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  چکیده

، یک شاخص ISIضریب تأثیر . علم هستند حوزه مجالت علمی شکل اولیه ارتباط رسمی در
گیـرد و بـه صـورت     در یک مجله را انـدازه مـی   3است که متوسط نرخ ارجاع 2شناختی کتاب

مـورد   ،هاي پژوهشـی یـا مؤسسـات    اي براي سنجش کیفیت تولیدات علمی افراد، تیم گسترده
هـاي اصـلی در    معرفی ضریب تأثیر، آزمون محدودیت ،هدف این مقاله. گیرد ر میاستفاده قرا

 بـازه محاسبه آن، کاربردهاي آن و ارائه تصویري از ضریب تأثیر مجالت تعلـیم و تربیـت در   
مسائل متعددي در ارتباط با محاسبه ضریب تـأثیر وجـود دارد کـه    . است 2000-2005زمانی 
که مجالت علوم بیانگر آن است  ها یافته. ی و اثربخشی آن استترین آنها مربوط به روای جدي

درصـد مجـالت فعـال،     11حـدود   ،4ات علمـی استناد هاي تربیتی تحت شمول مجله گزارش
مجـالت تعلـیم و تربیـت در    همچنین . اند را به خود اختصاص دادهارجاع داده شده و علمی 

اجتمـاعی بـه صـورت نسـبی داراي     هـاي علـوم    هاي مطلق و در مقایسه با سایر حوزه ارزش
که مجالت  مبین آن استکاربرد و ضریب همبستگی فراکالسی . باشند میضریب تأثیر پایینی 

به صورت نسبی ضریب تـأثیر باثبـاتی در    5متعلق به طبقه تعلیم و تربیت و تحقیقات آموزشی
تعلـیم و  «بقـه  این در حالی است که موردي براي مجـالت ط . اند داشته را سال مورد آزمون 6

کـه   کنـد  هدایت میگیري  نتایج این تحقیق ما را به این تصمیم. مشاهده نشد »تربیت استثنایی
استفاده از ضریب تأثیر براي ارزشیابی مجالت، مقاالت و پژوهشـگران بایـد بـا دقـت همـراه      

  .باشد
                                                                                                                                      

   .خاب و ترجمه شده استاین مقاله از منبع زیر انت. 1
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 مقدمه
توجـه  اي است که به صـورت روزافزونـی    مسأله) پژوهش(گیري کیفیت تحقیق  اندازه
گـذار و کارفرمایـان را بـه خـود      ها، مؤسسات آموزش عالی و نهادهـاي سـرمایه   دولت

گـذاري در آمـوزش    و از آن به عنوان ابزاري براي اطمینان از سرمایه ؛جلب کرده است
هاي مسـتلزم   همچنان که تقاضا براي پاسخگویی در تمامی حوزه. شود عالی استفاده می

آن نیـز اهمیـت یافتـه     ارزیابیت، موضوع پژوهش و اس افزایشدر حال  ،صرف هزینه
نوین و  1پژوهش به عنوان ابزار مدیریت عمومی ارزیابیبه عنوان مثال در اروپا، . است

است، بـه   مطرح شده 2ها براي ایجاد منطقه پژوهشی اروپایی به عنوان بخشی از تالش
ادي از کشـورهاي  در تعـد که ها نشان داد  گذاري بعد از آن که تحلیل سرمایهخصوص 

ر(گذاري پژوهشی و عملکرد وجود ندارد  داري بین سرمایه اروپایی همبستگی معنی ، 3اُ
هاي مربوط بـه چـاپ آثـار علمـی بـه صـورت روزافزونـی بـه عنـوان           اندازه). 2004

هـا و   بنـدي دانشـگاه   فهرسـت رتبـه  «گیرند،  مورد استفاده قرار می ارزیابیهاي  شاخص
هـا   ر سه سال گذشته در حال افزایش و رشد بـوده و تـالش  پژوهش د ارزیابیتجارب 

، 4اسـتیل ( »هـا بـه سـرعت ادامـه دارد     بندي براي به دست آوردن جایگاه باالتر در رتبه
شـناختی   هـاي کتـاب   در چنین فضایی، شـاخص ). 278؛ ص 2006، 6و کینگزلی 5باتلر

یـادي بـه خـود    توجـه ز ) ارجـاع (هاي نسبت استناد  مانند ضریب تأثیر مجالت و داده
تـرین راه بـراي    تـرین و عینـی   که اینها سـاده  است، شاید دلیلش این است  جلب کرده

کـه  را هـاي عـددي    توانـد داده  مـی  ،به عالوه. گیري کیفیت و تأثیر پژوهش است اندازه
 سـازد فـراهم   ،بندي کند بتواند محققان و مؤسسات را بر اساس کارهاي پژوهشی رتبه

  ).424؛ ص 2006، 9نو کوا 8، گارنهام7چک(
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، بنیانگـذار و رئـیس مؤسسـه    1به وسیله ایگن گارفیلـد  1960ضریب تأثیر در سال 
اسـت، بـه عنـوان ابـزاري      2که اکنون بخشی از مؤسسه تامپسون) ISI(اطالعات علمی 

هدف اصلی کمک به انتخاب مجالت بـراي  . براي ارزشیابی مجالت علمی معرفی شد
ضریب تأثیر مجـالت بـه    ،1975از سال ). 1999گارفیلد، (بود  3نمایه استنادهاي علمی

شود، همچنین به عنوان یکـی از   منتشر می 4هاي استناد صورت ساالنه در مجله گزارش
ویـرایش  : محصوالت مؤسسه اطالعات علمـی در دو ویـرایش قابـل دسترسـی اسـت     

ها بـا  مؤسسه اطالعـات علمـی بعـد   . مربوط به علوم و ویرایش مربوط به علوم انسانی
هاي تولید شده توسط رایانه از روندهاي مجالت و فراوانـی ارجـاع، بـا     استفاده از داده

هاي علـوم کـرد، و بـه عنـوان      استفاده از اطالعات داخلی، اقدام به تدوین نمایه ارجاع
هاي علوم انسانی را منتشـر   هاي استناد و نمایه ارجاع بخشی از این نمایه مجله گزارش

 ،هـاي اسـتناد   توان گفت که مجله گـزارش  می ،به صورت کلی). 1994 گارفیلد،(نمود 
چگـونگی ارجـاع بـه     مـورد هاي آماري است کـه اطالعـاتی را در    اي از داده مجموعه

ارائـه   هـا را  و ارجاع به هر یک از مقالههاي چاپ شده  آیتمو چگونگی مجالت، تعداد 
  ).421-422، ص 2002، 5رویزو(کند  ها بسنده می دهد و به میانگین می

