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 دانشگاه فردوسی مشهدگروه ریاضی محض، 

 فرهنگستان علوم ایرانشاخه ریاضی، 

و ارجی یع  ،می، مراجعارزنیبی مؤلفین، اناشتتیراع  لبر چهیر محور اصتتلی نیدی  مفهوم تحلیل استتادیدک   از ، 1960در دهۀ 

هی و مجالتی    بیشتتتارنس استتتافیدر و  یربرد را براک  ایب ،یهب  بودجۀ  ایبخین  رد باواندد بیتوج تأ ید داشتتته ب   ایبداران  م  

سینی و خرندارک مخیطبین  ایبخین  دارند  هی و ابزارهینی براک ک  لمی، لزوم نیفاس روشهیاز طرفی، همسو بی گسارش پژوهش ددد. شدی

المللی بیسگیرک نمینۀ استتتادیدک میابر ، همرار بی شتتت ل1990   در دهۀ  تی انسشتتتد. هیک تحقیقیتی احستتتیی میزنیبی نظیممدد فییلیهار

مداشتتر  Clarivate Analyticsمیروف استته و توستتک شتتر ه  Web of Science (WOS)امروزر ب  پینگیر      (ISIتیمستتون رونارز  

ن  مقیل ، برپینۀ میزان استتادیداع ب   م  آن، ب  میرفی شتتد    Journal Impact Factor (JIF) مجل  تأثیرضتترن ستتدجۀ شتتود(، می

  نب   بیرع ستتیدر، ضتتر .دریگ، مورد ارزنیبی قرار میاک    آن مقیل  را چیپ  ردر استته یفیه آن مقیل ، نونستتددآ آن و حای نشتترن 

 کاسه    ماوسک تیداد ارجی یع ب  ازادر طی دو سیل جی یع ب  تیداد مقیالع مجل  برابر نسبه تیداد ار nدر سیل  ن  مجل  JIF ریتیث

سادیدهینتمیمی نسبه نیدی  براک ن  نشرن  nدر سیل  JIF شیخصدهد.   یهر مقیل  را ب  دسه م  مجل  13000توسک  nدر سیل  ی   ا

-n در همین دو سیلآن مجل   ب  تمیمی مقیالع قیبل اسادید دادر شدر اسه   n-2و n-1ب  مقیالع مجل  در دو سیل   WOSدر پینگیر دادر 

 . n-2و  1

(، سدجۀ دنگرک Elsevierوابسا  ب  شر ه الزونر  و  (Scopus، نیدی اس وپوی  WOSپس از مدتی، پینگیر اسادیدک رقی  

صورع و ب  سیل س  زمینی اسادیدک مجالع را در بیزآ، وضییه JIFمیرفی  رد    برخالف   Scimago Journal Rank (SJR)ب  نیم را 

   از نشتترنیع میابر ب   براک استتادیداتی، SJRب  انس میدی    در  دد. مداشتتر می Scopus مجل  30000حدود مبدیک استتادیداع از  بروزنی 

وارد اسه،  JIFاش یالتی    ب  شیخص  تربودن انس شیخص ودلیل  یفیب شود.  شود، وزن بیشارک درنظر گرفا  مین  مقیل  دادر می

شین می یلییعبیضی مط سیلاحامیالً،  دهد    ن شار از  Scopus در شدرارائ سدجی اطال یع  لم ،هیک آنددردر  سافیدر WOS بی مورد ا

 گیرد.قرار می

 

 انس نوشایر ترجم  اک اسه بی اضیفیع از 

M.S.Moslehian, Impact factor, an inadequate yardstick!, The Newsletter of European Mathematical Society (to appear). 

