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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
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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.
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هدف :شناسایی شاخصهای علمسنجی گمراهکننده و گزارش رواج استفاده مجلههای
ایرانی از آنها.
روششناســی :متامــی  410مجلــه ایرانــی منایهشــده در وبســایت  35شــاخص
علمســنجی مطالعــه شــدند .دادههــا از وبســایتهای شــاخصها و وبســایت
مجلههــا گــردآوری و بــا اســتفاده از نرمافــزار اکســل تحلیــل شــد.
یافتههــا :ویژگیهــای شــاخصهای گمراهکننــده ماننــد از دســرس خارجشــدن
ناگهانــی وبســایت ،بســیار زیادبــودن مجلههــای اســتفادهکننده ،روششناســی مبهــم
و غیرعلمــی ،نــدادن اطالعــات دقیــق متــاس و نشــانی مؤسســه ،معرفینکــردن کادر
علمــی و اجرایــی ارزیابــی و محاســبه شــاخص مجلههــا ،دریافــت هزینــه بـرای محاســبه
شــاخص مجلــه ،و انجــام رسیــع محاســبه مشــخصه آنهــا شــناخته ش ـد .نــام  410مجلــه
ایرانــی در وبســایت  23شــاخص گمراهکننــده وجــود دارد 49 .عنــوان مجلــه معتــر
زیرنظــر وزارت علــوم و  101عنــوان مجلــه معتــر زیرنظــر وزارت بهداشــت دس ـتکم
یــک شــاخص گمراهکننــده را در وبســایت خــود آوردهانــد %56 .از مجلههــای
اســتفادهکننده از شــاخصهای گمراهکننــده وابســته بــه دانشگاهها/مؤسســات علــوم
پزشــکی هســتند.
نتیجهگیــری :اســتفاده از شــاخصهای علمســنجی گمراهکننــده بــرای اعتبــار مجــات
علمــی زیانبــار اســت و میتوانــد نــام آنهــا را در فهرســت مجــات چپاولگــر و
نامعتــر ق ـرار ده ـد .الزم اســت دس ـتاندرکاران ایــن مجــات از منایهش ـدن در چنیــن
شــاخصهایی بپرهیزنــد و بــه پایگاههــای اطالعاتــی و اســتنادی معتــر روآورنــد.

