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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

علم سنجی

مریم الهیان

کارشناس اطالع رسانی پزشکی



سنجیعلم 

.  انتشارات علمی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای توسعه و پیشرفت جوامع هستند
ازنمودهای انتشاراتی می توان به کتاب، مقاله، نشریه، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی  

.اشاره کرد

میزان تولیدات علمی به عنوان عاملی تأثیرگذار در قدرت و نفوذ کشورها در عرصۀبین 
اری المللی در نظر گرفته میشود؛ بنابراین تولید و بررسی تولیدات علمی در راستای تأثیرگذ

.در جهان مدرن و توسعه برای کشورها اولویت محسوب میگردد



علم سنجی

ابزارهای سنجش علم به عنوان یکی از متداول ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی و مدیریت  
پژوهش در جهان هستند که با استفاده از متغیرهای مؤلفان،انتشارات علمی، استنادات و ارجاعات به  

ارزیابی و سنجش تولیدات علمی منتشر شده درجهان می پردازند تا جریان کمی و کیفی رشد 
تولیدات علمی را که بر اساس روابط جاری میان متون و از طریق استنادات و ارجاعات شکل میگیرد  

.اندازه گیری کنند
از مهم ترین روش های اندازه گیری، سنجش، ارزیابی و بررسی فعالیت های علمی کشورهای مختلف و 

به تبع آن دانشگاه ها و نویسندگان مختلف، ظهور و پیدایش حوزه های سنجش علم مانند  
کتابسنجی،علم سنجی ،اطالع سنجی و وب سنجی است که با استفاده از رویکردها، روش ها و فنون  

. مختلفی سنجش و ارزیابی علم را متحول ساختند
.بدین ترتیب علم سنجی تبدیل به یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی شد



سنجیعلم

شورویهروسیعلماینگیریشکلوشروعنقطه.گرددبرمیمیالدیهفتاددههبهعلماینسابقه•
بهراسنجیعلمآنها.بکاربردندراسنجیعلمواژهکانواودوبوروفباراولینبرایزمانیکه.بود

.کرندتعریفانفورماتیکفرایندگیریاندازهعنوان

اد ،تاریخ علم سنجی در واقع حوزه ای بین رشته ایست که متخصصان جامعه شناسی، فلسفه ،اقتص•
.،کتابداری و اطالع رسانی ،فیزیک ،آمارو سایر رشته ها در آن مشارکت دارند

گیری  ساده ترین تعریفی که از علم سنجی می توان ارائه داد این است که علم سنجی ،علم اندازه•
. و تحلیل علم است



اهداف علم سنجی 

دانشگاهدرتحقیقاتجایگاهارزیابی•

دانشگاهدرتحقیقاتکیفیتارزیابی•

دانشگاهدرعلمیوریبهرهارزیابی•

خودپزوهشی-اموزشیاهدافبهدستیابیدردانشگاهموفقیتمیزان•

مختلفموضوعیهایحوزهدردانشگاهعلمیپیشرفتوضعیتشناسایی•

شناسایی موثرترین عضوهیات علمی و پژوهشگردردانشگاه درحوزه های مختلف•



برخی مفاهیم مرتبط با علم سنجی

(Informetrics)سنجیاطالع

هایجنبهواطالعاتگیریاندازهدرآماریوریاضیهایروشکاربردتوانمیراسنجیاطالع•
.کردمعناآنبامرتبط

همهون،پیرامریاضیهایالگووهاتئوریباهمینطوروسنجشوگیریاندازهبااصوالسنجیاطالع•
.کارداردوسراطالعاتبازیابیوذخیرهواطالعاتهایجنبه

برمیدرراسنجیعلموسنجیکتابکهاستفراگیریمقدمهسنجیاطالعگفتتوانمی•
درموردبتوانتاشودفراهمایزمینهقرارگیرندومورداستفادهمضبوطاطالعاتچنانچه.گیرد

سنجیکتاب"بهبررسیاین:آوردبعمل،مطالعاتیاطالعاتایننیزکاربرانوبکارگیریچگونگی
.گرددمنجرمی"



برخی مفاهیم مرتبط با علم سنجی

(Bibliometrics)کتاب سنجی 

هایسایررسانهوهاکتابدرموردآماریهایروشوریاضیاتکاربردسنجیکتاب•
.استارتباطی

بامتونو،انتشاراتنویسندگانارتباطیالگوهایمطالعهراسنجیکتابلکنستر•
.کندمیتوصیفآماریتحلیلوتجزیهمختلفهایروشبکارگیری



برخی مفاهیم مرتبط با علم سنجی

Cybermetrics))مجازسنجی 

وبازشبخآنبرتاکید،باکلیکجایگاهدراینترنتکمیهایجنبهمطالعهسنجیمجاز•
بکهشهایسایتوبمانند)کنندمیتکمیلوتهیهکنندگاناستفادهراآناطالعاتکه

