود    در  . ]4[تحت پوشش قرار می داد       

به طور کلی   . ]11[مجله در آن زمان در جهان وجود داشت           
میزان پوشش نمایه استنادی علوم به طور چشمگیری بین             

برای مثال در . زمینه های تحقیقاتی مختلف تفاوت نشان می دهد
 از انتشارات دانشکده % 90یک تحقیق مشخص شده است که  

 بود در حالی که SCIلومشیمی تحت پوشش نمایه استنادی ع 
 .]12[بود % 30این میزان برای دانشکده زیست شناسی فقط 

 هر مجله ای متناسب با میزان (IF)از آنجایی که عامل تأثیرگذار 
می باشد، ) SCI(پوشش زمینه تحقیق توسط نمایه استنادی علوم 

چشم پوشی از این مساله بدین معنی است که مجالت کم              
 پایین تری به خود (IF)عامل تأثیرگذار ) یت ترنه بی کیف( نمودتر 

عالوه بر این مجالت تحت پوشش نمایه . اختصاص خواهند داد
. ، ثابت نیستند و سال به سال تغییر می کنند)SCI(استنادی علوم

به پوشش مجالت ) SCI(همچنین تمایل نمایه استنادی علوم 
 مجالت  (IF)انگلیسی زبان موجب کاهش عامل تأثیرگذار         

غیرانگلیسی تحت پوشش می گردد، زیرا بسیاری از استنادات به 
مقاالت غیرانگلیسی توسط مقاالت همان زبان صورت می پذیرد 

نیستند و در ) SCI(که اغلب تحت پوشش نمایه استنادی علوم 
 .] 13،14،11،10[ وارد نمی شوند(IF)محاسبه عامل تأثیرگذار 

 
 نتیجه گیری

نتیجه گرفت که عامل تأثیرگذاری از مجموعه مطالب می توان 
مجله نمی تواند معرف اعتبار مقاله باشد و اگر اینچنین نیز باشد 

 بلکه میزان استناد شاخصی برای ،هرگز معرف کیفیت آن نیست
میزان کاربرد مقاله در مواخذ است که آن نیز شدیداً تحت              
 تاثیرتعصبات نویسندگان می باشدکه یک پارامتر کامالً غیر کیفی

برای ارزیابی کیفیت مقاله به نظر میرسد هیچ جایگزینی . است
برای قضاوت خوانندگان متخصص وجود ندارد و آنچه که باید 
انجام شود ایجاد و توسعه اصول ومعیارهای استاندارد برای           
ارزیابی علمی مقاالت است وارتباط علمی بهترین روش در این 

 ارزیابی مقاالت بر پس می توان به جرأت گفت. زمینه می باشد
اساس عامل تأثیرگذاری مجالت ناشی از داوری افراد غیر            
متخصص در باره علم بوده و بر اساس نحوه کادوپیچی مقاله        

    .است و هیچ اشاره ای به کیفیت یافته علمی ندارد
 

 تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله  از جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی 

 . های ارزشمندشان کمال تشکر را دارندبدلیل راهنمایی
 

 ها یادداشت
1- Impact Factor 
2- Institute of Scientific Information. 
3- Immediacy Index. 
4- Cited Half Life 
5- Exponentially 
6- Peer Review  
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7- Sociological Factors 
8- Statistical Factors 
9- Letters, Full Papers, Reviews 
10-Citation Measurment Window 
11- Letters 
12-Full Paper 
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(Journal Citation Reports)               بازه زمانی دو  سال در نظر گرفته 
 .می شود

14- Scientific Citation Information. 
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