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 یهـا داده. میکنـ ی مـی سـاله را بررسـ۵ ریتـأث عامـل ی معرفین نوشتار، اثرهایدر ا: دهیچک
 رونگاشـته از یهـا قابـل دسـترس در گـزارشی علمـیهـا  رشـتهی  همـهی را بـراریتـأثعامل 
ها، ارتبـاط   تهشن ری تمام ایبرا. میا  کردهیرگرداو) Journal Citation Report(ها  مجله

د را مـورد توجـه قـرار یـ جدی  ساله۵ ریتأث و عامل یسنت) ۲IF (ی  ساله۲ ریتأثان عامل یم
 یهـا  در مجلـهی سـنتریتـأث مکـ یهـا ا عامـلیـ آن اسـت کـه آی ما بررسیتمرکز اصل. میده یم

 آمـار بـه ی دهنـد کـه رشـته ینـشان مـج ینتا. ریا خیابند ی ید بهبود میار جدین معی با ایآمار
. ابـدی یش مـی افزاریتأثن معنا که، مقدار عامل یبرد، به ا ی ساله سود م۵اه گ  از روزنیراست

 آمـار ی ه رشـتهکـ درست باشد، هر چنـد ی علمیها تر رشته شی بین برایرسد که ا یبه نظر م
     .شود ی میبند رتبه)  رشته۱۷۱ان یاز م( برتر ی رشته۱۵ان ین لحاظ در میاز ا

 . ها ساله؛ رونگاشت ۵ ریتأث؛ عامل ریتأث یها عامل: یدیکل واژگان
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  مقدمه -۱
زدن بـا  ک محـین نماگرهـا بـرای از پرکـاربردتریکـی ،ی علمیها مجلهی براریتأث یها عامل
، نـشان داده شـده ۲۰۰۹روپ در سال ی ون نی در مقاله. روند یها به شمار م ن مجلهینفوذتر
گـر ی در دریتـأث یهـا سه بـا عامـلیـ در مقای آمـاریهـا مجلـهی براریتأث یها ه عاملاست ک
هـا از  رسـد تعـداد رونگاشـته ی انتشار، بـه نظـر مـِمل َخیبا استفاده از تحل. م استکها رشته
 در. رود یتر باال م  آهستهی دانشگاهیهاگر رشتهیها نسبت به دن مجلهی نوشتارها در ایرو
هـا بـه مراتـب رسـد کـه نوشـتهی، بـه نظـر مـی پزشـکیهـا  مانند رشتهیلم عیهاگر رشتهید

 .کنندیقول م  گر نقلیدکی یتر از رو عیسر
 Thomson Institute for Scientific ( تامــسون ی اطالعــات علمــیموســسه

Information( درسـت ،ن عامـلیـا.  کـردی ساله را معرف۵ ریتأث عامل ،۲۰۰۸، در سال 
 ۲گاه   روزنیاکنون به جا. شودیک نسبت محاسبه میصورت   ساله، به۲ ریتأثمانند عامل 
سر، تعــداد کــن یــتــر، صــورت اقیــان دقیــبــه ب. شــود ی ســاله اســتفاده مــ۵گــاه  ســاله از روزن

 سـال گذشـته در ۵ موارد منتـشر شـده در طـول یم بر همهی تقسی سال جاریها رونگاشت
هـا، طـور معمـول مقالـه بـه (یقـی حقیاهـسر، تعـداد مقالـهکـن یـمخـرج ا. ک مجله اسـتی

منتـشر ) ریهـا و نامـه بـه سـردبها، نه سـرمقالهادداشتیا یرات ک مذایها ها، خالصه یبررس
 . مزبور استی سال در مجله۵شده در همان 

گـر ی دیهـا  رشـتهی کنـدتر از نوشـتارهای آماریرسد نوشتارها یکه به نظر مییجا از آن
 ریتـأثتر از عامـل  شی ب ساله۵ ریتأثن انتظار برود که عامل یشوند، ممکن است ایمنتشر م

توانـد مـشاهده شـود یش مین افزایا ایم کرد که آی خواهین نوشتار بررسیدر ا.  ساله باشد۲
 سـال ریتـأث، عامـل ۱در جـدول . اد اسـتیـن باشـد مقـدار آن چـه قـدر زیر و اگر چنـیا خی

انـد  ل شـدهیـ تحل۲۰۰۹روپ در سـال یـن کـه در ون ی آمـاریها  همان مجلهی را برا۲۰۰۸
 را در یش قابـل تـوجهیهـا، افـزا ن مجلـهیـ از اکیـ هر یجالب است که برا. میده یارائه م
 .میکنی مشاهده مریتأثعامل 

