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Purpose: To investigate the characteristics of misleading metrics and identify the extent 
to which Iranian journals use such indicators.
Methodology: Charctrisitcs were harvested form th eliterature. Then, 410 Iranian 
journals using such metrics were identified from the misleading metrics websites. Data 
analysis was conducted using Microsoft Excel.
Findings: Sudden disappearance from the web, large number of indexed journals, 
ambiguous and non-scientific methodologies, lack of accurate contact information, 
failure to notify about the scientific and administarive staff, charging journals for the 
calculation of metrics and conducting the evaluation in a short period of time were 
common. The name and information of 410 Iranian journals were listed in the website 
of 23 misleading metrics, 49 accredited by The Iranian Ministry of Science, Research 
and Technology (MSRT) and 101 titles accredited by The Iranian Ministry of Health 
and Medical Education (MHME) mentioned at-least one misleading metric in their 
websites. Out of medical science journals 56% are affiliated with the medical science 
universities and institutions.
Conclusion: Utilizing misleading metrics negatively affect the reputation of scientific 
journals. That put them at the rist to be listed as as predatory journals. Editorial boards 
are advised to avoid being indexed in misleading metrics and focus on reputable 
information and citation databases. 

Misleading metrics; Misleading impact factor; Journal evaluation
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1. د انشــجوی د کتــرای سیاســت گذاری علــم و فنــاوری، 
ــر  ــناس د فت ــران؛ کارش ــت ای ــم و صنع ــگاه عل د انش

ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــنجی د انش علم س
z.moghise.6644@gmail.com

ــی،  ــات و د انش شناس ــم اطالع ــد  عل ــناس ارش 2. کارش
د انشــگاه شــهید  بهشــتی )نویســند ه مســئول(

 negin.shokrzadeh94@gmail.com

شاخص های علم سنجی گمراه کنند ه و استفاد ه مجله های 
ایرانی از آنها

زهره مقیسه1 | نگین شکرزاد ه2

استفاد ه مجله های  رواج  گزارش  و  گمراه کنند ه  علم سنجی  هد ف: شناسایی شاخص های 

ایرانی از آنها.

شــاخص   35 وب ســایت  د ر  منایه شــد ه  مجلــه ایرانــی   410 روش شناســی: متامــی   

وب ســایت  و  شــاخص ها  وب ســایت های  از  د اد ه هــا  شــد ند .  مطالعــه  علم ســنجی 

مجله هــا گــرد آوری و بــا اســتفاد ه از نرم افــزار اکســل تحلیــل شــد .

خارج شــد ن  د ســرتس  از  ماننــد   گمراه کننــد ه  شــاخص های  ویژگی هــای  یافته هــا: 

ــم  ــتفاد ه کنند ه، روش شناســی مبه ــود ن مجله هــای اس ــی وب ســایت، بســیار زیاد ب ناگهان

ــرد ن کاد ر  ــه، معرفی نک ــانی مؤسس ــاس و نش ــق مت ــات د قی ــد اد ن اطالع ــی، ن و غیرعلم

علمــی و اجرایــی ارزیابــی و محاســبه شــاخص مجله هــا، د ریافــت هزینــه بــرای محاســبه 

شــاخص مجلــه، و انجــام رسیــع محاســبه مشــخصه آنهــا شــناخته شــد . نــام 410 مجلــه 

ــرب  ــه معت ــوان مجل ــود  د ارد . 49 عن ــد ه وج ــاخص گمراه کنن ــایت 23 ش ــی د ر وب س ایران

ــرب زیرنظــر وزارت بهد اشــت د ســت کم  ــه معت ــوان مجل ــوم و 101 عن زیرنظــر وزارت عل

مجله هــای  از   %56 آورد ه انــد .  خــود   وب ســایت  د ر  را  گمراه کننــد ه  شــاخص  یــک 

ــوم  ــات عل ــه د انشگاه ها/مؤسس ــته ب ــد ه وابس ــاخص های گمراه کنن ــتفاد ه کنند ه از ش اس

پزشــکی هســتند . 

