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چکیده
مقدمــه :اســتفاده از شــاخص هــرش و پارامتــر  mیکــی از مهمتریــن روشهــای ارزیابــی تولیــدات علمــی
پژوهشــگران و مراکــز پژوهشــی اســت و ســنجش همزمــان کمیــت وکیفیــت مســتندات علمــی از مزیــت ایــن
شــاخصها محســوب میشــود .بــه همیــن منظــور ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تولیــدات پژوهشــی اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان براســاس شــاخص هــرش و پارامتــر  mنمایــه شــده در پایــگاه
اســتنادی گــوگل اســکالر تــا پایــان ســال  2016میــادی انجــام گرفــت.
روش کار :در ایــن مطالعــه علــم ســنجی -توصیفــی ،کلیــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان
( 425نفــر) بــه صــورت سرشــماری وارد مطالعــه شــدند .بــا مشــاهده مســتقیم پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر
و درج آدرس ســازمانی دانشــگاه شــاخص هــرش و ســن پژوهشــی افــراد اســتخراج و پــس از ثبــت در ســیاهه
وارســی ،پارامتــر  mآنــان محاســبه گردیــد .درانجــام عملیــات نهایــی و بــرای موشــکافی و تحلیــل دادههــا از نــرم
افــزار  SPSS 16و از شــاخصهای عــددی آمــار توصیفــی و جــداول و نمودارهــا اســتفاده شــد.
یافتههــا :از کل اعضــا 209 ،نفــر ( 49/2درصــد) دارای شــاخص هــرش هســتند .میانگیــن (انحــراف معیــار) کل
شــاخص هــرش دانشــگاه  )3/85( 2/71و میانگیــن (انحــراف معیــار) کل پارامتــر  )0/44( 0/36 mبدســت آمــد.
بیشــترین شــاخص هــرش  17اســت کــه ســه نفــر از اعضــا گروههــای بیوشــیمی ،اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی
و بهداشــت عمومــی آنــرا کســب نمودنــد و باالتریــن پارامتــر  2/16 mاســت کــه بــه عضــو هیــات علمــی گــروه
روانپزشــکی تعلــق گرفــت .میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر  mدر مــردان  3/31و  0/42و در زنــان  1/76و
 ،0/25بــرای علــوم پایــه  4/97و  0/57و بــرای علــوم بالینــی  1/72و  0/26بدســت آمــد .مــدرک دکتــری تخصصــی
و مرتبــه اســتادی بــه ترتیــب بــا شــاخص هــرش  5/01و  9/3و پارامتــر  0/58 mو  0/89بیشــترین میانگیــن را
دارنــد .از منظــر قیــاس بیــن دو شــاخص مــورد مطالعــه رتبــه و جایــگاه هــر چهــار متغیــر یــاد شــده تفاوتــی پیــدا
نکــرد .گــروه ایمونولــوژی در کل دانشــگاه بــا میانگیــن شــاخص هــرش  9/25و گــروه اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی
بــا میانگیــن پارامتــر  1/14 mبرتریــن رتبــه را بخــود اختصــاص دادنــد .دانشــکده بهداشــت بــا میانگیــن شــاخص
هــرش  7/02و میانگیــن پارامتــر  0/87 mباالتریــن رتبــه را از هــر دو منظــر بیــن دانشــکدهها احــراز نمــود .در
قیــاس بیــن دو شــاخص علمســنجی ،جایــگاه و رتبــه ســایر دانشــکدهها و گروههــای آموزشــی متفــاوت از هــم
شد ند .
نتیجــه گیــری :میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر  mتولیــدات پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علوم
پزشــکی همــدان در بیــن دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور متوســط بــه بــاال و بــه نســبت خــوب ارزیابــی
میشــود ،لیکــن از شــاخصهای تعییــن شــده بیــن المللــی درایــن خصــوص چــه از نظــر کمــی و یــا کیفــی
پایینتــر اســت .توصیــه میشــود در کنــار ســایر شــاخصهای علمســنجی ،از پارامتــر  mنیــز بــه عنــوان معیــار
ارزشــیابی علمــی پژوهشــگران دانشــگاهی اســتفاده شــود.

