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 علم سنجی چیست؟

را می توان  علم سنجی مطرح شده است (Scientometrics) علم سنجی براساس تعریف های بسیاری که از

تجزیه و تحلیل کمی و تا حد امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و استفاده از اطالعات علمی و عوامل مؤثر بر آن و 

ذاری، اعتال و آگاهی و آینده نگری علمی توصیف، تبیین و پیش بینی این فرآیند به منظور برنامه ریزی، سیاست گ

در پایان حوزه های ” سنجشی“و پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و بین المللی دانست. وجود واژۀ 

از آن حاکی است که سنجش، بخشی از کارهای این حوزه را تشکیل می دهد پرایس  علم سنجی سنجشی نظیر

از جمله بزرگان این حوزه معتقد است که سنجش تنها بخش محدودی از فعالیت های علم سنجی را تشکیل می 

 .ا دنبال می کنددهد در واقع این حوزه رسیدن به ارزیابی ر

با توجه به سرچشمه اصلی ظهور علم سنجی و همچنین براساس دامنه مفهومی که صاحب نظران و پیشگامان 

علم سنجی بر آن صحّه گذارده اند، علم سنجی بیش از هر چیزی برای ارائه خدمت به سیاست علم تولد یافته 

دهد و دامنه آن را از سایر حوزه های مرتبط،  است و همین نکته، اصلی ترین فلسفه وجودی آن را تشکیل می

وابسته و سنجشی جدا می کند. علم سنجی یکی از متداول ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی و مدیریت 

ارتباطات علمی دانش پژوهان و ترسیم نقشه  سیاست گذاری علمی، پژوهش است. بررسی کمّی تولیدات علمی،

ین حوزه اند. در علم سنجی، ارتباطات علمی و شیوه های تولید، اشاعه و بهره گیری از علم، برخی از موضوعات ا

اطالعات علمی به روش غیرمستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آنها ارزیابی می شود. نمایه های استنادی معتبر بین 

شامل وب آو  (Clarivate Analytics)المللی همچون پایگاه های استنادی مؤسسه کلریویت آنالیتیکز

، ای (InCites)، این سایت(Journal Citation Report (JCR))، جی سی آر(Web of Science)ساینس

که افراد، مؤسسه ها، مجله ها، مقاله ها، کشورها را از لحاظ  (Essential Science Indicators(ESI))اس آی

 ، سای ول(Scopus)اسکوپوس یر شاملعلمی مقایسه می کنند. همچنین پایگاه های استنادی مؤسسه الزیو

(SciVal) و همچنین گوگل اسکالر(Google Scholar)  از ابزارهای علم سنجی محسوب می شوند. 

 سنجیاهداف اصلی علم

 های علمی و پژوهشی،ها و خط مشیتدوین سیاست 

 ارتباطات علمی و تحلیل استنادی، مطالعه 

 ،ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://iranpaper.ir/blog/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/scopus
https://iranpaper.ir/blog/scopus
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 داد، بازدهی/ عملکرد و تأثیر گذاری علمی،بررسی برون 

 ،بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش 

 ،برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی 

  علوم) شاخصه های تحقیق و توسعه، منابع انسانی، پروانه های ثبت بررسی شاخصه های رشد و توسعه

 ،(… اختراع، موازنه تجاری سازی علوم و قراردادهای فناوری، ساختاری، عملکردی، مالی و

 کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه های پژوهشی، کشورها و… 

  ،کشورها، مجالت تخصصی، موضوعات تخصصی وارزیابی صحیح و رتبه بندی پژوهشگران، مؤسسه ها… 

 ،سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی 

 همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب های علمی و سرقت علمی. 

 ضرورت علم سنجی

 ه از سنجش و ارزیابی سریع تولیدات علمی در سطح کالن: اندازه گیری و ارزیابی تولیدات علمی با استفاد

 شاخص های پذیرفته شده بین المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن ها،

  ،دشواری ارزیابی کیفی حجم عظیم تولیدات علمی بین المللی و ضرورت استفاده از ابزارهای آماری

شناسایی حوزه های علمی مورد توجّه در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با کشورهای رقیب، به منظور 

 مه های راهبردی صحیح،تدوین برنا

 کمک به آینده اندیشی علوم در جهان. 

 شاخص های علم سنجی کدامند؟

پژوهشگران علم سنجی پیوسته تالش می کنند تا کیفیت ها را به صورت کمیت هایی نشان دهند که بیانگر آن 

شاخص ها عبارت شناخته می شوند. اهمیت ” شاخص“کیفیت باشد. این معیارهای کمّی در علم سنجی با عنوان 

است از: بررسی عملکرد، تأثیرگذاری، رتبه بندی، مقایسه و ارتقاء افراد در محیط های آکادمیک. علم سنجی تنها 

متکی بر مقاالت علمی نیست، منابع علمی دیگر مانند کتاب ها، پروانه های ثبت اختراع، پایان نامه ها، گزارش 

 های شاخصه همچنین سنجی علم در. بگیرند قرار سنجی علم مطالعات مبنای توانند می …های دولتی و 

 کشور، بودجه کل به پژوه بودجه نسبت(اقتصادی های شاخصه) …به جمعیت کشور و  محققان تعداد نسبت(انسانی