ــالت  ــار مج ــرای اعتب ــد ه ب ــنجی گمراه کنن ــاخص های علم س ــتفاد ه از ش ــری: اس نتیجه گی

علمــی زیان بــار اســت و می توانــد  نــام آنهــا را د ر فهرســت مجــالت چپاولگــر و 

ــن  ــن مجــالت از منایه شــد ن د ر چنی ــرار د هــد . الزم اســت د ســت اند رکاران ای ــرب ق نامعت

ــد . ــرب روآورن ــتناد ی معت ــی و اس ــای اطالعات ــه پایگاه ه ــد  و ب ــاخص هایی بپرهیزن ش

شاخص های علم سنجی جعلی، رضیب تأثیر جعلی، ارزیابی مجالت
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مقد مه
ارتقای  و  عملکرد   ارزیابی  معیار  پژوهشی  برون د اد های  تعد اد   اخیر  سال های  د ر 
علمی قرار گرفته است. کسانی از روی ناتوانی یا ناآگاهی برای انتشار مقاله هایشان 
به مجالت چپاولگر رومی آورند  و بی توجه به موازین اخالق پژوهش و نگارش 
برای  پژوهشگران  تمایل  کنند .  منتشر  را  پژوهشی خود   برون د اد   علمی می کوشند  
انتشار مقاالت د ر مجله های خارجی زمینه سوءاستفاد ه و رشد  قارچ گونه ناشران 
کنفرانس های  و  ربود ه شد ه3،  مجله های  چپاولگر2،  مجله های  اد اره کنند گان  جعلی1 
علیمحمد ی،  و  جشیره نژاد ی،  مهموئی،  )جمالی  است  آورد ه  پد ید   را  جعلی4 

.)Beall, 2013; Jalalian & Dadkhah, 2015 1396؛
امروزه، بخش چشمگیری از برون د اد های علمی د ر حوزه های مختلف د ر مجله های 
)د ریافت  آزاد  طالیی6  د سترسی  انتشار  الگوی  از  که  می شود   منتشر  آزاد 5  د سترسی 
هزینه از نویسند گان و رایگان برای خوانند گان( استفاد ه می کنند . مجله های د سترسی 
خوانند گان  وسیع،  د سترس پذیری  آن جمله:  از  د ارند   بسیار  مثبت  ویژگی های  آزاد  
انتشار است. اما این مجالت زمینه ساز ظهور  بیشتر، مخاطبان بین المللی، و سرعت 
مجله های چپاولگر نیز شد ه اند . مجله های جعلی را ناشران گمنام به ویژه د ر کشورهای 
د رحال توسعه به منظور د رآمد  ایجاد  می کنند  )Xia et al., 2015(. این مجله ها ایمیل های 
گروهی به نویسند گان می فرستند  و از آنها د عوت می کنند  مقاله هایشان را برای انتشار 
به این مجالت بسپارند . پذیرش فوری، ند اشتن فرایند  همترازخوانی7، و کنترل کیفیت، 
اد عای د اشتن اعتبار علمی و د اوران متخصص، استفاد ه از شاخص های ضریب تأثیر 
جعلی8، د ریافت مبالغ هنگفت برای انتشار مقاله، استفاد ه د روغین از نام افراد  معتبر یا 
نام های جعلی به عنوان اعضای هیئت تحریریه از نشانه های مجله های چپاولگر است 

.)Beall, 2013; Jalalian & Mahboobi, 2014; Erfanmanesh & Pourhossein, 2017(

کرد ند   ثبت  را   Sciencerecord.com وب سایت اینترنتی  مجرمان   ،2۰11 سال  د ر 
و با سوءاستفاد ه از نام و شماره بین المللی سایر نشریات، نسخه جعلی ایجاد  کرد ند  
 Dadkhah, Sutikno, Jazi,( کرد ند   د ریافت  هزینه  آن ها  از  و  فریفتند   را  نویسند گان  و 
یافت و مجرمان  افزایش   به مرور تعد اد  مجله های د ستبرد خورد ه   .)& Stiawan, 2015

به ویژه  معتبر،  مجله های  اطالعات  سایر  و  بین المللی  شماره  لوگو،  نام،  از  اینترنتی 
مجله های صرفًا چاپی یا د ارای وب سایت غیرانگلیسی زبان، نسخه جعلی تولید  کرد ند  
و مقاالت را با د ریافت هزینه از نویسند گان منتشر می کرد ند . آنها محد ود ۀ موضوعی 
مجله اصلی را رعایت نمی کنند ؛ از این رو وب سایت شان برای هر شماره گاه ببیش از 

1. Predatory publishers
2. Predatory journals
3. Hijacked journals
4. Fake conferences
5. Open access journals
6. Gold open access model
7. Peer review
8. Bogus impact factors
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15۰۰ مقاله د ارد . این مجله ها اد عا می کنند  د ر پایگاه های معتبر نظیر وب آوساینس1، 
اسکوپوس2، و پاب مد 3 نمایه می شوند  و ضریب تأثیر د ارند . اد عای آنها اغلب د روغ 
است. مجله های ربود ه شد ه همانند  مجله های چپاولگر از نویسند گان برای انتشار مقاله 
 Dadkhah & Borchardt, 2016; Dadkhah,(  و عضویت د ر هیئت تحریریه د عوت می کنند

