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چکیده

امروزه در محافل دانشگاهی مفهوم ضریبتأثیر ( )Impact Factorیکی از مباحث رایج محسوب میشود .همه کسانی که در وادی نشر آکادمیک
و پژوهش علمی وارد میشوند خواسته و ناخواسته در مرحله انتشار گزارش آثار و پزوهشهای علمی خود با اسامی و برچسبهایی مواجه می-
شوند که نشاندهنده کیفیت و اعتبار منبعی است که باید مقاله یا گزارش علمی در آن چاپ شود .در عینحال یک سردرگمی و شکاف اطالعاتی
هم بین دانشگاهیان دیده میشود .نگرانیها و سؤاالتی از قبیل اینکه  IFچیست؟ آیا فالن مجله  IFدارد؟  IFمجله چند است؟ از کجا  IFمجله را
پیدا کنم؟ مقاله من در مدالین چاپ شده است اما نمیدانم  IFآن چند است .برای همین الزم دیدیم در این مقاله موضوع ضریبتأثیر مجلهها،
پیدایش آن ،اهمیت و ضرورت آن ،انواع آن ،نقص و عیوب آن را بنویسیم تا شاید پژوهشگرانی که با چنین سؤاالتی مواجهاند پاسخ خود را بیابند
و در نشر محصوالت ذهنی وعلمی خود مورد استفاده قرار دهند.
کلیدواژهها :ضریبتأثیر مجالت ،گزارش استنادی مجالت ،رتبهبندی صفحات گوگل ،شاخص نمایه اسکاپوس

مقدمه
Eugene

 Impact Factorبرررای اول رینبررار توسررت دکتررر
 Garfieldدر سررال  5511در مقالررهای بررا عنرروان Citation
 Indexes for Scienceبکار برده شرد .در اوایرل دهره ،5591
 Irving H. Sherو  ،Eugene Garfieldضریبترأثیر نشرریه را
برای کمک به انتخاب ژورنالهرا در Science Citation ( SCI
 )Indexابداع کردند (.)5
گارفیلررد مریخواسررت وسریلهای برررای ارزیرابی مجررالت
مؤسسه  ISIپیدا کند و قصد نداشت  IFرا یک عامرل کیفیرت
جهانی معرفی نماید .اگر بخواهیم ضریبتأثیر یا  IFمجله را

تعریف کنیم باید بگوییم "ضریبتأثیر یک نشریه در واقر
عددی است که از نسبت تعداد کرل اسرتنادهای داده شرده بره
مقالههای منتشر شده در یک نشریه در یک دوره زمانی معرین
(معموالً دو سال) بر تعداد کل مقالههرای منتشرر شرده (فقرت
اقالم قابل استناد مثالً مقراالت پژوهشری ،گزارشرات مروردی،
مروری نه نظرات و نامهها) در همان نشرریه و در همران دوره
منتشر بدست میآید (.)2
طبیعی است که به این ترتیب با افزایش تعداد استنادات به
یک مقاله ،ضریبتأثیر ژورنال نیرز بیشرتر مریشرود .لر ا هرم
ناشررران و هررم نویسررندگان دنبررال ترفنرردهایی برررای افررزایش
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استنادات به یک مقالره و متعاقرب آن بره نشرریه هسرتند .امرا
ضریبتأثیر ،تنها یک شاخص عرددی بررای در معررض دیرد
بررودن اسررت و ارتبررا ضررعیفی بررا کیفیرت دارد ( .)3اهمیرت
انفرادی یک مقاله نمیتواند با  IFاندازهگیری شود چون برخی
مقاالت در یک ژورنال بیش از بقیه مقاالت مورد اسرتناد قررار
میگیرند .تخمین زده میشود که  %01از  IFمجرالت بوسریله
تنها  %21مقاالت منتشره تعیین میشود (.)4

