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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Các chỉ số đánh giá của một tạp chí luôn là thước đo quan trọng đối với giới 

nghiên cứu khoa học. Hiện nay có rất nhiều chỉ số "đo" chất lượng khoa học của một 

tạp chí như hệ số ảnh hưởng JIF (Journal Impact Factor), CiteScore, Eigenfactor, Google 

Scholar Metrics, SCImago Journal & Country Rank (SJR), hay Source Normalized 

Impact per Paper (SNIP).  

Dù các chỉ số này đều cung cấp những đánh giá khách quan cho người dùng 

nhưng bất kỳ chỉ số nào cũng không thể phản ánh hết chất lượng, uy tín và tầm ảnh 

hưởng của tạp chí đó. Tính đến nay, các cộng đồng khoa học vẫn chưa thống nhất chuẩn 

mực nhất định nào để "đo" chất lượng tạp chí của tất cả các lĩnh vực nghiên cứu. 

Dựa trên lịch sử phát triển cũng như nhu cầu sử dụng rộng rãi của các chỉ số đánh 

giá tạp chí, bài viết này sẽ tập trung phân tích vào hệ số ảnh hưởng JIF của Web of 

Science (WoS) và CiteScore của Scopus. Bài viết cung cấp một số thông tin hữu ích cho 

các nhà khoa học đánh giá mức độ uy tín và chất lượng của một tạp chí để lựa chọn tạp 

chí phù hợp xuất bản kết quả nghiên cứu. 

Trong quá trình biên soạn tài liệu, nhóm tác giả đã cố gắng cập nhật những thông 

tin mới nhất, liên lạc trực tiếp với các nhà xuất bản, các tổ chức có liên quan,… với mục 

đích đưa đến cho người đọc những thông tin chính xác, cập nhật nhất, tuy nhiên không 

tránh khỏi thiếu xót, rất mong nhận được sự góp ý của Thầy/Cô, người đọc để tài liệu 

được hoàn thiện hơn. Mọi thông tin đóng góp xin liên hệ qua địa chỉ email: 

maint@epu.edu.vn. 

Bài viết được phòng QLKH&HTQT biên dịch và tổng hợp. Mọi thông tin 

lấy từ tài liệu này vui lòng trích nguồn rõ ràng và đầy đủ. 

Trân trọng./. 
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1. Chỉ số tạp chí  

Các chỉ số của tạp chí (Journal metrics) được sử dụng để đo lường, so sánh 

và xếp hạng các nghiên cứu và ấn phẩm học thuật. Giới chuyên môn đề cập đến 

chỉ số này thông qua các bảng xếp hạng tạp chí, chỉ số trích dẫn của tạp chí, hoặc 

hệ số ảnh hưởng của tạp chí [1]. 

Hiện nay hầu hết các nhà nghiên cứu và các tổ chức đánh giá tạp chí dựa 

trên các chỉ số trích dẫn tạp chí phổ biến bao gồm hệ số ảnh hưởng JIF (Journal 

Impact Factor) của WoS và chỉ số trích dẫn tạp chí Citescore của Scopus (dựa trên 

dữ liệu của Elsevier). Chỉ số trích dẫn được sử dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng về 

mặt học thuật của một tạp chí thông qua việc "đo" số lượng các bài viết trong tạp 

chí đó được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo của các ấn phẩm khác. 

Dù được sử dụng rộng rãi nhưng chỉ số trích dẫn vẫn còn nhiều hạn chế [2]. 

• Trích dẫn không nhất thiết phải là thước đo chất lượng: Một trích dẫn 

công trình A chỉ cho chúng ta biết rằng một nhà nghiên cứu nào đó đã tham 

khảo công trình A để hoàn thiện bài báo hoặc cuốn sách của họ. Tuy nhiên, 

không phải tài liệu nào được trích dẫn cũng có nghĩa là tài liệu đó mang lại 

giá trị tích cực. Đôi khi, công trình A được trích dẫn để làm minh chứng 

cho những lý thuyết hoặc kết quả không chính xác hoặc lỗi thời. 

• Các phương thức trích dẫn đa dạng theo từng lĩnh vực: Hầu hết các lĩnh 

vực đều ưu tiên trích dẫn những nguồn tài liệu giới hạn, mang tính mới và 

cập nhật. Nhưng trong một số lĩnh vực nhất định, như nghệ thuật và nhân 

văn, các nhà nghiên cứu có xu hướng trích dẫn một lượng rất lớn các ấn 

phẩm liên quan mà không giới hạn về thời gian xuất bản bởi sự cập nhật 

không phải là một trong những yếu tố tiên quyết của những giá trị còn mãi 

với thời gian. 

• Các loại hình trích dẫn đa dạng theo từng thể loại ấn phẩm: Các bài 

viết đánh giá với cái nhìn khái quát về một lĩnh vực nghiên cứu thường 

được trích dẫn nhiều hơn so với những bài nghiên cứu báo cáo kết quả 

nghiêm túc, chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể. Vì vậy, việc một bài nghiên 
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cứu chuyên sâu A được trích dẫn ít hơn một bài viết đánh giá B không có 

nghĩa là bài nghiên cứu A đó kém chất lượng so với bài B. 