.)Maliszewski, & Teixeira da Silva, 2016

پد ید ه مخرب د یگر، شاخص های گمراه کنند ه4 است. انواع شاخص های ضریب 
تأثیر جعلی از این د سته محسوب می شوند . نخستین بار گارفیلد  شاخص ضریب تأثیر 
را د ر سال 1955 برای بررسی میزان تأثیرگذاری مجله ای د ر حوزه موضوعی خود  
مطرح و د ر سال 1961 د ر نمایه استناد ی علوم 5 استفاد ه کرد . ضریب تأثیر مجله ها 
پایگاه  به صورت ساالنه د ر  )تامسون رویترز سابق(  انلیتیکس6  را مؤسسه کلریویت 
گزارش استناد ی نشریات7 ارائه می کند . ضریب  تأثیر مجله برابر است با تعد اد  کل 
استناد های د ریافتی از سوی مقاله های منتشرشد ه د ر آن مجله د ر یک پنجره زمانی 
قابل استناد 8 د ر  منتشرشد ه  برون د اد های  تعد اد  کل  بر  تقسیم  د و سال(  معین )معموالً 
آن مجله و د ر همان د وره زمانی )Gutierrez, Beall, & Forero, 2015(. شاخص ضریب 
تأثیر همواره یکی از پرکاربرد ترین شاخص های علم سنجی است. د ر سال های بعد ، 
مقاله11،  اثرگذاری  نمره  آنی1۰،  شاخص  قبیل  از  د یگری  مجله9  سطح  شاخص های 
اس جی آر12، سایت اسکور13 از سوی پایگاه های استناد ی وب آوساینس و اسکوپوس 

ارائه شد  و جامعه علمی از آنها استفاد ه کرد ه اند .
از سوی د یگر، از سوی مراکز نامعتبر و ناشران چپاولگر د سته ای از شاخص های 
محاسبه  د قیق  د اد ه های  و  علمی  از روش های  استفاد ه  بد ون  گمراه کنند ه  علم سنجی 
می گیرند .  قرار  متقاضی  مجله های  اختیار  د ر  هزینه  د ریافت  قبال  د ر  و  می شوند  
شاخص ها  این  از  نویسند گان  اعتماد   جلب  برای  کم اعتبار  و  چپاولگر  مجله های 
استفاد ه می کنند . البته نمی توان اد عا کرد  تمام مجله های استفاد ه کنند ه از شاخص های 
گمراه کنند ه مجله های چپاولگراند . بسیاری ممکن است هنوز د ر پایگاه های استناد ی 
نکرد ه اند  ؛  د ریافت  معتبر  شاخص های  و  نشد ه  نمایه  اسکوپوس  و  وب آوساینس 
برای  نویسند گان  تشویق  و  اعتباریافتن  برای  گمراه کنند ه  شاخص های  از  این رو  از 
ارسال مقاله هایشان به آن مجله ها استفاد ه می کنند . اما ناآگاهی برخی د ست اند رکاران 
شاخص های  از  مهم تر  ایشان  نظر  د ر  را  گمراه کنند ه  شاخص های  می تواند   مجله ها 
بپرد ازند  پول  باشند   حاضر  آنها  د ریافت  برای  و  بشناساند   علم سنجی   معتبر 
)Dadkhah, Borchardt, Lagzian, & Bianciardi, 2017(. بعضی از ویژگی های شاخص های 

1. Web of Science
2. Scopus
3. Pubmed
4.  Misleading metrics
5. Science Citation Index (SCI)
6. Clarivate analytics
7. Journal Citation Report (JCR)
8. Citable items
9. Journal level metrics
10. Immediacy index
11. Article influence score
12. SJR
13. CiteScore
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گمراه کنند ه اینهاست:
• شفاف نبود ن اطالعات وب سایت مؤسسات ارائه د هند ه شاخص )اطالعات محد ود  	

یا ناد رست د رباره مکان مؤسسه، تیم مد یریتی و علمی، اطالعات تماس و غیره(؛
• د ریافت هزینه از مجله ها برای محاسبه شاخص؛	
• افزایش هر سالۀ عد د  شاخص بیشتر مجله های نمایه شد ه؛	
• اینکه 	 القای  و  خود   نام  د ر  تأثیر  ضریب  واژۀ  از  بیشتر آنها  فریبکارانه  استفاد ه 

شاخص آنها شاخص ضریب تأثیر پایگاه استناد ی نشریات است. ضریب تأثیر 
عربی1، ضریب تأثیر عمومی2، ضریب تأثیر جهانی3، ضریب تأثیر علمی4، ضریب 
از این شاخص های گمراه کنند ه  تأثیر فنی6 بعضی  تأثیر سیستماتیک5، و ضریب 

هستند ؛
• مؤسسه های ارائه د هند ه شاخص های گمراه کنند ه عمومًا از د اد ه های ناموثق گوگل 	

اسکالر برای محاسبه استفاد ه می کنند  که مجله ها را با هر کیفیتی نمایه می کند ؛
• شفاف نبود ن روش و احتمال استفاد ه از روش های غیرعلمی د ر محاسبه شاخص ها.	

