آیگن فکتور ،شاخص ارزیابی مجالت علمی

چکیده:
هقبیغِ ی هجالت ثب یکذیگز ٍ رتجِ ثٌذی آًْب ّوَارُ ثِ ػٌَاى چبلؾی ثزای داًؾگبُ ّب ٍ هزاکش پضٍّؾی هغزح
ثَدُ اعت .اس دیذ ثؼضی اس پضٍّؾگزاى ًجَدى ؽبخقی کِ ثتَاًذ توبهی ًقبط ضؼف ٍ قَت یک هجلِ را در ًظز
ثگیزد ،ثِ دؽَاری ایي رتجِ ثٌذی افشٍدُ اعت .در ایي ثیي تبکٌَى ؽبخقْبی سیبدی تَعظ هَعغِ ّبی هختلف
ثزای تغْیل ایي رتجِ ثٌذی هؼزفی ؽذُ اعت کِ تؼذد ایي ؽبخقْب در ثؼضی هَاقغ خَد ثبػث رتجِ ثٌذی ّبی
هتفبٍت ٍ در ًتیجِ عز در گوی ثیؾتزی هیؾَد .ؽٌبخت ثیؾتز ّز یک اس ایي ؽبخـ ّب هیتَاًذ ثغیبر کوک
کٌٌذُ ٍ هفیذ ثبؽذ .در ایي هقبلِ عؼی ؽذُ اعت تب ؽبخـ آیگي فکتَر هؼزفی ٍ تفبٍتْب ٍ ؽجبّت ّبی آى ثب
ؽبخـ ّبی دیگز ثبسگَ ؽَد.
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 .1آیگن فکتور چیست؟
اّویت ّوِی ارجبػبت یکغبى ًیغت ،ایي ایذُ ی افلی ایجبد آیگي فکتَر اعت .ارجبػبت هجلِّبی هؼتجزتز
(هبًٌذ  )nature ٍ scienceاس ارجبػبت هجلِّبیی کِ اّویت کوتزی دارًذ هْنتز اعت .ایي رًٍذ رتجِ ثٌذی ثزای
هقبالت ثغیبر هؾبثِ ثب فلغفِ ی هَجَد در الگَریتن  PageRankگَگل اعت .اگز یک ٍثغبیت هؼتجز ثِ عبیت
ؽوب لیٌک دّذ ،ایي لیٌک ثغیبر هْوتز اس لیٌک یک ٍثالگ کَچک اعت .گَگل ٍ آیگي فکتَر ّز دٍ اس غٌبی
اعالػبتی هَجَد در ؽجکِ ّبی خَد اعتفبدُ هیکٌٌذ .ثزای گَگل ایي اعالػبت در تَپَلَصی ٍة ٍ ثزای آیگي
فکتَر در عبختبر ارجبػبت هَجَد در هقبالت ػلوی قبثل دعتزعی اعت .هَفقیت هَتَر جغتجَگز گَگل ًؾبى
دٌّذُ ی کبرایی ایي عیغتن رتجِ ثٌذی اعت .قغوتی اس هَفقیت  PageRankگَگل را هیتَاى در کبرّبیی کِ
پیؼ اس آى در کتبةعٌجی اًجبم ؽذُ ریؾِ یبثی کزد.
هیتَاى آیگي فکتَر را ثِ ػٌَاى یک پیبدُ رٍی رًذم در هیبى هقبالت ػلوی در ًظز گزفت .الگَریتن هَرد اعتفبدُ
هؼبدل یک هذل عبدُ اعت کِ در آى خَاًٌذُ سًجیزُ ای اس ارجبػْب را در حیي هغبلؼِ دًجبل هیکٌذ .فزك کٌیذ
کِ خَاًٌذُ ثِ کتبثخبًِ ثزٍد ٍ یک هقبلِ ی رًذم در یک هجلِ ی رًذم کِ در عبل  2006چبح ؽذُ را اًتخبة
کٌذ .ثؼذ اس خَاًذى هقبلِ ،خَاًٌذُ یکی اس ارجبػْبی هقبلِ را ثِ فَرت رًذم اًتخبة هیکٌذ .عپظ خَاًٌذُ هجلِ
ای کِ هقبلِ ی عبل  2006ثِ آى ارجبع دادُ اعت را پیذا هیکٌذ ٍ پظ اس خَاًذى ایي هقبلِ یک عبیتیؾي آى را
ثِ فَرت رًذم اًتخبة هیکٌذ ٍ ثِ هجلِ ی ثؼذی هیزٍد .خَاًٌذُ ایي کبر را تب ثیٌْبیت اًجبم هیذّذ .ثِ ػلت
عبختبر هَجَد در ؽجکِ ی ارجبػْب ،خَاًٌذُ ثِ دفؼبت اس هجلِ ّبی ثشرگی هبًٌذ ًیچز ٍ عبیٌظ دیذى هیکٌذ ٍ
کوتز ثب هجلِ ّبی کَچک رٍثزٍ هیؾَد .دفؼبتی کِ خَاًٌذُ ثب یک هجلِ رٍثزٍ هیؾَد یک ثزاٍرد اس اّویت آى
هجلِ ثِ دعت هیذّذ .در ػول احتیبجی ثِ ؽجیِ عبسی یک خَاًٌذُ ی فزضی ثزای خَاًذى هقبالت رًذم ثِ
هٌظَر پیذا کزدى هجلِ ّبیی کِ ثِ دفؼبت ثب آًْب رٍثزٍ هیؾَد را ًذارین .در ػَك ،ثِ ٍعیلِ ی هبتزیغی کِ
تؼذاد ارجبػبت ّز هجلِ ثِ هجلِ ی دیگز را ثجت هیکٌذ ،هیتَاى تؼذاد اًتظبری رٍثزٍ ؽذى ثب ّز هجلِ را
هحبعجِ کزد.

