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Abstract 

Introduction: Citation analysis plays an important role in research evaluation processes and 

their results are widely available to researchers for review and use. Citation is a scientific 

index that is used to evaluate the impact of science. The most important application of citation 

analysis is science policy making and research evaluation. In order to have a constant growth 

of coverage as well as to increase the accuracy in crediting for publication of large citation 

databases, the analysis of indexes of their scientific publications should be evaluated and 

reviewed by users and researchers to have appropriate measures for them. Scopus, WOS, and 

Mathscinet citation databases rank the journals using their own indexes and then classify 

them into four qualitative categories based on the quartile of their index. These categories 

represent the value of citing sources in the journals. One of the factors of choosing a journal 

to submit articles is the quality category or the ranking of that journal in citation databases. 

Therefore, the classification of journals is of great importance in terms of quality. The 

existing method in citation databases for categorizing journals is not a suitable method; 

because from a statistical point of view, the statistical distribution of these indexes is not 

taken to find their quartile. In the research, we introduce citation databases in some related 

branches with references to their articles. In each database, the collection of journals is 

divided into four identical categories based on their indexes, which are: Q1 category includes 

journals with the highest value, Q2 category includes journals of the second category of 

values, Q3 categories include journals of the third category of values and Q4 categories 

include journals with the lowest value. These quadrants do not show the quality of the 

articles, but the quality of the journals in terms of citations. Scopus, WOS, and MathSicNet 

databases and their indexes are evaluated in the paper. The aim of this study is introducing 

the new methods for assessing the validity of journals in Scopus, WOS, and Mathscinet 

database. Also, the categories are compared by using descriptive statistics as well as different 

parametric and non-parametric statistical inference methods. 

Methodology: Using official and registration statistics and by referring to Scopus, WOS and 

Mathscinet databases, extract the list of journals along with their ranking index. In other 

words, in this research, census is used as a statistical survey method. Excel 2013 spreadsheet 
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was used to data registry. After collecting the data, by using parametric (based on statistical 

distribution) and non-parametric methods, their quartiles were calculated according to 

specific index for each database and quartile quality categories were defined and journals 

were categorized accordingly. Then, by using the contingency table and the Kappa agreement 

coefficient, the agreement was measured. SPSS (version 23) software was used to perform 

the Kappa agreement coefficient test, and EasyFit (version 5.5) software was used to obtain 

the quartiles by parametric method using their distribution. In this way, the classification of 

the database is compared with the classification obtained from two non-parametric and 

parametric methods. The significance level of the tests throughout this research is set as 5%. 

Findings: The classification of statistical and mathematical journals in MathSciNet database 

based on the parametric and non-parametric methods has been compared as well as in two 

fields, pure and applied. The results show that the p-value of the Kappa agreement coefficient 

is less than 0.001, which is less than the significance level of the test, i.e. 0.05. So, it can be 

said that the Kappa coefficient for these categories is not zero. It is concluded that non-

parametric and parametric methods have no difference in obtaining pure and applied 

categories. The amount of Kappa coefficient indicates a high agreement both for the 

classification of two non-parametric and parametric methods and for the pure and applied 

fields of this database. Also, in comparison of parametric and non-parametric methods of 

pure and applied fields in statistics based on the MCQ index in the Mathscinet database, the 

accuracy of these comparisons in pure and applied fields is equal to 79.44% and 97.11%, 

respectively, and the degree of misclassification 58.6% and 2.89% were obtained, 

respectively. The results show that the proposed methods to categorize the journals in each 

database, are more accurate and more efficient, and categorize the journals according to their 

actual validity. 

Conclusion: The parametric method is more accurate than the classification method in the 

three databases, because the parametric method pays attention to the statistical distribution 

of the journals ranking index. Therefore, the parametric method, in addition to more accurate 

classification of journals based on quality, helps researchers to be able to more accurately 

and efficiently select the journal according to its qualitative category. Also in this paper, an 

attempt was made to provide a kind of classification for mathematics and statistics journals. 

Keywords: Citation Databases (Scopus, WOS, Mathscinet), Quartiling, Validation of the 

Journals.  
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 چکیده
  توسط  ها مجله  به   استناد  هرقدر  دارد،  ها آن  عملکرد  یاب یارز   و  ها مجله  به  یاعتبارده  در   ی مهم  نقش  استناد   امروزه   :مقدمه

داشته    هامجله  اعتبار  ی اب ی ارز  جهت  یشتریب  ییکارا  که  یشاخص  وجود  لذا  افت؛ی  خواهد  شی افزا  هاآن  اعتبار  شود،  شتریب   هامقاله

 ی ها گاهیپا   ی هامجله  اعتبار  یاب یارز   دیجد   یها روش  ه یپژوهش ته  نیاست. هدف ا   دهی و مهم گرد  ی ضرور  یامربه    لیباشد، تبد 
Scopus، WOS  و Mathscinet است. 

نظر گرفته   درثبتی مبنا و رسمی    های داده   استخراج   صورت به   ها داده   گردآوری   شیوه هدف،    ن یبه ا   ی اب ی دست   جهت   :ی شناس روش 

نموده و با   استخراج   را  ی بندشاخص رتبه   همراه به   مجالت  فهرست  Mathscinet  و  Scopus ، WOS  گاهی پا  سه مراجعه به    باشد و  

دو   از  توز  ی )مبتن  ی پارامتر   روشاستفاده   ی ها چارک   گاه،ی پا  هر  مختص   یازده یامت   ی هاشاخص   و  ی ناپارامتر   و (  یآمار   عی بر 

 . شدند   یبررس   شتر ی ب   ی اض یر   و   آمار   ی ها مجله   ، ی شنهاد ی پ   ی هاروش   کمک   با .  آمد   دست   به  ها به مجله   یجهت اعتبارده   یبند دسته 

  را،   گاه ی پا  هر  در  موجود   ی ها مجله   ، ی شنهاد ی پ  ی ها روش  از  استفاده  با  توان ی م  که  دهد ی پژوهش نشان م  ن ی از ا  آمده دست به  ج ی نتا   :هاافته ی

 کرد.   ی بند دسته   ی و کاراتر، براساس اعتبار واقع   تر ق ی دق   صورت به 

  رای ز   کند، یعمل م  ی ترقیدق  صورتبه   گانه سه  ی هاگاهیپا   در  موجود  یبنددسته   روش  با  سه یمقا   در  یپارامتر  روش:  ی ر ی گ جه ی نت 

  ترقی دق  یبنددسته   بر  عالوه  ی پارامتر  روش  لذا.  شودیم  توجه  مجالت  یبندرتبه  شاخص  یآمار  عیتوز   به  یپارامتر  روش  در

را با توجه   موردنظرو کاراتر مجله  ترقیدق تر، حیصح  صورتبه بتوانند  تا کندیم کمک پژوهشگران به ت،یفیک براساس مجالت

 . گردد ارائه آمار و یاضیر  مجالت  یبرا یبنددسته ینوعپژوهش تالش شد  نی در ا نیهمچنآن انتخاب کنند.  یفیبه دسته ک

 مجله  اعتبار یاب یارز  ها،هینشر  یبند چارک(، Scopus، WOS، Mathscinet)  یاستناد ی هاگاهیپا: کلیدیواژه های 

 

 مقدمه 

 

 ی و اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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  ها آن  جینتا  و  کندیم  فایا  هاپژوهش   یابیارزش  یندهایفرآ  در  یمهم  نقش  استناد  لیوتحله یتجز

  ی علم   یشاخص استناد،. ردیگیقرار م پژوهشگران اریاخت در استفاده و یبررس جهت یاگسترده صورتبه

 & González-Pereira, Guerrero-Bote)  شودیم  استفاده  علم   ریتأث  زان یم  یبررس  یبرا  آن  از  که  است

Moya-Anegón, 2010)  .هاپژوهش   یابیارز  و  علوم  یگذاراستیس استناد،  لیوتحله یتجز  کاربرد  نیترمهم  

 . (Garfield, 1972) است

  گریاز طرف د  و  یدهپوشش  ثابت  رشد  از  یبرخوردار   یبراطرف    کی  از  یاستناد  بزرگ  یهاگاه یپا

 توسط  شانیانتشارات علم  لیوتحلهیتجز  ی هاشاخص  دی با  انتشار،  یبرا  ی دهاعتبار  در  دقت   شیافزاجهت  

 . د یآ دست به هاآن یبرا  یمناسب یهااریمع تا  ردیگ قرار یو بررس یابیارز مورد پژوهشگرانکاربران و 

  با در خود،    شده هینمامجالت    ی ابیارز  جهت  Mathscinet1و    Scopus  ،WOS  یاستناد  ی هاگاه یپا

 چهار   به   را  ها آن  سپس   و   کنندی م  یبندرتبه  را  مجالت  خود،  در  موجود  خاص   یهاشاخصاستفاده از  

موجود در مجالت است.   منابع به استناد ارزش انگرینما هادسته نیا که کنندیم یبندطبقه یفیک دسته

 یاستناد  یهاگاهیپا  در  مجله  آن  رتبه  ا ی  یفیک  دسته  مقاالت،  ارسال  ی برا  مجله  انتخاب  عوامل  از  یکی

 لحاظ از مجالت یبنددسته  لذا. ردیگ یقرار م یبهتر  یفیرتبه آن باالتر باشد در دسته ک هرقدر است که 

مجالت،    یبنددسته  جهت  یاستناد  یهاگاهیپا  در  موجود  روش.  است  برخوردار  ی ادیز  تیاهم  از  یفیک

 ی ها شاخص  براساس  مجالت  یبنددسته  یبرا  یآمار  لحاظ  از  چراکه  ست؛یامر ن  نیا  یبرا  یمناسب  روش

 طور به  یبنددسته   روش  نیا  که  یحال  در.  شودینم  توجه  هاشاخص  نیا  یآمار  عیتوز  به  شان،یبندرتبه 

 یآمار   عیبر توز  یمبتن  یهاروش  ارائه  ضمن  پژوهش   نیا  در ؛  است  مناسب  متقارن  یرهایمتغ  یبرامعمول  

 ی ها شاخص  براساس  مجالت   یبنددسته  جهت(  یناپارامتر)روش    آنبر    یمبتن  ر ی( و غ ی)روش پارامتر

  ی شده را با روش کنون ارائه   یهاروش  از  حاصل   یبنددسته  جینتا   ،یاستناد  یهاگاه یپا  در  موجود  یبندرتبه