ن مطالعـه یـ کـه در اییهـاابتدا، داده. ر منظم شده استیصورت ز ن نوشتار بهی ایادامه
شـده در عنـوان   پاسخ به پرسش مطرحیه براافت مورد استفادیز رهیاستفاده شده است و ن

نوشـتار بـا . میدهـیه مـیـ پـژوهش خـود را ارایهـاافتـهیسـپس، . میدهـ ینوشتار را شرح مـ
 .ابدییان می پایریگ جهینت
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 )۲۰۰۸ (ی آماریها  مجلهی ساله برا۵ و ۲ر ی تأثیها  عامل-۱جدول 
 ی آماریها مجله  ساله۲ر یعامل تأث  ساله۵ر یعامل تأث

۹۴۳/۳ ۸۳۵/۲ Journal of The Royal Statistical Society Series 
B-Statistics Methodology 

۴۶۲/۳ ۳۹۴/۲ Journal of The American Statistical Association 
۰۹۴/۳ ۳۰۷/۲ Annals of Statistics 
۹۲۸/۱ ۴۸۴/۱ Journal of The Royal Statistical Society Series 

A-Statistics In Society 
۶۰۶/۱ ۰۵۷/۱ Journal of The Royal Statistical Society Series 

C-Applied Statistics 
 

 افتیها و ره  داده-۲
هـا، گر رشتهیها در د و مجلهی آماریهان مجلهی بریتأث یها ها در عامل تفاوتی بررسیبرا
ــاداده ــ زیه ــاه دادهیر را از پای ــاگ ــسهؤ میه ــی س ــات علم ــ (ی اطالع ــاه دادهیه پاک ــاگ  یه

م کـه یا ردهک ی گردآور۲۰۰۸ سال یبرا) شودیده میز نامیها ن  رونگاشته از مجلهیها گزارش
 مـشتمل بـر ی اطالعات علمـی سسهؤ میهاداده.  شده استیابی باز۲۰۰۹ سال ی هیژوئ در

ته شـن دو ریـا.  اسـتی علوم اجتماعیها  تهشته از رش ر۵۵ علوم و یها  تهشته از رش ر۱۷۱
 علـوم تمرکـز یتهشتر بر ر شین نوشتار، بیدر ا. اند  مجله۲۷۴۴ و ۱۰۶۹۳ب شامل یبه ترت
 یها تهشها را با ر جهیشود و نت ی آمار و احتمال را شامل می که رشته ل آنیدل م کرد، بهیخواه

 . میکنیسه می مقایعلوم اجتماع
 سـاله را بـا ۵ سـاله و ۲ ریتـأث یهـان عامـلی، ارتباط بیفی بر آمار توصیپس از نگاه

ل یـن تحلیـا. میکنـیل می ساله تحل۲ر ی عامل تأثی ساله بر رو۵ ریتأث ون کردن عاملیرگرس
ن یون را در بـی رگرسـیها بیکه ضریسپس در حال. شودی مجزا انجام میهادر سطح رشته

پرسـش . میکنی را استخراج می آماریها مجلهی اصلیهام، مشخصهیکنیسه میها مقارشته
د ی مفی آماریها مجلهیگر برای دیها به نسبت رشتهریتأثن عامل یا ای آن است که آیاصل

 سـاله ۲ ریتأثتر از عامل  شی بی ساله به حد۵ ریتأثا مقدار عامل یگر، آیان دیا به بیاست، 
  ما منجر شود؟یلی تحصیز رشته ایتر ر مناسبیهست که به تصو
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 ها جهی نت-۳
 ها فی توص-۱-۳

ن عامل یانگی و م۰۴۳/۲ ساله برابر ۲ ریتأثن عامل یانگی مجله، م۱۰۶۹۳ یان تمامیدر م
 ی  و درجـه-۳۵۸/۳۱برابـر شـده  جفت یtمقدار آزمون ( است ۲۹۲/۲ ساله برابر ۵ ریتأث
 سـاله و ۲ ریتـأثن عامل ی بیادی زیآور نبود که همبستگ شگفت).  است۹۸۱۲ برابر یآزاد
ن یش ارتبـاط بـی نمای را برای پراکنش۱شکل .  باشد۹۷۵/۰م که برابر ی ساله مشاهده کن۵