در سـایر  یـک مجلـه    هـاي  مقالـه  متوسطضریب تأثیر، که عبارت است از فراوانی 
که به وسیله مؤسسـه اطالعـات علمـی بـراي      است فقط یکی از سه شاخصی مجالت
دو شاخص دیگر، که وقتـی  . معرفی شده است ،گیري الگوهاي استناد به مجالت اندازه

 ها این شاخص مفید بودن اطالعات را نشان دهد،تواند  می ،با ضریب تأثیر ترکیب شود
نمایـه نزدیکـی   . 7و زمـان رسـیدن بـه اسـتناد     6ب یـا نزدیکـی  اینمایه ضـر  :عبارتند از

 ،در واقـع ). 2000، 9و مـاب  8امین(دهنده میزان سرعت استناد به یک مجله است  نشان
ص چـاپ شـده در یـک سـال خـا      هـاي  هنرخ بین تعداد استنادها به مقالشاخص فوق 

به عنوان مثال، نمایه نزدیکـی  . چاپ شده در همان سال است هاي نسبت به تعداد مقاله
دهـد و از طریـق    را نشـان مـی   917/1عدد  2004در سال  10براي مجله علوم یادگیري
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چـاپ   هـاي  مقالهبه تعداد ) 23( 2004چاپ شده در سال  هاي مقالهتقسیم استنادها به 
این عدد بـه ایـن معنـی اسـت کـه در سـال       . ستا) 12( 2004شده در مجله در سال 

مختلـف تحـت    هاي مقالهتقریباً دو برابر تعداد  ،این مجله هاي مقاله، استنادها به 2004
  .شمول مجله بوده است

یک مجلـه پـس از چـاپ     هاي مقالهشاخص زمان رسیدن به استناد، طول مدتی که 
به عنـوان مثـال در   ). 2000ماب،  امین و(دهد  را نشان می ،گیرند مورد استفاده قرار می

را نشان  0/7مجله تعلیم و تربیت و جامعه شهري عدد  2004هاي استناد  مجله گزارش
در  2004تـا   1998هـاي   که در فاصـله سـال   هایی مقالهدهد  این عدد نشان می. دهد می

از مجـالت فـوق در   هـا   مقالـه درصد همۀ استنادها بـه   50 ،اند مجالت فوق چاپ شده
  .بوده است 2004سال 

هایی که در باال ذکر شدند، ضـریب تـأثیر بـه صـورت وسـیعی بـراي        از این اندازه
مؤسسـه  (گیرد  بندي و مقایسه مجالت مورد استفاده قرار می بندي، ارزشیابی، طبقه رتبه

تـرین کاربردهـاي ضـریب تـأثیر      تـرین و قـدیمی   یکی از مهم). 2007علمی تامپسون، 
هاي مرتبط با اطالعات بـه عنـوان    ه کتابداران و متخصصان حرفهاستفاده از آن به وسیل

این شاخص . بندي خرید بوده است راهنمایی براي انتخاب مجالت، آبونمان و اولویت
هـاي مـالی و بوسـیله دانشـمندان بـراي        همچنین به وسیله ناشران براي اتخاذ تصـمیم 

 دریـ گ قـرار مـی   انتخاب مجالت جهت چاپ کارهـاي پژوهشـی خـود مـورد اسـتفاده     
  ).2005، 1برومه(

کـه   وجـود دارد، هاي اخیـر، خصوصـاً در کشـورهاي اروپـایی، شـواهدي       در سال
ضریب تأثیر در محافل علمی براي ارزشیابی پژوهشگران بـه صـورت فـردي و تیمـی     

، 1997، 6و کاسـتا  5، کولهـو 4، لینـاردي 2001، 3، والتر2بالچ( دریگ مورد استفاده قرار می
 ،هـا  پیش فرض پنهان در ایـن فعالیـت  ). 2003، 9و کریستاکیس 8ت، ساین7، ساها1997
هاي چاپ شد در مجالت با تأثیر باال نسبت به مجالت با تأثیر پایین، از مخاطبان  مقاله
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هـاي مسـئول    کمیتـه  توسطدر چنین زمینه یا بافتی، ضریب تأثیر . بیشتري برخوردارند
و  1؛ کـالزا 2005برومـه،  (گیـرد   مـی  براي استخدام، ارتقاء و جذب مورد استفاده قـرار 

؛ 1993، 4تـایوبز (همچنین براي توسعه منـابع انسـانی    .)2005، 3؛ لیف1995، 2گاربیسا
، به عنوان شاخصی عینی براي بررسی ارزش علمی نیز مـورد اسـتفاده   )1986، 5وینکلر
ن بـه  به هر حال، برخی مسائل در ارتباط با ضریب تـأثیر و اسـتفاده از آ  . گیرد قرار می

که در خـور تأمـل و    ،و پژوهشگران وجود دارد ها مقالهعنوان ابزار ارزشیابی مجالت، 
  .بررسی است

هـاي اصـلی در    معرفی ضریب تأثیر، با تمرکـز بـر محـدودیت    ،هدف مقاله حاضر
محاسبه و کاربردهاي آن و ارائه تصویري روشن از ضـریب تـأثیر در مجـالت حـوزه     

  .تعلیم و تربیت است
  

  هاي استناد و مسائل اصلی پیرامون آن ضریب تأثیر در مجله گزارشمحاسبه 
هاي استناد، ضـریب تـأثیر یـک مجلـه را در نرخـی بـین تعـداد         سالنامه مجله گزارش

صـورت  (چاپ شده در دو سال گذشـته   هاي مقالهاستنادها به مجله در سال جاري به 
مخـرج  (له در همان سـال  چاپ شده در آن مج) هاي منبع آیتم( هاي مقالهو عدد ) کسر
؛ 1990؛ گارفیلـد،  2001؛ بـالچ و والتـر،   2000امـین و مـاب،   (کنـد   محاسبه می) کسر

بـه ایـن    2004به عنوان مثال، ضریب تأثیر براي یک مجله در سـال  ). 2003، 6کرمیس
چاپ شـده در   هاي مقالهبه  2004شود که تعداد ارجاعات در سال  صورت محاسبه می

و  2002چاپ شده مجله در سـال   هاي مقالهبر تعداد  2003و  2002هاي  مجله در سال
دهد که با افزایش تعداد ارجاعات، ضریب تأثیر نیز  این نشان می. شود تقسیم می 2003

گیرد و مجالت بر اسـاس   ضرب تأثیر سپس در یک توالی قرار می. کند افزایش پیدا می
  ). 1998، 8و ساندبرگ 7هچت(شوند  بندي می میزان اثر رتبه
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اکثر معروفیت ضریب تأثیر بر مواردي مانند قابل فهم بودن، محکم بـودن، قابلیـت   
قابـل  ). 2002، 2، مـود 1گالنـزل (دسترسی و سهولت به دست آوردن آن متمرکز اسـت  

