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چکیده
زمان و بودجه محدود نيازی قانونی را برای اندازه گيری کمی آثار دانشگاهی پدیده آورده است. معيار 
شناخته شده ی ضریب تاثير  شاخص پيشتازی برای این نوع اندازه گيری است. در این متن، ما به توصيف 
رویکردی جایگزین مبتنی بر ساختار کامل شبکه استناد علمی می پردازیم. روش سنجش آیجن فاکتور 
)یعنی نمره ایجن فاکتور و نمره تاثير مقاله( از طرح رتبه بندی تکرارپذیری مشابه با الگوریتم گوگل پيج رنک 
استفاده می کند. در این رویکرد، استنادات مجالت برتر از استنادات مجالت ضعيف تر، ارزشمندتر هستند. 

در ادامه به توصيف این شاخص ها و رتبه بندی که بر اساس آن ها ایجاد می شود، می پردازیم.
واژه های کلیدی: نمره آیجن فاکتور، نمره ضریب نفوذ، ضریب تاثير، کتابسنجی، شبکه های استنادی.

1- نیاز به شاخص های دیگر
تنها یک روش برای ارزیابی دقيق کيفيت یک مقاله وجود دارد: خواندن دقيق آن، یا صحبت کردن با 
کسانی که آن را خوانده اند. این روش برای ارزیابی هر مجموعه  کوچک از مقاالت، مثل آثار یک فرد، 
کاربردی است. اما در مواجهه با چالش های مربوط به ارزیابی مجموعه های بزرگتر آثار علمی، مطالعه تک  

به تک آثار غيرممکن است و نياز به شاخص های کمی برای ارزیابی تحقيق بروز می کند.
یوجين   به وسيله  ابتدا  در  باشد. ضریب تاثير  راستا  این  در  شاید ضریب تاثير شناخته شده ترین شاخص 
گارفيلد به منظور انتخاب مجالت برای افزودن به نمایه  استنادی  علوم ایجاد شد، اما استفاده از آن بسيار 
گسترش  یافت: امروزه این شاخص بر تصميمات استخدامی، جایگاه، ارتقا و ترفيع، رتبه بندی دانشگاه ها 
و بودجه  دانشگاهی تاثير دارد. با چنين اهميتی، باید مراقب چگونگی استفاده از شاخص های مجله محور، 

http://octavia.zoology.washington.edu/people/jevin/Documents/ :1. متن انگليسی مقاله حاضر از آدرس زیر   قابل دریافت  است
West2010CRL.pdf

2. Jevin D. West
3. Theodore C. Bergstrom
4. Carl T. Bergstrom

* مولفين بنيان گذاران پروژه آیجن فاکتور هستند. تمام رتبه بندی ها، الگوریتم ها، ابزارهای تصویری و نقشه های علمی که در اینجا توصيف شده به 
صورت آزاد در http://www.eigenfactor.org دسترس پذیر هستند. ارتباط با مولف از طریق jevinw@u.washington.edu امکان پذیر 

است.
5. دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه شاهد

6. کارشناسی ارشد ادبيات انگليسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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همچون ضریب تاثير بود.7
به  و  است  درک  قابل  سادگی  به  دارد:  استنادی  شاخص  یک  عنوان  به  مشخصی  مزایای  ضریب تاثير 
طور گسترده به کارمی رود. عالوه براین، به سادگی قابل محاسبه  و تشریح  است. اما این سادگی هزینه بر 
از هرگونه اطالعاتی درباره منابع  اما  است. ضریب تاثير تعداد استنادات دریافتی را مدنظر قرارمی دهد، 
 The Economic Review استناددهنده چشم پوشی  می کند. استنادی از یک مجله سطح باال مثل
American، با استنادی از یک مجله که بسيارکم استناد دریافت  کرده  است، برابری  می کند. بررسی 
مصدر هر یک از استنادات، محاسبات پيچيده تری می طلبد، اما حاصل آن شاخص غنی تری از کيفيت  