ه در سـمت راسـت کـ یا  دور افتـادهی نقطـه. دهـد ی سـاله نـشان مـ۵ سـاله و ۲ ریتأثعامل 
 کیـه کـاست ) Oncology Journal CA (یا ی سی تومورشناسی شود مجله یمشاهده م

 ی  ساله۲ ریتأثعامل . است) Clinicians (ینی متخصصان بالی برایشناس  سرطانیمجله
 یهـا تـر رونگاشـته شیبه وضوح، ب.  است۵۱ آن برابر ی  ساله۵ ریتأث و عامل ۷۵آن برابر 

 ی پزشـکیهـا است، چرا که در رشتهیمنطق. ق افتاده است ساله اتفا۲گاه   روزنکیآن در 
 ۱۰در واقـع، از . شـوندی می زود کاربردیلید پس از کشف خی جدیهاافتهیطور معمول  به

 . استی گوناگون پزشکیهاتهش مجله مربوط به ر۸ برتر یمجله
 ســاله ۵ ســاله و ۲ ریتــأثن عامــل ی را بــ۹۵۱/۰ ی، همبــستگی آمــاریهــا  مجلــهیبــرا

انحـراف  (۲۹۰/۰ش ی سـاله افـزا۵ سـاله و ۲ ریتـأث تفاوت عامل یبررس. میکنیاهده ممش
ز قابــل مــشاهده اســت کــه یــ ن۲ن مطلــب در شــکل یــا. دهــدیرا نــشان مــ) ۰۴۱/۰ار یــمع

 . درجه قرار دارند۴۵ خط یها باالتر مجله شیمختصات ب

  ساله۲ ریتأث عامل ی ساله بررو۵ ریتأثون عامل ی رگرس-۲-۳
ل یـ سـاله، از تحل۵ ریتـأث سـاله و عامـل ۲ ریتأثر عامل ی متغ۲ان یهم بهتر ارتباط م فیبرا

هـا، گـاه دادهی موجـود در پای  رشـته۱۷۱ک از یـ هریبـرا. میکنـ یه استفاده مـی پایونیرگرس
 :میکنیر براورد می زیونی رگرسیرا در معادله) (و بتا ) ( آلفا یپارامترها

IF IFi i i    5 2 

 

)۱( 
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 قابـل دسـترس در ی  مجلـه۱۰۶۹۳ک از یـ هر ی ساله برا۵ ساله و ۲ر ی تأثیها ن عاملی بی  رابطه-۱شکل 

 . علومیها  تهش، رJCR ی ها گاه دادهیپا

 
 . ی آماری  مجله۹۲ ی  ساله۵ ساله و ۲ر ی تأثیها ن عاملی بی رابطه -۲شکل 
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ن یـا بـر  رونگاشته اسـت؛ بنـایهاگاه دادهی در پای خاصی رشتهیس مجلهیاند iآنه در ک
i از یک براورد شده است حـا۱تر از  شی بهک یی، مقدار بتایطور کل به.  است۱۷۱ تا ۱ از 

 یهیبـد. باشـد سـاله ۲ ریتـأثتر از عامل  شی ساله ب۵ ریتأثرود عامل  یه انتظار مکآن است 
 ی تـر مـوارد، مقـدار بـراورد شـده شی، در بیول.  داردیز بستگین به براورد آلفا نیاست که ا
  رشـته،۱۷۱ ی ان همـهیـن، در میـعالوه بـر ا. م استک، ۱/۰ برابر ینیانگی، با م پارامتر

در مقابـل، اخـتالف . دار هستندیمعن)  پارامتر۱۷۱ تا از ۵۶(ن پارامترها یک سوم ایتنها 
 .دار است  ی بتا از صفر معنی پارامترهایهمه

 :ر استیصورت ز به) هار آنیدر ز tر یمقاد (شده جهی نتی آمار، معادلهی رشتهیبرا
IF / / IF

( / )( / )
  


5 33 1 286 2

527 27 279
 


 

R مقدار رود یدهد که انتظار مین معادله نشان میا.  است۹۰۵/۰ون برابر ین رگرسی در ا2
شـده در   مطـرحیهـافین با توصیا.  ساله باشد۲ ریتأثتر از عامل  شی ساله ب۵ ریتأثعامل 

 .باال مطابقت دارد
 مربـوط بـه یتهشـ ر۱۷۱ ی همـهیتر برا شیات بییون را با جزین رگرسیج ایسپس نتا