 . میکنی م سهیمقا مجالت یبنددسته

  ها آن  ی هامقاله  به  ارجاعات   با   مرتبط  ی هاشاخه  یبرخ  در   یاستناد  ی هاگاهی پا  ی معرف  به   ادامه  در

  می تقس  کسانیدسته    2چهار   به  خود  یهاشاخص  براساس  هامجله  مجموعه گاهیپا   هر  در.  میپردازیم

 نیدوم  یهادسته شامل مجله  2Qارزش،    نیبا باالتر  یهادسته شامل مجله  1Q:  از  اند عبارت  که  شوندیم

  با   ییهادسته شامل مجله  4Qو    هاارزش  از  دسته  نیسوم  یهادسته شامل مجله  3Q  ها،ارزش  از  دسته

 لحاظ  به  هامجله  تیفیک  بلکه  دهد ینم  نشان  را  ها مقاله  تیفیک  هاچارک  نیا.  باشندیم  ارزش  نیترنییپا

 . دهد یم نشان را استنادات

 
1. https://mathscinet.ams.org/mathscinet 

Mathscinet   یاضیمجالت و ... در حوزه علوم ر  یبرا  یاستناد  یهاداده   ،یاست که شامل اطالعات کتابشناخت  یاستناد  گاه یپا  

 . دارد( MCQ)  یاض یر بهره  استناد نام به  یشاخص مرتبط، ی هامجله  یبندرتبه و  یابیارز یبرااست و 

2. quartile 
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Scopusو   هاکتاب  ،ی علم  ی هامجله  شامل  که  است  ی استناد  داده  یهاگاه یپا  نیبزرگتر  از  ی کی  ؛  

 .است یکنفرانس  یهامقاله

شده  انتخاب  سال   در  شدهافتیدر  ی وزن  استنادات  تعداد  نیانگیم   انگریب  شاخص  نیا:  SJR1  شاخص

 ,.González-Pereira et al)  است  گذشته  سال  سه  درشده  انتخاب   مجله   درمنتشرشده    اسناد  توسط

2010) . 

𝑆𝐽𝑅𝑖 =
(1−𝑑−𝑒)

𝑁
+ 𝑒

𝐴𝑟𝑡𝑖

∑ 𝐴𝑟𝑡𝑗
𝑁
𝑗=1

+ 𝑑 ∑
𝐶𝑗𝑖 .𝑆𝐽𝑅𝑗

𝐶𝑗

1−(∑ 𝑆𝐽𝑅𝑘𝑘∈{𝐷𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛𝑔−𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠} )

∑ ∑
𝐶𝑘ℎ .𝑆𝐽𝑅𝑘

𝐶𝑘

𝑁
𝑘=1

𝑁
ℎ=1

+𝑁
𝑗=1

 𝑑[∑ 𝑆𝐽𝑅𝑘𝑘∈{𝐷𝑎𝑛𝑔𝑙𝑖𝑛𝑔−𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠} ]
𝐴𝑟𝑡𝑖

∑ 𝐴𝑟𝑡𝑗
𝑁
𝑗=1

                                                               (1فرمول  

به    ام 𝑗استناد از مجله    زانیم  Scimago ،  𝐶𝑗𝑖  گاه یپا  در   ام𝑖مربوط به مجله    شاخص  𝑆𝐽𝑅𝑖آن  در  که

  𝑒شود، یدر نظر گرفته م  85/0  زانیم  بهاست که    ی ثابت  مقدار  𝑑  ام،𝑗مجله  به    هاتعداد ارجاع  𝐶𝑗  ام،𝑖مجله  

 ام𝑖مجله   یهامقاله تعداد  𝐴𝑟𝑡𝑖و   هاتعداد مجله 𝑁  شود،یدر نظر گرفته م 10/0 زانیم بهاست که  یثابت

 هستند.

 یاستناد  گاه یپا  ،تامسون  ترزی رو  ییکایآمر  ی گروه  یهارسانه  ی تیچندمل  شرکت  ؛WOS2  گاه یپا

. از سال  کند یم   فراهم   را  جامع   یاستناد  یجستجو  که  نهاد   نام  WOS  گاه یپا  را  آن  و   کرد  جادیا  یعلم

 قرار گرفته است. 3کسیتیآنال وتیشرکت کالر اریدر اخت گاه ی پا  نیا تیمالک 2016

JCR
 استناد  زانیم  و  دارد  قرار  کسیتیآنال  وتیکالر  شرکت  اریاخت  در  آن  تیمالک  که  ستا  یگاهی پا؛  4

 .کند یم گزارش  و یریگاندازه یی هاشاخص از استفاده  با را مجالت به

JIF5  :مختلف  ی هارشته   در   ی علم  اتینشر  یبندرتبه  و   سهیمقا   ، یابیارز  یبرا  که  است  ی کم  ی شاخص  

  استنادها  ی عدد  زانیم  نسبت  برآورد  و   شودیم   گرفته  کار به  یالمللنیب   سطح  در   ها مجله  سهیمقا   یبرا  ا ی

 . دهد یم نشان را خصوصبه مجله  کی در سال کی   در شدهچاپ یهامقاله تعداد به

JIF𝑦 =
(استناد در سال y به  اسناد منتشر  شده در دو سال قبل )

(اسناد قابل  استناد به  اسناد منتشر  شده در دو سال قبل )
                                                                (2فرمول

y موردنظر : سال 

 

  یهانهیزم  تمام   در  هاکتاب  و   ها مجله  ها، مقاله  شامل   یاستناد  ی گاهیپا   ؛MathSciNet  گاه یپا

  یکتابشناس   اطالعات   و   هاخالصه  ها، یبررس  یبرا  را  داده  گاهیپا  به  یدسترس  که  است  اتیاضیر  یتخصص

  و   یابیارز  یبرا Scopus و WOS یها گاهیپا  همانند   زین  گاه یپا  ن یا.  کندی م  فراهم   یاضیرعلوم  حوزه  در

 
1. scimago journal rank 

2. web of science  
3. clarivate analytics 

4. journal citation reports 

5. journal impact factor 
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 یبرا شاخص نیا. است کرده  جادیا MCQ1 ،ی اضیر بهره  استناد نامبه ی شاخص خود یهامجله یبندرتبه 

 به   عدد  دو  میتقس  از  شاخص  نیا.  شودیم  محاسبه  نیمع  سال  کی  در  و  گاهیپا  نیا  در  شدههینما  مجالت

  سالدوره پنج  ی شده به آن مجله در طاستنادات انجام  تعداد   برابرعدد اول )صورت کسر(    د؛ ی آیم  دست

 در   شدههیتعداد کل مقاالت آن مجله )نما   صورتبهاست. عدد دوم )مخرج کسر(    نیسال مع  کیقبل از  

 . دی آیم دست به ساله،پنجهمان دوره  ی ( طگاهی پا نیا

𝑀𝐶𝑄𝑦 =  
(y  یط یک دوره پنج  ساله  تا سال (تعداد استنادات انجام شده به  مجله  

(y یط یک دوره پنج  ساله  تا سال ه ینما شده مجله   (تعداد کل  مقاالت 
                                           (3فرمول  

 .موردنظراست سال yدر آن  که

 ی ناپارامتر   روش .  م یپرداز ی م  هاگاهیپا   یها مجله  ی ها چارک  ای   ها دسته   ن یی تع   ی آمار   ی ها روش به   اکنون 

 (NP ،) ها آن سپس  کرده،   مرتب   ی صعود  ب یترت به   را  ها مجله   ی بند رتبه است که در آن ابتدا شاخص  یروش 

  روش .  م ینام ی م  چهارم  تا   اول  یچارک   یها دسته  را   هاکرده و آن   م ی تقس   کسان ی و    یدسته مساو   چهار را به  

 آورده،  دستبه   را  هامجله   یبند رتبه شاخص    یآمار   عی است که ابتدا توز   یروش  پژوهش،  نی ا   در(  P)  یپارامتر 

 ی مفهوم   از   روش   ن ی ا   در .  می آور ی م   دست   به  ع، ی توز   آن   خواص   از   استفاده  با  را   دسته   هر   ی ها چارک  سپس 

آن و   یمساو   ای  تر کوچک   ها داده  درصد   pاست که    ی عدد   ،p. چندک مرتبه  شودی م   استفاده   چندک  نامبه 

 (1-pدرصد داده )ن ی همچن آن هستند.    ی مساو   ا ی   تر بزرگ   ها  p   گر ی دعبارت به است.    ک ی صفر و    ن ی ب   ی عدد  

 چندک  یاضی ر   فی آنگاه طبق تعر   د،ی آ  دست به   هاداده  یآمار   ع ی همان توز   ای  𝐹𝑋(𝑥)اگر  یدر روش پارامتر 

 (𝑝 = 𝐹𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)  ، )𝑥  چندک مرتبه    همانp  از  استفاده  ی جا به   پژوهش  نی ا   در.  است   هاداده 

  به   شان ی بند رتبه   یها شاخص   از   استفاده  با   مجالت  را ی ز   م،یکن ی م  استفاده  چارک   از   تر خاص  طور به   چندک 

 ع یدست آوردن چارک با استفاده از توز پس از به   ی در روش پارامتر   ن ی. بنابرا شوند ی م   می تقس   چهاردسته 

 .می کن ی م  می تقس   دسته  چهار   به   را  ها مجالت، آن   یبند رتبه   ی ها شاخص   ی آمار 
 

 و اهداف پژوهش   سؤاالت

،  Scopus  یاستناد  یهاگاه ی پا  یها مجله  یاعتبارسنج  شاخص  یبنددسته  یبررس  پژوهش،   نیا  هدف 

WOS    وMathscinet  در موجود  ی کنون  ی هایبنددسته  2نقاط ضعف و قوت  نییضمن تب  نیهمچن.  است 

 ارائه   بر  عالوه  گر،یدعبارتبه.  شودیممجالت ارائه    یبنددسته  جهت  یتر مناسب  یهاروش  ها،گاهیپا  نیا

در موجود  ی بندبا چارک آنحاصله از  ج ینتا ،یناپارامتر و  یپارامتر یها روشبه ی بندچارک د یجد وهیش

  دو   در   آمار  و   ی اضیر  رشته  یبرا  خاص  صورتبه  د ی جد  ی بندچارک  ن یهمچن.  گرددمی  سهیمقا  گاه یپا

 
1. Mathematical Citation Quotient 

روش  آن  کردن  سهیمقا   با  یکنون   یبنددسته  روش  قوت  و  ضعف  نقاط.  2 و   ی)پارامتر  مجالت  یبنددسته   دی جد  ی هابا 

 .شد خواهد اشاره پژوهش نهیشیپ در  هانآ  از یبرخ به   همچنین. شودیم انیب  ( یناپارامتر
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پاسخ  زین  ریز  سؤاالتپژوهش به    نی. در اگرفت  خواهد  قرار  یمورد بررس  شتریب  یکاربرد  و   محض  شیگرا

 داده خواهد شد. 