است. این روش آیجن فاکتور است.
2- مبنای محاسبه آیجن فاکتور

هر سال، ده هاهزار مجله علمی، صدهاهزار مقاله علمی منتشر  می کنند که ميليون ها استناد در خود دارند. 
ایجاد می کنند که  استنادات یک شبکه گسترده  این  پرایس در سال 1965 مطرح کرد،  همان طور که 
خروجی تحقيقاتی جامعه علمی را به هم مرتبط  می کنند. اگر به این شبکه در سطح مجالت بياندیشيم، 
هر گره در این شبکه یک مجله خاص خواهد بود. هر خط رابط در این شبکه نشان دهنده استنادات از 
یک مجله به مجله دیگر است. خطوط  رابط وزن و جهت دارند: وزن های  بيشتر نشان دهنده تعداد بيشتر 

استنادات هستند و جهت خطوط بيانگر جهت استنادات است)شکل 1(.
با درنظرگرفتن داده های استنادات به شکل یک شبکه، می توان از ابزارهای الگوریتم مفيد به منظور کسب 

اطالعات ارزشمند از این داده ها استفاده کرد.
مشهورترین این ابزارها، آیجن وکتور است که نخستين بار در سال 1972 بوسيله جامعه شناسی به نام 
فيليپ بناسيچ8 به عنوان روشی برای تعيين وضعيت یک فرد یا گروه در شبکه های ارتباطی مطرح  شد. 
هدف وی استفاده از ساختار شبکه برای شناسایی مهم ترین فرد در آن بود. چگونه گفته  می شود افرادی 
مهم تر هستند؟ این افراد، کسانی هستند که دوستان مهمی دارند. با این جواب ممکن  است حل این 
مسئله بعيد به نظر برسد اما از نظر ریاضی تعریف  شده  است و به عالوه اهميت افراد در یک شبکه از یک 

رویه بازگشتی به سادگی قابل محاسبه است.

7. به دليل تفاوت زیاد در توزیع استنادات به مقاالت در هر مجله. کيفيت یا نفوذ هر مقاله بوسيله ضریب تاثير مجله ای که در آن منتشرشده است، 
تعيين می شود. به عنوان مثال، مجله نيچر در سال 2005 گزارش کرده است که 89 درصد از ضریب تاثيرش را از 25 درصد مقاالت کسب کرده است. 

در نتيجه، اغلب مقاالت این مجله برمبنای ضریب تاثير، رشدکرده و بعضی از آن ها نيز افت کرده اند.
8. Phillip Bonacich
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شکل 1: یک شبکه استنادی کوچک. پيکان نشان گر استناد از یک مجله به مجله دیگر هستند. اندازه هر 
گره مرکزیت آن گره در شبکه را نمایش می دهد که بوسيله الگوریتم آیجن فاکتور تعيين شده است. هم چنين، 

گره های تاریک تر با گره هایی که دارای ارتباط بيشتر هستند، ارتباط بيشتری دارند.

همچنين پژوهشگران این روش را در انواع دیگری از شبکه ها، مثل شبکه های استنادی به کاربرده اند. 
درنظرگرفتن  اصلی  ایده  شکل می دهد.  نيز  را  آیجن فاکتور  شاخص های  آیجن وکتور9  مرکزیت  مفهوم 
شبکه ای مثل شکل 1 و تعيين مجالت مهم  است. اهميت هر مجله بستگی به جایی از این شبکه ارتباط 
استنادی که مجله در آن قرار گرفته است، دارد. هر چه تعداد استناداتی که یک مجله-خصوصا از مجالت 

دارای ارتباطات باال- دریافت  می کند، بيشتر باشد، مرکزیت مجله در شبکه بيشتر خواهدبود.
روش هایی برای تصور محاسبات بازگشتی که به وسيله آن  نمرات اهميت تعيين  می شوند، وجود دارد. 

برای این منظور، بهتر است درباره نمرات اهميت به عنوان نتيجه این فرایند تصادفی ساده فکرکنيم:
فرض کنيد قرار است محققی بی وقفه در کتابخانه تمام استنادات موجود در انتشارات علمی را به صورت 
تصادفی دنبال  کند. محقق با انتخاب یک مجله تصادفی در کتابخانه آغازمی کند. از این مجله یک استناد 
تصادفی برمی گزیند. سپس به مجله ای که به آن استناد شده  بود، رجوع  می کند. حال از مجله اخير یک 