) … و پژوهشگران استناد و تولید رفتارهای( اجتماعی های شاخصه ،)… و ها دانشگاه و افراد پژوهشی های سرانه
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 (Scientific Activity)علمی فعالیت بررسی برای سنجی علم در مختلفی های شاخص. گیرد می قرار نظر مد

 .شود می پرداخته ها شاخص این به زیر در که دارد وجود …افراد، سازمان ها، کشورها و 

 استناد(Citation): در شاخص اثرگذاری استنادی(Citation Impact)  تعداد استنادهای دریافتی مورد

بررسی قرار می گیرد. هرگاه تعداد زیادی از آثار به یک مدرک استناد کنند، آن مدرک مهم و دارای اعتبار 

تلقی می شود. در بررسی ارزش هر مدرک براساس تأثیر آن بر مقاله ها و نوشته های بعدی )استنادهای 

های یک حوزه پژوهشی به دریافتی از آثار بعدی( مورد بررسی قرار می گیرد. از طریق ردگیری استناد

گروهی از پژوهشگران می رسیم که پیوسته مورد استناد قرار می گیرند و در آن حوزه دارای بیشترین 

 .می گویند (Research Fronts) استنادها بوده اند. به این افراد پیشگامان پژوهش

، (Cited Document) ، مدرک استنادشونده(Citing Document) اجزاء استناد: مدرک استنادکننده

استناد تنها مجموعه ای از  .(Cited Author)، نویسنده استنادشونده(Citing Author)نویسنده استنادکننده

و ارتباط  (Intellectual Connection) اطالعات کتابشناختی نیست، بلکه نشان دهنده وجود ارتباط ذهنی

 .و استنادشونده است میان نویسنده استنادکننده (Social Connection)اجتماعی

استناد از این منظر پراهمیت است که امکان به نمایش درآوردن ارتباط میان موضوع ها را فراهم می سازد؛ در 

همین زمینه، استناد آثار به یکدیگر این امکان را برای متخصصان اطالع رسانی و علم سنجی فرام می آورد که به 

 .کنند و حتی به ترسیم نقشه این ارتباط بپردازندآسانی ارتباط بین موضوع ها را تعیین 

 :دالیل استناد 

 ،ایجاد پیوند میان اثر مورد نظر با آثار مرتبط پیشین 

 ،اعتباربخشی و ادای احترام 

 ،فراهم آوردن شواهد برای اثبات ادعا و ارائه توضیح های الزم 

 ،اعتبار بخشی به اثر خود 

 ،بررسی آثار پیشین 

  ادعاها و متقاعد کردن خوانندگان، تأیید داده ها و سایر نتایج، یا شناسایی نتایج بدست مستندسازی)اثبات

 ...(آمده دیگران که از اثر نویسنده حمایت کرده اند و

 (وجود عوامل اجتماعی )استناد به محققان صاحب نام به منظور استحکام بخشیدن به اثر 
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 (Self-Citation)خود استنادی

استناد دادن نویسنده به آثار قبلی خود )زمانی که شخص  :(Author Self-Citation)هخود استنادی نویسند

استنادکننده و استنادشونده یکسان هستند(، استنادی که مقاله استنادکننده و استنادشونده حداقل دارای یک 

آن حوزه نیز  نویسنده مشترک باشند. زمانی که شخص در آن حوزه صاحب نظر است و مهم ترین آثار پیشین در

به وی تعلق دارد و آثار زیادی در آن حوزه منتشر کرده و بخواهد ارتباطی میان اثر حاضر و سایر آثار مرتبطی که 

در گذشته نوشته برقرار کند یا تفاوت کار حاضر با سایر کارهای قبلی که در این حوزه انجام داده را نشان دهد 

سنده تنها بخواهد استنادهای دریافتی خود را با هدف تمجید از خود و خود استنادی به جاست امّا زمانی که نوی

قابل نمایش ساختن آثاری که تاکنون استنادی دریافت نکرده اند همچنین دستکاری و افزایش کاذب استنادهای 

 .دریافتی نویسنده و مجله و همچنین ضریب تأثیر مجله از طریق خوداستنادی افزایش دهد این امر نابجاست

 تحلیل استنادی(Citation Analysis) 

تحلیل استنادی یکی از روش های کمی در حوزه علم سنجی است که به بررسی متون علمی براساس شمارش 

می پردازد. تحلیل استنادی  (Citation Tracking) و پیگیری استنادها (Citation Counting) استنادها

-Co) ، تحلیل زوج های هم استنادی(Bibliographic Coupling)شامل تحلیل زوج های کتابشناختی

Citation Coupling)تحلیل هم استنادی مؤلفان ،(Author’s Co-citation Analysis) تحلیل هم ،

 .است (Journal’s Co-citation Analysis) استنادی مجالت

 :مطالعات تحلیل استنادی با اهداف زیر انجام می شود

 ،بررسی شبکه های استنادی 

  (… گرایش نویسندگان در استفاده از انواع منابع اطالعاتی )کتاب، مقاله وکشف، 

 بررسی رفتار استنادی (Citation Behavior) ،پژوهشگران 

 بررسی رابطه فکر و علمی پژوهشگران. 