 دارد؟ وجود  Scopus گاه یو پا  دیجد  یهاروش یچارک یهایبنددسته نیب  یتفاوت  ایآ (1

-گاهیپا   در  آمار  یکاربرد  و  محض  مجالت  در دیجد  یهاروش  نیب   ی چارک  یبنددسته  در  یتفاوت   ایآ (2

 دارد؟ وجود Mathscinetو   Scopus ،WOS یاه

 موردنظر چگونه است؟  گاهیدر سه پا  یچارک یبنددسته در دی جد یهاروش دقت زانیم (3

 پژوهش  یهانهیشیپ

 ریز  ج ینموده و نتا  سهیمقا  گری کدیرا با    SJRو    JIF  یهاشاخص  یامقاله  در  همکاران«  و   »فاالگاس

  ها آن   نیتخم  یهاروش  و  یعلم  یهاداده  گاهیپا  در  شاخص  دو  نیا  نیب  یاصل  تفاوت  :آوردند  دسترا به

 لیدل  نیهم  به است.    WOS  گاهیپا   از  شتریب  مراتببهها  از لحاظ تنوع تعداد کشورها و زبان  Scopus.  است

 کمتر   WOS  گاه یپا  در   که  کند ی م  افتیدررا    ی استنادات  از  یادیز  اریبس  درصد  ، Scopus  گاه یپا  که  است

  و  »جوز.  (Karageorgopoulos, 2008& Jorge -Falagas, Kouranos, Arencibia)  اندشده  هینما

  گاه یپا(  الف:  افتندی  دست  ریز  جینتا  به  WOS  با   سهیمقا   در  Scopus  گاهی پا  یبررس  در  «یتسکی راشچ

Scopus خالفبر( ب دهد؛ یم  پوشش  را یالمللنیب ی هاگاه ی پا  ریسا با سهیمقا در ها مجله تعداد  نیشتریب  

  Scopus  گاه ی پا(  ج  دارد؛   ی علم  مجله  و   دانشمند  هر  یبرا  آزاد  یدسترس  Scopus  گاهیپا   ،WOS  گاه یپا

 همکاران«   و  رایپر  »گونزالز. (Guz & Rushchitsky, 2009) دهد یم  پوشش  را  هامجله  از یترعیوس  دامنه

 ی مسائل محاسبات  یبرا  یحلراه  ،1سالهسه  JIFآن با    سهیو مقا   SJRبه شاخص    یابیارائه روش دست  ضمن

مبتنشناخته  م  PageRankبر    یشده   یها مقاله  استنادات  زانیم  نسبت  منظور،  نیا  یبرا.  دهندیارائه 

  پژوهش  نیا.  اندآورده  دست   به  را   گاهیپا  در  موجود  یهامجله به استنادات کل مجله  ک یمنتشرشده در  

 که  است  استناد  تمرکز  محدوده  لحاظ  از  آن  یعلم  ریتأث  و  مجله  انتشارات  نیب  یقو  یهمبستگ  انگریب  زین

 در  همکاران«  و  »بنسمن.  (González-Pereira et al., 2010)  شودیم  هامجله  یبندرتبه  در  رییتغ  باعث

  JIFیهااست، شاخص  JCR  گاهیپا   یاضیرعلوم  یهامجله  در  استناد  نی انگیم  به  مربوط  که  خود  مطالعات

  JIFشاخص   دو  باال   یمطالعه همبستگ  نیا  جینتا  ازآوردند.    دست  به  گاهیپا  نیارا از    سالهپنج JIFدوساله و

 نیا در است. شتریدوساله ب JIFبا   سهیدر مقا  سالهپنج JIFشاخص  ریتأث  که است سالهپنج  JIFو   دوساله

 یهامقوله  در  مجله  عملکرد  سهیمقا  یبرا  یراه  عنوانبه(  RNIF2)ریتأث  بیضر  شده نرمالپژوهش رتبه  

 .(Bensman, Smolinsky & Pudovkin, 2010)است  شده  اد ی یموضوع 

 

در نظر گرفته   یاسالهزمان سهزمان دو سال، مدتمحاسبه مدت  یجابه  که   تفاوت   ن یا   با   است   2  فرمول   ریتأث  ب ی ضر  به شا. م1

 ساله نام دارد.سه ریتأث بی . لذا ضرشودیم
2. rank-normalized impact factor 
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 ارائه   Scopus  در  موضوع  26  یبندرتبه  از  یطول  لیوتحله یتجز  یامقاله  در  همکاران«  و   ای»گارس

 مجله   10  یبرا  اعتبار  زانیم  تفاوت: الف(  است  شده  خالصه  شاخص  سه  اساسبر  یبندرتبه  نی. اکردند

  SJR  شاخص  به  اعتماد  زانیم(  ج  ها؛مجله  اول  چارک  یبرا  ی کل  اعتبار(  ب  ؛ها مجله  ریسا  به  نسبت  برتر

  یبندرتبه  که  داد  نشان  هاشاخص  نی ا  لیوتحله یتجز  خالصه،  طوربه.  هامجله  رتبه  آوردن  دست  به  یبرا

.  (García, Rodriguez-Sánchez & Fdez-Valdivia, 2011)  است  دهیچیپ   یانهیزم  ها،موضوع

 ساله پنجنمود و مشاهده کرد که شاخص    سهیمقا  گریکدیرا با    سالهپنجدو و    JIFدر مقاله خود    و«ی»کامپانار

 ار یبس  ساله  5  ی هاJIF  عیتوز  که  دهد یم   نشان  یو  جیباشد. نتا   دوسالهشاخص    یبرا  ی مکمل خوب  تواند یم

  با .  است  افتهی   ش یافزا  سال،  5  به   2از    دوره   شیافزا  با  اتینشر  اکثر  یها JIF.  بود  ساله  2  عیتوز  به  هیشب

  JIF  ابد، ی  ش یافزا  استناد  ی زمان  فاصله  که  یزمان   ات ینشردرصد( از    27  حدود)  یتوجهقابل  بخش  حال،  نیا

 . (Campanario, 2011) است افتهی  کاهش

دست    ریز  جیبه نتا  Scopusو    WOS  گاهیدو پا  سهیخود درباره مقا  یو همکاران« در بررس  شای»ابر 

 در ی علم ریتأث عوامل(  ب  هستند؛   متفاوت  خود  پوشش   تحت   ها مجله  تعداد   نظر   از  گاه یپا  دو (  الف  افتند، ی

 عوامل  از  یاریاست؛ ج( بس  شتریب  WOS  گاه یبا پا  سهیدر مقا  Scopusدر    گاه،یمشترک دو پا   یهامجله

  یت یاهم  با  شاخص  مجله  ریتأث  بیضر.  بودند  مشابه  نسبتبه  Scopus  و  WOS  یبرا  مجله  در  گذارریتأث

را   ری تأث  بیضرابهتر است    هامجله  یابیارز  جهتاست. د(    هاآن  مجالت  یبندرتبه  و  یعلم  جامعه  یبرا

 ن ی ترساده  با  مجله  کی  تیفیک  زانیم  صیتشخ  تیقابل  چراکه  میکن  لیتبد  ها صدک  به  شدهنرمال  صورتبه

  پژوهش  در  «ینسکی»برژ.  (Abrizah, Zainab, Kiran & Raj, 2013)  داشت  خواهد  وجود  هایریگاندازه

 ب یترتبه  را  گاهیپا  ن یا  یاستناد  یهاداده   ابتدا  ، WOSو    Scopus  یهاگاه یپا   در  استناد  عیتوز  درباره  خود

  دو  هر   در   استنادات  عیتوزآورد که    دست  بهرا    ها آن  ی آمار  عیتوز  سپس  و  یآورجمع  موضوع  22  و   27  در

  WOS  با  سهیمقا  در  یشتریب  منابع  درصد  70  حدود  Scopus  اما  است،  گر یکدی  مانند  وبیشکم  داده  گاهیپا

 . (Brzezinski, 2015)  دهدیم پوشش را

-از لحاظ پوشش  WOSو    Scopus  گاهیخود درباره تفاوت دو پا   یها پژوهش   در  هاس«پل »مانجن و   

  ی آگاه   فقدان  به  که  اندشده  هینما  کمتر  WOS  در  هازبان  و  کشورها  بیشترنشان دادند که    هامجله  یهد

  ی مل  ارجاع  یهاشاخص  کشورها  از  یاریبس.  شودیم  منجر  کشورها  یبرخ  درشده  انجام  هایپژوهش  از

  استناد  شاخص  صربستانو    ICI  استناد  شاخص   هند   مثال   عنوانبه  دارند،   موضوع  ن یا  به  یدگیرس  یبرا

SCIndeks. دق  جامع  یریتصو  ،یمل  ارجاع  یهاشاخص  نیا  توسط شده  انجام  یهاپژوهش  از  ترقیو 

 نیگزی جا  یمل  یهاشاخص  نیا  رسدی نم  نظر  به  حال  نیا  با.  دهندیم   ارائه  یمل  سطح  در  دانشمندان

  یپژوهش   در گونووا«  و »افرمنکوا.  (Mongeon & Paul-Hus, 2016)  باشد  Scopus و  WOS  یبرا  یمناسب

پا   سهیکه در مورد مقا   انجام  یاضیر  یهارشته  یبنددر دسته  WOSو    Scopusداده    یاستناد  گاهیدو 

 شامل   WOS  گاهیپا  نیعناو  از ،Scopus  داده   گاه ی پا  اتیاضیر  یهامجله  ن یعناو  که  کردند  مشاهده   دادند، 
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 ات یاضیر جمله از ،WOS  گاهیدر پا ی اضیر یهارشته مورد در کاوش با نیهمچن  .است یشتریب اطالعات

دشوار    قیدق  صورتبه   ها رشته  کردن  ز یمتما  ،(وتری کامپ  علوم)   یکاربرد  و   محض   دانستند را 

(Efremenkova & Gonnova, 2016). 

