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  :هاي علم سنجي شاخص

پذير توليد ، نشر و كاربرد علم و فناوري را  اندازه  هاي كميت هايي كه جنبه توان به عنوان آماره شاخص علم و فناوري را مي
  .گيرد، تعريف نمود مي

  ) :IF(  ضريب تاثير

گيري از عامل تاثير براي مطالعه ميزان تاثيرگذاري يك مجله در ارتباط با مجالت ديگر، در رشته كتابداري و  گارفيلد بهره
) JCR(هاي استنادي  هاي علمي تهيه و در مجله گزارش تاثير مجالت را در رشته ضريبوي . سنجي را پيشنهاد كرد اطالع

ست از نسبت بين استنادهاي دريافتي به مقاالت انتشار يافته در طول يك دوره تاثير يك مجله عبارت ا ضريب. منتشر كرد
  .شود معموالً يك دوره  دوساله براي بررسي در نظر گرفته مي. زماني

  )Y‐2)+(Y‐1(به مقاالت منتشر شده در  Yهمه استنادها در سال 

  تاثير ضريب=    ---------------------------- -----------------------------------------------------

  )Y‐2)+(Y‐1(مقاالت قابل استناد طي 

  Immediately index )نمايه فوري( فوريت شاخص

از نمايه فوري به منظور تعيين  سرعت استناد مقاالت در يك مجله استفاه . اين نمايه روش ديگري شبيه عامل تاثير  است 
  :شود به اين صورت محاسبه مي JCRنمايه فوري در . شود مي

 Xتعداد استنادهاي دريافتي در سال 

 نمايه فوري  =     ---------------------------------------------------------------------------------

  Xيافته در سال   تعداد مقاالت انتشار

 Hot paperشاخص مقاله داغ 

مقاالت مشابه در همان حوزه موضوعي و همان بازه زماني استناد دريافت مي كنند به عنوان مقاالتي كه خيلي سريع نسبت به 
ماه اخير مورد بررسي قرار  2سال اخير در بازه  2انتشارات . مالك محاسبه تاريخ انتشار نيست. مقاالت داغ شناخته مي شوند

. مقاالت داراي استناد قرار گرفته باشد% 0,1د را گرفته و در ماهه بيشترين استنا 2مي گيرد و انتشاراتي كه در اين بازه زماني 
  )سال 2ماه قبل را شمارش مي شود نه كل  2فقط استنادات (

  Article Influence مقاله تاثير ميانگين

 جي از مربوط هاي داده .در اعتبار يك مجله مورد سنجش قرار مي دهد) سال اول انتشارش 5در (ميانگين تاثير يك مقاله را 
  .شود مي شناخته نيز مقاله نفوذ شاخص عنوان با شاخص اين. شود مي استخراج آر سي

سال اول  5در (شاخص نفوذ مقاله ميانگين تاثير هر مقاله در ميان ساير مقاالت يك نشريه است كه ميانگين تاثير يك مقاله را 
به نوعي مشابه با .مربوط از جي سي آر استخراج مي شودداده هاي . در اعتبار يك مجله مورد سنجش قرار مي دهد) انتشارش

  .عامل ويژه است با اين تفاوت كه عامل ويژه ارزش و اعتبار مجالت را مي سنجد



 Literature Obsolescenceمتون يا قاعده كهنگي متون  نيم عمر

 با آيا كه داد نشان توانمي شاخص اين از استفاده با . كندعمر، نقش زمان را در بهره وري از اطالعات روشن مي شاخص نيم
در خالل  كه است زماني مدت  متون عمر نيم از منظور . خير يا شود م كم ها كتاب و مقاالت سودمندي ميزان از زمان گذشت

 ديگر، عبارت به . است شده منتشر نظر مورد علمي هايه درحوز استناد مورد علمي متون به دكنندهآن نيمي از متون استنا

 نيمي كه هددمي  نشان مطالعات .اندشده منتشر نشريه يك ارجاعات نصف آن طول در كه زماني مدت از است عبارت عمرنيم

 .گرددمي باز سال همان هاينوشته به اخير، سال دو در شده چاپ تازه مقاالت )استنادها( جاعاتار از

 از استناد مورد منبع عنوان به را خود ودمنديس مختلف، هايرشته مقاالت )موضوع به بسته( سال پانزده يا ده مدت ز بعدا
، علومي كه به مباحث نوين و طوالني عمر نيم داراي  )رياضيات مانند( دارند نظري جنبه بيشتر كه علومي. دهندمي دست

  .عمر كوتاهي هستندتگي دارند مانند پزشكي داراي نيمروزآمدي و فناوري وابس

  Cited Half Lifeنيمه عمر استناد 

نيمه عمر ارجاعات يا نيمه عمر استناد، تعداد سال هايي است كه از سال ارزيابي بايد به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد 
به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زماني كه نيمي از كل استنادات به آن . كل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزيابي باشيم