مقدمه
مهمتریــن شــاخصه تولیــد علــم ،چــاپ و نشــر مقــاالت علمــی
در پایگاههــای معتبرعلمــی جهــان اســت .انتشــارات علمــی بــه
عنــوان آینــه تمــام نمــای ســطح دانــش و اطالعــات تخصصــی و

فنــی عمــل میکننــد و در نظــام پیچیــده تبــادالت علمــی ،فنــی و
تقســیم دانــش تولیــد شــده بیــن جوامــع مختلــف نقــش زیربنایــی
دارنــد .بــه ســبب ایــن رســالت انتشــار آثــار علمــی خصوصــاً در
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قالــب مقــاالت و مجــات ،از اهــم عواملــی اســت کــه نهادهــای
متولــی ارزیابــی در فرایندهــای تحلیلــی ســطح تولیــد دانــش مــورد
اســتفاده قــرار میدهنــد [ ]1و بــه همیــن دلیــل ارزیابــی تولیــدات
علمــی دانشــگاهها و ســازمانهای پژوهشــی یکــی از موضوعهــای
چالــش برانگیــز و ضرورتــی انــکار ناپذیــر اســت.
علمســنجی متداولتریــن راه بــرای ارزیابــی تولیــدات علمــی
اســت [ .]2علمســنجی عبــارت اســت از دانــش اندازهگیــری
علــم کــه همــه روشهــا و مدلهــای کمــی مرتبــط بــا تولیــد
و انتشــار دانــش و فــنآوری را در بــردارد [ .]3تعــداد انتشــارات
بــرای تعییــن حجــم بروندادهــای پژوهشــی شــاخص مفیــدی
اســت امــا ایــن شــاخص در خصــوص کیفیــت برونــداد اطالعاتــی
نمیدهــد ،هــر چــه میــزان اســتنادات بــه برونــداد پژوهشــی
باالتــر باشــد نشــان دهنــده کیفیــت برتــر و تأثیرگــذاری بیشــتر
در حــوزه علــم اســت [ .]4از مهمتریــن شــاخصهای علمســنجی
کــه بــر مبنــای تحلیــل اســتنادی شــکل گرفتهانــد میتــوان بــه
ضریــب تأثیــر ،ایندکــس  ،gایندکــس  ،yشــاخص فوریــت ،ارزش
متیــو و همچنیــن شــاخص نویــن ارزیابــی فعالیــت نویســندگان
( )CGI, citation growth indexیــا شــاخص رشــد اســتنادی
اشــاره کــرد ،ایــن شــاخص رونــد رشــد اســتنادات پژوهشــگر را
ارزیابــی میکنــد و ویژگــی آن توجــه بــه مقــاالت فاقــد اســتناد
در محاســبه رشــد اســتنادی محقــق اســت [ .]5جــورج هــرش نیــز
ابــزاری ارائــه کــرده اســت کــه آنــرا شــاخص هــرش یــا اچ ایندکــس
نامیــده اســت و آن معیــاری اســت عــددی ،ســاده و بدیــع کــه هــم
کمیــت و هــم کیفیــت انتشــارات را نشــان میدهــد [ ]6هــم بــرای
تعییــن بهــرهوری ،تأثیــر و رتبهبنــدی گروهــی پژوهشــگران ماننــد
گروههــای آموزشــی ،دانشــکدهها ،دانشــگاهها یــا کشــور کاربــرد
دارد [ .]7محاســبه شــاخص هــرش بــر پایــه توزیــع اســتنادات داده
شــده بــه آثــار منتشــره یــک فــرد یــا گروهــی از افــراد صــورت
میگیــرد .بــه زبــان دقیقتــر ،وقتــی ایندکــس فــردی عــدد h
اســت ،یعنــی تعــداد  hمــورد اثــر انتشــاراتی (مثــل مقالــه) دارد کــه
بــه هــر کــدام از آنهــا  hبــار اســتناد شــده اســت [.]8
وان ران در مــورد شــاخص هــرش معتقــد اســت کــه ایــن شــاخص
میتوانــد معیــار خوبــی در ارزیابــی محققانــی باشــد کــه هــر چنــد
تأثیــر قابــل توجهــی در مشــارکت علمــی داشــتهاند ولــی بــا
اســتفاده از مجــاری مرســوم علمســنجی کار علمــی آنهــا فرصــت
نمــود نیافتــه اســت .مزیــت دیگــر شــاخص هــرش ایــن اســت کــه
داده هــای الزم بــرای محاســبه بــه آســانی از طریــق پایگاههــای
اســتنادی آی اس آی ،اســکوپوس ،و گــوگل اســکالر بــدون نیــاز بــه
