
چگونه ارزیابی می شود؟ISIمقاله

ھر سال توسط انستیتو JCR (Journal citiation Report)گزارش میزان ارجاع به مجله ھای
آمریکا واقع در شھر فیالدلفیای ISI ( Institute for scientific Information)اطالعات علمی

.منتشر می گردد

.این گزارش حاوی اطالعات ارزشمندی پیرامون مجله ھا و رتبه بندی آنھا می باشد

گارفیلدISIو توسط بنیانگذار١٩٩۵، برای نخستین بار در سال (Impact Faktor)فاکتور تأثیر
Garfieldھا به کار مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جھت گزینش بھترین مجله

حقیقت این است که این فاکتور ابزار کاملی برای اندازه گیری کیفیت مقاله ھا نمی . رفت
باشد، بلکه چون روش بھتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارھا برای ارزیابی 

.علمی از مزایایی برخوردار است، لذا عموماً مورد استفاده قرار می گیرد

JCR به بعد در بر می ١٩٩٧حوزه موضوعی از سال ٢٠٠مجله معتبر را در حدود ٧۵٠٠بیش از
گیرد و با استفاده از آن می توان مجله ھا را در حوزه ھای تخصصی، طبقه بندی و شاخص 

در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر JCR .ھای رتبه بندی آنھا را بررسی کرد
.ژورنال است١٧٠٠می و نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر ژورنال عل۵٩٠٠گیرنده بیش از 

JCRاز طریقWeb of knowledgeبه شرط پرداخت وجه اشتراک قابل بررسی است.

چیست؟(IF)ضریب تاثیر

نظیر مقاله پژوھشی، (فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد 
در یک مجله علمی در طول زمانی معین تعریف ..) داشت، چکیده ومقاله مروری، نامه، یاد 

فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله ھای منتظر شده در دو سال قبل مجله . شده است
.تقسیم بر تعداد مقاله ھای منتشر شده در دو سال مذکور است

یر طول دوران فھرست شدن آن که معدل فاکتور تأث(در مواردی فاکتور تأثیر مجله بطور میانگین 
.، نیز مورد استفاده قرار می گیرد)می باشدISIمجله در

. استISIاین شاخص مھمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ھا از نظر
بر مبنای ارجاعات به ھر یک از مجله ھای علمی آن محاسبه ISIاین عامل ھمه ساله توسط 

.منتشر می شودJCRه در گزارشمی شود و نتیج

محاسبه بر مبنای . این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می شود
.یک دوره سه ساله صورت می گیرد

ارزیابی می شود؟ISIچگونه یک مقاله

اگر این . شیدبرای اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، الزم است در این زمینه اطالعاتی داشته با
می نویسید، احتماالً برایتان مھم است که بدانید ISIمقاله را برای مؤسسه اطالعات علمی
.این مقاله ھا چگونه ارزیابی می شود

مؤسسه . امروزه ارزیابی مقاله ھای علمی یکی از دغدغه ھای جوامع علمی می باشد
ود، سه شاخص در نظر برای ارزیابی تحت پوشش فھرست نویسی خISIاطالعات علمی

:گرفته است



این شاخص مھمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی :(IF)فاکتور تأثیر گذار- ١
.استISIمجله ھا از نظر

تعداد ارجاعات به مقاله ھای منتشر شده مجله در سال :(Immediately)شاخص فوری- ٢
این . شر شده در ھمان سال مجله مذکور استمورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله ھای منت

.شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند

نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد :(Cited Half-Life)شاخص نیمه عمر استناد-٣
سال ھایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاھد پنجاه درصد کل ارجاعات 

.ه مجله در سال مورد ارزیابی باشیمب

به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته 
.باشد را نشان می دھد و در حقیقت سرعت کاھش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند

اعات، زود از دست بدھند بدیھی است که وقتی مقاله ھای یک مجله ارزش خود را برای ارج
، تنھا به مقاله ھای جدید مجله ارجاع )مقاله ھا سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند(

.داده می شود

بنابراین ھر چه نیمه . این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاھش یابد
اله ھای مجله در طول زمان عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دھد که ارزش مق

.بیشتر حفظ شده است و ھنوز مورد ارجاع قرار می گیرند

.در مجموع ھرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله باالتر می رود

که در فھرست وبگاه علمISIدر پایان ھر سال، مجله ھای تحت پوشش فھرست نویسی
(Web of Science=WOB) گرفته اند، ارزیابی می شوندقرار.