 .1مقایسه ی آیگن فکتور و Article Influence
اگز ًبؽز یب ًَیغٌذُ ثخَاّذ ارسػ یک هقبلِ هؾخـ اس کل هجلِ را ثذاًذ اس یک ؽبخـ هکول دیگزی ثِ ًبم
( Article influence )AIثبیذ اعتفبدُ کزد AI .ثِ عَر خیلی عبدُ حبفل تقغین آیگي فکتَر ثز تؼذاد کل
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هقبالت یک هجلِ در یک دٍرُ ی هؾخـ اعتً AI .ؾبى دٌّذُ ی اثز هیبًگیي ثِ اسای ّز هقبلِ در یک هجلِ
اعت ٍ ثٌبثزایي ثب  IFقبثل هقبیغِ اعت .اهتیبس  AIثٌْجبر ؽذُ اعت ثٌبثزایي یک هقبلِ ی هتَعظ در پبیگبُ
 JCRدارای  AIثزاثز ثب یک اعت .ثٌبثزایي اگز یک هجلِ  AIثزاثز ثب  3داؽتِ ثبؽذ ،هقبلِ ّبی ایي هجلِ عِ ثزاثز
اثزگذار تز اس هجلِ ّبی هتَعظ ّغتٌذ.

 .2تفاوت آیگن فکتور و ایمپکت فکتور
ؽکل 1یکی اس تفبٍت ّبی اعبعی ثیي  ٍ IFآیگي فکتَر را ًؾبى هیذّذ .ثزای تقزیجب یک قزى اس ؽوبرػ تؼذاد
ارجبػْب کِ پبیِ ٍ اعبط  IFاعت اعتفبدُ ؽذُ اعت .در هقبثل ،آیگي فکتَر کل ؽجکِ را در ًظز هیگیزد ٍ ثِ
عبختبر ؽجکِ اّویت هیذّذ .ثٌبثزایي ،اثزات غیز هغتقین را در ًظز هیگیزد .ثِ ثیبى دیگز IF ،تٌْب ثِ پیکبًْبیی
کِ ثِ هجلِ ٍارد هیؾًَذ تَجِ دارد ٍ ثِ ایٌکِ ایي پیکبًْب اس کجب ٍارد هیؾًَذ اّویت ًویذّذ پظ اعالػبت هْن
سیبدی را در ًظز ًویگیزد .آیگي فکتَر کل ؽجکِ را ٍ در هقبثل  IFفقظ ثخؼ اس ؽجکِ را در ًظز هیگیزد.