 ضریب تأثیر مجالت (Journal Impact Factor(JIF)) 

به جامعه بین المللی معرفی شد. در حال حاضر، مجموعه شاخص های  ۱۹۸۳شاخص ضریب تأثیر مجله در سال 

به طور ساالنه توسط مؤسسه کلریویت آنالیتیکز  JCR یا Journal Citation Report ضریب تأثیر تحت عنوان

منتشر می گردد. با وجود اتکا به این مجموعه شاخص به صورت گسترده در سطح بین المللی، انتقادهایی نسبت 

، دو محقق از دانشگاه واشنگتن  Impact Factor ن مطرح بود که برای جبران نقائص شاخص ضریب تأثیر یابه آ
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 Article Influence و دیگری با عنوان ۲۰۰۷در سال  EigenFactor شاخص های دیگری، یکی با عنوان

Score   و همچنین هر مقاله از به جامعه علمی دنیا معرفی کردند که در ارزیابی نفوذ مجالت  ۲۰۰۹در سال

مجله مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص ها نیز مشابه شاخص ضریب تأثیر از داده های استنادی برای ارزیابی 

نفوذ یک مجله در ارتباط با مجالت دیگر استفاده می کنند. این شاخص ها برای مجالتی قابل دسترسی است که 

 .منتخب مؤسسه کلریویت آنالیتیکز وارد شده اندمجالت  Master list در فهرست اصلی یا

کمیتی است که میزان متوسط استناد به مقاالت یک مجله علمی را نشان می دهد. ضریب تأثیر  (IF)ضریب تأثیر

می تواند معیاری باشد برای نشان دادن میزان نفوذ علمی یک مجله در یک حوزه علمی و تحققی خاص. در یک 

ای ضریب تأثیر باالتر دارای اهمیت بیشتری نسبت به مجالت دیگر می باشند. از جمله رشته علمی، مجالت دار

مواردی که می تواند تأثیر مستقیم بر ضریب تأثیر داشته باشد، خوداستنادی است. مجالت دارای ضریب تأثیر 

ن تر، بیشتر مورد استناد باالتر مقاالتی را منتشر می کنند که در مقایسه با مقاالت مجالت دارای ضریب تأثیر پائی

 .قرار می گیرند

 .عوامل تأثیرگذار بر ضریب تأثیر: چگالی یا میزان متوسط استناد به مقاالت مجله، عمر یا قدمت استنادها

 .عوامل بی تأثیر بر ضریب تأثیر: تعداد نویسندگان مقاالت، تعداد مقاالت هر شماره مجله، فاصله انتشار

 :محاسبه ضریب تأثیر مجالت

ضریب تأثیر نست بین تعداد استنادهای دریافتی به مقاالت انتشار یافت در طول یک دوره زمانی خاص است. 

از کل مراجع %  ۲۰گارفیلد این دوزه زمانی را دو سال در نظر گرفته است. چرا که تجربه نشان داده است که حدود 

 .)رفرنس ها( به انتشارات دو سال قبل صورت می گیرد
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 سنجیعلم 

 (Discipline Impact Factor(DIF)) ضریب تأثیر رشته 

ضریب تأثیر متوسط عبارت است از میانگین ضریب تأثیر مجالت علمی در یک رشته یا موضوع خاص. در این 

روش تعداد اندکی از مجالت که ضریب تأثیر باالیی در یک رشته دارند، شناسایی می شود. در واقع اندازه گیری 

ت است که یک مقاله در مجله از مقاالت هسته مورد نظر مورد استناد قرار می گیرد. روش محاسبه آن تعداد دفعا

شبیه به محاسبه ضریب تأثیر مجالت است. در این روش هم معموالً یک دوره دو ساله در نظر گرفته می شود در 

ده است، انتخاب می شوند. سپس سنجش این ضریب: ابتدا تعدادی از مجالتی که اهمیت آنها در رشته شناخته ش

مجالت دیگر در همین حوزه را که اهمیت و اعتبار آنها روشن نیست به این تعداد می افزایند. در مرحله سوم، 

 .ضریب تأثیر رشته این دو گروه از مجالت به منظور تعیین مجالت هسته محاسبه می شوند

 

 نقاط قوت ضریب تأثیر

واند شاخصی مناسب برای سنجش کیفیت مجالت باشد. نسبی بودن این ضریب ضریب تأثیر کمیتی است که می ت

امکان مقایسه مجالت مشابه در یک رشته را فراهم می آورد همچنین متغیر بودن ضریب تأثیر در سال های 

 .مختلف می تواند رقابت ساز باشد و امکان سنجش عملکرد علمی افراد، مجالت و نهادهای تحقیقاتی را فراهم کند

 نقاط ضعف ضریب تأثیر

 مجالت دارای مقاالت مروری فراوان، ضریب تأثیر بیشتری دارند. 

 مجالت رایگان و یا دارای دسترسی آزاد ضریب تأثیر باالتری دارند. 

 ضریب تأثیر وضعیت مجالت را تعیین می کند و نه مقاالت را. 

  نویسندگان شوداهمیت دادن زیاد به ضریب تأثیر می تواند باعث سوگیری مجالت و. 

 ضریب تأثیر ممکن است برای رشته های گوناگون به یک اندازه کاربردی نباشد. 

