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سياست علم و فنّاوري

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزة اقتصاد مورد تأیید
وزرات علوم ،تحقیقات و فنّاوري
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 - 1كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه تربيت مدرس
 - 2عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد
 - 3عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
تحقیق حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر 1نشریات حوزة اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات وفنّاوري مي پردازد .نوع تحقیق ،علمسنجي است که با
استفاده از روشهاي پیمایشي ،تحلیل استنادي و کتابخانهاي به انجام رسیده است .داده هاي تحقیق با استفاده از پایگاه استنادي علوم جهان اسالم «آي .اس .سي، 2».
پرسشنامه و تورق نشریات مورد مطالعه گردآوري شده است .متغیرهاي مستقل تحقیق شامل خوداستنادي ،همآیندي مؤلفان ،کیفیت مقاالت ،شهرت ،تأخیر در انتشار
به موقع ،نسبت مقاالت مروري ،قیمت ،میزان رد مقاالت و دسترسي آزاد است .ضریب تأثیرنشریات مورد مطالعه ،متغیر وابسته تحقیق را تشکیل مي دهد .نتایج تحلیل
همبستگي نشان داد که عوامل خوداستنادي ،کیفیت مقاالت ،هم آیندي مؤلفان ،تأخیر در انتشار به موقع ،نسبت مقاالت مروري و میزان رد مقاالت ،رابطه معني داري با
ضریب تأثیرنشریات دارند .از سوي دیگر ،عوامل شهرت و قیمت رابطه معني داري با ضریب تأثیرنشریات ندارند .همچنین ،دسترسي آزاد تغییر معني داري در ضریب
تأثیرنشریات مورد مطالعه ایجاد نکرده است .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان مي دهد که در تأثیر هم زمان متغیرهاي مستقل تحقیق بر ضریب تأثیر  ،عوامل میزان
رد مقاالت ،خوداستنادي ،کیفیت ،هم آیندي مؤلفان ،نسبت مقاالت مروري و تأخیر در انتشار ،به ترتیب بر ضریب تأثیر نشریات اثر ميگذارند.
كليدواژهها :ایران ،ضریب تأثیر ،علمسنجي ،نشریات اقتصاد ،وزارت علوم

 - 1مقدمه 

زمینة ارزیابي نشریات نیز مورد توجه قرار ميگیرند .یکي از

در سدة بیستم ،روند افزایشي انتشار منابع تخصصي موجب ایجاد و
گسترش مؤسسات عمدة چکیده نویسي و نمایهسازي ،با هدف
دسترسپذیرتر کردن اطالعات شد ،بهگونهاي که امروزه این
مؤسسات ،به نظام عمومي اشاعة اطالعات تبدیل شدهاند] [1و در

مؤسساتي که در سدة بیستم میالدي با هدف ایجاد خدمات ارزش
افزوده براي منابع اطالعاتي ،بهویژه براي نشریات ،ایجاد شده است،
مؤسسه اطالعات علمي « آي .اس .آي ».است که در فیالدلفیاي
امریکا واقع است .هدف آي .اس .آي .که فراهمکنندة خدمات
اطالعاتي دستدوم بهشمار مي رود ،تحت پوشش قرار دادن مهمترین
نشریات جهان برا ي آگاهي رساني و برآورده کردن نیاز اطالعاتي
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مشترکانش است] . [2این مؤسسه در انتخاب نشریات براي تحت
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پوشش قرار دادن در نمایة استنادي ،در کنار استانداردهاي قراردادي

ناشران و سردبیران نشریات در بهبود ضریب تأثیرنشریات چه

انتشار نشریات و قضاوت هاي متخصصان ،از ضریب تأثیراستفاده

گامهایي ميتوانند بردارند.

ميکند که بهکوشش یوجین گارفیلد  1در اوایل دهة  1691میالدي
ابداع شده است.

هدف اصلي تحقیق ،شناسایي عوامل م ؤثر بر ضریب تأثیرو
بررسي آن در نشریات حوزة اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم و ارائة

آي .اس .آي .توانایي تحت پوشش دادن همة نشریات

پیشنهادهایي با توجه به پرسش هایي است که در زیر آمده است.

داوريشدة جهان را ندارد .بنابراین ،این مؤسسه همواره کشورها را

 . 1رابطة هریک از عوامل «کیفیت نشریه»« ،خوداستنادي»،

به تولید داده هاي استنادي براي نشریات بومي خود ،در زمینة ارزیابي

«شهرت نشریه»« ،همآیندي مؤلفان» « ،8تأخیر در انتشار»« ،میزان رد

و رتبهبندي آن ها تشویق کرده است .در کشور ما نیز مرکز منطقهاي

مقاالت»« ،قیمت» و « نسبت مقاالت مروري» با ضریب تأثیرنشریات

اطالع رساني علوم و فنّاوري] [8از سال  1811و جهاد دانشگاهي از

مورد تأیید اقتصاد به چه صورت است؟

سال  1818پایگاه گزارش هاي استنادي نشریات فارسي را عرضه
کردهاند و در زمینة محاسبه و انتشار شاخصهاي مهم استنادي،

 .2تأثیر دسترسي آزاد  4بر ضریب تأثیرنشریات مورد تأیید حوزة
اقتصاد به چه صورت است؟

همچون ضریب تأثیر  ،شاخص آني و نیم عمر استناد براي نشریات

 .8در تأثیر هم زمان هریک از عوامل مستقل تحقیق بر ضریب

داخلي اقدام کردهاند  .2این دو مرکز توانستهاند شاخصهاي یاد شده

تأثیر نشریات ،چه عواملي به عنوان متغیرهاي پیشگویيکنندة ضریب

را براي حجم وسیعي از نشریات مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات

تأثیر نشریات مورد تأیید اقتصاد ،مطرح ميشوند؟

و فنّاوري ،و همچنین وزارت درمان ،بهداشت و آموزش پزشکي ،از
سال  1811به بعد ،تولید و منتشر کنند.
با نگاهي کلي به ضریب تأثیرنشریات موجود در آي .اس .سي.
و مرکز جهاد دانشگاهي ،ميتوان پيبرد که ضریب تأثیرنشریات در
ایران بسیار پایین و غالباً در فاصله صفر و  1/5قرار دارد .این امر
حاکي از تعداد کم استنادهاي دریافتي مقولههاي منتشرشده نسبت به
تعداد مقولههاي منتشرشده است ،یا به عبارتي دیگر ،نشاندهندة
استفادة ناچیز جامعة علمي از علم تولیدشده در داخل کشور است که
مانعي در برابر رشد علمي کشور ،محسوب ميشود .نشریات حوزة
اقتصاد نیز که سهم مناسبي در نشریات مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوري به خود اختصاص دادهاند ،از قاعدة باال مستثنا

