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  چکیده
گیري از شمارش استنادها و قضاوت درباره کیفیت و یـا نفـوذ یـک نوشـته در           در این نوشته به زیربناهاي نتیجه     

اسـت کـه پیامـدهاي بررسـی     توجه دوباره به این زیربناها از آن جهت با اهمیت    . هاي دیگر پرداخته شده است      نوشت
گذاري مقاالت و به ویژه مجالت فارسی شده است و بحث عامل تأثیر که     یافتن به معیارهاي ارزش     استنادها در حال راه   

رود که براي مجـالت   شود، می   اي شیراز محاسبه می     در پایگاه گزارشهاي استنادي علوم ایران که توسط کتابخانه منطقه         
هدف از نگارش این چند صفحه بازخوانی زیربناهایی است که کراراً در نشریات متفاوت درباره . دفارسی نیز بکار برده شو

گیریهاي مربوط به استنادها بـه آن نیـز توجـه       گزارشهاي استنادي علوم مورد بحث بوده است و مناسبات که در تصمیم           
  . شود

  یه استنادي علوم ایرانگزارشهاي استنادي مجالت، نمایه استنادي علوم، نما: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
هـاي   در دوره معاونت قبلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بحثهـاي شـدیدي دربـارة کیفیـت مجلـه             

  . کرد این بحثها سه مسیر متفاوت را طی می. فارسی در جریان بود
شـوند،   هاي علمی کاربردي منتـشر مـی   هاي علمی پژوهشی و مجله   هاي فارسی که با عنوان مجله       مجله.1

خارج شوند و هر مجلـه فقـط یـک موضـوع تخصـصی را       ) ها در چند موضوع     نشر مقاله (باید از قالب کشکول     
با این استدالل که شرایط براي اینکه در یک دانشکده بیش از یک هیئت تحریریه تشکیل شود و         . پوشش دهد 

ا ادامـه دادنـد و هیئـت ممیـزه     هـا همچنـان راه خـود ر    بیش از یک مجله منتشر شود فراهم نیست، برخـی مجلـه        
هـا را تمدیـد    ها رتبه علمی پژوهـشی تعـدادي از مجلـه     دانشگاه مربوط، با وجود این که کمیسیون بررسی مجله        

ها بر آن شدند که هر شماره از چهـار شـماره    برخی مجله . کرد  نکرد، آن مجله را مجله علمی پژوهشی تلقی می        
  . ندفصلنامه خود را به یک موضوع اختصاص ده

هـایی کـه مؤسـسه اطالعـات      مسیر دوم که توسط علوم دنبال شد این بود که براي نشر مقاله در مجله         . 2
. کند، تا مبلغ پانصد هزار تومان پاداش پرداخت شـود   استنادي خود فهرست می هاي آنها را در نمایه      علمی مقاله 

هاي ایرانیان را در آن نشریات بـاال   داد مقالهها مورد توجه قرار گرفت، به طوري که تع        این شیوه در برخی رشته    
در ایـن راسـتا،   . برد و بر این اساس ادعاهاي بسیاري درباره افزایش سهم ایران در تولید جهانی علم مطـرح شـد       

این شیوه . هاي علمی پژوهشی فارسی نیز پاداش ریالی تعیین کردند      برخی از دانشگاهها براي نشر مقاله در مجله       
  . ، بودجه اختصاص یافته به این امر حذف شد1385ا اینکه در بودجه سال ادامه داشت ت

بنـدي   مسیر سومی که بـویژه در پـی دشـواریهاي ارتقـاء بـه درجـات دانـشگاهی و درگیریهـاي رتبـه          . 3
هاي فارسی بپردازیم و هر مجله را  هاي علمی پیموده شد، این بود که خود با تهیه نمایه استنادي براي مقاله          مجله

این سیاسـتی بـود کـه معـاون     . بندي کنیم رتبه) Impact Factor(بر اساس عامل تأثیر مربوط                    
                                                