و سان« انجام شده است که نشان    چاردیتوسط »ر  Mathscinet  گاهیدرباره پا  زین  یگرید  پژوهش

و  توسط کارشناسان    کم  یلیخ  ،ی فعالیت دارداضیحوزه علوم ر  که این پایگاه فقط درآن  لیدلبه  دهدیم

 ای شرفتهیپ   یبندطبقهنبود    لیدلبه  نیهمچن.  ردیگیمقرار    یموردبررس  های علمیسایر حوزه  متخصصان

 براساس   یبندطبقه  نوعی  1میتصم  درخت  یآمار  روش  از  استفادهبا    گاه،یپا  نیدر ا  شدههینمامجالت    یبرا

  عالوه،بهارائه دادند.    رهیو غ   شدههینمامقاالت    سندگان یو نام نو  شدههیسال مجالت نما  استناد،   مورد  مجالت

دسترس  ییهاتیمحدود  با  گاهیپا  نیا  از  هادادهاستخراج   پا  ی)عدم  به  زمان  گاهیآسان  و   بودن   برداده 

 در   ان«یمصلحصال  و  یگورجی»صادق.  ( Richard & Sun, 2019)  است   مواجه(  اطالعات  استخراج

 ت ی دارند که ماه د یتأک سالهپنجدوساله و   JIFو شاخص   MCQشاخص  سهیخود درباره مقا یهاپژوهش

کوتاه    اریزمان استناد بس  ظراز ن  دوساله  JIFاست که    یو آمار به نحو  ی اضیاز علوم مانند رشته ر  یبرخ

بر   MCQبردن شاخص    کاربه  محض،  شیگرا  خصوصبه  یاضیر  یهامجله  یهایژگیوبه    توجه  بااست و  

JIF    گاه یپا  کنندهتیر یمد  عنوانبه  کایآمر  یاضیانجمن ر  نیبنابرا؛  باشد  داشتهبرتری  Mathscinet ،  الزم 

  گاه یپا  ن یا  یکارآمد  ش یخود قرار دهد تا باعث افزا  یکار  برنامه   در   را  ها مجله  یاب یارز  اریمع  بهبود  که  است

 ریمقاد   و   اعتبار   رایز  ست، ین  ها مجله  یبرا  JIF  ی بجا  MCQشاخص    ین یگزیجا  ی به معنا  نیشود. البته ا

 . (1393 مصلحیان،ی و صالگورجی)صادق است متفاوت گری کدی با گاه ی پا  دو  نیا در هاشاخص

اولو  ییشناسا حوزه   یتخصص  یهاهینما  تیفیک  یابیارز  یهاشاخص  یبندتیو  شش  در  معتبر 

 در نشان داد،   پژوهش  نیا  در  هایانجام شد. بررس  جو«راه  و  یچاکل  ی»نوروز  توسط  یپژوهش  در  یموضوع 

اصاحب  انیم  یتخصص  یهاهینما  تیفیک  یابیارز  یها شاخص   تی اهم  زانیم  سهیمقا   هاحوزه  نینظران 

  ی تخصص یهاهینما تیفیک یابیارز ی هاشاخص  اعتبار زانیم نیب نیهمچنوجود دارد.  یداریتفاوت معن

ا و    یسنجعلم  ی هاشاخص  تیوضع  ی گرید  پژوهش   در.  ندارد  وجود  یداریمعن   تفاوت  هاحوزه  نیدر 

پژوهش   نیا. دیگرد یو همکاران« بررس ی توسط »فروغ  ی پزشک علوم حوزه در  یعلم  یبروندادها یابیارز

و    ندینما  یابیصورت جامع ارزرا به  یعلم   یبروندادها  ییتنهابه  توانندیموجود نم  یهاشاخصنشان داد  

محققان   جد  دنبالبه همه  شاخص  و    یدیارائه  مکمل  تا  گردد   یهاشاخص  نیگزیجا  ا ی بودند   موجود 

روش  پژوهش  در  «یدریح  و  نژادی»قناد.  (1399  ،یاسی ق  و  یمونیل  یطهماسب  ،ی فروغ ) و  خود  ها 

قرار داده و نشان دادند که   یموردبررسرا  یو اجتماع  ی در علوم انسان یعلم  داتیتول  یاب یارز یهاشاخص

  لذا متفاوت است.    یو مهندس  یعیطب  ه،یبا علوم پا  یو اجتماع   یعلوم انسان  یهاحوزه  یاستناد  یالگوها

 
1. decision tree 
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 .(1399 ،یدریح ونژاد ی)قناد ستی ن ریپذ امکان کسانی  یهاها و شاخصها با روشآن یابیو ارز سهیمقا

 به  از ی ن   ل ی موارد ذ   ، Mathscinet  و  Scopus ، WOS  گاه ی پا   سه   برای  پژوهش   نه یش یپ  به   توجه  با 

پا   توجه   با  نخست، دارند:    ی شتر یب   ی بررس  نواقص موجود در سه    جهت  د ی جد   ی ها ارائه روش   گاه، ی به 

  دوم،خواهند شد.    ی پژوهش معرف   ن یدر ادامه ا   د ی جد   ی ها روش   که   شود ی م   احساس   ی چارک   ی بند دسته

  است،   آن   در   شده هی نما   مجالت   ی بند رتبه   ی برا  مناسب   ی بند فاقد دسته   Mathscinet  گاه ی پا   آنکه   ل ی دل به 

لحاظ محض    گر ی د   ی بند دستهآن،    ی برا  ی چارک   ی بند دسته   ارائه   بر   عالوه   تا   شد   خواهد   تالش    ا ی از 

 و آمار ارائه گردد.   ی اض ی بودن مجالت ر   ی کاربرد 

  ی ها پژوهش   بودن   کم   و   ی اض ی ر   علوم بر    Mathscinet  گاه ی الزم به ذکر است که متمرکز بودن پا 

  نی)معتبرتر   کا ی آمر   ی اض ی انجمن ر   چراکه .  ست ی ن   گاه ی پا   ن یا   بودن   نامعتبرنشان از    آن،   مورد   در انجام شده  

( در تالش است تا با توجه  Mathscinet  گاه ی پا   جادکننده ی ا و    ی اض ی در حوزه علوم ر   ی مرکز ارائه پژوهش 

ر   ی ها ی ژگ ی و به   علوم  ارز   ی شاخص   ، ی اضی مجالت  ا   ی ابی مناسب جهت  در  ارائه دهد.    ن ی مجالت  حوزه 

 . شد   خواهد  ارائه   گاه ی پا   ن ی ا   ی بندرتبه  شاخص  بهبود   ی برا   ی شنهادات ی پ  ، پژوهش   ن یدر ا   ن یهمچن 

 

 پژوهش   روش

 ،Scopus  گاه یپا  سهشده در  ثبتی مبنا و رسمی ارائه  هایداده  یپژوهش بر رو   نیا  نکهیتوجه به ا  با

WOS  و  Mathscinet   شده  روش .  شدند  یبررس  جداگانه  طوربه  هاگاهیپا   نیا  از  کی  هر  است،  انجام 

 فهرست  هیو ته  Scimago1  گاهیمراجعه به پاصورت است که با    نیابه    Scopus  گاهیپا   یهاداده  یآورجمع 

  WOS  گاهیدر پا  نیهمچن.  شدند  استخراج  باشند،یم  دسته  15  شامل  که  یاضیر  یهامجله  ،2016  سال

 به   ، هستند  رشاخهیز  8که شامل    اتیاضیرشته ر  2016  سال ی  هاتمام فهرست  JCR2 گاه ی با مراجعه به پا

  ،آن  یکیالکترون  گاهیبا مراجعه به پا  زین  Mathscinet3  گاهیپا  یهادست آوردن دادهبه    یآمد. برا  دست

   .4دی گرد هیته شانیابیارز شاخص همراهبه  گاهیپادر  شده هینما یهامجله یهاعنوان  تمام شامل یفهرست

 . 5استفاده شده است   عنوان روش آمارگیریدر این پژوهش از سرشماری به  گریدعبارتبه

 
1. http://www.scimagojr.com 

2. http://jcr.incites.thomsonreuters.com 
3. http://www.ams.org /mathscinet/ 

 ار یجامع و کامل در اخت  لیصورت فااطالعات را به  گاهی پا نی آنکه ا لیدلبه Mathcinet گاهیها از پاآوردن داده دستبه جهت. 4

نو MCQ)  گاهیشده توسط پا شاخص محاسبه  دهد،ینم  قرار   گرانپژوهش نما  ی برا  سندگانی( توسط  شده در آن  هی هر مجله 

 . دیگرد  ه یته یاستناد یهاهمراه داده استخراج و فهرست مجالت به

 و  کاپاباشد، لذا با توجه به آزمون    رگذاریهای آماری تأثداری آزمونتواند بر معنیچون تعداد مشاهدات در یک مطالعه می.  5

حداقل   شده،یهای گردآوردست آمده از روی دادهدرصد برای آن، تعداد کل مشاهدات و نیز اندازه اثر به  5  ی داریسطح معن
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از  است  شده  استفاده  2013  نسخه  1اکسل   گسترده  صفحه  از  ها داده  ثبت  یبرا  آوریجمع. پس 

  هاآن  یهاچارک   ،گاهیپا  هر  مختص  شاخص  و  یناپارامتر  و  یپارامتر  روش  از  استفاده   با  ابتدا  ها،داده

  با   سپس.  گردید  یبندبرحسب آن دسته  هامجله  و  شد  لیرا تشک  یچارک  تیفیک  یهادسته  و  محاسبه

 .  شد سنجیدهتوافق  زانیم ،2کاپا  توافق بیضر و  یتوافق جدول از استفاده

 برابر   کاپا  بیضر  از  است  عبارت  صفر  هیفرض  که  است  صورت  نی اآزمون به    نیا  یآمار  یهاهیفرض

 توافق   بیضر  آزمون  انجام   یبرا.  است  صفر  مخالف  کاپا   ب یضر  آن  مقابل  هیفرض  و (  توافق  وجود)عدم    صفر

با    یپارامتر  روشبه  هاچارک  آوردن  دستبه  یبرا  ن یهمچنو    23  نسخه  3اساسپیاس   افزارنرم  از  کاپا