2. Hệ số ảnh hưởng của tạp chí 

Hệ số ảnh hưởng của một tạp chí bao gồm hệ số ảnh hưởng 2 năm và hệ số 

ảnh hưởng 5 năm. Tuy nhiên, nhắc đến hệ số ảnh hưởng, giới chuyên môn thường 

mặc định đó là hệ số ảnh hưởng 2 năm. 

2.1. Hệ số ảnh hưởng (2 năm) 

a. Thông tin chung 

Kể từ những năm 1950, Eugene Garfield và Irving H. Sher đã sử dụng hệ 

số ảnh hưởng tạp chí (The Journal Impact Factor - JIF) làm công cụ hỗ trợ việc 

lựa chọn và xếp hạng các tạp chí vào danh mục SCI [3]. Sau này, hệ số JIF được 

tính cho các tạp chí thuộc danh mục SSCI và SCIE và được công bố trong báo 

cáo trích dẫn tạp chí (The Journal Citation Reports - JCR) xuất bản hằng năm [3]. 

Trong đó, JCR 2021 đã công bố thông tin hệ số ảnh hưởng và các hệ số liên quan 

của 20.942 tạp chí dành cho 254 lĩnh vực nghiên cứu khác nhau với 9.509 tạp chí 

khoa học và 3.511 tạp chí khoa học xã hội [4]. 

Từ những giai đoạn đầu thành lập, JIF đã trở thành một trong những công 

cụ có tầm ảnh hưởng và được công nhận rộng rãi nhất trong "thị trường" các công 

cụ, thước đo xếp hạng và đánh giá tạp chí [5]. 

Trong năm 2020, nhóm nghiên cứu của Eugene Mech đã công bố kết quả 

nghiên cứu về tầm quan trọng của JIF. Trong số 653 tạp chí được khảo sát, 100% 

sử dụng JIF để xếp hạng tạp chí và 56,2% sử dụng JIF để xác định hiệu suất nghiên 

cứu khoa học. 

Ngoài ra nhóm nghiên cứu này đã tổng hợp và thu thập, phân tích điểm 

mạnh cũng như hạn chế của 45 phương pháp đánh giá tạp chí so với JIF. Từ đó 

họ đã tìm ra 18 phương pháp có khả năng cải thiện rõ rệt những hạn chế của JIF. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật rằng, ngày nay, nhiều đơn vị, tổ chức giáo 

dục, nghiên cứu vẫn sử dụng JIF làm công cụ xây dựng và quản lý các danh mục 
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tạp chí của họ. Các nhà xuất bản sử dụng JIF để đánh giá hiệu suất của tạp chí đó 

và các tạp chí khác cùng ngành. Các nhà nghiên cứu sử dụng JIF để lựa chọn tạp 

chí phù hợp cho việc xuất bản các công trình nghiên cứu của cá nhân. 

b. Khái niệm và công thức tính JIF 

Hệ số JIF được tính bằng số lần trích dẫn của một tạp chí vào năm báo cáo 

trích dẫn JCR đối với các ấn phẩm đã xuất bản vào hai năm trước, trên tổng số 

các ấn phẩm "được phép trích dẫn" xuất bản trên tạp chí đó vào hai năm trước [6]. 

Năm báo cáo trích dẫn JCR là năm cuối cùng trong chuỗi dữ liệu của JCR 

và hằng năm WoS đều xuất bản JCR của các tạp chí thuộc WoS Core Collections. 

Ví dụ, năm JCR cần tính của tạp chí A là 2020 thì các dữ liệu cần thiết để tính JIF 

là tổng số các ấn phẩm "được phép trích dẫn" xuất bản trên tạp chí A từ năm 2018 

đến hết 2019 và số lần các ấn phẩm này được trích dẫn tại tất cả các ấn phẩm sách, 

báo, tạp chí, hội nghị vào năm 2020. Để có được số liệu đầy đủ của năm 2020 thì 

báo cáo JCR 2020 sẽ được công bố năm 2021. Chuỗi dữ liệu này được biểu thị tại 

hình 1 và được tính theo công thức được áp dụng tại hình 2. 

 

Hình 1. Chuỗi dữ liệu sử dụng cho JIF và JCR của một tạp chí thuộc WoS giai 

đoạn 2018-2020 [3] 
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Hình 2. Công thức tính JIF 2 năm cho tạp chí A giai đoạn 2018-2020 [3] 

Theo công thức JIF tại hình 2, phần tử số là tổng số lần được trích dẫn năm 

2020 của các ấn phẩm thuộc tạp chí A xuất bản năm 2018 và 2019, bất kể ấn phẩm 

đó thuộc thể loại tài liệu nào dù là thư kêu gọi của ban biên tập, lời giới thiệu hay 

các bài xã luận của tạp chí. Mỗi một lần trích dẫn đều được tính là một sự công 

nhận tầm ảnh hưởng của tạp chí A, miễn là ấn phẩm có trích dẫn tài liệu từ tạp chí 

A phải nằm trong tổ hợp sách, kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí thuộc danh mục WoS. 

