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 مقدمه

موسسات و  ،تولیدات علمی نویسندگان و محققانامروزه شاخص های کمی و کیفی زیادی برای سنجش 

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر جهان است و شاخص  ،شاخص کمیت کشورها وجود دارد.

دانشمندان با  کشورهاست.یا موسسات و  عداد استنادها و ارجاعات داده شده به مقاالت علمی افراد،کیفیت ت

جهت اندازه گیری برون داد علمی پژوهشگران معیارهای جدیدی را  ،کمیت و کیفیتادغام این دو فاکتور 

 .اشاره کرد 1ایندکس ابداع کرده اند که از جمله این معیارها می توان به شاخص اچ

 کل کیفی ارزیابی هدف با اثرگذاری آن ها و تولیدات بررسی  منظور به میالدی 5002 سال  در بار نخستین 

  جورج نام به فیزیکدانی توسگگ  ایندکس 2هایرش اچ ایندکس یا شگگاخص ،پژوهشگگگر یک عملی برونداد

                      . توجه قرار گرفت  مورد  علوم های  حوزه همه  در و به تدریج   شگگگد ابداع در دانشگگگگاه کالیفرنیا     3هایرش 

  محقق یک آثار به سایر نویسندگان یا محققان  سوی   از که است  استناداتی  تعداد شاخص،  این محاسبه  اساس 

ابزاری برای ارزیابی علمی پژوهشگگگران اسگگت که میزان تگثیرگذاری آن ها را در  در واقع  .گیرد می صگگورت

شبرد علم   شان داده و به  پی شی محققین می پردازد را ن صیف بهره  آن تو هدف ارزیابی کمی برون داد پژوه

شگر  شد  ان وری علمی و تاثیر پژوه شده به آثار       . می با ستنادات داده  شاخص بر مبنای توزیع ا سبه این  محا

منتشگگگره یک فرد یا گروهی از افراد صگگگورت می گیرد و برای یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا یک        

 قابل محاسبه است. زنی دانشگاه
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مقاله است که به آن   00دارای   است، یعنی این فرد  H=00ایندکس شخصی برابر با    اچبه عنوان مثال وقتی 

 بار و بیشتر استناد گردیده است. 00 حداقلمقاالت، 

 

 

 محاسبه شاخص اچ به صورت دستی برای پژوهشگر فرضی

 در نتایج جستجو مشاهده و نظر مورد جستجوی نویسنده از پس برای محاسبه شاخص اچ به صورت دستی،

مرتب نموده و تعداد مقاالت را با تعداد  و به ترتیب نزولی استناد حسب بر مقاالت را مختلف، سال های

استنادات مقایسه می کنیم تا جایی که شماره استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد. آن شماره نشان 

 وهشگر می باشد.دهنده شاخص اچ پژ

 

 شماره مقاله 1 2 3 4 5 *6 7 8 9 11

 تعداد استناد 12 12 11 9 8 *6 4 3 3 1
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 منابع ارائه دهنده شاخص اچ

 مهم ترین منابعی که شاخص اچ را محاسبه می کنند عبارتند از:

Scopus 
شارات  محصوالت  از اسکوپوس  اطالعاتی پایگاه سیار  منابع از الزویر، انت  شاخص  این ئهارا به که است  معتبری ب

  وارد  Diglib.iums.ac.ir آدرس به  الکترونیک کتابخانه طریق از شاااخص، این مشاااه ه برای. پردازد می

سکوپوس  پایگاه صلی  صفحه  در سپس  و شوی   ا سن ه  جستجوی  صفحه  وارد ا   را خود نظر مورد نام و ش ه  نوی

ستجو  سبه  این پایگاه برای .نمایی  ج ضر  حال اچ در شاخص  محا  بعد به 0992 سال  به مقاالت مربوط از حا

ستفاده  صورت  .نماید می ا شر  سال  این از قبل که مقاالتی که در این  . وندش  می گرفته نادیده اند، شده  منت

ستناد  مورد دفعات به مقاالت همان است  ممکن آن که حال  در شاخص اچ  به دسترسی  . باشند  گرفته قرار ا

 .نیست اشتراك مستلزم اسکوپوس
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اطالعات کامل مربوط به نویسنده، تعداد مقاالت، تعداد استنادات و شاخص اچ و نمودار آن در این قسمت 

 قابل مشاهده است.

Web of Knowledge 

پایگاه وب  های بخش از که باشد می 4پایگاه وب آو ساینس اچ، شاخص محاسبه برای ابزارها بهترین از یکی

 دنظرم حال زمان تا ابتدا از را نویسنده یک مقاالت کلیه ،اچ شاخص محاسبه برای ابزار این. می باشد  2آو نالج

 نام ویجستج با می توان ، پایگاه این به کاربری حسابداشتن   یا دانشگاه با دسترسی از طریق .دهد می قرار

 مشاهده پایگاه این در را پژوهشگر به راجع دیگر آماری اطالعات بسیاری واین شاخص  نظر، مورد نویسنده

 نمود.