ڪليدواژهها
شاخصهای علمسنجی جعلی ،رضیب تأثیر جعلی ،ارزیابی مجالت
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مقدمه
در سالهای اخیر تعداد بروندادهای پژوهشی معیار ارزیابی عملکرد و ارتقای
علمی قرار گرفته است .کسانی از روی ناتوانی یا ناآگاهی برای انتشار مقالههایشان
به مجالت چپاولگر رومیآورند و بیتوجه به موازین اخالق پژوهش و نگارش
علمی میکوشند برونداد پژوهشی خود را منتشر کنند .تمایل پژوهشگران برای
انتشار مقاالت در مجلههای خارجی زمینه سوءاستفاده و رشد قارچگونه ناشران
جعلی  1ادارهکنندگان مجلههای چپاولگر  ،2مجلههای ربودهشده  ،3و کنفرانسهای
جعلی  4را پدید آورده است (جمالی مهموئی ،جشیرهنژادی ،و علیمحمدی،
1396؛ .)Beall, 2013; Jalalian & Dadkhah, 2015
امروزه ،بخش چشمگیری از بروندادهای علمی در حوزههای مختلف در مجلههای
دسترسی آزاد 5منتشر میشو د که از الگوی انتشار دسترسی آزاد طالیی( 6دریافت
هزینه از نویسندگان و رایگان برای خوانندگان) استفاده میکنند .مجلههای دسترسی
آزا د ویژگیهای مثبت بسیار دارن د از آن جمله :دسترسپذیری وسیع ،خوانندگان
بیشتر ،مخاطبان بینالمللی ،و سرعت انتشار است .اما این مجالت زمینهساز ظهور
مجلههای چپاولگر نیز شدهاند .مجلههای جعلی را ناشران گمنام بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه بهمنظور درآمد ایجاد میکنند ( .)Xia et al., 2015این مجلهها ایمیلهای
گروهی به نویسندگان میفرستند و از آنها دعوت میکنن د مقالههایشان را برای انتشار
به این مجالت بسپارند .پذیرش فوری ،نداشتن فراین د همترازخوانی ،7و کنترل کیفیت،
ادعای داشتن اعتبار علمی و داوران متخصص ،استفاده از شاخصهای ضریب تأثیر
جعلی ،8دریافت مبالغ هنگفت برای انتشار مقاله ،استفاده دروغین از نام افراد معتبر یا
نامهای جعلی بهعنوان اعضای هیئت تحریریه از نشانههای مجلههای چپاولگر است
(.)Beall, 2013; Jalalian & Mahboobi, 2014; Erfanmanesh & Pourhossein, 2017
در سال  ،۲۰۱۱مجرمان اینترنتی وبسایت  Sciencerecord.comرا ثبت کردند
و با سوءاستفاده از نام و شماره بینالمللی سایر نشریات ،نسخه جعلی ایجاد کردند
و نویسندگان را فریفتن د و از آنها هزینه دریافت کردند (Dadkhah, Sutikno, Jazi,
 .)& Stiawan, 2015بهمرور تعدا د مجلههای دستبردخورده افزایش یافت و مجرمان
اینترنتی از نام ،لوگو ،شماره بینالمللی و سایر اطالعات مجلههای معتبر ،بهویژه
مجلههای صرف ًا چاپی یا دارای وبسایت غیرانگلیسیزبان ،نسخه جعلی تولید کردند
و مقاالت را با دریافت هزینه از نویسندگان منتشر میکردند .آنها محدودۀ موضوعی
مجله اصلی را رعایت نمیکنند؛ از اینرو وبسایتشان برای هر شماره گاه ببیش از
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 1500مقاله دارد .این مجلهها ادعا میکنند در پایگاههای معتبر نظیر وبآوساینس،1
اسکوپوس ،2و پابمد 3نمایه میشون د و ضریب تأثیر دارند .ادعای آنها اغلب دروغ
است .مجلههای ربودهشده همانن د مجلههای چپاولگر از نویسندگان برای انتشار مقاله
و عضویت در هیئت تحریریه دعوت میکنند (Dadkhah & Borchardt, 2016; Dadkhah,
.)Maliszewski, & Teixeira da Silva, 2016
4
پدیده مخرب دیگر ،شاخصهای گمراهکننده است .انواع شاخصهای ضریب
تأثیر جعلی از این دسته محسوب میشوند .نخستینبار گارفیلد شاخص ضریب تأثیر
را در سال  1955برای بررسی میزان تأثیرگذاری مجلهای در حوزه موضوعی خود
مطرح و در سال  1961در نمایه استنادی علوم  5استفاده کرد .ضریب تأثیر مجلهها
را مؤسسه کلریویت انلیتیکس( 6تامسون رویترز سابق) بهصورت ساالنه در پایگاه
گزارش استنادی نشریات 7ارائه میکند .ضریب تأثیر مجله برابر است با تعدا د کل
استنادهای دریافتی از سوی مقالههای منتشرشده در آن مجله در یک پنجره زمانی
معین (معموالً دو سال) تقسیم بر تعدا د کل بروندادهای منتشرشده قابلاستناد 8در
آن مجله و در همان دوره زمانی ( .)Gutierrez, Beall, & Forero, 2015شاخص ضریب
تأثیر همواره یکی از پرکاربردترین شاخصهای علمسنجی است .در سالهای بعد،
شاخصهای سطح مجله 9دیگری از قبیل شاخص آنی ،10نمره اثرگذاری مقاله،11
اسجیآر ،12سایتاسکور 13از سوی پایگاههای استنادی وبآوساینس و اسکوپوس
ارائه شد و جامعه علمی از آنها استفاده کردهاند.
از سوی دیگر ،از سوی مراکز نامعتبر و ناشران چپاولگر دستهای از شاخصهای
علمسنجی گمراهکننده بدون استفاده از روشهای علمی و دادههای دقیق محاسبه
میشوند و در قبال دریافت هزینه در اختیار مجلههای متقاضی قرار میگیرند.
مجلههای چپاولگر و کماعتبار برای جلب اعتماد نویسندگان از این شاخصها
استفاده میکنند .البته نمیتوان ادعا کر د تمام مجلههای استفادهکننده از شاخصهای
گمراهکننده مجلههای چپاولگراند .بسیاری ممکن است هنوز در پایگاههای استنادی
وبآوساینس و اسکوپوس نمایه نشده و شاخصهای معتبر دریافت نکر دهاند؛
از اینرو از شاخصهای گمراهکننده برای اعتباریافتن و تشویق نویسندگان برای
ارسال مقالههایشان به آن مجلهها استفاده میکنند .اما ناآگاهی برخی دستاندرکاران
مجلهها میتواند شاخصهای گمراهکننده را در نظر ایشان مهمتر از شاخصهای
معتبر علمسنجی بشناساند و برای دریافت آنها حاضر باشن د پول بپردازند
( .)Dadkhah, Borchardt, Lagzian, & Bianciardi, 2017بعضی از ویژگیهای شاخصهای