 - 2عوامل مؤثر بر ضریب تأثير
ضریب تأثیر در واقع محاسبهاي ریاضي است که بیان ميکند چگونه
مقاله هاي هر نشریه ،در دورة زماني دوسالة پس از انتشارشان ،آثار
دیگر پژوهشگران را تحت تأثیر قرار دادهاند] .[4ضریب تأثیر نسبت
بین استنادهاي دریافتي نشریه و آیتم هاي قابل استناد آن است .مقدار
آن در سالي خاص ،از تقسیم تعداد استنادهاي دریافتي نشریه در آن
سال بهوسیله آیتمهاي منتشرشدهاش در دو سال پیش از آن سال ،بر
آیتم هاي قابل استناد منتشرشده در نشریه در طي دو سال اخیر،
بهدست ميآید].[9

نیستند و ضریب تأثیرآن ها نیز غالباً در حد فاصل صفر و  1/5قرار
دارد .در این میان ،برخي از نشریات حوزه ،توانستهاند در برخي
سالها نسبت به سال هاي دیگر ضریب تأثیر بهتري را کسب کنند.
همچنین ،برخي از نشریات مورد تأیید اقتصاد ،موفق شدهاند در طول
سال هاي مختلف ضریب تأثیر بهتري را نسبت به دیگر نشریات
حوزة بهدست آورند .بنابراین ،این پرسشها پیش مي آید که چه
عامل هایي بر ضریب تأثیر نشریات مورد تأیید اقتصاد تأثیر گذارند و

در تحقیق حاضر ،براي شناسایي عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر
نشریات ،پس از بررسي و کنکاش در ادبیات موضوعي ،عوامل
مختلفي شناسایي شد و از بین آن ها ،عوامل عیني قابل بررسي و
سازگار با شرایط نشریات ایراني ،انتخاب شد .درپي تالش ميشود
به هریک از این عوامل پرداخته شود.

 1- 2كيفيت نشریه
1 Garfield, E.
 .2در پژوهشهاي معدودي که از انتشار شاخصهاي علممسمنجي در کشمورمان ،در حموزة
ضریب تأثیر و شاخص آني نشریات فارسي انجام شده است ،پژوهشگران ناگزیر از محاسبه

کیفیت نشریه به شیوة سنتي با استفاده از اندازهگیريهاي کمي مانند
گردش نشریات ،شمار صفحات هر جلد ،پوشش بهوسیله خدمات

دستي این شاخصها بودند که فرایندي بسیار طوالني ،دشوار و وقتگیر است .از جمله این
پژوهش ها ،ميتوان به پژوهش نجفي ،مؤمنزاده و مرادي ] [ 5اشاره کرد که به تعیین ضریب

8. associativity

تأثیر و شاخص آني نشریات حوزة پزشکي پرداختهاند.

4. open access
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نمایهسازي و بسامد استناد در متون و منابع ،سنجیده ميشود].[7

دسترس هستند ،بیش تر از زماني است که به صورت متن کامل در

سؤاالتي که دربارة با کیفیت نشریه و ضریب تأثیر مطرحاند ،به این

دسترس نبودهاند.
9

قرار است :چه نوع رابطهاي بین این دو وجود دارد؟ آیا کیفیت

مورالي و دیگران ] [16در بررسي تأثیر وضعیت پیوسته

مقاالت نشریه بر ضریب تأثیرآن اثر ميگذارد؟ آیا ضریب

نشریات کاردیولوژي ،نفرولوژي و هماتولوژي بر ضریب تأثیر آنها،

تأثیرميتواند شاخصي براي کیفیت نشریه باشد؟ بهگونه

دریافتند که نشریات داراي متن کامل بر روي پایگاه مدالین ،داراي

شگفتانگیزي بسیاري از صاحب نظران روش محاسبة ضریب تأثیررا

ضریب تأثیر بیشتري از نشریاتي بودهاند که صرفاً داراي چکیده روي

به بوته نقد گذاشتهاند .اما ارزیابي هاي تجربي در چگونگي ارتباط

پایگاه بودهاند یا اصالً روي پایگاه قرار نداشتهاند .مولر و دیگران

7

ضریب تأثیربا کیفیت نشریه ،تا حدودي کم است] .[1در مطالعاتي که

] [21در تحقیقي دیگر ،نتایج مشابهي را براي نشریات عمومي

صورت گرفته است ،برخي رابطة بین ضریب تأثیر و کیفیت نشریه را

پزشکي بهدست آوردند .همچنین ،آنها دریافتند که ضریب تأثیر

نشان دادهاند][11،6 ،1؛ در حاليکه در برخي دیگر چنین روابطي

نشریات یادشده پس از قرار گرفتن به صورت متن کامل بر روي

بهدست نیامده است].[12،11

پایگاه ،تغییر معنيداري کرده و افزایش یافته است.

 2- 2خوداستنادي

 4- 2شهرت نشریه

خوداستنادي گونه هاي مختلفي دارد که نوع مورد بحث ما در این

هدف سازماني علم ،توسعة دانش معتبر است .نشریات بهدلیل اینکه

تحقیق ،خوداستنادي نشریه  1است .در این خوداستنادي ،مقالهاي در

داوري ميشوند ،اعتبار مورد نظر را فراهم مي آورند .اما برخي از

نشریهاي خاص ،به آثار منتشرشدة قبلي در همان نشریه استناد

نشریات داوريشده ،اعتبار بیشتري نسبت به دیگر نشریات به دست

ميکند] . [18به هر حال ،بخشي از استنادهایي که نشریه دریافت

مي آورند .از این لحاظ ،ممکن است که نشریهاي به موقعیت باالیي

ميکند ،از مقاالتي است که بیشتر در آن نشریه منتشر شدهاند .این

در میان نشریات حوزة خویش دست یابد ،اما نه به خاطر اینکه

امر ،اگرچه ميتواند نشاندهندة تعامل نشریه با آثار موضوعي خود

داراي مقاالت با کیفیت و تاثیرگذاري است ،بلکه به دالیلي مثل

باشد ،موجب وارد شدن انتقاداتي بر ضریب تأثیر شده است؛ چرا که

قدرت حامیان نشریه ،قدمت انتشار ،وضعیت تجربي  -نظري و

عقیده بر این است که خوداستنادي ،به طور ساختگي ضریب

حرفهاي -عملي مقاالتش ،شهرت سردبیر ،ویراستاران و هیئت

تأثیرنشریه را متورم ميکند و تخمین سوگیرانهاي از ارزش نشریه

تحریریه و مانند آن ها باشد .براي مثال ،ممکن است نشریهاي با

بهدست ميدهد .از این رو ،در بسیاري از مطالعات علمسنجي ،خود

قدمت طوالني و داراي موضوعي خاص ،از نشریة دیگري که داراي

استنادي به عنوان خشه  2در نظر گرفته ميشود].[14

مقاالت تاثیرگذار و در نتیجه ،ضریب تأثیر باالیي است ،شهرت

اغلب پژوهشگران ،مانند قانع] ،[15فاسوالکي و دیگران ،[19] 8

بیشتري بهدست آورد].[21

آنسیل  4و دیگران] ،[17و زاوس ،جانیس ،و پاناگیتوس ،[11] 5

مسئلة رابطة بین شهرت و ضریب تأثیرنشریات ،همواره مورد

وجود رابطة معنيدار بین خوداستنادي و ضریب تأثیرنشریات را

توجه محققان و پژوهشگران حوزة علمسنجي قرار داشته است .گلن

1

گزارش کردهاند.