هد ف این پژوهش، آگاه کرد ن جامعه د انشگاهی و د ست اند رکاران نشریات علمی 
کشور است. ما د ر این مقاله استفاد ه از این شاخص ها را د ر نشریات علمی کشور 

بررسی کرد ه  ایم و پیشنهاد هایی برای خنثی کرد ن آثار زیان بار آنها د اد ه  ایم.
د ربارۀ شاخص های گمراه کنند ه پژوهشی د ر ایران نیافتیم. یک پژوهش خارجی 
این پد ید ه را بررسی کرد ه و تعد اد ی از شاخص های د روغین را د ر وب سایت های 
اد اره می کنند   افشا کرد ه   است که به نظر می رسد  کسان یکسان. آنها را  بسیار مشابه 
)Jalalian & Mahboobi, 2013(. اثری د یگر 21 شاخص گمراه کنند ه استفاد ه شد ه مجله های 

چپاولگر را معرفی و اعالم د اشته است بیشتر آنها محاسبه ضریب تأثیر را مشابه روش 
مؤسسه کلریویت انلیتیکس انجام می د هند . مقاله گزارش می د هد  که از سه شاخص 
معتبرInternational Scientific Institute, CiteFactor, Scientific Journal Impact Factor بیش از 

.)Gutierrez, Beall, & Forero, 2015( همه سوء استفاد ه شد ه است
 )Beall,( ناشران چپاولگر  و  افشای مجالت  و  شناسایی  برای  بسیاری  مطالعات 
2013 و مشارکت پژوهشگران د ر مجالت نامعتبر از جمله د ر ایران )جمالی مهموئی 

 Erfanmanesh & 1396؛  امید ی نیا،  و  پورحسین،  اصنافی،  1396؛  همکاران،  و 
 Jalalian 1393؛  الکه،  )فرجی پور  نامعتبر  ویژگی های مجالت   ،)Pourhossein, 2017

 Jalalian & Dadkhah, 2015; Dadkhah &( مجالت ربود ه شد ه ،)& Mahboobi, 2014

1. Arab Impact Factor
2. General Impact Factor
3. Global Impact Factor
4. Scientific Impact Factor
5. Systematic Impact Factor
6. Technical Impact Factor
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 Asadi, Rahbar,( کنفرانس های جعلی  و   ،)Borchardt, 2016; Dadkhah, et al., 2016

مجله های  د ربارۀ  مطالعات  این  بیشتر  است.  شد ه  انجام   )Rezvani, & Asadi, 2017

چپاولگر است و به شاخص های گمراه کنند ه به صورت گذرا پرد اخته اند . 

د ر پژوهش حاضر پرسید ه ایم:
 مشخصه های شاخص های گمراه کنند ه چیست؟

 کد ام مجله ها از شاخص های گمراه کنند ه استفاد ه می کنند ؟
د انشگاه ها و  را کد ام  از شاخص های گمراه کنند ه  کنند ه  استفاد ه   ایرانی   مجله های 

مؤسسات پژوهشی کشور منتشر می کنند ؟

روش شناسی
این بررسی روی 41۰ مجله ایرانِی نمایه شد ه د ر 35 وب سایت شاخص های گمراه کنند ه 
وب سایت  از  شاخص ها  این  از  فهرستی  د اد ه ها  گرد آوری  برای  است.  شد ه  انجام 
/https://predatoryjournals.com به د ست آورد یم. مالک این وب سایت آن را کامل ترین 

گمراه کنند ه  شاخص های  ارائه  و  هزینه  د ریافت  به  مظنون  مؤسسات  از  فهرست 
ازآنجاکه  است.  معرفی شد ه  گمراه کنند ه  53 شاخص   آن،  د ر   .)Beall, 2014( می د اند  
18 شاخص  د سترس ناپذیر یا نامرتبط بود  ما به 35 شاخص اکتفا کرد یم )پیوست 1(. 
تعد اد  مجله های نمایه شد ه، روش شناسی، اطالعات تماس، کشور ارائه د هند ه، هزینه، 
و مد ت  زمان نمایه سازی مجله ها و غیره از هریک از آنها و نام مجله هایی که محل 
نشر خود  را ایران اعالم کرد ه بود ند  از هریک از 35 وب سایت گرد آورد یم. سپس از 
وب سایت مجله های ایرانی نام د انشگاه یا مؤسسه مربوط و تعد اد  شاخص گمراه کنند ه 

را جمع آوری و با نرم افزار اکسل تحلیل کرد یم. 