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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گمراهکننده اینهاست:
•شفافنبودن اطالعات وبسایت مؤسسات ارائ هدهنده شاخص (اطالعات محدود
یا نادرست درباره مکان مؤسسه ،تیم مدیریتی و علمی ،اطالعات تماس و غیره)؛
•دریافت هزینه از مجلهها برای محاسبه شاخص؛
•افزایش هر سالۀ ع د د شاخص بیشتر مجلههای نمایهشده؛
•استفاده فریبکارانه بیشتر آنها از واژۀ ضریب تأثیر در نام خود و القای اینکه
شاخص آنها شاخص ضریب تأثیر پایگاه استنادی نشریات است .ضریب تأثیر
عربی ،1ضریب تأثیر عمومی ،2ضریب تأثیر جهانی ،3ضریب تأثیر علمی ،4ضریب
تأثیر سیستماتیک ،5و ضریب تأثیر فنی 6بعضی از این شاخصهای گمراهکننده
هستند؛
•مؤسسههای ارائهدهنده شاخصهای گمراهکننده عموم ًا از دا دههای ناموثق گوگل
اسکالر برای محاسبه استفاده میکنن د که مجلهها را با هر کیفیتی نمایه میکند؛
•شفافنبودن روش و احتمال استفاده از روشهای غیرعلمی در محاسبه شاخصها.

1. Arab Impact Factor
2. General Impact Factor
3. Global Impact Factor
4. Scientific Impact Factor
5. Systematic Impact Factor
6. Technical Impact Factor

