
 سنجیهای علمشاخص

اند که خود میزانی ها به مفهوم چیزیهم معناست. این واژه indexو  indicatorهایی مانند در زبان التین این واژه با واژه

دهند و قضاوت درباره کمیت یا کیفیت آن بر عهده کسانی است که از کنند، بلکه میزان یک معیار را نشان میرا ارائه نمی

 (.1390های دیگر مقایسه کنند.) نوروزی چاکلی، کنند؛ این افراد ممکن است آن را با کمیتشاخص استفاده می

 شاخص چیست؟

 گیری که دارای وجه مشترک هستند.متغیرهای قابل اندازه 

 رد،پیشرفت، کنند.)کیفیت، عملکگیری نیستند ولی قابل تحقیق هستند، منعکس میهایی را که مستقیما قابل اندازهجنبه

 سودمندی، اثرگذاری و...(.

 یا خیر.اند دهند نتایج محقق شدهشواهدی هستند بر وجود یک شرایط مشخص و یا نشان می 

 رسانند.یاری می  به عنوان ابزارهای تحلیل، سیاستگذاران را در تحلیل 

این  هایی نشان دهند که بیانگر آن کیفیت باشد.ها را به صورت کمیتکنند تا کیفیتسنجی پیوسته تالش میپژوهشگران علم

 (.1396شوند.)یمین فیروز،سنجی با عنوان شاخص شناخته میمعیارهای کمی در علم

رش چهار متغیر مؤلف، انتشار، ارجاع و ها برگرفته و استتنتاج شده از محاسبه و شماسنجی، شاخصدر اکثر مطالعات علم

جترین های استنادی، یکی از رایاستناد هستند. شاخص استناد به دلیل توجه نسبی آن به کیفیت و کارآمدی باالی آن در تحلیل

سنجی که بر مبنای شاخص استناد و تحلیل استنادی های علمسنجی است. از مهمترین شاخصهای علمو معتبرترین شاخص

اند و در متون مختلف بارها به آنها اشاره شده است، عبارتند از: ضریب تأثیر، شاخص فوریت، نیم عمر متون گرفته شکل

های سنجش علم که در کشورها و مؤسسات مختلف استفاده علمی یا کهنگی متون، شاخص هرش، تأثیر متیو و روش

 (.1386پور،شود.)امینمی

 های تحلیل استنادی معروف هستند، عبارتند از:به شاخص که بیشتر سنجیهای سنتی علمشاخص

 ( ضریب تاثیر مجالتJournal impact factor= JIF) 

 ضریب تاثیر رشته  (Discipline impact factor= DIF) 

  شاخص فوریتImmediacy Inde) ) 

 ( نیم عمر متون یا کهنگی متونLiterature Obsolescence) 

 

 سنجیهای نوین علمشاخص

 خص هرششا 

 شاخص جی 

 شاخص وای 

 ارزش متیو 

 

  Citation)شاخص استناد )

 ای ساختاریافته و قابل فهم و قابل پیگیری برای خوانندگان.های مرتبط به شیوهنقل قول یا ارجاع به سایر نوشته



 دالیل استناد به دیگران:

 ارزش و احترام به صاحبنظران .1

 تایید کار دیگران .2

 تایید کار خود  .3

 مقایسه اثر خود با کار دیگران .4

 ادامه کار دیگران و ...... .5

های بعدی)استنادهای دریافتی از آثار بعدی( مورد در بررسی استنادی ارزش هر مدرک بر اساس تاثیر آن مقاله و نوشته

ود و شد مقاسه میای از یک زنجیره با مقاالت قبلی و بعدی خوگیرد. بدین ترتیب هر مقاله به عنوان حلقهبررسی قرار می

ریق شوند.همچنین از طاند به عنوان موثرترین مقاالت آن حوزه شناخته میمقاالتی که بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده

ن گیرند و در آرسیم که پیوسته مورد استناد قرار میردگیری استنادها در یک حوزه پژوهشی به گروهی از پژوهشگران می

 اند.ن استنادها بودهحوزه دارای بیشتری

استناد به یک مدرک نشان دهنده نفوذ و تاثیر علمی آن مدرک است. تعداد استنادهای دریافتی مدارک نشان دهنده جایگاه آن 

کنند در تکامل دانش و معرفت آن حوزه مدرک در ساختار معرفتی آن حوزه است. مقاالتی که استنادهای زیادی دریافت می

 دارای سهم هستند.