یافته ها
• مشخصه های شاخص های گمراه کنند ه 	

از 35 مؤسسه ای که شناسایی کرد یم 11 مؤسسه به هند ، 5 مؤسسه به ایاالت متحد ه، 
2 مؤسسه به آلمان، و 2 مؤسسه به روسیه تعلق د اشت. بقیه ملیت خود  را اعالم نکرد ه 
بود ند . 19 وب سایت از د امنه com.، 13 وب سایت از د امنه org.، یک وب سایت از 
استفاد ه کرد ه   .ru د امنه از  د امنه net.، و یک شاخص  از  د امنه info.، یک وب سایت 

است. همچنین تعد اد  مجالت عضو هریک از این شاخص ها تحلیل شد .
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وب سایت  د اد ه اند   را  استفاد ه کنند ه  مجله های  شمار  که  32 وب سایت  میان  د ر 
 Directory of Indexing and Impact وب سایت های  آن  پس  از  18357؛  با   CiteFactor

)DIIF( Factor و)International Scientific Institute )ISI به ترتیب با 13596 و 9۰28 عضو 

بیشترین استفاد ه کنند ه را د اشتند . سه شاخص تعد اد  مجله های استفاد ه کنند ه را اعالم  
نکرد ه بود ند .

تصویر 1. تعد اد  مجالت نمایه شد ه د ر شاخص های گمراه کنند ه

شمار  که  32 وب سایت  میان  د ر  می شود ،  مشاهد ه   1 تصویر  د ر  که  همان طور 
آن  پس  از  18357؛  با   CiteFactor وب سایت  د اد ه اند   را  استفاد ه کنند ه  مجله های 
 International Scientificو Directory of Indexing and Impact Factor )DIIF(وب سایت های
 )Institute )ISI به ترتیب با 13596 و 9۰28 عضو بیشترین استفاد ه کنند ه را د اشتند . سه 

شاخص تعد اد  مجله های استفاد ه کنند ه را اعالم  نکرد ه بود ند .
روش محاسبه را 22 شاخص توضیح د اد ه  بود ند . روش د ر مواقعی مشابه با روش 
محاسبه ضریب تأثیر اصلی )مؤسسه کلریویت انلیتیکس( و گاهی متفاوت از آن است 
تحریریه  هیئت  اعضای  اعتبار  و  مقاالت،  علمی  کیفیت  مجله،  اصالت   .)1 )جد ول 
باالترین اهمیت را د ارند . بیش از پنجاه د رصد  امتیاز د ر 14 شاخص به این پارامترها 
اختصاص د ارد . تنها د ر یکی به پوشش جغرافیایی اهمیت و به آن امتیاز د اد ه می شد . 
د ر هیچ یک از وب سایت ها چگونگی ارزیابی و ارزیابی کنند گان بیان نشد ه بود . د ر 13 
مؤسسه نیز هیچ گونه توضیحی د رباره روش و نحوه محاسبه شاخص و نمایه سازی 

مجله ها ارائه نشد ه است.

ازآن  پس ؛١٨٣٥٧با  CiteFactor سايتاند وبرا دادهكننده ي استفادههاهمجل كه شمارسايت وب ٣٢ مياندر 

 International Scientificو Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)هاي سايتوب

Institute (ISI) ي هاهسه شاخص تعداد مجلكننده را داشتند. عضو بيشترين استفاده ٩٠٢٨ و ١٣٥٩٦ترتيب با هب

 .ندبود هنكرد كننده اعالماستفاده

  

  كنندهگمراهي هاخصدر شا هشدنمايهتعداد مجالت  .١ تصوير

  

اند كننده را دادههاي استفادهسايت كه شمار مجلهوب ٣٢ شود، در ميانمشاهده مي ١طور كه در تصوير همان

 Directory of Indexing and Impactهايسايتاز آن وب؛ پس ١٨٣٥٧با  CiteFactorسايت وب

Factor (DIIF) وInternational Scientific Institute (ISI)  عضو بيشترين  ٩٠٢٨ و ١٣٥٩٦ترتيب با به

  نكرده بودند. كننده اعالمهاي استفادهكننده را داشتند. سه شاخص تعداد مجلهاستفاده

اصلي  تأثير ضريب محاسبه روشمشابه با  مواقعيدر  روش .بودند دادهتوضيح شاخص  ٢٢را  محاسبه روش

 و، مقاالت كيفيت علمي، اصالت مجله ).١ جدول( است از آن اوتمتف گاهيو  )كلريويت انليتيكس مؤسسه(

