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  *1 افشين موسوي چلك

  2 سيمين حداد عراقي
  
  
 

            
  سنجي  علمنامه پژوهش

  )6پياپي  (1396پاييز و زمستان/ 2شماره / 3دوره /  دانشگاه شاهد علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه
                

يئت علمـي دانـشگاه      اعضاي ه  سنجش شاخص اچ  
بـر  آزاد اسالمي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران            

   پايگاه استنادي اسكوپوس دراساس
                        

      چكيده
          

يئـت علمـي دانـشگاه آزاد       ههدف پژوهش حاضر سـنجش وضـعيت شـاخص اچ اعـضاي              :هدف
در ايـن پـژوهش     . اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران در پايگاه استنادي اسـكوپوس مـي باشـد              

مرتبـه علمـي، حـوزه موضـوعي و          يئت علمي دانشگاه به تفكيـك جنـسيت،       هشاخص اچ اعضاي    
  . قرار گرفته استموردسنجشدانشكده 

اي و  كتابخانـه  سنجي است كه با اسـتفاده از روش       اين پژوهش از نوع مطالعات علم      :شناسي  روش
يئـت علمـي    ه نفـر عـضو      553جامعـه آمـاري پـژوهش را        . تكنيك ارزيابانه به انجام رسيده اسـت      

    .اند يقات تهران تشكيل دادهو تحق دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وقت تمام
يئت علمي داراي شاخص اچ برابر صـفر        ه اعضاي   د درص 74ان داد كه بيش از      ها نش   يافته :ها  يافته

باشند و ميانگين شاخص اچ مردان دو برابر زنان است و همچنين ميانگين شـاخص اچ اعـضاي                    يم
 كمتر به دانشياران، استادان، اسـتادياران و        هاز بيشتر ب   ترتيب  هيئت علمي به تفكيك مرتبه علمي به      

، زنـان  وها نـشان دادنـد كـه بـين ميـانگين شـاخص اچ در بـين مـردان                      يافته ومربيان تعلق دارد    
  .داري وجود دارد يمعني دانشگاهي تفاوت ها مرتبهي موضوعي و ها حوزه
 بـه  توجـه  با آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه علمي يئته اعضاي :گيري نتيجه

 قـرار  پـاييني  سطح در نيز استناداتشان و انتشارات كل تعداد آنان اند و اكثر يفضعشاخص اچ بسيار 

  .دارند
يئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحـد علـوم و          هي، اعضاي   سنج  علمشاخص اچ،    :واژگان كليدي 

 .تحقيقات تهران، اسكوپوس
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   و بيان مسئلهمقدمه
 ابزاري براي سنجش كميت و كيفيت توليدات عنوان بهي است كه سنج  علمي جديد   ها  شاخص يكي از    1شاخص اچ 

اگـر   اسـت،   h، يك نويسنده يا پژوهشگر داراي شـاخص معـادل           ٰ◌بنا بر گفتة هرش   . گيرد  يمعلمي مورد استفاده قرار     
NP   ،حداقل داراي    هركدام مقاالتش h) h (      استناد باشند و ساير مقاالت)NP-h (       استناد را دارا باشند، يك شـاخص

دارد  اسـتناد    40 مقاله منتشر كرده اسـت كـه هريـك از آنهـا حـداقل                40 بدين معناست كه يك پژوهشگر       40اچ برابر   
 در سال   2هرش.اي.وهشگران، توسط جورج   ابزاري براي ارزيابي برونداد علمي پژ      عنوان  بهشاخص اچ   ) 2005 ٰ◌هرش(

 توسط جامعه علمي سرعت به) از نظر علمي(ي به پژوهشگران ده ارزش پارامتري مفيد براي عنوان به ارائه شده و     2005
هـاي خـاص و مفيـدي         هاي مختلف داراي ويژگـي       اچ از جنبه    شاخص ).2005(هرش  . ؛2009،  3رانديك(پذيرفته شد   

 از انـد  عبارتشود كه  يمهاي خانوادة اچ استفاده    اي غالباً از شاخص     يشهانداي محاسبة نفوذ    و بر  )2015وينكلر،  (است  
  ).2011، 7؛ تاكِدا2011، 6تروئكس و ديگران (5، و شاخص اچ معاصر4شاخص اچ اوليه، شاخص جي

، 2005ز سـال  ا. پايداري بروندادهاي علمي درنظر گرفته شده است      كيفيت و  زمان  هميري  گ  اندازهشاخص اچ براي    
، 2005هـرش،   ( قـرار گرفتـه      Nature و   PANSشاخص اچ مورد بحث و تجزيه و تحليل در نـشريات بـزرگ نظيـر                

شناسـي، علـوم      يستز، از قبيل فيزيك،     ها  رشتهو مورد توجه بسياري از      ) 2007؛ وندل،   2006؛ لمان و همكاران،     2007
يفيـت متوسـط    ك بـا  شاخص اچ آثار      اصوالً ).2011چن،   (.رفتي، اجتماعي و اقتصاد قرار گ     رسان  اطالعكامپيوتر، علوم   

تعـداد  (و كميـت    ) 2005، هـرش  ؛2006، گلنـزل  ؛2005يـل،  دان بـورمن، . (دهد  ي م خوب كه استناد مستمر دارند را نشان      
  . )2007كوستا، بوردونس،  (يدنما را با يكديگر ادغام مي) تأثير يا تعداد استنادات به اين مقاالت(و كيفيت ) مقاالت
نيـز   يئت علمي هزمينه كميت و كيفيت آثار اعضاي        ريزي كارآمد و اتخاذ تدابير مناسب در        ترديد، هرگونه برنامه    بي

بـا  . المللـي اسـت   هاي معتبر بين مدارك علمي آنان در نمايه در وهلة اول مستلزم كسب شناخت دقيق و جامع وضعيت         
هاي ارزيابي  ترين شاخص  يكي از مهمعنوان به، »المللي ي معتبر بينها مدارك علمي هر دانشگاه در نمايه«توجه به اينكه 

، مطالعه گـسترده    )1387زاده؛ نورمحمدي،     نوروزي چاكلي؛ حسن  (بندي پژوهشگران مطرح است       علم و فنّاوري و رتبه    
تـر و     روشـن گذاران و مديران دانشگاه آزاد اسالمي را به سوي ترسيم مـسيرهاي               ياستستواند   و دقيق اين وضعيت مي    

  . ساختن نقاط ضعف هدايت كند همچنين تقويت نقاط قوت و مرتفع
هايي است كه به دليل تحت پوشش قراردادن بخش قابل تـوجهي از    يكي از پايگاه8در اين راستا، پايگاه اسكوپوس 

جي، برخـي از    سـن   بـر متخصـصان علـم       عالوه. گيرد  سنجي مورد استفاده قرار مي      نشريات معتبر جهان، در مطالعات علم     
يئـت علمـي و     هشـدة اعـضاي       ، ارزيـابي مـدارك علمـي نمايـه        ضـرورت   بـه هاي ايران كه بنـا        ها و وزارتخانه    سازمان

 اكنـون   هـم ي كه   ا  گونه  بهاند؛    كنند نيز استفاده از اين پايگاه را در دستور كار خود قرار داده              پژوهشگران خود را دنبال مي    
وزارت علوم، تحقيقـات    " و   "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     "ئت علمي   يههاي ارتقاي اعضاي      نامه  در آئين 

 553دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم و تحقيقـات تهـران بـا             . پايگاهي معتبر ياد شده است     عنوان  به، از آن    "و فنّاوري 

                                                 
1 . H-index 
2 . Jorge E. Hirsch 
3 . Randic 
4 . g-index 
5 . contemporary h-index 
6 . Truex et al. 
7 . Takeda 
8 . Scopus 
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ر پايگـاه اسـتنادي    بيشترين توليدات علمـي را در بـين تمـامي واحـدهاي دانـشگاه آزاد د              وقت  تماميئت علمي   هعضو  
 محمـدي،    مـال  ؛1389موسوي چلك؛ نـوروزي چـاكلي،        (.اسكوپوس به ثبت رسانيده است     مؤسسه اطالعات علمي و   

يئت علمي  ه است تا ضمن بررسي وضعيت برونداد علمي و استناد، شاخص اچ اعضاي              بر آن رو پژوهش     ين ازا )1388
ر پايگاه بر اساس جنسيت، حوزه موضوعي، دانـشكده، مرتبـه           دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران د         در

  . گيرد يم تطبيقي مورد مطالعه قرار صورت بهگروه آموزشي  دانشگاهي،

  هاي پژوهش پرسش
  .ي زير پاسخ دهدها پرسش است تا به بر آن حاضر  پژوهشدر همين راستا،

 اسـكوپوس حد علوم و تحقيقات تهـران در        يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي وا     ه وضعيت كلي شاخص اچ اعضاي        .1
  چگونه است؟

 برحـسب  اسـكوپوس يئت علمي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران در                 ه اچ اعضاي     شاخص  .2
  جنسيت چگونه است؟