12

هدف این پژوهش ،آگاهکردن جامعه دانشگاهی و دستاندرکاران نشریات علمی
کشور است .ما در این مقاله استفاده از این شاخصها را در نشریات علمی کشور
بررسی کردهایم و پیشنهادهایی برای خنثیکردن آثار زیانبار آنها دادهایم.
دربارۀ شاخصهای گمراهکننده پژوهشی در ایران نیافتیم .یک پژوهش خارجی
این پدیده را بررسی کرده و تعدادی از شاخصهای دروغین را در وبسایتهای
بسیار مشابه افشا کرده است که بهنظر میرسد کسان یکسان .آنها را اداره میکنند
( .)Jalalian & Mahboobi, 2013اثری دیگر  21شاخص گمراهکننده استفادهشده مجلههای
چپاولگر را معرفی و اعالم داشته است بیشتر آنها محاسبه ضریب تأثیر را مشابه روش
مؤسسه کلریویت انلیتیکس انجام میدهند .مقاله گزارش میدهد که از سه شاخص
معتبر International Scientific Institute, CiteFactor, Scientific Journal Impact Factorبیش از
همه سوءاستفاده شده است (.)Gutierrez, Beall, & Forero, 2015
مطالعات بسیاری برای شناسایی و افشای مجالت و ناشران چپاولگر ((Beall,
 2013و مشارکت پژوهشگران در مجالت نامعتبر از جمله در ایران (جمالی مهموئی
و همکاران1396 ،؛ اصنافی ،پورحسین ،و امیدینیا1396 ،؛ & Erfanmanesh
 ،)Pourhossein, 2017ویژگیهای مجالت نامعتبر (فرجیپور الکه1393 ،؛ Jalalian
 ،)& Mahboobi, 2014مجالت ربودهشده (& Jalalian & Dadkhah, 2015; Dadkhah
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 ،)Borchardt, 2016; Dadkhah, et al., 2016و کنفرانسهای جعلی (Asadi, Rahbar,
 )Rezvani, & Asadi, 2017انجام شده است .بیشتر این مطالعات دربارۀ مجلههای
چپاولگر است و به شاخصهای گمراهکننده بهصورت گذرا پرداختهاند.
در پژوهش حاضر پرسیدهایم:
 مشخصههای شاخصهای گمراهکننده چیست؟
 کدام مجلهها از شاخصهای گمراهکننده استفاده میکنند؟
 مجلههای ایرانی استفا ده کننده از شاخصهای گمراهکننده را کدام دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی کشور منتشر میکنند؟
روششناسی
این بررسی روی  410مجله ایرانیِ نمایهشده در  35وبسایت شاخصهای گمراهکننده
انجام شده است .برای گردآوری دادهها فهرستی از این شاخصها از وبسایت
 https://predatoryjournals.com/بهدست آوردیم .مالک این وبسایت آن را کاملترین
فهرست از مؤسسات مظنون به دریافت هزینه و ارائه شاخصهای گمراهکننده
یداند ( .)Beall, 2014در آن 53 ،شاخص گمراهکننده معرفی شده است .ازآنجاکه
م
 18شاخصدسترسناپذیر یا نامرتبط بو د ما به  35شاخص اکتفا کردیم (پیوست .)1
تعداد مجلههای نمایهشده ،روششناسی ،اطالعات تماس ،کشور ارائهدهنده ،هزینه،
و مدت زمان نمایهسازی مجلهها و غیره از هریک از آنها و نام مجلههایی که محل
نشر خو د را ایران اعالم کرده بودند از هریک از  35وبسایت گردآوردیم .سپس از
وبسایت مجلههای ایرانی نام دانشگاه یا مؤسسه مربوط و تعدا د شاخص گمراهکننده
را جمعآوری و با نرمافزار اکسل تحلیل کردیم.
یافتهها
•مشخصههای شاخصهای گمراهکننده
از  35مؤسسهای که شناسایی کردیم  11مؤسسه به هند 5 ،مؤسسه به ایاالتمتحده،
 2مؤسسه به آلمان ،و  2مؤسسه به روسیه تعلق داشت .بقیه ملیت خو د را اعالم نکرده
بودند 19 .وبسایت از دامنه  13 ،.comوبسایت از دامنه  ،.orgیک وبسایت از
دامنه  ،.infoیک وبسایت از دامنه  ،.netو یک شاخص از دامنه  .ruاستفاده کرده
است .همچنین تعدا د مجالت عضو هریک از این شاخصها تحلیل شد.
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در میان  32وبسایت که شمار مجلههای استفادهکننده را دادهان د وبسایت
١٨٣٥٧؛ پس ازآن
 CiteFactorبا
های وب
تدادهاند
سایرا
كننده
CiteFactorوبباسايت كﻪ
در ميان ٣٢
Directory
of Indexing
سايت and
Impact
استفادهب
مجلﻪازﻫايآن و
شمارپس
18357؛
وبسايتﻫاي ) Directory of Indexing and Impact Factor (DIIFو International Scientific
عضو
) Factor (DIIFو) International Scientific Institute (ISIبهترتیب با  13596و 9028
) Institute (ISIبﻪترتيب با  ١٣٥٩٦و  ٩٠٢٨عضو بيشترين استفادهكننده را داشتند .سﻪ شاخﺺ تعداد مجلﻪﻫاي
بیشترین استفا دهکننده را داشتند .سه شاخص تعدا د مجلههای استفا دهکننده را اعالم
استفادهكننده اعﻼم نكرده بودند.
نکرده بودند.