اسـتنادها و   میـانگین فهم بودن آن به دلیل این است که از طریـق محاسـبه فراوانـی و    
به این دلیل اسـت کـه    ،محکم بودن. ا به دست آوردتوان آن ر چاپ شده می هاي مقاله

بنـابراین در  . کنـد  هاي دیگر تغییر اساسی نمی ضریب تأثیر مجالت از یک سال به سال
حتـی اگـر    ،گیـرد  مواردي ضریب تأثیر قبلی براي ارزشـیابی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     

ت ســهول). 174؛ ص 2002گالنـزل و مـود،   (نشـانگرهاي جدیـد در دسـترس نباشـد     
دسترسی به این دلیل است که مؤسسه اطالعات علمی هر ساله ضریب تـأثیر مجـالت   

افـراد زیـادي    ،از ایـن رو . توان آن را به دسـت آورد  کند و به راحتی می را روزآمد می
  .کنند براي ارزشیابی از شاخص ضریب تأثیر استفاده می

. پرسش اسـت به هر حال، روایی و مفید بودن ضریب تأثیر به صورت جدي محل 
بعضی از ایـن  . اثرگذار استمسائل متعددي وجود دارد که در محاسبات ضریب تأثیر 

  :اند موارد در ادامه مورد بحث قرار گرفته
  
  هاي قابل استناد تعریف نامناسب آیتم -1

یـک   هـاي  مقالههمان طور که پیشتر ذکر شد، ضریب تأثیر، نرخ بین تعداد استنادها به 
اي کـه در ایـن جـا     مسـأله . چاپ شده در همان مجله اسـت  ها قالهممجله و تعداد کل 

سخن سـردبیر، نامـه بـه     :شامل ها مقالهاین است که استنادها به همۀ انواع  ،وجود دارد
شـود، در حـالی کـه فقـط      در صورت کسر اعمال می... ها و  سردبیر، چکیده، کنفرانس

بـه عنـوان مقالـه علمـی     ) ISI(از طرف مؤسسه اطالعات علمی  ها مقالهنوع خاصی از 
مـروري و   هـاي  مقالـه هاي فنی،  پژوهشی، یادداشت هاي مقالهاند که شامل  تعریف شده

؛ گالنـزل، مـود،   2000امین و مـاب،  (دهند  فرایندي است و مخرج کسر را تشکیل می
در برخی مجالت، سخن سـردبیر و  ). 2005، 4و لوج 3؛ اسکولی2003؛ کرمیس، 2002

بـه هـر حـال در     ،ایـن مـوارد  . گیرنـد  بیر به وفور مورد استناد قرار میو یا نامه به سرد
هـاي منبـع مـدنظر قـرار      زیـرا بـه عنـوان آیـتم     ،شـوند  مخرج کسر نادیده انگاشته مـی 

این امر در واقع تأکید بـر ایـن   . شود اما استناد به آنها در فرمول محاسبه می ،گیرند نمی
گیرد، استنادها  ریب تأثیر مورد استفاده قرار اي از ض اگر تعریف خیلی سختگیرانه« دارد

انجـام  هـا   مقالهبندي بین  گیرد و نوعی تقسیم انتخاب شده صورت می هاي مقالهفقط به 
                                                                                                                                      
1. Glanzel 
2. Moed 
3. Scully 
4. Lodge 
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چـاپ شـده خواهـد     هـاي  مقالـه اي با ضریب تأثیر  و تفاوت قابل مالحظه ،خواهد شد
ــهدر  ،ایــن امــر). 6؛ ص 2000امــین و مــاب، (» داشــت  ،کیحــوزه پزشــ هــا در مقال

 ٪10ضریب تأثیري حـدود   ،زیرا بخش زیادي از مجالت این حوزه ؛چشمگیرتر است
  .را دارا هستند ،شود کمتر از آن چه به وسیله مؤسسه اطالعات علمی محاسبه می

  
  دوره دو ساله استناد -2

ي است که به وسیله برخی از نویسندگان به ، یکی دیگر از انتقادهادوره استناد دو ساله
؛ بـالچ و والتـر،   2000؛ امین و ماب، 1996، 1مانند آلیگو(ثیر وارد شده است ضریب تأ

ــن، 2001 ــرمیس، 1995؛ هانس ــگلن2003؛ ک ــاي  ). 1997، 2؛ س ــریع و پوی ــعه س توس
هـا ماننـد بیوشـیمی،     ها در برخی حـوزه  هاي علمی و ضرورت چاپ سریع یافته حوزه
ت، تعلـیم و تربیـت و علـوم    ها مانند ریاضیا شناسی مولکولی، و یا برخی حوزه زیست

 ةایـن دور  برخـی  ،شـده  روبرو هستند، این امر موجـب اي  اجتماعی که با رشد آهسته
در  .نماینـد ساله را از یک طرف کم و از طرف دیگر زیاد و طـوالنی ارزیـابی    2زمانی 

کننـد از ضـریب تـأثیر بـاالتري      را چاپ مـی  ها مقالهواقع مجالتی که با سرعت باالیی 
کننـد،   مجالتی که با سرعت کمتـري اقـدام بـه چـاپ و انتشـار مقـاالت مـی       نسبت به 
هـاي   حتی درون حوزه  ،مطابق با نظر امین و ماب). 2002گالنزل و مود، ( ندبرخوردار

یابـد،   سـال افـزایش مـی    5سـال بـه    2وقتی دوره ارزیابی اسـتناد از  موضوعی مشابه، 
در یـک بررسـی، بـه    آنها . هد بودداري متفاوت خوا بندي مجالت به صورت معنی رتبه

سـال را مـورد بررسـی قـرار      5سـال بـه    2مجله شیمی را با افزایش دورة ارزیـابی از  
  .مجله تغییر پیدا کرده است 24اند، نتایج این بررسی نشان داده است که رتبه  داده

  
  سوگیري پوشش و زبان -3

هـاي اسـتناد    صبراي محاسبه شاخ ،فقط مجالت تحت شمول مؤسسه اطالعات علمی
گیرند و ایـن بخـش کـوچکی از مجـالت علمـی       و ضریب تأثیر مورد استفاده قرار می

هاي با زبان انگلیسی  توجه به نشریه ،از سوي دیگر. باشد میچاپ شده در سراسر دنیا 
و چاپ شده در آمریکاي شمالی و عدم توجه به سـایر نشـریات در محاسـبه ضـریب     

). 1997؛ سـگلن،  2005، 5و مانـدري  4، لـو 3؛ دنگ2002ر، بالچ و والت(تأثیر نقش دارد 
                                                                                                                                      