 مرتبـه   برحسب اسكوپوسيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران در            ه اچ اعضاي    شاخص  .3
  اهي چگونه است؟دانشگ

 حـوزه   اسكوپوس برحسب يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران در            هاعضاي    اچ  شاخص  .4
  موضوعي چگونه است؟

  هاي پژوهش يهفرض
  داري و جود دارد؛ يمعنيئت علمي و مرتبه علمي آنها رابطه هبين شاخص اچ اعضاي  :فرضيه اول
  داري وجود دارد؛ يمعناي علمي زن و مرد تفاوت بين شاخص اچ اعض: فرضيه دوم
  .داري وجود دارد يمعنموضوعي فعاليت آنها تفاوت  يها حوزهيئت علمي در هبين شاخص اچ اعضاي . فرضيه سوم

  پژوهشپيشينه 
برونداد علمي دانـشياران    ) 1388(روستا آزاد   . ي زيادي درخصوص شاخص اچ انجام شده است       ها  پژوهشتاكنون  

وي نتيجـه   . گيـري شـاخص اچ را مطالعـه كـرد           ن دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از طريق اندازه         و استادا 
علـوم   (يپزشـك / زيـست  و) علوم بـاليني  (گرفته كه ميزان توليدات و استناد دريافتي استادان و دانشياران علوم پزشكي             

ل مقاالت و تعداد كل استنادات دريـافتي آنهـا نيـز در              سطح بسيار ضعيفي قرار دارند و اكثر آنان حتي تعداد ك           در) پايه
 توسط آنان شده    شده  كسببودن شاخص اچ      بديهي است كه همين عوامل در ادامه باعث پايين        . سطح پائيني قرار دارند   

هـايي هماننـد كـشور محـل          هاي موضوعي مشابه نيز تحت تأثير مؤلفه        رسد شاخص اچ حتي در زمينه       به نظر مي  . است
انتـشاراتي  –امكانات موجود، بودجه تحقيقاتي، تعداد محققان شاغل و زبان است و عالوه بر الگوي اسـتنادي               سكونت،  

بـر  ) يري مقاالت پذ  دسترسميزان  (المللي    يت بين رؤي تأثيرگذار است، قابليت     سنج  علمهاي    كه بر روي تمامي شاخص    
  . مؤثر استشده كسبشاخص اچ 
هـرش   شاخص اساس بر كشور برتر يها دانشگاه پژوهشگران و بررسي به پژوهشي در )1386(مختاري  و ميرزايي

 تعلق دارد و شيمي علمي يئته اعضاي به هرش شاخص باالترين ميزان كه، داد نشان آنان پژوهش  نتايج.هاند پرداخت
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 خـود  بـه  را به رت]باالترين  30 و 31.33 هر شاخص با ترتيب به رازي كرمانشاه و اصفهان صنعتي شيراز، يها دانشگاه

  .اند داده اختصاص
 بـر اسـاس  هاي داروسازي تهـران   يئت علمي دانشكدههي وضعيت برونداد علمي اعضاي     بررس) 1388(باله  جليلي  
يـت بـه    درنهاهاي مختلف موجود در ارزيـابي بـرون داد علمـي و               نامه خود به شاخص     يانپاپژوهشگر در   .شاخص اچ 

 علمي سه دانشكده داروسازي تهران، شـهيد بهـشتي و آزاد اسـالمي بـر     يئتهبررسي كيفيت مقاالت پژوهشي اعضاي   
نتايج حاكي از آن اسـت كـه بيـشترين مقـاالت، بيـشترين اسـتناد و بـاالترين ميـزان         . اساس شاخص اچ پرداخته است    

  .شاخص اچ مربوط به دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است
شـدة واحـدهاي دانـشگاه آزاد          تطبيقي مدارك علمـي نمايـه      در پژوهش خود با عنوان ارزيابي     ) 1388 (يمحمدمال

 به مطالعـه وضـعيت توليـدات علمـي دانـشگاه آزاد اسـالمي               2008 و   2007هاي    اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال     
 واحـد و در سـال       93 تعداد   2007دهد از بين كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در سال             يمها نشان     ي بررس .پرداخت

درصـدي واحـدها    11 ,42 با رشـد  بنابراين. اند بوده واحد داراي مدرك در پايگاه استنادي اسكوپوس       118داد   تع 2008
 و انـد  شده در پايگاه مذكور نمايه 2007 مدرك بيشتر از سال 656، تعداد 2008در سال . دانشگاه آزاد مواجه بوده است    

توان   يم 2008 و   2007برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال       اما واحد   ؛  درصدي اين مدارك مواجه مي باشد      61 ,8 با رشد 
  . قرار گرفته استواحدهاكرد كه در صدر اين  واحد علوم و تحقيقات تهران اشاره به

يئت علمي دانـشگاه مازنـدران را در دو پايگـاه اسـكوپوس             هدر پژوهش خود شاخص اچ اعضاي       ) 1389 (يرزادم
يئـت علمـي دانـشگاه بـه تفكيـك          هاين پژوهش ميزان توليدات علمـي اعـضاي         در  . وبگاه علوم مورد مطالعه قرار داد     

يئت ه نفر عضو    201جامعه آماري پژوهش را     . هاي آموزشي و دانشكده مورد سنجش قرار گرفته است          اشخاص، گروه 
بگـاه  ها نشان داد كه متوسط شاخص اچ براي كـل جامعـه مـورد بررسـي در و     يافته. اند  علمي اين دانشگاه تشكيل داده    

 ميانگين و انحراف استاندارد شاخص اچ استادان بـاالتر          و دست آمده است     به 1 .89  و در پايگاه اسكوپوس،    2 .59 علوم،
هـاي شـيمي،    ترتيـب مربـوط بـه رشـته     باالترين متوسط شاخص اچ به. هاي علمي است از اين مقادير براي ديگر مرتبه   

يك از زنـان در وبگـاه    يچهاخص اچ مردان بيشتر از زنان است و همچنين متوسط ش. رياضي، آمار و فيزيك بوده است   
 درصـد مـردان در وبگـاه    9 ,2 كه يدرحال. اند   نداشته 4علوم هرش باالتر از هفت و در پايگاه اسكوپوس هرش باالتر از             

آمده  دست چ بهباالترين شاخص ا. اند  بوده10داراي شاخص اچ باالتر از   درصد مردان در پايگاه اسكوپوس5 ,1 علوم و
 نفر از اعضاي جامعـه مـورد        60 شاخص اچ    است و  در وبگاه علوم و اسكوپوس مربوط به استاد گروه شيمي            16عدد  

  پژوهش برابر با صفر محاسبه شده است
بررسي وضعيت خوداستنادي نويسندگان و مجالت ايراني و تأثير آن بـر    " عنوان   ادر پژوهش خود ب   ) 1390(همت  

 نشان داد كه ميانگين ميزان خوداستنادي نويـسندگان         " اسكوپوس ووبگاه علوم   هاي استنادي      پايگاه ا در هشاخص اچ آن  
 طـور   بـه شاخص اچ اين نويسندگان بعد از حذف خوداستنادي آنهـا           . درصد است  30 ,91 ه علوم برابر با     ايراني در وبگا  

 درصد بود كـه     27 ,52 داستنادي نويسندگان در پايگاه اسكوپوس ميانگين ميزان خو     .  درصد كاهش يافت   22 .65 متوسط
داري بين ميـزان      ضريب همبستگي رابطه معني   .  درصد كاهش پيدا كند    21 ,43 طور متوسط   باعث شد شاخص اچ آنها به     

  .خوداستنادي نويسندگان و ميزان كاهش شاخص اچ آنها بعد از حذف خوداستنادي در هردو پايگاه نشان داد
 از نظر علمـي هنـوز فعـال هـستند           ه 1جايزه مدال پرايس    برنده 14اخص اچ را براي     ش) 2005(گالنزل و پيرسون    

                                                 
1 . Price medal awads 
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ـ اين جايزه از طرف مجله      . محاسبه نمودند  ي بـه دانـشمنداني كـه انتـشارات برجـسته در زمينـه              سـنج   علـم المللـي     ينب
در .  و پراستناد باال باشد    رفت كه شاخص اچ اين دسته از دانشمندان پركار          انتظار مي . گيرد  اند تعلق مي    ي داشته سنج  علم

 تـا   1986-.  سال گذشـته منتـشر شـده انتخـاب شـده اسـت             20 كه در    مذبوراين پژوهش كليه مقاالت برندگان جايزه       
برندگان جايزه مدال پرايس كمتر از شاخص اچ  دهد كه شاخص اچ  نشان ميوضوح به و نتايج پژوهش -2005سپتامبر 
البته اين نتيجه با توجه به اينكه تعداد انتـشارات          . وسط هرش محاسبه شده بود    داناني است كه شاخص اچ آنها ت        فيزيك

نـوامبر  ( مـاه بعـد      3دوبـاره شـاخص اچ افـراد        .  است 20 الي 10بين   انفورماتيك/يسنج  كتابدر زمينه    و تأثير استنادي  
  .مورد محاسبه قرار گرفته كه شاخص برخي از آنان يك عدد افزايش يافته بود) 2005