 دالیل استناد

 قدردانی از پژوهشگران قبلی 

 اعتباربخشی به پژوهش خود 

 مستندسازی و ارائه دلیلی برای اثبات ادعاها 

 نشان دادن ارتباط موضوعی اثر خود با آثار پیشین 

 نقد کردن آثار دیگران 

 تهیه پیشینه مطالعات 

 

 (Self – Citationشاخص خوداستنادی)

 قیم بر ضریب تاثیر داشته باشد.تواند تاثیر مستخوداستنادی می

درصد  20دارای خوداستنادی کمتر یا مساوی  ISIدرصد مجالت فهرست شده در  80خوداستنادی امری طبیعی است و 

 هستند.

 انواع خوداستنادی 

کننده و  (: استناد دادن نویسنده به آثار قبلی خود ) زمانی که شخص استنادAuthor Self- Citation خوداستنادی نویسنده )

 استناد شونده یکسان هستند(

ای که مقاله در آن منتشر میشود) (: استناد به مقاالت چاپ شده در مجلهJournal Self – Citationخوداستنادی مجله )

 اند(مدرک استناد شونده و استناد کننده هر دو در یک مجله منتشر شده

(: استناد دادن به آثاری که توسط همان سازمان در گذشته منتشر Institutional Self – Citationخوداستنادی سازمانی )

 اند(.شده است) شخص استناد کننده و استناد شونده متعلق به یک سازمان بوده



 

 ((Productivityشاخص تولید

ترین شاخص برای سنجش عملکرد افراد، سازمانها و کشورها، بررسی تولیدات علمی از طریق شمارش ترین و ابتدائیساده

تعداد مدارک علمی تولید شده است. در شاخص تولید تعداد مدارک تولید شده توسط فرد، سازمان ، دانشگاه و ... در یک 

 گیرد.بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می

 های دیگر علمی افرادسنجی(، کمیت فعالیتخص تولید بعضا در خصوص ارزیابی عملکرد افراد )و نه در مطالعات علمشا

 :گیردهم مورد سنجش کمی قرار می

 های علمیارایه

 های علمیشرکت در همایش

 تعداد دانشجویان تحت راهنمایی

 های پژوهشیتعداد پروژه

 هاتعداد داوری

 های ثبت اختراع و هر فعالیت علمی دیگرنقد کتاب، پروانه

 

 (Impact Factorشاخص ضریب تاثیر) 

توسط بنبانگذار آی اس آی، مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی برای  1995ضریب تأثیر اولین بار در سال 

 ها به کار رفت.گزینش بهترین مجله

ها مورد استفاده بندی و ارزیابی مجلهای در درجهگستردهترین شاخص است که امروزه به طور شاخص تاثیر، کاربردی

دهد. شاخص تاثیر به ها نشان میگیرد، در حقیقت توانایی مجله و هیات تحریریه آن را در جذب بهترین مقالهقرار می

و  شت، چکیدهصورت میانگین ارجاعات به یک مورد قابل استناد )نظیر یک مقاله پژوهشی، مروری، نامه به سردبیر، یاددا

...( در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین تعریف شده است. به عبارتی تعداد ارجاعات به مدارک منتشر شده 

 در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مدارک منتشر شده همان دو سال است.

