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  چكيده

بتوانند اين مجالت  كيفيتسنجش  شايد معيارهاي. است پزشكيكميت زياد و كيفيت نامعلوم، مشكل امروزي در انتخاب مجالت 

و يكي از مهمترين سنجي  ترين ابزار علم مطرح به عنوانك مجله ي Impact Factorيا ثير أعامل ت. مشكل را تا حدودي حل كنند

اكنون اين معيار واحد  .رسانان در آبونمان مجالت است و مورد توجه كتابداران و اطالع باشد معيارهاي نويسندگان براي ارسال مقاله مي

  .هاي مخالف و موافق به چالش كشيده شده است با وجود كثرت ديدگاه

  ).ISI-IF(استناد؛ نشريات ادواري؛ ارزشيابي؛ عامل تأثير مؤسسه اطالعات علمي  :يهاي كليد واژه

  نامه به سردبير :نوع مقاله
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؛ 1387مديريت اطالعات سالمت .يك سر و هزار سودا: عامل تأثير. حافظ محمدحسن زاده اسفنجاني ،فرهاد كران شكرانه ننه :ارجاع

5)2:(95-98.  

  

  مقدمه

) Peer-review(هـاي علمـي داوري    نگاهي به تعداد مجله 

شده، هر گزينشگري را در مواجهه با اين انفجار اطالعات بـه  

ها از يك   محدوديت امكانات افراد و كتابخانه. برد فكر فرو مي

را بـه   سو و اعتبار اطالعات از سوي ديگر، هر عقـل سـليمي  

هـا و تضـمين    سوي يافتن معياري براي مقابله بـا محـدوديت  

  .كند اعتبار راهنمايي مي

 Institute forيا همان  ISIي اطالعات علمي  مؤسسه

Scientific Information   عامل تأثير را به عنـوان يـك ،

سـنجي در تحليـل اسـتنادي و بـراي كمـك بـه        نشانگر علم

كرد تا عالوه بر ياري در انتخـاب  ها ارائه  ارزيابي كيفيت مجله

هــا بــراي آبونمــان، راهــي را بــراي پژوهشــگراني كــه  مجلــه

هـاي معتبـر بـه چـاپ      هاي خود را در مجلـه  خواهند مقاله مي

  .برسانند، نشان داده باشد

عامل تأثير در ابتدا تنها براي گزينش مجالت بـراي درج  

به وجود ) Current Contents(در فهرست مندجات جاري 

سازي در خصوص انتشار  آمده بود تا نقش روزآمدسازي و آگاه

هـاي   مقاالت و مجالت جديد را ايفا كند؛ ولي بعـدها اسـتفاده  

ديگري از آن متداول شد و گسترش يافت كـه بـارزترين آن،   

  .ارزيابي كيفيت مجالت با توجه به كميت استنادها و مقاالت بود

ر ارزيابي كيفيت متأسفانه، عامل تأثير نقش بسيار مهمي د

ميزان دانشمند (يك مقاله يا مجله و يا حتي كيفيت پژوهشگر 

هـاي   بنـدي دانشـگاه   دارد، به طوري كه به هنگام رتبه) بودن

جهــان و انتخــاب عضــو هيــأت علمــي يــا پژوهشــگر بــراي 

فـرد يـا دانشـگاه در     ي مؤسسات، به تعداد كارهاي ثبت شـده 

انتخاب مجله بـراي  . شود ي اطالعات علمي توجه مي  مؤسسه

ها و مراكز پژوهشي نيز از اين قاعده مستثني نيسـت   كتابخانه

رسانان نيز در گزينش، سعي دارنـد تـا بـه     و كتابداران و اطالع

  .اشتراك مجالتي با عامل تأثير باالتر درآيند

  سنجي ديگري براي توان به سادگي ابزار كيفيت نمي
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ثير شناخته شده و عامل تأ ي ها يافت كه به اندازه مجله

