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کتابسنجی


کتابسنجی ( )Bibliometricsروشی است برای مطالعه ،بررسی ،سنجش و ارزیابی
کمی متون علمی با استفاده از روشهای ریاضی و آمار.



اساس کار مطالعات کتابسنجی بر چهار متغیر اصلی شامل مولفان ،انتشارات علمی،
مراجع و ارجاعات استوار است.



کتابسنجی بیشتر به منظور شناسایی ،انتخاب و ارزیابی منابع علمی در کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی انجام میشود.



کتابسنجی سرمنشاء سایر حوزههای سنجش کمّی (علمسنجی ،اطالعسنجی و
وبسنجی) است.



کتابسنجی بیشتر با شاخصههای متنی و استنادی سر و کار دارد.

علمسنجی




علمسنجی ( )Scientometricsرا بررسی جنبههای کمّی علوم ،تحقیقات و
سیاستهای علمی تعریف میکنیم.

اصلیترین فلسفه وجودی علمسنجی :کمک به سیاستگذاریهای علمی.



آنچه باعث پیدایش علمسنجی شد :برقراری ارتباط میان کتابسنجی با حوزههایی
نظیر تاریخ علم ،فلسفه علم ،سیاست علم ،جامعهشناسی علم و حوزههای مشابه.



در علمسنجی عالوه بر شاخصهای کتابسنجی ،شاخصهای کالن علمی ،اقتصادی،
انسانی ،اجتماعی و حتی فرهنگی نیز مد نظر قرار میگیرد .شاخصهای علمسنجی به
نسبت کتابسنجی مقولههای جامعتر و کالنتری را در بر میگیرند.

اطالعسنجی


اطالعسنجی ( )Informetricsروشی است برای اندازهگیری و سنجش اطالعات در
تمامی اشکال چاپی و الکترونیکی و به طور کلی دانش مدون.



همه مطالعات سنجشی علم اطالعات و کتابداری (کتابسنجی ،علمسنجی و
وبسنجی) زیرمجموعه اطالعسنجی هستند.

وبسنجی




وبسنجی ( )Webometricsمطالعه جنبههای کمّی وب و وبسایتها و استفاده از
منابع اطالعاتی در محیط وب است.
استفاده از رویکردهای کتابسنجی و علمسنجی در محیط وب.
مطالعه جنبههای کمّی کل اینترنت را مجازسنجی ( )Cybermetricsمیگویند .مفهوم
مجازسنجی کلیتر از وبسنجی و جزئیتر از اطالعسنجی است.

شاخصهایکتابسنجیوعلمسنجی

شاخصهای مختلفی در کتابسنجی و علمسنجی برای بررسی فعالیت علمی
( )Scientific Activityافراد ،سازمانها ،کشورها و  ...وجود دارد.
اهمیت شاخصها:
بررسی عملکرد
تاثیرگذاری
رتبهبندی
مقایسه
ارتقاء افراد در محیطهای آکادمیک

شاخصتولید


سادهترین و ابتداییترین شاخص برای سنجش عملکرد افراد ،سازمانها و کشورها،
بررسی تولیدات علمی از طریق شمارش تعداد مدارک علمی تولید شده است.



در شاخص تولید ( )Productivityتعداد مدارک تولید شده توسط فرد ،سازمان،
دانشگاه و  ...در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار میگیرد.

 دو روش برای شمارش تعداد تولیدات:
 شمارش مستقیم ( )Straight Countیا شمارش عادی ( :)Normal Countدادن ارزشیکسان به همه انتشارات
 شمارش وزنی ( )Weighted Countیا کسری ( :)Fractional Countدادن ارزشمتفاوت به انتشارات بر اساس عواملی مانند نوع انتشارات ،تعداد نویسندگان ،کیفیت
مجله و ( ...در بحث ارتقای اعضای هیات علمی لحاظ میشود)

شاخصتولید
بعضی اوقات در خصوص ارزیابی عملکرد افراد (و نه در مطالعات علمسنجی) ،کمیت
فعالیتهای دیگر علمی افراد هم مورد سنجش کمّی قرار میگیرد:
 ارائهها و سخنرانیهای علمی
 شرکت در همایشهای علمی
 تعداد دانشجویان تحت راهنمایی
 تعداد پروژههای پژوهشی
 تعداد داوریها
 نقد کتاب ،پروانههای ثبت اختراع و هر فعالیت علمی دیگر

با این حال:
 بیشترین تاکید بر انتشار مقاالت در مجالت علمی و انتشار کتاب است.

شاخصاستناد


در شاخص اثرگذاری استنادی ( )Citation Impactتعداد استنادهای دریافتی
مورد بررسی قرار میگیرد .هرگاه تعداد زیادی از آثار به یک مدرک استناد کنند ،آن
مدرک مهم و دارای اعتبار تلقی میشود.



بر خالف شاخص تولید که به بررسی کمّیت تولیدات علمی میپردازد ،شاخص
استناد در صدد بررسی کیفیت تولیدات علمی است.



تعداد کل استنادها ممکن است که تنها به خاطر وجود چند مقاله پراستناد
( )Highly Cited Paperباشد و نه نشاندهنده اثرگذاری فرد در طول زمان.



در مطالعات علمسنجی معموال عالوه بر تعداد کل استنادهای دریافتی ،میانگین
استنادهای دریافتی ( )Citation per Paperو درصد مدارک استنادشده
( )Citedness Rateهم مورد بررسی قرار میگیرد (جهت بررسی تاثیرگذاری کلی
پژوهشگر).

استناد()Citation




استناد به معنای مدرک و مالک قراردادن چیزی است؛ در بیانی دیگر ،آن را پشتوانه
عمل و گفته خودکردن نیز تعریف نمودهاند.
استناد به معنای سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است.



هر نوشته که مبنی بر تجربیات شخصی فرد نباشد ،حداقل به یک یا چند منبع دیگر
در گذشته وابسته است .بنابراین اخالق پژوهش حکم میکند که از این افراد نام برده
شود.



انجام هر فعالیت علمی نیازمند آگاهی از فعالیتهای مرتبط پیشین است.
پژوهشهای علمی بر اساس نظرات ،عقاید و یافتههای قبلی دیگران پایهگذاری
میشوند .از این رو باید در آثار خود به این افراد استناد کنیم.

استناد()Citation


استناد میان اندیشههای جدید و اندیشههای قدیمیتر که شالوده و اساس اندیشه
جدید بودهاند ،ارتباط برقرار میکند .به عبارت دیگر ،استناد نشاندهنده نفوذ فکری و
علمی اثر استنادشونده بر اثر استنادکننده است.



بسیاری از صاحبنظران ،وجود استنادهای مهم و ارزشمند را نشانه اعتبار یک اثر و
نبود استناد و یا استناد به منابع کم اهمیت را نشانه اعتبار پایین اثر میدانند.

استناد()Citation


در بررسی استنادی ارزش هر مدرک بر اساس تاثیر آن بر مقالهها و نوشتههای بعدی
(استنادهای دریافتی از آثار بعدی) مورد بررسی قرار میگیرد .بدین ترتیب هر مقاله
به عنوان حلقهای از یک زنجیره با مقاالت قبلی و بعدی خود مقایسه میشود و
مقاالتی که بیشرین تعداد استناد را دریافت کردهاند ،به عنوان موثرترین مقاالت آن
حوزه شناخته میشوند.



از طریق ردگیری استنادهای یک حوزه پژوهشی به گروهی از پژوهشگران میرسیم
که پیوسته مورد استناد قرار میگیرند و در آن حوزه دارای بیشترین استنادها بودهاند.
به این افراد پیشگامان پژوهش ( )Research Frontsمیگویند.