هرگونــه پــردازش اطالعــات قابــل دسترســی اســت [ .]9در خصــوص
محدودیتهــای آن کلــی و جنیــون اظهــار میدارنــد کــه شــاخص
 hتحــت تأثیــر خوداســتنادی ،اســتناد بــه همــکاران و پراســتناد
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بــودن ذاتــی مقــاالت مــروری نســبت بــه مقــاالت پژوهشــی قــرار
دارد [ ]10همچنیــن از آنجــا کــه ارزشــهای شــاخص هــرش در
طــول زمــان افزایــش مییابــد و شــاخص هــرش یــک پژوهشــگر بــه
دوره زمانــی علمــی پژوهشــگر وابســته اســت .بنابرایــن ،بــا شــاخص
هــرش نمیتــوان افــراد جــوان را بــا محققــان مســن مقایســه کــرد
[ ]11و بــرای رفــع ایــن محدودیتهــا ،دانشــمندان راهکارهایــی از
قبیــل بکارگیــری پارامتــر  mرا ارائــه دادهانــد و مفهــوم آن بدیــن
گونــه اســت کــه بــا تقســیم شــاخص هــرش بــر ســن پژوهشــی فــرد
میتــوان پژوهشــگران بــا ســابقه کار متفــاوت را مــورد ســنجش و
بررســی قــرار داد.ســن پژوهشــی را میتــوان فاصلــه بیــن مــدت
زمــان نشــر اولیــن مقالــه محقــق تــا حــال حاضــر و یــا تــا هــر زمــان
مــورد نظــر دیگــر (بــر حســب ســال) در نظــر گرفــت [.]13-11
تــا کنــون مطالعاتــی چنــد در خصــوص رابطــه بیــن شــاخصهای
علمســنجی و مقایســه آنهــا انجــام گرفتــه اســت:
در پژوهــش علــی بیــگ و همــکاران  101نفــر از اســتادان و
دانشــیاران دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران مــورد مطالعــه قــرار
گرفتنــد .دادههــای اصلــی پژوهــش شــامل تعــداد مقــاالت و تعــداد
اســتنادات بــه هــر مقالــه از طریــق جســت وجــو در پایگاههــای
اســتنادی وب آو ســاینس ،اســکوپوس و گــوگل اســکالر بــود.
بــا تلفیــق دادههــای بــه دســت آمــده از هــر پایــگاه ،شــاخص
هــرش هــر فــرد محاســبه گردیــد [ .]1ميــر حســيني ،وضعیــت
بروندادهــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی دانشــکدههای
داروســازی دانشــگاههای تهــران بــر اســاس شــاخص  hرا مــورد
بررســی قــرار داده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد
در هــر ســه دانشــکده باالتریــن شــاخص  hمربــوط بــه اعضــای
گــروه تخصصــی "ســم شناســی داروشناســی" بــوده اســت
[ .]14نــوروزی چاکلــی و همــکاران  117نفــر از پژوهشــگران
پژوهشــکدههای دانشــگاه شــهید بهشــتی را در ســه پایــگاه
اســتنادی ،وب آو ســاینس اســکوپوس و گــوگل اســکالر مــورد
ارزیابــی قــرار دادنــد .بــا گــردآوری و در هــم آمیختــن دادههــای
بدســت آمــده ،شــاخصهای هــرش ،جــی و پارامتــر ام هــر یــک
از پژوهشــگران اندازهگیــری شــد [ .]12ابوالقاســم گرجــی و
همــکاران در تحقیقــی بــه ارزیابــی کمــی و کیفــی انتشــارات و
رتبــه بنــدی آنــان پرداختنــد .جامعــهی پژوهــش ،انتشــارات
نمایــه شــدهی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران در چهــار پايــگاه اســتنادی تــا پایــان ســال  2008بــود.
باالتریــن شــاخص هــرش و جــی (هــر دو  )16متعلــق بــه یکــی
از اعضــای هیــات علمــی دانشــکده پزشــکی بــا رتبــه علمــی
اســتاد از گــروه نفرولــوژی بــود [ .]15در گــزارش وزارت بهداشــت
و درمــان در ســال  ،2016دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران،
شــهید بهشــتی ،اصفهــان و شــیراز در بیــن دانشــگاههای علــوم