بديهي است . د و در حقيقت سرعت كاهش ميزان ارجاعات به مجله را بيان مي كندمجله صورت پذيرفته باشد را نشان مي ده
مقاله ها سطحي باشند و خيلي زود بي ارزش (كه وقتي مقاله هاي يك مجله ارزش خود را براي ارجاعات، زود از دست بدهند 

كه نيمه عمر ارجاعات به مجله كاهش اين موضوع باعث مي شود . ، تنها به مقاله هاي جديد مجله ارجاع داده مي شود)شوند
هاي مجله در طول زمان بيشتر باشد، نشان مي دهد كه ارزش مقالهبنابراين هر چه نيمه عمر ارجاعات به مجله بيشتر . يابد

در مجموع هرچه نيمه عمر ارجاعات به يك مجله بيشتر باشد، ارزش مجله . حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار مي گيرند
  .تر مي رودباال

  :ارزش متيو

در واقع شكل اصالح شده ضريب تأثير است . معرفي شد 2006سنجي است كه توسط موييج در سال  يكي از شاخصهاي علم
هاي  نحوه محاسبه آن تقسيم تعداد استنادها به مقاله. كند كه آن را در يك دوره پنج ساله و در موضوعي خاص محاسبه مي

- كه عدد حاصل را با همين نسبت. هاي همان مجله در همان دوره زماني است نج ساله بر تعداد مقالهيك مجله در يك دوره پ
 .كند گيري مي ها در كل حوزه مورد پژوهش اندازه

   

A=  مجله يك در ساله 5 دوره يك در استنادات جمع  

B=  ساله در يك مجله 5جمع مقاالت منتشره در يك دوره 

C=    ساله 5 دوره يك در نظر مورد موضوعي حوزه استنادات كل تعداد 

D=  ساله 5تعداد كل مقاله هاي منتشره در آن حوزه موضوعي در يك دوره  

 



 )H‐index( اچ  شاخص

شاخصي را براي ارزيابي برونداد علمي محققان پيشنهاد نمود كه در عين  Hirschميالدي رياضي داني به نام  2005درسال 
 . داراي مزاياي بسياري است سادگي و سهولت كاربرد، نسبت به ساير شيوه هاي متداول ارزيابي،

. دبار استناد شده باش hمقاالت وي كه به هر كدام دسته كمتعداد از  hيك پژوهشگر عبارت است از   hطبق تعريف شاخص 
بار استناد دريافت كرده باشد، آن  hسال كار علمي، هركدام حداقل  nمقاله از كل مقاالت منتشر شده يك محقق طي  hاگر 

 .است  hمحقق داراي شاخص

دهد كه هر يك از پژوهشگران به تنهايي چه نقشي در پيشبرد و گسترش مرزهاي علوم در شاخص اچ به اين پرسش پاسخ مي
با استفاده از شمارش استنادها به حاصل كار يك پژوهشگر در طول   Hانش بشري دارند؟ در اصل شاخص هاي مختلف دحوزه

. اهميت مي دهد) تعداد استنادات (و هم به كيفيت ) تعداد مقاله(اين شاخص همزمان هم به كميت . دهدحيات وي امتياز مي
هاي معموال شاخص اچ يك نفر در پايگاهبه همين علت . دارد اندازه گيري دقيق شاخص اچ به ميزان جامعيت پايگاه ها بستگي

 .مختلف متفاوت است

شود و تعداد مقاالت با تعداد استنادات مقابل آن استنادات به ترتيب نزولي مرتب ميدر محاسبه دستي اين شاخص، تعداد 
نويسنده   Hدهنده عدد شماره آن مقاله، نشان. مقايسه مي شود تا تعداد استنادات با شماره مقاله برابر يا بيشتر از آن باشد

 .است

  

  )M‐Index(شاخص ام 

زيرا با گذشت زمان، تعداد مقاالت و استنادها به آن . هر پژوهشگر به طول مدت فعاليت پژوهشي وي بستگي دارد h شاخص
اين . معرفي شد Mپژوهشگران در مراحل مختلف دوره فعاليت آنها، شاخص به همين جهت، براي مقايسه . يابدافزايش مي

هايي است كه منظور از سن علمي، شمار سال. آيدپارامتر در نتيجه تقسيم هيرش هر پژوهشگر بر سن علمي وي به دست مي
  .گذرداز زمان انتشار اولين مقاله او مي