  با  گاهیپا  یبنددسته  بیترت  نیا. به  شداستفاده    5/5نسخه    EasyFit  افزار نرماز    ها،آن  عیاستفاده از توز

  های آزمون  یداریمعن  سطح.  شودمی  سهیمقا  یو پارامتر  یاز دو روش ناپارامتر  آمدهدستبه  یبنددسته

 است.  شدهدرصد در نظر گرفته  5پژوهش  نیسراسر ا

  ای  یکاربرد  شیگرا  سپس  و  کرده   جدا  را  گاهیپا  هر  یاضیر  و  آمار  یهامجله  شتر،یب  یبررس  یبرا

 از  پس .  است شده  انجام  حوزه  نیا  متخصصان  کمک  به  امر  ن یا.  میکنی م  مشخص  را  هاآن  بودن  محض

 یرا به دو روش پارامتر  شدهک یهر دسته تفک  یتیفیک  یهاچارک  ،و رشته  شیبرحسب گرا  هامجله  کیتفک

ناپارامتر دسته  یو  و  دسته  یناپارامتر  و  یپارامتر  یهاروش  سپس .  م یکنیم  یبندمحاسبه  در   یها را 

گرا  شدهک یتفک و  رشته  دسته  زانیم  نیهمچن.  میکنی م  سهیمقا  گریکدیبا    شیبرحسب   ی بند توافق 

جداگانه   صورتبه  ،یکاربرد  شیگرا  در  هم   و   محض   ش یگرا  در  هم  ،یناپارامتر  و   یپارامتر  یهاروش

 . شودیم دهیسنج

  گاه ی فقط پا  آنکه  لیدلبه  یناپارامتر  و  یپارامتر  یهاروش  با   هاگاهیپا  یهایبنددسته  سهیمقا  در

Scopus  شودیم   انجام  گاهیپا  نیا  یبرا  فقط  سهیمقا  نوع  نیا  ،است  کرده  یبنددسته  را  خود  یهامجله  .

کاربرد  یهاشیگرا  یبرا  یپارامتر  و  یناپارامتر  یبنددسته  سهیمقا و  برا  یمحض  آمار،  تمام   یرشته 

 .شودیم  انجام هاگاهیپا

 

 

 

با    توان  برآورد  .استتوان نشان از کافی بودن حجم مشاهدات برای انجام مطالعه    مقداراست. این    89/0  این آزمون برابرتوان  

   افزار در انتهای مقاله پیوست شده است.خروجی نرم وشده  انجام  PASSافزار آماری استفاده از نرم

1  . excel 

 گیریاندازه  مختلف   روش   دو   به  که  ترتیبی  مقیاس   با   کیفی   متغیر  یک   توافق   میزان   بخواهیم  که   شودمی   استفاده  آن   از   یزمان .  2

  روش   دو  توافق  سنجش   یبراتوافق است. لذا    عدم  از   نشان   آن   صفر   مقدار  و   کامل  توافق  آن  یک  مقدار شده است را بسنجیم.  

 .شودیماز این آزمون استفاده   یبنددسته
3  . spss 
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 پژوهش   یهاافتهی

  یاضی ر  یهامجله  کل   تعداد   که  است   نیا  گاه یپا  سه  ن یا  ج ینتا  لیوتحلهیتجز  در  توجهقابل  نکتهاولین  

 گزارش   گاه یپا هر یهامجله  کل   تعداد(  1)  جدول  در. است  متفاوت  گری د   گاهیپا  با گاه،ی پا هر  در   شدههینما

 . است شده
 گاه یپا  هر  در  شدههینما  ی اضیر  یهامجله  کل  تعداد.  1جدول  

 Mathscinet WOS Scopus گاه یپا  نام 

 1936 1083 1836 شده هینما  یهامجله تعداد
 

  به  گاه یپا  نیا  یدسته برا  15ذکر شد،    Scopus  گاهی پا  یهاداده  ی آورجمع  روش  در  که  طور  همان

 . آمد دست

پارامتر  از دو روش  اول تا سوم را به   یهاچارک  ،SJRو شاخص    یو ناپارامتر  یحال با استفاده 

 Q4و    Q1،  Q2،  Q3هر دسته را به چهار گروه    آمده دستبه  یهادست آورده و سپس با توجه به چارک

 یبنددسته  دو   نیا  توافق  زانیم  و  کرده  سهیمقا  Scopus  گاهیپا توسط    آمدهدستبه  یبندو با چارک  میتقس

 .است آمده ( 2در جدول )  هاسهیمقا  نیا جینتا. میسنجی م  کاپاتوافق  بیبا استفاده از ضر
 Scopusهای پایگاه  های دسته. فراوانی چارک2جدول  

کاپاضریب  Q1 Q2 Q3 Q4 نام دسته   
 جمع 

P NP SJR P NP SJR P NP SJR P NP SJR P NP 

Algebra and 

number theory 21 19 19 16 18 20 22 20 19 17 19 18 0/912 0/947 76 

Analysis 29 30 31 32 30 30 30 30 29 29 30 30 0/967 0/978 120 

Applied 

Mathematics 112 101 104 88 101 103 
11

3 
102 103 92 101 95 0/941 0/954 405 

Computationa

l Mathematics 28 26 29 25 28 28 28 27 28 27 27 23 0/889 0/877 108 

Computationa

l Theory and 

Mathematics 
27 25 26 25 26 26 26 26 26 25 26 25 0/987 0/961 103 

Control and 

Optimization 12 14 15 17 14 15 12 14 14 15 14 12 0/833 0/881 56 

Discrete 

Mathematics 

and 

Combinatorics 

9 11 12 15 11 12 9 12 10 12 11 11 0/881 0/911 45 

Geometry and 

Topology 16 16 17 16 17 17 17 17 17 17 16 15 0/899 0/939 66 

Logic 6 5 6 5 6 6 7 6 6 4 5 4 0/939 818/0  22 

Mathematical 

Physics 13 12 12 12 12 13 11 12 12 12 12 11 0/944 0/944 48 

Mathematics 

(miscellaneou

s) 

89 86 89 80 85 89 84 88 87 92 86 80 0/919 0/938 345 

Modeling and 

Simulation 
50 52 54 56 53 55 49 53 53 55 52 48 0/911 0/938 210 
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Numerical 

Analysis 
8 10 11 14 11 11 11 11 10 9 10 10 0/873 0/937 42 

Statistics and 

Probability 
41 45 46 48 46 46 47 46 46 47 46 45 0/927 0/978 183 

Theoretical 

Computer 

Science 

27 26 28 26 27 28 29 27 26 25 27 25 0/950 0/913 107 

P  ،روش پارامتریNP  روش ناپارامتری 
 

)  در  که    بیضر  زانیم(  2جدول  ارائه شده  کاپا  آن  آمده دست به  1مقدار  - pتوافق  از سطح    هااز 

 یبرا  کاپا  بیضر  جهینت  درو    شودیم  رد  صفر  هیفرض  نیبنابراکمتر است؛    05/0  یعنیآزمون    یداریمعن

 دستدر به  یو ناپارامتر  یکه دو روش پارامتر  شودیم  جهینتنهایت    در مخالف صفر است.    هادسته  نیا

 ی بند دسته یباال نسبتبهاز توافق  ی آن، حاک زانیندارند و م یداریمعن تفاوت یچارک یهادسته آوردن

. حال در دارد  هادسته  نیا  یبرا  Scopus   گاهیپا  یچارک  یبنددسته  و  یناپارامتر  و  یپارامتر  روش  دو

  هاچارک  ارائه،  محض  و  یکاربرد  کیتفک  به  آمار  رشته  یاضیرعلوم  حوزه  ی هامجله  یبند( دسته3جدول )

  ،Scopus  گاه یپادر    SJR  شاخص  از  استفاده  با  یپارامتر  و  یناپارامتر  روش  دو  از  استفاده   با  را  هاآن  یفراوان  و

 .شودمیگزارش 
 در رشته آمار  Scopus  گاهیپا  یها دسته  یهاچارک  یفراوان.  3  جدول

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4 بیضر 

 کاپا 
 جمع

P NP P NP P NP P NP 

 39 0/ 863 10 8 10 13 10 8 9 10 آمار  محض  یهادسته ی فراوان 

 144 0/ 249 36 73 36 30 37 18 35 23 آمار  یکاربرد یهادسته ی فراوان 

 P  یپارامتر روش، NP ی روش ناپارامتر 

  روش   دو  به  را  آن  ی هاچارک  سپس   و  کیتفک را  محض  و  یکاربرد  ی هامجله  ابتدا  موضوع  نیا  یبرا

 ی محض و کاربرد   شیدر گرا  ، و در رشته آمار  گاه یپا   نیدر ا  سپس   و  آورده  دست  به  یناپارامتر  و   یپارامتر

 . شد خواهند سهیرا مقا یبا روش ناپارامتر یپارامتر روشبه یبنددسته

  آمده دستبه  مقدار- p  و  863/0  برابر  محض  ی هادسته  یبرا  ،(3در جدول )  کاپا   توافق  بیضر  زانیم

 ه ی فرض  ن،یبنابرا؛  است  کمتر  05/0  یعنی  آزمون  یداریمعن  سطح  از  که  است  001/0  از  کمتر  زین  آن  از

 دست به در  یپارامتر روش. لذا  است  صفر  مخالف  دسته  ن یا  یبرا  کاپا   بیضر  جهینت در  و   شود یم  رد  صفر

 نسبت به  توافق  از  یحاک   آن  زانیم  و  ندارد   یناپارامتر  روش   با  یچندان  تفاوت   ی چارک  یهادستهآوردن  

 توافق   بیضر  زانیم  نیهمچن.  دارد  دسته   نیا  یبرا  یناپارامتر  روش  و  یپارامتر  روش  یبنددسته  یباال

 
1. p-value 
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 یداریمعن  سطح  از  که  است  483/0  زین  آمده دستبه  مقدار-p  و  249/0  برابر  یکاربرد  یهادسته  یبرا  کاپا

 روش   با   ی چارک   یهادستهآوردن    دستبه  در  یپارامتر  روش  نیبنابرا؛  است  شتریب  05/0  یعنی  آزمون

 .است کم نسبتبهتوافق  زانیندارد، اما م یداریمعن اختالف یناپارامتر

به دست آمد.    گاه یپا  نیا  یبرا دسته  8  شد،   ذکر   WOS  ی هاداده  یآورجمع  روش  در   کهطور   همان

 سوم   تا  اول  یهاچارک  ،یناپارامتر  و یپارامتر  ی هاروشو    JIF  شاخص  از  استفاده   با(  4جدول )  در  اکنون

  و  Q1،  Q2 ،  Q3  گروه  چهار  به  را  دسته  هر  آمده، دستبه  یهاچارک  به  توجه  با   سپس  و  آورده  دستبه  را

Q4 شودیمهرکدام را گزارش  ی فراوان و  کرده میتقس. 

