
 

وری و تأثیرگذاری علمی  کوشد بهره ( شاخصی عددی است که میh-indexاچ ایندکس )به انگلیسی: 

دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد 

توان برای  شود. از این شاخص می ن محاسبه میو تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگرا

تأثیرگذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثالً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری 

 ۵۰۰۲) ۴۸۳۱ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال  علمی دانشگاه

های هیرش  پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام Jorge E .Hirschمیالدی( توسط فیزیکدانی به نام 

 است. ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده

 تعریف و هدف

توان به وسیله آن محققان تأثیرگذار را از آنهایی که صرفاً تعداد  اچ ایندکس شاخصی است که می

محققانی که دریک حوزه اند متمایز نمود. این شاخص همچنین برای مقایسه  زیادی مقاله منتشر کرده

های اسکوپوس، آی اس  کنند کاربرد دارد. محاسبه اچ ایندکس توسط پایگاه کاری یکسان فعالیت می

( برای ISCآی و گوگل اسکالر برای مقاالت انگلیسی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

توزیع استنادات داده شده به آثار است. محاسبه ایندکس اچ بر پایه  پذیر شده مقاالت فارسی امکان

 گیرد. منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می

مورد اثر انتشاراتی  hاست، یعنی تعداد  hایندکس برای شخصی به میزان -تر، وقتی اچ به زبان دقیق

ایندکس  گوییم است. مثالً اگر می بار استناد شده hکم   ها دست )مثل مقاله( دارد که به هر کدام از آن

محاسبه شده است، منظورمان این است که  ۲تأثیرگذاری علمی فردی از طریق ایندکس اچ به میزان 

بار استناد  ۲کم  مقاله، دست ۲اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام از این  ۲این شخص 



 است. شده

شود،  بندی می ه از صفر درجه ( کxاگر بخواهیم اچ ایندکس را روی محور نشان دهیم، در محور افقی)

 ۸است. مثالً عدد  بار مورد استناد قرار گرفته nهر عدد نشانگر تعداد مقاالتی است که توسط دیگران 

بار مورد استناد قرار  nمقاله از این فرد وجود دارد که  ۸ها به این معنا است که xروی محور 

دفعات استناد شده وجود دارد. این محور نیز  ها، تعدادyاست. در محور عمودی یا همان محور  گرفته

ها yها و xجایی است که مقدار روی محور  روی این محور آن hشود. نقطه  بندی می از صفر درجه 

است )محور  بار مورد استناد قرار گرفته ۴۰ها( که xمقاله وجود دارد )محور  ۴۰مساوی هم بشود. مثالً 

yاست. ۴۰مورد بررسی  جا ایندکس فرد یا گروه ها(، در این 

 محاسبه

ای که مقاالت را نمایه   های داده تواند دستی محاسبه شود یا با استفاده از پایگاه این شناسه می

طور  گوگل هم ابزاری را به ۵۰۴۴. در سال ISI web of knowledgeکنند مثل : اسکوپوس یا  می

 کند. طور اتوماتیک محاسبه می هآزمایشی قرار داده است که این شناسه را برای نویسندگان ب
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