استناد تصادفی دیگر برگزیده و به آن مجله مراجعه  می کند. این فرایند تا بی نهایت ادامه  می یابد.
این محقق چند بار به هر مجله رجوع می کند؟ او مرتبا به مجالتی که بيشتر توسط مجالت پراستناد مورد  
استناد قرار گرفته اند، رجوع  می کند. نمره آیجن فاکتور یک مجله، درصد زمانی است که محقق مذکور در 
مدت کارش در کتابخانه از هر مجله بازدید می کند10. بنابراین وقتی  گفته   می شود که نمره آیجن فاکتور 
نيچر در سال 2006، 2,0 بوده است، به این معناست که دو درصد زمان محقق به نيچر اختصاص  یافته 

 است.
شکل 1، مثالی از یک شبکه را که در آن ایده مرکزیت بهتر قابل تشریح  است، نشان  می دهد. به دليل 
سادگی این شبکه، تشخيص اینکه مرکزی ترین گره، مجله B است دشوار نيست. این مجله بيشتر از سایر 
مجالت استناد دریافتی دارد. اندازه این گره در شکل 1، مرکزیت آن  را می نمایاند. اگر استنادات نشان گر 

اهميت علمی  باشند، این مجله یک جزء کليدی از مجموعه کتابخانه خواهد بود.
در  دیده می شود.   1 شکل  در  که  هستند  چيزی  از  پيچيده تر  خيلی  واقعی  استنادی  شبکه های 
Eigenfactor.org، شاخص هایی بر مبنای شبکه ای از 7600 مجله و 8500000 استناد، با استفاده از 
داده های گزارش های استنادی مجالت تامسون رویترز)JCR(11 ارائه  می شود. در شبکه هایی به این اندازه، 
نياز به روش محاسباتی سریع تری برای تعيين اهميت هر مجله وجود دارد. الگوریتم آیجن فاکتور مقادیر 

اهميت برای شبکه ای در این اندازه را در چند ثانيه با یک رایانه معمولی محاسبه  می کند.
الگوریتم آیجن فاکتور برای محاسبه دو شاخص اصلی که به دو سوال مختلف پاسخ  می دهند، کاربرد دارد: 

نمره آیجن فاکتور12 و ضریب تاثير مقاالت13.

9. Eigenvector centrality شاخصی از نفوذ گره در یک شبکه.
استنادات است.  از داده های  استفاده  با  نفوذ مجالت  بهتر  به منظور تخمين  از روش مرکزیت آیجن وکتور  الگوریتم آیجن فاکتور توسعه ای   .10

جزئيات بيشتر در http://www.eigenfactor.org/methods.htm، قابل دسترس  است.
11. از فوریه 2009، گزارش استنادی مجالت تامسون رویترز شامل شاخص های آیجن فاکتور نيز هست.

12. EigenfactorTMScore
13. Article Influence TMScore
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اگر فردی بخواهد بداند که مقدار کل ارجاع به یک مجله چيست-به عبارت دیگر، محقق مذکور چقدر 
از طریق دنبال کردن زنجيره استنادات به هر مقاله در هر مجله ارجاع  داده  می شود- می تواند از نمره 
آیجن فاکتور استفاده  کند. هنگام محاسبه هزینه سودمندی یک مجله، بنابراین مقایسه هزینه اشتراک با 
نمره آیجن فاکتور مناسب است. جدول 2 بيست مجله برتر بر اساس نمره آیجن فاکتور در سال 2006 را 

فهرست کرده است.
آیجن فاکتور قابليت جمع کردن دارد: برای یافتن آیجن فاکتور گروهی از مجالت، به سادگی آیجن فاکتورهای 
تمام مجالت را با هم جمع می کنيم. )این عمل برای شاخص هایی مثل ضریب تاثير یا ضریب نفوذ امکان پذیر 
نيست.( به عنوان مثال، مجموع آیجن فاکتور پنج مجله برتر در جدول 2، 8/909 است. این عدد به این 
معناست که محقق تقریبا 8/909 درصد وقتش را صرف این پنج مجله می کند )و بنابراین این پنج مجله 
ستون اصلی مجموعه کتابخانه را تشکيل  می دهند(.  ویژگی جمع پذیری، برای مدیران مجموعه ها که با 
مجموعه هایی مثل Elsevier's Big Deal کار می کنند بسيار سودمند است، زیرا نمره مجموعه، حاصل 