 دوره دو ساله فاقد منطق کافی است و باعث نادیده گرفتن برخی مقاالت مهم می شود. 
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 مقاالت استثنائی می توانند نتایج غیر واقعی ارائه دهند. 

  بودمجالت نمایه نشده فاقد ضریب تأثیر خواهند. 

 (EigenFactor Score) ضریب نفوذ مجله

ساله  ۵محاسبه این شاخص برای هر مجله بر اساس تعداد استنادهای دریافت شده یک مجله در یک دوره 

با در نظر گرفتن این که این استنادها از کدام مجالت دریافت شده است. بر این اساس، مجالت با تعداد   JCR   در

ر و نفوذ بیشتری نسبت به مجالتی با تعداد استنادهای کمتر خواهند داشت. همچنین این استنادهای باالتر، تأثی

را مدنظر قرار نمی دهد و خوداستنادی در محاسبه آن تأثیری ندارد؛  (self-citation) شاخص خوداستنادی ها

ضریب نفوذ مجله  یعنی ارجاعات یک مقاله به مقاله دیگر از همان مجله از محاسبه حذف می شود و در نتیجه

برابر    JCRگزارش شده در ”EigenFactor Score“ تحت تأثیر خوداستنادی قرار نمی گیرد. به عالوه مجموع

است. اصلی ترین ایده در خلق این شاخص این بوده که دریافت یک استناد از مجالت با کیفیت باال،  ۱۰۰با عدد 

 .باکیفیت پایین تر می باشد با ارزش تر از دریافت استنادهای متعدد از مجالت

 (Article Influence Score) ضریب نفوذ مقاالت مجله

سال اول پس از انتشار آن نشان می دهد. در واقع مثل  ۵این شاخص میانگین نفوذ مقاالت یک مجله را در طول 

ر طی یک دوره پنج ضریب تأثیر پنج ساله است که در آن نسبت تأثیر استنادی مجله به اندازه سهم مقاله مجله د

نشان می  ۱است و نمرات باالتر از  ۱برابر  JCR ساله محاسبه می شود. میانگین ضریب نفوذ مقاالت مجالت در

نشان می دهد که نفوذ هر مقاله در مجله  ۱دهد که نفوذ هر مقاله در مجله باالتر از متوسط است و نمره کمتر از 

 .کمتر از متوسط است

بر تعداد  (EigenFactor Score) به صورت تقسیم ضریب نفوذ مجله ”Article Influence Score“ محاسبه

مقاالت مجله در دوره پنج ساله و سپس تقسیم بر تعداد مقاالت کل مجالت در همان دوره پنج ساله، و ضرب در 

 .می باشد( ۰٫۰۱ضریب یک صدم )

 شاخص فوریت (Immediacy Index) 

به چه سرعت مقاله های منتشر شده در یک نشریه استناد دریافت می کنند.  شاخص فوریت یا آنی نشان می دهد

برای محاسبه، تعداد استنادهایی را که مقاله های یک نشریه در یک سال مشخص دریافت کرده اند بر تعداد مقاله 

 .های نشریه در همان سال تقسیم می شود
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 نیم عمر متون یا کهنگی متون (Literature Obsolescence) 

شاخص نیم عمر، نقش زمان را در بهره وری از اطالعات روشن می کند. با استفاده از این شاخص می توان نشان 

 مدت  داد که آیا با گذشت زمان از میزان سودمندی مقاالت و کتاب ها کم می شود یا خیر. منظور از نیم عمر متون

وزه های علمی مورد نظر ح در استناد مورد علمی متون به استنادکننده متون از نیمی آن خالل در که است زمانی

 نشریه یک های ارجاع نصف آن طول در که زمانی مدت از است عبارت عمر نیم دیگر، عبارت به  منتشر شده است.

استنادها( مقاالت تازه چاپ شده در دو سال اخیر، ) ارجاعات از نیمی که دهد می  نشان مطالعات. اند شده منتشر

 .های همان سال باز می گردد به نوشته

بعد از مدت ده یا پانزده سال )بسته به موضوع( مقاالت رشته های مختلف، سودمندی خود را به عنوان منبع مورد 

استناد از دست می دهند. علومی که بیشتر جنبه نظری دارند )مانند ریاضیات( دارای نیم عمر طوالنی و علومی 

 .ناوری وابستگی دارند مانند پزشکی دارای نیم عمر کوتاهی هستندکه به مباحث نوین، روزآمدی و ف

 نیمه عمر استناد (Cited Half – Life) 

نیمه عمر ارجاع ها یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد 

ه عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی پنجاه درصد کل ارجاع ها به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. ب

از کل استنادها به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاع ها به 

مجله را بیان می کند. بدیهی است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند 

شند و خیلی زود بی ارزش شوند(، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود. این )مقاله ها سطحی با

موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله 

هنوز مورد ارجاع  بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و

 .قرار می گیرند. در مجموع هرچه نیمه عمر ارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله باالتر می رود
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 ارزش متیو(Mathew Value) 

توسط موییج معرفی شد. ارزش متیو در یک  ۲۰۰۶این شاخص شکل اصالح شده ضریب تأثیر است که در سال 

دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می شود مقاله های همان مجله و در همان دوره تقسیم می کند و 

 .عدد به دست آمده را با همین نسبت ها درکل حوزه مورد پژوهش اندازه گیری می کند

یک مجله در یک دوره پنج ساله بر تعداد مقاله های همان  نحوه محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقاله های

مجله در همان دوره زمانی است که عدد حاصل را با همین نسبت ها در کل حوزه مورد پژوهش اندازه گیری می 

 .نماید

 

A =  ساله در یک مجله، ۵جمع استنادات در یک دوره 

B =  ساله در یک مجله، ۵جمع مقاالت منتشره در یک دوره 

C =  ساله، ۵تعداد کل استنادات حوزه موضوعی مورد نظر در یک دوره 

D=  ساله ۵تعداد کل مقاله های منتشره در آن حوزه موضوعی در یک دوره. 