معیاری  توانددهد. ضریب تاثیر مین میضریب تاثیر کمیتی است که میزان متوسط استناد به مقاالت یک مجله علمی را نشا

باشد برای نشان دادن میزان نفوذ علمی یک مجله در یک حوزه علمی و تحقیقی خاص. در یک رشته علمی، مجالت دارای 

باشند. مجالت دارای ضریب تاثیر باالتر مقاالتی را ضریب تاثیر باالتر دارای اهمیت بیشتری نسبت به مجالت دیگر می

 گیرند.کنند که در مقایسه با مقاالت مجالت دارای ضریب تاثیر پایین تر بیشتر مورد استناد قرار میمنتشر می

 

 (Discipline Impact Factor= DIFشاخص ضریب تاثیر رشته )



معرفی شد. هدف آن مطالعه اهمیت مجالت هسته در یک رشته  1978( در سال hirstضریب تاثیر رشته توسط هیرست)

شوند. در واقع در این روش تعداد اندکی از مجالت که ضریب تاثیر باالیی در یک رشته دارند، شناسایی میعلمی بود، 

 گیرد.گیری دفعاتی است که یک مقاله در یک مجله از مقاالت هسته مورد نظرمورد استناد قرار میتعداد اندازه

 

 (Immediacy Indexشاخص فوریت )

و فوری اثر در یک مجله علمی منتشر شده است. که همراه با   گیری چگونه موضعیزهشاخص آنی یا شاخص فوریت، اندا

برای آن دسته از مجالت که در   گیری ضریب تاثیر بهتر شناخته شده است و هر سال توسط موسسه اطالعات علمیاندازه

گزارش استنادی مجله منتشر شده  های آنی ساالنه در، محاسبه شده است. هر دو ضریب تاثیر و شاخصاندآن نمایه شده

 است.

 شود.شاخص فوریت به منظور تعیین سرعت استناد مقاالت یک مجله، استفاده می

 

 (Cited Half Lifeعمر استناد)شاخص نیمه

کل هایي است که از سال ارزیابي باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد عمر استناد، تعداد سالعمر ارجاعات یا نیمهنیمه

ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابي باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زماني که نیمي از کل استنادات به آن 

کند. بدیهي است دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان ميمجله صورت پذیرفته باشد را نشان مي

ها سطحي باشند و خیلي زود بي اي ارجاعات، زود از دست بدهند )مقالههاي یک مجله ارزش خود را برکه وقتي مقاله

عمر ارجاعات به مجله شود که نیمهشود. این موضوع باعث ميهاي جدید مجله ارجاع داده مي ارزش شوند(، تنها به مقاله 

هاي مجله در طول زمان ش مقالهدهد که ارزعمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان ميکاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه

یک مجله بیشتر باشد  بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند . در مجموع هر چه نیمه عمر ارجاعات به 

 ، ارزش مجله باالتر می رود.

ه نوعی سرعت کاهش است و ب های آن مجلهدهنده ارزش ماندگاری باالی مقالهنشان عمر استناد باالتر برای یک مجلهنیمه 

 .دهدنشان می را میزان ارجاعات به آن مجله

 دهدمیزان ارجاعات به مقاالت چاپ شده در مجله را نشان می (Cited half life)  عمر استنادشاخص نیمه

ده حفظ ش های مجله در طول زمان بیشتردهد که ارزش مقالهعمر استناد یک مجله بیشتر باشد نشان میاین هر چه نیمهبنابر

عمر استناد یک مجله بزرگتر باشد، ارزش مجله باالتر گیرند. در مجموع، هر چه نیمهاست و هنوز مورد ارجاع قرار می

 .رودمی

 (Mathew Valueشاخص ارزش متیو)

معرفی شد. در واقع شکل اصالح شده ضریب تأثیر  2006سنجی است که توسط موییج در سال های علمیکی از شاخص

 کند. نحوه محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقالهاست که آن را در یک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می

های همان مجله در همان دوره زمانی است. که عدد حاصل را با همین های یک مجله در یک دوره پنج ساله بر تعداد مقاله

 کند. گیری می ها در کل حوزه مورد پژوهش اندازهنسبت

 



 (H- Index شاخص هرش )

شاخصی را برای ارزیابی برونداد علمی محققان پیشنهاد نمود که در   Hirschمیالدی ریاضیدانی به نام  2005در سال 

 عین سادگی و سهولت کاربرد ، نسبت به سایر شیوه های متداول ارزیابی ، دارای مزایای بسیاری است.