تﺼوير  .١تعداد مجﻼت نمايﻪشده در شاخﺺﻫاي گمراهكننده

تصویر  .1تعدا د مجالت نمایهشده در شاخصهای گمراهکننده
ﻫمانطور كﻪ در تﺼوير  ١مشاﻫده ميشود ،در ميان  ٣٢وبسايت كﻪ شمار مجلﻪﻫاي استفادهكننده را دادهاند

شمار
سایت ofکه
 32وب
ﻫاي در
شود،
وبی
مشاهآنده م
تصویر ۱
همانطور که
وبسايت
Directory
Indexing
میان and
Impact
سايت
پس از
ر ١٨٣٥٧؛
 CiteFactorدبا
بيشترين
عضو
٩٠٢٨
و
١٣٥٩٦
با
ترتيب
بﻪ
International
Scientific
Institute
)(ISI
و
Factor
)(DIIFهای استفادهکننده را دا دهاند وبسایت  CiteFactorبا 18357؛ پس از آن
مجله
بودند.
نكرده
اعﻼم
كننده
استفاده
ﻫاي
مجلﻪ
تعداد
شاخﺺ
سﻪ
داشتند.
را
كننده
استفاده
وبسایتهای) Directory of Indexing and Impact Factor (DIIFوInternational Scientific
روش محاسبﻪ را  ٢٢شاخﺺ توضيح داده بودند .روش در مواقعي مشابﻪ با روش محاسبﻪ ضريب تأثير اصلي
) Institute (ISIبهترتیب با  13596و  9028عضو بیشترین استفادهکننده را داشتند .سه
)مؤسسﻪ كلريويت انليتيكس( و گاﻫي متفاوت از آن است )ﺟدول  .(١اصاﻟت مجلﻪ ،كيفيت علمي مقاﻻت ،و
شاخص تعدا د مجلههای استفادهکننده را اعالم نکرده بودند.
اعتبار اعضاي ﻫيئت تحريريﻪ باﻻترين اﻫميت را دارند .بيش از پنجاه درصد امتياز در  ١٤شاخﺺ بﻪ اين
روش
مشابه با
مواقعی
روش در
افيايي بودند
ﺟﻐرداده
توضیح
روش
ﻫيچيك از
ميشد .در
امتياز داده
اﻫميت .و بﻪ آن
شاخصپوشش
22در يكي بﻪ
محاسبهرد.راتنها
اختﺼاص دا
پارامترﻫا
است
آن
از
متفاوت
گاهی
و
انلیتیکس)
کلریویت
(مؤسسه
اصلی
تأثیر
ضریب
محاسبه
وبسايتﻫا چگونگي ارزيابي و ارزيابيكنندگان بيان نشده بود .در  ١٣مؤسسﻪ نيز ﻫيچگونﻪ توضيحي درباره
ارائﻪ نشده
کیفیتمجلﻪﻫا
نمايﻪسازي
شاخﺺ و
.)1محاسبﻪ
ولنحوه
دو
روش
است.و اعتبار اعضای هیئت تحریریه
مقاالت،
علمی
مجله،
اصالت
(ج
باالترین اهمیت را دارند .بیش از پنجاه درصد امتیاز در  14شاخص به این پارامترها
جدول  .١پارامترﻫاي محاسبﻪ ضريب تأثير ﺟعلي و فراواني آنها در شاخﺺﻫا
ﻓﺮاواﻧﯽ به آن امتیاز داده میشد.
جغرافیایی اهمیت و
پوشش
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
اختصاص دارد .تنها در یکی بهﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی
١٤
اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت
ارزیابی و ارزیابیکنند١٠گان بیان نشده بود .در 13
در هیچیک از وبسایتها
چگونگیﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
اﻋﺘﺒﺎر
٩
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر و ﺛﺒﺎت ﻣﺠﻠﻪ
محاسبه شاخص و نمایهسازی
روش و نحوه
رباره
٨
اﺳﺘﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ
مؤسسه نیز هیچگونه توضیحی دﺗﻌﺪاد
٧
رؤﯾﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
مجلهها ارائه نشده است.
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شاخصهای علمسنجی گمراهکننده
و استفاده مجلههای ایرانی از آنها
جدول  .1پارامترهای محاسبه ضریب تأثیر جعلی و فراوانی آنها در شاخصها
پارامرتهای محاسبه شاخص