Tương tự như vậy, phần mẫu số là tổng số ấn phẩm "được phép trích dẫn" 

của tạp chí A xuất bản năm 2018 và 2019. Theo đó, các ấn phẩm "được phép trích 

dẫn" là những ấn phẩm thuộc dạng một bài nghiên cứu hoặc một bài viết đánh 

giá, và nằm trong danh mục WoS. Các thể loại khác như tài liệu biên tập, xã luận, 

thư hoặc biên bản đều không được tính là một ấn phẩm "được phép trích dẫn". 

Ngoài ra, để xem xét tính khách quan cũng như công bằng giữa các ấn phẩm 

khoa học thuộc của tạp chí, Clarivate đã đưa ra sáu tiêu chí để đánh giá một ấn 

phẩm "được phép trích dẫn" bao gồm: 

• Phần tóm tắt (Abstract) 

• Các tiêu đề bài viết mô tả 

• Tên các tác giả kèm theo đơn vị công tác 

• Độ dài của bài viết 
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• Danh mục tài liệu tham khảo 

• Nội dung dữ liệu 

Công thức này được thể hiện rất rõ với những thông tin chi tiết trong báo 

cáo JCR của Clarivate như ví dụ về JIF của tạp chí “Nucleic Acid Therapeutics” 

năm 2017 tại hình 3.  

 

Hình 3. Hiển thị phương pháp tính JIF của tạp chí “Nucleic Acid Therapeutics” 

trong JCR năm 2017 [6a] 

Theo công thức này, giả sử năm 2018 và 2019, tạp chí A xuất bản tất cả 

150 bài báo và được trích dẫn 1500 lần trên tất cả các tạp chí, hội nghị và sách 

xuất bản năm 2020 thì hệ số ảnh hưởng của tạp chí A cho năm 2020 sẽ là 1500/150 

= 10. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi bài báo của tạp chí A công bố năm 

2018 và 2019 sẽ được trích dẫn 10 lần trong năm 2020. 
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c. Hạn chế của JIF 

Các tạp chí có hệ số ảnh hưởng càng cao, tạp chí càng uy tín, lượng người 

tín nhiệm tạp chí càng nhiều và giới chuyên môn đánh giá càng tích cực [2]. Việc 

xuất bản một công trình nghiên cứu trên một tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao trở 

thành một trong những yêu cầu ưu tiên, thậm chí bắt buộc tại một số tổ chức, và 

là địa chỉ tin cậy đối với các tiến sĩ, giáo sư. 

Dù được xem là một công cụ đáng tin cậy, hệ số ảnh hưởng JIF vẫn tồn tại 

nhiều lỗ hổng như tình trạng tự trích dẫn, những giới hạn về ấn phẩm "được phép 

trích dẫn" hay xu hướng chấp nhận đăng nhiều những bài viết đánh giá hơn [7]. 

• Tự trích dẫn 

Tự trích dẫn là khi tác giả tự trích dẫn sản phẩm nghiên cứu của mình để 

tăng số lượng trích dẫn một cách giả tạo; hoặc tình trạng "Citation Cartel" diễn ra 

khi một nhóm các tác giả hoặc tạp chí trích dẫn các sản phẩm nghiên cứu của nhau 

để tăng hệ số ảnh hưởng [8]. Để khắc phục hạn chế này, những năm gần đây, 

Clarivates đã bổ sung một cột về hệ số ảnh hưởng khi không tính "tự trích dẫn" 

như ví dụ tại hình 4 [9]. 

 

Hình 4. Hình ảnh phân biệt mục JIF của tạp chí “Nature” khi có “tự trích dẫn” 

và khi loại trừ “tự trích dẫn” [9] 
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• Giới hạn về ấn phẩm "được phép trích dẫn" 

Trong công thức tính JIF, phần tử số tính đến toàn bộ những trích dẫn của 

tất cả những bài viết bao gồm cả những ấn phẩm như những bài viết truyền thông, 

thư của ban biên tập hay biên bản mà lẽ ra những nội dung này không nên được 

tính vào công thức của JIF. Vì những nội dung này không phải là những ấn phẩm 

nghiên cứu mang lại giá trị khoa khọc mà một tạp chí khoa học quốc tế hướng 

đến.  

Trong khi đó phần mẫu số chỉ tính đến những ấn phẩm "được phép trích 

dẫn”, điều này thực sự mâu thuẫn [10, 11]. Ví dụ những tạp chí có hệ số trích dẫn 

cao như "Nature", "Science", "The New England Journal of Medicine" hay "The 

Lancet" đều xuất bản một lượng rất lớn những ấn phẩm dạng tin tức, những bài 

xã luận và các thư mời, những nội dung này đều không tính vào phần mẫu số 

trong công thức tính JIF nhưng lại thu hút một lượng trích dẫn khổng lồ và thậm 

chí là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hệ số trích dẫn JIF. 

• Xu hướng chấp nhận đăng nhiều những bài viết đánh giá 

Sự mâu thuẫn trong công thức tính JIF dẫn đến thực trạng một số tạp chí 

lựa chọn chấp nhận đăng nhiều các bài viết đánh giá hơn để được trích dẫn nhiều 

hơn so với những bài nghiên cứu chuyên sâu thuần túy thuộc một lĩnh vực nhất 

định. Nhiều minh chứng đã chỉ ra việc xuất bản một vài bài viết đánh giá trong 

một, hai số tạp chí cũng có thể "đẩy" giá trị hệ số ảnh hưởng mà vẫn duy trì được 

giá trị thổi phồng ấy cho tới tận 2 năm kế tiếp [12, 13]. 