استناد()Citation





ما پژوهش خود را بر اساس عقاید و آرای پیشینیان بنا میکنیم و به آنها استناد
میدهیم.
استناد به یک مدرک نشان دهنده نفوذ و تاثیر علمی آن مدرک است.
مراجع مورد استناد نشان دهنده منابع و خاستگاه اندیشههای مطرح شده در
پژوهش است .با انجام مطالعات تحلیل استنادی ( )Citation Analysisمیتوان
خاستگاه عقاید و اندیشهها را ردیابی کرد.

 اجزای استناد:
مدرک استنادکننده ()Citing Document
مدرک استناد شونده ()Cited Document
نویسنده استنادکننده ()Citing Author
نویسنده استنادشونده ()Cited Author

استناد()Citation


استناد تنها مجموعهای از اطالعات کتابشناختی نیست ،بلکه نشاندهنده وجود
ارتباط ذهنی ( )Intellectual Connectionو ارتباط اجتماعی ( Social
 )Connectionمیان نویسنده استنادکننده و استنادشونده است.



تعداد استنادهای دریافتی مدارک نشان دهنده جایگاه آن مدرک در ساختار معرفتی
آن حوزه است .مقاالتی که استنادهای زیادی دریافت میکنند در تکامل دانش و
معرفت آن حوزه دارای سهم هستند.

 الزمه بررسی استنادی مدارک:
مراجع ( )Referencesدر مدارک علمی به صورت درست و دقیق و بر اساس
استانداردهای مشخص نوشته شوند.
نمایه های استنادی ()Citation Indices

دالیلاستناد
دالیلاستناد:
 قدردانی از پژوهشگران قبلی
 اعتباربخشی به پژوهش خود
 مستندسازی و ارائه دلیلی برای اثبات ادعاها
 نشان دادن ارتباط موضوعی اثر خود با آثار پیشین
 ذکر کردن پژوهشهای قبلی به عنوان شاهد
 نشان دادن تفاوت رویکرد و نظرات خود را با آثار پیشین
 نقد کردن آثار پیشین
 مخالفت و به چالش طلبیدن ادعاهای دیگران ()Negational Citation
 مشخص کردن آثار بنیادی که اندیشهای برای اولین بار در آنها مطرح شده
 تهیه پیشینه مطالعات

دالیلاستناد
دالیلاستناد:
 اشاره به آثار با ارزشی که مغفول واقع شده و مهجور ماندهاند
 ایجاد پیوند میان اثر خود و سایر آثار مرتبط
 اعتبار و شهرت شخص استنادشونده
 روزآمدی و در دسترس بودن منابع
 استناد عملکردی یا استناد کردن به یک روش ،ابزار ،فرمول و Operational ( ...
)Citation


نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که نویسندگان همیشه دالیل منطقی و علمی
برای استناد کردن به آثار دیگران ندارند .عوامل عاطفی مانند رابطه شخصی افراد با
یکدیگر ،سوگیریهای سازمانی و ملی و غیره هم میتواند در رفتارهای استناددهی
( )Citation Behaviourافراد موثر باشد.

آسیبشناسیاستناد











استناد پرشمار و نامربوط و القای این مطالب که استفاده از تعداد زیادی استناد
نشاندهنده دانش گسترده نویسنده است.
استناد صوری :از منبعی استفاده نکردهایم اما به آن استناد میدهیم و یا کپیبرداری از
ارجاعات دیگران.
استناد به آثار دوستان ،همکاران ،افراد هموطن و ( ...خودی استنادی).
ضعف در استناد به آثار برجسته و مربوط به دلیل غفلت یا ناآگاهی.
استناد برای تملق (استاد ،هیأتتحریریه مجله ،داور و .)...
خوداستنادی نابجا.
استناددهی اجباری (استناد به مقاالت همان مجله).
استناددهی قراردادی میان افراد (هماهنگی میان افراد برای استناد متقابل به هم).
استناد منفی (زمانی که استنادکردن به اثری برای تائید محتوای آن نیست).

ایراداتواردبهاستناد
بر خالف عدهای که اعتقاد دارند تعداد استنادهای دریافتی نشان دهنده اعتبار و اهمیت
نویسنده و مدرک است ،بعضی از ایرادات نیز به این قضیه وارد است:


ما اغلب به دلیل مرتبط بودن مدارک به آن ها استناد میکنیم و خیلی اوقات
کیفیت مدارک استناد شده را در نظر نمیگیریم.



ما معموال تنها از بخش معدودی از یک مدرک استفاده میکنیم و به آن استناد
میکنیم و کل اثر و محتوای کلی آن را در نظر نمیگیریم.



گاهی اوقات افراد زیادی به یک مدرک استناد میکنند ،به دلیل این که میخواهند
ایراداتی را بر آن وارد کرده و آن را نقد کنند.

ایراداتواردبهاستناد


استناد به مدارک داده میشود و عمال دانش تخصصی فرد نویسنده مورد بررسی قرار
نمیگیرد.



ما بیشتر به مدارکی استناد میکنیم که در راستای عقاید و یافتههای ما باشند و در
این بین آثار ارزشمند دیگری ممکن است نادیده گرفته شوند.



تنها به مدارکی که به طور مستقیم در پژوهش از آنها استفاده کردهایم استناد
میکنیم و عمال به منابعی که در ایجاد و شکلگیری اندیشهای در ذهن ما نقش
داشتهاند اما به طور مستقیم از آنها استفاده نشده استناد نمیدهیم.

خوداستنادی()Self-Citation
انواع خوداستنادی:
خوداستنادی نویسنده ( :)Author Self-Citationاستناد دادن نویسنده به آثار قبلی
خود (زمانی که شخص استنادکننده و استنادشونده یکسان هستند)
خوداستنادی مجله ( :)Journal Self-Citationاستناد به مقاالت چاپ شده در مجله
ای که مقاله در آن منتشر می شود (مدرک استنادشونده و استنادکننده هر دو در یک
مجله منتشر شدهاند)
خوداستنادی سازمانی ( :)Institutional Self-Citationاستناد دادن به آثاری که
توسط همان سازمان در گذشته منتشر شده است (شخص استنادکننده و استنادشونده
متعلق به یک سازمان بودهاند)

خوداستنادی()Self-Citation
انواع خوداستنادی:
خوداستنادی زبانی ( :)Language Self-Citationاستناد شخص به آثاری که به
همان زبان نوشته شده است (زبان مدرک استنادشونده و استنادکننده یکسان است)
خوداستنادی موضوعی ( :)Discipline Self-Citationاستناد شخص به آثاری که
در همان حوزه موضوعی نوشته شده است (حوزه موضوعی مدرک استنادکننده و
استنادشونده یکسان است)

خوداستنادی()Self-Citation
چهزمانیخوداستنادیبهجاستوایرادیبرآنواردنیست:
 شخص در آن حوزه صاحب نظر است و مهمترین آثار پیشین در آن حوزه نیز به وی
تعلق دارد.
 شخص آثار زیادی در آن حوزه منتشر کرده و بخواهد ارتباطی میان اثر حاضر و سایر
آثار مرتبطی که در گذشته نوشته برقرار کند.
 شخص بخواهد تفاوت کار حاضر با سایر کارهای قبلی که در این حوزه انجام داده را
نشان دهد.
 اثر فعلی در ادامه آثار قبلی نویسنده است.
 معموال در صورت نیاز به خوداستنادی ،درصد خوداستنادی تا  %20الی  %30مجاز و
مورد قبول دانسته شده است.