له از مقا hبار استناد شده باشد اگر   hتعداد از مقاالت وی که به هر کدام دسته کم  hیک پژوهشگر عبارتست از  hشاخص 

بار استناد دریافت کرده باشد، آن محقق دارای  hسال کار علمی، هر کدام حداقل  nکل مقاالت منتشر شده یک محقق طی 

 است. hشاخص 

دهد که هر یک از پژوهشگران به تنهایی چه نقشی در پیشبرد و گسترش مرزهای علوم شاخص اچ به این پرسش پاسخ می

رند؟ در اصل شاخص اچ با استفاده از شمارش استنادها به حاصل کار یک پژوهشگر های مختلف دانش بشری دادر حوزه

هم به کمیت)تعداد مقاله( و هم به کیفیت)تعداد استنادات( اهمیت   دهد.این شاخص همزماندر طول حیات وی امتیاز می

 دهد.می

های علت شاخص اچ یک نفر در پایگاه ها بستگی دارد. به همینگیری دقیق شاخص اچ به میزان جامعیت پایگاهاندازه

 هستند. Google Scholarو  Scopus ،  ISIرا محاسبه می کنند  H-indexترین پایگاههایی که مختلف متفاوت است. مهم

 

 ( (M- indexشاخص ام 

کهنه  ویسندگانتوان با نبودن عمر پژوهشی( را نمیکار )به سبب کوتاهاز ضعفهای شاخص اچ این است که نویسندگان تازه

 یابد.کار مقایسه کرد. زیرا که میزان مقاالت و استنادات با گذشت زمان افزایش می

 

 (G- indexشاخص) 

برای تکمیل عملکرد  G شاخص ۲۰۰۶های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت پراستناد است. در سال یکی دیگر از ضعف

م اگه معرفی شد. در این شاخص بر خالف شاخص هرش به و رفع این ضعف توسط دانشمندی بلژیکی به نا h شاخص

برابر است با باالترین رتبه  g شود. بنا به تعریف شاخصگیرد وزن بیشتری داده میمقاالتی که بیشتر مورد استناد قرار می

ستناد های مقاالت استناد دریافت کرده باشند و مجموع ا g2 مقاله اول حداقل تعداد g در لیست نزولی مقاالت به ترتیبی که

هیچ وقت کمتر  G-Index یابیم که میزاندر می G-Index باشد. با توجه و دقت در نحوه محاسبه g2 بزرگتر یا مساویg تا

 .نخواهد بود H-Index از

 یا بیشتر 2کردن مقاالت پراستناد و اصالح شاخص اچ مطرح شد. باالترین تعداد مقاالت است که جی به توان برای برجسته

 .به آن استناد شده است

به بعد فراوانی تجمعی استنادات کمتر از ضریب  2به توان  6شاخص جی است زیرا از  6به عنوان مثال در جدول زیر عدد 

 .است 2جی به توان 

  1     2     3     4     5     6      7     8     9     10    11                       تعداد مقاالت 

 8     7     6     6     5     5      4      3     1       0     0                  ستنادات تعداد ا

 8    15   21   27   32   37    41   44    45     45    45      فراوانی تجمعی استنادات



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

شاخص جی: برای برجسته کردن مقاالت پراستناد و اصالح شاخص اچ مطرح شد. باالترین تعداد مقاالت است که جی به 

 .یا بیشتر به آن استناد شده است (g2) 2توان 

 ( HB-Index شاخص اچ بی ) 

نامید که به  h-b  خصارایه شد. وی این شاخص را شا Banks شاخص دیگری توسط h پس از مدتی از معرفی شاخص

توان موضوعات داغ پژوهشی در هر رشته علمی را بدست آورد. در توجیه نیاز به چنین شاخصی اظهار کمک آن می