) سه شاخص اشاره شده درباال) ISIمعیارھای ارزیابی و سنجش ھمان شاخص ھای ارزیابی
ھر سال جھت اطالع عموم JCRنتایج این ارزیابی نیز درگزارش ھای ارجاع مجله. می باشند

.اعالم می شود

اخص می باشد و امروزه به طور گسترده در بین فاکتورھای باال، فاکتور تأثیر، کاربردی ترین ش
این فاکتور در حقیقت . ای در درجه بندی و ارزیابی مجله ھای مورد استفاده قرار می گیرد

.توانایی مجله و ھیأت تحریریه آن را در جذب بھترین مقاله ھا نشان می دھد

له ھای ، مرکزی برای فھرست نمودن و پوشش دادن جامع مھمترین مجISIبانک اطالعات 
.علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوھشگران مختلف می باشد

پر واضح است که منظور از پوشش جامع، فھرست نمودن کل مجله ھای علمی منتشر شده 
چرا که از طرفی مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله ھای . در جھان نمی باشد
پیروی نکرده اند و از غنای علمی الزم برخوردار ISIاز استانداردھاینشر یافته در جھان 

.به طور مستمر و مداوم ھر دو ھفته صورت می گیردISIارزیابی مجله ھای علمی. نیستند

تا ١٠عنوان جدید را ساالنه مورد ارزیابی قرار داده و تنھا ٢٠٠٠در حدود ISIارزیابی کنندگان
ھر مجله علمی قبل از . ای علمی ارزیابی شده، انتخاب می شونددرصد از مجله ھ١٢

.یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارندISIانتخاب شدن و فھرست شدن در



، کمیته علمی منتخب ISIاز جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردھای بانک اطالعاتی
درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می مجله، تنوع بین المللی مقاله ھای چاپ شده 

.باشد

الزم به ذکر است که ھیچ یک از این عوامل به تنھایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد، 
.بلکه با بررسی مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده خواھد شد

که عنوان مقاله ھا، چکیده از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است
و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد ھمچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان 

.انگلیسی نوشته شوند

اگر چه اطالعات علمی مھم به تمامی زبانھا به چاپ می رسد، اما موارد ذکر شده باید به 
قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجله ھای ISIزبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی

نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ھا را به زبان انگلیسی ترجمه ISIعلمی در
.کنند

داوری علمی و تخصصی مقاله ھای چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از 
می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان

.مجله است

از معتبرترین پایگاه ھای علم سنجی ھستند که توسط JCRوWOS ،ESTسه پایگاه
.تھیه و روز آمد سازی می شوندISIمؤسسه اطالعات علمی

آمار ساله، به ارائه١٠بر مبنای دوره ھای زمانی Essential Science Indicators) ESIپایگاه 
در قالب شاخص ھای تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمی کشورھا بر اساس تعداد 

.تولیدات علمی، تعدا کل استنادھا و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد

امکان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره ھای Web of Science(WOS)در پایگاه
.ھای گوناگون علم سنجی وجود داردزمانی مختلف بر اساس شاخص 

.به ارائه گزارش استنادی نشریه ھا می پردازدJCR (Journal citation Reprts)پایگاه

از طرفی تعداد نشریه ھایی که ھر کدام از این پایگاه ھا نمایه می کنند نیز با دیگری متفاوت 
.است

برای نمایه کردن مجله ھا چیست؟ISIبھترین معیارھای

چھار مورد به عنوان مالک ھای اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند ISIدر سایت
:از
زمان بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماھنامه است - ١
.و در موعد معین ھم آماده شود... یا

.فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد- ٢

.برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد. المللی را رعایت کندقواعد نشر بین- ٣

مقاله به ھر زبانی که باشد مھم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد - ۴



اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی و حتی االمکان منابع و : که عبارتند از
.مآخذ ھم انگلیسی باشد

:وارد فرعی ھم وجود دارد که شامل این موارد استم

مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد و به یک حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته - ١
.باشد

در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر ھست آن مجله معیار برتری نسبت به - ٢
.آنھا داشته باشد

.ده آن حتی االمکان افراد شناخته شده ای باشندافراد به وجود آورن- ٣

.افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثالً ھمه ایرانی نباشند- ۴

.نقش بازی نمی کندISIالبته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف

:منابع
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