كاربرد وسيع اين ابزار باعث شده است تا . پركاربرد باشد

پژوهشگران به تحقيق در مورد كارايي آن بپردازند؛ طي اين 

هاي بسياري براي عامل تأثير آشكار شده  ها، كاستي پژوهش

وسيع از  ي هاي عامل تأثير، از يك سو و استفاده كاستي. است

ا در كاربرد اين شاخص به وجود آن از سوي ديگر تناقضي ر

  . آورده و آن را به چالش كشيده است

علمي در  ي با توجه به آنچه گفته شد و اهميتي كه جامعه

رسد كه نگرشي  مورد عامل تأثير قائل است، به نظر مي

  . سنجي الزم باشد تر در خصوص اين ابزار علم آگاهانه
  

  تأثيرها و راهكارهاي بهبود عامل  ها، پاسخ كاستي

هاي عامل  هاي زيادي در خصوص كاستي تاكنون پژوهش

ي گسترده از عامل تأثير با  استفاده. تأثير صورت گرفته است

سنجي را به فعاليت  هاي آشكار آن، پژوهشگران علم كاستي

اين . هايي براي آن بيابند واداشت تا راهكارها و مكمل

آيد،  ميشوند كه آنچه از سنجش به دست  ها باعث مي كاستي

. علمي نباشد ي تأثير علمي مجله در جامعه نماي تمام  ي آيينه

سنجي  كاستي فهرست شده كه در متون علم 18در اين جا، 

به تعدادي از آنها پاسخ داده شده است؛ براي بعضي از اين 

ها، راهكارها و ابزارهاي مكملي ارائه شده است ولي  كاستي

  ):1(اند  باقي ماندهبرخي نيز هنوز به عنوان يك كاستي 

  سنجش و چگونگي محاسبه ي ابهام در رابطه. 1

هاي  تأثيرپذيري از استنادهاي داده شده به مقاالتي كه داده. 2

  نامعتبر دارند

انحراف تأثير واقعي با دخالت استنادهايي كه اطالعاتشان . 3

  .ناقص يا اشتباه است

  زماني دو ساله ي تأثيرپذيري از بازه. 4

محدود مجالت از نظر كميت، پوشش جغرافيايي، پوشش . 5

  مليتي و زباني

  اثرگذاري محتوايي مجالت و نوع مقاالت بر عامل تأثير. 6

  تأثير ترجيح ناشران مجالت براي مقاالتي از نوع معين. 7

  توزيع غيريكنواخت تعداد استنادها در بين مقاالت مجله. 8

صورت برخط مجالت به   تأثيرپذيري از قابليت دسترسي. 9

)online (و رايگان  

سردبير،  ي دستكاري فعال عامل تأثير از طريق توصيه. 10

  جذب نويسندگان و پژوهشگران برتر و خوداستنادي

هاي به كار رفته  هاي ثبت شده و شيوه ضعف دقت داده. 11

  آوري استنادها براي جمع

  وابستگي عامل تأثير به طول مقاالت. 12

ير به قالب نوشتاري مجله و خط مشي وابستگي عامل تأث. 13

  مجله براي انتخاب مقاالت

  وابستگي عامل تأثير به متوسط تعداد نويسندگان مقاالت. 14

وابستگي عامل تأثير به موضوع پژوهش و رفتار استنادي . 15

  در موضوعات گوناگون

  أثرپذيري از تأخير نشر. 16

  گيرد دليلي كه يك مدرك مورد استناد قرار مي. 17

تأكيد بر نوع مجالت و ناديده گرفتن مواد اطالعاتي . 18

  ديگر مانند كتابها
  

  ابزارهاي مكمل عامل تأثير

كاربرد عامل تأثير در دنيا به قدري گسترش يافته است كه 

ديگري جايگزين  ي توان اين معيار را به سادگي با مؤلفه نمي

ها، نقاط ضعف و راهكارها،  پس از شناخت كاستي. كرد

به همين دليل . توان به معرفي ابزارهاي مكمل پرداخت مي

شود، تنها  آن چه در اين جا از آن به عنوان ابزار مكمل ياد مي

  ):2(اي بر عامل تأثير است و نه ابزاري جايگزين براي آن  تكمله

 JFIS )Journal toتأثير مجله در رشته يا  ي نمره. 1

Field Impact Score(  

  )Adjusted Impact Factor(ل شده عامل تأثير تعدي. 2

   CHAL-IFعمر استناد شونده يا  عامل تأثير نيم. 3

)Cited Half-Life Impact Factor(  

  )MIF )Median Impact Factor عامل تأثير ميانه يا. 4

  ) Discipline Impact Factor)DIFيا ايعامل تأثير رشته. 5

 rnIF )rankده يا ـــار شــهنج -هــر مرتبـل تأثيمـعا. 6

normalized Impact Factor(  
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 Renormalized Impact(عامل تأثير بازهنجارشده . 7