ارائ  گردند. 1399   ب  صورع سخدرانی در گرور  لوم پین  در دک میر   

 



 دم  ،یموضتتوع  لم  ندر  هیشنب  تفیوع گرا هیاشتتیرر  ردع  دم حستتیستت رنب  موارد ز توانیم JIFاز جمل  اشتت یالع 

  یعییضنمیندد ر یموضو یع  لم یبیض کمحیسب  دوسیالن  ارجی یع برا آبودن دوردهددر، نیمدیس ب  ا ابیر مقیالع ارجیع هیحسیس

ضنر کبرا سهسیل  مدیس پدج آدور یعیی سب  بدون لحیظ(تر ا مجالع  هیفی ردن  ، درنظرگرفاس تیداد مطلق ارجی یع در فرمول محی

 دهددر.ارجیع ۀدهددر و نقش ارجیع در مقیلارجیع

شیر تأثیرضرن   بحد ازبیش وج ت ضرن  نیماییرف بر پژوهشگران و ف  هیآن تواندیتأثیر بیال مبراک چیپ مقیل  در مجالع بی 

سوق دهد    نهیرا ب  تحقیق در حوزر شیتدهی ن ی  سیدر و غیرمهم لم روز  ۀدر حی سیئل  مدع در  وتیربل    ،دنگیررا در برمی بودر و م

 لمی  آموزشاز  " مومیتوستتی     حیلدرخصتتود در  شتتورهیک ب  ،زنیدک از افراد آبدیبرانس  ددهد. میدستته ناینجی قیبل چیپ ب 

تیداد  ،ترتی انسو ب دادر  دنگر ارجیعن ب   افراد الور، همیس ب .  ددد یر می یموضتتتو یت چدیسروک ، برخوردار نیستتتادد مدیستتتبی

را  ددد چیپ می  مقیلهینی مجالتی    در چدیس حوزر تأثیرِخود ضتتترن خودب    گردد میبستتتییر زنید  نیهیحوزر چدیسارجی یع در 

فهرسه ب  میندد تقیضی از نونسددگین براک افزودن بیضی مقیالع مجل   مسئوالن مجل ام ین دسا یرک توسک افزون بر اندهی،  برد.بیال می

 می تواند بر ضرن  تأثیرمجل  موثر بیشد.  دارل تیداد مقیالع در هر شمیرر نیزمقیل  و ن   مراجع

و از  یفیه هیک  نددار نیصتتفر JIF   هستتادد  WOSدر مداخبی   اندهی مجالع JCRمیین مجالع در  «خید» بیضتتی مجالع

شمددان  ۀدر جیمیهی آنمقیالع  لمی  یفیه لی س  دارند؛خود  ۀاشرفیخر در بیالتر از مجالع  کتأثیرضرن  (ونژر اک برخوردارند دان

ب  میزان زنیدک از  خید براک انس مجالع ،شودمحیسب  می   وزنی  SJR انس درحیلی اسه    سدجۀ. مورد ش  اسهتراز اول جهین 

 . JIFتی  اسه ترکشیخص مدیس  SJR ،در  مل ،دهدتر اسه    نشین میمجالع پرا ابیر پینیس

شی از میرا  JIFدر  دلیل انس تفیوع سهع وامل زنر توان نی ضو یع دان ضی مو  در، شودمقیل  چیپ میتیداد زنیدک ، در بی

 .وجود دارد بیشارکدسارسی آزاد بی مجالع  ،هیدر بیضی حوزر، وجود دارد زنیدک محقق تیداد ،هیحوزر بیضی

بید از چیپ مقیل   ،ارجیعمشخص.  ۀن  مقیل ن  ،مجل  هسادد هیک  لی ن گینشینگر ونژ ،JIFسدجی میندد هیک  لمشیخص

محققین را وادار  دد  مم س اسه، در دورر زمینی  وتیر زنیدبراک ارجیع هیک تحقیقیتی سس ؤهی و مک دانشگیرو لذا تقیضیشود ظیهر می

خود را ب  سمه حوزر سوک تحقیقیع ند دسه شسا  و از تحقیقیع در حوزر هیک  میق    نییز ب   یر  لمی سخه و طوالنی ترک دار

سیدر تر و زودبیزدر تر  صل از اطال یع  . وض  ددهیک  لمی  شی از حقینق را در ،سدجی لم ددک حی ن  ، گوندن  مقیل  میبیرآ بخ