خوداستنادی()Self-Citation
چهزمانیخوداستنادینابجاست:
 شخص تنها بخواهد استنادهای دریافتی خود را افزایش دهد.
 خوداستنادی با هدف تمجید از خود انجام شود.
 خوداستنادی نامرتبط (استناد به مدارک قبلی که حتی ممکن است چندان ربطی به
مدرک حاضر هم نداشته باشد).
 دستکاری و افزایش کاذب استنادهای دریافتی نویسنده و مجله و همچنین ضریب
تاثیر مجله از طریق خوداستنادی.
 عرضه و نمایش آثاری که تاکنون استناد نشده و یا استناد کمی دارند.
 قابل مشاهده ساختن آثار پیشین.

بسامداستنادی()Citation Frequency


تعداد دفعاتی که ما در یک اثر ،به اثر دیگر استناد میدهیم.



تمام منابعی که در اثر از آنها استفاده میکنیم در مآخذ ( )Referencesآورده
میشوند و در بررسی استنادها ،هر کدام تنها  1استناد محسوب میشوند .اما تعداد
دفعاتی که در متن اثر به مدارک مختلف استناد میکنیم متفاوت است .شاید در
متن به منبعی  10بار و به منبع دیگر تنها  1بار استناد کنیم.



بعضی پژوهشهای قبلی ارتباط معنادار مثبتی میان بسامد استنادی و کیفیت
منابع استناد شده گزارش کردهاند.



در مطالعات تحلیل استنادی به همه استنادها ارزش و وزن یکسانی داده شده و
تنها  1بار شمارش میشوند و عمال بسامد استنادها در متن مورد توجه قرار
نمیگیرند.

تحلیلاستنادی()Citation Analysis


تحلیل استنادی یکی از روشهای کمّی در حوزه کتابسنجی و علمسنجی است که
به بررسی متون علمی بر اساس شمارش تعداد استنادهای تعلق گرفته به آنها
میپردازد.



در مطالعات تحلیل استنادی ،مراجع ( )Referencesاستنادشده در متون مورد
شمارش و بررسی قرار گرفته و تحلیلهای مختلفی بر اساس آن انجام میشود.



تحلیل استنادی به بررسی رابطه میان مدارک استنادشونده و استنادکننده
میپردازد .بررسی این که چه کسی به چه کسی استناد میکند.



تحلیل استنادی = شمارش استنادها ( )Citation Countingو پیگیری استنادها
()Citation Tracking

تحلیلاستنادی()Citation Analysis
مطالعات تحلیل استنادی با اهداف زیر انجام میشود:
 معرفی پیشگامان پژوهش
 شناخت ساختار فکری و ردگیری گسترش اندیشهها در یک رشته خاص
 تشخیص این که کدام منابع ،افراد ،مجالت و  ...بیشترین تعداد استنادها را دریافت کردهاند
 تعیین منابع هسته
 تبیین الگوی استفاده از انواع منابع در فهرست منابع و مآخذ
 بررسی روند موضوعی استنادها
 بررسی زمان دریافت استنادها
 بررسی نیمه عمر استنادشونده و استنادکننده
 بررسی خوداستنادی
 بررسی شبکههای هم استنادی
 بررسی رفتار استنادی ( )Citation Behaviorپژوهشگران
 کشف گرایش نویسندگان در استفاده از انواع منابع اطالعاتی

تحلیلاستنادی
تحلیل استناد عمودی ( :)Vertical Citation Analysisمنظور از تحلیل استنادی
عمودی شناسایی قواعد حاکم بر رابطه میان متن و زنجیره استناد آن است (مدرک الف
به ب ،ب به ج ،ج به د و  ...استناد کردهاند) .در تحلیل استنادی عمودی هر مقاله در
مقایسه با مقاالت قبل و بعد از خود سنجیده میشود.
 ارزش هر نوشته علمی به میزان نفوذ و اثرگذاری آن بر مدارک بعدی بستگی دارد.

تحلیل استنادی افقی ( :)Horizontal Citation Analysisدر تحلیل استنادی افقی
روابط احتمالی میان مقاالت و مدارک بررسی میشود.


اگر یک مدرک به دو مدرک مختلف استناد داده باشد یا یک مدرک از دو مدرک
دیگر استناد دریافت کرده باشد ،احتماال ارتباطی میان آن دو مدرک وجود دارد.

تحلیلاستنادی
تحلیل زوج های کتابشناختی ( :)Bibliographic Couplingاگر هر دو مقاله الف و
ب به مقاله ج استناد کرده باشند ،احتماال ارتباطی میان مدارک الف و ب وجود دارد.
 دو مقاله هر چه در تعداد بیشتری از منابع خود مشترک باشند ،از لحاظ محتوایی به
هم نزدیکترند.

تحلیلاستنادی
تحلیل زوجهای هم استنادی ( :)Co-citation Couplingاگر هر دو مقاله الف و ب
توسط مقاله ج استناد شده باشند ،احتماال ارتباطی میان مدارک الف و ب وجود دارد.
 دو مقاله هر چه توسط منابع مشترک بیشتری استناد شده باشند ،از لحاظ
محتوایی به هم نزدیکترند.

تحلیلاستنادی
تحلیل هم استنادی مولفان ( :)Author’s Co-citation Analysisبررسی رابطه
نویسندههای استنادشونده و استنادکننده.
تحلیل هم استنادی مجالت ( :)Journal’s Co-citation Analysisبررسی رابطه
مجالت استنادشونده و استنادکننده.

تحلیلاستنادی
مشکالتیکهدرتحلیلاستنادیممکناسترخدهد:
 متفاوت بودن شیوه استناد در حوزههای موضوعی مختلف
 نوع منابع مورد استناد
 ناقص بودن نمایهها و پایگاههای استنادی
 اشکال در استناددهی از نظر امالیی
 تغییر در عنوان نشریات ادواری به مرور زمان
 ذکر اسامی مؤلفان در اشکال گوناگون

شاخصفعالیت()Activity Index
 این شاخص در سال  1986توسط شوبرت و براون برای بررسی فعالیت نسبی
یک دانشگاه یا کشور در حوزه موضوعی خاص معرفی شد.
سهم کشور از تولیدات جهانی در یک موضوع
_______________________________
سهم کشور از تولیدات جهانی در همه موضوعات
سهم دانشگاه از تولیدات جهانی در یک موضوع
_______________________________
سهم دانشگاه از تولیدات جهانی در همه موضوعات
سهم دانشگاه از تولیدات یک موضوع در کشور
______________________________
سهم دانشگاه از تولیدات همه موضوعات در کشور

نمایههایاستنادی( Citation
)indices


نمایههای استنادی سیاههای از مدارک هستند به همراه مدارکی که به آنها استناد
شده است .عمال نمایههای استنادی زنجیره استنادی مدارک مختلف به یکدیگر را
نشان میدهند.



ایده ایجاد نمایه استنادی در سال  1955توسط گارفیلد مطرح شد ،هرچند که در
متون قبل هم به صورت پراکنده و غیرمستقیم در این زمینه صحبت شده بود.



مطالعات تحلیل استنادی با کمک نمایههای استنادی که از حدود سال 1960
میالدی با نمایه استنادی ( )Science Citation Indexعلوم به وجود آمدند،
سرعت یافت.

نمایههایاستنادی
:نمایه های استنادی موسسه تامسون رویترز
-

-

-



Science Citation Index (8500 Journals)
Social Science Citation Index (3000 Journals)
Art & Humanities Citation Index (1700 Journals)
Conference Proceedings Citation Index – Science
Conference Proceedings Citation Index – Social Science &
Humanities
Book Citation Index – Science (30000 Books)
Book Citation Index – Social Sciences & Humanities
 پایگاه اسکوپوس
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 گوگل اسکالر

مبحث دوم
شاخصهای کتابسنجی و
علمسنجی
(شاخصهای خانواده
هیرش)

شاخصهایعلمسنجیدودستهاند:
شاخصهای وابسته به اندازه ( :)Size-dependent Indicatorsاین گونه شاخصها با
گذشت زمان و افزایش تعداد مقاالت نویسنده هیچ گاه کاهش نمییابند ،مانند تعداد
مقاالت ،تعداد کل استنادهای دریافتی ،اچ ایندکس و ...