کورکی و همکاران
پزشــکی کشــور از نظــر شــاخص  ،hتعــداد کل مقــاالت ،تعــداد
کل اســتنادات ،میانگیــن اســتناد بــه ازای هــر مقالــه ،تعــداد
اســتنادات بــدون احتســاب خوداســتنادی ،میانگیــن اســتناد بــه
ازای هــر مقالــه بــدون احتســاب خوداســتنادی و شــاخص  hبــدون
احتســاب خوداســتنادی بــه ترتیــب بــا نمــرات ،70 ،77 ،110
 61در رتبههــای اول تــا چهــارم قــرار گرفتنــد .دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان بــا شــاخص  33 hرتبــه دوازدهــم را بدســت آورد
[ .]16در گزارشــی از اسپوســتی کــه در ســال  2012در گــوگل
اســکالر انجــام شــد ،باالتریــن شــاخص هــرش بــه دانشــمندی
اپیدمیولوژیســت از کشــور امریــکا تعلــق داشــت [ .]17در
پژوهشــی دیگــر بــا اســتفاده از شــاخص  hکــه در ســال 2014
در پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر انجــام شــد ،باالتریــن نمــره
شــاخص هــرش مربــوط بــه دانشــمند روانشــناس و نورولوژیســت
زیگمونــد فرویــد ( )Sigmund Freudاز دانشــگاه ویــن بــود [.]18
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر و اینکــه ارزیابــی تولیــدات علمــی
و پژوهشــی یکــی از ارکان مهــم ارزشــیابی دانشــگاهها و ســنجش
میــزان تأثیــر سیاســتهای اتخــاذ شــده و برنامهریزیهــای مســئولین
امــر پژوهــش اســت ،ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن برونداد پژوهشــی
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان براســاس
شــاخص  hو پارامتــر  mنمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی گــوگل
اســکالر تــا پایــان ســال  2016میــادی انجــام گرفــت.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع علمســنجی و کاربــردی و روش انجــام
آن توصیفــی بــود .جامعــه مــورد پژوهــش بصــورت سرشــماری
کلیــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در
ســالتحصیلی  1394-1395خورشــیدی ( 2015 - 2016میــادی)
بودنــد و حجــم جامعــه براســاس آخریــن آمــار متخــذه از حــوزه
معاونــت آموزشــی دانشــگاه کــه شــامل :فهرســتی از شناســه
اعضــای هیــات علمــی از جملــه نــام ونــام خانوادگــی ،مرتبــه علمی،
جنــس ،واحــد ســازمانی ،گــروه آموزشــی و رشــته تحصیلــی آنــان
در قالــب نــرم افــزار  Excelبــود 434 ،نفــر مشــخص گردیــد .ابــزار
گــردآوری دادههــا ســیاهه وارســی و مشــاهده مســتقیم پایــگاه
گــوگل اســکالر بــود و بازیابــی دادههــا در محیــط اینترنــت بدیــن
صــورت انجــام گرفــت :بــا درج آدرس دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ( )affiliationکــه قبــ ً
ا کلیــه مــوارد مشــابه نوشــتاری
آن چــک گردیــده بــود در پایــگاه جســتجو شــد و کل افــراد
پژوهشــگر دانشــگاه مشــخص شــدند .افــراد غیــر هیــات علمــی
و همچنیــن اعضــا هیــات علمــی دانشــکدههای شهرســتانهای
تابعــه دانشــگاه کــه شــاخص هــرش نداشــتند ،پــس از شناســایی و

