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معرفی:
 H – Indexاز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  5002ﻣﯿﻼدي 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 ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠش در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔذاري ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﯿﺰﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔذاري ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
و ﮔﺮوﻫﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪدرﺳتﯽ ﻣﺸخﺺ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﺳتﻔﺎده از  H-Indexﻣﯽﺗﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔذار را از افﺮادي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎالت ﺑﯿﺸتﺮي داﺷتﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎالت
ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣهﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔذاري ﺗﻨهﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ  Hﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳتﻨﺎدات داده ﺷﺪه ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨتﺸﺮه ﯾﮏ فﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از افﺮاد ﺻﻮرت

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗتﯽ فﺮدي  6اﺛﺮ

ﻋﻠﻤﯽ ( ﮐتﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و  )...دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧهﺎ  6ﺑﺎر اﺳتﻨﺎد ﺷﺪه H-Index ،او 6اﺳﺖ.
ﻣهﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  H-indexرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  Google Scholarو  Scopus،ISIﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎي فﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

محاسبه شاخص عددی  Hچگونه است؟
اﮔﺮ  Hﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎالت ﻧﻮﺷتﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺪام  Hدفﻌﻪ اﺳتﻨﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸخصﯽ را ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺸخﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  ۰00ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷتﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺲ اچ او فﻘﻂ ﺳﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺲ ﮐﺎفﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎالت ﺧﻮد را
ﺑﺮ حﺴب ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ) (referﻣﺮﺗب ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺎال ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ حﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳطﺮ ، nﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎالت ﺑﺎالﺗﺮ حﺪاﻗﻞ
nﺑﺎر ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .فﺮض ﮐﻨﯿﺪ فﺮدي  ۰0ﻣﻘﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت زﯾﺮ را دارﻧﺪ.
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 H-Indexاو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  H-Indexروي ﻣﺤﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر افﻘﯽ ،ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻘﺎالت در ﻧظﺮ ﮔﺮفتﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ،ﺗﻌﺪاد اﺳتﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
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 I10-Indexﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه اﺳکﻮالرش ﻣﻌﺮفﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳتﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎالﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷﻤﺮد
ﮐﻪ حﺪاﻗﻞ  ۰0ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳتﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮفتﻪ اﻧﺪ .
در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﺑﺎال ،اﻧﺪﯾﺲ آي  i10-index ۰0ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ چهﺎر ارﺟﺎع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎفﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺪﯾﺲ آي ۰0او ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨج ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ.
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مﺸاﻫده  H-Indexنوﯾﺴﻨدﮔان در Web Of Scince
 -۰در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ISIﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧظﺮ ﺧﻮد را وارد و ﺟﺴتﺠﻮﮐﻨﯿﺪ:

**** تبصره مهم :ﺑﺮاي ﺟﺴتﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣذﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻣکﺎن دﺳتﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
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 -5در ﺻﻔﺤﻪ ﻧتﺎﯾج ،ﻣﻘﺎﻟات فﺮد ﻣﻮرد ﻧظﺮ روي  Create Citation Reportﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

 -3در ﻋکﺲ زﯾﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اچ-اﯾﻨﺪﮐﺲ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳتﻨﺎدات ،ﺗﻌﺪاد اﺳتﻨﺎدات در ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳتﻨﺎدات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸتﺮي از آن ﻧﻤﺎﯾش داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
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مﺸاﻫده  h-indexنوﯾﺴﻨدﮔان در Scopus
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳکﻮﭘﻮس از ﻣﺤصﻮالت اﻧتﺸﺎرات اﻟﺰوﯾﺮ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌتﺒﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺮاي ﻣﺸــﺎﻫﺪه اﯾﻦ
ﺷــﺎﺧﺺ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐتﺎﺑخﺎﻧﻪ اﻟکتﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس

https://arakmu.ac.ir/diglib/fa

ﯾﺎ ﺑﺎ آدرس ﺧﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳکﻮﭘﻮس

 https://www.scopus.comﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ا ﺻﻠﯽ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺟ ﺴتﺠﻮي ﻧﻮﯾ ﺴﻨﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧظﺮ ﺧﻮد را ﺟ ﺴتﺠﻮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اچ در حﺎل حﺎ ﺿﺮ از ﻣﻘﺎالت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۰992ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ا ﺳتﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎالﺗﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻨت ﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮفتﻪ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ .حﺎل آن ﮐﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎالت ﺑﻪ دفﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳتﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮفتﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
دﺳتﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اچ در اﺳکﻮﭘﻮس ﻣﺴتﻠﺰم اﺷتﺮاك ﻧﯿﺴﺖ.
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اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎالت ،ﺗﻌﺪاد اﺳتﻨﺎدات و ﺷﺎﺧﺺ اچ و ﻧﻤﻮدار آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
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مﺸاﻫده  H-Indexنوﯾﺴﻨدﮔان در : Google Scholar
اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻪ ﻣتﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راحتﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ حﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي در ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﺧﺺ اچ
ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﻧتخﺎب ﻣﻘﺎالت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺴتﺠﻮي ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧظﺮ اﮔﺮ ﻣﻘﺎالت ﺑﻪ درﺳتﯽ در
ﭘﺮوفﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ اچ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧکتﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﻧظﺮ ﻗﺮار دادن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻘﺎالت در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اچ )حتﯽ ﻣﻘﺎالﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﯾﻨتﺮﻧﺖ
وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌتﺒﺮ ﻣﻨتﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ( ،ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺰار ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺑﺰاري راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺ اچ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧظﺮ ﺑﺴتﮕﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ اچ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣختﻠﻒ ﯾکﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﺳکﻮﭘﻮس و وب آو ﺳﺎﯾﻨﺲ ،ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨتﺸﺮ ﺷﺪه فﻘﻂ ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در حﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳکﺎﻟﺮدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑهﺖ اﺳﻤﯽ ،اﻣکﺎن ﺗﺪاﺧﻞ وﺟﻮد
دارد و اﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻧتﺎﯾج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﯾﺎ چﻨﺪ ﺑﺎر در اﺳکﺎﻟﺮ فهﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ افﺰاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎﻫش ﮐﺎذب اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮد.
اندازه ﮔیری دقیق شاخص  Hبه جامعیت پاﯾگاه اطالعاتی مورد جﺴتجو بﺴتگی دارد.از پاﯾگاه ﻫای مختلف که در
اسالﯾدﻫای قبل ذکر شد ﯾکﺴان نباشد.
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