شاخصهای مستقل از اندازه ( :)Size-independent Indicatorsاین شاخصها بر
اساس تعداد مقاالت و یا استنادهای دریافتی نرمال شده و ممکن است با گذشن زمان
کاهش هم پیدا کند ،مانند میانگین استنادهای دریافتی ،ضریب تاثیر و ...

شاخصهیرش()H-Index


شاخص هیرش یا اچ ایندکس در سال  2005توسط جورج هیرش ()Hirsch
استاد فیزیک دانشگاه کالیفرنیا معرفی شد.



شاخص هیرش یک پژوهشگر برابر با  hاست ،اگر  hمقاله وی هر کدام حداقل h
استناد و سایر مقالههای وی کمتر از  hاستناد دریافت کرده باشند .پژوهشگر با
شاخص اچ  ،10دارای  10مقاله است که هر کدام حداقل  10استناد (10یا بیشتر)
دریافت کردهاند و سایر مقالههای وی کمتر از  10بار استناد شدهاند.



اچ ایندکس میتواند عالوه بر بررسی عملکرد افراد ،برای بررسی عملکرد دانشگاهها،
کشورها ،مجالت و غیره نیز به کار رود (شاخص اچ معادل  21دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر به این معناست که این دانشگاه دارای  21مقاله از پژوهشگران مختلف بوده
که هر کدام حداقل  21استناد دریافت کردهاند)

شاخصهیرش()H-Index


بیش از  40شاخص جدید بر اساس شاخص اچ ساخته و معرفی شدهاند.

 برای محاسبه دستی اچ ایندکس:
مقاالت را به ترتیب استنادهایی که دریافت کردهاند از صعودی به نزولی مرتب
می کنیم.
شماره مقاله را با تعداد استنادهای دریافتی مقایسه میکنیم.
آخرین حدی که تعداد استنادها مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد نشان دهنده اچ
ایندکس است.

شاخصهیرش()H-Index
 پژوهشگر مورد نظر دارای شاخص اچ معادل  7است (آخرین حدی که تعداد استنادها
مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد).

تعدادمقاله
1

تعداداستناد
20

2
3
4

18
15
13

5
6
7

12
10
9

8
9
10

7
6
3

شاخصهیرش()H-Index




پیشنهاد شاخص اچ و شاخصهای دیگر هم خانواده اچ ( )h-family Indicesتأثیر
بسیار زیادی در مطالعات علمسنجی در سالهای اخیر داشته است .در سال  2010از
هر  4مقالهای که در ژورنالهای  Scientometricsو  Informetricsمنتشر شده ،در
یکی به مقاله هیرش در سال  2005استناد شده است ( %25مقاالت)
مقاله هیرش در  3سال اول پس از انتشار  200استناد دریافت کرد.

شاخصهیرش()H-Index




وقتی شخصی فعالیتهای پژوهشی خود را شروع میکند ،تعداد مقالههای منتشر
شده وی صفر و در نتیجه اچ ایندکس وی هم صفر است .در طول زمان با انتشار
مقالهها و دریافت استنادها ،اچ ایندکس وی افزایش مییابد .به عقیده هیرش ،اچ
ایندکس افراد در زمان بازنشستگی نشاندهنده عملکرد پژوهشی فرد در طول عمر
حرفهای وی است.

اچ ایندکس افراد هیچگاه کاهش پیدا نمیکند.

 برای اضافه شدن هر واحد به اچ ایندکس ،نیاز به انتشار  1مقاله و دریافت حداقل
 2h+1استناد جدید هستیم (برای رفتن از اچ ایندکس  4به  5نیاز به حداقل 9
استناد داریم).
4
4
4
اچ ایندکس معادل 4 :4
اچ ایندکس معادل 5 1+4 1+4 1+4 1+4 :5
اچ ایندکس معادل 6 1+5 1+5 1+5 1+5 1+5 :6

شاخصهیرش()H-Index
نظراتموافقدرخصوصاچایندکس:
 در این شاخص هم کمّیت تولیدات علمی (تعداد مقاالت) و هم کیفیت تولیدات
علمی (تعداد استنادها) مد نظر قرار میگیرد.
 نسبت به شاخصهایی تکی (مانند تعداد مقاالت ،تعداد استنادها ،تعداد مقاالت
پراستناد ،میانگین استنادهای دریافتی و درصد مدارک استناد شده) شاخص
کاملتری است.
 به دست آوردن آن از طریق پایگاههای استنادی آسان و حتی به صورت دستی هم
قابل محاسبه است.
 پژوهشگران را به انتشار مقاالت با کیفیت تشویق میکند ،چون مقاالت بدون
استناد و کم استناد تأثیری در اچ ایندکس افراد ندارند.
 مقاالتی که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته و استنادکمی دریافت کردهاند تأثیری
بر روی شاخص اچ ندارند.

شاخصهیرش()H-Index
 مقالههای کم استناد ( )Lowly Cited Papersو مقالههای استنادنشده ( Uncited
 )Papersتاثیری در اچ ایندکس پژوهشگر ندارند ،همین امر افراد را ترغیب میکند

که مقاالت با کیفیت پایین تولید نکنند.



افزایش تعداد مقاالت به تنهایی نمیتواند باعث افزایش اچ ایندکس شود .بلکه
افزایش کمّیت باید همراه با افزایش استنادهای دریافتی باشد.



نتایج پژوهشهای مختلفی نشان میدهد که شاخص اچ به طور معناداری با
شاخصهای تولید و استناد دارای رابطه است.



در عمل شاخص هیرش را برای هر نوع مدرک (نه تنها مقاله) میتوان محاسبه
کرد.



اچ ایندکس علی رغم ایراداتی که بر آن وارد است میتواند در کنار شاخصهای
دیگر برای بررسی عملکرد افراد استفاده شود.

شاخصهیرش()H-Index
محدودیتهاونظراتمخالفدرخصوصاچایندکس:
 به دلیل تفاوتهایی که در خصوص تعداد تولیدات و تعداد استنادهای دریافتی در
رشتههای مختلف وجود دارد ،مقایسه اچ ایندکس افراد از رشتههای مختلف عادالنه
نیست .اچ ایندکس نمیتواند به عنوان شاخصی برای مقایسه عملکرد پژوهشگران
حوزههای مختلف به کار رود (.)Discipline dependent
 باالترین شاخص اچ در حوزه پزشکی حدود  ،200فیزیک حدود  150و در بعضی از
رشتهها کمتر از  100است.
 شاخص اچ پژوهشگران جوان را نادیده میگیرد ،چون تعداد مقاالت و استنادهای
آنها زیاد نیست.
 اچ ایندکس باید جهت بررسی عملکرد بلندمدت پژوهشگران مورد استفاده قرار
گیرد.
 محاسبه اچ ایندکس بر اساس پایگاههای استنادی مختلف ،به دلیلی این که پوشش
این پایگاهها با هم متفاوت است نتایج یکسانی نمیدهد (مثال ممکن است اچ
ایندکس پژوهشگری بر اساس وب آو ساینس  5و بر اساس گوگل اسکالر  7باشد).