 

 مجموعه شاخص استنادی (CiteScore) 

 

خود از محصول  (Journal Metrics)، مؤسسه الزویر در مجموعه ژورنال متریکس ۲۰۱۶دسامبر سال  ۸در 

 (Impact Factor) نام دارد که به نوعی رقیب (CiteScore) جدیدی رونمایی کرد. این محصول سایت اسکور

 .محسوب می گردد (Clarivate Analytics)یا همان ضریب تأثیر معروف مؤسسه کلریویت آنالیتیکز

https://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2018/08/Mathew.gif
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تأثیر که انواع  سایت اسکور یک شاخص ساده برای اندازه گیری تأثیر استنادی مجالت است. بر خالف ضریب

خاصی از مقاالت )مروری و پژوهشی و فنی( را در محاسبه تعداد مقاالت در مخرج کسر در نظر می گیرد، این 

 .شاخص همه انواع مقاالت را در محاسبه خود در نظر می گیرد

ی که است. از آنجای (In press) یک مورد خاص که در سایت اسکور وارد محاسبه نمی گردد، مقاالت زیرچاپ

در محاسبات  bias را از ناشران مختلف در بر نمی گیرد، لذا برای اجتناب از In press اسکوپوس همه مقاالت

این شاخص استنادی، مقاالتی که هنوز در شمارهای از مجله وارد نشده اند، در محاسبه سایت اسکور وارد نمی 

بر تعداد مقاالت سه سال اخیر به دست می آید.  شود. سایت اسکور از تقسیم استنادها به مقاالت سه سال اخیر

 .برای یادگیری اینکه شاخص سایت اسکور چطور محاسبه می شود، این تصویر گویای موضوع است

است که از تقسیم تعداد  15.62(Nature Methods) نشریه ی نیچر متدز ۲۰۱۵برای مثال سایت اسکور 

 ۱۷۱۱۹دریافت کرده )تعداد  ۲۰۱۵این نشریه در سال  ۲۰۱۴و۲۰۱۳،۲۰۱۲استنادهایی که مقاالت سال های 

 به( کسر  مخرج –مقاله  ۱۰۹۶صورت کسر( بر تعداد مقاالت این نشریه در سه سال بیان شده )تعداد  -استناد

 .آید می دست

CiteScore Tracker         

سایت اسکور ترکر شاخص دیگری است که نحوه محاسبه آن همانند سایت اسکور است با این تفاوت که قرار است 

به صورت ماهیانه برای همان سال به روزرسانی شود. البته سایت اسکور فقط یک بار ارائه می شود و دیگر هم 

 .بار تغییر و به روزرسانی در سال است ۱۶تغییر نمی کند ولی سایت اسکور ترکر به دلیل ماهیت خود نیازمند 

CiteScore Percentile   

معرفی شده است. مثال  CiteScore Percentile برای مقایسه دو نشریه در دو حیطه موضوعی مختلف، شاخص

درصد باالیی حوزه ی  ۱ارائه شده است و این بدان معنی است که این نشریه جزء  ۹۹برای نشریه ی نیچر عدد 

حسوب می گردد. چکیده مقاالت در این شاخص محاسبه نمی شوند زیرا اسکوپوس آن ها را تحت پوشش پزشکی م

 .ندارد

 CiteScore نکاتی در خصوص   

 دسترسی به این شاخص ها از طریق اسکوپوس بدون دریافت هیچ هزینه ای آزاد است. 

 بر خالف ضریب تأثیر (IF)که از Journal Citation Reports  شود نحوه محاسبه سایت تولید می

که ضریب تأثیر از آن  JCR اسکور از پایگاه اسکوپوس هست و دارای شفافیت برای همه است. همچنین
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محاسبه می شود بر خالف سایت اسکور به طور آزاد در دسترس همه نیست و نیازمند پرداخت حق 

 .اشتراک می باشد

 اینکه اسکوپوس آنها را تحت پوشش ندارد چکیده مقاالت در این شاخص محاسبه نمی شوند به خاطر. 

 در این شاخص Journal self-citations محاسبه می شوند. 