Một minh chứng điển hình của tình trạng này đó là "cú lội ngược dòng" 

ngoạn mục của tạp chí "Acta Crystallographica A" khi đạt hệ số ảnh hưởng JIF là 

49,93 vào năm 2009 trong khi đó con số này chỉ đạt 2,38 vào năm 2005. Cụ thể 

là tạp chí này đạt 5.966 trích dẫn vào năm 2009 với 72 bài viết xuất bản năm 2008, 

trong đó không có bài viết nào được trích dẫn quá 3 lần trong số 71 bài. Chỉ có 

duy nhất một bài viết "đặc biệt" của tác giả G. M. Sheldrick với tiêu đề 'A short 

history of SHELX' (Acta Crystallogr. A 64, 112–122; 2008) đã "cán mốc" 5.624 

trích dẫn [14]. Chỉ với một bài viết đã đưa tạp chí lên "một tầm cao" mới như vậy 
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thì hệ số ảnh hưởng JIF liệu có thật sự phán ảnh chất lượng đi lên gắn liền với nó 

nữa hay không? 

• Hệ số JIF chỉ là một giá trị trung bình 

Hệ số ảnh hưởng JIF của một tạp chí chỉ ra giá trị trung bình về ảnh hưởng 

của các bài báo trong tạp chí đó, mà một giá trị trung bình không thể phản ánh 

chính xác chất lượng của tất cả các bài báo thuộc tạp chí đó. Sự thật là một số bài 

nhận được rất nhiều trích dẫn trong khi còn rất nhiều bài có ít hoặc thậm chí không 

được trích dẫn.  

Trong một nghiên cứu năm 2016 với đối tượng gồm 11 tạp chí có hệ số ảnh 

hưởng từ 3 tới hơn 30 đại diện cho 7 nhà xuất bản khác nhau, nhóm nghiên cứu 

của Larivière đã chỉ ra rằng 15-25% các bài viết của một tạp chí đóng góp 50% 

số trích dẫn, và khoảng 50% các bài viết chất lượng của một tạp chí đóng góp 

90% số trích dẫn của toàn bộ tạp chí đó [15]. Điều đó càng chứng tỏ một điều 

rằng, một tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao không có nghĩa là tất cả các bài báo 

được tạp chí đó công bố đều là những bài báo xuất sắc hơn những bài viết được 

đăng tại một tạp chí có hệ số ảnh hưởng thấp hơn. 

• Hệ số ảnh hưởng JIF giữa các ngành – lĩnh vực 

Một hạn chế nữa của hệ số ảnh hưởng JIF đó là hệ số này không đại diện 

cho chất lượng của tạp chí nếu không xét đến từng ngành – lĩnh vực khác nhau 

của tạp chí đó. Theo một tổng hợp năm 2021 của scijournal.org, các tạp chí có hệ 

số ảnh hưởng trên 1 sẽ nằm trong top 70% tạp chí có hệ số ảnh hưởng của WoS 

và các tạp chí có hệ số ảnh hưởng trên 2 sẽ nằm trong top 40% tạp chí của WoS. 

Tuy nhiên, hệ số ảnh hưởng của từng ngành phân bổ không đồng đều, như số liệu 

mới nhất tại hình 5. 

http://scijournal.org/
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Hình 5. Bảng tổng hợp phân loại hệ số ảnh hưởng năm 2020 của các tạp chí 

theo ngành nằm trong danh mục WoS [16] 

Theo bảng số liệu trên, một tạp chí thuộc ngành toán học (Mathematics) chỉ 

cần có hệ số ảnh hưởng 1,6 là đã nằm trong top 20% các tạp chí có hệ số ảnh 

hưởng lớn nhất ngành và được đánh giá chất lượng đầu ngành trong WoS. Tuy 

nhiên, vẫn với hệ số ảnh hưởng đó, một tạp chí chỉ được xếp vào top 80% trong 

ngành hóa sinh (Biochemistry) hoặc khoa học máy tính (Computer Science), tức 

là thuộc nhóm các tạp chí có chất lượng gần thấp nhất ngành trong WoS. Đó là lý 

do tại sao khi nhắc đến hệ số ảnh hưởng của một tạp chí, các tác giả thường nhắc 

tới tập hợp Q1-Q2-Q3-Q4 như một công cụ nhận biết tạp chí thuộc phân khúc nào 

trong ngành. 

Ngoài những yếu tố chính thì một số vấn đề nhỏ hơn như ngôn ngữ, chu kỳ 

xuất bản, số lượng các chuyên gia - nhà nghiên cứu của một lĩnh vực hay những 

lỗi chính tả không đáng có trong danh sách tài liệu tham khảo cũng ít nhiều ảnh 

hưởng tới hệ số ảnh hưởng của một tạp chí [17].  