شاخصهیرش()H-Index
 اچ ایندکس تا حد زیادی به سن حرفهای افراد وابسته است چون تعداد مقاالت و
استنادهای افراد با گذشت زمان افزایش مییابد .نمی توان شاخص اچ فردی که 5
سال سابقه فعالیت علمی دارد را با شاخص اچ فردی که  30سال سابقه فعالیت
علمی دارد با هم مقایسه کرد .برای رفع این مشکل می توان از کسر ام ( m
 )quotientاستفاده کرد( .تقسیم اچ ایندکس بر تعداد سالهای فعالیت علمی
فرد از زمان انتشار اولین مقالهاش تاکنون)
 هیرش با مطالعه پژوهشگران حوزه فیزیک گفت:
 فردی که دارای شاخص  mمعادل  1است (مثال شاخص اچ برابر  10پس از 10سال فعالیت علمی) :پژوهشگر موفقی ( )Successful Scientistاست.
 فردی که دارای شاخص  mمعادل  2است (مثال شاخص اچ برابر  20پس از 10سال فعالیت علمی) :پژوهشگر برجسته ای ( )Outstanding Scientistاست.
 فردی که دارای شاخص  mمعادل  3است (مثال شاخص اچ برابر  30پس از 10سال فعالیت علمی) :پژوهشگر منحصر به فردی ( )Unique Scientistاست.

شاخصهیرش()H-Index








بدون در نظر گرفتن عمر علمی افراد و صرفا با در نظر گرفتن میزان اچ آنها
نمیتوان در خصوص اثرگذاری این افراد صحبت کرد.
هیرش میگوید پژوهشگران حوزه فیزیک دارای ضریب اچ معادل  12-10شایسته
دریافت درجه دانشیاری ( )Associate Professorو افراد دارای اچ معادل 18
شایسته دریافت درجه استاد تمامی ( )Full Professorهستند .افرادی که در
رشته فیزیک طی  20سال گذشته جایزه نوبل گرفتهاند به طور متوسط شاخص اچ
معادل  35داشتهاند.
شاخص اچ فراز و فرود عملکرد علمی افراد در طول زمان را نشان نمیدهد (شاخص
اچ فرد با گذشت زمان حتی اگر وی هیچ مقاله دیگری تولید نکند و یا هیچ استناد
دیگری دریافت نکند ،کاهش نمییابد).
در این شاخص تعداد نویسندگان همکار در مقاالت را در نظر نمیگیریم
(.)Insensitivity to the number of coauthors

شاخصهیرش()H-Index
 از آنجایی که محاسبه اچ ایندکس آسان است ،ممکن است در مطالعات علمسنجی
تنها این شاخص برای مقایسه عملکرد افراد مورد مقایسه قرار گیرد و از شاخصهای
دیگر چشم پوشی شود (فعالیتهای علمی افراد فرایندی چند بعدی است و
نمیتوان آن را تنها با استفاده از یک شاخصه بررسی کرد).
 اچ ایندکس میتواند افراد را تشویق کند تا رفتارهای تولید ( Publishing
 )Behaviourیا رفتارهای استنادی ( )Citation Behaviourنادرستی به کار گیرند تا
شاخص اچ خود را به صورت تصنعی افزایش دهند.
 شاخص اچ ممکن است تحت تاثیر خوداستنادی نابجا قرار گیرد.
 در حوزههایی که عمر استنادی طوالنی است افراد با مقاالت خیلی خوب باید سالها
منتظر بمانند تا استناد دریافت کرده و اچ ایندکس آن ها باالتر رود.

شاخصهیرش()H-Index


هسته هیرش ( :)Hirsch-coreتعداد  hمقالهای که مبنای بررسی شاخص اچ بوده
و در رتبه های  1تا اچ قرار گرفتهاند .مثال در خصوص نویسندهای که شاخص اچ 8
دارد ،آن  8مقالهای که هر کدام حداقل  8استناد دریافت کرده و مبنای سنجش اچ
قرار گرفتند را هسته اچ میگویند.



در شاخص اچ عمالً فقط مقاالتی که در هسته قرار میگرفتند تاثیرگذار بودند و
مقاالت دیگر هیچ تأثیری در شاخص اچ پژوهشگر نداشتند.



وقتی که یک مقاله در بین اچ مقاله برتر و پراستناد ( )h-coreقرار گرفت،
استنادهای بعدی این مقاله دیگر تاثیری در میزان اچ آن نویسنده ندارد.

شاخصهیرش()H-Index


در شاخص اچ معموال کیفیت فدای کمیت میشود .نویسنده الف  10مقاله نوشته و
هر مقاله وی  10استناد دریافت کرده است (شاخص اچ معادل  .)10نویسنده ب 5
مقاله منتشر کرده که هر کدام  100استناد دریافت کرده است (شاخص اچ معادل
 .)5آیا میتوان گفت که عملکرد نویسنده الف بهتر از نویسنده ب بوده است؟!!!!



گاهی اوقات در شاخص اچ تاثیرگذاری استنادی پژوهشگران نادیده گرفته میشود.
دو نویسنده الف و ب هر کدام  5مقاله منتشر کرده و شاخص اچ  5دارند .در حالی
که میانگین استنادهای دریافتی نویسنده الف معادل  10و میانگین استنادهای
دریافتی نویسنده ب معادل  20است .شاخص اچ هر دو  5است در حالی که نویسنده
دوم تعداد استنادهای دریافتی و میانگین استنادهای دریافتی بیشتری داشته است.



اچ ایندکسی که توسط هیرش پیشنهاد شدInitial h-index, :

Native h-index

شاخصهیرش()H-Index


اچ ایندکس برداشت دقیقی نسبت به عملکرد افراد به ما نمیدهد .مثال وقتی
میشنویم که یک پژوهشگر خاص دارای شاخص اچ معادل  5است ،چه برداشتی از
آن میکنیم؟

-

ممکن است وی پژوهشگری باشد که  5مقاله نوشته و هر یک از مقاالت وی  5استناد
دریافت کرده اند (مجموع  25استناد)

-

ممکن است وی پژوهشگری باشد که  5مقاله وی هر کدام  100استناد و  20مقاله
دیگر وی هر کدام  5استناد دریافت کرده اند (مجموع  600استناد)

Researchers with very different citation frequencies can have
the same h-index

شاخصهیرش()H-Index


مقاله های پراستناد ( )Highly Cited Papersدر تعیین اچ ایندکس مهم
نیستند (شاخص اچ هر دو نفر  8است)

تعدادمقاالت
1
2
3
4
5

6
7
8

تعداداستنادهای تعداداستنادهای
نویسنده2
نویسنده1
500
20
400
18
300
15
200
13
100
12
50
10
10
9
8
8

شاخصجی()G-Index


شاخص جی جهت برطرف کردن برخی از ایرادات وارده به اچ ایندکس در سال
 2006توسط لئو اگه ( )Leo Eggheپیشنهاد شد.



شاخص جی نویسندهای برابر با  gاست اگر  gمقاله وی در مجموع  g 2استناد یا
بیشتر دریافت کرده باشد (بیشترین تعداد مقاالت که در مجموع دارای  g 2استناد
یا بیشتر باشند) .به عنوان مثال اگر شاخص جی پژوهشگری  5باشد به این معناست
که مجموع استنادهای  5مقاله وی  25یا بیشتر بوده است.