فراوانی

اصالت مجله و کیفیت علمی مقاالت

14

اعتبار هیئت تحریریه

10

زمان انتشار و ثبات مجله

9

تعداد استناد دریافتی

8

رؤیت بیناملللی

7

کیفیت وبسایت

4

فرآیند پذیرش مقاله

4

وضعیت حضور مجله در سایر پایگاهها

3

فرمت مقاالت (چاپی ،پ یدیاف و غیره)

3

زبان انتشار

2

پوشش جغرافیایی

1

فقط  18مؤسسه شماره تماس و نشانی پستی خود را اعال م کرده بودند .برخی
ب هدروغ نشانی و شماره تماس کشورهای توسعهیافته غربی را در وبسایت خود
نوشته بودند .بهطور مثال ،شاخص  Cosmos Impact Factorنشانی و شماره تماس
آلمانی را در وبسایت خو د قرار داده؛ درحالیکه هزینه نمایهسازی و محاسبه
شاخص را روپیه هندوستان اعالم کرده است .مؤسس آن نیز نام آلمانی دارد؛ اما
کارنامه حرفهای،ایمیل یا شماره تماسی از وی ارائه نشده است.
 15مؤسسه هزینه نمایهسازی یا محاسبه شاخص را در وبسایت خود
نگذاشتهاند و بهصورت خصوصی به متقاضی اعالم میکنند 20 .مؤسسه فقط
برای ارزیابی و محاسبه شاخص هزینه میگیرند .مبنای دریافت هزینه نیز مدت
زمانی که صرف محاسبه شاخص میکنند را مالک میگیرند و آن رقمی بین 20
تا  125دالر امریکاست .بیشترین هزینه ساالنه نمایهسازی و محاسبه شاخص را
) Impact Factor Services for International Journals (IFSIJوPerma Society of Technical
 Education and Researchطلب میکنند (125دالر) و کمترین را General Impact
 20( Factorدالر) میگیرد (جدول .)2
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جدول  .2هزینه ارزیابی و محاسبه شاخصهای گمراهکننده برای مجالت
ردیف

هزینه منایهسازی به دالر

شاخصهای گمراهکننده

1

Perma Society of Technical Education and Research

125

2

AE Global Index

100

3

)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI

100

4

SPARC Indexing

100

5

Cosmos Impact Factor

50

6

Scientific Journal Impact Factor

50

7

Root Indexing

35

8

)International Scientific Indexing (ISI

30

9

General Impact Factor

20

10

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

20

فقط  10مؤسسه مدتزمان نمایهسازی یا محاسبه شاخص را در وبسایت اعالم
کردهان د و آن بین چهار روز تا چهار هفته استInternational Scientific Indexing (ISI) .
چهار ساعت پس از دریافت هزینه ،مجله را نمایه و پس از دو روز کاری شاخصهای
آن را محاسبه و اعالم میکند .فرآین د نمایهسازی و محاسبه شاخصهای جعلی در
کوتاهمدت صورت میپذیرد.
•مجلههای ایرانی استفادهکننده
نامهای  736مجله ایرانی در وبسایت  23شاخص وجود دارد .سه شاخص
 ،Scientific Journal Impact Factor ،Open Academic Journals Indexو Global Impact Factor
بهترتیب با  ،117 ،130و  101مجله بیشترین مشتری ایرانی را دارند .با حذف
تکراریها مشخص شد  410مجله مشتری این شاخصها هستند .از میان آنها 378
وبسایت مجلهها در دسترس بود؛ اما فقط در وبسایت  292مجله به نمایهشدن و
استفاده از شاخص اشارهشده است (جدول  221 .)3عنوان مجله از یک تا پنج شاخص،
 60مجله از شش تا ده شاخص 6 ،عنوان مجله از یازده تا پانزده شاخص ،و  5عنوان
مجله بیش از شانزده شاخص را در وبسایت خو د اعالم کردهان د (جدول .)4
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شاخصهای علمسنجی گمراهکننده
و استفاده مجلههای ایرانی از آنها
جدول  .3وضعیت مجلههای ایرانی استفادهکننده از شاخصهای گمراهکننده
مجلههای ایرانی