Trường hợp của "Angewandte Chemie" là một ví dụ điển hình khi mà yếu 

tố ngôn ngữ cũng ảnh hưởng tới hệ số ảnh hưởng. Theo đó, tạp chí "Angewandte 

Chemie" có hai phiên bản là tiếng Đức và tiếng Anh với cùng một nội dung. Nhiều 

tác giả khi trích dẫn tài liệu tại "Angewandte Chemie" đã trích dẫn cả phân bản 



 12 

tiếng Anh và phiên bản tiếng Đức, dẫn đến hệ số ảnh hưởng của tạp chí này cũng 

tăng theo [18]. Ước tính tạp chí này tăng khoảng 15% hệ số JIF là do tình trạng 

trích dẫn trùng lặp giữa hai phiên bản của tạp chí [19]. Do đó, tình trạng tương tự 

cũng có thể lặp lại với nhiều tạp chí quốc tế khác của WoS. 

Là một công cụ xếp hạng tạp chí được sử dụng rộng rãi nhất thế giới nhưng 

với những nhược điểm và hạn chế trên đây, rất nhiều các tổ chức đánh giá và tài 

trợ nghiên cứu tại Anh Quốc đã nhiều lần khằng định không khuyến khích sử 

dụng hệ số ảnh hưởng JIF để xếp hạng nghiên cứu hay đánh giá chất lượng nghiên 

cứu của các cơ sở giáo dục - nghiên cứu [20, 21]. 

2.2. Hệ số ảnh hưởng 5 năm 

Ngoài hệ số ảnh hưởng JIF (2 năm), WoS còn cung cấp hệ số ảnh hưởng 5 

năm với một công thức tính tương tự nhưng dành cho khung thời gian 5 năm. 

Theo đó hệ số ảnh hưởng 5 năm của một tạp chí bằng tổng số lần trích dẫn của 

tạp chí đó vào năm báo cáo trích dẫn đối với các ấn phẩm đã xuất bản 5 năm trước 

đó, trên tổng số các ấn phẩm "được phép trích dẫn” xuất bản trên tạp trí đó trong 

vòng 5 năm trước [22]. 

Hệ số này bắt đầu được công bố trong báo cáo trích dẫn JCR của WoS kể 

từ 2007 và được xem là hệ số bổ sung cho hệ số ảnh hưởng 2 năm nhằm khắc 

phục nhược điểm về khung thời gian đánh giá. Vì vậy, về cơ bản các hạn chế khác 

của hệ số JIF 2 năm cũng chính là hạn chế của hệ số ảnh hưởng 5 năm. 

2.3. Thứ hạng tạp chí và nhóm tạp chí thuộc Q1-Q2-Q3-Q4 

Thứ hạng của một tạp chí nằm trong bản báo cáo JCR hằng năm của WoS. 

Thứ hạng này được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp trong một lĩnh vực nhất 

định dựa trên hệ số ảnh hưởng JIF của tạp chí đó [23]. Theo đó, tạp chí A có hệ 

số ảnh hưởng JIF cao nhất trong lĩnh vực B của năm C sẽ được xếp hạng 1/N, 

trong đó N là tổng số tạp chí thuộc lĩnh vực B của năm C. Ví dụ trong hình 6: 
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Hình 6. Ví dụ về xếp hạng tạp chí (rank) [23] 

Ngoài ra, bản báo cáo hằng năm JCR của WoS còn cung cấp thông tin về 

quartile (Q), là tập hợp của những tạp chí nằm trong một khuôn khổ nhất định của 

WoS, và tập hợp Q này được định nghĩa như bảng 1: 

Q1 0 < Z ≤ 0,25 

Tập hợp những tạp chí thứ hạng cao nhất – xếp theo hệ số 

ảnh hưởng - trong một lĩnh vực nhất định (tập hợp tạp chí 

thuộc WoS trong top 25% tạp chí có chỉ số trích dẫn cao 

nhất trong một lĩnh vực) 

Q2 0,25 < Z ≤ 0,5 
Tập hợp tạp chí thuộc WoS có hệ số JIF trong top 25% 

đến top 50% trong một lĩnh vực nhất định 

Q3 0,5 < Z ≤ 0,75 
Tập hợp tạp chí thuộc WoS có hệ số JIF trong top 50% 

đến top 75% trong một lĩnh vực nhất định 

Q4 0,75 < Z 
Tập hợp những tạp chí thuộc WoS có thứ hạng thấp nhất 

trong một lĩnh vực nhất định (top trên 75%) 

Trong đó: Z = (X/Y) 

Với X là xếp hạng của tạp chí trong một lĩnh vực 

       Y là tổng số tạp chí thuộc WoS nằm trong lĩnh vực đó.  

Bảng 1. Định nghĩa Journal quartile [24] 
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Dựa vào bảng định nghĩa trên, xếp theo hệ số ảnh hưởng, nếu một tạp chí 

có xếp hạng thứ 59 trênư tổng số 216 tạp chí trong lĩnh vực toán học vào năm 

2020 thì lúc này Z = (59/216) = 0,273. Điều này có nghĩa là tạp chí này thuộc Q2 

của lĩnh vực toán học năm 2020. Cũng giống như hệ số ảnh hưởng JIF được tính 

toán và công bố trong JCR mỗi năm một lần thì tập hợp Q của một tạp chí đối với 

từng lĩnh vực cũng có thể thay đổi theo sự thay đổi lớn nhỏ của JIF trong năm đó 

so với các năm trước.  