شود که تعیین موضوعات مورد عالقه و در دست بررسی، در دنیای پرحجم و وسیع اطالعات، نیاز به بررسی و می

های ای ساده الزم است تا محققان و مخصوصا دانشجویان دورهرد و وسیلهجستجوی فراوان در انواع منابع اطالعاتی دا

 .دکترا را در تعیین موضوعات مورد بحث روز و تخصیص موضوع مناسب برای رساله خود به کار آید

 

 

 (SNIP) شاخص اسنیپ

فتی تناد بر اساس کل استنادات دریااین شاخص که توسط دانشگاه الیدن پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به اس

سنجد. بنابر این تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی یک حوزه موضوعی می

 دیگر ارزش بیشتری داشته باشد. این شاخص در پایگاه اسکوپوس قابل مشاهده است.

 گیرد.استنادی و استنادهای همکاران را در نظر نمیکند یعنی خود این شاخص استنادهای دورتر را بررسی می

 SNIPمزایای

 تر است.از نظر بازه زمانی منطقی♦ 

 پوشش پایگاهی بهتری دارد.♦ 

 لحاظ کردن نوع یکسانی از منابع در شمارش استنادها و مقاالت. ♦

هایی که بهترین عملکرد را در حیطه موضوعی مد کمک به اعضای هیئت علمی و پژوهشگران جهت یافتن ژورنال ♦

 نظرشان دارند.

 های موضوعی که احتمال استناد به آنها کمتر است ارزش باالتری دارد.در حیطه ♦

  Y- indexشاخص وای 

های دیگر را برطرف همزمان، نقاط ضعف شاخص شاخص وای سعی دارد با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت به صورت

به عنوان ضریب ارزش یا شاخص  RP به عنوان شاخص کمی و از رتبه فرد یا مجله یا پایگاه IF کند. به این منظور از

 این شاخص را پیشهاد کردند. 2006کند. بولن، رودریگز و سمپل در سال کیفی استفاده می

 Citescore شاخص



گیری تاثیر استنادی مجالت است. بر خالف ضریب تاثیر که انواع خاصی از خص ساده برای اندازهاسکور یک شاسایت

گیرد، این شاخص همه انواع مقاالت )مروری و پژوهشی و فنی( را در محاسبه تعداد مقاالت در مخرج کسر در نظر می

 .گیردمقاالت را در محاسبه خود در نظر می

 Citescore نکاتی در خصوص

 .ای آزاد استدسترسی به این شاخص ها از طریق اسکوپوس بدون دریافت هیچ هزینه •

شود نحوه محاسبه سایت اسکور از پایگاه تولید می Journal Citation Reports که از (IF) بر خالف ضریب تاثیر •

شود بر خالف یکه ضریب تاثیر از آن محاسبه م JCR اسکوپوس هست و دارای شفافیت برای همه است. همچنین

 .باشدطور آزاد در دسترس همه نیست و نیازمند پرداخت حق اشتراک میاسکور به سایت

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

ستکاری استنادی، نشان دادن تاثیری گیرد: کاستن از ددالیلی که تمامی مقاالت در محاسبه این شاخص مد نظر قرار می •

 .بندی مقاالت در محاسبه استنادیجامع از کل مجله، موافقت نکردن با سیستم طبقه

 

 SSI(subject sameness index)شاخص 

 European scienceمعرفی کردند و در نشریه  2013موضوعی را تیرگر و همکاران در سال شاخص هم

editing  .منتشر شد 

در ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران مورد استفاده قرار   hها همچون تواند در کنار سایر شاخصمی این شاخص

 گیرد.

تواند به عنوان یک امتیاز منفی دهند میمنطق این شاخص در این است که پراکنده کاری محققان در پژوهشهایی که انجام می

 تر واردهای همسو و مرتبط با پژوهشهای قبلی هستند در آن حوزه عمیقدارای پژوهش  که  در نظر گرفته شود. و محققانی

 شده و میزان تاثیر گذاری علمی آنها بیشتر خواهد بود.
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