جمع نمرات آیجن فاکتور تمام مجالت مجموعه است.
در مواردی که سایر شرایط یکسان  باشد، مجالت بزرگ تر نمرات آیجن فاکتور بزرگ تری خواهند داشت: 
زیرا این مجالت مقاالت بيشتری دارند و انتظار می رود که بيشتر به آن ها مراجعه  شود. اما در انتشارات 
علمی، معتبرترین مجالت لزوما بزرگ ترین ها نيستند. معتبرترین مجالت، مجالتی هستند که بيشترین 

استناد به هر مقاله را دریافت  کنند.
این مجالت آن هایی هستند که )در روزهای خوب کاغذ( آن قدر مورد استفاده قرار می گرفتند که پاره  
می  شدند.  ضریب تاثير مقاله، نفوذ هر مقاله از یک مجله معين را تعيين می کند و قابل مقایسه با شاخص 
ضریب تاثير تامسون رویترز است. ضریب نفوذ، از تقسيم نمره آیجن فاکتور هر مجله بر تعداد مقاالت آن 
مجله محاسبه و به گونه ای نرمال  می شود که این مقاله ميانگين در گزارش استنادی مجالت ضریب تاثير 1 
دارد. جدول 2، بيست مجله برتر بر مبنای ضریب تاثير را فهرست  می کند. درست مثل نمرات ضریب تاثير، 
مجالت مروری نمره باالتری به دليل تعداد استناداتی زیادی که هر مقاله در این مجالت دریافت  می کند، 
با مجالت غيرمروری و  مقایسه مجالت غيرمروری  اهداف  بعضی  راستای  بنابراین، در  کسب  می کنند. 

مجالت مروری با مجالت مروری اهميت  دارد.
 0/089 ،PLOS Biology آیجن فاکتور مجله  مثالی روشن تر می شود:  با  این دو شاخص  بين  تفاوت 
است، بدین معنا که محقق در حرکت تصادفی اش 0/089 زمانش را صرف این مجله  می کند. البته این 
مقداِر کمی نيست زیرا 7611 مجله در JCR موجوداست و این مجله بر اساس این شاخص در رتبه 
179 است و در ميان 3درصد مجالت برتر قرارمی گيرد- اما PLOS Biology مجله کوچکی  است؛ این 
آیجن فاکتور باال باوجود تعداد مقاالت کم این مجله حاصل  شده  است. بنابراین، هنگام ارزیابی این مجله 
بر مبنای نفوذ مقاله، رتبه این مجله بهتر خواهد شد. ضریب نفوذ مقاله این مجله 9/63 است و در سال 

2006 در رتبه 33 و جز 5درصد مجالت برتر در JCR قرار می گيرد.
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جدول 1 - 20 مجله برتر بر مبنای شاخص آیجن فاکتور. منبع؛ مجالت و داده های استنادی گزارش های استنادی 
آیجن فاکتور در  اساس  بر  رتبه بندی سایر مجالت  است.  و سلولی  مولکولی  بيولوژی   MCB مجالت )2006(. 

www.eigenfactor.org قابل دسترسی است.
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جدول 2: 20 مجله برتر بر اساس ضریب نفوذ. منبع داده ها؛ گزارش های استنادی علوم )2006( تامسون رویترز. 
MCB بيولوژی مولکولی و سلولی است. رتبه بندی سایر مجالت بر اساس ضریب نفوذ در 

 www.eigenfactor.org قابل دسترسی است. 
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3- تفاوت های ضریب تاثیر و ضریب نفوذ
هنگامی که یک شاخص جدید مطرح  می شود، اولين سوالی که پيش  می آید این است که تفاوت شاخص 
جدید با شاخص های پيشين چيست؟ پيش از این، مالحظاِت نظری به نفع روش آیجن فاکتور مطرح شد؛ 
حاال به تفاوت های تجربی بين رتبه بندی بر اساس شاخص های آیجن فاکتور و ضریب تاثير می پردازیم. از 
آن  جا که ضریب تاثير یک شاخص به ازای مقاله است، در اینجا به مقایسه آن با ضریب نفوذ که از همين 
نوع است، پرداخته  می شود. هر دوی این شاخص ها از داده های استنادی استفاده  می کنند و خواهيم  دید 
که به نحوی بارز با هم همبستگی  دارند14. با وجود همبستگی ها، رتبه بندی های گوناگونی از مجالت وجود 