تطابــق بــا لیســت اســامی پیشــگفت از مطالعــه حــذف شــدند .بــه
دلیــل نبــود دسترســی بــه پیشــینه پژوهشــی همــه اعضــای هیــات
علمــی در ایــن روش ،از درج و جســتجوی نــام و نــام خانوادگــی
آنــان بــرای بازیابــی دادههــا نیــز اســتفاده گردیــد .نهایتـاً  425نفــر
مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد و شــاخص هــرش و ســن پژوهشــی
آنــان در ســیاهه وارســی ثبــت گردیــد .ســن پژوهشــی از شــمارش
ســال انتشــار نخســتین مقالــه محققیــن در پایــگاه اســتنادی
گــوگل اســکالر تــا ســال  2016میــادی محاســبه شــد (یــک بــازه
زمانــی  20ســاله) و از تقســیم شــاخص هــرش هــر عضــو هیــأت
علمــی بــه ســن پژوهشــی وی پارامتــر  mبدســت آمــد.
هنگامــی کــه در ایــن مطالعــه بیــان میشــود یــک عضــو هیــأت
علمــی شــاخص هــرش دارد بدیــن معنــی اســت کــه کمتریــن
شــاخص هــرش یــک (یــا بیشــتر) بــرای وی در پایــگاه گــوگل
اســکالر محاســبه شــده اســت و شــاخص هــرش صفــر بدیــن معنــی
اســت کــه عضــو هیــأت علمــی مقالـهای کــه در ایــن پایــگاه نمایــه
شــده باشــد نــدارد یــا اگــر دارد بــه آن اســتناد نشــده اســت و
یــا پروفایــل خــود را بــرای عمــوم آشــکار نکــرده اســت در نتیجــه
شــاخص هــرش بــرای وی هنــوز صفــر اســت .همچنیــن ممکــن
اســت میــزان اندکــی کمشــماری در پایــگاه وجــود داشــته باشــد
کــه پژوهشــگران میبایســتی دادههــا را بصــورت دســتی وارد
نماینــد .در خاتمــه بــرای موشــکافی و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار
 SPSS 16و شــاخصهای عــددی آمــار توصیفــی و جــداول و
تصاویــر اســتفاده شــد.
یافته ها
 425نفــر عضــو هیــات علمــی مــورد مطالعــه در  7دانشــکده،
 69گــروه آموزشــی 2 ،حــوزه علــوم بالینــی و پایــه ،بــا مــدارک
تحصیلــی از فــوق تخصــص تــا کارشناســی ارشــد ،بــا مراتــب علمــی
متفــاوت از رتبــه اســتادی تــا مربــی و بــا ســن پژوهشــی  1تــا 20
ســال مشــغول بــه فعالیــت علمــی و پژوهشــی هســتند .میانگیــن
(انحــراف معیــار) کل شــاخص هــرش دانشــگاه  )3/85( 2/71اســت
و میانگیــن (انحــراف معیــار) کل پارامتــر  )0/44( 0/36 mبدســت
آمــد .فراوانــی اعضــا هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
در ســالتحصیلی یــاد شــده درجــدول  1مشــاهده میشــود.
نتایــج جــدول  2بیانگــر آنســت کــه از کل اعضــا هیــات علمــی
دانشــگاه  216نفــر ( 50/8درصــد) فاقــد شــاخص هــرش هســتند و
 209نفــر ( 49/2درصــد) باقیمانــده دارای شــاخص هــرش هســتند
کــه از ایــن تعــداد  3نفــر بــا رتبــه علمــی اســتادی بیشــترین نمــره
( )17را بــه خــود اختصــاص دادنــد .پــس از نمــره هــرش صفــر،
نمــره  2بــه تعــداد  38نفــر ( 8/9درصــد) بیشــترین فراوانــی را دارد.
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جدول  :1توزیع فراوانی اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برحسب مرتبه علمی به تفکیک واحدهای سازمانی
استاد ،فراوانی
(درصد)

دانشیار ،فراوانی
(درصد)

استادیار ،فراوانی
(درصد)

مربی ،فراوانی
(درصد)

جمع ،فراوانی
(درصد)