  G‐Indexص جي شاخ

 عملكرد تكميل براي G شاخص 2006در سال . هاي شاخص اچ، ناديده گرفتن مقاالت پراستناد استيكي ديگر از ضعف
تي در اين شاخص بر خالف شاخص هرش به مقاال. گه معرفي شدو رفع اين ضعف توسط دانشمندي بلژيكي به نام اh  شاخص

 ليست در رتبه باالترين با است برابر g تعريف شاخصبنا به . شودگيرد وزن بيشتري داده ميكه بيشتر مورد استناد قرار مي
 بزرگتر g تا مقاالت استنادهاي مجموع و باشند كرده دريافت استناد g2 ادتعد حداقل اول مقاله g كه ترتيبي به مقاالت نزولي

‐H از كمتر وقت هيچ G‐Index ميزان كه يابيم درمي G‐Index محاسبه نحوه در دقت و توجه با. باشد  g2 مساوي يا

Index بود نخواهد. 



يا بيشتر به  2باالترين تعداد مقاالت است كه جي به توان . براي برجسته كردن مقاالت پراستناد و اصالح شاخص اچ مطرح شد
  .آن استناد شده است

كمتر از ضريب جي به بعد فراواني تجمعي استنادات  2به توان  6شاخص جي است زيرا از  6به عنوان مثال در جدول زير عدد 
  .است 2به توان 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تعداد مقاالت

 0 0 1 3 4 5 5 6 6 7 8 تعداد استنادات

 45 45 45 44 41 37 32 27 21 15 8 فراواني تجمعي استنادات

 2 121 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1جي به توان 

   

  Y‐Indexشاخص واي 

به تعداد انتشارات نويسنده  اين شاخص. رودانتشارات نويسندگان، موسسات و كشورها بكار ميشاخص واي براي ارزيابي سهم 
 first author(و انتشارات نويسنده مسئول ) corresponding author publications, RP(  اول

publications, FP ( شاخص واي شامل دو پارامتر است؛ عملكرد انتشار،. شودمي مربوطj شود و كميت انتشار مربوط مي، كه به
به صورت زير  hو  jپارامترهاي . كند، كه نسبت انتشارات نويسنده مسئول به انتشارات نويسنده اول را مشخص مي hشخصيت انتشار، 

  شوند؛تعريف مي

  
وقتي تعداد انتشارات نويسنده اول و انتشارات نويسنده مسئول . است FPبه  RPهاي مختلف مقادير مختلف نشانگر نسبت

. راديان است 7854/0درجه و يا  45بنابراين، برابر . گيرددرجه قرار مي 45يكسان باشد، شاخص واي بر روي خطي با زاويه 
با تعداد انتشارات  jوقتي . شودبزرگتر مربوط مي RPو  FPبه ترتيب به مقادير  7854/0و بزرگتر از  7854/0كوچكتر از 

  .مسئول برابر استبا تعداد انتشارات نويسنده  jنويسنده اول برابر است و وقتي 

 Eigenfactor ضريب جامع ارزشي

نشان دهنده اهميت و اعتبار يك نشريه در جامعه علمي است نكته قابل توجه اينكه در . عامل ويژه مخصوص نشريات است
در ايگن فاكتور . ايمپكت فاكتور ارجاع نشريه به خود و ارجاع توسط نشريات مختلف، متمايز مي شودمحاسبه آن بر خالف 

وزن استنادهاي يك مجله با رتبه باالتر بيشتر از وزن استنادات يك مجله ضعيف تر است در حاليكه در ضريب تاثير همه 
  .ه به تناوب توسط مجالت مهم به آنها ارجاع داده مي شوددر ايگن فاكتور مجالتي مهم هستند ك. استنادها وزن مساوي دارند

  

 



  SJR شاخص

 مقاله تاثير شاخص به بيشتر و گيرد مي نظر در بيشتر را اندازه اساس بر سازي نرمال خود درون در اما است فاكتور ايگن شبيه
 نظر در مساوي وزن يك داري را استنادات كليه و كند نمي اكتفا مجله يك استنادات تعداد به تنها شاخص اين. است شبيه
 داشته استناد ارزش بر مستقيم تأثير تواند مي كننده استناد مجله شهرت و پرستيژ ، كيفيت موضوعي، حوزه بلكه گيرد، نمي
  .است مشاهده قابل اسكوپوس پايگاه در شاخص اين. شود مي محاسبه ساله 3 زماني بازه يك در. باشد

  :است مهم عامل 3 تاثير تحت شاخص اين در سازي نرمال كلي طور به

  )اسكوپوس در شده نمايه مجالت ميزان( كننده محاسبه پايگاه پوشش •
  مقاله هر دريافتي استنادات تعداد و مجالت اين در منتشره مقاالت تعداد •
  مجالت كيفيت و پرستيژ •

  لينك

 http://www.scimagojr.com/ 

http://www.journalmetrics.com/ 

  

  