دارد که از شاخصی به شاخص دیگر تغييرات مشخصی دارند.
ستون چپ در شکل 2، شامل 35 مجله برتر اقتصادی بر اساس ضریب تاثير است. ستون سمت راست، 
شامل 35 مجله برتر اقتصاد بر اساس ضریب نفوذ و نمرات آن هاست. خطوط ارتباط دهنده دو ستون بيانگر 
تفاوت های رتبه بندی بين دو شاخص است. مجالتی که به رنگ خاکستری هستند، در هر دو رتبه بندی 
نيستند. به عنوان مثال، Health Economics -13اُمين مجله برتر بر اساس ضریب تاثير- حتی در 
35 مجله برتر بر اساس ضریب نفوذ نيز قرار ندارد. اگرچه شباهت هایی بين رتبه بندی ها وجودارد، خطوط 

ارتباطی بيانگر آن است که تفاوت های آشکاری وجود دارد.15

14. این ارتباطات در http://www.eigenfactor.org/correlation/ قابل مشاهده  هستند.
15. تفاوت زیاد NBER Macroeconomics Annual در رتبه بندی ها به دليل تفاوت در محدوده های استنادی است. این مجله کوچک اما 
پرنفوذ ذر سال 2001، سال خوبی داشت که خود را در نمرات ضریب نفوذ 2005 با محدوده پنج ساله شان نشان  می دهد، اما در ضریب تاثيرهای 

2005 با محدوده دوساله شان خود را نشان  نمی دهد.
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شکل 2. تفاوت های رتبه بندی بر اساس ضریب تاثير و ضریب نفوذ. ستون  چپ 35 مجله برتر در JCR بر اساس 
ضریب تاثير و 35 مجله راست 35 مجله برتر بر اساس ضریب نفوذ هستند. مجالت خاکستری، مجالتی هستند که 
.2005 ،JCR تنها در یک رتبه بندی حضور دارند. خطوط رابط بيان گر تفاوت های رتبه بندی ها هستند. داده ها از

تفاوت های  آیجن فاکتور  شاخص  که  روشی  درباره  این  از  پيش  دارد.  وجود  تفاوت ها  این  برای  دالیلی 
اعتبار مجله استناددهنده را نشان می دهد، بحث کردیم. این تفاوت ها هم چنين با تفاوت هایی در الگوهای 
استنادی را مطابقت  دارند. ضریب تاثير بسته به تفاوت های رشته ها در تعداد استنادات در یک مقاله عادی، 
رواج استنادات به پيش چاپ ها و متوسط عمر مقاالت استنادشده و سایر مالحظات بسيار تغيير می کند.

مدل حرکت تصادفی16 به منظور محاسبه شاخص های آیجن فاکتور به این تفاوت ها نسبتا حساس است، زیرا 
آیجن فاکتور به نسبت استنادات وارده به هر سند نه به تعداد مطلق استنادات وارده به سند توجه  می کند. 
در حوزه ای که هر مقاله به 80 مقاله استناد می دهد، هر استناد تنها 1/80 است،  بنابرآن چه گفته شد، 
در زمينه ای که هر مقاله به 10 مقاله استناد می دهد، هر استناد 1/10 است. به عنوان مثال، مجالت 
اقتصادی، استنادات بيشتری دارند، کم تر به پيش چاپ ها استناد می دهند  اقتصاد سالمت و جغرافيای 
و فواصل کوتاه تری بين استنادات از مجالت در دیگر زمينه های اقتصاد دارند؛ نتيجه  اینکه، ضریب تاثير 
آن ها به نسبت  دیگر زمينه های علم اقتصاد افزایش  می یابد. این سوگيری با استفاده ازضریب نفوذ کاهش  
می یابد)شکل 2(. اگر به ضریب تاثير و ضریب نفوذ بين  رشته ها توجه کنيم،  الگویی مشابه دیده می شود. 
تفاوت های بين رشته ها – اگرچه کامال حذف  نمی شود– با استفاده از ضریب نفوذ بسيار کاهش  می یابد. به 
عنوان مثال، اقتصاد رشته ای با فهرست استنادات نسبتا کوتاه است، فواصل زمانی طوالنی بين استنادات 
و نسبت زیادی از پيش چاپ ها. نتيجه این که، مجالت اقتصادی در 400 مجله برتر رتبه بندی شده بر 
اساس ضریب تاثير حضورندارند. در مقایسه، 31 مجله اقتصادی در 400 مجله برتر بر اساس ضریب نفوذ 