 رساني دانشگاه فردوسي مشهد استادگروه كتابداري و اطالع. ١
  



گیـري نمایـه    پژوهشی قبلی وزارت علوم به جد دنبال آن بود و بنا را بر این گذاشته بـود کـه در صـورت شـکل      
کنـده طرحهـایی بـر روي کاغـذ بـراي      گرچه در سـالهاي گذشـته بـه طـور پرا     . استنادي فارسی به آن اتکا کند     

اندازي نمایه استنادي فارسی به تصویب رسیده بود، اما دشواریهاي کار، فرصت به عمل درآوردن طرحها را            راه
اي علوم با اجراي طرحی خارج از برنامه روزانه خود، طرح اسـتنادي          فراهم نیاورده بود، تا اینکه کتابخانه منطقه      

هـاي آنهـا بـه نمایـه راه یافتـه       هایی را که مقاله جرا درآورد و عامل تأثیر بسیاري از مجله    هاي فارسی را به ا      مقاله
بودند تعیین کرد و این موارد را براي استفاده عمومی در سایت خود قـرار داد و از ایـن طریـق امکـان قـضاوت               

بنـدي    سابق بـر آن بـود کـه رتبـه    معاون پژوهشی.  یا مجله بر اساس عامل تأثیر را فراهم آورد  درباره اعتبار مقاله  
 اسـتنادي   اي علوم و تکنولوژي شـیراز طـرح نمایـه    کتابخانه منطقه. ها را بر اساس این طرح به اجرا درآورد  مجله
 خبرهـایی منتـشر شـد کـه     1384در نیمـه دوم سـال   . هاي کـشورهاي اسـالمی را نیـز در دسـت اجـرا دارد       مقاله

حداقل سه . اندازي کنند  استنادي فارسی را راه هاي دیگر نیز درصدند تا نمایه   ها، سازمانها و یا وزارتخانه      مؤسسه
سـازي بـه وجـود آمـده،      فضاي پرشتابی که براي نمایه استنادي. اند سازمان در این مورد خبر رسمی منتشر کرده     

یـران در مقالـه    کـه بـراي اولـین بـار در ا      1361بازخوانی زیربناها و مالحظات نمایـه اسـتنادي را بیـشتر از سـال               
در آن زمـان، موضـوعات   . نماید مطرح شد، موجه می   ) شماره دوم، سال سوم   ( در مجله نشر دانش      "کتابسنجی"

افـزاري یـا بـه دلیـل      اکنون که یا به دلیل تأکید بر بحث جنبش نـرم       . دیگري مورد توجه جامعه علمی ایران بود      
 در جامعـه دانـشگاهی ایـران و یـا بـه دلیـل تمایـل دوري        ها دهی به مقاله ها و نمره گذاري مجله درگیریهاي رتبه 

موجی از نمایه استنادي سازي در حرکت ... هاي استنادي جهانی و یا به دالیل دیگر  گزینی از وابستگی به نمایه 
توانـد   است، بازخوانی زیربنا و مالحظات نمایه استنادي بیش از زمانی که براي اولین بار در ایران مطرح شد، می    

  . رد توجه قرار گیرد و این نوشته بر همین اساس شکل گرفته استمو
  

  
  زیربناها و مالحظات 

بر این . ها توجه دارد سازي استنادي، به استنادها و ارتباط بین استنادهاي مقاله   کل مباحث مربوط به نمایه    
یا نفـوذ یـک   ( کیفیت استنادها اساس، همه قضاوتها در این مورد نه تنها با کمیت استنادها، بلکه در بطن خود با      

بر این اساس، در قضاوتهاي مبتنی بر تحلیل استنادها ضروري است        . در ارتباط است  ) هاي دیگر   نوشته در نوشته  
گونه تحلیلها جدا مورد توجه باشد، تا زیربناي قضاوتی کیفی که بر اساس کمیتها انجام  که زیربناهاي فکري این

مندانی که در این حوزه فعالیت دارند بـر ایـن باورنـد کـه چـون مطالعـه مـستقیم                 دانش. شود، بازشناخته شود    می
اي مـوارد غیرعلمـی    رفتارها و فعالیتهاي منجر به تولید، اشاعه و کسب اطالعات علمی بـسیار دشـوار و در پـاره          