 )شناسان تكاملي   شناسان و زيست    بوم(يئت تحريريه   ه عضو   187يفيت برونداد علمي    ك) 2006 (2 جونيونس  و 1كلي
گذارد مثـل جنـسيت،       همچنين عوامل ديگر كه بر شاخص اچ تأثير مي        . اند   مجله و شاخص اچ آنان را محاسبه نموده        7

دهد كه عمومـاً دانـشمندان زن         ژوهش آنان نشان مي   نتايج پ . اند  كشور، تعداد كل انتشارات را نيز مورد بررسي قرار داده         
گـذارد؛     بـر شـاخص اچ آنـان تـأثير مـي           مسئلهنمايند كه همين      به دانشمندان مرد منتشرمي     تعداد مقاالت كمتري نسبت   

. بين تعداد كل انتشارات و شاخص اچ جامعه پژوهش همبـستگي وجـود دارد       دهد كه   همچنين نتايج پژوهش نشان مي    
 دانشمندان پراستناد معرفي شده     عنوان  به ISIشناسان كه در ليست        تن از بوم   18 تحليل، آنها شاخص اچ      در مرحله دوم  

  .  بود1 .54 برابر با  و پارامتر آنان45متوسط شاخص اچ اين دسته از افراد . بودند را محاسبه نمودند
انان   د  ين فيزيك تر  شاخصزبورگ يكي از    در مقاله به بررسي آثار منتشرشده ويتالي گين       ) 2007 (4 و ماركس  3كاردونا

 ساله 65در طول دوره .  شده است2003ها و فيزيك جامدات كه موفق به دريافت جايزه نوبل  روسي در زمينه اَبررسانه
هـاي    يكي از شـاخص   . اند  ي پرداخته سنج  كتاب از طريق مطالعات     منتشرشده مقاله   422فعاليت علمي وي، براي حدود      

ها از وبگاه علـوم       ي داده آور  جمعنويسندگان مقاله براي    .  ارزيابي آثار وي شاخص اچ بوده است       منظور  بهمورد استفاده   
شـود كـه بـسياري از         هاي آن باعث مـي      يتمحدودآنان معتقدند كه استفاده از اين پايگاه داده به دليل           . اند  نموده  استفاده

شـاخص اچ   . اند بازيابي نشوند    تي كه تحت پوشش پايگاه نبوده      و استنادات مقاال   ها  كتاب استنادات به    لاستنادات از قبي  
 ها كتاب بوده است وليكن زماني كه استنادات 40هاي وبگاه علوم براي دانشمند مورد بررسي  آمده از طريق داده     دست  به

 افـزايش   60 بـه    40اند نيز اضافه شد، شاخص اچ وي از           و مقاالت ديگر وي كه تحت پوشش پايگاه وبگاه علوم نبوده          
شـود    اي كه به زبان انگليسي منتـشر مـي          مقاله. اند  نويسندگان مقاله به تأثير زبان بر ميزان استنادات اشاره نموده         . پيداكرد

 روسي داشته اسـت ولـو اينكـه معـادل انگليـسي آن فقـط                ارز  هم قابل توجهي استنادات بيشتري نسبت به مقاله         طور  به
  .آمده تأثير دارد دست است كه تعداد استنادات بر عدد هرش بهبديهي . ترجمه اثر روسي بوده باشد

سـودمندي شـاخص اچ بـراي ارزيـابي         «در پژوهـشي بـا عنـوان        ) 2007 (6، و روديگرز ناوارو وايمپريـال     5امپريال
. انـد  هاي علمي در اسپانيا مورد بررسي قرار داده    كاربرد شاخص اچ را براي ارزيابي پژوهش      » هاي علمي اسپانيا    پژوهش

مـورد آزمـون قـرار گرفتـه        ) ميكروبيولوژي و علوم دامـي    (موضوعي در حوزه پزشكي      كاربرد شاخص اچ در دو زمينه     
همچنـين ايـن   . دهند آميزبودن شاخص اچ براي ارزيابي دانشمندان اسپانيايي را نشان مي يتموفقهردو سري داده  . است

                                                 
1 . Kelly C.D 
2 . Jennions M.D 
3 . Cardona, Manuel 
4 . Marx, Werner. 
5 . IMPERIAL, JUAN 
6 . Alsono- Rodriguez, IMPERIAL 
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 لدر حا .  عملكرد خيلي خوب هم نيستند مفيد است       هاي پژوهش علمي ملي كه به لحاظ        شاخص براي ارزيابي سيستم   
شـوند    حاضر در اسپانيا براي بررسي و ارزيابي كارهاي پژوهشي به عامل تأثير مجالتي كه مقاالت در آنهـا منتـشر مـي                     

كنند نكته انتقادي كه براي عامل تأثير مجالت وجود دارد اين است كه هيچ همبستگي ميان عامل تأثير مجـالت             يم تكيه
تحت تأثير بخش كوچكي     تعداد استنادات به هر مقاله وجود ندارد دليل اين امر اين است كه ممكن است عامل تأثير                و  

كه بسياري از مقاالت مجله ممكـن اسـت تعـداد اسـتنادات كمـي                 يدرصورتاز مقاالت پراستناد مجله قرار داشته باشد        
دهد كـه مقـاالت       استناد بيشتر در مجالتي روي مي       قاالت كم دريافت نموده باشند اين اختالف بين مقاالت پراستناد و م         

نسبت مقاالت پژوهشي  تعداد استنادات بيشتري به مقاالت مروري. نمايند  مروري را همراه با مقاالت پژوهشي منتشر مي       
در . كننـد   ي مقاالت پژوهـشي منتـشرم     صرفاًگونه مجالت باالتر از ديگر مجالتي است كه           ينابنابراين عامل تأثير    . دارند

 متوسـط مقـادير     hrبـه نـام      اين شاخص . شده معرفي گرديده است     اين مقاله شاخص جديدي كه از شاخص اچ مشتق        
يرمجموعـه ايـن موضـوعات علمـي را نـشان           زهاي موضوعي ويـژه يـا         شاخص اچ براي دانشمندان برجسته در حوزه      

بـراي  . انـد   ه در هر زمينه موضوعي معرفي نمـوده        را براي متوسط عامل تأثير مجالت برجست       f پژوهش   ندر اي . دهد  مي
ارزيـابي  .  درنظـر گرفتنـد    f عنـوان   بـه هاي با تأثير بـاال را         هاي موضوعي مختلف تعداد ژورنال       در حوزه  fتخمين مدار   

 اسـت و  80 قبل از هشاخص اچ در اسپانيا با مسائلي مواجه بوده است كه به دليل نرخ پايين انتشارات در اسپانيا در ده            
در ايـن پـژوهش شـاخص اچ را بـراي           . يجه شاخص اچ در برخي از مناطق موضوعي مقادير كمـي داشـته اسـت              درنت

هـاي   يافتـه .  ناميدنـد rاچ آمده را شـاخص   دست شاخص اچ به. اند دانشمندان پراستناد در مناطق مختلف محاسبه نموده 
در . دارد تا به الگـوي انتـشارات موضـوعات        دهد كه شاخص اچ بستگي بيشتري به عامل تأثير مجله             پژوهش نشان مي  

گيري براي ارزيابي استفاده نمـود         معيار اندازه  عنوان  بهتوان    مي شده است كه از شاخص اچ و مشتقات آن         پايان پيشنهاد 
هاي شاخص اچ مثل مقادير شاخص اچ، بستگي به اندازه انتشارات در آن حـوزه موضـوعي دارد و                     يتمحدود هرچند
  .ي نيز به دست خواهد آمد را نيز بايستي درنظرگرفتتر بزرگين انتشارات بيشتر باشد شاخص اچ  تعداد اهرچند

را بـر اسـاس شـاخص اچ        ) شـامل بزرگـان نوبـل     ( از دانـشمندان شـيمي        نفر 2000حدود  ) 2007(هنري اسچيفر   
در ايـن  . ي معرفي كـرد فهرست  كسب نموده بودند را در50 نفر از آنها را كه شاخص اچ باالتر از 484بندي نمود و   رتبه

در رتبه بعدي نيز كـوري بـا شـاخص    .  متعلق به وايتسايد بود135شده باالترين شاخص اچ يعني عدد  بندي  ليست رتبه 
  . قرار داشت132 اچ

. اي ارزيابي مؤسـسه  در hكاربرد شاخص متوالي   «اي تحت عنوان      در مقاله ) 2008( و همكارانش    1آرين سيبا جورج  
محققان شاغل در مركز ملي تحقيقات علمي كوبا كه برونداد علمـي آنـان   h  به بررسي شاخص متوالي »يمطالعه مورد

  .  پوشش داده شده، پرداخته است2001-2005هاي  در وبگاه علوم طي سال
براي انجام  .  را بررسي كرده است    2در پژوهشي تأثير اصالحات خوداستنادي روي شاخص جي اگه        ) 2008(شرايبر  