گلن  [22] 1به بررسي رابطة بین ضریب تأثیرنشریات جامعهشناسي و
و امتیاز شهرت بهدست آمده براي هر نشریه از نظر متخصصان

 3- 2دسترسي آزاد

جامعهشناسي پرداخته است .تحقیق او آشکار ساخت که رابطهاي نه

عقیده رایج براین است که دسترسي آزاد نشریات بر ضریب تأثیر

چندان قوي بین دو متغیر پیش گفته وجود دارد .بسیاري از نشریات

آنها تأثیر مي گذارد و آن را افزایش ميدهد .چنین فرض ميشود

مشهور و معتبر ،ضرایب تأثیرپاییني دارند .گیلس و رایت  [22] 6و

که ضریب تأثیر نشریات ،در زماني که به صورت متن کامل در
1. journal self-citation
2. noise

9. Murali et al.

8. Fossoulaki et al.

7. Muller et al.

4. Anseel

1. Glenn

5. Zavos, Jannis, & panagitos

6. Gilles & Wright
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مایر  [28] 1گزارش کردهاند که بین شهرت و ضریب تأثیرنشریات

امر موجب ميشود که مقاالت باکیفیت انتخاب شوند و در نتیجه

رابطه معنيداري وجود ندارد.

کیفیت نشریه افزایش یابد .کو رمیس و کورمیس  [81] 9در مطالعهاي
به بررسي رابطه بین ضریب تأثیرنشریات رادیولوژي نمایهشده در

 5- 2هم آیندي مؤلفان

آي .اس .آي .و میزان رد مقاالت در هریک از نشریات پرداختند.

هم آیندي مؤلفان رابطة تنگاتنگي با همکاري علمي و بهویژه

نتیجة تحقیق آن ها ،یک رابطه خطي ضعیفي را بین دو متغیر مذکور

هم تألیفي دارد که عبارت است از متوسط تعداد مؤلفان به ازاي هر

نشان داده است.

مقاله در گروهي از مقاالت (مثالً یک شماره) مقدار آن از تقسیم تعداد
مؤلفان مقاالت بر تعداد مقاالت بهدست ميآید.
با استفاده ا ز همتالیفي به منزلة شاخص همکاري ،مطالعات
گوناگوني تأثیر همکاري علمي را بر میزان استناد به مقاالت ،به عنوان
شاخص کیفیت آنها ،بررسي کردهاند .در برخي از مطالعات ،تعداد
مؤلفان مقاالت با میزان استناد به آنها رابطة مستقیمي داشته ]،[24،25
در حاليکه دربرخي دیگر چنین رابطهاي مشاهده نشده است].[29
امین و مابه  [27] 2معتقدند ضریب تأثیرميتواند تحت تأثیرتعداد مؤلفان
مؤلفان به ازاي هر مقاله که درواقع همایندي مؤلفان است ،واقع شود.
آن ها از این فرضیه حمایت ميکنند که بین متوسط تعداد مؤلفان به
ازاي هر مقاله و متوسط ضریب تأثیر براي یک حوزة موضوعي رابطة
معنيداري وجود دارد .کلمن  [21] 8در بررسي متقابل ضریب تأثیر و
همایندي مؤلفان در نشریه آموزش براي کتابداري و اطالعرساني  ،4پي
برده است که با وجود کاهش ضریب تأثیرنشریه از سال  1614به بعد،
همایندي مؤلفان آن افزایش خوبي داشته است.

 8- 2تأخير در انتشار
متکالف  [82] 7از جمله کساني است که ضریب تأثیر نشریات را با
تأخیر در انتشار نشریه مرتبط کرده است .تأثیراین عامل بر ضریب
تأثیر را مي توان در دو حالت بیان کرد؛ در حالت اول ،تأخیر در
انتشار مقالهاي که قرار است در آینده استنادهایي را براي نشریه
دریافت کند ،موجب از دست ر فتن بخشي یا تمام بازة دو ساله براي
دریافت استناد شده و بدین ترتیب ،از تأثیرگذاري مطلوب مقاله در
ضریب تأثیر نشریه کاسته ميشود .این همان چیزي است که
گارفیلد] [88نیز دربارة آن هشدار داده است .در حالت دوم ،قرار
گرفتن مقالة استنادکننده در فرایند طوالني داوري و ترافیک مقاالت
پذیرفتهشده ،باعث ميشود مقاله زماني منتشر شود که بخش زیادي
از بازة زماني دوساله پر شده و در عمل ارجاعات صورت گرفته در
آن ،تأثیري در ضریب تأثیر نشریة استنادشونده نخواهد داشت.
بنابراین ،از آنجا که در محاسبه ضریب تأثیر نشریة ،فقط استنادات به

 2- 6رد مقاالت رسيده به نشریه

م قاالت نشریه در دو سال بعد از انتشارشان ،مؤثر واقع ميشوند،

چنین فرض ميشود که مقاالت داراي باالترین ضریب تأثیر ،بیشترین

مدت زمان طوالني داوري و تأخیر در انتشار ،ممکن است هم بر

میزان رد مقاالت را دارا هستند .مثالً نشریه انجمن پزشکي امریکا که

ضریب تأثیر نشریه منتشرکنندة استناد و هم بر ضریب تأثیر نشریة

در سال  2114به ضریب تأثیري برابر با  24/1دست یافت ،از میزان

دریافتکننده استناد ،اثرگذاشته و آن را کاهش دهد].[84،85

پذیرش مقاالت به میزان  6درصد برخوردار بوده است] .[26به عقیدة
اپتف  ،[81] 5بهترین نشریات در هر حوزهاي ،آنهایي هستند که
گرفتن پذیرش براي یک مقاله در آن ،کار بسیار مشکلي باشد .از نظر
وي ،این نشریات ،همان هایي هستند که باالترین ضریب تأثیر را
دارند .وي در توجیه این نتیجه گیري که ضریب تأثیر نشریات،
پیشگویيکننده کیفیت آن ها هستند ،چنین استدالل ميکند که
نشریات داراي ضریب تأثیر باال ،مقاالت بسیاري از نویسندگان
دریافت ميکند که بخش زیادي از آنها رد ميشود .در نهایت ،این
1. Maier

 9- 2قيمت
برخي عقیده دا رند که بهترین نشریات آنهایي هستند که به
چاپ رساندن مقاله در آن ها از بقیه نشریات دشوارتر است و
این ها همان نشریاتي هستند که ضریب تأثیر باالیي دارند].[89
پرسش این است که این نشریات به لحاظ قیمت در بین
نشریات هم حوزة خود در چه سطحي قرار دارند و آیا نشریات
داراي ضریب تأثیرباال ،گرانترند؟
مطالعة برگاستورم و برگاستورم  [87] 1نشان داد که بین قیمت

2. Amin & Mabe
8. Coleman

9. Kurmis & Kurmis

4. Journal of Education for Library and Information Science

7. Metcalf

5. Opthof

1. Bergstorm & Bergstorm
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ارائهشده به کتابخانه هاي دانشگاهي از سوي ناشران تجاري و ناشران