The highest number of articles that together received g2 or
more citations

شاخصجی()G-Index


برای محاسبه جی ایندکس ،مقالهها را به ترتیب تعداد استنادهای دریافتی به صورت
نزولی مرتب میکنیم .در ستون دیگر مجموع استنادها را هم محاسبه میکنیم ،تا
جایی که مقاله  gام  g 2استناد یا بیشتر داشته باشد.
تعدادمقاالت

تعداداستنادها

مجموعاستنادها

1

20

20

2

10

30

3

8

38

4

7

45

5

5

50

6

5

55

7

5

60

8

5

65

9

4

69

شاخصجی()G-Index


همیشه شاخص جی بزرگتر یا مساوی با اچ است (اچ معادل  8و جی معادل .)10
تعدادمقالهها تعداداستنادها

مجموعاستنادها

1

15

15

2

14

29

3

13

42

4

12

54

5

11

65

6

10

75

7

9

84

8

8

92

9

7

99

10

6

105

11

5

110

شاخصجی()G-Index
مزایایشاخصجی:
 شاخص جی عدد سادهای است که میتواند جهت بررسی عملکرد افراد ،سازمانها،
کشورها و  ...به کار برده شود.
 مانند اچ ایندکس ،در جی ایندکس هم به کمیت (تعداد مقاالت) و هم به کیفیت
(تعداد استنادهای دریافتی) پژوهشگران توجه میشود.
 برخالف شاخص اچ که به تعداد استنادهای دریافتی هر مقاله به صورت جداگانه
توجه میکند ،شاخص جی مجموع استنادهای دریافتی مقاالت پژوهشگر را مورد
بررسی قرار میدهد.
 از جمله ایرادات وارده بر اچ ایندکس این بود که مقاالت پراستناد نویسندگان را
نادیده میگرفت .اما در جی ایندکس به مقاالت پراستناد وزن بیشتری داده میشود.
هرچه مقاالت پراستناد نویسندهای بیشتر باشد شاخص جی او هم بیشتر است.

شاخصجی()G-Index
هستهجی(:)g-coreتعداد  gمقاله ای که مبنای بررسی شاخص جی هستند.
 استنادهای دریافتی پژوهشگر در آینده (مقاالتی که جزء  gمقاله برتر بوده اند یا
 )g-coreمی تواند باعث افزایش جی ایندکس شود (بر خالف اچ ایندکس).

ایرادواردهبهشاخصجی:
 توزیع ناهمسان استنادهای مقاالت ( Unequal distribution of citations to
 )the articlesمیتواند بر آن تاثیرگذار باشد .ممکن است پژوهشگر به صرف داشتن
 1یا  2مقاله پراستناد شاخص جی باالیی به دست آورد ،در حالی که سایر مقالههای
وی همه کم استناد هستند.

شاخصاِی()A-Index




شاخص ای ( )Average Indexدر سال  2006توسط جین ( )Jinپیشنهاد شد.
در این شاخص ،تنها مقالههایی مورد بررسی قرار میگیرند که در هسته هیرش آن
پژوهشگر قرار دارند.
شاخص اِی برابر است با میانگین تعداد استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
()Average number of citations of the papers in the h-core



به عنوان مثال نویسندهای دارای شاخص اچ معادل  8است و  8مقالهای که در
هسته اچ وی قرار دارند ،در مجموع  80استناد دریافت کردهاند .بر این اساس
شاخص اِی این پژوهشگر معادل  80( 10تقسیم بر  )8خواهد بود.



شاخص ای وابسته به شاخص اچ است .همیشه ابتدا اچ ایندکس باید مشخص شود،
مقاالت موجود در هسته اچ شناسایی شوند ،تعداد مقاالت آنها محاسبه و از طریق
تقسیم مجموع استنادهای مقاالت هسته بر تعداد مقاالت ،ای ایندکس تعیین شود.

شاخصاِی()A-Index


ایراد وارده به شاخص اِی این است که هرچه شاخص اچ پژوهشگر بیشتر باشد،
شاخص اِی مربوط به وی کوچکتر خواهد بود (مخرج کسر بزرگتر و نتیجه
کوچکتر است) .برای حل این مشکل جین شاخص آر را پیشنهاد کرد.



از آنجا که توزیع استنادها معموال نرمال نیست و دارای چولگی است
( ،)skewedعده ای بیان میکنند که برای محاسبه شاخصهای مرکزی بهتر
است به جای میانگین استناد مقاالت ،میانه استناد مقاالت را در نظر بگیریم.

 شاخص ام ( )m-indexبرابر است با میانه تعداد استنادهای مقاالت در
هسته هیرش.

شاخصآر()R-Index


شاخص آر نیز مانند شاخص ای در سال  2007توسط جین ( )Jinارائه شد و عبارت
است از ریشه دوم مجموع استنادهای مقاالت در هسته هیرش.



اگر تعداد کل استنادهای مقاالت هسته هیرش پژوهشگری معادل  100باشد،
شاخص آر این پژوهشگر معادل  10خواهد بود (جذر .)100



ای ایندکس و آر ایندکس هر دو تنها تعدادی از مقاالت پراستناد پژوهشگر که در
هسته هیرش قرار میگیرند را منظور کرده و سایر مقاالت پژوهشگر را در نظر
نمیگیرند.

شاخصایآر()AR-Index


ای آر شاخصی تعدیل یافته از شاخصهای ای و آر است و در آن عمر علمی
پژوهشگر نیز در نظر گرفته میشود.



شاخص ای آر از طریق تقسیم شاخص آر بر عمر علمی فرد (فاصله میان اولین و
آخرین مقاله مورد بررسی بر حسب سال) محاسبه میشود.



اگر تعداد کل استنادهای مقاالت هسته هیرش پژوهشگری معادل  100و عمر علمی
وی  5سال باشد ،شاخص آر وی معادل  10و شاخص ای آر وی معادل  2است.

شاخصاچوان()h1-Index


یکی از ایرادات وارده به اچ ایندکس و برخی شاخصهای دیگر هم خانواده اچ این بود
که تعداد نویسندگان مقاالت را در نظر نمیگرفت .برای حل این مساله ،شاخص اچ
وان در سال  2006توسط باتیستا ( )Batistaو همکارانش ارائه شد.



برای محاسبه اچ وان ،ابتدا شاخص اچ افراد محاسبه شده و سپس بر متوسط تعداد
نویسندگان مقاالت موجود در هسته اچ تقسیم می گردد .به عنوان مثال اگر اچ
ایندکس نویسندهای معادل  10و در  10مقاله موجود در هسته هیرش ،به طور
میانگین  2نویسنده وجود داشته باشند ،آنگاه شاخص اچ وان این فرد معادل  5است.

شاخصاچاسکوور()h2-Index


اچ اسکوور پژوهشگری معادل  h2است ،اگر  h2مقاله وی هر کدام حداقل [h2]2
استناد دریافت کرده باشند (کاسمولسکی.)2006 ،

 شاخص اچ اسکوور مانند جی و برخالف اچ ،به مقاالت پراستناد وزن بیشتری
میدهد.
مثال شاخص اچ اسکوور معادل  5به این معناست که آن نویسنده  5مقاله دارد که هر
یک حداقل  25بار استناد شده اند.




تفاوت آن با شاخص جی در آن است که در شاخص جی جمع استنادهای مقاالت
موجود در هسته جی محاسبه میشود ،اما در شاخص اچ اسکورر ،استنادهای هر
مقاله به صورت جداگانه در نظر گرفته میشود.
برای هر نویسنده شاخص اچ اسکوور همیشه کوچکتر از شاخص اچ است.

شاخصای()E-Index


شاخص ای در سال  2009توسط ژانگ ( )Zhangارائه شد و عبارت است از:

) :S(hمجموع استنادهای دریافتی مقاالت هسته هیرش
 :hشاخص هیرش
مثال :نویسنده ای  1مقاله نوشته و این مقاله  100استناد دریافت کرده (شاخص
هیرش معادل :)1

مروریبرشاخصهایمعرفیشده

اچ ایندکس ( :)h-indexشاخص هیرش یک پژوهشگر برابر با  hاست ،اگر  hمقاله وی هر
کدام حداقل  hاستناد و سایر مقاله های وی کمتر از  hاستناد دریافت کرده باشند.
کسر ام ( :)m quotientتقسیم اچ ایندکس بر تعداد سال های فعالیت علمی فرد از زمان
انتشار اولین مقاله اش تا کنون.