  ،دالیلی که تمامی مقاالت در محاسبه این شاخص مد نظر قرار می گیرد: کاستن از دستکاری استنادی

محاسبه  نشان دادن تأثیر یک جامع از کل مجله، موافقت نکردن با سیستم طبقه بندی مقاالت در

 .استنادی

 شاخص اسنیپ (Source Normalized Impact Per Paper(SNIP)) 

این شاخص که توسط دانشگاه الیدن پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به استناد براساس کل 

ضوعی استنادهای دریافتی یک حوزه موضوعی می سنجد. بنابراین تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه مو

” ضریب تأثیر به هنجار شده براساس منبع“نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر ارزش بیشتری داشته باشد. شاخص 

یا به اختصار اسنیپ بر مبنای داده های برگرفته از پایگاه اسکوپوس محاسبه می شود. این شاخص با وزن دهی به 

پتانسیل استنادی پایگاه در رشته ی مربوطه( استنادها براساس تعداد کل استنادهای حوزه موضوعی مربوطه )

 .محاسبه می شود تا تفاوت رشته ها به لحاظ رفتار استنادی و نیز به لحاظ میزان پوشش در پایگاه تصحیح شود

در محاسبه ی شاخص اسنیپ از همان اندیشه ضریب تأثیر مجالت بهره گرفته شده است. بدین معنا که میانگین 

 :به می شود و در صورت کسر قرار می گیرد. بنابراین، در صورت کسرداریماستناد بر مقاله محاس
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ضریب تأثیر خام بر پتانسیل استنادی پایگاه در رشته ی مربوطه تقسیم می شود تا تفاوت های رشته ها به لحاظ 

رفتار استنادی و نیز به لحاظ میزان پوشش در پایگاه تصحیح شود. پتانسیل استنادی عبارت است از میانگین شمار 

 :ک مجله یعنیبر مقاله در ی  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۶ارجاعات )سه ساله( برای مثال 

 

 (SNIP)فرمول اسنیپ

 

 شاخص (Scientific Journal Rankings(SJR)) 

معیاری است که بیان می کند تمام استنادها برابر آن چیزی که خلق شده نیست و زمینه موضوعی، کیفیت و 

و هم اهمیت یا  شهرت مجله اثر مستقیم بر ارزش استناد دارد. این معیار هم شمار استنادهای دریافتی یک مجله

اعتبار مجله ای که استنادها از آن می آیند را محاسبه می کند. این شاخص بیشتر برای استناد شبکه ای به مجالت 

برای مقایسه مجالت  SJR از شاخص رتبه بندی مجالتSCImago  .بسیار بزرگ و ناهمگن مناسب می باشد

بتدا هر مجله یک مقدار و اعتبار مشابه را به خود استفاده می کند که در طی دو مرحله محاسبه می شود. ا

 .I/N نشان داده می شود یعنی N و تعداد کل مجالت پایگاه با I اختصاص می دهد. اعتبار مجله با

نفوذ علمی یک مجله را با در نظر گرفتن دو عامل، تعداد استنادها و میزان اهمیت ” رتبه مجاالت سایمگو“شاخص 

اد کننده، تعیین می کند. این میزان از تقسیم میانگین استنادهای وزن دهی شده در یک یا اعتبار مجالت استن

 .سال معین بر تعداد مقاالت سه سال قبل محاسبه می شود

 :عامل مهم است ۳به طور کلی نرمال سازی در این شاخص تحت تأثیر 

 (پوشش پایگاه محاسبه کننده )میزان مجالت نمایه شده در اسکوپوس، 

 مقاالت منتشره در این مجالت و تعداد استنادهای دریافتی هر مقاله، تعداد 

 پرستیژ و کیفیت مجالت. 
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 شاخصIPP (میزان استنادها به هر مقاله منتشر شده در مجله) 

 تأثیر به ازای هر مدرک یا ضریب تأثیر خام مجله که مشابه“شاخص  IPP(Impact per publication) شاخص

“Impact factor”اهدر پایگ JCR  است. برای یک سال معین براساس تقسیم استنادهای مقاالت سه سال قبل

 .بر تعداد مقاالت این سه سال محاسبه می گردد

 

 شاخص اچ(H Index) 

شاخص اچ به لحاظ سادگی، سهولت، کاربرد و داشتن مزایای متعدد نسبت به سایر روش ها در دستیابی به یک 

قرار گرفته است. شاخص اچ به این پرسش پاسخ می دهد که هر یک از عدد معین مورد توجه پژوهشگران 

پژوهشگران به تنهایی چه نقشی در پیشبرد و گسترش مرزهای علوم در حوزه های مختلف دانش بشری دارند؟ 

در اصل شاخص اچ با استفاده از شمارش استنادها به حاصل کار یک پژوهشگر در طول حیات وی امتیاز می دهد. 

خص همزمان هم به کمیت )تعداد مقاله( و هم به کیفیت )تعداد استنادها ( اهمیت می دهد. اندازه گیری این شا

 .دقیق شاخص اچ به میزان جامعیت پایگاه ها بستگی دارد

یا بیشتر از آن است، بنابراین  H تنها مقاالتی را شامل می شود که تعداد استناد به هر یک از آنها برابر با H شاخص

 تعداد از مقاالت اوست که به هر کدام از آنها حداقلH یک پژوهشگر، شاملH متعادل تری است. شاخص شاخص

H  ،بار استناد شده  ۶مقاله داشته باشد که به هر یک حداقل  ۶بار استناد شده باشد. برای مثال اگر یک نویسنده

پس از انجام جستجو، باید مقاالت را  ، H خواهد بود. برای به دست آوردن عدد ۶آن نویسنده،  H باشد، شاخص