ؽکل  :1تفبٍت ّبی آیگي فکتَر ٍ Impact Factor
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 .3شاخصه های آیگن فکتور
ارجبػبت هجلِ ّبی ثْتز ٍ ّوچٌیي هقبالت غیز هزٍری ارسػ ثیؾتزی دارًذ .ارجبػبت اس هَضَػبتی هبًٌذ
ریبضیبت ٍ اقتقبد کِ هؼوَال  IFکوی دارًذ در رٍػ اهتیبسدّی آیگي فکتَر ،ثِ عَر ًغجی اهتیبس ثبالتزی پیذا
هیکٌٌذ .ایي عٌجؼ هجلِ ّبیی کِ هؼوَال هَرد ارسیبثی قزار ًویگیزًذ را هَرد عٌجؼ قزار هیذّذ .ایي هجالت
ثِ هجالت خبکغتزی هؼزٍفٌذ .ثیؼ اس  100،000هجلِ در ایي فْزعت قزار هیگیزًذ .یک ٍیضگی هْن آیگي
فکتَر خبفیت قبثل جوغ ثَدى آى اعت .آیگي فکتَر گزٍّی اس هجلِ ّب ،ثب جوغ کزدى آیگي فکتَر تک تک ایي
هجلِ ّب ثِ دعت هی آیذّ .ز هزثغ در ؽکلً 2ؾبى دٌّذُ ی یک هجلِ ی خبؿ اعت .در قغوت ّبی پبییي
ایي ؽکل هجلِ ّبی اقتقبد قزار هیگیزد ٍ در ثبالی ؽکل ّوبًغَر کِ اًتظبر هیزٍد هجلِ ّبی ًیچز ٍ عبیٌظ
قزار دارًذ.

ؽکل :2در ایي ؽکل ّز هزثغ در ؽکل ًؾبى دٌّذُ ی یک هجلِ ی خبؿ اعت.
 .4نقشه برداری از علم
ػالٍُ ثز ؽبخـ ّب ٍ هتزیک ّبی قبثل اعتفبدُ در آیگي فکتَر ،اس اعالػبت ارجبػْب هیتَاى ثزای جغتجَی
عبختبر ػلن ٍ چگًَگی تغییزات ایي عبختبر اعتفبدُ کزد .یک جٌجِ ی دیگز کبر ًقؾِ ثزداری اس ػلن اعت .ایي
هیل ٍجَد دارد کِ ثب اعتفبدُ اس ؽجکِ ی ػلن ثتَاى اتفبقبتی کِ در  100عبل گذؽتِ ی ػلن افتبدُ اعت را
ًقؾِ ثزداری کزد .ثیَلَصیغت ّب ثب ؽجکِ ّبیی هبًٌذ  yeastآؽٌب ّغتٌذ .ثِ ّز حبل هیتَاى یک هذل یب ػکظ
را گزفتِ ٍ آى را ثِ ًقؾِ تجذیل کزد .ثِ ػٌَاى هثبل ،ػکظ گَگل اس ثَعتَى ثزای پیذا کزدى هغیز هٌبعت اس
فزٍدگبُ ثِ داًؾگبُ ّبرٍارد کبرثزد سیبدی ًذارد سیزا جشئیبت ثغیبر سیبدی در ایي ػکظ ٍجَد داردً .قؾِ ی هتزٍ
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کِ ایي اعالػبت را خالفِ کزدُ ثزای ایي هٌظَر هٌبعجتز اعت .ثِ عَر هؾبثِ ،تالػ ثز ایي اعت کِ ثِ جبی
ػکظ اس ًقؾِ اعتفبدُ ؽَد ٍ ثزای ؽجکِ ی ارجبع ّب ًیش کبر هؾبثْی فَرت گزفتِ اعت.