جی ایندکس ( :)g-indexشاخص جی نویسنده ای برابر با  gاست اگر  gمقاله وی در
مجموع  g 2استناد یا بیشتر دریافت کرده باشند.
ای ایندکس ( :)a-indexمیانگین تعداد استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
ام ایندکس ( :)m-indexمیانه تعداد استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
آر ایندکس ( :)r-indexریشه دوم مجموع استنادهای مقاالت در هسته هیرش.
ای آر ایندکس ( :)ar-indexتقسیم شاخص آر بر عمر علمی فرد.
اچ اسکوور ( :)h2اچ اسکوور پژوهشگری معادل  h2است ،اگر  h2مقاله وی هر کدام حداقل
 [h2]2استناد دریافت کرده باشند.
اچ وان ( :)h1-indexشاخص اچ فرد تقسیم بر میانگین نویسندگان موجود در مقاالت هسته
هیرش وی.

مبحث سوم
شاخصهای کتابسنجی و
علمسنجی
(شاخصهای ارزیابی
نشریات)

ضریبتاثیر()Impact Factor





ضریب تاثیر مهم ترین شاخصی است که جهت بررسی کیفیت نشریات علمی به
کار می رود .این دید وجود دارد که هر چه ضریب تاثیر مجله ای بیشتر باشد ،آن
مجله از کیفیت باالتری برخوردار است.
این شاخص بر تعیین مجالت معتبر و انتقال این اعتبار از مجله به نویسنده ای که
مقاله اش را در این مجله منتشر می کند تاکید دارد.
ضریب تاثیر در سال  1955توسط گارفیلد پیشنهاد شد و نسبتی از دو عنصر
است :تعداد مقاله های منتشر شده در یک مجله و تعداد استنادهای دریافتی از
سوی این مقاله ها.

ضریبتاثیر()Impact Factor


در محاسبه ضریب تاثیر تنها مدارک قابل استناد ( )Citable Documentsشامل
مقاالت ،یادداشت ها و نقد و بررسی ها در مخرج کسر مورد نظر قرار میگیرند و
مدارکی مانند نامه ها ،خبرها ،سخن سردبیر یا نامه به سردبیر در نظر گرفته
نمیشوند .اما استنادهای دریافتی از سوی تمام انواع مدارک در صورت کسر مورد
نظر قرار می گیرند .این مساله «استناد به موارد غیر قابل استناد» می تواند به طور
چشمگیری ضریب تاثیر مجله را افزایش دهد .مجالتی که بخش زیادی از مقاالتشان
را موارد غیرقابل استناد تشکیل می دهند می توانند ضریب تاثیر باالیی را در
مقایسه با مجالتی که غالب مقاالتشان قابل استناد است ،به دست بیاورند.



مقاالت مروری معموال بیشتر از مقاالت پژوهشی استناد دریافت میکنند و
میتوانند در افزایش ضریب تاثیر موثر باشند (مثال  6مجله از  10مجله برتر در حوزه
عصب شناسی تنها مقاالت مروری منتشر می کنند).



اطالعات مربوط به ضریب تاثیر و سایر شاخصه های بررسی عملکرد نشریات هر
ساله در پایگاهی به نام گزارش استنادی مجالت ()Journal Citation Report
از سوی موسسه تامسون رویترز منتشر می شود.

ضریبتاثیر()Impact Factor








کتابداران از شاخص ضریب تاثیر در امر مجموعه سازی و انتخاب مجالت استفاده
میکنند.
ناشران و سردبیران مجالت می توانند میزان تاثیر مجله خود را در مقایسه با سایر
مجالت تحصصی در آن حوزه بررسی کنند .مجالت دارای ضریب تاثیر زیاد شانس
بیشتری برای دریافت مقاالت باکیفیت تر دارند که این عامل باعث افزایش ضریب
تاثیر آنها در آینده نیز میشود.
نویسندگان جهت انتخاب بهترین مجالت برای انتشار مقاله های خود از این شاخص
استفاده میکنند .معموال انتشار مقاله در مجالت دارای ضریب تاثیر باالتر امتیاز
پژوهشی بیشتری برای نویسندگان به همراه دارد.
محققان و خوانندگان جهت انتخاب مقاالت و مجالت معتبر جهت مطالعه و استفاده
در پژوهش های خود به شاخص ضریب تاثیر رجوع میکنند.

ضریبتاثیر()Impact Factor


ضریب تاثیر از رشته ای به رشته دیگر متفاوت است چون رفتار تولیدی و استنادی
پژوهشگران این حوزه ها با هم فرق می کند .تعداد منابع و مآخذ در مقاالت علمی
رشته های مختلف به طور معناداری متفاوت است .ضریب تاثیر مجالت رشتههای
مختلف را نمیتوان با هم مقایسه کرد.

ضریبتاثیر()Impact Factor


نتایج بعضی از پژوهش های قبلی نشان داده که عامل تاثیر مجله به متوسط تعداد
نویسندگان مقاالت درون مجله وابسته است .معموال مقاالت چند نویسندهای
استنادهای بیشتری نسبت به مقاالت انفرادی دریافت میکنند و باعث افزایش ضریب
تاثیر مجله میشوند.

)Impact Factor(ضریبتاثیر

مالحظاتیدربارهضریبتاثیر


معموال مجالت قدیمی تر نسبت به مجالت جدید تر امکان دریافت استنادهای بیشتری
دارند.



احتمال دستکاری در ضریب تاثیر از طریق خوداستنادی و یا مجبور کردن نویسندگان
مقاالت به استناد کردن به سایر مقاالت منتشر شده در آن مجله ممکن است روی دهد.



ضریب تاثیر نشان دهنده کیفیت مجله است و نه مقاله .ممکن است که استنادهای
دریافتی مقاله ها با هم بسیار متفاوت باشند .تعداد کمی از مقاالت مجله استنادهای زیاد و
تعداد زیادی از مقاالت استنادهای کمی دریافت کنند .با این وجود ضریب تاثیر مجله به
تمام مقاالت موجود در آن تعمیم می یابد که برداشت درستی نیست (ممکن است یک
مقاله در مجله ای با ضریب تاثیر باال منتشر شود ،اما این مقاله استناد کمی دریافت کند و
اثرگذاری کمی در آن حوزه پژوهشی داشته باشد).



علی رغم نظر گارفیلد که اعتقاد دارد تعداد مقاالتی که مجله منتشر می کند در ضریب
تاثیر آن اثری ندارد ،اما معموال مجالتی که مقاالت بیشتری منتشر می کنند ضریب تاثیر
باالتری دریافت می کنند.

مالحظاتیدربارهضریبتاثیر


میزان پوشش نمایه های استنادی میتواند در مقدار ضریب تاثیر نشریات موثر باشد.
تنها بخشی از مجالت و سایر مدارک تخصصی که در پژوهش های مختلف مورد
استفاده و استناد قرار میگیرند در پایگاه های استنادی نمایه میشوند.



پوشش پایگاه های استنادی به طور قابل مالحظه ای در رشته های مختلف متفاوت
است که میتواند در ضریب تاثیر مجالت این حوزه ها تفاوت ایجاد کند .مجالت حوزه
های موضوعی که پایگاه های استنادی در آن ها پوشش محدودتری دارند ،ضریب
تاثیر کمتری به دست میآورند.



بخش اعظم پایگاههای استنادی مهم مانند وب علوم را مجالت انگلیسی زبان تشکیل
می دهند .با توجه به این که نویسندگان انگلیسی زبان از منابع دیگر به زبان انگلیسی
استفاده و به آن ها استناد می کنند ،احتمال این که مجالت انگلیسی زبان مثال
نسبت به فرانسه زبان ضریب تاثیر باالتری به دست بیاورند وجود دارد.