.  مطالعه قرار داداست، به ناچار باید به روش غیرمستقیم توسل جست و آثار برجاي مانده از این فعالیتها را مورد  
توانـد امتیـازي بـراي     اي مـی  دانشمندانی که در این حوزه فعالیت دارند نیز بر این باورند که هر استناد بـه نوشـته        

زیرا عالمی، به احتمال در سطح علمی نویـسنده، بـا اسـتناد بـه نوشـته، بـر       . اهمیت نوشته مورد استناد، تلقی شود     
تر اینکه این امر نوعی اعتباربخشی به نوشته  ساده. کند  نوشته خود اشاره میاهمیت نوشته و نویسنده آن در تولید

بدیهی است، شخص دیگر و یا نوشته دیگر خود باید اعتباري داشته     . خود بر اساس نوشته شخص دیگري است      
اسـتناد قـرار   دیگـران مـورد   اي که بارها توسـط       فرض شده است نوشته   . باشد که به اعتبار مقاله استنادکننده بیفزاید      

 اسـتنادي بایـد    بـر ایـن اسـاس، آنچـه در نمایـه     .  اي است که کمتر مورد استناد قرار گرفتـه اسـت    گرفته، معتبرتر از نوشته   
در این نوع بررسی، چرایی و اهمیت مطالب منقول در هـر مـدرك مـورد    . مورد توجه باشد، کیفیت متون است 

   :شود که گیرد و مثالً معلوم می تحلیل قرار می



  تر ساخته است؟ ها یا درك مطالب علمی و فنی را سهل آیا مطالب نقل شده، درك مفاهیم و نظریه.1
  آیا مطالب نقل شده، مورد تأیید است یا در رد آن مسائلی عرضه شده است؟. 2
کند یا تنها بیانگر وجـود کـار مـشابه در جـاي دیگـر       آیا مطالب نقل شده، به فهم موضوع کمک می     . 3
  است؟

بندي تحقیقـات جدیـد مـؤثر بـوده       هر گاه معلوم شود که درصد باالیی از مطالب نقل شده در استخوان            
هاي تأثیرگذار و افراد، سازمانها یا کشورهایی که در آن نقش اساسـی   است، سیر تکاملی هر رشتۀ علمی، نوشته    

 در یـک رشـته علمـی تکـراري     هرگاه معلوم شود که درصد باالیی از مطالب نقل شـده   . شود  دارند، شناخته می  
است و یا به شرح روشهاي گوناگون پرداخته شده است، کیفیت پیـشرفت آن رشـته علمـی مـورد تردیـد قـرار           

گیرد و سرانجام هرگاه معلوم شود که درصد باالیی از مطالب نقل شده در یک رشته علمی به شرح کارهاي     می
گیـري   بشناسی آنها اعتبار خـود را بـه عنـوان واحـد انـدازه         مشابه اختصاص دارد، کاربرد مطالب منقول و یا کتا        

  . دهد کیفیت تبادل افکار علمی، از دست می
با در نظر داشتن این زیربناهاي اساسی، در داوریهاي مبتنی بر نتایج بـه دسـت آمـده از بررسـی اسـتنادها         

  : باید به نکات زیر توجه داشت
. شود ور برآوردن نیازي زودگذر، به مقاله یا کتابی استناد می گاهی بنا به دالیل غیر اصولی و تنها به منظ         

اي یا شـهرت    آمد دوستی یا به قصد مخالفت با کسی و یا به سبب شهرت نویسنده   مثالً ممکن است براي خوش    
همچنـین، احتمـال دارد بـین نویـسندگان،     . اي مورد استناد قرار گیـرد  اي، مطالبی از آن نقل شود، یا نوشته      مجله
اسـتنادهایی از ایـن نـوع در حکـم     . اردادي هر چند نانوشته مبنی بر نقل قول از یکـدیگر وجـود داشـته باشـد       قر