1. Aguillo 
2. Seglen 
3. Dong 
4. Loh 
5. Mondry 
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هاي غیرانگلیسی در پایگاه داده مرکز اطالعات علمی وجود  مجالت چاپ شده به زبان
تري دارند، در واقع افراد انگلیسی زبان و یـا   ندارد و به صورت کلی ضریب تأثیر پایین

آن ارجـاع   هـاي  مقالـه نـد و بـه   کن آشنا به زبان انگلیسی به این پایگاه داده مراجعه مـی 
  ).2003کرمیس، (دهند  می

دخالت  ها در محاسبه ضریب تأثیر این است که کتاب ،یکی دیگر از منابع سوگیري
هـاي علمـی تنـوع زیـادي      هاي مختلف علوم از نظر مجلـه  شوند و بین حوزه داده نمی

 در آن اختالف بینکند که  به مثالی اشاره می) 1997(به عنوان مثال سگلن . وجود دارد
پایگـاه داده مؤسسـه    گویـد  دهـد، او مـی   را نشـان مـی  شناسی  شیمی و زیست مجالت

شناسـی اختصـاص    به مجالت زیست ٪ 30به مجالت شیمی و  ٪90 ،اطالعات علمی
  .دارد

  
  ضریب تأثیر حوزه موضوعی تحت پوشش مجله -4

ـ    ها و فعالیت ویژگی ،هاي مختلف علم حوزه د، مقایسـه بـین   هاي خـاص خـود را دارن
ایـن  ). 1997؛ سـگلن،  1999، 1ساپر(ساز است  مسأله گاهاً ،هاي مختلف تحصیلی رشته

تشخیص داده شد، او امکان ایـن مسـأله را هشـدار    ) 1999(موضوع به وسیله گارفیلد 
همـۀ  «شـود،   هـاي مختلـف تحصـیلی انجـام مـی      ها بـین رشـته   داده بود، وقتی مقایسه

ي قرار گرفتن در متغیرهایی ماننـد حـوزة علمـی یـا رشـته      استنادهاي مورد مطالعه برا
  .»)979ص (تحصیلی و عمل استناد باید نرمال شوند 
هـاي   هاي علوم پایه و محض نسـبت بـه حـوزه    در حالت کلی، ضریب تأثیر حوزه

اي و مجالت عمومی کـه   مجالت چندرشته) 2000امین و ماب، (کاربردي باالتر است 
گیرنـد تـا    بیشتر مورد استفاده قرار مـی  ،دهند را پوشش می دامنه وسیعی از موضوعات

). 2002گنزل و مـود،  (آنهایی که به یک حوزه خاص پرداخته و مخاطبانی ویژه دارند 
تواند به وسیله متوسط تعداد نویسندگان هر مقاله، که وابسـته بـه یـک     ضریب تأثیر می

در علوم زیسـتی،  ). 2000، امین و ماب(تحت تأثیر قرار گیرد  ،حوزه موضوعی هستند
عمدتاً بیش از چهار نفر هستند، در حالی که در علوم اجتمـاعی   ،همکاران مؤلف مقاله

کنند که همبسـتگی   امین و ماب تأکید می. نفر است 2متوسط تعداد نویسندگان حدود 
داري بین متوسط تعداد نویسندگان و متوسط ضریب تأثیر در هـر حـوزه وجـود     معنی
اي که بـه صـورت    تواند به وسیله ارجاع نویسندگان مقاله به مقاله اي که می هپدید. دارد

  .تفسیر شود ،اند مشترك نوشته

                                                                                                                                      
1. Saper 
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  کننده ضریب تأثیر است نوع مقاله و مجله تعیین -5
ضریب تـأثیر بـا توجـه بـه نـوع مجلـه و مقالـه داراي         هاي همسان،  حتی درون حوزه

شـوند و   هـاي کوتـاه چـاپ مـی     فاصـله  مجالتی که در مثال،به عنوان . سوگیري است
داراي ضریب تـأثیر بـاالتري هسـتند     ،نمایند از موضوعات روز را منتشر می هایی مقاله

به عالوه مجالت مـروري و یـا مجالتـی کـه بـه صـورت مـنظم        ). 2000ماب،  امین(
داراي ضریب تأثیر باالیی هستند، دلیل ایـن امـر بـاال     ،کنند مروري چاپ می هاي مقاله
پژوهشی اصیل اسـت، ایـن    هاي مقالهنسبت به  ها مقالهن فراوانی ارجاع به این نوع بود

و  2؛ اسـکولی 2005، 1لف(هاي پژوهشی به کرات تأیید شده است  موضوع در گزارش
طـوالنی   هاي مقالهبه صورت مشابه، ). 2005، 3؛ اسکول من1997؛ سگلن، 2005لوح، 

دهـد   امـر ضـریب تـأثیر آنهـا را افـزایش مـی       گیرند و این بیشتر مورد استفاده قرار می
  ).1997سگلمن، (
  
  کند خطاهاي ارجاع محاسبه ضریب تأثیر را با دشواري مواجه می -6

هـایی کـه    خطاهاي چاپی، ثبت اشتباه اسامی و عدم دقت در ارجاع به منابع در بررسی
ه ضـریب  یکی دیگر از منابع خطا در محاسـب  ،مؤسسه اطالعات علمی انجام انجام داده

ممکن است دقت این ضریب را بـا دشـواري مواجـه     در واقع، .شود تأثیر محسوب می
  ).2002، 4هوس ، وایت1997؛ سگلن، 2005اسکولی و لوج، ( کند

  
  هاي مثبت و منفی تمایزي وجود ندارد بین ارجاع -7

سـنجش کیفیـت علمـی بـر     ارزیابی واستفاده گسترده از ضریب تأثیر به عنوان ابزاري 
فرض که ارجاعات بیشتر به یک مقاله یا مجلـه، اهمیـت آن در جامعـه     س این پیشاسا

به هر حال، ذکر این نکته ضروري است کـه  . شکل گرفته است ،دهد علمی را نشان می
شود و معلـوم نیسـت    استناد نمی نوعاي به  در محاسبه ضریب تأثیر مجالت هیچ اشاره
؛ اسـکولی  2001بالچ و والتر، ( ا از بعد منفی ارجاع به یک مقاله از بعد مثبت بوده و ی

  ).2005و لوج، 
                                                                                                                                      
1. Leff 
2. Scully  
3. Schulman 
4. Whitchouse 
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چاپ شـده   هاي مقالهبه صورت مشابه، ضریب تأثیر یک مجله بازتاب کیفیت همۀ 
در آن نیست، این نکته حائز اهمیت است کـه بـه صـورت نسـبی تعـداد کـوچکی از       

به هر حال به کل گیرند ولی نمره ضریب تأثیر  در مجالت مورد ارجاع قرار می ها مقاله
ارجاعـات بـه    ٪50تـوان بـرآورد کـرد کـه      می). 1991هملیتون، (گیرد  مجله تعلق می