اين به شاخص  ١٤ دربيش از پنجاه درصد امتياز  .را دارنداهميت  اعتبار اعضاي هيئت تحريريه باالترين

از  يكهيچ درشد. مي دادهامتياز به آن افيايي اهميت و پوشش جغربه يكي در . تنها رداختصاص دا هاپارامتر

 بارهتوضيحي در گونههيچنيز  مؤسسه ١٣در . بيان نشده بود كنندگانو ارزيابيارزيابي  چگونگيها تسايوب

  ارائه نشده است. هاهمجل يسازنمايهروش و نحوه محاسبه شاخص و 

 
  هاخصجعلي و فراواني آنها در شا تأثيرپارامترهاي محاسبه ضريب . ١جدول 

  فراوانی  پارامرتهای محاسبه شاخص
  ١٤  لت مجله و کیفیت علمی مقاالتاصا

  ١٠  اعتبار هیئت تحریریه
  ٩  زمان انتشار و ثبات مجله

  ٨  تعداد استناد دریافتی
  ٧  املللیبین رؤیت
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جد ول 1. پارامترهای محاسبه ضریب تأثیر جعلی و فراوانی آنها د ر شاخص ها

فراوانیپارامرتهای محاسبه شاخص

14اصالت مجله و کیفیت علمی مقاالت

10اعتبار هیئت تحریریه

9زمان انتشار و ثبات مجله

8تعد اد  استناد  د ریافتی

7رؤیت بین املللی

4کیفیت وب سایت 

4فرآیند  پذیرش مقاله

3وضعیت حضور مجله د ر سایر پایگاه ها

3فرمت مقاالت )چاپی، پی د ی اف و غیره(

2زبان انتشار

1پوشش جغرافیایی

فقط 18 مؤسسه شماره تماس و نشانی پستی خود  را اعالم  کرد ه بود ند . برخی 
د ر وب سایت خود   را  توسعه یافته غربی  تماس کشورهای  نشانی و شماره  به د روغ 
تماس  شماره  و  نشانی   Cosmos Impact Factor شاخص  به طور  مثال،  بود ند .  نوشته 
محاسبه  و  نمایه سازی  هزینه  د رحالی که  د اد ه؛  قرار  خود   وب سایت  د ر  را  آلمانی 
اما  د ارد ؛  آلمانی  نام  نیز  آن  است. مؤسس  کرد ه  اعالم  هند وستان  روپیه  را  شاخص 

کارنامه حرفه ای،   ایمیل یا شماره تماسی از وی ارائه نشد ه است. 
خود   وب سایت  د ر  را  شاخص  محاسبه  یا  نمایه سازی  هزینه  مؤسسه   15
فقط  مؤسسه   2۰ می کنند .  اعالم  متقاضی  به  خصوصی  به صورت  و  نگذاشته  اند  
نیز مد ت  مبنای د ریافت هزینه  ارزیابی و محاسبه شاخص هزینه می گیرند .  برای 
زمانی که صرف محاسبه شاخص می کنند  را مالک می گیرند  و آن رقمی بین 2۰ 
تا 125 د الر امریکاست. بیشترین هزینه ساالنه نمایه سازی و محاسبه شاخص را

  Perma Society of Technicalو  Impact Factor Services for International Journals )IFSIJ(

 General Impact را  و کمترین  )125د الر(  می کنند   طلب   Education and Research

Factor )2۰ د الر( می گیرد  )جد ول 2(.
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جد ول 2. هزینه ارزیابی و محاسبه شاخص های گمراه کنند ه برای مجالت

هزینه منایه سازی به د الرشاخص های گمراه کنند هرد یف

1Perma Society of Technical Education and Research125

2AE Global Index100

3Eurasian Scientific Journal Index )ESJI(100

4SPARC Indexing100

5Cosmos Impact Factor50

6Scientific Journal Impact Factor50

7Root Indexing35

8International Scientific Indexing )ISI(30

9General Impact Factor20

10
International Society for Research Activity Journal Impact 
Factor )ISRA JIF(

20

فقط 1۰ مؤسسه مد ت زمان نمایه سازی یا محاسبه شاخص را د ر وب سایت اعالم 
 International Scientific Indexing )ISI( .کرد ه اند  و آن بین چهار روز تا چهار هفته است
چهار ساعت پس از د ریافت هزینه، مجله را نمایه  و پس از د و روز کاری شاخص های 
آن را محاسبه و اعالم می کند . فرآیند  نمایه سازی و محاسبه شاخص های جعلی د ر 

کوتاه مد ت صورت می پذیرد .

