مدیریت منابع علمی ،کتابخانه
مرکزی واسناد
بهناز جعفری
کارشناس ارشد علم سنجی

علم سنجی
•
•
• به عبارتی دانشی که به مطالعه نحوه اندازه گیری و ارزیابی فعالیت های
علمی می پردازد

اهداف علم سنجی
علم سنجی دانش اندازه گیری علم تعریف شده است که با
بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش
کمی ،دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین کرده است
علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به
تولید ،توزیع و استفاده از متون علمی ،علم و پژوهش علمی
را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند.

علم سنجی و علوم وابسته
اطالع سنجی
• کتاب سنجی
• علم سنجی
• مجازسنجی
• وب سنجی

شاخص های علم سنجی
• شاخص های کمی و کیفی مختلفی برای اندازه گیری تولید
علم و سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد.
• از جمله این شاخص ها ؛ تعداد مقاالت ،تعداد مجالت ،و
تعداد نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف است
که در دسته شاخص کمی قرار دارند .تعیین درصد رشد هر
کدام از این شاخص ها و بررسی و مقایسه دوره ای آنها
باعث ایجاد بستر تحلیل کیفی می شود.

شاخص های علم سنجی
شاخص های استنادی از رایج ترین و معتبرترین شاخص های علم
سنجی هستند
مهمترین شاخص های علم سنجی که بر مبنای تحلیل های استنادی
شکل گرفته اند عبارتند از ضریب تاثیر ،ضریب تاثیر رشته ،ارزش
متیو ،نیم عمرارجاعات به مجله  ،تعداد استنادات ،شاخص فوریت،
شاخص  ،hشاخص  ،gشاخص Y
شاخص های تحلیل استنادی توسط پایگاه های استنادی ارائه میشود

مفهوم استناد
• استناد ابزاري است که بین اندیشه هاي جدید و اندیشه هاي پیشین
ارتباط برقرار می کند.
• در یک نوشته علمی ،استناد عبارت است از نقل قول یا ارجاع به سایر
نوشته هاي مرتبط به شیوه اي ساختار یافته و قابل فهم و پیگیري براي
خوانندگان.
• هدف از استناد در درجه نخست نشان دادن صداقت نویسنده در بیان
مطالبی است که پیشتر توسط سایر نویسندگان ابراز شده است.

Web of Science
• ریشه اصلی آن به نمایه استنادي علوم در اوایل دهه  1960باز می گردد
• مشتمل بر سه پایگاه است
•  -نمایه استنادي علوم  -گسترش یافته
•  -نمایه استنادي علوم اجتماعی

• -

نمایه استنادي علوم انسانی و هنر

• )Journal Citation Report (JCR
• • این پایگاه میزان اعتبار و وزن ارزشی هر مجله را بر اساس شاخص هایی
• نظیر ضریب تاثیر مجله محاسبه می کند.

تعداد مقاله ها• Essential Science
• تعداد استنادها
• نسبت استناد به هر مقاله
• این پایگاه مقاله هاي پر استناد و مقاله هاي داغ را نیز معرفی می کند
)Indicators (ESI

In Cites
•
•
•
•

براي نخستین بار در سال  2009معرفی شد.
• امکان تجزیه ،تحلیل و مقایسه دقیق تر ،واقعی تر و تحلیلی تر داده هاي
برگرفته از  web of scienceرا فراهم می کند
• امکان تجزیه و تحلیل هاي موضوعی را فراهم می کند.
• امکان مقایسه نتایج به دست آمده با میانگینها و استانداردهاي جهانی ،منطقه
اي،ملی و مانند آن را فراهم می کند