 2007 در ژانويـه و فوريـه        3هاي مـورد نيـاز از نمايـه اسـتنادي علـوم             داده. هش پايگاه وبگاه علوم انتخاب شد     اين پژو 
سـپس  ). Aمجموعـه داده    (نويسنده در ابتدا روي مدارك مربوط به خودش نتايج را آزمايش كرده است              . استخراج شد 

در ). Bمجموعـه داده  (تند تجزيـه و تحليـل شـد    اي قديمي كه در يك زمينه موضوعي هس      انتشارات همكاران تا اندازه   
تر كه در يك زمينه كمتر جذاب فعاليت داشتند و مدارك منتشرشده كمتري داشتند مـورد                  مقابل مدارك همكاران جوان   

                                                 
1 . Arencibia-Jorge, Ricardo 
2 . Egghe's g index 
3 . Science Citation Index 
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هـاي ديگـر    در ادامه دو مجموعه داده ديگـر نيـز انتخـاب شـد كـه از مجموعـه      ). Cمجموعه داده (مطالعه قرار گرفت    
 I و   G  ،H و همچنـين     E و   D به خاطر شباهتش بـا مجموعـه         F سپس مجموعه    ؛ و )E و   D( داشتند   انتشارات كمتري 

. در ادامه تأثير خوداستنادي روي شاخص جـي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت              .  انتخاب شدند  Cقابل مقايسه با    
تر  بنابراين تشخيص روشن شده و آمده دست  بههاي    تر ميزان   حذف خوداستنادي از شاخص جي منجر به اختالف بزرگ        

كـرده و همچنـين       بـه شـاخص اچ را ثابـت         اين مطالعه برتري شـاخص جـي نـسبت        . شود  ها را سبب مي     مجموعه داده 
  .تواند خيلي مهم باشد و بايد از شاخص جي حذف شود كند كه خوداستنادي مي ييدميتأ

 نفـر از محققـان برتـر در    22شـاخص اچ  اين پژوهش به مقايسه ميزان استنادات و محاسبه      )2008( و راجرز    1مهو
دهـد كـه ميـزان پوشـش          نتايج نشان مي  . از بريتانيا در دو پايگاه اسكوپوس و وبگاه علوم پرداخته است           زمينه كامپيوتر 

خـصوص در     بوده است، بـه     قابل توجهي بيشتر از وبگاه علوم      طور   به مقاالت اين گروه از محققان در پايگاه اسكوپوس       
كـه در مقايـسه بـين ايـن دو            يدرحالاند،     پوشش اسكوپوس را بيشتر دانسته     ها  كنفرانسوري و مقاالت    مورد مقاالت مر  

همچنـين اسـكوپوس را در      . به ميزان استنادات در مجالت وجود نداشته است         پايگاه استنادي تفاوت چشمگيري نسبت    
وت هـسته شـاخص اچ موجـود در گوگـل     اين تحقيق همچنين تفـا . اند تر دانسته  دادن استنادات پژوهشگران قوي     نشان

 اين تحقيق پايگاه اسـكوپوس      درمجموع. اسكوالر را با دو پايگاه وبگاه علوم و اسكوپوس مورد بررسي قرار داده است             
خـصوص جهـت محاسـبه اسـتناد بـه مقـاالت مربـوط بـه                  را جهت ارزيابي ميزان استنادات محققان مفيدتر دانسته بـه         

  .ققاني اين گروه از محها كنفرانس
هـا را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و بـراي        رابطه بين شاخص اچ و خوداستنادي   ) 2009(جيانولي و مولينا مونتنگرو     

 دو گـروه از     اهـ آن.  علوم انتخـاب كردنـد     گاه  وب را در پايگاه     2008شناس شيلي سال       بوم 119پژوهش خود انتشارات    
هـا    اين پژوهش شاهدي قوي مبني بـر اينكـه خوداسـتنادي          . ندكار و پركار را براي بررسي خود برگزيد         پژوهشگران كم 

براين رابطه بـين افـزايش شـاخص اچ و نـسبت              عالوه. كند  دهند پيدا مي     قابل توجهي شاخص اچ را افزايش مي       طور  به
نتـايج ايـن پـژوهش نـشان     . دهنـد  ها بين پژوهشگران داراي شاخص اچ باال و پايين را نـشان مـي              تفاوت خوداستنادي 

  .شوند ها باعث تغيير بيشتري مي هد كه در گروه پژوهشگران با شاخص اچ پايين خوداستناديد مي
در پژوهشي مهاركردن خوداستنادي با استفاده از گوگـل اسـكوالر را مـورد بررسـي قـرار                  ) 2009(كوتو و ديگران    

 براي  اهآن. يري خوداستنادي وجود ندارد   گ  كنند كه ابزاري براي محاسبه آماري استنادها كه براي اندازه            بيان مي   و اند  داده
اين سـرويس در    .  قادر به محاسبه خوداستنادي است      كه  معرفي كردند  CIDS2اين منظور، سرويس تحت وبي را با نام         

 23از اين تعداد پژوهشگر     .  مورد استفاده قرار گرفت     پژوهشگر 72 براي مطالعه روي ميزان خوداستنادي       2007سپتامبر  
ارزيـابي ايـن    . ي كارشناسي ارشد يـا پژوهـشگر بودنـد        دانشجو  نفر 18 دانشجوي دكتري و      نفر 12،   مدرك دكتري  نفر

به ميـزان خوداسـتنادي       هم شاخص اچ در سطح افراد نسبت       سرويس در تيم پژوهش نشان داد كه هم تعداد استنادها و          
نتـايج ايـن پـژوهش    . كنـد  پيدا مي افزايش  درصد24شود تا  شاخص اچ وقتي خوداستنادي منظور مي   .  هستند يرپذيرتأث

هـا صـورت      پذيرد و مقايسه افراد بايد بدون محاسبه خوداستنادي         ير مي تأثدهد كه شاخص اچ از خوداستنادي         نشان مي 
  .گيرد

  

                                                 
1 . Meho L. 
2 . Citation Impact Discerning Self-Citation 
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كاري شاخص اچ از طريق خوداستنادي را مورد بررسـي            در پژوهشي تشخيص دست   ) 2010 (2 و كوكلمنز  1بارتنك
توانند از طريق خوداستنادي هدفمند شاخص اچ         ها اين بود كه نويسندگان تا چه اندازه مي        اساس پژوهش آن  . قرار دادند 

 به عقيده نويسندگان براي انجام چنين پژوهشي نياز به درنظرگرفتن نويسندگاني است كـه               ازآنجاكهخود را باال ببرند؟     
ز ايـن نويـسندگان كـه بتـوان همـه           روي خوداستنادي آنها و تأثير آن بر افزايش شاخص اچ تمركـز شـود و آگـاهي ا                 

. سازي استفاده شد     روي آنها مطلع شود ممكن نيست، براي انجام اين پژوهش از نويسندگان شبيه             موردنظرهاي    بررسي
شده نشان داد كه نويسندگان با استناددهي هدفمند مـدارك خـود،              سازي  يهشبشده روي نويسندگان      نتايج پژوهش انجام  

 معرفي شده است بـراي      qدر اين پژوهش شاخص     . توانند شاخص اچ خود را افزايش دهند         مي اي  طور قابل مالحظه    به
شـود بينـشي اضـافي      در زنجيره انتشارات نويسنده سـبب مـي  q ثبت نمره  .كمك به تشخيص چنين رفتارهاي هدفمند     

انـد كـه شـاخص اچ         دهنويسندگان اين پـژوهش در پايـان نـشان دا         .  آيد به دست به تاريخچه انتشاراتي نويسنده       نسبت
دهند كه بهترين راه براي افزايش شـاخص اچ   پذير است و پيشنهاد مي   كاري از طريق خوداستنادي آسيب      به دست   نسبت

  . نوشتن مدارك جذاب است
 درمجمـوع  آنكهي بين شاخص اچ و انواع   همبستگ در پژوهش خود به بررسي متاآناليز      ،)2011(همكاران  بورمن و   

. باشـد    پژوهش مورد مطالعه مـي     32 ضريب همبستگي از     135اين متاآناليز شامل    . پرداختند ه است  نوع مختلف بود   37
نتايج همبـستگي بـااليي بـين شـاخص اچ و انـواع شـاخص اچ را نـشان                   .  است 9005 و كل جامعه     257حجم نمونه   

  .باشند ي م0 ,9  و0 .8 بسته به مدل متوسط ضريب همبستگي بين. دهد يم
مديريت را در گوگل     ي اطالعات ها  ستميسژوهش خود شاخص اچ استادان و پژوهشگران حوزه         در پ ) 2011 (چن

 باال بودنـد مـورد مطالعـه قـرار          20در اين پژوهش پژوهشگراني كه داراي شاخص اچ         . اسكوالر مورد بررسي قرار داد    
  .گرفت در صدر ليست پژوهشگران قرار 55 با شاخص اچ 3در اين پژوهش آندره وينستون. گرفتند

  پژوهششناسي  روش
ي ايـن پـژوهش از طريـق جـستجو در           هـا    داده كـه    آنجـايي  و از سنجي اسـت      پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم     