بر حسب استناد به ترتیب نزولی مرتب کرد و شماره مقاله را با تعداد استنادها مقایسه نمود تا تعداد استناد مساوی 

 .یا بیشتر از شماره مقاله باشد
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 ضعف شاخص اچ

ه همین جهت خود هرش برای مقایسه از آنجایی که میزان مقاله ها و استنادها با گذشت زمان افزایش می یابد ب

را عرضه کرد. هرش با در نظر گرفتن طول عمر پژوهشی  m دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتشان، پارامتر

را پیشنهاد کرد. در این صورت شاخص هرش به دست  m پژوهشگر و اصالح شاخص اچ متناسب با آن شاخص

 .مان اولین مقاله منتشر شده تقسیم می کنندآمده را بر طول عمر پژوهشی یک محقق از ز

یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت پراستناد است. در مثال زیر یکی از مقاالت بیشتر از 

بار مورد  ۳بار مورد استناد قرار گرفته( در حالی که سایر مقاالت حداکثر ۱۱سایر مقاالت استناد دریافت کرده )

ه اند اما شاخص اچ توجهی به این اختالف نمی کند و البته توجهی به مقاالت با استناد پایین هم استناد واقع شد

 .نمی کند

 

Multiple h index      

در این شاخص نه تنها به استنادات وزن داده می شود، هسته هیرش، و سن مقاالت استناد شده در نظر گرفته می 

یک پژوهشگر که حداقل یکبار مورد استناد قرار گرفته اند نیز مورد لحاظ  شود، بلکه در محاسبه آن تمامی مقاالت

مقاالت و استنادها بصورت نزولی درجدول قرار می h قرار می گیرد. برای محاسبه این شاخص، همانند شاخص

گیرد اما در سطری دیگر سن هر مقاله نیز گنجانده می شود. اما بر خالف محاسبه شاخص های قبلی، بجای 
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ها و هسته های  h و چندین هسته محاسبه می شود و سپس با ترکیب h و یک هسته، چندین h محاسبه یک

 .بدست می آید Multiple h index بدست آمده، اچ جدیدی تحت عنوان

 شاخص جی (G Index) 

هشگران برای اندازه گیری کمّی برونداد علمی پژوهشگران علم فیزیک و سایر پژو” لئو اگه“این شاخص توسط 

پیشنهاد شده است. شاخص جی با استفاده از مجذور تعداد مقاله ها و مقایسه آن با مجموع استنادها در محاسبات، 

 .در واقع مقاله های پراستناد یک پژوهشگر را برجسته تر می کند

ص با استفاده بار یا بیشتر به آن استناد شده باشد. این شاخ ۲مقاالت است که  ( g ) شاخص جی باالترین تعداد

از ضرایب خود، سعی دارد تا از تأثیر مقاله های پراستناد و کم استناد بر نتیجه گیری بکاهد و یکی از نواقص 

مقاله  g برابر است با باالترین رتبه در لیست نزولی مقاالت به ترتیبی که g را برطرف نماید. شاخص H شاخص

باشد.  g2 ، بزرگتر یا مساوی g و مجموع استنادهای مقاله ها تا استناد دریافت کرده باشند g2 اول حداقل تعداد

ارجاع داشته  ۶۴یعنی  ۲به توان  ۸، باید مجموعاً  ۸نویسنده در مثال زیر برابر خواهد بود با  g بنابراین شاخص

 .است ۶۴داریم که بزرگتر از  ۷۳باشیم که با جمع هشت عدد 
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 (Y Index) شاخص وای

 

دارد با در نظر گرفتن کیفیت و کمیّت، نقاط ضعف دیگر شاخص ها را برطرف نماید. بدین این شاخص سعی 

 (PageRank) منظور، از عامل تأثیر به عنوان شاخص کمّی و معادل مقبولیت و از رتبه بر اساس وزن یا رتبه پیچ

در رتبه پیچ و در  به عنوان شاخص کیفی و عامل ارزش استفاده می کند. شاخص وای، حاصل ضرب عامل تأثیر

 .واقع حاصل ضرب کمیّت در کیفیت است و سعی دارد سنجش اعتبار علمی را تا حد امکان کیفی کند

  

 شاخص ام (M-Index) 

هر پژوهشگر به طول مدت فعالیت پژوهشی وی بستگی دارد. زیرا با گذشت زمان، تعداد مقاالت و  h شاخص

جهت، برای مقایسه پژوهشگران در مراحل مختلف دوره فعالیت آن ها، یابد. به همین استنادها به آن افزایش می

آید. منظور معرفی شد. این پارامتر در نتیجه تقسیم هرش هر پژوهشگر بر سن علمی وی به دست می M شاخص

 .گذردهایی است که از زمان انتشار اولین مقاله او میاز سن علمی، شمار سال

 شاخص Subject Sameness Index(SSI) 

 European Science معرفی کردند و در نشریه ۲۰۱۳شاخص هم موضوعی را تیرگر و همکاران در سال 

Editing منتشر شد. فرمول شاخص هم موضوعی به شرح زیر می باشد: 

SSI= SSP/TP, (0≤SSI≤۱) 

SSI    ت وی در دوره زمانی معین،تعداد مقاالت هم موضوع یا مترادف پژوهشگر تقسیم بر تعداد کل مقاالبرابر با 

SSP   تعداد مقاالت هم موضوع یا مترادف پژوهشگر طی دوره زمانی معین که در آنها دست کم یک برابر با

 کلیدواژه موضوعی تکراری یا مترادف وجود دارد،

TP   تعداد کل مقاالت منتشره از سوی یک پژوهشگر در بازه زمانی معینبرابر با. 