ابزار گردآوري اطالعات :داده هاي تحقیق با استفاده از پایگاه

دانشگاهي و جوامع تخصصي تفاوت چشمگیري وجود دارد .براي

آي .اس .سي ،.پرسش نامه و تورق نشریات مورد مطالعه گردآوري

نمونه ،در رشتة اکولوژي و علوم اقتصادي «میانگین قیمت اشتراک

شده است؛ بدین صورت که داده هاي مربوط به ضریب تأثیر نشریات

نشریات به ازاي هر صفحه» براي ناشران تجاري پنج مرتبه گرانتر از

از پایگاه آي .اس .سي .بهدست آمد .داده هاي مربوط به کیفیت و

نشریات ناشران دانشگاهي و جوامع تخصصي بوده است .این گراني

شهرت نشریات ،از طریق پرسش نامها ي که براي متخصصان حوزة

قیمت ،نشاندهندة تفاوت در تعداد استنادهایي که به نشریه ميشود،

اقتصاد فرستاده شد ،گرد آوري گردید .دادههاي مربوط به دسترسي

نیست .براي نشریات ناشران تجاري «میانگین قیمت به ازاي هر

آزاد ،میزان رد مقاالت و تأخیر در انتشار به موقع نشریه ،از طریق

استناد» حدود  15مرتبه گرانتر از ناشران دانشگاهي و جوامع

پرسش نامهاي که به سردبیران آنها ارسال شد ،جمعآوري گردید.

تخصصي بود .همچنین ،گلیني مقدم] [89به بررسي رابطة بین قیمت

داده هاي مربوط به خوداستنادي ،هم آیندي مؤلفان ،نسبت مقاالت

و ضریب تأثیر نشریات برتر مؤسسة تحقیقات علمي هند پرداخته

مروري و قیمت نشریات از طریق تورق نشریات حاصل آمد.

است .تحقیق او آشکار ميسازد که تفاوت قیمت دلیل بر باال بودن
ضریب تأثیر نشریات یا استفاده بیشتر از آنها نیست.

دوره مطالعه تحقيق  :فاصله بین سالهاي  1871تا  1815را
دربرميگیرد .سال  1871از این رو به عنوان سال اول دوره انتخاب
شده که در آي .اس .سي ،.ضریب تأثیر براي نشریات از سال 1811

 11- 2نسبت مقاالت مروري

به بعد محاسبه شده است .با توجه به تاثیرپذیري ضریب تأثیر نشریه

برخي معتقدند که مقاالت مروري بیشتر از مقاالت پژوهشي اصیل

از انتشارات دو سال ماقبل آن ،سال  1871به عنوان سال اول دوره

استناد دریافت مي کنند و این امر به طور غیرطبیعي ،ضریب تأثیر

تعیین شده است .اما در مورد انتخاب سال آخر دوره ،به دلیل اینکه

نشریاتي را که بیشتر به انتشار مقاالت مروري ميپردازند ،افزایش

در زمان انجام تحقیق( ،) 1817هنوز ضریب تأثیر برخي از نشریات

ميدهد] .[41- 81براي مثال 9 ،نشریه از  11نشریة برتر علوم عصبي،

در سال  1819به وسیله پایگاه مذکور محاسبه نشده بود ،سال 1815

به طور منحصر به فردي به انتشار مقاالت مروري مبادرت ميورزند.

به عنوان پایان دورة تحقیق انتخاب شد.

همچنین  5نشریه از  11نشریة برتر زیستپزشکي به لحاظ ضریب
تأثیر ،درصد بیشتري از محتواي خود را به مقاالت مروري اختصاص
ميدهند .بنابراین ،نشریات ترغیب ميشوند تا این ن وع مقاالت را به
عنوان بخشي از راهبرد انتشار بیشتر مورد توجه قرار دهند].[41

 - 3روششناسي
روش تحقيق :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علمسنجي است که با
استفاده از روش هاي پیمایشي ،تحلیل استنادي و کتابخانهاي به انجام
رسیده است .نشریات مورد تأیید اقتصاد که دادههاي استنادي آنها در
آي .اس .سي .موجود است ،براي مطالعه در تحقیق انتخاب شدند.
دلیل انتخاب نشریات اقتصادي آن است که حوزة مذکور در ایران
داراي بیشترین تعداد نشریات مورد تأیید ( 18عنوان) را است .دادههاي
استنادي  11عنوان از آن ها در پایگاه آي .اس .سي .موجود بود .براي
کنترل تأثیرتنوع موضوعي بر نتایج تحقیق ،و همچنین با توجه به اینکه
در پژوهشهاي مشابه انجام گرفته در خارج از ایران ،به مطالعة نشریات
یک حوزة پرداخته شده ،در پژوهش حاضر نیز تنها عوامل مرتبط با
ضریب تأثیرنشریات یک حوزه را بررسي کرده است.

 - 4یافتهها
جدول  1میانگین هریک از متغیرهاي مستقل و وابستة تحقیق ،بهجز
عامل خوداستنادي و دسترسي آزاد ،را براي نشریات مورد مطالعه در
طول دورة تحقیق نشان ميدهد .در ادامه توضیح مختصري دربارة
هریک از عوامل آمده است.



جدول فوق ،میانگین ضریب تأثیر هر نشریه را از سال

 1811تا  1815نشان ميدهد .همان طور که این جدول نشان ميدهد،
نشریات پژوهش نامه بازرگاني و بررسيهاي بازرگاني به ترتیب
باالترین و پایینترین میانگین ضریب تأثیر را در بین نشریات مورد
مطالعه به خود اختصاص دادهاند.



از دیدگاه متخصصان حوزة اقتصاد ،نشریه پژوهش نامه

بازرگاني ،باالترین نمرة کیفیت ،و نشریة بررسيهاي بازرگاني،
پایینترین نمرة کیفیت را کسب کردهاند.
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جدول  )1ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق ،بهجز عامل خوداستنادي ودسترسي آزاد،براي نشریات مورد مطالعه در طول دوره تحقيق
متغيرها
عنوان نشریه

ضریب
تأثير

كيفيت

شهرت

همآیندي

تأخير در

ميزان رد مقاالت

مؤلفان

انتشار (به ماه)

( درصد)

قيمت

نسبت مقاالت

(هزار ریال) مروري ( درصد)

اقتصاد کشاورزي و توسعه

1/116

7/12

4/27

1/15

1/12

41/5

88/57

14

بررسيهاي بازرگاني

1/116

8/66

8/98

1/16

2/17

11

87/71

61

برنامه و بودجه

1/118

7/98

9/81

1/86

2/21

55

21/57

28

پژوهش ها و سیاست هاي اقتصادي

1/166

5/46

5/41

1/42

1/12

54

12/15

22

پژوهشنامه اقتصادي

1/149

5/11

7/12

1/42

1/74

47/4

29/11

81

پژوهشنامه بازرگاني

1/216

1/81

7/59

1/75

1/14

75

21/11

14

پژوهش هاي اقتصادي

1/16

5/74

9/97

1/75

1/58

51

49/41

21

جستارهاي اقتصادي

1/15

4/28

2/17

1/42

1/49

47/5

19/11

45

پژوهش هاي اقتصادي ایران

1/224

1/11

7/81

1/71

1/1

99

26/14

16

تحقیقات اقتصادي

1/19

7/52

1/41

1/72

1/54

71/5

11/11

11



از دیدگاه متخصصان حوزة اقتصاد ،نشریة تحقیقات

اقتصادي مشهورترین مجله در بین نشریات مورد مطالعه است.
نشریة جستارهاي اقتصادي داراي پایینترین درجة شهرت است.