Theo đó, một tạp chí nằm trong danh mục SCIE hoặc SSCI của WoS chỉ 

có một hệ số ảnh hưởng JIF trong một năm nhất định nhưng xét tại mỗi lĩnh vực 

của tạp chí, hệ số JIF sẽ mang lại thứ hạng khác nhau và từ đó một tạp chí có thể 

nằm trong tập hợp Q khác nhau ở mỗi lĩnh vực của mình. 

3. Chỉ số CiteScore 

3.1. Giới thiệu chung 

Từ những năm 2010, Elsevier đã sử dụng Source Normalised Impact per 

Paper (SNIP) và Scimago Journal Rank (SJR) để "đo" chất lượng của một ấn 

phẩm thuộc Scopus. Tuy nhiên, phương pháp tính của hai chỉ số này đều được 

đánh giá là quá phức tạp, khó minh bạch và khó nhân rộng cho toàn bộ các ấn 

phẩm của Scopus, lại thêm rất nhiều những hạn chế tương tự như JIF [25].  

Đó là lý do tại sao CiteScore được Elsevier đưa vào hệ thống của Scopus 

năm 2016 nhằm khắc phục những hạn chế của hai phương pháp trước đó và đưa 

ra hệ số chuẩn hơn để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tạp chí, sách, kỷ yếu 

hội nghị và cả các tập san thương mại thuộc Scopus [26]. Do đó, nhắc đến các chỉ 

số của một ấn phẩm thuộc Scopus, các nhà nghiên cứu sẽ quan tâm đầu tiên là 

CiteScore của ấn phẩm đó. 

Mặc dù vậy, trên website chính thức của Scopus hiện nay, bên cạnh 

CiteScore, thông tin về Source Normalised Impact per Paper (SNIP) và Scimago 

Journal Rank (SJR) vẫn hiển thị như những chỉ số tham khảo để người đọc hoặc 

các đơn vị quan tâm có cái nhìn khách quan và rộng hơn đối với một ấn phẩm của 

Scopus. 
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3.2. Khái niệm 

Elsevier đã định nghĩa CiteScore của ấn phẩm A vào năm B được tính bằng 

số lượt trích dẫn của tất cả các bài viết thuộc A xuất bản trong vòng ba năm trước 

đó chia cho tổng số bài viết được xuất bản trên A trong cùng khoảng thời gian 

trên [27]. 

Tuy nhiên, qua quá trình tính toán, ứng dụng và lắng nghe những góp ý từ 

nhiều tổ chức, đơn vị cùng các chuyên gia, nhận thấy những hạn chế của hệ số 

này, Elsevier đã giới thiệu công thức tính toán mới cho CiteScore kể từ 2019. 

Theo đó, các số liệu đều được tính tới thời điểm xác định CiteScore (tức 4 năm) 

thay vì chỉ tính 3 năm trước đó và tài liệu cũng như lượt trích dẫn chỉ được tính 

cho tài liệu có qua phản biện thay vì tất cả các tài liệu như công thức cũ. Công 

thức này đã được Elsevier tái hiện cho năm 2019 như hình 7 [28]. 

 

Hình 7. Công thức tính mới cho CiteScore 2019 [28] 

Để đảm bảo tính nhất quán cũng như phân tích xu hướng chính xác, 

Elsevier đã cung cấp số liệu Citescore bằng công thức mới cho toàn bộ giai đoạn 

từ 2011 tới nay [28]. Nhờ vậy, các nhà nghiên cứu có thể nắm được bức tranh 
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phát triển khá toàn diện của một ấn phẩm thuộc Scopus chỉ bằng một vài cú nhấp 

chuột, điều này thật sự có ý nghĩa đối với các nhà xuất bản nói riêng và giới khoa 

học nói chung. 

3.3. Tổ hợp các chỉ số CiteScore 

Không giống như phiên bản trả phí của Clarivates khi truy cập hệ số ảnh 

hưởng JIF trong JRC, CiteScore và các số liệu liên quan (CiteScore Percentiles, 

Citescore trends, CiteScore rank) đều được Elsevier cung cấp miễn phí và dễ dàng 

tra cứu qua website chính thức của Scopus như hình 8 là một ví dụ: 

 

Hình 8. CiteScore Percentiles, Citescore trends, CiteScore rank của tạp chí 

"Journal of World Business" trên website của Scopus (Hình ảnh được chụp màn 

hình trên website của Scopus) 

Khác với JIF Quartiles, CiteScore quartiles được xét dựa trên "CiteScore 

Percentile". Theo đó, "CiteScore Percentile" của một ấn phẩm có chỉ số CiteScore 

X được tính bằng công thức như bảng 2: 

"CiteScore Percentile" của một ấn phẩm có CiteScore X = [(L + (0.5 x S)/N ] x 100 

Trong đó: 

L = Số ấn phẩm nằm trong một lĩnh vực ASJC* của Scopus có chỉ số CiteScore thấp hơn X 
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S = Số ấn phẩm nằm trong một lĩnh vực ASJC của Scopus có chỉ số CiteScore X 

N = Tổng số ấn phẩm nằm trong một lĩnh vực ASJC của Scopus có chỉ số CiteScore 

(*) ASJC là viết tắt của "All Science Journal Classification" và là hệ thống phân loại các 

lĩnh vực của các ấn phẩm trong Scopus. 