فراوانی

کل مجلههای ایرانی موجود در وبسایت شاخصهای گمراهکننده

736

مجلههای منحرصبهفرد

410

مجلههای دارای وبسایت فعال

378

مجلههای اشارهکننده به شاخصها در وبسایتشان

292

جدول  .4وضعیت مجلههای ایرانی بهلحاظ ذکر شاخصهای گمراهکننده در وبسایت خود
تعداد شاخص گمراهکننده در سایت مجله

فراوانی

 1تا  5شاخص

221

 6تا  10شاخص

60

 11تا  15شاخص

6

 15-10شاخص جعلی

5

یده د که از نمایهشدن
تصویر  2یکی از مجلههای وابسته به دانشگاه تهران را نشان م 
یدهد .این مجله از مجلههای معتبر وزارت علوم است
در  17شاخص گمراهکننده خبر م 
1
و در نمایهنامههای استنادی نمایه استنادی منابع نوظهور و پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم 2و پایگاههای اطالعاتی مانن د پروکوئست و اِبسکو نمایه میشود.

تصویر  .2وضعیت نمایهشدن یکی از مجلههای ایرانی در شاخصهای گمراهکننده

1. Emerging Sources
Citation Index
2. Islamic World Science
Citation Index
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•تعلق سازمانی مجلههای ایرانی استفادهکننده از شاخصهای گمراهکننده
دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ،)36دانشگاه آزاد اسالمی ( ،)26دانشگاه فردوسی
مشه د ( ،)14دانشگاه علوم پزشکی شهی د بهشتی ( ،)13مرکز توسعه آموزشهای
نوین ایران ( ،)12و دانشگاه علوم پزشکی شهی د صدوقی یزد ( )10دارای بیشترین
مجلههای استفادهکننده از شاخصهای گمراهکنندهاند (تصویر  49 .)3عنوان آنها
تأییدشدة وزارت علوم و  101عنوان تأییدشدة وزارت بهداشت هستند.

تصویر  .3ناشران با بیشترین تعدا د مجلههای استفادهکننده از شاخصهای گمراهکننده

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف آشنایی بیشتر جامعه علمی کشور با شاخصهای علمسنجی
گمراهکننده ،شاخص جعلی و میزان استفاده مجلههای ایرانی از این شاخصها را
مطالعه کرده است .یافتهها نشان داد بیشتر شاخصهای جعلی در کشور هندوستان
ایجاد ش دهاند .نقش این کشور در انتشار مجالت چپاولگر پیش از این نشان داده شده
است (اصنافی و همکاران۱۳۹۶ ،؛ .)Erfanmanesh & Pourhossein, 2017
یافتههای ما مبنی بر اینکه سه شاخص Directory of Indexing and Impact CiteFactor
 Factor (DIIF),و ) International Scientific Institute (ISIبیشترین مجالت نمایهشده
را دارن د قب ً
ال دیده شده است ( .)Gutierrez, Beall, & Forero, 2015در این پژوهش،
ویژگیهای شاخصهای گمراهکننده :از دسترس خارجشدن ناگهانی وبسایت،
فراوانی مجلههای استفادهکننده ،روششناسی مبهم و غیرعلمی ،ندادن اطالعات دقیق
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شاخصهای علمسنجی گمراهکننده
و استفاده مجلههای ایرانی از آنها