میزان رد مقاالت رسیده به نشریات مورد مطالعه ،در اغلب

موارد باالست .میانگین درصد رد مقاالت نشریة پژوهشهاي
اقتصادي ایران از سال  1871تا  ،1814باالترین ،و میانگین درصد رد

اختصاص دادهاند.



قیمت اغلب نشریات در فاصلة سالهاي مطالعه ،تغییر

چنداني نکرده است .میانگین بهاي نشریة پژوهشهاي اقتصادي
مدرس از  1871تا  ،1814باالترین و میانگین بهاي نشریة تحقیقات
اقتصادي در طي همین سالها ،پایینترین بوده است.



همة نشریات مورد مطالعه ،داراي تأخیر در انتشار به موقع

مقاالت نشریة بررسيهاي بازرگاني در طي همین سالها ،پایینترین

هستند .نشریات جستارهاي اقتصادي و برنامه و بودجه ،به ترتیب

بوده است.

داراي کمترین و بیشترین تأخیر در انتشار به موقع هستند.


بازرگاني  14درصد از کل مقاالت منتشرشده خود را در بین سال -

مورد مطالعه را در بین سالهاي  1811تا  1815نشان ميدهد .در

هاي  1871تا  ،1814به مقاالت مروري اختصاص دادهاند .بنابراین،

مجموع ،نشریة اقتصاد کشاورزي و توسعة با تعداد  41خوداستنادي،

کمترین نسبت مقاالت مروري را در بین نشریات مورد مطالعه منتشر

بیشترین و نشریة بررسيهاي بازرگاني با تعداد  1خوداستنادي،

کردهاند .این در حالي است که نشریة بررسيهاي بازرگاني با

کمترین میزان خوداستنادي را به خود اختصاص دادهاند.

نشریات اقتصاد کشاورزي و توسعة و پژوهشنامة

جدول  ،2میزان خوداستنادي هاي دریافتي هریک از نشریات

اختصاص  61درصد از مقاالت منتشرشدة خود در بین سالهاي

جدول  ،8میانگین ضریب تأثیر نشریات را در دورههاي پیش و

 1871تا  1814به مقاالت مروري ،بیشترین نسبت مقاالت مروري

پس از دسترسي آزاد نشان ميدهد .متن کامل نشریات به صورت

را در بین نشریات مورد مطالعه منتشر کرده است.

رایگان و بدون محدودیت ،یا از طریق وبسایت اختصاصي آنها یا



همایندي مؤلفان براي نشریات مورد مطالعه از  1871تا

از طریق پایگاه جهاد دانشگاهي ،در دسترس است .در اغلب موارد،

 ،1814بین یک و دو است؛ یعني ،هر مقاله از مقاالت نشریات مورد

وبسایت هاي نشریات مورد مطالعه ،زودتر از مرکز جهاد

مطالعه در طي این سالها ،به طور میانگین به قلم کمتر از دو مولف

دانشگاهي ،اقدام به ارائة متن کامل به صورت دسترسي آزاد کردهاند.

نوشته شدهاند .نشریات اقتصاد کشاورزي و توسعه و بررسيهاي

بعد از دسترسي آزاد ،ضریب تأثیر برخي از نشریات ،افزایش و

بازرگاني ،به ترتیب بیشترین و کمترین همایندي مؤلفان را به خود

برخي دیگر ،کاهش یافته است.
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جدول  )2ميزان خوداستناديهاي هریك از نشریات مورد مطالعه در بين سالهاي  1381تا 1385
سال انتشار

1381

1381

1382

1383

1384

1385

مجموع

1


1

19

1

4

4

1

41

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

4

پژوهش ها و سیاست هاي اقتصادي

1

1

1

1

1

1

2

پژوهشنامه اقتصادي

1

1

2

1

1

1

4

پژوهشنامه بازرگاني

4

7

8

4

2

4

24

پژوهش هاي اقتصادي



1

8

1

1

8

1

پژوهش هاي اقتصادي ایران


1


1


1


4

1

8

8

2

19

28

تحقیقات اقتصادي

1

1

8

4

1

9

19

عنوان نشریه
اقتصاد کشاورزي و توسعه
بررسي هاي بازرگاني
برنامه و بودجه

جستارهاي اقتصادي

 دادههاي این بخشها ،به دلیل عدم انتشار نشریات در سالهاي مزبور ،موجود نیست.

جدول  ) 3ميانگين ضریب تأثير نشریات مورد مطالعه در دو دوره پيش و پس از دسترسي آزاد
دوره

پیش از دسترسي آزاد

پس از دسترسي آزاد

اقتصاد کشاورزي و توسعه

1/171

1/28

بررسي هاي بازرگاني

1/119

1/18

برنامه بودجه

1/115

1/176

پژوهش ها و سیاست هاي اقتصادي

1/12

1/175

پژوهشنامه اقتصادي

1/182

1/114

پژوهشنامه بازرگاني

1/82

1/227

پژوهش هاي اقتصادي

1/188

1/19

جستارهاي اقتصادي



1/15

پژوهش هاي اقتصادي ایران

1/182

1/41

تحقیقات اقتصادي

1/116

1/215

عنوان نشریه

 این نشریه ،در دوره قبل از دسترسي آزاد ،هنوز شروع به انتشار نکرده بود.

جدول  ،4ماتریس همبستگي بین متغیرهاي تحقیق را نشان

ضریب تأثیر نشریات نشان نميدهد.

ميدهد .همانگونه که ميتوان مشاهده کرد ،عوامل خوداستنادي،

براي بررسي تأثیر دسترسي آزاد بر ضریب تأثیر نشریات ،از آزمون

هم آیندي مؤلفان ،کیفیت مقاالت ،تأخیر در انتشار به موقع ،نسبت

ناپارامتري ویلکاکسون استفاده شد .این آزمون ضریب تأثیر نشریات را

مقاالت مروري و میزان رد مقاالت رابطة معنيداري با ضریب تأثیر

در دورة پیش از دسترسي آزاد با ضریب تأثیر آنها در دورة پس از

نشریات دارند .در این میان ،عوامل خوداستنادي ،همآیندي مؤلفان،

دسترسي آزاد ،مقایسه ميکند و نشان مي دهد که آیا در گذر از دورة عدم

کیفیت و میزان رد مقاالت رابطه مستقیمي با ضریب تأثیر دارند؛ یعني

دسترسي به دورة دسترسي آزاد ،ضریب تأثیر نشریات تغییر معنيداري

نشریاتي که میزان رد مقاله ،خوداستنادي ،هم آیندي مؤلفان و کیفیت

کرده است یا نه .جدول  ، 5نتایج آزمون ویلکاکسون را براي نشریات

باالیي دارند ،ضریب تأثیربیشتري را بهدست آوردهاند .از سوي دیگر،

مورد مطالعه نشان مي دهد .با توجه به اینکه سطح معني داري آزمون،

رابطة بین تأخیر در انتشار به موقع و نسبت مقاالت مروري با ضریب

برابر با  1/116و بیشتر از  1/15است ،رابطة بین دو متغیر معنيدار

تأثیر ،غیرمستقیم است؛ یعني نشریاتي که تأخیر در انتشار و نسبت

نیست و فرض تحقیق رد مي شود .به سخن دیگر ،ضریب تأثیر نشریات،

مقاالت مروري آنها ،باالست ،ضریب تأثیر کمتري بهدست آوردهاند.