گـردد   ارجاعـات آن مجلـه محاسـبه مـی     ٪90چاپ شده در مجـالت بـراي    هاي مقاله
 هایی مقالهممکن است شامل  ،به عالوه، مجالت با ضریب تأثیر پایین). 1997سگلن، (

نیـز هسـتند کـه در     هایی مقالهخورند در حالی که  ی ارجاع میباشند که با فراوانی باالی
دهنـد   ارجاعات با ضریب تأثیر باال عدد محدودي ارجـاع را بـه خـود اختصـاص مـی     

کنند و به نـدرت   زیادي را چاپ می هاي مقالهو مجالتی نیز هستند که ) 1997، 1اپتف(
  ).1997سگلن، (شود  به آنها ارجاع داده می

  
  صحیح نیست 2تأثیر براي ارجاع به خود محاسبه ضریب -8

 هـایی  مقالههاي قبلی خودش در  دهد که یک محقق به کار ارجاع به خود زمانی رخ می
دیگـري در   هـاي  مقالهجدید ارجاع بدهد، و یا زمانی که یک مقاله از یک مجله توسط 

ت صـور (ارجاع به خود در فرمول ضـریب تـأثیر   . همان مجله مورد ارجاع قرار گیرند
اي افـزایش یابـد    کند تا ضریب تأثیر به حد قابل مالحظه کسر تأثیر گذاشته و کمک می

ــازوالکی( ــاپیالس3ف ــکاوا4، پ ــارتیس 5، پاراس ــگلن، 2000، 6و پ ــیمز1997؛ س و  7؛ س
در هر حـال  ). 2002هوس،  ؛ وایت2003؛ والتر، بالچ، هانست و فیشر،2003، 8گی مک

، 9هاي انجام شـده توسـط گـامی    اما بررسی .استناشناخته  ،میزان شیوع ارجاع به خود
در حـوزه دیابـت از    بیـانگر آن اسـت کـه   ) 2004( 12و هـانیز  11، ویلژیناسکی10مونتور

یک پنجم همۀ ارجاعات به مقـاالت، ارجـاع بـه خـود      2000مجالت پزشکی در سال 
  ).1926ص (بوده است 
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  برد دسترسی به مجالت در شبکه اینترنت ضریب تأثیر را باال می -9
دسترسی به فضاي مجازي و مجالت در شبکه اینترنت منجربه افـزایش خواننـدگان و   

هـاي اینترنتـی    سـابقه قـراردادن نسـخه    افـزایش بـی  . شود هاي بیشتر می بنابراین ارجاع
، 2، پیسـتوتی 1کرتـی (مجالت، افزایش عوامل اثرگذار بر ضریب تأثیر را به دنبـال دارد  

  ).2005؛ اسکولی و لوچ، 2005و همکاران،  ؛ دانگ2001، 4و کلرسی 3گابوتی
  

  .ضریب تأثیر به راحتی قابل دستکاري است -10
توانـد بـا تغییـر     الگوریتم محاسبه ضریب تأثیر با کمی تأمل قابل دستیابی اسـت و مـی  

راههاي متعددي براي ایـن امـر شناسـایی شـده     . مشی مجالت به راحتی تغییر کند خط
و  5؛ نیـوبرگر 2003؛ کـرمیس،  2005انـگ و همکـاران،   ؛ د2001بالچ و والتـر،  (است 

هــاي طــوالنی و  چــاپ گــزارش). 2004، 8؛ ســونیک2002، 7؛ راجــرز2003، 6کانســل
تحلیلی متعدد و امثال اینها به احتمال زیاد ارجاعـات زیـادي را بـه دنبـال      هاي  گزارش

افـزایش قابـل    اما منجربه ؛شوند هر چند اینها به عنوان منابع دست اول لحاظ می ،دارد
تواننـد بـا افـزایش     از سوي دیگر سردبیران مجالت می. شوند مالحظه ضریب تأثیر می

در عـین  . هاي فنی نرخ ارجاعـات را افـزایش دهنـد    مروري و گزارش هاي مقالهتعداد 
کند تـا   اند را رد می مخاطب پرداخته  که به موضوعات متفرقه و کم هایی مقالهحال آنها 

  .ب تأثیر مجله پایین نیایداز این طریق ضری
. توان ضریب تأثیر را بهبـود داد  راه دیگري است که از طریق آن می ،ارجاع به خود

خودشان در یک  هاي مقالهشوند تا به مجالت  در بسیاري مواقع نویسندگان تشویق می
هاي سـوگیرانه   هاي گذشته برخی مجالت تالش در سال. زمینه موضوعی ارجاع بدهند

کردنـد و ایـن امـر را خـالف      ري براي افزایش ضریب تأثیر را نکوهش مـی دا و جهت
  ).1998اسمیت، (دانستند  اخالق علمی می

، هنـوز ایـن   که براي ضریب تأثیر برشـمرده شـد  به هر حال، با وجود نقاط ضعفی 
خصوصـاً در  شاخص کاربرد وسیعی دارد و عمالً به عنوان شـاخص کیفیـت مجـالت    

  .گیرد مورد استفاده وسیع قرار میدي حوزه علوم محض و کاربر
                                                                                                                                      
1. Carti 
2. Pistoti 
3. Gabutti 
4. Klersy 
5. Neuberger  
6. Counsell 
7. Rogers 
8. Sevinc 



نامۀ آموزش عالی  104
 

  ضریب تأثیر مجالت تعلیم و تربیت 
و  1داراي دو ویـرایش علـوم  ) JCR(هاي استناد  مجله گزارش اشاره شدهمان طور که 

هاي حـوزه تعلـیم و تربیـت در دو     مجله ،در ویرایش علوم انسانی. علوم انسانی است
تعلـیم  «و  »2هاي آموزشی و تربیت و پژوهشتعلیم «هاي  که با نام دارندطبقه مجزا قرار 

هـاي   طبقه اول منابع طیـف کامـل حـوزه   . شوند شناخته می »3تعلیم و تربیت استثنایی«
در حالی که طبقه دوم منابعی که با آموزش و پرورش  ،شود تعلیم و تربیت را شامل می

در ویرایش علـوم، مجـالت حـوزه    . افراد استثنایی سروکار دارند را تحت پوشش دارد
قرار دارد که همۀ منابع حوزة  »4هاي علمی تعلیم و تربیت، رشته«علوم تربیتی در طبقه 

شناسـی، داروشناسـی، بیوشـیمی،     ماننـد زیسـت   5هـاي علمـی   حوزة آموزش در رشته
  .گیرد مهندسی، شیمی، تغذیه و پزشکی را دربرمی