حضوردارند، که برترین آن ها Quarterly Journal of Economics، در رتبه 15 کل قراردارد.
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مقاالت  از  استنادات  خاکستری:  ستون های  باغبانی.  و  مواد  علوم  بين  استناددهی  زمان  در  تفاوت ها  شکل3. 
از  استنادات  مذکور. ستون های مشکی:  در سال های  منتشره  مواد  علم  به مجالت  در سال 2006  منتشرشده 

مقاالت منتشرشده در سال 2006 به مجالت باغبانی منتشره در سال های مذکور.

را  ساله  دو  دوره  یک  استنادات  ضریب تاثير  که  است  این  وآیجن فاکتور،  ضریب تاثير  بين  دیگر  تفاوت 
تفاوت حوزه هایی مثل ریاضيات  این  را درنظرمی گيرد17.  تعداد استنادات یک دوره پنج ساله  و دیگری 
و اکولوژی، که مدت بيشتری برای دریافت استناد الزم است را، ارتقاء  می دهد. در شکل 3، ستون ها، 
استنادقرارداده اند،  را مورد  مقاالت منتشره در سال 2006، مقاالت سال های مذکور  دفعاتی که  تعداد 
مجالت  به  که  نشان می دهد  را   2006 سال  استنادات  کل  تعداد  خاکستری  ستون های  نشان می دهند. 
علم مواد در سال های قبل صورت گرفته است. ستون های سياه تعداد کل استنادات سال 2006 است که 
مجالت باغبانی دریافت  کرده اند. این نمودار تفاوت تاخير ميان حوزه های مختلف را نشان  می دهد. در 
علم مواد بيشينه تعداد استنادات دو سال بود. پيش از سال 2004 استنادات افت محسوسی  دارند. در 
مقایسه، استنادات باغبانی در مقاالت منتشرشده سال 2003 به حداکثر می رسند و کاهش آن ها کم تر 
است. بنابراین در مقایسه به دوره دو ساله، دوره پنج ساله باغبانی را نسبت به علم مواد بهبود  می بخشد. 
تفاوت در زمان استنادات، تاثير روشنی بر نمرات نسبی مجالت در حوزهای مختلف دارد و به همين دليل 

محدوده زمانی استفاده شده برای شاخص مبتنی بر استناد باید به دقت انتخاب  شود.
تفاوت اصلی دیگر بين شاخص استاندارد ضریب تاثير و آیجن فاکتور این است که آیجن فاکتور شامل خود 
استنادی نيست.18 دليل این امر از بين بردن فرصت و انگيزه برای ویراستاران مجله و دیگران برای بازی 

با سيستم و افزایش مصنوعی بر اثر خوداستنادی است.
جمع بندی

به منظور بسط منشأ استنادات می توان از مجموعه اطالعات موجود در شبکه هایی مثل وب و پيشينه های 
علمی بهره  برد. هدف آیجن فاکتور استخراج حداکثری این اطالعات به منظور ارزیابی بهتر هر کتابخانه 
علمی در حال رشد  است. پيشرفت های ممتد در ریاضيات شبکه، دسترسی به منابع محاسباتی، پيشرفت 
در مقایسه داده های استنادی و تقاضای روزافزون برای ارزیابی علمی، انگيزه الزم برای کار در این زمينه 

را فراهم  کرده  است.

16. Random-walker
17. از فوریه 2009، گزارش های استنادی مجالت ضریب تاثير جدیدی با محدوده پنج ساله ارائه  می کند.

18. از آن جا که با استنادات در سطح مجالت نه مقاالت منفرد، مواجه است. خوداستنادی، بين نویسندگان منفرد نيست بلکه ميان 
از مجله آ در این روش یک خوداستنادی  از مجله آ به نویسنده دیگری  مجالت است. به عبارت دیگر، استنادی از یک نویسنده 

محسوب می شود.