تماس و نشانی مؤسسه ،نشناساندن کادر علمی و اجرایی مسئول ارزیابی و محاسبه
شاخصها ،دریافت هزینه ،و بهسرعت محاسبهکردن شناسایی شد.
بیشترین مجلههای ایرانی استفا دهکننده از شاخصهای گمراهکننده متعلق به
دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،آزاد اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،و دانشگاه
علوم پزشکی شهی د بهشتی است .استفاده مجلههای علوم پزشکی از شاخصهای
گمراهکننده بیش از دیگر رشتههاست .البته هیچیک از این مجلهها چپاولگر و جعلی
نیستن د و چهبسا در نمایهنامههای معتبر نمایه میشوند؛ اما استفاده ناآگاهانه آنها از
شاخصهای گمراهکننده میتوان د از اعتبار آنها بکاهد و آنها را درخطرقرارگرفتن در
فهرست مجلههای چپاولگر و کمکیفیت قرار دهد.
مجلههای علمی برتر برای حفظ اعتبار خو د از چنین شاخصهایی استفاده
نمیکنند.
مسئوالن کمیته نشریات وزارت علوم و بهداشت و دستاندرکاران انتشار این
مجالت علمی ایرانی باید آگاه باشند و به نمایهشدن در پایگاههای معتبر بینالمللی
اکتفا کنند.
قدردانی
این مقاله با راهنماییهای دکتر محمدامین عرفانمنش نوشتهشده است .مراتب تشکر
یداریم.
خو د را از راهنماییهای ارزشمن د ایشان در یافتن ایده و نگارش مقاله اعالم م 
مآخذ

اصنافی ،امیررضا؛ پورحسین ،راضیه؛ و امیدینیا ،مریم ( .)1396میزان همکاری پژوهشگران
ایرانی در نشریات علمی نامعتبر .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،)3( 28 ،
.105-93
جمالی مهموئی ،حمیدرضا؛ جشیرهنژادی ،فرانگیس؛ و علیمحمدی ،داریوش ( .)1396میزان

مشارکت دانشگاهیان ایران در مجلههای ناشران متقلب در سال  .2015مطالعات ملی
کتابداری و سازماندهی اطالعات.92-81 ،)3( 28 ،

فرجیپور الکه ،اعظم ( .)1393شناسایی ویژگیهای مشترک مجلههای نامعتبر و تحلیل وضعیت
انتشار مقاالت ایرانی در آنها .تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی-339 ،)3( 49 ،
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 آدرس و نشانی شاخصهای جعلی.1 پیوست
وبسایت

شاخص جعلی

ردیف

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/
http://doi-ds.org/doijif/
http://www.diif.org/
http://esjindex.org/index.php
http://generalimpactfactor.com/index.
php
http://globalimpactfactor.com/
http://impact-factor.ru/
http://ifsij.com/
https://journals.indexcopernicus.com/
http://www.infobasindx.com
http://www.iarcif.org/
http://impactfactorservice.com/home/
index

Digital Identification Database
System (DIDS)
Digital Online Identifier-Database
System (DOI Indexed Journals Impact
Factor / DOIJIF)
Directory of Indexing and Impact
Factor (DIIF)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

10

General Impact Factor

11

Global Impact Factor

12

IMPACT-FACTOR.RU
Impact Factor Services for International
Journals (IFSIJ)
IndexCopernicus

13

Infobase Index
International Accreditation and Research
Council (IARC)

16

International Impact Factor Services

18

7
8
9

14
15

17
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ردیف

http://isindexing.com/isi/index.php

International Innovative Journal Impact
Factor (IIJIF)
International Institute of Organized
Research (I2OR)
International Scientific Indexing (ISI)

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

27

http://www.rootindexing.com/

Open Academic Journals Index
Perma Society of Technical Education
and Research
RJI Factor (Research Journal Impact
Factor)
Root Indexing

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

http://iijif.com/index
http://www.i2or.com/

http://www.rjifactor.com/
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