 (مرورک ۀمقیلن   مثل  ارجیع پر ۀمقیل ن  حای ودارند ن ین ستتین جی یعتیداد ار ،مقیالع در ن  مجل  ۀهمواقع، در .تمیم حقینق را

توان را نمی بیال ثیرتأ ضرن  بی مجل  ن  در مقیل  چیپ صرف ،بدیبرانس ؛ دد جبران را در آن مجل  دنگر مقیالع ب  ارجیع  دم تواندمی

 .دانسه مقیل  بودنخوببر  دلیل

ر ینه   دم ،ا امید قیبلاطال یتی  مدیبع دننبو .نمودآن تأ ید اهمیه  ردر و بر ر اشتتتیر انستتتینی ارزنیبی نقش ب  بیند اندجی

مدنران  در انران، ( یلم و  یدل داوران نیدی  اکحرف  داوران  م بستتتییر تیداد نیز  و،  (Peer Review) همای ارزنیبی استتتاینداردهیک

شگیر س ؤو م هیدان ساخدام هیکبراک ارزنیبیرا  هیک تحقیقیتیس سافیدر سوک ب مرتب  کارتقیو  ،ترفیع ،قرارداد تمدند ،یا یک ابزاره از ا



سه لم سوق دادر ا سییر سدجی قطییً ابزارهیک  لم. سدجی  سادد و (Objective) یدی ب سینی  هیکارزنیبیدر برابر  ه     گیرندقرار میان

 دد. نیسابرک بغض و احسیسیع انسینی واز ح و  بودر (Subjective)ذهدی شفیف و غیراسیسیً 

هیک    در حوزر محققینی توستتتک جمع  ثیرک از ،ارجی یع جمل  از ستتتدجی لم هیکشتتتیخص بر وارد نرادهیکا ،حیلانس یب

ستتدجی را ضتترورک هیک  لمارزنیبی انستتینی در  دیر شتتیخص ،دهددن دنگر ارجیع میمقیالع ب   و ددد  یر می ترو زودبیزدر ترستتیدر

 Hotداغ   ل صتتترفیً برپینۀ میییر مقی تواننمی اند،چیپ شتتتدرماأخر  مقیالعدر    تشتتتخیص تحقیقیع فیخر مدظور ب ونژر،  ب .د دمی

paperدر بیضی موضو یع میندد تیییس  رد؛ چرا     ، میزان تأثیرگذارک مقیالع رادر دومیر اخیر (، نیدی درنیفه بیشارنس تیداد اسادید

ضی صبر  رد 5بیند حدود  ،رنی شمددان جوان نیدی افرادک     لم کهیشیخصسافیدر از ، ابرانس افزون. سیل  سدجی براک ارزنیبی دان

س   ،سیل دارند 6  مار از یرک  ۀسیبق سییر نیمدی سه و ب سرنوشه آننو ی ا سهبیزک بی   5اک    در بیش از مقیل  ،دنگرسوکاز  .هی ا

در  رد. گذار تلقی ثیرأت اک  دوان مقیلب  تواننمی را در مجالع میمولی گرفا  اسه و یاز دانشمددان میمول بسییر  می یعارجی  ،سیل

از  یهیک بزرگتوستتک حلق  استتادیدهی    خصتتود هدگیمیب . شتتودتلقی نمیاهمیه بی ،لزومیًنیز  بی ارجی یع زنید اکمقیل  ،مقیبل ۀنقط

 .آمدر بیشدوجود ب  تقرنبی غیرمهمهیک در حوزردانشمددان 

شددمی سدجی لم هیکشیخص    خالص  انس شیماگر بر مزانی و میین  آن ،تواندد مفید بی شا  بی شراف دا  آن، در  دیرو  هی ا

 ییدن ، نبدون هر یو آثیر  لم هیهیفییل قیدق ییبنارز .مورد استتتافیدر قرار گیرد نیز اکدانشتتتمددان حرف   م ب  یارزنیبی انستتتین

 .بدون چرخ اسه ۀمثل  یلس  کگرندو بدون د سنو ا ،سهیمم س ن ،یانسین ییبنو ارز یسدج لم کهیشیخص

 