Scopus
•
• •
•
• •
•
• •
• •

SciVal
• از نظر عملکردی مشابه  incitesعمل می کند.
• برای اولین بار در سال  2009معرفی شد.
• امکان تجزیه و تحلیل های استنادی پیشرفته و عمیق را بر مبنای داده های پایگاه
اسکوپوس فراهم می سازد.
• به نوعی پایگاه استنادی تجزیه و تحلیل عملکرد پژوهشی است.
• با استفاده از سای ول می توان عملکرد پژوهشی یک پژوهشگر ،سازمان ،کشور،
منطقه ،مجله ،گروه پژوهشی و مانند آنها را ارزیابی کرد.
• امکان مقایسه عملکرد هر یک از موارد فوق نسبت به هم قطاران و همچنین نسبت
به استانداردهای جهانی در سای ول فراهم شده است

Google scholar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضعف
• نامشخص بودن دوره زمانی منابع زیر پوشش
• نامشخص بودن دستورالعمل انتخاب منابع زیر پوشش
• نامشخص بودن نحوه ارزیابی های بعدی روی منابع زیر پوشش
• نامشخص بودن الگوریتم های گردآوری و رتبه بندی منابع زیر پوشش
• فراهم نبودن امکانات جستجو مشابه پایگاه های معتبر
قوت
• رایگان بودن
• افزایش میزان پیدایی تولیدات علمی و به دنبال آن افزایش امکان استناد
• متکی نبودن به نوع خاصی از منابع نظیر مجالت و نمایه سازی تمامی انواع منابع
از قبیل کتاب

 H-indexو آشنایی با
پایگاه های ارائه دهنده آن
اچ انیدکس از شاخص های علم سنجی است که در سال 2005
میالدی توسط جورج هیرش در دانشگاه کالیفرنیا ابداع شد .این
شاخص در واقع با هدف تعیین تأثیر و ارزیابی کمی برون داد
پژوهشی محققین ابداع شده است .اچ ایندکس برای یک
محقق ،گروهی از محققان ،مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه است.
محاسبه شاخص اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار
منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می گیرد .به طور
مثال وقتی فردی  5اثر علمی (کتاب ،مقاله و  )...دارد که به هر
کدام از آنها  5بار استناد شده ،اچ ایندکس او  5است.

شاخص اچ H-index
شاخص اچ به این پرسش پاسخ میدهد که هر یک از پژوهشگران به
تنهایی چه نقشی در پیشبرد و گسترش مرزهای علوم در حوزههای
مختلف دانش بشری دارند؟ در اصل شاخص Hبا استفاده از شمارش
استنادها به حاصل کار یک پژوهشگر در طول حیات وی امتیاز می-
دهد .این شاخص همزمان هم به کمیت (تعداد مقاله) و هم به کیفیت
(تعداد استنادات ) اهمیت می دهد .اندازه گیری دقیق شاخص اچ به
میزان جامعیت پایگاه ها بستگی دارد .به همین علت معموال شاخص
اچ یک نفر در پایگاه های مختلف متفاوت است .امروزه این
شاخص معادل  Impact Factorبرای محققین محسوب
میشود

شاخص اچ H-index
درمحاسبهدستیاینشاخص،تعداداستناداتبهترتیب نزولیمرتب
میشودوتعدادمقاالتباتعداداستناداتمقابلآنمقایسه میشود
تاتعداداستناداتباشمارهمقالهبرابریابیشترازآنباشد.شمارهآن
مقاله،نشاندهندهعدد Hنویسندهاست.

 H-indexو آشنایی با
پایگاه های ارائه دهنده آن
مهم ترین پایگاه هایی که  h-indexرا محاسبه
می کنند  ISI ،Scopusو  Google Scholarهستند

شاخص ضریب تاثیر IF
• ضریب تأثیر یاImpact Factorنسبت تعداد استنادهای دریافتی
مقاالت انتشار یافته در طول یک دوره زمانی خاص را می سنجد.
با توجه به اینکه حدود  %20از کل ارجاع ها ،به انتشارات دو سال
قبل صورت می گیرد ،گارفیلد دوره زمانی استناد را دو سال در
نظر گرفته است.
• فرمول ضریب تاثیر :میزان استنادات به یک مجله مشخص در
دوسال تقسیم بر تعداد مقاالت منتشر شده در این مجله در طی دو
سال