 WOS  گاهیپا  یها دسته  یهاچارک  یفراوان.  4  جدول

 نام دسته 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 جمع
P NP P NP P NP P NP 

Mathematical & Computational Biology 12 14 19 14 12 15 17 17 60 

Mathematics, Applied 77 65 55 65 70 66 79 85 281 
Mathematics, Interdisciplinary 

Applications 
25 25 25 25 26 24 35 37 111 

Mathematics 14 79 43 79 101 78 208 130 366 

Physics, Mathematical 14 14 16 16 13 15 16 14 59 

Psychology, Mathematical 4 3 1 4 5 3 3 3 13 

Social Sciences, Mathematical Methods 11 12 14 12 10 13 16 14 51 

Statistics & Probability 34 31 29 31 32 31 47 49 142 

 P  ،روش پارامتریNP روش ناپارامتری 
  محض  و  یکاربرد  کیتفک  به  را  آمار  رشته  ی اضیرعلوم  حوزه  یها مجله  یبنددسته  یبعد  گام   در

 براساس   ،یناپارامتر  و  یپارامتر  روش  دو   از  استفاده   با  را  هاآن  یفراوان  و   هاچارک  سپس   آورده،  دستبه

  و   یکاربرد  یهامجله  ابتدا  موضوع  ن یا  یبرا.  شودمیمحاسبه و گزارش    WOS  گاهیپادر    JIFشاخص  

  و  یپارامتر  یهاروشبه  را  آن  یهاچارک  یفراوان  سپس  و   کرده  جدا  گریکدی  از  را  آمار  رشته  محض

 ،آمار  رشته  در  گاهیپا  نیا  در  یناپارامتر  روش  با  یپارامتر  روشبه  یبنددسته.  میآوریم  دست  به  یناپارامتر

 . کرد میخواه سهیمقا(  5را در جدول ) یمحض و کاربرد شیدر گرا
 آمار   رشته  در WOS  گاهیپا  یها دسته  یهاچارک  یفراوان.  5  جدول

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4  ضریب

 کاپا 
 جمع

P NP P NP P NP P NP 

 34 0/ 918 13 14 7 5 7 8 7 7 آمار  محض  یهادسته ی فراوان 

 108 0/ 963 34 35 24 24 23 23 27 26 آمار  یکاربرد یهادسته ی فراوان 

 P  ،روش پارامتریNP  روش ناپارامتری 



 158...  هایگاهیپا  هایمجله هایبندیدسته یبررس                                               1401، سال  2، شماره 12دوره 

 توجه   باشده است.    گزارش(  5در جدول )  یمحض و کاربرد  یهادسته  یبرا  کاپا   توافق  بیضر  زانیم

-یمعن   سطح  از  که  است  001/0کاپا کمتر از    بیضر  یداری معن  آزمون  از  آمدهدستبه  مقدار-p  جدول،  به

 ی پارامتر. لذا روش  است  صفر  مخالف  کاپا،   بیضر  نتیجه  در  نیبنابرا؛  است  کمتر  05/0  یعنی  آزمون،  یارد

  ی حاک  آن  زانیم  و  ندارد  یناپارامتر  روش  با   یچندان   تفاوت  یکاربرد  و  محض  یهادستهآوردن    دستبه  در

 . دارد هادسته نیا یبرا یناپارامتر و یپارامتر  روش دو یبنددسته  یباال نسبتبه  توافق از

  گونهچیه  گاه یپا  ن یا  در  شد، ذکر    Mathscinet  ی هاداده  یآورجمع  روش   در  که   طور  همان

واحد    یدر فهرست  ها مجله  تمام   و   ندارد  وجود  رهیغ   و  شیگرا  ،کشور  ، زبان  ، یموضوع   از  اعم   یبنددسته 

ا و  دارند  فاقد شاخص    نیحضور   صورتبه  موردنظر  شاخص   پژوهش   نیا  در   لذا   . است  MCQفهرست 

به مزادیگرد  هیته  گاه ی پا  نیا  یفهرست خروج  یهامجله  تمام  یبرا  جداگانه با توجه  ذکرشده در   یای. 

 را   ها مجله  تمام  شامل  یکل  فهرست  ابتدا  ،یچارک   یهاگروه  به  یبندبر دسته  یپژوهش مبن  نیا  نهیشیپ 

 . میکنیم  ثبت( 6را در جدول ) ها دسته  یهایفراوان ،یناپارامتر و یپارامتر  روش دو به و یبنددسته
 

 Mathscinet  گاهیپا  یها دسته  یها چارک  یفراوان.  6  جدول

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4 جمع 

P NP P NP P NP P NP 

 1836 503 608 431 410 452 359 450 459 ها دسته ی فراوان 

 P  ،روش پارامتریNP  روش ناپارامتری 

 

  محض   و   یکاربرد  کیتفک  به  و  آمار  و   یاضیر  رشته  دو   به  را  یاضیرعلوم  حوزه  یهامجله  حال

 براساس   و   یناپارامتر  و   یپارامتر  یهاروش  از  استفاده   با   را  ها آن  ی فراوان  و   ها چارک  سپس   کرده،   یبنددسته

گزارش    محاسبه  Mathscinet  گاهیپا  در  ،MCQ  شاخص  یها مجله   ابتدا  موضوع  نیا  یبرا.  شودیمو 

  و  یپارامتر  روش  دو  به  را  آن  یهاچارک   سپس   و  کرده  جدا  هیبق  از  را  آمار  رشته  محض  و  یکاربرد

 ی بنددسته  سپس .  میدهی انجام م  یاضیرشته ر  یبرا  مجدداًمراحل را    ن یو ا  می آوریم  دست  به  یناپارامتر

محض   شیو در دو گرا  یاضیر  و  آمار  یهارشته  در  را  گاهیپا  نیا  در  یناپارامتر  روش  با  را  یپارامتر  روشبه

 . اند شده سهیمقا  یو کاربرد

(  7توافق کاپا گزارش شده در جدول )  بیضرا  مقدار-  p.  است  شده  گزارش(  7در جدول )  جینتا 

 بیضر  که  گفت  توانی کمتر است. پس م  05/0  یعنیآزمون    یداریاست که از سطح معن  001/0از    کمتر

 دست به  در  یپارامتر  و  یناپارامتر  یهاروش  که  شودیم  جه ینت  لذا.  است  صفر  مخالف  هادسته  نیا  یبرا  کاپا

دهنده توافق باال هم  کاپا نشان  بیضر  زانیندارند. م  ی تفاوت چندان  یمحض و کاربرد   یهادسته  آوردن

  گاهیپا   نیا  یکاربرد  و  محض  یهایبنددسته  یبرا  هم   و  یپارامتر  و  یناپارامتر  روش  دو  یبنددسته  یبرا

 دارد.



 1401، سال  2، شماره 12دوره                    نامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد        پژوهش   159

 ی کاربرد   و   محض   ش ی گرا   دو   در   آمار   و   ی اض ی ر   رشته   در   Mathscinet  گاه ی پا   ی ها دسته   ی ها چارک   ی فراوان .  7  جدول 

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4  ضریب

 کاپا 
 جمع

P NP P NP P NP P NP 

 73 0/ 726 21 21 20 16 16 9 16 27 آمار  محض  یهادسته ی فراوان 

 138 0/ 961 41 41 34 37 30 28 33 32 آمار  یکاربرد یهادسته ی فراوان 

 547 ---- 156 211 130 91 131 94 130 151 ی اضی ر محض  یهادسته ی فراوان 

 1078 ---- 303 303 273 272 244 252 258 251 ی اضیر  یکاربرد یهادسته ی فراوان 

   P یپارامتر روش ، NP   یروش ناپارامتر 

 

  یهایبندچارکشود.  پژوهش حاضر پرداخته می  ی در ط  آمدهدستبه  ج ینتا  لیوتحله یتجزبه    اکنون

ب  کسانی  صورتبهکه    Scopus  گاه یپا با چارک  SJRشاخص    نیدر   ی ها هر دسته صورت گرفته است، 

 یها دسته.  شدند   سهیمقا  یناپارامتر  و  یپارامتر  روش  دو  از  استفاده   با  بیترتبهدر هر دسته،    آمدهدستبه

از    باشندیم  دسته  نیا  در  حاضر  یهامجله  تیفیک  نیمب  گاهیپا   نیا  یچارک   تا  نیبهتر)  Q4  تا  Q1که 

 به دی جد ی چارک یهادسته  ،یو ناپارامتر یاز دو روش پارامتر استفاده. با اندشده مرتب( تیفیک نیتربد

  حوزه  ی هامجله  یبنددسته  در   گاه ی پا  ی چارک  یبنددسته  1دقت   روش،  دو   ن یا  از  استفاده   با .  آمد دست

 بر  حیصح یبنددسته  زانیم از است عبارت  شاخص، دقت. ( Agresti, 2007) د یآیم دست به یاضیرعلوم

  شده  گزارش(  8دقت در هر دسته در جدول )  زانیم  نیکه ا  ها، مجله  کل   تعداد  یرو  بر  روش  هر  یمبنا

از    زانیم  قی)تفر  2ی ساز مشخصبد  زانیم.  است  توان یم  زین  را  یچارک  یبنددسته  از  حاصل(  صددقت 

به  یپارامتر  روشبه  هم  ،SJRبراساس شاخص   ناپارامترو هم  بنابرا  دستبه    یروش  براساس    نیآورد. 

