تِ طَر کلی ضاخػْای علن سٌجی را تِ سِ دستِ کلی هی تَاى تقسین کزد:
الف) ضاخع ّای سٌتی علن سٌجی
ضاخع ّای سٌتی علن سٌجی کِ تیطتز تِ ضاخع ّای تحلیل استٌادی هعزٍف ّستٌذ ،عثارتٌذ اس:
◦

ضزیة تأثیز هجالت )،(Journal Impact Factor= JIF

◦ ضزیة تأثیز رضتِ )،(Discipline Impact Factor= DIF
◦ ضاخع فَریت )(Immediacy Index
◦ ًین عوز هتَى یا کٌْگی هتَى ).(Literature Obsolescence
ب) ضاخع ّای جذیذ علن سٌجی
◦ ضاخع ّزش
◦ ضاخع جی
◦ ضاخع ٍای
◦ ارسش هتیَ
ج) ضاخع ّای خاظ ٍ تَهی
اهزٍسُ ارسضیاتی تَلیذات علوی ،هجالت ،داًطوٌذاى ٍ  ...تِ یک ضزٍرت تثذیل ضذُ است ٍ حتی اس
هلشٍهات تَسعِ داًص تِ حساب هی آیذ.
تا تَجِ تِ ًَاقع ضاخع ّای هَجَد ٍ تِ عٌَاى هکول آًْا ،تعذادی اس کطَرّای پیطزفتِ ،جْت
ارسضیاتی ٍ هذیزیت علن ،پژٍّص ٍ فٌاٍری در کطَر خَد تز اساس ضزایط خاظ خَد ،سیاستْایی را
تعییي کزدُ ٍ ضاخع ّای خاغی را تذٍیي ًوَدُ اًذ:
◦ ارسضیاتی پژٍّطی اًگلستاى )(Research Assessment Exercise= RAE
◦ ضاخع کزٍى )(Crown Indicator
◦ ضاخع (Citation Z Score) z

اس آًجا کِ ضٌاختِ تزیي ضاخػْای هَرد استفادُ در پژٍّطْای علن سٌجی دٍ ضاخع ٍ Impact Factor
ّزش  H Indexهی تاضٌذ ایي دٍ ضاخع تِ غَرت ًسثتا هفػل در سیز آهذُ است:
Impact Factor Formula & Calculations
Suppose there is a journal, published some papers in 0202 & 0200
Total

0200

0202

Item

322

072

032

Total
Papers
Published

622

362

042

Citations
Achieved in
0200

ضاخع  Hیکی اس جذیذتزیي ایي ضاخع ّاست کِ تِ لحاظ سادگی ،سَْلت کارتزد ٍ ،داضتي هشایای
هتعذد ًسثت تِ سایز رٍضْا در دستیاتی تِ یک عذد هعیي هَرد تَجِ پژٍّطگزاى قزار گزفتِ است.
ایي ضاخع در سال  0225تَسط ّزش (استاد فیشیک داًطگاُ کالیفزًیا) تِ عٌَاى ضاخػی تزای
سٌجص تزًٍذاد علوی -پژٍّطی پژٍّطگزاى تِ غَرت اًفزادی اتذاع ضذ.
ضاخع اچ تِ ایي پزسص پاسخ هی دّذ کِ ّز یک اس پژٍّطگزاى تِ تٌْایی چِ ًقطی در پیطثزد ٍ
گستزش هزسّای علَم در حَسُ ّای هختلف داًص تطزی دارًذ؟
ایي ضاخع  Hتٌْا هقاالتی را ضاهل هی ضَد کِ تعذاد استٌاد تِ ّز یک اس آًْا تزاتز تا  Hیا تیطتز اس
آى است ،تٌاتزایي ضاخع هتعادلی است.
ضاخع  Hیک پژٍّطگز ،ضاهل  Hتعذاد اس هقاالت اٍست کِ تِ ّز کذام اس آًْا حذاقل  Hتار استٌاد
ضذُ تاضذ.
تزای هثال اگز یک ًَیسٌذُ 6 ،هقالِ داضتِ تاضذ کِ تِ ّز یک دست کن  6تار استٌاد ضذُ تاضذ،
ضاخع  Hآى ًَیسٌذُ 6 ،خَاّذ تَد.

اگز تعذاد هقاالت آى ًَیسٌذُ ،تیطتز اس ٍ 6لی تعذاد استٌادّا کوتز اس  6تاضذ ،در ضاخع ٍ Hی
تأثیزی ًخَاّذ داضت.
تذیْی است ّز چِ عذد  Hتشرگتز تاضذً ،طاى اس تَاى علوی ٍ تأثیزگذاری تیطتز یک پژٍّطگز تز علن
خَاّذ تَد.
ایي ضاخع در ٍاقع تا ّذف ارسیاتی کیفی اثز ٍ ارسیاتی کوی تزٍىداد پژٍّطی هحققیي اتذاع ضذُ
است.
ضاخع  Hتا استفادُ اس ضوارش استٌادّا تِ حاغل کار یک پژٍّطگز در طَل حیات ٍی اهتیاس هی
دّذ.
تزای تِ دست آٍردى عذد  ،Hپس اس اًجام جستجَ ،تایذ هقاالت را تز حسة استٌاد تِ تزتیة ًشٍلی
هزتة کزد ٍ ضوارُ هقالِ را تا تعذاد استٌادّا هقایسِ ًوَد تا تعذاد استٌاد هساٍی یا تیطتز اس ضوارُ
هقالِ تاضذ.
ضوارُ آى هقالًِ ،طاى دٌّذُ عذد ًَ Hیسٌذُ است.
اهزٍسُ ایي ضاخع هعادل  Impact Factorتزای هحققیي هحسَب هیضَد.

اس آى جایی کِ اس هقالِ ضطن تِ تعذ ،تعذاد استٌادّا  6یا کوتز اس  6است ،ضاخع  Hایي پژٍّطگز
فزضی تزاتز تا عذد  6هی تاضذ .یعٌی فقط  6هقالِ اس ایي پژٍّطگز تیطتز یا هساٍی  6استٌاد دریافت
کزدُ است.
اًذاسُ گیزی دقیق ضاخع  Hتِ جاهعیت پایگاُ اطالعاتی هَرد جستجَ تستگی دارد .تِ طَری کِ
ضاخع  Hتِ دست آهذُ اس پایگاُ هختلف اسکَپَس ،گَگل اسکالز ٍ ٍب آٍسایٌس یکساى ًیست.
ضاخع  Hعالٍُ تز هقایسِ ًَیسٌذگاى ،تزای هقایسِ هؤسسات ،داًطگاّْا ٍ حتی کطَرّا ًیش استفادُ
هی ضَد ،اها تایستی تزای چٌیي هقایسِ ّایی تِ عَاهل گًَاگَى اثزگذار تز ایي هقیاس تَجِ کزد.