شاخص ضریب تاثیر IF

ارزش متیو
یکی از شاخصهای علم سنجی است که توسط موییج در سال 2006
معرفی شد .در واقع شکل اصالح شده ضریب تأثیر است که آن را
در یک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می کند .نحوه
محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقاله های یک مجله در یک
دوره پنج ساله بر تعداد مقاله های همان مجله در همان دوره زمانی
است .که عدد حاصل را با همین نسبتها در کل حوزه مورد
پژوهش اندازه گیری می کند.

ارزش متیو

 Aجمعاستناداتدریکدوره 5سالهدریکمجله
 Bجمعمقاالتمنتشرهدریکدوره 5سالهدریکمجله
 Cتعدادکلاستناداتحوزهموضوعیموردنظردریکدوره 5ساله
 Dتعدادکلمقالههایمنتشرهدرآنحوزهموضوعیدریکدوره 5ساله

شاخص فوریت Immediately index
فرمول شاخص فوریت :درپایانهرسالبهمنظورتعیین سرعت
استنادمقاالتیکمجلهاستفادهمیشود.میزاناستناداتیکمجله
مشخصدرسالآخرتقسیمبرتعدادمقاالتمنتشرشدهدر این
مجلهدرطیهمانسال

شاخص ام M-index
از ضعفهای شاخص اچ این است که نویسندگان تازه کار(به سبب
کوتاه بودن عمر پژوهشی) را نمیتوان با نویسندگان کهنه کار مقایسه
کرد .زیرا که میزان مقاالت و استنادات با گذشت زمان افزایش
مییابد .هرش برای مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره
فعالیتشان ،پارامتر mرا عرضه کرد .هرش با در نظر گرفتن طول
عمر پژوهشی پژوهشگر و اصالح شاخص اچ متناسب با آن شاخص
mرا پیشنهاد کرد .در این صورت شاخص هرش به دست آمده را
بر طول عمر پژوهشی یک محقق (از زمان اولین مقاله منتشر شده)
تقسیم می کنیم.

شاخص جی G-index
یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ ،نادیده گرفتن مقاالت پراستناد است .در
سال  2006شاخص  Gبرای تکمیل عملکرد شاخص  hو رفع این ضعف
توسط دانشمندی بلژیکی به نام اگه معرفی شد .در این شاخص بر خالف
شاخص هرش به مقاالتی که بیشتر مورد استناد قرار می گیرد وزن بیشتری داده
می شود .بنا به تعریف شاخص gبرابر است با باالترین رتبه در لیست نزولی
مقاالت به ترتیبی که gمقاله اول حداقل تعداد g2استناد دریافت کرده باشند
و مجموع استناد های مقاالت تا gبزرگتر یا مساوی g2باشد .با توجه و دقت
در نحوه محاسبه G-Indexدر مییابیم که میزان G-Indexهیچ وقت
کمتر از H-Indexنخواهد بود.

شاخص جی G-index
برای برجسته کردن مقاالت پراستناد و اصالح شاخص اچ مطرح شد .باالترین تعداد مقاالت
است که جی به توان  2یا بیشتر به آن استناد شده است.
تعداداستناددریافتی

مقاالتبهترتیبانتشار

1

1

12

2

3

3

3

4

1

5

در این صورت شاخص اچ این نویسنده  3خواهد بود و این به این معنا است که ایشان
حداقل سه مقاله منتشر کرده اند که هیچ کدام کمتر از  3استناد دریافت نکرده اند .در اینجا
میبینیم که این پژوهشگر  5مقاله منتشر کرده است اما شاخص اچ  3دارد و این به نوعی
نشان دهنده این است که تنها سه مقاله از پنج مقاله بیشتر مورد توجه بوده و در دیگر
پژوهش ها از آن ها استفاده شده و به آن ها استناد داده شده است.