 ی ناپارامتر و یپارامتر  روش دو براساس  ها،دسته یبندچارک یسازمشخصبد زانیم متوسط( 8جدول )

 .  استدرصد  44/4و  06/5 برابر باًیتقر بیترتبه

نتا  با به  به  ییهامجله  تعداد  توانیم   آمدهدستبه  جیتوجه    ا یو    اندنشده  یبنددسته  یدرستکه 

آن  یحیاعتبار صح  گریدعبارتبه  اعتبار   صیتخص  از  منظور.  آورد  دست  به  را  است  نگرفته  تعلق  هابه 

 ق یاز طر  تیفیک  شیافزا  ا ی و    ترنییپا   ی هانزول به دسته  قیاز طر  تی فیکاهش ک  ها، مجله  به  حیناصح

در جدول   یو ناپارامتر  یبه هر دو روش پارامتر  یسازمشخصباالتر است. درصد بد   یهاصعود به دسته

 .است شده ارائه( 8)

 
 یچارک  یها دست آوردن دستهدر به  یو ناپارامتر   یپارامتر   یهاروش  یسازمشخصبدو    دقت  درصد.  8  جدول

 
1. accuracy 

2. misspecification 
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 Scopus  گاهیپا  یاضیر  شاخه

 دسته  نام  ف یرد
  کل تعداد

 ها مجله

  زان یم درصد 

  در دقت

  با   سهیمقا

  روش

 ی پارامتر

  درصد 

  یسازبدمشخص

  با سه یمقا  در

 یپارامتر روش

  درصد 

  دقت زانیم

  سه یمقا  در

  روش  با

 ی ناپارامتر

  درصد 

  یسازبدمشخص

  با سه یمقا  در

 ی ناپارامتر روش

1 Algebra and number 

theory 
76 43/93 57/6 06/96 94/3 

2 Analysis 120 50/97 50/2 34/98 66/1 

3 Applied 
Mathematics 

405 54/97 46/2 55/96 45/3 

4 Computational 

Mathematics 
108 66/91 37/8 75/91 25/9 

5 
Computational 

Theory and 

Mathematics 

103 02/99 98/0 09/97 91/2 

6 Control and 

Optimization 
56 50/87 50/12 08/91 92/8 

7 
Discrete 

Mathematics and 

Combinatorics 

45 12/91 88/8 34/93 66/6 

8 Geometry and 
Topology 

66 43/92 57/7 46/95 54/4 

9 Logic 22 46/95 54/4 37/86 63/13 

10 Mathematical 
Physics 

48 92/97 08/2 84/95 16/4 

11 Mathematics 

(miscellaneous) 
345 92/93 08/6 37/95 63/4 

12 Modeling and 

Simulation 
210 34/93 66/6 24/95 76/4 

13 Numerical Analysis 42 86/92 14/7 27/95 76/4 

14 Statistics and 

Probability 
183 91/98 09/1 37/98 63/1 

15 Theoretical 
Computer Science 

107 27/96 73/3 46/93 54/6 

  محض  و  یکاربرد  کیتفک  به  آمار  رشته  یاضیرعلوم  حوزه  ی هامجله  کهحاضر    پژوهش  در

براساس شاخص   یو ناپارامتر  یپارامتر  بیترتبه  یهاروش  از  استفاده   با  هاآن  ی هاچارک  و  شده یبنددسته 

SJR  گاه ی پا  Scopus    به مجله(   39درصد )  31/21که حدود    شودیم  مشخص  ، اندشده  آورده دسترا 

  لذا .  دارند  یکاربرد  شیگرا  آمار   یهامجله( مجله  144درصد )  68/78محض و    ش یآمار گرا  یهامجله

  ها مجله  ینسب  یفراوان  درصد(  9جدول )  در .است  شتریب  محض  آمار  به  نسبت  یکاربرد  آمار  یهامقاله  چاپ

  و   ی پارامتر  ی هاروش  از   استفاده  با   یکاربرد  و   محض   آمار  کیتفک  به  تیفیک  مختلف  ی هادسته  در

 .  اندشده مشخص یناپارامتر
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و   یپارامتر روش دو به  یکاربرد و محض آمار ی برا  تیفیک مختلف  یهادسته در  ها مجله ینسب  یفراوان  درصد. 9 جدول

 Scopus گاه ی در پا یناپارامتر

 Q1 Q2 Q3 Q4 دسته

P NP P NP P NP P NP 

  آمار   ی هامجله  ینسب  ی فراوان   درصد 

 ت یفیک یهادسته در محض
64/25 07/23 51/20 64/25 33/33 64/25 51/20 64/25 

  آمار   ی هامجله  ینسب  ی فراوان   درصد 

 ت یفیک ی هادسته در  یکاربرد
97/15 30/24 50/12 69/25 83/20 00/25 69/50 00/25 

             P  یپارامتر روش، NP یروش ناپارامتر 

 

با   یمحض و کاربرد   شی در دو گرا   یو ناپارامتر   ی پارامتر   یها روش  سه ی مقا  به   توجه   با رشته آمار 

 ب یترت به   ی محض و کاربرد   ی ها ش ی گرا   در   ها سه ی مقا   ن ی ا   دقت  ، Scopus  گاه یدر پا   SJRاستفاده از شاخص  

درصد   54/ 88و    10/ 29  ب ی ترت به   ی ساز مشخص بد   زانی م   نی بنابرا .  آمد دست درصد به   45/ 12و    89/ 71برابر  

 .دارد   ت ی ارجح   و  است  تر ق ی دق  ی پارامتر   روش  از   استفاده  با  ت ی ف ی ک ی چارک  ی بند دسته   نی است. بنابرا 

به دو    ی اضیرعلوم  حوزه  یهامجله   از  دسته  هر  یهاچارک  آوردن دستبه  که  حاضر  ج ینتا  از  یکی

پا  JIFبراساس شاخص    یو ناپارامتر  یروش پارامتر   ینسب  ی فراوان  درصد   توانیاست، م  WOS  گاه یدر 

 .است شده گزارش( 10در جدول )  جهیآورد. نت دستبه  هاآن تیفیک به توجه با  را هامجله

  WOS  گاه یدر پا  شدههینما   یاضیرعلوم  حوزه  ی هامجله  که  افتیدر  توانیم (  10استفاده از جدول )  با

به   از  هدف .  اندگرفته  ی جا  دسته  کدام  در  و   ی درصد  چه  با   اند، شده  یبند میتقس  یموضوع   صورتکه 

  و  تر قیدق  صورتبه  یچارک  یهادسته  آوردن دستعالوه بر به  JCR  گاهیپا  فهرست   لیو تکم  یآور جمع

هر دسته از موضوعات است. الزم به ذکر است که   یبرا  واحدی  فهرست  نیتدو  ها،آن  یفیک  یبنددرجه

  عنوان بهحضور دارند،    JCRندارند و در فهرست انتظار    JIFکه شاخص    یی ها مجله  ها، در محاسبه چارک

 .کرد  نیمع  ترقیدق  صورتبه  را  تیفیک  توانی م  ب، یترت  نیا. به  اندبه حساب آورده شده  1شده گم  ی هاداده
 

دو روش    به WOS  گاهیپا  یاضیشاخه ر   تیفیمختلف ک  یهادسته  در  هامجله   ینسب  یفراوان  درصد.  10  جدول

 WOS  گاهیدر پا  یو ناپارامتر   یپارامتر 

 
1. missing data 

 دسته  نام  فیرد
Q1 Q2 Q3 Q4 

P NP P NP P NP P NP 

1 Mathematical & 

Computational Biology 
00/20 33/23 67/31 33/23 00/20 00/25 66/26 34/28 

2 Mathematics 82/3 58/21 75/11 58/21 60/27 32/21 83/56 52/35 

3 Mathematics, Applied 40/27 13/23 58/19 13/23 91/24 49/23 11/28 25/30 
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      P  یپارامتر روش، NP  یروش ناپارامتر 

 

 ک ی تفک  به  آمار  رشته  یاضیرعلوم  حوزه  یهامجله  یبنددسته  بر  عالوه  حاضر  پژوهش   جینتا  از  یکی

براساس شاخص   یو پارامتر  یناپارامتر  یهاروش  به  هاآن  یهاچارک  آوردن دست به   محض،  و  یکاربرد

JIF  گاهیدر پا  WOS    محض   شیآمار گرا  یهامجله( مجله  34درصد )  94/23است که مشخص شد حدود

 ی کاربرد  آمار   ی هامقاله  چاپ  لذا .  دارند  یکاربرد  ش یگرا  آمار  یهامجله( مجله  108درصد )  05/76و  

 .است شتریب محض آمار به نسبت

مختلف   یهادسته  در  هامجله  ینسب  یفراوان  درصد  یناپارامتر  و   یپارامتر  روش  دو  از  استفاده  با

 . اندشده گزارش(  11و در جدول ) شده یبندچارک WOS  گاهیپا یآمار محض و کاربرد تیفیک
 

به دو روش    یآمار محض و کاربرد   تیفیمختلف ک  یهادسته  در  هامجله   ینسب  یفراوان  درصد.  11  جدول

 WOS   گاهیدر پا  یو ناپارامتر   یپارامتر 

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4 

P NP P NP P NP P NP 

  محض   یهامجله  ینسب  یفراوان   درصد

 ت یفیک یهادسته در آمار
59/20 59/20 53/23 59/20 71/14 59/20 17/41 23/38 

  ی کاربرد  یهامجله  ینسب  یفراوان   درصد 

 ت یفیک یهادسته در آمار
07/24 00/25 30/21 30/21 22/22 22/22 41/32 48/31 

     P  یپارامتر روش، NP  یروش ناپارامتر 

  کل  تیفیک  یهادسته  در  هامجله  ینسب  ی فراوان  درصد  یناپارامتر  و  یپارامتر  یهاروش  از  استفاده   با

 شده است.   درج( 12آن در جدول ) جهیمحاسبه و نت Mathscinet گاهیپا یهامجله
دو روش    به Mathscinet  گاهیپا  یهامجله  کل  تیفیک  یهادسته  در  هامجله   ینسب  یفراوان  درصد.  12  جدول

 ی و پارامتر   یناپارامتر

 دسته
Q1 Q2 Q3 Q4 

P NP P NP P NP P NP 

  در   هامجله  ینسب  یفراوان   درصد

   ت یفیک یهادسته
00/25 51/24 55/19 62/24 33/22 47/23 12/33 40/27 

4 
Mathematics, 

Interdisciplinary 

Applications 
52/22 52/22 52/22 52/22 42/23 62/21 53/31 33/33 

5 Physics, Mathematical 73/23 73/23 42/25 42/25 03/22 42/25 12/27 73/23 

6 Psychology, Mathematical 80/30 10/23 70/7 70/30 40/38 10/23 10/23 10/23 

7 Statistics & Probability 94/23 53/23 42/20 52/23 54/22 50/25 10/33 45/27 

8 Social Sciences, 

Mathematical Methods 
57/21 83/21 45/27 83/21 61/19 83/21 37/31 51/34 
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        P  یپارامتر روش، NP یروش ناپارامتر 