در مجمـوع . میکنـی مـیهـا بررسـ  رونگاشـته از مجلـهیهـا  گـزارشیهـاگاه دادهیر پاعلوم د
، انحراف ۰۶۶/۱ برابر ینیانگی می ساله دارا۲ ریتأث عامل یب بتا برایها، ضر رشتهیتمام
هـا بین ضریباالتر.  است۶۰۱/۱ن مقدار یترشی و ب۳۹۹/۰ن مقدار یتر ، کم۱۵۹/۰ار یمع
 بـه یرسـان  اطـالعیهـاستمیـانـه، سی، مخابرات و علوم راکیبرنتیانه، علم سی علوم رایبرا
 سـاله بـه ۲گاه  که از روزنیدر واقع زمان. دست آمده است   به۴۹/۱ و ۵۱/۱، ۶۰/۱ب یترت

هـا  ن رشـتهیـ ایر بـرایثأ را در عامل تـیش قابل توجهیم، افزایآور ی می ساله رو۵گاه  روزن
 .مینک یمشاهده م

و حفاظـت ) Andrology (یشناسـ  انـسانیها رستهیشده برا  براوردین بتاهایتر مک
 و ۶۵/۰ یب بـا مقـدارهایـترت ، به)Biodiversity Conservation (یستی زیاز گوناگون

 ۲  ریتأثتر از عامل مک  ساله۵ ریتأثته، اغلب، عامل شن دو ریدر واقع در، ا.  بوده است۴/۰
 .است  ساله بوده
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 ۱۴ ی  علوم مقـدار شـمارهی تهش ر۱۷۱ان یدر م) ۲۸۶/۱ ( آماریتهش ریمقدار بتا برا
 سـاله بـه ۲گاه   از روزنی رشته هستند که وقت۱۳گر، تنها یعبارت د به.  شده استیبند رتبه
 . کنندی تجربه مریتأث را در عامل یتر شین بیانگیش میروند، افزای ساله م۵گاه  روزن

 ۱تر از  شی بعین بخش توزیتر انبوه. هددیب بتا را نشان می ضریع فراوانی توز۳شکل 
 سـاله و عامـل ۵ ریتأثن عامل ی بیها ارتباط مثبتتهشتر ر شی بیدهد برایاست که نشان م

 .افت شده استی ساله ۲ ریتأث

  برتریها مجله-۳-۳
 عامـل یش قابـل مالحظـهی است که افزاییهاتهشان ری آمار در میتهشم ریدانیاکنون که م

 یه بـراکـ سـاله نـشان دهنـد، آنچـه را ۵گـاه   سـاله بـه روزن۲گاه  ر انتقال از روزن را دریتأث
 یاد اسـت بررسـیـ زی سـنتی  ساله۲ستم یها در س  آنریتأثدهد که عامل  ی می روییهامجله

 در ۴۵/۲۷: دهنـدی نـشان مـریتـأث را در عامل ک اندیشی برتر افزای علمی مجله۵۰. مینک
 .ستیدار نی معنیز لحاظ آمارن تفاوت ایا. ۶۲/۲۷مقابل 
طــور  بــه. دهنــدی را نــشان مــ۰۵۵/۰ بــه ۰۲/۰ از یشیــن، افزایی پــای علمــی مجلــه۵۰
 ی دارایهـا ن مجلـهیرسد که ا ی به نظر م،یطور نسب  است، اما بهکش اندین افزایمطلق، ا

 .برندی متر بهره شیار بیتر بسی طوالنیگاه زمان م از روزنک یها رونگاشت
 

 
 

  علومی  رشته۱۷۱ یر بتا براینگار مقاد  بافت-۳شکل 
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 عامل ی که مقدارهاییهاا در مجلهیزد که آیانگیال را برمؤن سیشده ا  مطرحیهاجهینت
اد دارند، ی زی  ساله۵ ریتأث که عامل ییهاسه با مجلهیم است، در مقاکها   آنی  ساله۲ ریتأث
 ذکـر شـده در بـاال، ممکـن یها  عددیبر مبنا. ریا خیدتر است ی شدریتأث عامل یر نسبییتغ

. تـر اسـت مکـ یش نسبیتر باشد، افزا شی ساله ب۲ ریتأثن انتظار برود که اگر عامل یاست ا
ار خواهد شد کشود، آش نمودار رسم ی رویش نسبی ساله در مقابل افزا۲ ریتأثهرگاه عامل 

 یدتری شـدیش نـسبیم، افـزاک ی  ساله۲ ریتأث عامل ی دارایها  از مجلهیاریدر واقع بسه ک
 .)دی را ببن۴شکل (کنند یرا تجربه م