این نوع نقل قولها کاربرد استنادها را بـه  . هاي ارتباطی نظیر شبکه تلفن است   در شبکه ) اختالل(صداهاي اضافی   
  .اندازد عنوان معیار عینی قضاوت همکاران، از اعتبار می

معموالً منبعی کـه بـراي تجزیـه و تحلیـل اسـتنادها      . هاي مورد بررسی است   بل توجه دیگر، نمونه   نکته قا 
اي  همچنین ممکن است خـط مـشی مجلـه   . هاي علمی و فنی نیست گیرد، شامل همه مجله    مورد استفاده قرار می   

چـاپ شـده باشـد کـه از نظـر      هایی در آن  اي که نمونه استنادها از آن گرفته شده تغییر یافته و مقاله   در محدوده 
هاي جدید چیزي جـز مـرور    مثالً محتمل است که هدف از نگارش مقاله   . هاي اولیه متفاوت باشد     محتوا با مقاله  

هایی استناد شده باشـد کـه طبـق خـط مـشی قبلـی        هاي مجله اي علمی نباشد و در نتیجه به مقاله  پیشرفتهاي رشته 
هـاي دیگـر کـشورها کـه بـه دالیـل        هـا و مجلـه   بحث مربوط به مقالـه . ستگرفته ا معموالً مورد استناد قرار نمی    

  . جا مطرح است ـ از جمله سیاسی مورد توجه نیستند نیز در این  متفاوت
ه هرگاه در تعیین مرتبه مجله گونه اطالعات استناد شود، نتیجه به دست  ها به این اي در مقایسه با سایر مجلّ

اي که به یک مقاله آن به طور غیر عادي و به دفعـات اسـتناد شـود،           د، زیرا مجله  آمده بیانگر واقعیت نخواهد بو    
اي کـه کیفیـت بـاالیی دارد، تنهـا      هاي مجلـه  برعکس، ممکن است مقاله  . گیرد  بناحق در مرتبه باالتري قرار می     

هـاي آن در    مقالـه شـود  اي با کیفیت باال مرتب منتشر نمی گاهی مورد استناد واقع شود و یا به سبب اینکه نشریه          
آورد کـه ایـن    در چنین مواردي، تکیه بر استنادها به عنوان معیار نفوذ، این شبهه را پدیـد مـی          . نمونه قرار نگیرد  

عوامـل دیگـري   . اند، در حالی که ممکن است واقعیت چیزي غیر از این باشـد       ها نفوذ قابل توجهی نداشته      مقاله
ت و کیفیت استنادها مؤثر است،       عبارت است از شهرت نویسندگان، مورد اختالف بـودن موضـوع،          که درکمی 

هـاي منتـشر    ها، امکانات مربوط به تهیه افست و فتوکپی، بودجه تحقیقات و تعـداد مقالـه    بودن مجله در دسترس 
هاي چاپ شده در یک مجله معتبر بیشتر باشد، احتمال استناد به آن مجله  هر چه تعداد مقاله. شده در یک نشریه



هـا   افزون بر این موارد، توجه به این نکته ضروري است که مبادله اطالعات علمی در همه رشته       . یابد  زایش می اف
مثالً دانشمندانی که با فناوري صنعتی سر و کار دارند، به لحـاظ ضـرورت سـرّي بـودن          . گیرد  یکسان انجام نمی  

هـا در ایـن    معموالً نویسندگان مقالـه . انندم تحقیقات خود، از تشکیل شبکه اطالعاتی غیررسمی و رسمی باز می        
ها یا کتابهایی که اسـاس تحقیـق آنهـا بـوده اسـت، ارجـاع        کنند و به مقاله ها استنادي به کارهاي قبلی نمی    رشته
تـوان   قاعده اسـت کـه نمـی    هاي علوم انسانی، ارجاعات و استنادها چنان آشفته و بی برعکس در رشته. دهند  نمی
سازد که بـراي دسـتیابی    همه موارد باال این نکته را آشکار می . د مشخصی را شناسایی کرد    گونه الگوي رش    هیچ