عنوان هم موضوع  ۵مقاله و از بین آنها  ۳۰ساله دارای  ۱۰طبق فرمول چنانچه پژوهشگری در یک بازه زمانی 

هرچه عدد بدست آمده از یک بزرگتر باشد، میزان هم ( .  ۰٫۱۶باشند، شاخص هم موضوعی او برابر است با ) 

https://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2018/08/y.gif
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)یا پراکنده کاری زیادی دارد( و اگر موضوعی زیاد و هرچه به یک نزدیک تر باشد میزان هم موضوعی کمتر است

عدد بدست آمده صفر باشد، یعنی هیچ یک از پژوهش های محقق ارتباط موضوعی بهم نداشته و با همدیگر هم 

 .موضوع نیستند

در ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران مورد استفاده  h این شاخص می تواند در کنار سایر شاخص ها همچون

این شاخص در این است که پراکنده کاری محققان در پژوهش هایی که انجام می دهند می قرار گیرد. منطق 

تواند به عنوان یک امتیاز منفی در نظر گرفته شود. و محققانی که دارای پژوهش های همسو و مرتبط با پژوهش 

 .اهد بودهای قبلی هستند در آن حوزه عمیق تر وارد شده و میزان تأثیرگذاری علمی آنها بیشتر خو

 سنجه های جایگزین (Altmetrics) 

آلتمتریکس اندازه گیری تعامالت پژوهشی وب محور است، شامل موضوعاتی از قبیل اینکه چگونه یک پژوهش 

توییت می شود یا درباره آن بالگ نوشته می شود یا بوک مارک می شود. مطالعه و استفاده از سنجه های تأثیر 

 Altmetrics ت در محیط ها و ابزارهای آنالین به عنوان سنجه های جایگزین یاعلمی براساس میزان فعالی

شناخته می شود. در این بحث به جای استفاده از میزان استنادات مجالت به ضریب تأثیر شبکه های اجتماعی 

 (blog)، انعکاس در وبالگ (Likes) ، عالقه مندی (Download) ، بارگذاری (View) نظیر میزان مشاهده

 .شود می توجه..…میزان توئیت شدن و

 

 منابع؛

 .عبدخدا، محمدهیوا. علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 .، دانشگاه علوم پزشکی بابل۱۳۹۶آشنایی با شاخص های علم سنجی مرداد (. ۱۳۹۶فیروز، یمین)

 .علوم پزشکی و درمانی تبریزمحتواهای آموزشی برخط، دانشگاه (. ۱۳۹۵عباسی، فهیمه)

آشنایی با علم سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها. تهران: سازمان مطالعه (. ۱۳۹۲نوروزی چاکلی، عبدالرضا)

 .(و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت
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 علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشورسامانه 

 و

 علم سنجی اعضای هیات علمیسامانه 

 

 سامانه نوپا نموده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به راه اندازی تحقیقات و فناوری معاونت 
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 برای پژوهشگران بسیار راهگشا می باشد.سامانه تشکیل شده است که  ۱۲نوپا از مجموعه سامانه 
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سامانه زیر مجموعه سامانه نوپا است که  ۱۲علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مجموعه سامانه 

 علوم پزشکی کشور را نشان می دهد.و وضعیت علم سنجی دانشگاه های  رتبهم
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تعداد طالعات جزئی تر از جمله کلیک بر روی نام دانشگاه صفحه اختصاصی دانشگاه مربوطه باز شده و ابا 

 را نشان می دهد.دانشگاه  h-indexو مقاالت، استنادات ، اعضای هیات علمی 
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علم سنجی اعضای علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز اطالعات سامانه 

 شان می دهد.هیات علمی را ن

 

 

 

 عضو باز می گردد. نآکلیک بر روی قسمت پروفایل عضو هیات علمی صفحه اختصاصی با 

علم سنجی اعضای هیات علمی به صورت دوره ای توسط سامانه و بر اساس اطالعات علمی پژوهشگران در اطالعات 

شناسه های آکادمیک موجود در رچه هبروزرسانی می گردد. لذا  google scholarو  web of scienceاسکاپوس، 

 به همان نسبت پروفیل پژوهشی آنها در سامانه علم سنجی نیز کاملتر خواهد بود.سامانه اعضا کاملتر باشد، 

اعضای هیات علمی می توانند با وارد شدن به صفحه شخصی خود در سامانه و کلیک بر روی آیکن بروزرسانی، همچنین 

  نوبت معمول نمایند.ارج از ختقاضای بروزرسانی سامانه خود را 
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علمی بیشتر ر نسبت به اعضای هیات نجی دانشگاه های علوم پزشکی کشواس علم سدسترسی کارشنمیزان 

 اعضای هیات علمی صرفا توسط کارشناس مربوطه انجام می گردد.ثبت اطالعات و خروج است و 