شاخص اچ بی HB -index
پس از مدتی از معرفی شاخص hشاخص دیگری توسط Banksارایه شد.
وی این شاخص را که ملهم از شاخص hبود شاخص h-bنامید که به کمک
آن میتوان موضوعات داغ پژوهشی در هر رشته علمی را بدست آورد .در
توجیه نیاز به چنین شاخصی اظهار میشود که تعیین موضوعات مورد عالقه و
در دست بررسی ،در دنیای پرحجم و وسیع اطالعات ،نیاز به بررسی و
جستجوی فراوان در انواع منابع اطالعاتی دارد و وسیلهای ساده الزم است تا
محققان و مخصوصا دانشجویان دورههای دکترا را در تعیین موضوعات
موردبحث روز و تخصیص موضوع مناسب برای رساله خود به کارآید.

شاخص وای Y-index

شاخص وای سعی دارد با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت به صورت
همزمان ،نقاط ضعف شاخصهای دیگر را برطرف کند .به این منظور
از  IFبه عنوان شاخص کمی و از رتبه فرد یا مجله یا پایگاه  RPبه
عنوان ضریب ارزش یا شاخص کیفی استفاده می کند .بولن،
رودریگز و سمپل در سال  2006این شاخص را پیشهاد کردند.

نیمه عمر استناد Cited Half Life
نیمهعمرارجاعاتیانیمهعمراستناد،تعدادسالهاییاستکهاز
سالارزیابیبایدبهعقببرگشتتاشاهدپنجاهدرصدکل
ارجاعاتبهمجلهدرسالموردارزیابیباشیم.بهعبارتدیگر،این
شاخصمدتزمانیکهنیمیازکلاستناداتبهآنمجلهصورت
پذیرفتهباشدرانشانمیدهدودرحقیقتسرعتکاهشمیزان
ارجاعاتبهمجلهرابیانمیکند.

نیمه عمر استناد Cited Half Life
بدیهی است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای
ارجاعات ،زود از دست بدهند (مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود
بی ارزش شوند) ،تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود.
این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش
یابد .بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد ،نشان می
دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است
و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند .در مجموع هرچه نیمه عمر
ارجاعات به یک مجله بیشتر باشد ،ارزش مجله باالتر می رود.

شاخص مقاله داغ hot paper
مقاالتی که خیلی سریع نسبت به مقاالت مشابه در همان حوزه
موضوعی و همان بازه زمانی استناد دریافت می کنند به عنوان
مقاالت داغ شناخته می شوند .مالک محاسبه تاریخ انتشار نیست.
انتشارات  2سال اخیر در بازه  2ماه اخیر مورد بررسی قرار می گیرد
و انتشاراتی که در این بازه زمانی  2ماهه بیشترین استناد را گرفته و
در  %0.1مقاالت دارای استناد قرار گرفته باشد( .فقط استنادات  2ماه
قبل را شمارش می شود نه کل  2سال)

شاخص بیشترین استناد highly cited paper
دریکبازهزمانی 10سالهوبیشترازآن،استنادهاشمارشمیشود.
برایمقاالتوموضوعاتیکاربردداردکهبهسببماهیتسالیان
سالبهآنهااستنادمیشود.

عامل ویژه Eigenfactor
یكي دیگر از شاخص هاي ارزیابي مجالت در پایگاه ،ISI
شاخص عامل ویژه است .شاخص عامل ویژه با حذف تأثیر
خود استنادي مجالت ،افزایش طول بازده زمانی محاسبه از 2
سال به  5سال  ،افزایش تأثیر استنادات باارزش نسبت به
استنادات كم ارزش و در نظر گرفتن تأثیر استنادات غیر
مستقیم ،برخي ایرادات ضریب تأثیررا رفع كرده است