Bảng 2. Công thức tính “CiteScore Percentile” của một ấn phẩm có chỉ số 

CiteScore X [25] 

Theo công thức trên, ví dụ một tạp chí có "CiteScore Percentile" là 89% có 

nghĩa là xếp hạng CiteScore của tạp chí đó cao hơn 89% các ấn phẩm khác trong 

lĩnh vực đó. 

Dựa trên CiteScore Percentile, CiteScore Quartiles được chia làm 4 tập hợp 

và được phân loại như bảng 3: 

Quartile 1 (Q1) = CiteScore percentile 75% tới CiteScore percentile 99% 

Quartile 2 (Q2) = CiteScore percentile 50% tới CiteScore percentile 74% 

Quartile 3 (Q3) = CiteScore percentile 25% tới CiteScore percentile 49% 

Quartile 4 (Q4) = CiteScore percentile 0% tới CiteScore percentile 24% 

Bảng 3. Bảng phân loại Q1-Q2-Q3-Q4 dựa trên CiteScore percentile [25] 

Cũng giống như đặc điểm của JIF và tổ hợp Q từ JIF, một ấn phẩm thuộc 

Scopus mỗi năm chỉ có một chỉ số CiteScore nhưng lại có thể có các "CiteScore 

Percentile" khác nhau từ đó có thể nằm trong những "CiteScore Quartile" khác 

nhau đối với từng lĩnh vực thuộc ASJC của Scopus. 

3.4. Hạn chế của CiteScore 

Với mục tiêu và phương pháp tính khá tương đồng với JIF, hệ số CiteScore 

cũng gặp phải những hạn chế tương tự như của hệ số ảnh hưởng JIF. Tuy nhiên 

do một số điểm khác biệt về khung thời gian xác định để tính JIF và CiteScore 

nên điều này cũng là một trở ngại đối với JIF mà CiteScore đã khắc phục được.  
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Theo Clarivate, một tạp chí "mới được công nhận" vào danh mục SCIE 

hoặc SSCI của WoS chỉ có hệ số ảnh hưởng JIF sau ít nhất 3 năm trong danh mục 

này [17]. Như vậy có nghĩa là một tạp chí mới được công nhận vào danh mục này 

sẽ không có hệ số trích dẫn cho tới ít nhất là 3 năm sau [29, 30].  

Ví dụ một tạp chí bắt đầu được công nhận vào danh mục WoS đầu năm 

2018 thì phải đợi tới đầu năm 2021 mới có được hệ số ảnh hưởng JIF đầu tiên tại 

báo cáo JCR. Tuy nhiên, với hệ số CiteScore, Scopus bắt đầu tính hệ số này ngày 

khi tạp chí nằm trong Scopus một năm. Tức là một tạp chí bắt đầu nằm trong danh 

mục Scopus đầu năm 2018 thì tạp chí đó sẽ có hệ số CiteScore đầu tiên vào năm 

2019. 

Đây cũng là một trong những lý do khiến cho "thị trường" của CiteScore 

lớn hơn rất nhiều so với JIF. Theo công bố của Elsevier, có tới 216 tạp chí có 

CiteScore nằm trong top 10% (Q1) của Scopus không có JIF, trong đó 49 tạp chí 

của Taylor&Francis, 28 tạp chí của Elsevier, 20 tạp chí của Springer Nature, 13 

tạp chí của Wiley cùng rất nhiều tạp chí hàng đầu của các trường đại học [31]. 

Tính đến năm 2020, Scopus có trên 13.000 ấn phẩm có hệ số CiteScore 

nhưng lại không có hệ số ảnh hưởng JIF, trong đó có tới trên 655 ấn phẩm nằm 

trong top 10% (Q1) (hình 9).  

 

Hình 9. Số lượng ấn phẩm có chỉ số CiteScore nhưng không có JIF năm 2020 [32] 



 19 

Chỉ với 10 năm CiteScore được sử dụng, Elsevier đã có được 32 tạp chí 

truy cập mở đứng đầu trong rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, từ 2019 đến 2020 đã có 

tới 4.369 ấn phẩm thăng hạng CiteScore lên tới 50% (hình 10). 

 

Hình 10. Thành quả của CiteScore sau 10 năm hoạt động [32] 

Những điều này cho thấy Clarivate đã "bỏ lỡ" rất nhiều ấn phẩm chất lượng. 

Nói cách khác, không phải ấn phẩm nào không có hệ số ảnh hưởng JIF cũng có 

nghĩa là "hàng kém chất lượng", chỉ là rào cản về thời gian xét duyệt, về thể loại 

ấn phẩm của JIF khiến nhiều ấn phẩm "sịn sò" không có nổi một "danh phận" 

thôi. 