 . ي و با استفاده از تكنيك ارزيابانه به انجام رسيده استا كتابخانهاست، اين پژوهش به روش  آمده دست اسكوپوس به

 535آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران كـه شـامل           مي دانشگاه    عل ئتيجامعه آماري آن شامل همه اعضاي ه      
هاي استنادي اسكوپوس بـا هـدف ارزيـابي           آوري اطالعات اين پژوهش، مشاهده و بررسي پايگاه         ابزار جمع . استنفر  

يت به دليل احتمال تغيير در وضع     .  بر اساس شاخص اچ بوده است      اين دانشگاه  علمي   ئتيبروندادهاي علمي اعضاي ه   
  . است1393 علمي دانشگاه در سال ئتيعلمي هركدام از اعضاي اين پژوهش، ارزيابي مربوط به وضعيت اعضاي ه

 ورود  SPSS افـزار   نـرم هـا در      ها از تكنيك ارزيابانه استفاده شده و داده         ينكه براي تجزيه و تحليل داده     ابا توجه به    
فراواني، درصـد، ميـانگين و      (يفيتوصهش در دو سطح آمار      هاي پژو   اطالعات شده است و با توجه به اهداف و سؤال         

هاي مورد بررسي  ها، تمامي مؤلفه براي آزمون فرضيه. و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است) انحراف معيار 
اد كـه   نتايج آزمـون اسـميرنف كولمـوگراف نـشان د         . منظور برخورداربودن از توزيع نرمال مورد بررسي قرار گرفتند          به
هـاي آمـاري غيرپارامتريـك     بنـابراين از روش ؛ هاي مورد بررسي از توزيع نرمـال برخـوردار نيـستند          كدام از مؤلفه    يچه

                                                 
1 . Bartneck 
2 . Kokkelmans 
3 . Andrew B. Whinston 
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  .هاي پژوهش استفاده شد براي بررسي فرضيه) كروسكال واليس و يومن ويتني(

  هاي پژوهش يافته

يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم و تحقيقـات تهـران در              هوضعيت كلي شاخص اچ اعضاي      . 1
   چگونه است؟اسكوپوس

  . نشان داده شده است1يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي در جدول هوضعيت كلي شاخص اچ اعضاي 
  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ه شاخص اچ اعضاي يتوزيع فراوان. 11جدول 

 درصد  فراواني خص اچشا

0 412 5. 74% 

1 75 6. 13% 

2 30 4. 5% 

3 12 2. 2% 

4 9 6, 1% 

5 6 9, 0% 

6 2 4, 0% 

7 3 5, 0% 

8 1 2, 0% 

9 1 2, 0% 

10 2 4, 0% 

13 1 2, 0% 

 %100 553 جمع
          

لمـي داراي شـاخص اچ   يئـت ع هاز اعـضاي  ) درصـد  74 .5( نفر 417دهند،  يم نشان  1جدول  ي  ها  داده گونه  همان
يئـت علمـي ايـن شـاخص را         ه بـوده كـه فقـط يـك نفـر از اعـضاي               13بـاالترين شـاخص اچ نيـز        . باشـند   يمصفر  

)  درصد 13 .6،   نفر 75 (1ترتيب به شاخص اچ       يشترين فراواني شاخص اچ بعد از شاخص صفر به        ب. است  آورده  دست به
 10 تـا    3يئت علمـي بـين      ه درصد اعضاي    10 ,5اخص اچ    ش  و تعلق گرفته است  )  درصد 5 .4،   نفر 30(2و شاخص اچ    

  .باشد مي

 اسـكوپوس يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم و تحقيقـات تهـران در               ه اچ اعضاي     شاخص .2
   جنسيت چگونه است؟برحسب

جنسيت در پايگاه اسكوپوس مورد بررسي قرار گرفته         يئت علمي به تفكيك   هتوزيع پراكندگي شاخص اچ اعضاي      
  . ارائه شده است2و نتايج آن در جدول 

يئـت علمـي كـه داراي شـاخص اچ          ه عـضو    412دهنـد، از مجمـوع        يمـ  نـشان    2ي جـدول    ها  داده كه   گونه  همان
 نفر از اعـضاي     5  درمجموع .هستند)  زنان  درصد 82 .9(زن   نفر   78و  ) درصد مردان  72 .6(مرد   نفر   334باشند،    صفرمي

 نـشان دادنـد كـه هرچـه         هـا   داده. كه جنسيت همه آنها مـرد اسـت       اند    كرده دريافت و باالتر    8يئت علمي شاخص اچ     ه
  .شاخص اچ باالتر رفته، فراواني زنان كمتر شده است
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  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران هتوزيع پراكندگي شاخص اچ اعضاي . 2جدول 
  به تفكيك جنسيت

 جنسيت

 زن مرد  
 جمع

 0 412 78 334  تعداد
 %74 .5 %83 .9 %72 ,6 درون جنسيت

 75 9 66 تعداد
1 

 %13 .6 %9 .7 %14 .3 درون جنسيت

 30 3 27 تعداد
2 

 %5 .4 %3 .2 %5 .9 درون جنسيت

 12 2 10 تعداد
3 

 %2 .2 %2 .2 %2 .29 درون جنسيت

 9 0 9 تعداد
4 

 %1 .6 %0 %2 درون جنسيت

 5 0 5 تعداد
5 

 %0 .9 %0 %1 .1 درون جنسيت

 2 0 2 تعداد
6 

 %0 .4 %0 %0 .4 درون جنسيت

 3 1 2 تعداد
7 

 %0 .5 %1 .1 %0 .4 درون جنسيت

 1 0 1 تعداد
8 

 %0 .2 %0 %0 .2 درون جنسيت

 1 0 1 تعداد
9 

 %0 .2 %0 %0 .2 درون جنسيت

 2 0 2 تعداد
10 

 %0 .4 %0 %0 .4 ون جنسيتدر

 1 0 1 تعداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شاخص اچ

13 
 %0 .2 %0 %0 .2 درون جنسيت

 553  93 460 تعداد
 جمع

 %100 %100 %100 درون جنسيت
      

كـه بـاالترين      يدرحـال  برابـر صـفر اسـت        زنان ويانگر آن هستند كه كمترين شاخص اچ مردان          ب 3ي جدول   ها  داده
 0 .30 ميـانگين شـخص هـرش زنـان           و 0 ,62 ميانگين شاخص اچ زنـان    . اشدب   مي 7 زنان و 13شاخص اچ مردان برابر     

 برابـر  زنـان  و 1 .504 انحـراف معيـار شـاخص اچ مـردان         كه يحالميانگين شاخص مردان دو برابر زنان است در       . است
زان يد اين نكته است كـه ناهمـساني بيـشتري از نظـر ميـ              مؤ بيشتر شاخص اچ مردان      استاندارد انحراف    و  است 0 .930

  .به زنان وجود دارد شاخص اچ بين مردان نسبت
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  تفكيك  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بههي اعضاتوزيع ميانگين و شاخص اچ . 3جدول 
   اسكوپوس درجنسيت 

 تعداد انحراف معيار ميانگين بيشينه مقدار كمينه مقدار جنسيت

 460 1 .504 0 .62 13 0 مرد

 93 0 .930 0 .30 7 0 زن

 553 1 .428 0 .57 13 0 جمع
        

  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران هتوزيع پراكندگي شاخص اچ اعضاي . 4جدول 
  به تفكيك مرتبه علمي

 مرتبه  شاخص اچ

 استاد دانشيار استاديار مربي  
 كل

 0 412 54 33 206 119  تعداد
 %74  .5 %68 .4 %52 .4 %73 .8 %90 .2 درصد درون مرتبه

 75  11 14 39 11 تعداد
1 

 %13 .6 %13 .9 %22 .2 %14 %8 .3 درصد درون مرتبه

 30 6 7 16  1 تعداد
2 

 %5 .4 %7 .6 %11 .1 %5 .7 %0 ,8 درصد درون مرتبه

 12 2 1 8 1 تعداد
3 

 %2 .2 %2 .5 %1 .6 %2 .9  %0 ,8 درصد درون مرتبه

 9 2 2 5 0 تعداد
4  

 %1 .6 %2 .5 %3 .2 %1 .8 %0 درصد درون مرتبه

 5 2 1 2 0 تعداد
5 

 %0 ,9 %2 .5 %1 .6 %0 .7 %0 درصد درون مرتبه

 2 0 1 1 0 تعداد
6  

 %0 ,4 %0 %1 .6 %0 .4 %0 درصد درون مرتبه

 3 0 2 1 0 تعداد
7  

 %0 ,5 %0 %3 .2 %0 ,4 %0 درصد درون مرتبه

 1 0 1 0 0 تعداد
8  

 %0 ,2 %0 %1 .6 %0 %0 درصد درون مرتبه

 1 1 0 0 0 تعداد
9  

 %0 ,2 %1 .3 %0 %0 %0 درصد درون مرتبه

 2  1 0 1 0 تعداد
10  

 %0 ,4 %1 .3 %0 %0 .4 %0 درصد درون مرتبه

  1 0  1 0 0 تعداد
13 

 %0 ,2 %0 %1 .6 %0 %0 درصد درون مرتبه

 553 79 63 279 132 تعداد
  كل

 %100 %100 %100 %100 %100 د درون مرتبهدرص
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 اسـكوپوس يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم و تحقيقـات تهـران در               ه اچ اعضاي     شاخص .3
   مرتبه دانشگاهي چگونه است؟برحسب
 ارائه شده   4يئت علمي بر اساس مرتبه علمي در جدول         هي مرتبط با وضعيت توليدات علمي اعضاي        ها  دادهتوزيع  