هـاي اسـتناد، در مجمـوع     با توجه به دامنه پوشش مجله گزارش ؛در یک نگاه کلی
مجله را نام برد که فعال بوده و تحت عنـوان مـدخل تعلـیم تربیـت یـا       1226توان  می

عنـوان از   136هاي استناد فقـط   در مجله گزارش. آمده است 6آموزش در سالنامه الریخ
عنوان بـه طبقـه    91، که از این تعداد )2004البته در سال (این مجالت درج شده است 

عنـوان بـه تعلـیم و تربیـت اسـتثنایی       200شـی و  هـاي آموز  تعلیم و تربیت و پژوهش
بـه  . داردتعلیم و تربیت تعلـق  سایر حوزه عنوان باقی مانده نیز به  20. اختصاص دارد

مجمـوع برونـدادهاي ارائـه شـده در پایگـاه داده مؤسســه       ٪11عبـارت دیگـر تقریبـاً    
ی بـه  عنوان مجلـه فقـط یکـ    136از این . اطالعات علمی به این حوزه اختصاص دارد

هـاي اسـتناد انگلیسـی     زبان غیر انگلیسی است، در واقع زبان غالب در مجلـۀ گـزارش  
  .است

تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر بر اساس مجالت تعلیم و تربیت تحت شـمول دو  
. هاي استناد صـورت گرفتـه اسـت    مجله گزارش ،طبقه اصلی در ویرایش علوم انسانی

هاي علمی از این تحلیل کنار گذاشـته   ت رشتهمجالت تحت شمول طبقه تعلیم و تربی
طبقـه   54استناد شامل   ه گزارشویرایش علوم اجتماعی در پایگاه داده مجل. شده است

حاصل جمع میانه و میانگین ضریب تأثیر ایـن طبقـات موضـوعی در    . موضوعی است
                                                                                                                                      
1. Science 
2. Education and Educational Research 
3. Education, Special 
4. Education, Scientific Disciplines 

  ...)مانند آموزش ریاضی، آموزش شیمی، آموزش مهندسی و (پردازد  در واقع این طبقه به آموزش علوم مختلف می. 5
6. Ulrich 
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طبقـه موضـوعی بـر     54وقتـی ایـن   . ارائه شده است 1در جدول  2004و  2003سال 
شـود کـه طبقـه     مـی  مشـاهده اساس متوسط میانه و میانگین ضریب تأثیر مرتب شوند، 

در ). 49تـا   43از (در رده پـایینی قـرار دارد    »هاي آموزشی هشتعلیم و تربیت و پژو«
گیـرد و وضـعیت    قرار مـی  39تا  19در طبقه  »تعلیم و تربیت استثنایی«حالی که طبقه 

هاي گرایش بـه مرکـز    البته نوسان مشاهده شده به دلیل استفاده از شاخص. بهتري دارد
دهـد کـه طبقـات     بررسی نشـان مـی   به عالوه. بندي است براي طبقه) میانه و میانگین(

شناسی  شناسی، روان پزشکی، روان مانند روان(تر با شاخص استناد علوم  موضوعی قوي
گرایش بـه ضـریب تـأثیر    ) شناسی زیستی، علوم اجتماعی و بیوپزشکی کاربردي، روان
آمارهاي توصیفی ضـریب تـأثیر بـراي مجـالت تعلـیم و       ،2در جدول . باالتري دارند

آمـده   2005تا  2000هاي  هاي استناد در فاصله سال پایگاه داده مجله گزارشتربیت در 
تر از یـک   اي که ضریب تأثیري پایین مجله) 2003( 2و بریتون 1بر اساس نظر کار. است

میانگین ضریب تـأثیر  . شود به عنوان ضریب پایین شناخته می ،آورد بخش به دست می
را نشـان   ٪584) 2005-2000(ررسـی  مجالت تعلیم و تربیت در شـش سـال مـورد ب   

بـراي   701/0هـاي آموزشـی و    براي طبقه تعلیم و تربیـت و پـژوهش   554/0(دهد  می
بـراي   431/0کلـی،   463/0(تر بـراي میانـه    هاي پایین ارزش). تعلیم و تربیت استثنایی

، )براي تعلیم و تربیت اسـتثنایی  605/0هاي آموزشی و  طبقه تعلیم و تربیت و پژوهش
بیـانگر آن  ها  این داده. ها به صورت مثبتی کجی دارند کند که داده امر را پیشنهاد می این

هاي بیشـتر   به عالوه تحلیل. هاي باالي مجالت به میانگین مرتبط است که ارزشاست 
مجلـه در   20و بیانگر آن است که  دهد نشان میروند افزایشی ضریب تأثیر مجالت را 

ضـریب تـأثیر   داراي  2005مجلـه در سـال    23و  2004مجله در سال  19، 2003سال 
  .اند بودهباالیی 

                                                                                                                                      
1. Carr 
2. Britton 
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  تفاوت بین طبقات حوزه تعلیم و تربیت در شاخص استناد علوم اجتماعی

تعلیم و «طبقه  هاي آماري بیانگر آن است که شاخص ضریب تأثیر تجزیه و تحلیل داده
 رونـد  »هـاي آموزشـی   وهشتعلـیم و تربیـت و پـژ   «نسبت بـه طبقـه    »تربیت استثنایی

رسد کـه تفـاوت مشـاهده شـده از لحـاظ       بنابراین منطقی به نظر می. دارد تري افزایش
 ،آسمیرونوف نشان داد -آزمون کولموگروف همچنین اجراي. دار باشد آماري نیز معنی

بـه سـمت    سـوق تبدیل به ریشـه دوم نیـز   . اند ها از توزیعی نرمال برخوردار بوده داده
نرمـال   بیـانگر آسمیرونوف نیز -تغییرات بعدي با آزمون کولموگروف .دارد نرمال بودن

مبـین آن  براي آزمایش نمونه مسـتقل   Tتحلیل آزمون . بودن معقول و قابل دفاع است
 2003و ) ( 2005هـاي   که در دو طبقـه بـراي سـال    است

متفاوت است، در حالی که مجالت طبقه تعلیم و تربیـت  ) (
هاي ضریب تـأثیر بـاالتري نسـبت بـه طبقـه تعلـیم و تربیـت و         زشاستثنایی داراي ار

دار نیستند وقتـی   ها خیلی معنی در هر حال، این تفاوت. باشند میهاي آموزشی  پژوهش
  ).(اندازه اثر کوچک است به ترتیب 
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  ثبات ضریب تأثیر مجالت تعلیم و تربیت 
رد آن فقـط زمـانی   کـارب ، رغم مسائلی که در خصوص ضـریب تـأثیر وجـود دارد    علی
تواند مفید باشد که متغیرهاي آن در طول سالیان مختلف روند تقریباً ثـابتی را طـی    می
مطالعات محدودي  ،در هر حال. کاربرد آن جاي پرسش دارد ،در غیر این صورت. کند