مالحظاتیدربارهضریبتاثیر


وضعیت دسترسی به نشریات می تواند در میزان استنادهای دریافتی و مقدار ضریب تاثیر
مجله موثر باشد .هرچه دسترسی به مقاالت مجله بیشتر و مقاالت آن مجله از رویت پذیری
باالتری برخوردار باشند ،افراد بیشتری از این مقاالت استفاده کرده و به آن ها استناد میکنند
(انتشار الکترونیکی مجالت یا دسترسی آزاد به مقاالت).



در بعضی از حوزه ها مانند علوم انسانی زمان گرفتن استناد و نیمه عمر استنادی بسیار
طوالنی است و چون در محاسبه ضریب تاثیر تنها استنادهای دریافتی ظرف دو سال مورد
توجه قرار می گیرد ،مجالت این حوزه ها ضریب تاثیر پایینی به دست می آورند.



محاسبه ضریب تاثیر بیشتر به نفع آن دسته از حوزه های موضوعی است که متون آنها نیمه
عمر کوتاهی داشته و سریعا کهنه می شوند .مقاالت این گونه حوزهها در دو سال اول پس از
انتشار استنادهای زیادی دریافت می کنند.



ضریب تاثیر نشان دهنده کیفیت تک تک مقاالت منتشر شده در آن مجله نیست.



در محاسبه ضریب تاثیر ،اثر خوداستنادی خنثی نمی شود.

مالحظاتیدربارهضریبتاثیر


پنجره استناد ( )Citation Windowمعادل  2سال در بسیاری از رشته هایی که
سرعت استناددهی پایینی دارند مناسب نیست و بهتر است تا بازه های زمانی  3یا 5
ساله در نظر گرفته شوند .در  JCRعالوه بر ضریب تاثیر  2ساله ،ضریب تاثیر  5ساله
نیز محاسبه می شود که داراری نوسان کمتری است و می تواند ثبات مجالت را در
بازه طوالنیتری نشان دهد.



در مواردی که ممکن است عنوان مجله ای تغییر کند ،در این حالت برای محاسبه
ضریب تاثیر آن هم استنادها و مقاالت منتشر شده در عنوان قبلی و هم عنوان جدید
مورد استفاده قرار می گیرند (در بازه  2ساله) که به آن ضریب تاثیر یکپارچه
( )Unified Impact Factorگفته می شود.



تاخیر در انتشار مجالت ( )Publication Delayمی تواند در استنادهای دریافتی
و در نتیجه ضریب تاثیر آن ها تاثیرگذار باشد .از این رو مجالت بین المللی تالش
می کنند تا شماره های خود را در زمان مقرر منتشر کرده و دچار تاخیر در انتشار
نشوند .تاخیر در نشر باعث می شود تا مقاالت بخشی از زمان  2ساله خود جهت
دریافت استناد را از دست دهند.

مالحظاتیدربارهضریبتاثیر


مجالت دارای ضریب تاثیر زیاد مورد اقبال پژوهشگران هستند و مقاالت بسیار زیادی
برای آن ها ارسال می شود .از این رو این مجالت قادرند تا بهترین و با کیفیت ترین
مقاالت را انتخاب کنند که این امر باعث افزایش ضریب تاثیر آنها در آینده هم
میشود.

 در انتهای هر سال در  JCRمجلههای هر حوزه بر اساس ضریب تاثیرشان رتبهبندی
شده و در چهار کوارتر ( )Quartileاز  Q1تا Q4دستهبندی میشوند ( Journal
.)Rank


میانگین ضریب تاثیر مجالت در طول عمر نمایهشدن آنها در پایگاه آی.اس.آی هم
مورد توجه قرار میگیرد.

ضریبتاثیررشتهای

()Disciplinary Impact Factor


این شاخص در سال  1978توسط هیرست ( )Hirstبرای محاسبه ضریب تاثیر مجالت
در رشتههای مختلف پیشنهاد شد .در این شاخص به جای تعداد کلی استنادهای
دریافتی مجله ،تعداد استنادهای دریافتی در همان حوزه موضوعی مورد شمارش قرار
می گیرند.



به عنوان مثال ضریب تاثیر رشتهای مجله ساینتومتریکس در سال  2010از طریق
زیر محاسبه می شود:

تعداد استنادهای دریافتی مقاالت مجله ساینتومتریکس منتشر شده در سال های  2008و
 2009از سوی مجالت کتابداری و علم اطالعات
_________________________________________________
تعداد مقاالت منتشر شده در مجله ساینتومتریکس در سال های  2008و 2009

شاخصفوریتیاآنی
()Immediacy Index


این شاخص در پایان هر سال تعیین شده و نشان دهنده میانگین استنادهای
دریافتی مقاالت آن سال است .شاخص آنی ار طریق تقسیم میزان استنادهای داده
شده به مجله در همان سال بر میزان مقاالت قابل استناد موجود در مجله در همان
سال محاسبه میشود .شاخص آنی مجله در سال :2010
تعداد استنادهای دریافتی در سال 2010
_________________________
تعداد مقاالت منتشر شده در سال 2010



شاخص آنی نشان میدهد که مجله مورد نظر تا چه اندازه در انتقال اطالعات علمی
سرعت داشته است.

ارزشمتیو()Mathew Value
 ارزش متیو در کنفرانس ایفال  2006توسط موییج ( )Mooijمطرح شد.
 همانند ضریب تاثیر به ارزشیابی مجالت می پردازد .برای تعیین ضریب تاثیر
واقعیتر باید مجالت را در بازه زمانی طوالنیتر و در مقایسه با نشریات هم
موضوع مقایسه کرد.
 ارزش متیو شکل اصالح شده ضریب تاثیر است و آن را در یک دوره پنج ساله
و در موضوعی خاص محاسبه میکند.
 اگر:
 :Aتعداد استنادها به مقاالت یک مجله خاص در بازه  5ساله
 :Bتعداد مقاله های منتشر شده در آن مجله در بازه  5ساله
 :Cتعداد کل استنادهای دریافت شده در آن حوزه پژوهشی خاص در بازه  5ساله
 :Dتعداد کل مقاله های منتشر شده در آن حوزه پژوهشی خاص در بازه  5ساله

نیمهعمراستنادشده
()Cited Half Life




مدت زمانی که نیمی از کل استنادها به آن مجله دریافت شده است.
مدت زمان الزم برای دریافت نیمی از کل استنادهای یک مجله.



نیمه عمر استنادی یک مجله در سال  xبرابر است با تعداد سال هایی که باید از  xبه
عقب برگردیم تا  50درصد استنادهای دریافتی کل مجله در آن سال به دست آید.



به عنوان مثال چنانچه نیمه عمر استناد شده مجله ای معادل  3باشد ،به این معناست
که  50درصد از کل استنادهایی که به آن مجله صورت گرفته مربوط به  3سال
گذشته و  50درصد دیگر مربوط به سایر سال های انتشار مجله بوده است.

نیمهعمراستنادشده
()Cited Half Life


هرچه نیمه عمر استنادی مجله بیشتر باشد ،نشان می دهد که ارزش مقاالت مجله
در طول زمان بیشتر حفظ شده و هنوز مورد استناد واقع می شوند (هر چه نیمه
عمر استنادی مجله باالتر باشد اهمیت مجله بیشتر است).



کوچک تر بودن رقم نیمه عمر استناد شده بیان گر کوتاه بودن عمر متوسط
مقالههای آن حوزه است و برعکس.



به طور کلی نیمه عمر استناد شده نشریات علوم پایه ،علوم پزشکی و فنی و
مهندسی پایینتر از نیمه عمر استناد شده نشریات علوم انسانی و اجتماعی است.



نیمه عمر استنادی مقاالت حوزههای مختلف را نمیتوان با هم مقایسه کرد.
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