،پستوبنظیراینترنتخدماتیهمهاگربنابراین.،است(هاوبالگواجتماعیهای
بنامایدهپدیبابگیریمنظردرراآنمانندوهاگوو،گفتمباحثههای،گروهالکترونیکی

.شدخواهیمآشناسنجیمجاز



برخی مفاهیم مرتبط با علم سنجی

(Webometrics) سنجی وب 

ردهاآوریفنوهااطالعاتی،ساختارمنابعازاستفادهوتولیدهایجنبهکمیمطالعه•
.سنجیاطالعوسنجیکتابرویکردهایازاستفادهباوبمحیط



شاخص های علم سنجی

که در اساس کار علم سنجی برپایه بررسی چهار متغیرمولفان ،انتشارات علمی ،مراجع یا منابعی•
تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است و ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از

بی مناسب  علم سنجی برآن است با استفاده از بررسی جداگانه ی متغیرها با ترکی.انتشارمی باشد
.از شاخص های مبتنی بر این متغیرهاخصایص علم و پژوهش علمی را نمایان سازد

ی  تعداد مولفان بعنوان یکی از شاخص های فعالیت علمی در کشورهای مختلف می باشد که م•
.تواندمبنایی برای مقایسه آنهامحسوب شود

مجاری  یکی از.انتشارات علمی تمامی مکاتبات و ارتباطات علمی چاپ شده را می تواندشامل باشد•
.اساسی و رسمی انتشارعلمی مقاالت می باشند



شاخص های علم سنجی

نایدرشدهگنجاندههایاندیشهقدمتبویژهو،خاستگاهمنابعیدهندهنشانعلمیمورداستنادانتشاراتمراجع•
.هستندمقاالت

دهندیمخبرعلمینتایجهایپیشینهازباشد،مراجعمیباآنمرتبطمراجعدهندهنشانعلمیانتشاریکبهارجاعات•
هایروشمشهورترینازیکعلمیارجاعاتتحلیلوتجزیهامروزه.هستندعلمیتاثیرونفوذدهندهنشانارجاعاتاما

.استسنجیعلم

ریعنصتواندمیاستعلمیمتختلفاجتماعاتدرپژوهشکنندهتوصیفکهسنجیعلمهایشاخصانتشارمداوم•
کمییابیارزش.باشدعلومدرامکاناتوبودجهتخصیصچگونگیوگذاریسیاستوتحقیقمدیریتکارآمدبرایومفید
هزینهبانندبتواتاباشدریزانبرنامهومسئوالنبرایبزرگیکمکتواندمیشودمیتوسعهوباروریبهمنجرکهعلوم

.ثرباشندکشورمواجتماعی-اقتصادیساختارسازیبهیینهوبردهانسانیومالیازمنابعرااستفادهکمتربیشترین



شاخص های علم سنجی

تغیرمچهارشمارشومحاسبهازشدهاستنتاجوبرگرفتهها،شاخصسنجیعلممطالعاتاکثردر•
.استاستنادومولف،انتشار،ارجاع

تنادیاسهایتحلیلدرآنباالیکارآمدیوکیفیتبهآننسبیتوجهدلیلبهاستنادشاخص•
.استسنجیعلمهایشاخصترینمعتبروترینرایجاز،یکی

رفتهگشکلاستنادیتحلیلواستنادشاخصمبنایبرکهسنجیعلمهایشاخصترینازمهم•
هرشمتون،شاخصکهنگییاعلمیمتونعمرفوریت،نیم،شاخصتاثیرضریب:ازاندعبارتاند

.شودمیاستفادهمختلفهایکشوردرکهعلمسنجشهایروشومتیو،ارزش



انواع شاخص های علم سنجی

شاخص های ارزیابی پژوهشگران

(H-index)هرششاخص•

(G-index)جیشاخص•

(M-index)امپارامتر•



شاخص های ارزیابی مجالت

impact)مجلهتاثیرضریب• factor journal)

Discpline)رشتهتاثیرضریب• impact factor))

immediacy)فوریتشاخص• index)

cited)عمرنیمهشاخص• half life)

(MathewValue)متیوارزش•

(Y-index)وایشاخص•

JCRدرمجالتارزیابیهایشاخص•

SCOPUSدرمجالتارزیابیهایشاخص•



شاخص هرش

بارHکمدستهاآنازکدامهربهکهاوستمقاالتازتعدادHشاملپژوهشگر،یکHشاخص•
بار6کمدستکدامهربهکهباشدداشتهمقاله6نویسندهیکاگریعنیباشد،شدهاستناد
ازبیشترنویسندههمانمقاالتتعداداگر.بودخواهد6نویسندهآنHشاخصباشد،شدهاستناد