 .است

 درصـد دانـشياران و   52 .4 درصد استادياران، 73 .8 درصد مربيان، 90 .2 آن هستند كه   دهنده  نشان 4جدول  ي  ها  داده
مربي،  يئت علمي با مرتبه   هاز اعضاي   )  درصد 9 .9(نفر   13. باشند  يم درصد استادان داراي شاخص اچ برابر صفر         68 .4

يئـت علمـي بـا مرتبـه        هاعـضاي   )  درصد 29(نفر   22دانشيار و   ) درصد 39 .7( نفر   25 استاديار،)  درصد 25 .1( نفر   70
  . باشند يم 5  تا1بين  استادي داراي شاخص اچ

اعـضاي  )  درصـد  2 .6(نفر   2دانشيار و   )  درصد 6 .4( نفر   4استاديار،  )  درصد 0 .8( نفر   3 را   10  تا 6شاخص اچ بين    
يئـت  ه توسط اعـضاي     شده  كسبه باالترين شاخص اچ      ك 13شاخص اچ   . اند  كردهيئت علمي با مرتبه استادي كسب       ه

 نشان دادند كه هرچه ميزان شـاخص        ها  داده. باشد، يك نفر با مرتبه دانشياري كسب نموده است          علمي اين دانشگاه مي   
يئت علمي  هيئت علمي با مرتبه مربي كاهش يافته است و بيشترين ميزان پراكندگي اعضاي              هاچ باال رفته سهم اعضاي      

  .شود يم ديده 1ي علمي در شاخص اچ ها مرتبهمي در تما
يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم و تحقيقـات تهـران در     هميانگين و انحراف معيار شاخص اچ اعضاي        

  . ارائه شده است5پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول 
يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات هاچ اعضاي توزيع ميانگين و انحراف معيار شاخص . 5جدول 

  تهران به تفكيك مرتبه علمي
 تعداد انحراف معيار ميانگين بيشينه مقدار كمينه مقدار مرتبه

 132 0 .410 0 .12 3 0 مربي

 279 1 .217 0 .53 10 0 استاديار

 63 2 .411 1 .35 13 0 دانشيار

 79 1 .829 0 .84 10 0 استاد

 553 1 .428 0 .57 13 0 جمع
            

يئـت علمـي برابـر صـفر        هي علمـي اعـضاي      هـا   مرتبه حداقل شاخص اچ در تمامي       5ي جدول   ها  دادهبا توجه به    
 باالترين ميـانگين  . است13 و دانشياران برابر    10، استادياران و استادان عدد      3حداكثر شاخص اچ مربيان عدد      . باشد  مي

يئت علمي بـا    هنيز به اعضاي    ) 0 ,12 (يانگين م كمترين يئت علمي با مرتبه دانشياري و     ه اعضاي   به) 1 .35(شاخص اچ   
يئت علمي با مرتبه دانشياري و كمتـرين نيـز          هازطرفي باالترين انحراف استاندارد نيز به اعضاي         .مرتبه مربي تعلق دارد   

يـد ايـن    مؤيئت علمي با مرتبـه دانـشياري        هاي   شاخص اچ اعض   استانداردبه مربيان تعلق گرفته است و انحراف بيشتر         
يئت علمي بـا    هبه ساير اعضاي      نكته است كه ناهمساني بيشتري بين ا عضاي اين گروه از نظر ميزان شاخص اچ نسبت               

  .ي علمي ديگر وجود داردها مرتبه

اسـكوپوس  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران در               هاعضاي    اچ  شاخص .4
   حوزه موضوعي چگونه است؟برحسب

 يئت علمي به تفكيك حوزه موضوعي فعاليت آنها مورد بررسي و تجزيـه و تحليـل               هوضعيت شاخص اچ اعضاي     
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  . ارائه شده است6قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
ان به تفكيك يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرهتوزيع پراكندگي شاخص اچ اعضاي . 6جدول 

  حوزه موضوعي
 حوزه موضوعي  

 علوم هنر و انساني علوم اجتماعي علوم  
  كل

 0 412 242 69 101 تعداد
 %74 .5 %65 .2 %98 .6 %90 .2 درصد درون حوزه

 75 68 1  6 تعداد
1 

 %13 .6 %18 .3 %1 .4 %5 .4 درصد درون حوزه

 30 27 0 3 تعداد
2 

 %5 .4 %7 .3 %0 %2 .7 صد درون حوزهدر

 12 12 0 0 تعداد
3 

 %2 .2 %3 .2 %0 %0 درصد درون حوزه

 9 9 0 0 تعداد
4 

 %1 .6 %2 .4 %0 %0 درصد درون حوزه

 5 4 0 1 تعداد
5 

 %0 ,9 %1 .1  %0 %0 ,9 درصد درون حوزه

 2 2 0 0 تعداد
6 

 %0 ,4 %0 ,5 %0 %0 درصد درون حوزه

 3 2 0 1 تعداد
7 

 %0 ,5 %0 ,5 %0 %0 ,9 درصد درون حوزه

 1 1 0 0 تعداد
8 

 %0 ,2 %0 ,3 %0 %0 درصد درون حوزه

 1 1 0 0 تعداد
9 

 %0 ,2 %0 ,3 %0 %0 درصد درون حوزه

 2 2 0 0 تعداد
10 

 %0 .4 %0 ,5 %0 %0 درصد درون حوزه

 1 1 0 0 تعداد

  
  
  
  
  
  
  
  

 شاخص اچ

13 
 %0 .2 %0 ,3 %0 %0 درصد درون حوزه

 553 371 70 112 تعداد
  جمع كل

 %100 %100 %100 %100 درصد درون حوزه
            

 درصـد حـوزه     98 .6يئت علمي حوزه علـوم اجتمـاعي،        ه درصد اعضاي    90 .2دهد كه     يم نشان   6ي جدول   ها  داده
؛ باشـند   يمـ بارتي فاقـد شـاخص اچ       ع  يا به صفر   درصد حوزه علوم داراي شاخص اچ برابر         65 .2و  علوم انساني و هنر     

. ي موضوعي فاقد شاخص اچ هستند     ها  حوزهيئت علمي در تمامي     ه اعضاي    درصد 65توان گفت كه باالي       يمبنابراين  
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حـوزه علـوم داراي       درصد 32 .3 درصد علوم انساني و هنر و        1 .4يئت علمي حوزه علوم اجتماعي،      ه درصد اعضاي    9
 حوزه علوم انـساني و      درصد 0 .21يئت علمي حوزه علوم اجتماعي،      ه اعضاي   درصد 0 .9. باشند  يم 5  تا 1شاخص اچ   

يئـت علمـي    هاعـضاي   ) درصد 0 .3(نفر  فقط يك   . باشند  يم 10  تا 6 حوزه علوم داراي شاخص اچ       درصد 0 .17هنر و   
ي هـا   حـوزه  بيشترين پراكندگي شاخص اچ بعد از صـفر، در تمـامي          . باشد   مي 13حوزه علوم داراي شاخص اچ باالي       

ي هـا   حـوزه يگر بيشترين پراكندگي دارندگان شـاخص اچ در تمـامي           د  عبارت  به.  تعلق دارد  1موضوعي به شاخص اچ     
رود، شاخص اچ اعـضاي       يمدهند كه هرچه شاخص اچ باالتر         يم همچنان نشان    ها  داده.  است 1موضوعي شاخص اچ    

  .شود يمي علوم انساني و اجتماعي كمتر ها حوزهيئت علمي ه
يئت علمي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات              هتوزيع ميانگين و انحراف معيار شاخص اچ اعضاي         

 . ارائه شده است7تهران به تفكيك حوزه موضوعي محاسبه شده است كه نتايج آن در جدول 

د علوم و تحقيقات يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واح هتوزيع ميانگين و انحراف معيار شاخص اچ اعضاي. 7جدول 
  تهران به تفكيك حوزه موضوعي