؛ سـوتر و کـوچر،   1983؛ اسـمارت،  1996آگیلـو،  (در این موضوع انجام شـده اسـت   
مورد به صورت تصـادفی   SSI (306(لو از شاخص استناد علوم در مطالعه آگی). 2001

که ضریب  بیانگر آن استهاي او  یافته. انتخاب و پایداري ضریب تأثیر آنها آزمون شد
  .اگر استنادهاي دو سال به چهار سال افزایش یابد ،تأثیر ثبات بیشتري خواهد داشت

کـه   دهد مینشان  داشت،یکه تمرکز بر مجالت علوم تربیت) 1983(مطالعه اسمارت 
به هر حال، در این موضوع نواقص محدودي گـزارش  . ضریب تأثیر داراي ثبات است

ثبـات ضـریب تـأثیر     ،سال پیش انجـام شـده   20که حدود  ،در این مطالعه. شده است
. شـده اسـت   محاسـبه همبسـتگی پیرسـون    مجالت علوم تربیتی با استفاده از ضـریب 

مورد نقد قـرار گرفتـه   وان شاخصی براي ثبات به کرات کاربرد تحلیل همبستگی به عن
ایـن آمارهـا   ). 2003، 4، تئودوسـیو 3؛ تسـی گیلـیس  1996، 2و ونـگ  1گـراو  مک( است

هـاي   هاي دو متغیري که در آن صـرفاً دو متغیـر در کـالس    طراحی شده براي پژوهش
ماتیک منـابع واریـانس سیسـت    ،عـالوه بـر ایـن   . شوند گیري مختلف بازنمایی می اندازه

ضریب همبسـتگی بـه    ،به عبارت دیگر. پیرسون سنجیده شود rتواند در  نمی) تورش(
یـک شـاخص   . حسـاس اسـت   هـا  نس دادههاي احتمـالی در میـانگین و واریـا    تفاوت
) ICC( 5اي تر و باثبات در مورد اثرهاي پیچیده، ضریب همبستگی درون طبقـه  مناسب

در بـین بعضـی ضـرایب گـزارش شـده       .شود است که از تحلیل واریانس برآورده می
براي بـرآورد  ) A, 1(اي  ، ضریب همبستگی درون طبقه)1996(گرا و ونگ  توسط مک

محاسـبه ضـریب   . شود هاي انتخاب شده جایگزینی مشاهده می توافق مطلق بین اندازه
کند کـه یـک منبـع     بر اساس مدل دو راهه، فرض می) A, 1(اي  همبستگی درون طبقه

ضـریب  . ماتیک در ارتباط با سال و مجالت تعلیم و تربیت وجـود دارد واریانس سیست
  .دهد ثبات یک اندازه تک را نشان می) A, 1(همبستگی درون طبقه اي 

                                                                                                                                      
1. McGraw  
2. Wong 
3. Tsigilis  
4. Theodosiou 
5. Intraclass correlation coefficient 
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 733/0دهـد کـه ارزش کلـی     اي نشـان مـی   محاسبه ضریب همبستگی درون طبقـه 
)793/0 ،699/0 ،CI 95٪ (752/0 )815/0 ،654/0 ،CI 95٪ (   بــراي طبقــه تعلــیم و

بـراي تعلـیم و   ) CI(95٪ 471/0-802/0( 640/0هـاي آموزشـی و    تربیت و پـژوهش 
کند که مجالت تعلیم و تربیت در طبقـه   پیشنهاد می ،ها این یافته. تربیت استثنایی است

سـال ثبـات    6هاي آموزشـی بـه صـورت نسـبی در فاصـلۀ       تعلیم و تربیت و پژوهش
) ٪70(اسـتثنایی از ارزش مـورد قبـول     ضریب تأثیر تعلیم و تربیـت . اند باالتري داشته

  .تر است و بنابراین ثبات کمتري در مقایسه با دیگر طبقه دارد پایین
  

  گیري بحث و نتیجه
توانـد فقـط بـر اسـاس      کـه نمـی   اسـت  مفهـومی چنـد بعـدي    ،کیفیت مجـالت علمـی  

بـه جـز   ). 2005لیچ، (شناختی مانند ضریب تأثیر سنجیده شود  هاي صرف کتاب شاخص
هاي فنی جدي که در محاسـبه ضـریب تـأثیر در بـاال ذکـر شـد، برابرسـازي         یتمحدود

، 1کـازال  - بـال ( نیسـت کیفیت یک مجله با تعداد استنادها در یـک دوره زمـانی عادالنـه    
امثال اینها در ارتبـاط  ... هایی مانند اصالت، خالقیت، روایی و  کیفیت با مشخصه). 2004
تواند کیفیت مجـالت   ض کنیم که ضریب تأثیر میحتی اگر فر). 2004کازل،  - بال(است 

را بسنجد، مجالت مورد مقایسه باید به حوزه علمی یکسانی تعلق داشته باشند، بـه یـک   
؛ 2004، 3کـوهن  و 2کـالترن بـورن  (زبان و در کشورهاي تقریباً همسان چاپ شده باشند 

اي را بـر اسـاس    سهتواند هر نوع مقای فقط با فراهم بودن این شرایط می). 2004، 4منسک
هـایی   بر اسـاس نظـر منسـک، مجـالت علمـی داراي ارزش     . دباشدار  ضریب تأثیر معنی

هستند که تحت تأثیر جو جامعه علمی و رفتارهاي پژوهشگران و خوانندگان آنهـا قـرار   
توانـد بازتـاب اسـتفاده گسـترده از      دهد که ضـرایب تـأثیر نمـی    مطالعات نشان می. دارد

  ).2004منسک، (تخصصان باشد مجالت به وسیله م
اهمیت نسـبی مجـالت علـوم تربیتـی تنهـا بـر        ارزیابیمطالعه حاضر نشان داد که 

اگر  حاصل خواهد شد،اطالعات بیشتر . پذیر نیست اساس شاخص ضریب تأثیر امکان
به عنوان مثـال، یـک مجلـه از    . میانگین و یا میانه موضوعات بیشتري در دسترس باشد

بـر اسـاس   ( 6/0هاي آموزشی با ضـریب تـأثیر بـاالي     بیت و پژوهشطبقه تعلیم و تر
اي بـا ضـریب پـایین در نظـر      تواند مجله نمی) بر اساس میانه( 5/0و یا حتی ) میانگین