بدیهی.داشتنخواهدتأثیریویHشاخصدرباشد،6ازترکمهاآنبهاستنادتعدادومقاله6
علمربپژوهشگریکبیشترتأثیرگذاریوعلمیتوانازنشانباشد،بزرگترHعددچههراست

اتحیطولدرپژوهشگریککارحاصلبهاستنادهاشمارشازاستفادهباشاخصاین.بودخواهد
.دهدمیامتیازاو

Webهایپایگاهتوسطهرششاخص• of Science،Scopus،Google Scholarمیمحاسبه
.شود



gشاخص 

ر در این شاخص بر خالف شاخص هرش به مقاالتی که بیشت.است{هرش }تعدیل یافتۀ شاخص gشاخص •
.مورد استناد قرار می گیرند، اهمیت بیشتری داده می شود

برابر تعداد مقاالت و یا بیشتر به آن 𝒈𝟐عبارت است از بیشترین تعداد مقاالتى که در مجموع gشاخص •
 .استناد شده است

.  شاخص جی ایندکس  هیچ وقت کمتر از اچ ایندکس نمی شود•

این شاخص ها از نظر سطح سنجش بعدها توسعه داده شدند، به گونه اى که عالوه بر•

.استفاده در سطح فردى، در سطح سازمانى و کشورها نیز به کار گرفته شدند•



mپارامتر

.آیدمیدستبهویعلمیسنبرمحققهرهرششاخصتقسیمازmپارامتر•

.ردگذمیمحققمقالۀاولینانتشارزمانازکهاستهاییسالتعدادعلمیسنازمنظور•

ید با با ام ایندکس ،شاخص هرش به گونه ای نرمالیزه می شود که پژوهشگران قدیمی و جد•
هم مقایسه می شوند



ضریب تاثیر مجله

شریاتنرتبه بندیومقایسهارزیابی،بهشاخصاین.استکمیشاخصیکتاثیرضریب•
هنشان دهندهمچنین.می پردازدبین المللیوملیسطحدرمختلفرشته هایدرعلمی

ردشدهچاپمقالهیکبهمشخصزمانیدورهیکطولدرکهاستاستنادهاییفراوانی
بضریبامقالهانتشارکهاستاهمیتدارایآن جاازشاخصاین.می شوددادهنشریهیک

نتشارابرایپژوهشگرانروایناز.می دهدافزایشنیزراآنشدنخواندهشانسباال،تاثیر
.هستندباالتاثیرضریببامجالتیدنبالبههموارهخودمقاالت



محاسبه ضریب تاثیر

نحوه محاسبه . ساله5ساله و ضریب تاثیر 2نوع ضریب تاثیر وجود دارد؛ ضریب تاثیر دو •
.آنها شبیه به هم است

:این فرمول به صورت زیر محاسبه می شود2017برای مثال برای سال •

توسط مقاالت چاپ شده در 2017استنادهای دریافت شده در سال : ضریب تاثیر دو ساله•
2015و 2016تقسیم بر مجموع مقاالت چاپ شده در سال 2017و 2016سال 

درشدهچاپمقاالتتوسط2017سالدرشدهدریافتاستنادهای:سالهپنجتاثیرضریب•
2016تا2012سالدرشدهچاپمقاالتمجموعبرتقسیم2016تا2012سال



ضریب تاثیر رشته و شاخص فوریت

ضریب تأثیر رشته 

.معرفی شد1978در سال ( Hirst)ضریب تأثیر رشته توسط هرست•

.    هدف ضریب تاثیر رشته مطالعه اهمیت مجالت هسته در یک رشته علمی است•

شاخص فوریت

اد شاخص فوریت یا آنی نشان می دهد به چه سرعت مقاله های منتشر شده در یک نشریه استن•
برای محاسبه، تعداد استنادهایی را که مقاله های یک نشریه در یک سال. دریافت می کنند

.مشخص دریافت کرده اند بر تعداد مقاله های نشریه در همان سال تقسیم می شود



شاخص نیمه عمر 

عمر ارجاع ها یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقبنیمه •
یگر،  به عبارت د. برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاع ها به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم

ی  این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادها به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان م
بدیهی است که وقتی. دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاع ها به مجله را بیان می کند

مقاله ها سطحی باشند و  )مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند 
این موضوع باعث. ، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود(خیلی زود بی ارزش شوند

ه  بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجل. می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد
نوز  بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و ه

در مجموع هرچه نیمه عمر ارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش. مورد ارجاع قرار می گیرند
.مجله باالتر می رود



متیوارزش 

توسط موییج معرفی 2006شاخص شکل اصالح شده ضریب تأثیر است که در سال این •
ارزش متیو در یک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می شود مقاله های . شد

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

اله بر نحوه محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقاله های یک مجله در یک دوره پنج س•
تعداد مقاله های همان مجله در همان دوره زمانی است که عدد حاصل را با همین نسبت ها 

.نمایددر کل حوزه مورد پژوهش اندازه گیری می 