 شاخص اچ   حوزه موضوعي

 0 كمينه مقدار

 7 بيشينه مقدار

 0 ,21 ميانگين

 0 ,885 انحراف معيار

  اجتماعي علوم

 112 تعداد

 0 كمينه مقدار

 1 بيشينه مقدار

 0 ,01 ميانگين

 0 .120 انحراف معيار

 هنر و انساني علوم

 70 تعداد

 0 كمينه مقدار

 13 بيشينه مقدار

 0 .78  ميانگين

 1 .632 انحراف معيار

 علوم

 371 تعداد
          

 حوزه موضوعي برابر صفر و حداكثر       ه در هر س   شده  كسبدهند كه حداقل شاخص اچ        يم نشان   7جدول  ي  ها  داده
 1حـوزه علـوم انـساني و هنـر برابـر             و در    7، در حوزه علوم اجتماعي      13 در حوزه علوم عدد      شده  كسبشاخص اچ   

ميـانگين  . ترتيب به حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انـساني تعلـق دارد       باالترين ميانگين شاخص اچ نيز به     . باشد  مي
 برابر حوزه علوم اجتماعي و اختالف ميانگين شاخص اچ حوزه علـوم اجتمـاعي بـا           3شاخص اچ حوزه علوم بيش از       

. باشـد   برابـر حـوزه علـوم انـساني مـي     78ميانگين شاخص اچ حوزه علوم .  است0 .22ر برابر   حوزه علوم انساني و هن    
يـد آن اسـت كـه ناهمـساني بيـشتري در شـاخص اچ           مؤازطرفي، انحراف معيار بيـشتر شـاخص اچ در حـوزه علـوم              

تـرين  ي موضـوعي دارد و كم     هـا   حـوزه بـه سـاير       حوزه موضوعي نـسبت    يئت علمي اين  هشده توسط اعضاي      دريافت
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  .شود يمانساني و هنر ديده  يئت علمي حوزه علومهانحراف معيار شاخص اچ نيز در بين اعضاي 
 بـه بـاال     6يئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي و احد علوم و تحقيقات تهران كـه داراي شـاخص اچ                  هاسامي اعضاي   

تعلق گرفتـه    يئت علمي هم اعضاي   دهد باالترين شاخص اچ به كدا       يم تنظيم شده است كه نشان       8باشند در جدول      يم
  .است

   به باال6داراي شاخص اچ  يئت علمي دانشگاه آزاد اسالميهاعضاي . 8جدول 
  رتبه  مرتبه دانشگاهي  گروه آموزشي  جنسيت  شاخص اچ  نام  نام خانوادگي
  1 دانشيار مهندسي مواد مرد 13 محمد جهازي
  2 استاديار شيمي مرد 10 رضا  كيا
  2 استاد شيمي مرد 10 كريم زارع
  3 استاد محيط زيست مرد 9 جعفر نوري
  4 دانشيار خاكشناسي مرد 8 كاوش مجلسي
  5 استاديار مديريت دولتي مرد 7 محسن قدمي
  5 دانشيار شناسي يستز زن 7 اكرم عيدي
  5 دانشيار رياضي مرد 7 توفيق الهويرنلو
  6 دانشيار مهندسي نساجي مرد 6 ابوسعيد رشيدي
  6 استاديار فيزيك مرد 6 ياپور پدرام

      
 9 به باال را كـسب كردنـد،   6كه شاخص اچ    )  درصد 1 .8 (ينفر 10دهند كه از مجموع       يم نشان   8ي جدول   ها هداد

 نفر بيشترين سهم 5يئت علمي با مرتبه دانشياري با ههمچنين مشخص شد كه اعضاي . باشند يمنفر مرد و يك نفر زن   
 در   نفـر  2 نفر و سپس اسـتادي بـا         3يئت علمي با مرتبه استادياري با       هاعضاي    و اند  شتهدارا در كسب شاخص اچ باال       

 به بـاال داشـته و   6 شاخص اچ ب نفر بيشترين سهم را در كس      2گروه آموزشي شيمي با     . اند  گرفتهي بعدي قرار    ها  مرتبه
شـي مهندسـي مـواد بـا كـسب          مشخص شد كه محمد جهازي از گروه آموز       . جهت در رتبه اول قرار گرفته است        ينازا

رضا كيا و كريم زارع هـر        يئت علمي دانشگاه كسب نموده و     ه باالترين اين شاخص را در بين اعضاي         13شاخص اچ   
  .اند گرفتهي دوم و سوم قرار ها مرتبه از گروه آموزشي شيمي در ود

  ها يهفرضآزمون 
  .ي دانشگاهي مختلف وجود داردها مرتبهيئت علمي در هاعضاي  داري ميان شاخص اچ يمعنتفاوت : فرضيه اول

 استفاده شده است كه نتايج       واليس -كروسكالآزمون    نرمال نبوده از   ها  داده توزيع   ازآنجاكهبراي آزمون اين فرضيه     
  . ارائه شده است9آن در جدول 

   مختلف دانشگاهييها مرتبهيئت علمي در هاعضاي  براي تعيين ميان شاخص اچ  واليس-نتايج آزمون كروسكال. 9جدول 
 ميانگين رتبه تعداد مرتبه دانشگاهي 

 231 ,44 132 مربي

 278 .54 279 استاديار

 341 .35 63 دانشيار

 296 .39 79 استاد

 شاخص اچ

  553 جمع
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   واليس- نتايج آزمون كروسكال
 

 شاخص اچ 

 37 ,926 خي دو

 3  درجه آزادي

 0 .000 داري يمعنسطح 
            

كـه ايـن مقـدار        يي ازآنجـا  . اسـت  0 .000شـده برابـر        محاسـبه  Pشود مقدار     يم مشاهده   9كه در جدول      يطور  همان
تـوان   يمـ بنـابراين  ؛ گـردد  يمييد  تأفرض صفر رد و فرضيه پژوهش       . است) 0 .05(داري    يمعن سطح   ر از مقدا  تر  كوچك

  .داري وجود دارد يمعنت ي مختلف دانشگاهي تفاوها مرتبهيئت علمي در هگفت كه ميان شاخص اچ اعضاي 
  .يئت علمي زن و مرد وجود داردهداري بين شاخص اچ اعضاي  يمعنتفاوت : فرضيه دوم

  . ارائه شده است9 ويتني استفاده شده است كه نتايج آن در جدول -براي آزمون اين فرضيه از آزمون مان
  يئت علمي زن و مرد هخص اچ اعضاي داري بين شا يمعنتفاوت  تعيين  ويتني براي-نتايج آزمون مان. 9جدول 

 ها رتبهيازات امتمجموع  ها رتبهميانگين  تعداد جنسيت 

 129922 .50 282 ,44 460  مرد شاخص اچ

 23258 .50  250 .09 93 زن 

   553  جمع 

   ويتني - نتايج آزمون مان
 شاخص اچ 

U18887 .500  ويتني- مان 

 23258 .500  ويلكاكسون

 -Z  331, 2نمره 

 0 .020 داري يمعنسطح 
          

 93يئت علمـي زن     ه و براي اعضاي      داده 460يئت علمي مرد    ه نشان داده شده است كه براي اعضاي         9در جدول   
يئت علمـي زن    ه و براي اعضاي     282 .44يئت علمي مرد برابر     هترتيب براي اعضاي       به ها  رتبهميانگين  . داده وجود دارد  

 و بـراي گـروه      18887 .500يئـت علمـي مـرد برابـر         ه براي گروه اعضاي     ها  رتبهيازات  مجموع امت .  است 250  .09برابر  
 محاسـبه   Pكـه مقـدار       ييازآنجا. است 0 .020 ويتني برابر    - مان Uنمره  .  است 23250 .50يئت علمي زن برابر     هاعضاي  

توان  يمشود پس  يمد ييتأ است؛ بنابراين فرضيه صفر پژوهش رد و فرض پژوهش 0 .05 از تر كوچك (P= .020)شده 
  .داري وجود دارد يمعنيئت علمي زن و مرد تفاوت هگفت كه بين شاخص اچ اعضاي 

داري وجـود   يمعنـ موضوعي فعاليت آنهـا تفـاوت     يها  حوزهيئت علمي در    هبين شاخص اچ اعضاي     : فرضيه سوم 
  .دارد

  . ارائه شده است10 در جدول  استفاده شده كه نتيجه آن واليس-كروسكالبراي آزمون اين فرضيه از آزمون 
 =P(شده  محاسبه Pكه مقدار  ييازآنجادهد و  يم نشان 10كه نتايج آزمون كروسكال واليس در جدول  يطور همان

پـس  . گردد يمييد تأبنابراين فرض صفر رد و فرض پژوهش   ؛  است) 0 ,05(داري    يمعن از مقدار سطح     تر  كوچك )000.
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داري وجـود     يمعنـ موضوعي فعاليت آنها تفـاوت       يها  حوزهيئت علمي در    هاي  توان گفت كه بين شاخص اچ اعض        يم
  .دارد

ميان  يئت علمي درهداري شاخص اچ اعضاي  يمعن واليس براي تعيين تفاوت –نتايج آزمون كروسكال .10جدول 
 موضوعي يها حوزه