  محض   شیگرا  و   یاض یر  و   آمار  کیتفک  به  تیفیک  مختلف  یهادسته  در  ها مجله  ینسب  ی فراوان  درصد

 . اندشده گزارش( 13در جدول ) یو  ناپارامتر یپارامتر یهاروش به یکاربرد و

 
محض و    شیگرا  کیبه تفک  یاضیآمار و ر  تیفیمختلف ک  یهادسته  در  هامجله   ینسب  یفراوان  درصد.  13  جدول

 Mathscinet  گاهیپا  یو ناپارامتر  یبه دو روش پارامتر  یکاربرد 

 Q1 Q2 Q3 Q4 دسته

P NP P NP P NP P NP 

  ی هامجله  ینسب  یفراوان   درصد

 ت یفیک یهادسته در آمار محض
91/21 91/21 99/36 33/12 91/21 40/27 77/28 78/28 

  ی هامجله  ینسب  یفراوان   درصد

 ت یفیک یهادسته در آمار  یکاربرد
74/21 91/23 19/23 29/20 81/26 64/24 71/29 71/29 

  ی هامجله  ینسب  یفراوان   درصد

 ت یفیک  ی هادسته  در  یاضی رمحض  
61/27 77/23 18/17 95/23 64/16 77/23 57/38 51/28 

  ی هامجله  ینسب  یفراوان   درصد

  ی هادسته  در   یاضیر   یکاربرد

 تیفیک

18/23 93/23 28/20 63/22 81/26 32/25 71/29 12/28 

     P  یپارامتر روش، NP  یروش ناپارامتر 

 

 رشته آمار براساس شاخص    یمحض و کاربرد   شیدو گرا  یناپارامتر  و  یپارامتر  یهاروش  سهیمقا  در

MCQ  گاه ی در پا  Mathscinet ،  44/79  برابر  بیترتبه  یکاربرد  و  محض  ی هاشیگرا  در  ها سهیمقا  نیا  دقت 

 . آمد دستبه درصد 89/2 و 6/58 بیترتبه یسازمشخصبد زانیم  و درصد 11/97 و

 

 جهینت  و  بحث

  ، Scopus  یهاگاهیپا   یهامجله  یفیک  یبندو طبقه  یابیارز  دیجد  روش  هیته  هدف  با  پژوهش  نیا

WOS    وMathscinet  یازدهیامت  یهاشاخص  براساس  یبندچارک  دیجد  یهاانجام شد که در آن روش  

  هاآن  در  موجود  یموضوع   یهایبنددسته  ی تمام  یبرا  هم   یناپارامتر  و   یپارامتر  ی هاروشبه    گاه،یپا  هر

 شدند.   ی معرف یمحض و کاربرد شیگرا کیو آمار به تفک یاضیر یهارشته یبرا هم  و

به    یآن است که سطح دسترس  دهنده نشان  گاه،ی پا  سه  هر  در   شدههینما   ی اضیر  یهامجله  کل  تعداد

پا  یگر یبا د  ،کدام  رداده در ه  گاهیپا و بدون   آزاد  هابه مجله  یدسترس  Scopus  گاهیمتفاوت است. در 

 ن ی ا. به  ابدیی م  شیافزا  گاهیپا  نیدر ا  شدهه ینما  یهااستناد به مجله  زانی م  جهیاست که در نت  تیمحدود

 ن ی و ا  افت یخواهد   ش یافزا  زیشده به آن مجله ندر آن و مقاله ارسال شدههینما   مجله  گاه، یپا   اعتبار  بیترت
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با استفاده    نیهمچن.  (Guz & Rushchitsky, 2009)دارد    یهمخوان  «یتسک ی»جوز و راشچ  ج یبا نتا  جهینت

نتا پا  یچارک  یها دسته  یسازمشخصبد  جیاز  م  ،Scopus  گاه یدر    تعداد  نیا  که  گفت  توانیاگرچه 

  قصد  که  یکسان  یبرا  تعداد  نیهم  اما   است،  کم  هامجله  به  حیصح  اعتبار  صیتخص  در  یسازبدمشخص

 .بود خواهد سازمشکل کنند، انتخاب خود یهامقاله  ارسال یبرا را یامجله دارند

پژوهش فقط به رشته آمار    نی)در ا یموضوع   لحاظ   از  هم   یبنددستهدر پژوهش حاضر تالش شد تا   

 که دالیل نیبه ا گردد، هیته هاگاهیپاموجود در  یهامجله یبرا یفیپرداخته شده است( و هم از لحاظ ک

 زان یم  ی فور  صیتشخ  تیقابلـ  2شود؛    لیتسه  هادسته  نیا  از  یبیترک  ا ی  و  یموضوع   یهادسته  سهیمقا.  1

 ی ها فهرست  مجدد  بیترک  باـ  3  ؛شود  ریپذامکان  هایریگاندازه  نیترساده  با  رشته  هر  در  مجله  کی  تیفیک

بتوانند با   پژوهشگرانتا  شود جادیا مختلف یهانهیزم در مجالت یمرتب برا  و منظم یفهرست ،یموضوع 

توسط   یریگجهینت  نیا  ابند؛ یخود دست    موردنظرو منابع    ها به داده  یراحتفهرست، به  نیاستفاده از ا

 . (Abrizah et al., 2013) شود یم د ییو همکاران« تأ  شای»ابر

 زانیم  که  یهنگام   دهد ینشان م  یو ناپارامتر  یدو روش پارامتر  سهیدر مقا  آمده دستبهدقت    زانیم

 ی ترکم  توان  رایز  کند،یم  عمل  ترفیضع  یناپارامتر  روش  شود،  ادیز  دسته  هر  در  هاشاخص  یپراکندگ

 ی که از روش پارامتر  شودیم  شنهادیپ  ، یفیک  لحاظ  از  یبنددارد. لذا جهت دسته  یروش پارامترنسبت به

پارامتر  نیهمچناستفاده شود.    عمل   ترقیدق  گاهیپا   در  موجود  یبندبا روش دسته  سهیدر مقا   یروش 

 روش.  همچنین  شودیم  توجه  مجالت  یبندرتبه  شاخص  یآمار  عیتوز  به  یپارامتر  روش  در   رایز  کند،یم

  بتوانند  تا  کندیکمک م  پژوهشگرانبه    ت،یف یمجالت براساس ک  ترقیدق  یبنددسته  بر  عالوه  یپارامتر

 آن انتخاب کنند.  یفیرا با توجه به دسته ک موردنظرو کاراتر مجله  ترقیدق تر،حیصح صورتبه

بخصوص   ها گاهیهرکدام از پا  یها مجله  یبندرتبه  ی هاشاخص  یبرا   آمده دستبه  ج یتوجه به نتا  با

 شاخه   یهامجله  یبرا  یبندرتبه  شاخص  اصالح  لزوم  شاخه،  نیا  یهایژگیبا توجه به و  ات،یاضیر  شاخه  در

 خصوصبه  جهینت  نیا.  شودیم   دییهمکاران« تأ   و  »بنسمنتوسط    زیمهم ن  نیمشاهده شد و ا  اتیاضیر

  و  یگورجی»صادق   یهاافتهی   با  آن  جی نتا  که  ،در پژوهش حاضر به دست آمد   MCQاصالح شاخص    یبرا

 (. Bensman et al., 2010؛ 1393مصلحیان، صال و گورجیصادقی) است کسانی ان«یمصلحصال

 کی تفک  به   آمار  و  ی اضی ر  رشته  به   یاض یر علوم   حوزه  یها مجله ی بنددسته حاضر، پژوهش اهداف  از 

  ی ناپارامتر  و   ی پارامتر   ی ها روش  با   ها آن   یها چارک  آوردن  دست به   ن ی همچنو    محض   و   ی کاربرد   ش ی گرا 

-طبقه  ینوع   جاد ی است که عالوه بر ا  Mathscinet  گاه یپا   ی برا   خصوص و به   Scopus،  WOS  یها گاه یپا   ی برا 

  از  استفاده  هم (،  ی کاربرد  و   محض   ی هاشی گرا   خصوص به )  ی اضی ر علوم   حوزه   یها مجله  ی برا   شرفته ی پ  ی ند ب 

را مرتفع سازد.   پژوهشگران  یها از ی ن   هم  وکرده    لی تسه   یاستناد   ابعمن   عنوان به را    هاگاه یپا   نی ا   یها داده

 . ( Efremenkova & Gonnova, 2016)دارد   ی »افرمنکو و گونووا« همخوان  ج ی مطالعه با نتا  نی ا   جی نتا 

بتوان    نیا  در   ی استناد  ی هاگاهیپا   یبرا  یترمناسب  و   بهتر  ی ابیارز  شاخصپژوهش تالش شد تا 
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 مجله   ک ی  به  اعتبار   صیتخص  رایز  ؛ارائه شود  شده هینما  مجالت   یفیک  یبندطبقه  ا ی   و  یبندرتبه  جهت

به منابع جهت استناد دارد.    ایو    پژوهشگراندر انتخاب آن توسط    ییسزابه  ریتأث  ها،شاخص  نیا  توسط

وجود    نیهم دق  شاخصیجهت  و  م  یضرور  قیکارا  نظر  روش  لذا  رسد،یبه  از  استفاده    د ی جد  یهابا 

 رتر یپذاعتبار به مجالت، شاخص انعطاف  صیتخص  ا یو    یابیارز  تیفیک  شیبر افزا  عالوه   توانیم   شدهارائه 

به تمام   م یتعم  تیشاخص قابل  نی. اساخت  گاهیپا   هر  در  موجود  یهاشاخص  با  بیترک  در  را  یاتریپو  و

  شدهیمعرف   ی چارک  یبندشاخص دسته  نی. بنابرادارد  را  یموضوع   یهاحوزه  تمام   در   یاستناد  ی هاگاه یپا

و آنان    ردیمختلف علوم مورداستفاده قرار گ  یهاحوزه  پژوهشگرانتوسط    یآسانبه  تواند یپژوهش م  نیدر ا

 . دینما یاری موردنظر تیفیبا ک  یبه منابع علم یابیرا در دست
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