• مجله های ایرانی استفاد ه کنند ه	
سه شاخص د ارد .  وجود   23 شاخص  د ر وب سایت  ایرانی  مجله   736 نام های 
 Global Impact Factor و ،Scientific Journal Impact Factor ،Open Academic Journals Index

حذف  با  د ارند .  را  ایرانی  مشتری  بیشترین  مجله   1۰1 و   ،117  ،13۰ با  به ترتیب 
تکراری ها مشخص شد  41۰ مجله مشتری این شاخص ها هستند . از میان آنها 378 
وب سایت مجله ها د ر د سترس بود ؛ اما فقط د ر وب سایت 292 مجله به نمایه شد ن و 
استفاد ه از شاخص اشاره  شد ه است )جد ول 3(. 221 عنوان مجله از یک تا پنج شاخص، 
6۰ مجله از شش تا د ه شاخص، 6 عنوان مجله از یازد ه تا پانزد ه شاخص، و 5 عنوان 

مجله بیش از شانزد ه شاخص را د ر وب سایت خود  اعالم کرد ه  اند  )جد ول 4(. 
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جد ول 3. وضعیت مجله های ایرانی استفاد ه کنند ه از شاخص های گمراه کنند ه

فراوانیمجله های ایرانی

736کل مجله های ایرانی موجود  د ر وب سایت شاخص های گمراه کنند ه

410مجله های منحرصبه فرد 

378مجله های د ارای وب سایت فعال

292مجله های اشاره کنند ه به شاخص ها د ر وب سایتشان

جد ول 4. وضعیت مجله های ایرانی به لحاظ ذکر شاخص های گمراه کنند ه د ر وب سایت خود 

فراوانیتعد اد  شاخص گمراه کنند ه د ر سایت مجله

1221 تا 5 شاخص

660 تا 10 شاخص

116 تا 15 شاخص

105-15 شاخص جعلی

تصویر 2 یکی از مجله های وابسته به د انشگاه تهران را نشان می د هد  که از نمایه شد ن 
د ر 17 شاخص گمراه کنند ه خبر می د هد . این مجله از مجله های معتبر وزارت علوم است 
و د ر نمایه نامه های استناد ی نمایه استناد ی منابع نوظهور1 و پایگاه استناد ی علوم جهان 

اسالم2 و پایگاه های اطالعاتی مانند  پروکوئست و اِبسکو نمایه می شود .

تصویر 2. وضعیت نمایه شد ن یکی از مجله های ایرانی د ر شاخص های گمراه کنند ه

1. Emerging Sources 
Citation Index

2. Islamic World Science 
Citation Index
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• تعلق سازمانی مجله های ایرانی استفاد ه کنند ه از شاخص های گمراه کنند ه	
د انشگاه علوم پزشکی تهران )36(، د انشگاه آزاد  اسالمی )26(، د انشگاه فرد وسی 
آموزش های  توسعه  مرکز   ،)13( بهشتی  شهید   پزشکی  علوم  د انشگاه   ،)14( مشهد  
نوین ایران )12(، و د انشگاه علوم پزشکی شهید  صد وقی یزد  )1۰( د ارای بیشترین 
آنها  عنوان   49  .)3 )تصویر  گمراه کنند ه اند   شاخص های  از  استفاد ه کنند ه  مجله های 

تأیید شد ۀ وزارت علوم و 1۰1 عنوان تأیید شد ۀ وزارت بهد اشت هستند . 

تصویر 3. ناشران با بیشترین تعد اد  مجله های استفاد ه کنند ه از شاخص های گمراه کنند ه

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هد ف آشنایی بیشتر جامعه علمی کشور با شاخص های علم سنجی 
را  این شاخص ها  از  ایرانی  استفاد ه مجله های  میزان  و  گمراه کنند ه، شاخص جعلی 
مطالعه کرد ه است. یافته ها نشان د اد  بیشتر شاخص های جعلی د ر کشور هند وستان 
ایجاد  شد ه اند . نقش این کشور د ر انتشار مجالت چپاولگر پیش از این نشان د اد ه شد ه 

.)Erfanmanesh & Pourhossein, 2017 است )اصنافی و همکاران، 1396؛
 Directory of Indexing and Impact CiteFactor یافته های ما مبنی بر اینکه سه شاخص
مجالت نمایه شد ه  بیشترین   International Scientific Institute )ISI( و   Factor )DIIF(,

پژوهش،  این  د ر   .)Gutierrez, Beall, & Forero, 2015( است شد ه  د ید ه  قباًل  د ارند   را 
وب سایت،  ناگهانی  خارج شد ن  د سترس  از  گمراه کنند ه:  شاخص های  ویژگی های 
فراوانی مجله های استفاد ه کنند ه، روش شناسی مبهم و غیرعلمی، ند اد ن اطالعات د قیق 
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تماس و نشانی مؤسسه، نشناساند ن کاد ر علمی و اجرایی مسئول ارزیابی و محاسبه 
شاخص ها، د ریافت هزینه، و به سرعت محاسبه کرد ن شناسایی شد . 