پس از دسترسي آزاد ،نسبت به دورهاي که این امکان در آن وجود

نتایج تحلیل همبستگي ،هیچ رابطة معنيداري بین شهرت و قیمت با

نداشت ،تغییر معني داري نکرده است.
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جدول  )4ماتریس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق
همبستگي ها و سطح معني داري
متغيرها

1

 .1ضریب تأثیر

8

2

5

4

7

9

1

6
11

1

 .2خوداستنادي

**

 .8همایندي مؤلفان

*

 .4کیفیت

**

1

1/98
**

1/85

1/51

**

1/91

 .5شهرت
 .9تأخیر در انتشار
 .7نسبت مقاالت مروري

**

**

- 1/87

- 1/47

*

- 1/14

**

- 1/81

- 1/88

- 1/51

1/11

1/18

1/18

**

1/56

1
**1/92

1/29

*

**

 .6رد مقاالت

1/41

1/29

- 1/81

 .1قیمت

**

1/41

1/29
*

1

**

- 1/55

**

1/46

1/81

* در سطح معنيداري  ،1/15روابط معنيدار هستند

1
- 1/14

1

- 1/18

- 1/12

- 1/18

- 1/26

1/17

**

**

1/94

1/52

1
*

1/21

**

- 1/41

- 1/17

1
- 1/16

1

** در سطح معنيداري  ،1/11روابط معنيدار هستند

دست آمد ،تحت تأثیر دیگر متغیرهاي مستقل قرار گیرد.

ج دول  )5نتایج آزمون ویلكاكسون
مقياس

آماره آزمون( )z

سطح معني داري

دسترسي آزاد

- 1/14

1/116

جدول  ،9ضرایب رگرسیون را همراه با آماره  tو سطح معنيداري
نشان ميدهد .براي شناسایي ترتیب اثرگذاري این عوامل ،از ضرایب
رگرسیون استانداردشده استفاده شده است (جدول  .) 9براین اساس،

براي بررسي تأثیر هم زمان متغیرهاي مستقل تحقیق بر ضریب تأثیر،

میزان رد مقاالت ،خوداستنادي ،کیفیت ،هم آیندي مؤلفان ،نسبت

از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .تجزیه و تحلیل رگرسیون

مقاالت مروري و تأخیر در انتشار ،با ضرایب رگرسیون استانداردشده

چندگانه ،رابطة بین متغیرهاي وابسته و متغیرهاي مستقل را با در نظر

 - 1/164 ،1/229 ،1/251 ،1/411 ،1/429و  - 1/117به ترتیب بر

گرفتن اثر متقابل متغیرها بر یکدیگر بررسي ميکند .ممکن است در

ضریب تأثیر نشریات مورد مطالعه اثر ميگذارند.

مواقعي ،رابطة بین متغیرهاي وابسته و مستقل که در تحلیل همبستگي به
جدول  )6ضرایب رگرسيون چندگانه
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده
آماره آزمون()t

سطح معني داري

- 2/98

1/118

8/45

1/111
1/116
1/111

B

خطاي استاندارد

ضریب ثابت

- 1/241

1/164

خوداستنادي

1/144

1/118

1/411

میزان رد مقاالت

1/212

1/119

1/429

2/48

همآیندي مؤلفان

1/159

1/164

1/229

1/97

تاخیر در انتشار به موقع

- 1/157

1/175

- 1/117

- 1/75

1/166

کیفیت

1/121

1/115

1/251

1/44

1/128

نسبت مقاالت مروري

- 1/191

1/177

- 1/164

- 1/76

1/112

Beta
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 - 5بحث و نتيجهگيري
نتایج تحقیق نشان داد که بین خوداستنادي و ضریب تأثیر نشریات
رابطه معنيداري وجود دارد و خوداستنادي تأثیرمثبتي بر روي
ضریب تأثیرنشریات گذاشته است .وجود رابطة معنيدار بین
خوداستنادي و ضریب تأثیر ،همچنین در تحقیقات فاسوالکي و
دیگران] ،[19آنسیل و دیگران] ،[17و زاوس ،جانیس ،و
پاناگیتوس] [11گزارش شده است.
هرچند سطوح پایین و متوسط خوداستنادي بر نشریات در تعامل
با آثار موضوعيشان ،پیشبینيپذیر است ،اما تأثیر خوداستنادي بر
ضریب تأثیر نشریه ،نگرانکننده است .این مسئله آنگاه وخیمتر ميشود
که ارزش پژوهشگران به جاي اینکه از طریق آثار خودشان مشخص
شود ،بهواسطة نشریهاي که در آن مقاله منتشر ميشود ،سنجیده شود.
همچنین ،برخي از ویراستاران هم با آگاهي از تأثیر خوداستنادي بر
ضریب تأثیر نشریات ،نویسندگان را تشویق به خود استنادي (استناد به
مقاالت همان نشریه) ميکنند .بنابراین ،الزم است که:
 .1مؤلفان در جستوجوي نشریات براي انتشار مقاالتشان ،به
فراسوي ارقام قطعي ضریب تأثیر و رتبهبندي نشریات بنگرند که
تحت تأثیرانواعي از ویژگيهاي مشخص است.
 . 2دانشگاه و دیگر مراکز علمي این نکته را در نظر داشته باشند
که از آنجا که شاخصهاي استنادي تحتتأثیر شاخصهاي غیرعلمي
قرار ميگیرند ،نباید از آن ها به عنوان تنها شاخص کیفیت پژوهش
استفاده کرد.



نتایج تحقیق نشان داد که بین هم آیندي مؤلفان و ضریب

تأثیر نشریات ،رابطة معنيداري وجود دارد و همآیندي مؤلفان تأثیر
مثبتي بر ضریب تأثیر نشریات گذاشته است .این یافته ،با نتایج
تحقیق امین و مابه] [27منطبق است .ميتوان چنین توجیه کرد که
باال بودن هم آیندي مؤلفان نشریات ،نشاندهنده همکاري خوب
نویسندگان در تألیف مقاالت است .وانگهي ،با توجه به اینکه
مقاالت همتألیفي مط العات بزرگ و داراي روش پژوهش
قويترياند ،و از امکان بیشتري براي دریافت استناد و خود استنادي
برخوردارند ،ميتوانند استنادهاي بیشتري را جذب کنند و ضریب
تأثیر نشریه را افزایش دهند .بنابراین ،پژوهشگراني که براي
همکاري هاي علمي آزادانه در دسترسند و آنهایي که به نظر مي رسد
همکاري خود را به طور کافي مدیریت ميکنند ،محصول باکیفیتي
تولید ميکنند که به تأثیرگذاري باالتري ميانجامد.



نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت و ضریب تأثیر

نشریات رابطة معنيدار وجود دارد و کیفیت تأثیر مثبتي بر ضریب تأثیر

نشریات گذاشته است .وجود رابطهاي معنيدار بین کیفیت و ضریب
تأثیر نشریات ،همچنین در تحقیقات ساها و دیگران] ،[6و بوئال و
زیچ] [11گزارش شده است .ضریب تأثیر محدودیتهاي خاص خود
را دارد و از این رو ،معتقدیم که ارزیابيهاي بیشتر در مورد
اندازه گیري کیفیت از روي ضریب تأثیر  ،قبل از اینکه به عنوان
شاخص کمّي کیفیت نشریه پذیرفته شود ،صورت گیرد .به هر حال،
یافتههاي ما نشان ميدهد که ضریب تأثیر به رغم محدودیتهایي که
دارد ،ممکن است به منزلة شاخص معتبر کیفیت نشریات حوزة اقتصاد
کشور باشد .به همین ترتیب ،استفاده از آن به عنوان ابزار کمکي براي
انتخاب نشریات اقتصاد در کتابخانهها ،احتماالً توجیه شود.



نتایج تحقیق نشان داد که بین شهرت و ضریب تأثیر

نشریات ،رابطة معنيداري وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقیقات
گیلس و رایت] [22و مایر] [28در ارتباط است .ميتوان چنین
تحلیل کرد که ضریب تأثیر ،اندازه گیري غیرمستقیم شهرت نشریه
نیست .اگر فرض بر این باشد که دانشمندان به نشریاتي که از نظر
آنها معتبر است ،استناد ميکنند ،آن گاه رابطة بین ضریب تأثیر و
اعتبار معنيدار است و ضریب تأثیر ،شاخص اعتبار نشریه خواهد
بود .در غیر این صورت ،نميتوان از ضریب تأثیر بهمنزلة شاخص
اعتبار نشریه استفاده کرد .در این تحقیق ،قسمت دوم گزارة تأیید
شد ،چرا که روال کارهاي علمي این است که مؤلفان از مقاالتي که
براي مقاله خود سودمند ميدانند ،بهره ميگیرند.



نتایج تحقیق نشان داد که بین تأخیر در انتشار به موقع و

ضریب تأثیر نشریات رابطة معنيدار و غیرمستقیمي برقرار است؛
یعني هرچه تأخیر در انتشار به موقع نشریه بیشتر باشد ،پیامدي
منفي بر ضریب تأثیر نشریه مي گذارد .وجود رابطة معنيدار بین
تأخیر در انتشار و ضریب تأثیر ،تأیید نظرهاي کساني همچون
متکالف] ،[82جاسکو] ،[85و گارفیلد] [88 ،84است .به هر روي،
تأخیر در انتشار که در اغلب نشریات داخلي شاهد آن هستیم ،بخش
قابل توجهي از بازة زماني دوسالة مقاالت براي دریافت استناد را
مي گیرد و بدین ترتیب ،از تأثیرگذاري مطلوب مقاله در ضریب تأثیر
نشریه کاسته ميشود .بنابراین ،براي برطرف کردن این مشکل باید
تدابیري اندیشیده شود.



نتایج تحقیق نشان داد که بین نسبت مقاالت مروري و

ضریب تأثیر نشریات رابطة معنيداري وجود دارد و نسبت مقاالت
مروري ،اثر منفي بر ضریب تأثیر نشریات گذاشته است .این سخن
بدان معناست که نشریاتي که نسبت باالیي از موضوعاتشان را
مقاالت مروري تشکیل ميدهد ،ضریب تأثیر پایینتري بهدست
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مي آورند .این یافته تحقیق با نظر بسیاري از پژوهندگان همچون

ندارد .هرچند انتظار مي رفت فراهم آوري محتوا به صورت پیوسته،

سگلن] ،[81موئد و گلنزل] ،[41هچ و سندبرگ] [86و نتایج تحقیق

قابل رؤیت بودن نشریه را باال برد و در نتیجه ،ضریب تأثیر آن را

ائلیاد و آتاناسیوس] [41ناسازگار است .اغلب نظریهپردازان در حوزة

افزایشدهد ،در عمل چنین نشد .دلیل این موضوع را شاید بتوان در

ضریب تأثیر بیان کردهاند که شمار مقاال ت مروري باالتر در نشریه،

تأخیر در دسترسپذیر کردن پیوستة شمارههاي جدید جست .در

به ضریب تأثیر باالتر آن ميانجامد ،در حاليکه در تحقیق حاضر،

گفتوگو با سردبیران نشریات ،بیان شد که بنا به موانع مالي و

خالف آن تأیید شده است .شاید بتوان این ناسازگاري را با یکي از

حقوقي ،امکان دسترسپذیر کردن پیوستة نشریات ،بالفاصله پس از

موارد زیر توجیه کرد:

انتشار نشریات وجود ندارد و معموالً این کار چند ماه پس از انتشار

ضعف مقالههاي مروري :مقالههاي مروري منتشرشده در

شماره جدید صورت مي گیرد .این تأخیر همراه با تأخیر در انتشار به

نشریات داخلي ،اغلب از نظر پیشینة پژوهش ،غني نیستند و

موق ع نشریات ،بخش زیادي از فرصت مقاالت نشریه را براي

پژوهشگر را از مراجعه به اصل مقالة پژوهشي بي نیاز نميکنند.

دریافت استناد مي گیرند و در نتیجه ،سبب ميشوند که دسترسي

.1

.2

رویکرد آسیبشناسي استنادها :بدین صورت که

پیوسته نتواند به خوبي بر ضریب تأثیر نشریات اثر کند.

نویسندگان به جاي ارجاع به مقاالت مروري که از محتوایشان
استفاده مي کنند ،مستقیماً به مرجعي که در هر مقاله آمده است ،استناد
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ميکنند .در نتیجه ،مقالة مروري نميتواند تأثیرگذاري مناسبي در

پیشنهادهاي زیر با توجه به نتایج تحقیق بهمنظور بهبود ضریب

ضریب تأثیر نشریه داشته باشد.

تأثیرنشریات داخلي ارائه ميشود.



نتایج تحقیق نشان داد که بین قیمت و ضریب تأثیر

نشریات ،رابطة معنيداري وجود ندارد .این یافته با اغلب تحقیقات
پیشین که به بررسي رابطة بین قیمت و اثرگذاري نشریات در جامعه



به ناشران پیشنهاد ميشود مقاالت اصلي و پژوهشي

نوآورانه که توجه جامعه علمي را به خود جلب ميکنند ،منتشر کنند.



به ناشران پیشنهاد ميشود که استانداردهاي باالیي را براي

پرداختهاند و بهویژه با نتایج تحقیق گلینيمقدم] ،[89همخواني دارد.