چرا ضريبتأثیر مهم است؟
این باور وجود دارد که هر چه ضریبتأثیر باالتر باشد،
ژورنال از کیفیت باالتری برخوردار است .در نتیجه ،مؤسساتی
که بودجه مالی محدودی دارند اغلب اقدام به تهیه ژورنال-
هایی با ضریبتأثیر باالتر میکنند .همچنین محققان بیشتر
عالقهمند هستند که مقاالت خود را به ژورنالهایی با Impact
 Factorباال ارسال کنند ( .)1در برخی کشورها ،ضریبتأثیر
ژورنال به عنوان معیاری برای ارزیابی بودجه تحقیقاتی،
عملکرد کادر تحقیقاتی و در نظر گرفتن ترفی شغلی و
پاداشهای حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است ( .)9این
تنها کشور ما نیست که داشتن مقاالتی در مجالت  ISIبا IF
باال یک نوع اعتبار و توانمندی پژوهشی برای دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی محسوب میشود .وزارتخانههای علوم در
کشورهای کرهجنوبی ،چین و پاکستان ،پاداش مالی برای
محققان خود که مقاالت خود را در ژورنالهایی با ضریبتأثیر
باال همچون Nature ،Science ،یا  Cellبه چاپ برسانند در
نظر گرفتهاند .این پاداش میتواند بسیار تأثیرگ ار باشد
چنانکه در چین ،این پاداش تا  11،111دالر نیز میرسد .در
پاکستان ،دانشمندان میتوانند بین  5111تا  21،111دالر
براساس مجموع ضریبتأثیر ساالنه خود دریافت کنند (.)7
ضریبتأثیر همچنین به عنوان معیاری برای استخدام در
دانشگاهها و ارتقاء رتبه علمی مورد استفاده قرار گرفته است
( .)0بحثهای زیادی در این زمینه وجود دارد که خود این
امر موجب تولید مقاالت جعلی و نیز نوعی رقابت منفی در
بین دانشگاهیان ،دانشگاهها و حتی در بین کشورها شده است.
گزارشات زیادی در محافل علمی از فروش حتی مقاالت
محققین دیده میشود در یکی از شمارههای اخیر ،نشریه
 SCIENCEگزارشی از چین ارائه شده است که نشاندهنده
تجارت عجیب مقاالت علمی واقعی در  SCIدارد.
نویسندگانی که خود شاید عالقهای به انتشار محصول فکری-
علمی خود ندارند مقاالت خود را با جایگاه تضمین شده در
مجالت بسیار معتبر با ضریبتأثیر باال با قیمت باال میفروشند
( .)5اما در کنار آن خوب است بدانیم چه کسانی مؤسسس و
تعیین کننده  IFهستند؟

مؤسسات تعیینکننده Impact Factor

مؤسسه تامسون رویترز ( ISIسابق) اولین مؤسسهای است
که اقدام به تعیین ضریبتأثر مجالت کرد .ل ا قدیمیترین،
اصلیترین ،در نوع خود موثقترین  IFمربو به رویترز
است .گزارش استنادی مجالت  JCRتصویر تمامنمای IF
مجالت ایندکس شده در  ISIو نیز سایر ارزیابیها را بطور
مرتب منتشر میکند که بصورت چاپی و پیوسته قابل دسترس
است (.)thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
مورد بعدی ،سایت  Scopusاست که بیش از 25111
عنوان را از بیش از  1111ناشر بینالمللی گردآوری میکند
(http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-
.)overview#content-overview
دیگر تعیینکننده The ،Impact Factor
از مراج
 SCImago Journal & Country Rankاست که از دیتابیس
 Scopusاستفاده میکندThe SCImago Journal & Country .
 Rankیک شاخص جدید اعتبار ژورنال علمی است .این
شاخص ،نه تنها اعتبار ژورنال علمی استناد کننده را در برمی-
گیرد ،بلکه نزدیکی آن به ژورنال مورد استناد قرار گرفته را با
استفاده از کسینوس زاویه بین بردارهای پروفایل هماستناد دو
ژورنال را در نظر میگیرد (.)51
همچنین پایگاه استنادی جهان اسالم Islamic World
) ScienceCitation Center (ISCاقدام به تعیین ضریبتأثیر
مجالت مختلف از جمله بررسی و تحلیل مجالت معتبر
فارسی ،دروندهی و پردازش مجالت معتبر عربی كشورهای
اسالمی و پردازش و تحلیل مجالت علمی انگلیسی ایران و سایر
كشورهای اسالمی میکند (.)http://www.isc.gov.ir/History.aspx
مورد بعدی PageRank ،یا رتبه صفحه است که توست
 Googleارائه میشود .مؤسس گوگل میگوید جهت اندازه-
گیری اهمیت نسبی صفحات وب PageRank ،را به عنوان
روشی برای محاسبه تمامی صفحات وب براساس نمودار وب
ارائه میکند PageRank .در جستجو ،مرور و تخمین ترافیک
کاربرد دارد (.)55
به زبان ساده PageRank ،روشی است برای اندازهگیری
اهمیت نسبی صفحات وب که اغلب با عنوان "محبوبیت"
شناخته میشود .ایده اصلی به این شکل است که اگر صفحه
 Aبه صفحه  Bلینک میدهد ،پس صفحه  Aفکر میکند که
صفحه  Bبه قدر کافی اهمیت دارد که مورد استناد قرار بگیرد
و توست بازدیدکنندگان صفحه  Aنیز مورد بازدید قرار بگیرد.
این لینکدهی از  Aبه  Bباعث افزایش  PageRankصفحه B
میشود .دو نکته ضروری نیز وجود دارد .5 :هرچه
 PageRankصفحه  Aباالتر باشد ،باعث افزایش بیشتر
 PageRankصفحه  Bمیگردد .2 .هرچه صفحه  Aلینکدهی
کمتری داشته باشد ) PageRank ،(out-linksصفحه  Bبیشتر
افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،اگر صفحه  Aفکر میکند که
تنها یک صفحه ارزش لینک شدن را دارد ،طبیعی است که
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 PageRankصفحه  Bبیشتر افزایش مییابد تا اینکه صفحات
بسیار زیادی از صفحه  Aلینک بگیرند
(.)/http://www.webrankinfo.com/english/pagerank
( GS Metrics : Google Scholar Metrics )GSMنیز که
در حالحاضر دربردارنده مقاالت منتشره بین  2117و 2155
است ،از ابزارهای دیگر میباشد .متریکسها براساس
استنادات از همه مقاالت ایندکس شده در گوگل اسکالر تا 5
آوریل  2152است .در حالحاضر گوگل اسکالر متریکس
تمام مجالت و مقاالت منتشره در مجالت و در کنفرانسها را
ایندکس و ارزیابی میکند .اما پایاننامه ،کتاب و ثبت اختراعات
را دربرنمیگیرد .این همچنین شامل استنادات از مقاالتی است
که خود آنها توست اسکالر متریکس تحت پوشش نیستندGS .
 Metricsشاخصها h index ،hMedian ،h core ،را برای
مجالت محاسبه و ارائه می کند.
 h-Indexژورنال ابزار دیگری برای ارزیابی کیفیت ژورنال
است و امکان محاسبه آن را از  Scopus ،web of Scienceیا
 Google Scholarفراهم میکند .درحالیکه ضریبتأثیر JCR
در بازه زمانی  2و  1سال محاسبه میشود و  SJRو  SNIPدر
بازههای 3ساله ،بازه زمانی  h-indexامکان انتخاب دارد و می-
متفاوت
تواند
باشد(
http://unisa.libguides.com/content.php?pid=253806&si
.)d=3817155