ؽکل ً :3قؾِ ی ؽجکِ ی ارجبػبت

ثزای تَلیذ اٍلیي ًقؾِ ّب اس الگَریتوی کِ اس تئَری اعالػبت اعتخزاج ؽذُ اعتفبدُ ؽذُ اعت ( ًقؾِ ی ػلن).
در ؽکل  4دایزُ ّبی ًبرًجی ًؾبى دٌّذُ ی رؽتِ ّبی هختلف اعت .دایزُ ّبی پزرًگ تز ٍ ثشرگتز ًؾبى
دٌّذُ ی ایي اعت کِ ایي رؽتِ ّب اس ًظز آیگي فکتَر ،ثشرگتز ٍ هْوتز ّغتٌذ .پیکبًْبی آثی ًؾبى دٌّذُ ی
ؽبر ارجبع هیبى رؽتِ ّب اعت .پیکبًْب اس رؽتِ ی  Aثِ رؽتِ ی ً Bؾبى دٌّذُ ی حجن تزافیک اس  Aثِ B
اعتّ .ز چِ پیکبًْب ثشرگتز ٍ عیبّتز ثبؽذ ًؾبًذٌّذُ ی حجن ارجبع ثبالتز اعت .هؼوَال ارجبع ّبی یک
رؽتِی خبؿ ّویؾِ در ّوبى رؽتِ هیوبًذ اهب در ثؼضی هَاقغ ایي ارجبع ّب ٍارد حَسُ ی دیگزی هیؾَد.
ؽوبری اس ًقؾِ ّبی اعالػبت ارجبع تب االى تَلیذ ؽذُ اعت ٍلی یکی اس هْوتزیي اّذاف ،اعتفبدُ اس ایي ًقؾِ
ّب ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای ارسیبثی ٍ ّوچٌیي راّی ثزای درک ًحَُ ی تغییزات در یک رؽتِ خبؿ اعت .در
ٍثغبیت  Eigenfactor.orgاهکبى دعتیبثی ثِ ًقؾِ ّبی ػلن ٍجَد دارد .در ًْبیت ثبیذ ثتَاى ّز یک اس هقبلِ ّب
را ثزرعی کزد .ثٌبثزایي ثب ایي ًقؾِ هیتَاى ثِ عَاالتی هبًٌذ ،چگًَگی ارتجبط سهیٌِ ّبی هختلف؟ ایذُ ّب اس کجب
هی آیذ ٍ ثِ کجب هیزٍد؟ ٍ اس ایي قیجل عَالْب پبعخ داد .در ّز کذام اس ایي سهیٌِ ّب هجلِ ّبیی ٍجَد دارًذ کِ
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هیتَاى ثب کلیک ثز رٍی آًْب اعالػبت سیبدی ثذعت آٍرد .هبًٌذ یک ًقؾِ ی ػبدی قبثلیت اعتخزاج جشئیبت
سیبدی اس درٍى ایي ًقؾِ ّب ٍجَد دارد.

ؽکل  :4هثبلی اس ًقؾِ ی اعالػبت ارجبع (ًقؾِ ی ػلن)

 .5نتیجه گیری
ّیچ عیغتن اًذاسُ گیزی ای ًویتَاًذ جبی خَاًذى ثب دقت هقبالت را ثِ هٌظَر ارسؽگذاری آًْب را ثگیزد .ثب
ایي حبل ثِ ػلت کوجَد ٍقت ٍ ثَدجِ ،یک ًیبس اعبعی ثزای ثزرعی کوی هقبالت ػلوی ٍجَد دارد .ثب ایي
حبل ثِ ًظز هیزعذ کِ آیگي فکتَر یک گبم در جْت درعت ثِ هٌظَر ثزعزف کزدى ایي ًیبس اعت.
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