4. So sánh CiteScore và JIF 

Với chỗ đứng ngày càng được khẳng định trong giới khoa học, chỉ số 

CiteScore hứa hẹn sẽ là một "đối thủ" đáng gờm của JIF. Đó cũng là lý do tại sao 

ngày càng có nhiều cá nhân, đơn vị nghiên cứu quan tâm tới việc so sánh 

CiteScore và JIF với góc nhìn đa chiều nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin và 

những phân tích xác thực cho giới nghiên cứu khoa học về tính minh bạch, chính 

xác và hiệu quả của hai chỉ số được xem là phổ biến nhất giới nghiên cứu khoa 

học hiện nay. 
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Dưới đây là hình ảnh so sánh những khác biệt cơ bản về phương pháp tính 

giữa CiteScore và JIF trong một ví dụ tính 2 chỉ số này của cùng một tạp chí vào 

năm 2019 (hình 11) 

 

Hình 11. Khác biệt giữa phương pháp tính CiteScore và JIF  

của một tạp chí vừa thuộc Scopus vừa thuộc WoS năm 2019 [33] 

Hình ảnh trên cho thấy phương pháp tính CiteScore dựa trên cơ sở dữ liệu 

của Scopus  năm 2019 với 25.302 ấn phẩm có chỉ số CiteScore gồm 24.180 tạp 

chí, 257 tạp chí thương mại, 719 sách và 146 kỷ yếu hội nghị [26]. Trong khi đó 

phương pháp tính JIF dựa trên cơ sở dữ liệu của WoS năm 2019 với 11.877 tạp 

chí có JIF đến từ 81 quốc gia tại 5 châu lục trên thế giới [34]. Chỉ riêng cơ sở dữ 

liệu đã có sự khác biệt rõ rệt giữa CiteScore và JIF về quy mô.  

Điểm khác biệt thứ hai có thể dễ dàng nhận biết đó là loại tài liệu được tính 

vào công thức. Đối với CiteScore, tất cả các tài liệu bao gồm bài báo, bài viết 

đánh giá, bài viết hội nghị, báo cáo  số liệu và sách trong tạp chí, sách, kỷ yếu hội 

nghị đều được tính trích dẫn trong khi đó JIF chỉ tính số lượt trích dẫn cho bài báo 

và bài viết đánh giá của tạp chí. Sự khác biệt về “đối tượng” sử dụng cho phương 

pháp tính trích dẫn là lý do khiến hệ số CiteScore và JIF của cùng một tạp chí khó 

mà có giá trị tương đương. Do vậy, khi so sánh giữa các tạp chí, chỉ nên so sánh 

theo JIF hoặc theo CiteScore mà không thể so sánh ngang giữa JIF và CiteScore 

được (thậm chí có trường hợp cho kết quả ngược nhau). 
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Một minh chứng cho sự khác biệt này là từ nghiên cứu của Bergstrom và 

West phân tích mức độ liên hệ giữa chỉ số CiteScore và JIF. Kết quả chỉ ra rằng 

những tạp chí thuộc tổ hợp thương hiệu của "Nature" có những giá trị CiteScore 

năm 2015 thấp hơn 40% so với hệ số JIF và các tạp chí khác đã phần sẽ có sự 

chênh lệch khoảng 15-25% về giá trị CiteScore và JIF [35].  

Từ những khác biệt, phương thức tính toán cùng thực trạng và những hạn 

chế của JIF cũng như CiteScore, hiện nay nhiều quốc gia đã thành lập những bảng 

xếp hạng tạp chí riêng như bảng xếp hạng ABS của Anh Quốc, ABDC của Úc, 

VHB của Đức, Dallas List của Mỹ… Những bảng xếp hạng này chỉ lấy JIF hay 

Citescore là một phần cơ sở dư liệu kèm theo một số những tiêu chuẩn riêng biệt 

nhằm hỗ trợ các nhà khoa học và các đơn vị - tổ chức nghiên cứu có được những 

nguồn tham khảo sâu rộng hơn.  

Tất cả những điều này cho thấy dù là những chỉ số được sử dụng lâu đời 

hay rộng rãi nhất cũng không tránh khỏi những hạn chế cần khắc phục và không 

thể là những con số đại diện hoàn toàn cho chất lượng của một ấn phẩm khoa học. 

Chính Clarivate cũng khẳng định chúng ta không nên chỉ dựa vào hệ số ảnh hưởng 

để đánh giá chất lượng của một tạp chí [36]. 

Vì vậy, thay vì “đăt niềm tin” vào một chỉ số riêng biệt, hi vọng các nhà 

khoa học sáng suốt hơn trong việc lựa chọn thêm những phương pháp thay thế 

khác để mỗi sản phẩm khoa học đều đến được với những ấn phẩm đúng tầm, được 

giới khoa học đánh giá công tâm cùng sức lan tỏa và ảnh hưởng xứng đáng. Hi 

vọng các tổ chức, đơn vị đánh giá có cái nhìn sâu sắc hơn để mang ý nghĩa, tinh 

hoa từ “những đứa con tinh thần” của các nhà khoa học đến với không chỉ giới 

nghiên cứu trong ngành mà còn đến với ứng dụng thực tế phục vụ cho sự phát 

triển của cả nhân loại.  
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