شاخص های علم سنجی درWOS

وبمتریکس
•

•

•

•

•

شاخص حضور ( :)presenceبا ضریب  20درصد شامل تعداد صفحات ساب دومین ها دانشگاه ها که در موتور
جستجو گوگل نمایه شده است ،می باشد .در این شمارش هر صفحه وب (استاتیک و دینامیک) با یک امتیاز محاسبه
میشود.
معیار میزان تاثیر( :)Impactکه با شمارش لینک های خارجی به ساب دومین ها دانشگاه معرفی میگردد .این
شاخص مهمتر از سایر شاخصهاست و وزنی معادل  50درصد به خود اختصاص می دهد .لینک های خارجی
مشخص کننده اعتبار سازمان ،کارایی علمی ،ارزش اطالعات و سودمندی سرویسهای معرفیشده در صفحات
وبسایتها هستند و با استفاده از دو تهیه کننده مهم  Majestic Seoو Ahrefs
عرضه آزاد اطالعات( :)Opennessنام دارد که براساس تعداد فایل های غنی شامل فایل های متنی ،تصویری و
سایر فایل ها و دارای پسوند نظیر  ppt ،docs ،doc ،pdfو فرمت های دیگر که در گوگل اسکالر قابل بازیابی
باشند ،شمارش و محاسبه میگردد.
برتری علمی( :) Excellenceکه ضریب  15درصد دارد .برای امتیازدهی در این شاخص ها از داده های ارائه
شده توسط رتبه بندی  Scimagoirاستفاده می شود .شاخص برتری علمی نشاندهنده تعداد مقاالت علمی منتشر شده
در مجالت با تاثیر باال  High Impact Factor Journalاز طریق داده های  Scimagoirاست.
http://www.webometrics.info

سامانه هاي پروفایل پژوهشگران

1) Scopus Authors ID
2) Researcher ID
3) ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
4) Google Citation Service

شبکه های اجتماعی
• یکی از خدمات وب  2شبکه های اجتماعی است که تا امروز
شبکه های اجتماعی زیادی ظهور کرده اند  .در قدیم کاربران
تنها امکان دسترسی به اطالعات موجود واستفاده از آن ها را
داشتند و توان ایجاد و تغییر را نداشتند که همان وب سنتی
بود با موجود این مشکل وب  2ظهور پیدا کرد در وب  2کاربر
نی تواند مطالب جدید خود را در آن قرار دهد؛ آنها را ویرایش
کند و دیگران در مورد نظر بدهند از جمله خدمات وب ، 2
شبکه های اجتماعی ،ویکی ها ،بالگ ها .. ،است.

شبکه هاي اجتماعی علمی
Academic social networks

• https://www.researchgate.net
• http://www.mendeley.com/
• http://www.biomedexperts.c
• http://www.academia.edu/
• http://www.linkedin.com

ORCID
در اصل شناسه ای که سایت ORCID
در اختیار پژوهشگران قرار میدهد یک شناسه دیجیتالی  16رقمی  ،منحصربه فرد و
دائمی است کوتاه شده نام
که Open Research and Contributer ID
به منظور برطرف کردن ابهامات نامهای مختلف یک نویسنده ایجادشده است.

https://orcid.org/

http://research.ac.ir/
سامانه نوپا( نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران)
این نظام که به اختصار (نوپا) نامیده می شود ،شامل  12سامانه اطالعات علمی پژوهشی است که  12خدمت نوین پژوهشی را در
دوازدهمین دولت خدمتگزار به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می نماید .در این راهنما  12سامانه اطالعاتی کاربردی نوپا به
طور مختصر معرفی می شوند.
-1کتابخانه ملی پزشکی ایران
 -2بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور
 -3پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور
 -4سامانه مشابهت یاب
 -5سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
-6سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)
 -7بانک مقاالت پزشکی ایران
 -8بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور
 -9فهرست مجالت نامعتبر و جعلی
 -10سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
 -11سامانه منبع یاب ()Resource finder
12-بانک اطالعات طرح های تحقیقات علوم پزشکی کشور

نوپا

(نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران)