Factor(  

 Impact Factor Point( عامل تأثير ي ميانگين نقطه. 8

Average(  
  )EF )Euro Factor پايگاه يوروفاكتور يا. 9

  )PF )Prestige Factorپايگاه عامل پذيرش يا . 10
  

  تنگاهي متفاو

توان دريافت كه عامل تأثير به عنوان  هاي فوق مي از گفته

سنجي از پذيرش بااليي برخوردار است ولي در  يك ابزار علم

هاي اين ابزار باعث محدوديت قدرت  عين حال كاستي

ها به  كتابداران، پژوهندگان و سازمان. شود روشنگري آن مي

اي آن ه هنگام به كارگيري اين عامل بايستي به محدوديت

  . واقف باشند

Garfield اي  يك استناد اشاره به مقاله«: معتقد است

دارد كه كسي را تحت تأثير قرار داده، به همين علت مورد 

علمي تأثير  ي استناد واقع شده و مهمتر از آن، بر جامعه

وي، تأثير به بيان ساده، توانايي  ي به گفته. گذارده است

  ).3(» بهترين مقاالت استها و سردبيران براي جذب  مجله

پرخواننده بودن  ي تواند نشانه استناد زياد به يك مجله مي

پژوهشگران به  ي و در دسترس بودن آن باشد و عالقه

عامل تأثير نيز . موضوعات مورد بحث مجله را نشان دهد

تواند ميزان پذيرش و استفاده از مقاالت را نمايان سازد  مي

لق، به كيفيت باالي مقاالت تواند به صورت مط ولي نمي

  .تعميم داده شود

 ها و مقاالت مجالت از استناد نامه امروزه بسياري از پايان

تعبير كرده، به آن عالقه نشان  "تحليل استنادي"شماري به 

  .دهند مي

و افزايش ISI  هب گرايشواقعيت اين است كه به جاي 

و توهم تعداد مقاالت و استنادهاي ايرانيان در اين مؤسسه 

هاي پژوهشي اصالح  زيرساخت دافزايش توليد علمي، باي

نويسي به جاي تكليف علمي به تعهد علمي  شوند و مقاله

  .تبديل شود
  

  سخن پاياني

اطالعات علمي، مناسب  ي هاي ارزيابي مؤسسه شايد روش

توانند بخوانند؛  توانند بشمارند ولي نمي آنهايي است كه مي

نويسد كه عامل تأثير  تر قضاوت كرده، مي البته گارفيلد عادالنه

به عنوان سنجشي غيرمستقيم از كيفيت مجالت، در فرايند 

ولي مهمترين عامل ) 1(گيري جاي خود را دارد  تصميم

تناسب موضوعي، شمارگان واقعي مجله و خوانندگان . نيست

  .بايست مد نظر باشند بالفعل عوامل ديگري هستند كه مي

ها به شرطي  مورد كيفيت مجله اطالعات دقيقتر در

تواند كسب گردد كه تعدادي از ابزارهاي ديگر سنجش، به  مي

عامل  كمبودهايبا وجود . طور مناسبي به كار گرفته شوند

تأثير، اين ابزار به علت در دسترس بودن و سهولت كاربرد 

تواند  عامل تأثير به تنهايي نمي .تواند ناديده گرفته شود نمي

انتخاب مجالت باكيفيت باشد و  برايوهشگران پاسخگوي پژ

تر و آگاهي  نيازمند ابزارهاي مكمل و بينشي آگاهانهاين مهم 

قضاوت  ها و ابزارهاي مكمل،عالوه بر راهكار. ستچالشهااز 

كيفي براي  يها به عنوان روش خوانندگان و ژورنال كالب

  .ها و مجالت در نظر گرفته شده است ارزيابي مقاله

نجش كيفيت يك مجله بهتر است حداقل از سه براي س

رسانان، پژوهشگران  كتابداران و اطالع: گروه نظرخواهي شود

  سنجي موضوعي و در نهايت پژوهشگران علم
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Impact Factor: One Head and Myriad Pains 
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Abstract 
Huge quantity and indescribable quality are common problems in medical journals selection. It 
seems that quality measuring criteria for journals could solve this problem to some extent. A 
certain journal's Impact Factor (IF) as most well-known scientometric tool is used by authors in 
selection of a journal to submit paper and it also librarians utilize journals choosing to library 
subscription. Nowadays this tool has challenged by pros and cons viewpoints. 
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