به  متعلق  گمراه کنند ه  شاخص های  از  استفاد ه کنند ه  ایرانی  مجله های  بیشترین 
د انشگاه های علوم پزشکی تهران، آزاد  اسالمی، د انشگاه فرد وسی مشهد ، و د انشگاه 
از شاخص های  پزشکی  علوم  مجله های  استفاد ه  است.  بهشتی  پزشکی شهید   علوم 
گمراه کنند ه بیش از د یگر رشته هاست. البته هیچ یک از این مجله ها چپاولگر و جعلی 
نیستند  و چه بسا د ر نمایه نامه های معتبر نمایه می شوند ؛ اما استفاد ه ناآگاهانه آنها از 
شاخص های گمراه کنند ه می تواند  از اعتبار آنها بکاهد  و آنها را د رخطرقرارگرفتن د ر 

فهرست مجله های چپاولگر و کم کیفیت قرار د هد .
استفاد ه  شاخص هایی  چنین  از  خود   اعتبار  حفظ  برای  برتر  علمی  مجله های 

نمی کنند . 
این  انتشار  بهد اشت و د ست اند رکاران  نشریات وزارت علوم و  مسئوالن کمیته 
مجالت علمی ایرانی باید  آگاه باشند  و به نمایه  شد ن د ر پایگاه های معتبر بین المللی 

اکتفا کنند .

قد رد انی
این مقاله با راهنمایی های د کتر محمد امین عرفان منش نوشته  شد ه است. مراتب تشکر 
خود  را از راهنمایی های ارزشمند  ایشان د ر یافتن اید ه و نگارش مقاله اعالم می د اریم. 
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پیوست 1. آد رس و نشانی شاخص های جعلی

وب سایت شاخص جعلی رد یف

http://aeglobalindex.com/ AE Global Index 1

http://aqcj.org/index.html African Quality Centre for Journals 2

http://www.journal-metrics.com/
index.php

American Standards for Journals and 
Research )ASJR(

3

https://web.archive.org/
web/20161020230152/http://
arabimpactfactor.com/index.asp

Arab Impact Factor )معامل التأثیر العربی( 4

http://www.citefactor.org/ CiteFactor 5

http://cosmosimpactfactor.com/ Cosmos Impact Factor 6

http://dids.info/welcome/
Digital Identification Database 
System )DIDS(

7

http://doi-ds.org/doijif/
Digital Online Identifier-Database 
System )DOI Indexed Journals Impact 
Factor / DOIJIF(

8

http://www.diif.org/
Directory of Indexing and Impact 
Factor )DIIF(

9

http://esjindex.org/index.php Eurasian Scientific Journal Index )ESJI( 10

http://generalimpactfactor.com/index.
php

General Impact Factor 11

http://globalimpactfactor.com/ Global Impact Factor 12

http://impact-factor.ru/ IMPACT-FACTOR.RU 13

http://ifsij.com/
Impact Factor Services for International 
Journals )IFSIJ(

14

https://journals.indexcopernicus.com/ IndexCopernicus 15

http://www.infobasindx.com Infobase Index 16

http://www.iarcif.org/ 
International Accreditation and Research 
Council )IARC(

17

http://impactfactorservice.com/home/
index

International Impact Factor Services 18
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وب سایت شاخص جعلی رد یف

http://iijif.com/index
International Innovative Journal Impact 
Factor )IIJIF(

19

http://www.i2or.com/
International Institute of Organized 
Research )I2OR(

20

http://isindexing.com/isi/index.php International Scientific Indexing )ISI( 21

http://www.scijournal.org/index.html International Scientific Institute )ISI( 22

http://www.israjif.org/index.html
International Society for Research 
Activity Journal Impact Factor )ISRA 
JIF(

23

http://www.jourinfo.com/ Jour Informatics 24

http://www.jifactor.com/index.asp Journal Impact Factor 25

http://jifactor.org/ Journals Impact Factor )JIFACTOR( 26

http://oaji.net/ Open Academic Journals Index 27

http://www.prernasociety.org/default.
aspx?menuID=44

Perma Society of Technical Education 
and Research

28

http://www.rjifactor.com/
RJI Factor )Research Journal Impact 
Factor(

29

http://www.rootindexing.com/ Root Indexing 30

http://scienceimpactfactor.com/ Science Impact Factor 31

http://sindexs.org/ Scientific Indexing Services 32

http://sjifactor.com/ Scientific Journal Impact Factor 33

http://www.sparcindexing.org/ SPARC Indexing 34

http://sifactor.org/index.html Systematic Impact Factor 35