فرضهاي کامالً مشخصی وجـود دارد   ها و تعیین تأثیر آنها در رشد علم و فناوري، پیش           به کیفیت محتواي مقاله   
توانـد مـا را بـه قـضاوتی      که فراهم نبودن این پیشرفتها و اتکاي صرف به وجود پیوندهاي متکی به استناد، نمـی           

فرضـها   آنچـه از ایـن پـیش   .  ـ  رهنمـون سـازد    شوند درست از تحوالت علمی ـ آنگونه که در متون منعکس می 
در ایـن راسـتا،   . ها، به نحـو صـحیح انجـام گیـرد     آید این است که قضاوتهاي اولیه براي نشر مقاله در مجله  برمی

هـا و   هیئت تحریریه. نیاز است ترین پیش عالم و با تجربه، اساسیهاي قوي و وجود داوران  وجود هیئت تحریریه 
داوران علمی هستند که باید دریابنـد مطالـب نقـل شـده تکـراري اسـت، مـشابه اسـت یـا آنچـه نقـل شـده در                           

اي نومایه تبدیل شده  بندي تحقیقات جدید مؤثر بوده است و مقاله جدید بر اساس آن زیربناها، به مقاله استخوان
اي که این ابزار براي تحلیل آن سـاخته شـده اسـت، مـشخص       نمایه استنادي یک ابزار است، کیفیت ماده .است
براي اینکه رشد و تحوالت علمـی را  . کند که نتیجه یک واقعیت است یا تصویري ساختگی از یک واقعیت   می

ها براي  و صالح ـ نظام داوري مقالهبه آثار منتشر شده متکی نماییم، به دانشمندانی صالح و به نظام نظارتی مقتدر 
اند که خـط فاصـل    هاي فارسی به سطحی رسیده پرسش اصلی این است که آیا هیئت تحریریه. نشر ـ نیاز داریم 

خبــر ده، (هــاي تفــسیري  ، نوشــته)ســاز، تجربــی و کــاربردي ســاز، مــدل ریاضــی نظریــه(بــین تحقیقــات نومایــه 
شناسی نوشته با رشته اصلی و درجه فنـی   ، شدت ارتباط موضوع و روش...)کاوي و    نمایی، مروري، سابقه    تاریخ

رسـانی    اطالع تر اینکه به یک شبکه و دانشگاه مدار نوشته را مشخص ساخته، آنگاه مقاله را به نشر بسپارند؟ مهم    
د ایـن  در نبـو . شود، نیاز اسـت  آید و در مجاري رسمی منتشر می   جامع از آنچه در کشور رسماً به نگارش درمی        

  : به چند مورد توجه کنید. شبکه، راههاي کنترل بسته است
 دکتري زبان فارسی عضوي از هیئت علمی دانشگاه فردوسی، سه بار دیگر با نامهاي متفـاوت و    نامه  پایان

دانشگاه فردوسـی بـه نـام    » مطالعات تربیتی«اي پس از نشر در مجله  مقاله. توسط سه فردي دیگر دفاع شده است  
اي که دو بار به نـام یـک فـرد     مقاله. نامه نوشته شده شخص دیگري در دانشگاه تبریز است      بخشی از پایان  الف،  

  . اي دیگر به چاپ رسیده است آوري توسط جوانی در مجله منتشر شده، بار سوم به عنوان یک نوع
قـی، زیربناهـا و   رسـانی و پایبنـدي اخال   شناسـی، تـوان اطـالع    بنا به موارد باال، تـوان علمـی، تـوان روش       

در اینکـه در حـد   . دهنـد  هاي دسترسی به نمایه استنادي قابل اتکا را تشکیل مـی    مایه  نیازهایی هستند که بن     پیش
سـازي، چـه مقـدار بـه تقویـت و       نیست، اما مـوازي بـا نمایـه اسـتنادي    نیازها هستیم تردیدي  استاندارد جهانی فاقد این پیش   

  واهیم بود؟پایبندي به این زیربناها متعهد خ
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