                                                           
4Web of Science  
5 Web of Knowledge 
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 جستجوی نام نویسنده مورد نظر
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Google Scholar 

 در اربریک حساب یک ثبت با راحتی به توان میو  بوده رایگان باشد، می گوگل متعلق به شرکت که ابزار این

نام پژوهشگر  نمود و یا با جستجوی را پس از انتخاب مقاالت مربوطه خود محاسبه خود اچ شاخص گوگل

مورد نظر اگر مقاالت به درستی در پروفایل ایجاد شده توس  پژوهشگر برگزیده شده باشند، شاخص اچ را 

 زا وسیعی طیف دادن قرار مدنظر دلیل به که کرد توجه نکته این به باید ابزار، این مورد در مشاهده نمود.

 مجالت در و یا دارند وجود اینترنت در رایگان صورت به که مقاالتی حتی) اچ شاخص محاسبه در مقاالت

 نداست، می توا رایگان ابزاری که آن جا از اما نیست دقیق دیگر های ابزار اندازه به ،(اند نشده منتشر معتبر

 .باشد مناسب

اندازه گیری دقیق شاخص اچ به جامعیت پایگاه اطالعاتی مورد نظر بستگی دارد، به طوری که ممکن است 

به دست آمده از پایگاه های اطالعاتی مختلف یکسان نباشد. در پایگاه های اسکوپوس و وب آو  شاخص اچ

ساینس، هر مقاله منتشر شده فق  یک مرتبه در این پایگاه ها نمایه و ثبت می شوند. در حالی که در گوگل 

تفاوت در نتایج می  اسکالردر صورت وجود مشابهت اسمی، امکان تداخل وجود دارد و این گاهی باعث ایجاد

شود. همچنین ممکن است یک مقاله دو یا چند بار در اسکالر فهرست شده باشد. این امر در شرای  خاص می 

 تواند باعث افزایش یا کاهش کاذب این شاخص شود.
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 مزایای و معایب شاخص اچ

 

 را مدنظر دارد یارزشیابی کیفی )تاثیر یا استنادات دریافت شده( و هم ارزشیابی کم هم  اچ شاخص. 

 سگگنجی مانند شگگمارش تعداد کل مقاالت یا تعداد کل  های علممقاالت( و معایب سگگایر شگگاخص  )تعداد

 .استنادها را ندارد

 نبدو یا) اسگگتناد کم مقاالت که معنا بدین برآورد دقیقی از فعالیت های گسگگترده یک پژوهشگگگر دارد 

 .گیردمی نادیده محاسبه از را استناد پر مقاالت یا ،(استناد

      دانشمندان و پژوهشگرانی که به هر دلیل تعداد مقاالت آن ها بسیار کم ولی بسیار تگثیرگذار بوده ان، اچ

  ایندکس کمی دریافت می کنند.

   شته های متغیر بودن مقدار آن برای محققان شاخص اچ از مواردی مثل سان  و مختلف، علمی ر  زیاد نو

 ثر می باشد.گکار متمحققان جوان و تازه ر مدت زمان فعالیت علمی د آن

 یعنی مقاالت منتشر شده و استنادهای دریافتی( در طول زمان افزایش     اچهای شاخص  از آنجا که ارزش(

 ت،اس  وابسته ( انتشار  های سال  یعنی) پژوهشگر  علمی زمانی دوره به پژوهشگر  یک اچ شاخص  یابد، می

 د.مقایسه کر وان را با محققان مسنتوان افراد جنمی اچشاخص  با بنابراین

 در نظر گرفته  اچ  های مختلف علمی، در شاخص های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه  تفاوت

قایسه م تنها نه شود شود. استناددهی به طور کل تحت تاثیر عوامل وابسته به رشته است و باعث مینمی

 نیز آن مختلف های بلکه حتی در درون یک رشگگته و بین حوزهاعتبار شگگود های مختلف با هم بی حوزه

 .باشد نداشته ارزشی

  الیح در گیرد اطالعات مربوط به جایگاه نویسنده در بین فهرست نویسندگان را در نظر نمی    شاخص اچ 

 .است اهمیت حائز لهگمس این ها حوزه از بعضی در که

 

، 7پارامتر ام ، 6شگگگاخص جی کارهایی از قبیل به کارگیری     دانشگگگمندان راه  ، برای رفع این محدودیت ها   

شاخص  ئرا ارا و... شاخص اچ متگخر ، شاخص اچ فردی  ستفاده ترکیبی از این  ستفاده  با و ها ه داده اند. ا   ا

ستنادی  ابزارهای ترین مهم از سکوپوس  ساینس،  آو وب از عبارتند که موجود مطالعات ا سکالر   ،ا گوگل ا

  کار پژوهشگران می تواند موثر واقع شود.برای ارزیابی کیفیت 
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