 ميانگين رتبه تعداد حوزه موضوعي شاخص اچ

 233 .50 112 اجتماعي علوم 

 209 ,98 70 هنر و نسانيا علوم 

 302 ,78 371  علوم 

  553  جمع 

  نتايج آزمون
 شاخص اچ 

 51 ,857 خي دو

 2 درجه آزادي

 0 .000 داري يمعنسطح 
        

  گيري يجهنت
 ميرزايـي و    پـژوهش ي است كه نتايج     در حال  اين   باشد و   مي 13 پژوهش در اين    شده  كسبباالترين شاخص هرش    

ي شيراز، صنعتي اصفهان    ها  دانشگاهيئت علمي   هترتيب براي اعضاي       به 30 و   31  .33ش  شاخص هر ) 1386 (يمختار
  .و رازي كرمانشاه را نشان داده است

 علمي يئتهاعضاي  براي و 12 تا 10 هرش شاخص دانشيار رتبه علمي با علمي يئته اعضاي براي هرش همچنين

 نصاب حد دانشياران فقط يكي از پژوهش اين در كه است هنمود پيشنهاد  را18هرش  شاخص تمام استاد علمي رتبه با

شـده را   يـين تعيئت علمي با مرتبه استادي نتوانستند حد نـصاب  هيك از اعضاي  يچهكسب كردند و  را هرش شاخص
  .كسب نمايند

قـات  آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقي    دانشگاه علمي يئته اكثر اعضاي كه يابيم يدرم پژوهش هاي يافته تفسير با
همكـاران  گرجـي و  پـژوهش   همسو با نتـايج   ودارد قرار پاييني سطح در استنادات آنان و انتشارات ميانگين كل تهران

 پـايين  كـل  در ايراني پژوهشگران هرش شاخص است كه حاكي آنان پژوهش نتايج  همچنينو) 1390 (يزادم، )1389(

  .است همسو حاضر پژوهش نتايج با است كه
رغم استفاده از شاخص اچ براي ارزيابي برونداد علمي، اين شاخص معيار مناسبي            يعلان گفت كه    تو  يمي  طوركل  به

، )2008 (يبر شـرا  كـه گونـه  همـان يرگذار اسـت؛   تأثيست و عاملي مانند خوداستنادي بر آن        نبراي ارزيابي همه محققان     
، رابطه بين خوداستنادي و شاخص اچ       در آثار خود  ) 1390(همت  و همچنين   ) 2009(، براون   )2009(كوتو و همكاران    

  .اند داده عاملي براي افزايش تصنعي شاخص اچ نشان عنوان به قرار داده و خوداستنادي را موردنظررا 
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  يكاربردپيشنهادهاي 
هاي استنادي نيز  يگاهپايئت علمي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در ساير هشود تا شاخص اچ اعضاي    پيشنهاد مي  -1

  .بررسي قرار گيردمورد 
شود پژوهشي براي تعيين شاخص    ، پيشنهاد مي  استكه امكان محاسبه شاخص اچ براي مجالت نيز فراهم            ييازآنجا -2

  .اچ مجالت دانشگاه آزاد اسالمي انجام شود
يي درخـصوص ميـزان     هـا    پـژوهش  شود    يميرگذار است، پيشنهاد    تأثكه خوداستنادي در ميزان شاخص اچ         ييازآنجا -3

 پژوهشي انجـام    -يئت عملي و هم مجالت علمي     ه در باالبردن شاخص اچ هم در سطح اعضاي          يير خوداستناد أثت
  .شود

  .سراسر كشور مورد مطالعه قرار گيرد هاي دانشگاه آزاد اسالمي شود طي پژوهشي شاخص اچ واحده يم پيشنهاد -4

  منابع و مĤخذ
بـر  ي داروسـازي تهـران   هـا  دانـشكده يئت علمي هعلمي اعضاي بررسي وضعيت برونداد ). 1388(مرجان  جليلي باله،   
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال. زهره ميرحسيني به راهنمايي. نامه كارشناسي ارشد يان پا.اساس

ارزيابي برونداد علمي دانشياران و استادان دانشكده پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي ايـران از                ). 1388 (ياللروستا آزاد،   
   علي بيگ، دانشگاه علوم پزشكي ايرانمحمدرضابه راهنمايي . نامه كارشناسي ارشد يانپا. يريگ اندازهيق طر

، قابل  ]پيوسته [،ها  شاخصي انتخاب و انتخاب     ها  شاخص: ، مصاديق توليد علم   )1387 (. كياني بختياري، ا   .زلفي گل، م  
  http://www.irpdf.com/book-1783.html دسترس در

ارزيابي تطبيقي مدارك علمي نمايه شدة واحـدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمي در پايگـاه                ). 1388. (مالمحمدي، جعفرقلي 
Scopus  رسـاني دانـشگاه آزاد    نامة كارشناسـي ارشـد علـوم كتابـداري و اطـالع          پايان. (2008 و   2007هاي     در سال

  فرد به راهنمايي عبدالرضا نوروزي چاكلي؛ مشاورة فاطمه نوشين). وم و تحقيقات تهراناسالمي واحد عل

مجلـه  . ISIيك دهـه توليـد علـم در دانـشگاه آزاد اسـالمي در               ) 1389. ( نوروزي، عبدالرضا   افشين؛ و  موسوي چلك، 
، تابـستان   9 شـماره    سال سـوم،  )  و فناوري اطالعات   يرسان  علوم كتابداري و اطالع    ( پژوهشي دانش شناسي   –علمي
1389  

 نامـه   پايـان  .ارزيابي ميزان برونداد علمي اعضاي هيئـت علمـي دانـشگاه مازنـدران بـر اسـاس                ). 1389 (ميرزاد، نرگس 
كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر افشين موسوي چلك، دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران،                 

  دانشكده علوم انساني

، رويكردي نو در ارزيابي برونداد علمي محققان، فـصلنامه          )h(، شاخص هرش    )1386(تاري، حيدر   ميزايي، عباس؛ مخ  
  .114 – 107، 71كتاب، دوره 
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سـنجش و ارزيـابي علـم، فنّـاوري و          ). 1387. (علـي   زاده، محمد؛ نورمحمدي، حمزه     نوروزي چاكلي، عبدالرضا؛ حسن   
  .ركز تحقيقات سياست علمي كشورم: تهران. المللي هاي بين مفاهيم و شاخص: نوآوري

 در آنها آن بر شاخص هرش ريتأثبررسي وضعيت خوداستنادي نويسندگان و مجالت ايراني و    ). 1390 (يمرتضهمت،  
يد،  سـع يـر منامه كارشناسـي ارشـد، بـه راهنمـايي قاضـي       يانپا. Scopusو  Web of Scienceهاي استنادي  پايگاه
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Bornmann L, Daniel H-D .(2007).what do we know about the h _index jornal of the American 
science and technology:58(9):1381-5 

Brown, R. (2009). A simple method for excluding self-citation from the h-index: the b-index. 
Online Information Review, 1129-1136 

Chen, Hsinchun(2011), The h Index for Management Information Systems,[Online], Available: 
http://ai.bpa.arizona.edu/resources/h-Index.pdf 

Costas, R. and Bordons, M (2007). The h-index: advantages, limitations and its relation with 
other bibliometric indicators at the micro-level. Journal of Informetrics, 1(3):193–203 

Glänzel, W. (2006). On the opportunities and limitations of the h-index. Science Focus, 
1(1):10–11, 2006 

Couto, F. M., Pesquita, C., Grego, T., & Veríssimo, P. (2009). Handling self-citations using 
google scholar. Cybermetrics, 13(1), 1-7 

Harzing, A.W.(2008).reflection on the h_index.[Online], available : 
       http://www.harzing.com/pop_hindex.htm 

Hirsch, J. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, 16569-16572 

Randic, M. (2009). Citations versus limitations of citations: beyond Hirsch index. Scientomet-
rics, 80(3), 809-818.  

Hirsch, Jorge E.   (2007). "Does the h-index have predictive power?" PNAS 104 (49): 19193–
19198. Jin, b.(2006). Science focus, H-index: an evaluation indicator proposed by scintist, 
Vol. 1,No. 1,p. 89.  

Lehmann, Jackson, Andrew D., and Lautrup, Benny E (2006). "Measures for measures." Nature 
444 (7122): 1003–4. 

Schreiber, M. (2008). The influence of self-citation corrections on Egghe's g index. Scientomet-
rics, 187-200 



 
 

.....و تحقيقات تهرانيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  اعضاي ه سنجش شاخص اچ  

  
  
82

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
) 

پياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

Takeda, H. (2011). "Examining Scholarly Influence: A Study in Hirsch Metrics and Social 
Network Analysis." Ph.D Dissertation, Georgia State University, Atlanta. 

Truex III, D. P., Cuellar, M. J., Takeda, H., & Vidgen, R. (2011). The Scholarly Influence of 
Heinz Klein: Ideational and Social Measures of His Impact on IS Research and IS Scholars. 
European Journal of Information Systems, 20(4). 

Vinkler, P. (2015). Core indicators and professional recognition of scientometricians. Journal of 
the Association for Information Science and Technology. DOI: 10.1002/asi.23589 

Wendl, Michae (2007). "H-index: however ranked, citations need context." Nature, 449 Sune 
(7161): 403 