 یعلوم در مقابل علوم اجتماع -۴-۳
م و یـا  کـردهیجـا بررسـ نیـ علـوم کـه تـا ایهـان رشـتهیوتاه بـه تفـاوت بـک ی نگاه،رانجامس

 رشته است کـه در ۵۵ شامل ی علوم اجتماعیهاتهشر. میانداز ی می علوم اجتماعیها رشته
 ین بـرایانگیـطور م  ساله به۵ ریتأثم که عامل یکنیمشاهده م.  مجله را دارد۲۷۴۴مجموع 

کـه  آن  است، حـال۱۹۴/۱ ساله برابر ۲ ریتأثن عامل یانگیم: تر است شیز بی نها تهشن ریا
شــده برابــر  جفــت یtآزمــون مقــدار ( اســت ۶۱۶/۱ ســاله برابــر ۵ ریتــأثن عامــل یانگیــم

 ). است۲۴۵۵ برابر ی آزادی  و درجه-۰۳۳/۳۴

 
 ی نـسبیهـا شیافـزا.  سـاله۲ یر اصـلی در مقابل عامـل تـأث)۲IF/۵IF (ر مجلهیر در عامل تأثیی تغ-۴شکل 

 .شود یده می کم دیها  رونگاشتی دارایها  مقالهیتر برا شیب
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 یا بـرایتر بوده است  شی علوم بیر برایش عامل تأثیا افزایم که آیکنی میسپس بررس
 ی سـاله را بـرا۵ر ی عامل تأثو ساله ۲ر یر عامل تأثی هر دو رسته، متغیبرا. یعلوم اجتماع

ش یم کـه افـزایبـر ی مـی پـیادو نمونـه یtمـون با اسـتفاده از آز. میکنیهر مجله محاسبه م
 علـوم اسـت یتـر از رسـته شی بـیداریطـور معنـ  بـهی علـوم اجتمـاعی در رستهریتأثعامل 

)۸۸/۱۱=t.( 
ــ می دارا۱ یب بتــا در معادلــهی، ضــری علــوم اجتمــاعی رســتهیبــرا ، ۱۶۸/۱ن یانگی

 . است۷۰۳/۱ن مقدار یتر شی و ب۵۷۵/۰ن مقدار یتر ، کم۲۰۵/۰ار یانحراف مع
 در ریتـأثشـود، عامـل یاد مـیـ زیگاه زمـان روزن یم که وقتیریگیجه می هم رفته، نتیرو

 .ابدییش می علوم افزای از رسته تر شی بیعلوم اجتماع

  یریگ جهی نت-۴
 یهـا  گـزارشیهـاگاه دادهی مورد استفاده در پای  ساله۵ ریتأث عامل ین نوشتار، اثرهایدر ا

 ۵ ریتـأث عامـل یونیل رگرسی تحلیبر مبنا. می کردیرا بررس) تامسون(ها  رونگاشته از مجله
 یش قابل توجهی آمار، افزای رستهیرسد که برا ی ساله، به نظر م۲ ریتأث عامل یساله بررو
شـود،  یز مـشاهده مـیـهـا ن از رشتهیاریش در بسین افزایا. شود ی مشاهده مریتأثدر عامل 

ان یـن لحـاظ در میـکـه از ا یطـور به: د استیش به نسبت شدی آمار، افزای رشتهی برایول
ن سـود را از یتـر شیانه بـیوم را مربوط به علیهارسته. شودی میبند رتبهیی باالی  رسته۱۵

 .اند  ساله برده۵ ریتأثعامل 
د نـشان ی جدریتأث عامل یم، محاسبهیکنیسه می را مقایکه علوم و علوم اجتماع یوقت

 علوم، بـه ی رستهیبرا.  داردی علوم اجتماعی رستهی را براین سودمندیتر شیدهد که بیم
در مجمـوع، . افتـدیها زودتر اتفـاق مـن رشتهیادر ) ها رونگاشت(ها  قول  رسد نقل ینظر م
 . ساله استفاده کند۵ ریتأث آمار بهتر است از حاال به بعد از عامل ی رشته

 ها مرجع
[1] Van Nierop, E. (2009). Why do statistics journals have low 

impact factors? Statistica Neerlandica, 63, 52-62. 
 



  انيغالمرضا محمد  106

 ...................... 106 -97، صص 1390بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره22سال ، راني اي آمار رسميها ي بررسي مجله  .......................

 

 انیغالمرضا محمد
 سانس آمار ی لفوق

 .ریرکبی امیابان حافظ، دانشگاه صنعتیتهران، خ
 bravoreza@yahoo.com: یانشانیرا
 

 