الزم به توضیح است که  h-Indexژورنال ،متفاوت از
شاخص هیرش  h-Indexبرای نویسندگان است .گرچه بنظر
میرسد محاسبه آن رنگ و بوی همان شاخص اچ نویسنده را
دارد .و در اچ ژورنال بجای نویسنده ،نشریه موضوع  hقرار
میگیرد .در محاسبه هر دو آنها شاخص  hمقاالتی را شامل
میشود که تعداد استناد به هر یک از آنها برابر با  hیا بیشتر از
آن است ،بنابراین شاخص متعادلتری است .منتها در مورد
مجالت این عدد از درون همان مجلهای گرفته میشود که در
حال ارزیابی است .اما در مورد نویسنده منب مهم نیست بلکه
تعداد استنادات سنجیده میشود.

کدام ضريبتأثیر معتبر است؟
ضریبتأثیر تنها یکی از سه روش استانداردی است که
توست مؤسسه  ISIارائه شده تا تعداد استناداتی که در طول
زمان به مقاالت یک ژورنال میشود را محاسبه کرد .تعداد
استنادات به مقاله منتشر شده در مجالت در بازه زمانی  2تا 9
سال پس از انتشار به حداکثر خود میرسد (.)52
اینکه کدامیک از ضریبتأثیرها معتبر است بستگی به این دارد
که هدف ما از اعتبارسنجی چیست .هر پایگاه معیارهای خود
را دارد و تعداد مجالت خاصی را نمایه میکند و همانها را
هم ارزیابی میکند که این میتواند سوگیری محسوب بشود.
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اسکاپوس برای مجالت یک H- Indexو یک  SJRتولید می-
کند .و طبیعتًا فقت مجالت حوزه خود را میسنجد ،و تامسون
هم فقت مجالت  ISIرا مدنظر خود قرار میدهد اما برای
اینکه یک ضریبتأثیر جام داشته باشیم ،میتوانیم
 googlepagerankرا نام ببریم ،google scholar .شاخص h
( )H-Indexرا برای مجالت برتر هم ارائه میکند
(
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venu
.)es&hl=en&vq=en

جالب است بدانیم که امکان محاسبه این نوع از معیارها
و شاخصها بطور مسقل هم با استفاده از نرمافزار Publish or
 Perishوجود دارد.

نرمافزار Publish or Perish

نرمافزاری است که استنادات علمی را بازیابی و تحلیل می-
کند .این برنامه از  google scholarو Microsoft academic
 searchاستفاده میکند تا استنادات خام را دریافت کرده،
تحلیل کند و سپس معیارهای زیر را ارائه کند
(:) http://www.harzing.com/pop.htm#about
 تعداد کل مقاالت و تعداد کل استادات
 استنادات میانگین برای هر مقاله  ،نویسنده  ،مقاالت
به ازای هر نویسنده و تعداد استنادات در هر سال
Egghe's g-index 
 H-index فعلی

 و...