  .تر از متوسط باشد گرفته شود، اگرچه این عدد پایین
                                                                                                                                      
1. Buela-Casal 
2. Kaltenborn  
3. Kuhn 
4. Manske 
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هـاي مهمـی    کار علمی بر اساس ضریب تأثیر مجالت، اسـتلزام   تردید، ارزشیابی بی
ماننـد  (هـا   یـا سـازمان  ) مانند فرصت، شغل، حقوق، ارتقـاء و امثـال اینهـا   (اي افراد بر

بنابراین ثبات موقت ضـریب تـأثیر اهمیـت بـاالیی دارد     . به دنبال دارد) گذاري سرمایه
مزیت مطالعه حاضر نسبت به موارد قبلی اسـتفاده از ضـریب   ). 2001سوتر و کوچر، (

جه بـه ایـن کـه بسـیاري ایـن شـاخص را بـراي        اي است، با تو همبستگی درون طبقه
هاي ما حاکی  یافته). 2003گیلس و تئودوسیو،  تی(دانند  محاسبه میزان ثبات مناسب می

هـاي   هاي علوم تربیتی طبقه تعلیم و تربیـت و پـژوهش   بندي مجله از این است که رتبه
اهـد  سـاله ثبـات بهتـري خو    6آموزشی بر اساس ضریب تأثیر در یـک فاصـله زمـانی    

تعلیم و تربیت   هاي ضریب تأثیر در طبقه نوسان و افت و خیز زیادي در ارزش. داشت
در صورتی که بین زمان وصول مقاله و چاپ آن فاصـله زیـادي   . شداستثنایی مشاهده 

دلیل و یـا دالیـل بـاال و پـایین     . تواند تغییر کند وجود داشته باشد، ضریب تأثیر نیز می
؛ سـوتر و کـوچر،   1996آلیگـو،  (شناخته شـده نیسـت    ها لهمقاشدن دوره زمانی چاپ 

 هـاي  مقالهیک راه چاره براي افزایش ثبات ضریب تأثیر مجالت افزایش زمان ). 2001
مطالعات آینده قـوت و  ). 1996آلیگو، (باشد  میسال  4سال به  2قبلی و چاپ شده از 

  .ضعف آن را نشان خواهد داد
رفته و استفاده گر اکثراً براي علوم طبیعی به کار مهم است که ضریب تأثی ،این نکته

. کند از آن براي ارزشیابی مجالت علوم تربیتی کمی روایی نتایج را با مشکل مواجه می
در مقایسه با علوم طبیعی، علوم اجتماعی، بیشتر با انسان سروکار دارد، ادبیات خـاص  

اسـتناد در آن از الگوهـاي   اي دارد و  خود را داراست، ارتباطـات در آن تعریـف ویـژه   
شـناختی در حـوزه علـوم اجتمـاعی،      در بررسی مطالعات کتاب. کند خاصی پیروي می

که تحلیل ادبیات حوزة علـوم اجتمـاعی ایـن واقعیـت را      کند میگزارش  1999هیکز، 
هــاي رقابــت و  ســازد کــه پــژوهش علــوم اجتمــاعی بــه وســیله پــارادایم روشــن مــی

بـر اسـاس مـدخل عمـومی علـوم      ). 193ص . (شـود  یهاي ملی شناخته م گیري جهت
گوید اکثـر   می) 1999(تکنولوژي و صنعت در کتابخانه سلطنتی انگلستان، موریس لین 

هاي علمی محـض را دارا   حوزه هاي علوم انسانی جوان بوده و به ندرت شرایط رشته
عی را کند که علوم اجتمـا  هاي متعددي را خاطر نشان می او ویژگی). 131ص (هستند 

المللی، عبارات مورد استفاده کـه کـاربرد    نماید؛ عدم وجود مفهوم یکسان بین تمایز می
هـاي شـدید ملـی و تـرجیح      گیـري  المللی دارند اما همیشه یکسان نیسـتند؛ جهـت   بین

دانشمندان علوم اجتماعی براي چاپ مطالعات و تحقیقات به زبان خودشـان، و تغییـر   
همۀ این خصوصیات عجیـب  . ند برگردان به زبان بومینسبی تحقیقات گذشته در فرای

  .کنند سازماندهی و کنترل اطالعات در علوم اجتماعی را دشوارتر می
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؛ گالنــزل و 2000ماننــد اندرســون،  (از ایــن گذشــته، برخــی از نویســندگان    
). 1989، 5و درك 4، و دبـروین 3، زوان2؛ نـدروف 1999؛ هیکـز،  1999، 1لـین ف اسکوپ

اند که در علوم اجتماعی، مجالت همواره ابزار اولیه ارتباطات علمـی   خاطر نشان کرده
اي موارد  ها، مطالب پیش پا افتاده و در پاره ها، کنفرانس ها، فصول کتاب کتاب. اند نبوده

ایـن  . انـد  غیر علمی نقش مهمی در ترویج و انتشار دانش علمی در ایـن حـوزه داشـته   
ه سادگی قابـل دسـتیابی نیسـتند، و از ایـن رو     هاي مستندسازي به دلیل این که ب روش
هاي ارزشیابی مستندات علمی و شاخصی ماننـد ضـریب تـأثیر در     توان با شاخص نمی

  .موردشان قضاوت کرد
ها خیلی خوب سـازماندهی شـده و    از سوي دیگر، علوم اجتماعی در بعضی بخش

) 1999هیکـز،  (است  المللی پیدا کرده و ادبیات آن براي همگان شناخته شده جنبه بین
در نتیجـه بـراي پژوهشـگران    . هـاي سـنجش کمـی هسـتند     و از این رو نیازمند روش

هاي ارزشیابی علمی را در مورد آنها بداننـد و   ضروري است چگونگی کاربرد شاخص
منـد بـه اجرایـی کـردن      در برخی موارد، افراد عالقـه . هاي بالقوه آن را بشناسند چالش

راي سنجش عملکـرد پژوهشـی بایـد از ایـن واقعیـت کـه       هاي کمی ب کاربرد شاخص
چـاپ شـده در مجـالت     هـاي  مقالهتک  تواند شاخصی روا براي تک ضریب تأثیر نمی
هـاي   شـاخص : کنـد  بیـان مـی  ) 2004(کـازال   -همان طـور کـه بـال   . باشد، آگاه باشند

یـت  شـوند؟، کـه کیف   به عنوان پارامترهاي کمی اسـتناد تفسـیر مـی   (....) شناختی  کتاب
ها ممکن اسـت در   اگرچه این شاخص. دهد محصوالت و دوره مواد چاپی را نشان می

مواردي کیفیت مقاالت و مجالت را دربرگیرد، اما نمـی توانـد جانشـینی بـراي سـایر      
  .پارامترهایی که به صورت مستقیم به کیفیت مربوطند باشد

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1. Schoepflin 
2. Nederhof  
3. Zwaan 
4. Debruin 
5. Derek 
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