نشر مقاالت اتخاذ کنند و از تبدیل شدن به محل پژوهشهاي

بنابراین ،باال بودن بهاي نشریه ،دلیل کیفیت و اثرگذاري بیشتر

بيکیفیت و ضعیف خودداري بورزند.

نشریات نیست و این خبر خوبي براي کتابخانههاست که نشریات با
کیفیت و تأثیرگذار لزوماً گرانترین نیستند.



نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان رد مقاالت و ضریب

تأثیر نشریات ،رابطة معنيداري وجود دارد و میزان رد مقاالت ،اثر



به ناشران پیشنهاد ميشود که از ویراستاران قوي و در

صورت امکان ،ویراستاران بینالمللي بهره گیرند تا کیفیت ویرایش
نشریات بهبود یابد.



به ناشران پیشنهاد ميشود که بکوشند نشریه را در موعد

مثبتي بر ضریب تأثیر گذاشته است .این یافتة تحقیق با نظر

مقرر منتشر کرده و از هدر رفتن زمان براي دریافت استناد تأثیرگذار

اپتف] [81و کورمیس و کورمیس] [81در ارتباط است .رابطة بین

در ضریب تأثیر نشریه جلوگیري کنند.

دو متغیر یادشده را ميتوان چنین تفسیر کرد که میزان باالي رد



به ناشران توصیه ميشود تا به طور متناوب و با توجه به

مقاالت ،حاکي از پایبندي ویراستاران نشریه به محورهاي موضوعي

اهداف و خطمشي هاي نشریه ،محورهاي موضوعي مشخصي را

تعریفشده براي نشریه ،توجه به نوآوري و کیفیت مقاالت است.

براي نشریه تعریف کنند .این امر موجب تعامل نشریه با آثار و

توجه نشریه به محورهاي موضوعي تعریفشدهاش ميتواند دریافت

پژوهشهاي آن حوزه ميشود و در نتیجه ،استنادهایي را براي نشریه

استنادهایي براي نشریه ،از جانب خودش را بر پي داشته باشد .از

به همراه ميآورد.

آنجا که عوامل خوداستنادي و کیفیت ب ا ضریب تأثیر نشریات در



به ناشران توصیه ميشود که تا اندازة امکان فواصل انتشار

ارتباطاند ،بنابراین ،میزان باالي رد مقاالت ،با ضریب تأثیر ارتباط

را کم کنند و فرایند داوري و چاپ مقاالت را تسریع بخشند .این کار

معنيداري ميیابد.

از هدر رفتن استنادهاي دریافتشده بهوسیله دیگر نشریات ،تا حدود



نتایج تحقیق نشان داد که دسترسي آزاد ،تفاوت معنيداري

در ضریب تأثیر نشریات ایجاد نکرده است .این یافتة تحقیق با نتایج
بررسيهاي مورالي و دیگران] ،[16مولر و دیگران] [21همخواني

زیادي جلوگیري ميکند .همچنین ،بر زماني که براي دریافت استناد
در اختیار نشریه قرار دارد ،ميافزاید.



به مسئوالن سیاست گذاري علمي کشور پیشنهاد ميشود

هاشم عطاپور ،عبدالرضا نوروزي چاكلي ،محمد حسن زاده ،فصلنامه سياست ع لم و فنّاوري ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1311

به برگزاري دوره هاي آموزشي آشنایي با استانداردهاي نشر و مفاهیم

»1815؛ نشریه پژوهش در پزشکي ،دوره  ،81شماره  ،4ص .881- 888

علمسنجي براي ناشران و سردبیران نشریات علمي کشور ،اقدام کنند.

"Garfield, E., 1664; "The ISI impact factor

باور بر این است که آشنایي با این مف اهیم ،به بهبود وضع کیفي و

at:

Current
;contents
Available
http://scientific.thomson.com/ retrieved 81/5/2111.

[ ]7

گورمن ،جي .اي ،.کالورت ،فیلیپ2111 ،؛ «کیفیت نشریات در

تأثیرگذاري مطلوب نشریات ميانجامد.



به مسئوالن سیاستگذاري علمي کشور پیشنهاد ميشود

][9

با رفع موانع مالي و حقوقي ،امکان ارائة هم زمان انتشار نسخة چاپي

منطقه آسیا»  ،ترجمه نجال حریري .در :خسروي ،فریبرز ،ارجمند ،تاجالملوک،

و نسخة الکترونیکي را براي ناشران و ارائهدهندگان پایگاههاي

گزیده مقاالت ایفال  ،کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران ،تهران؛ .1811

اطالعاتي فراهم سازند .حتي ميتوان یک گام پیشتر رفت و مقاالت

Foster, WR., 1665; "Impact factor as the best

پذیرفتهشده در نشریه را که قرار است در شمارهاي خاص منتشر
شوند ،زودتر از انتشار رسمي آن ،در یک پایگاه اطالعاتي ارائه داد.
این کار بازة زماني را که براي دریافت استناد در اختیار نشریه است،
از دو سال هم فراتر ميبرد.

;")of medical journal ) letter

] [1

operational measure
Lancet;; 849:1811-1.

Saha, Somnath, Saint, Sanjay, 2118; christakis,

] [6

به مسئوالن سياستگذاري علمي کشور پیشنهاد ميشود

Dimitry A. "Impact factor: a valid measure of journal
;;quality?"; Journal of the Medical Library Association
61(1), 42-49.

افزایش دهند ،چرا که مقوله هاي قابل استناد باال ،قابلیت تأثیرگذاري

Buela-casal, G.; Zych, I., 2119; "Analysis of the

][11

باال را دارند.

relationship between the impact factor the quality
evaluated by experts; International conference of
multidisciplinary information science and technology;;.
JSCIT (Merda, university of Granda).



که میزان نشریات علمي کشور را در حوزةهاي مختلف تخصصي

 - 7سپاسگزاري
نویسندگان از مسئوالن مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور ،بهدلیل
حمایت از این پژوهش ،بسیار سپاسگزارند.

al., 2119; "The

Nieminen, Pentti, & et

] [11

relationship between quality of research and citation
frequency"; BMC Medical Research Methodology; 42: 1-

1.
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Abstract
This research investigates factors affecting Impact Factor of those economics journals approved by Ministry of
Science, Research and Technology. The research method use is that of scientomerics and it was conducted
through survey, citation analysis and library research. Data were collected using the Islamic World Science
Citation database (ISC), a questionnaire and browsing case journals. Research of independent variables
included self-citation, associativity, article quality and prestige, publication delay, review articles ratio,
rejection rate, price and open-access. The IF of case journals, is a research dependent variable.
Correlation analysis shows that such factors as self-citation, article quality, associativity, publication delay,
review article ratio, and rejection rate have a significant correlation with a journal's IF. On the other hand,
factors including prestige and price have no significant correlation with a journal's IF. For thermor e, openaccess hasn’t had any significant inpact on case journal's IF. Multiple regression analysis shows that rejection
rate, self-citation, articles quality, associativity, review articles ratio and publication delay do, respectively,
affect a journal's IF.
Keywords: Iran, Impact Factor, Scientometrics, Economics journals
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