نحوه يافتن ضريبتأثیر يک نشريه
بهترین روش برای پیدا کردن ضریبتأثیر واقعی و
روزآمد یک مجله مراجعه بهJournal Citation Report
مؤسسه تامپسون رویترز است که گزارشهای مرتب را درباره
مقاالت ارائه میکند .این گزارش را میتوان مستقیمًا از وب-
نمود
مالحظه
رویترز
تامسون
سایت
(.)http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports
در پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی ( )WWW.SID.irهم
میتوان گزارشات  JCRسالهای قبل را به شکل  PDFدید.
روش دیگر ،مراجعه به وبسایت زیر است که بیش از
(
میکند
ایندکس
را
ژورنال
55111
.)http://www.impactfactorsearch.com
در مورد نشریات داخلی هم ضریب فاکتور مشابهی تولید
میشود که با مراجعه به پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی بخش گزارشهای استنادی نشریات میتوان آن را
با انتخاب نام مجله گزارشگیری نمود.
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برخی از فاکتورهای تأثیرگذار بر ضريبتأثیر
در انتها خوب است اشارهای داشته باشیم به عوامل
تأثیرگزار در ضریب فاکتور مجالت .مجله  Perfusionدر یکی
از ادیتوریالهای جلد  21خود به نکات خیلی خوبی در این
مورد اشاره کرده است.
 .5تعداد زیاد مقاالت یک ژورنال بر تعداد استنادات
تأثیرگ ار است.
 .2ژورنالهای  open accessکه دسترسی تماممتن را فراهم
میکنند ،باعث افزایش ضریبتأثیر آن ژورنال شدهاند.
 .3مقاالت عمر کوتاهی دارند و موضوعات به سرعت
عوض میشوند .حیطههای علمی که رشد علمی در آنها
کندتر است ،استنادات بیشتری دریافت میکنند.
 .4علوم پایه بیشتر از علوم کاربردی مورد استناد قرار می-
گیرند .دلیل این کار این است که علوم کاربردی به شدت
به علوم پایه وابسته هستند.
 .1استنادات بیشتر در موضوعاتی اتفاق میافتد که
موضوعات جاری و محبوب هستند (.)53
 .9مقاالت مشخصی ،بیشتر مورد استناد قرار میگیرند .به
عنوان مثال ،یک مقاله مروری شانس اینکه بیشتر از یک
گزارش موردی ( )case reportمورد استناد قرار بگیرد را
دارد .مقاله مروری شاید هیچ چیز جدیدی به علم
مربوطه اضافه نکند ،با این وجود این پتانسیل را دارد که
 IFژورنال را افزایش دهد (.)54
 .7نویسندگان ،ضوابت دیگری به جز ضریبتأثیر هنگام
ارسال مقاله در نظر میگیرند.

 .0مقاالت بلند (مفصل) استنادات زیادی را به خود
اختصاص میدهند و باعث افزایش  IFژورنال میشوند.
 .5استنادات به زبان ملی ژورنال توست نویسندگان ،بیشتر
مورد توجه قرار میگیرد (.)51

جمعبندی
ضریبتأثیر یک معیار برای ارزیابی بهرهوری مجالت
نمایه شده در مؤسسه  ISIتامپسون رویترز است که تامسون
آنرا معیاری برای انتخاب یک مجله برای نمایه کردن می-
شمارد .اما اگر آن را تنها معیار برای ارزیابی اعتبار مجله و
مقاله بشماریم مسلمًا اشتباه کردهایم .هرچه تعداد
پوشش/فراوانی مجالت پایگاه ارزیابیکننده بیشتر باشد تصویر
نمایانتری از مورد استناد شدن میتوان انتظار داشت .با این-
حال استناد شدن خود به عوامل دیگری مانند میزان دسترس-
پ یری مقاالت بستگی دارد ل ا مقاالت مجالت دسترسی باز
مانند  BioMedCentralاز ضریبتأثیر باالیی هم برخوردارند.
معیارهای دیگری نیز برای ارزیابی اعتبار مقاالت و مجالت
وجود دارند در هنگام اعتبارسنجی باید به آنها توجه داشت.
به نظر میرسد تأکید زیاد بر IFو چاپ مقاله در چنین مجالتی
تأثیر منفی در درازمدت بر روی نشر داشته باشد و باید
سیاستهایی اندیشید که کیفیت و اعتبار را در تعهد برتولید و
نشر دانش واقعی استوار سازد نه شماره نمایهنامههای استنادی
که هر مؤسسه براساس سیاستهای خود تعیین میکند.
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