پیراپزشکی

)0( 0

)4/8( 1

)23/8( 5

)71/4( 15

)100( 21

دندانپزشکی

)8/1( 6

)23( 17

)68/9( 51

)0( 0

)100( 74

بهداشت

)23/7( 9

)36/8( 14

)34/2( 13

)5/3( 2

)100( 38

پزشکی

)12/8( 27

)22/3( 47

)61/6( 130

)3/3( 7

)100( 211

)0( 0

)18/9( 7

)16/2( 6

)64/9( 24

)100( 37

داروسازی

)4/8( 1

)14/3( 3

)71/4( 15

)9/5( 2

)100( 21

توانبخشی

)0( 0

)4/3( 1

)26/1( 6

)69/6( 16

)100( 23

)10/1( 43

)21/2( 90

)53/2( 226

)15/5( 66

)100( 425

واحد سازمانی

پرستاری و مامایی

جمع

جدول  :2توزیع فراوانی شاخص هرش اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برحسب مرتبه علمی
استاد ،فراوانی
(درصد)

دانشیار ،فراوانی
(درصد)

استادیار ،فراوانی
(درصد)

مربی ،فراوانی
(درصد)

جمع ،فراوانی
(درصد)

0

)4/7( 2

)34/4( 31

)60/6( 137

)69/7( 46

)50/8( 216

1

)0( 0

)4/4( 4

)4/4( 10

)3( 2

)3/8( 16

2

)0( 0

)6/7( 6

)11/5( 26

)9/1( 6

)8/9( 38

3

)2/3( 1

)2/2( 2

)7/5( 17

)4/5( 3

)5/4( 23

4

)4/7( 2

)7/8( 7

)7/5( 17

)4/5( 3

)6/8( 29

5

)2/3( 1

)11/1( 10

)4/9( 11

)4/5( 3

)5/9( 25

6

)11/6( 5

)3/3( 3

)1/8( 4

)4/5( 3

)3/5( 15

7

)7( 3

)6/7( 6

)1/3( 3

)0( 0

)0( 0

8

)11/6( 5

)5/6( 5

)0( 0

)0( 0

)2/4( 10

9

)9/3( 4

)2/2( 2

)0/4( 1

)0( 0

)1/6( 7

10

)4/7( 2

)2/2( 2

)0( 0

)0( 0

)0/9( 4

11

)9/3( 4

)5/6( 5

)0( 0

)0( 0

)2/1( 9

12

)9/3( 4

)1/1( 1

)0( 0

)0( 0

)1/2( 5

13

)9/3( 4

)1/1( 1

)0( 0

)0( 0

)1/2( 5

14

)4/7( 2

)1/1( 1

)0( 0

)0( 0

)0/7( 3

15

)2/3( 1

)1/1( 1

)0( 0

)0( 0

)0/5( 2

16

)0( 0

)3/3( 3

)0( 0

)0( 0

)0/7( 3

17

)7( 3

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)0/7( 3

)100( 43

)100( 90

)100( 226

)100( 66

)100( 425

شاخص هرش

جمع
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کورکی و همکاران
بیشــترین نمــره پارامتــر  )2/16( mبــه یــک نفــر از اعضــاء هیــأت
علمــی بــا رتبــه اســتادی از گــروه روانپزشــکی و در مرتبــه بعــدی
( )2/14بــه یــک نفــر عضــو هیــات علمــی گــروه اپیدمیولــوژی و
آمارزیســتی بــا رتبــه دانشــیاری تعلــق دارد .پــس از پارامتــر m
صفــر نمــره بیــن ( )0/51 -0/75بــا تعــداد  67نفــر ( 15/8درصــد)
بیشــترین فراوانــی را نشــان میدهــد (جــدول .)3
فراوانــی مــردان عضــو هیــات علمــی  261نفــر ( )%61/4و فراوانــی
زنــان  164نفــر ( )%38/6اســت .میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر
 mمــردان عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ( 3/31 ± 4/29و ± 0/47
 )0/42بیشــتر از زنــان عضــو هیــأت علمــی اســت ( 1/76 ± 2/78و
 )0/25 ± 0/35و تفاوتــی در جایــگاه هــر دو جنــس از نظــر قیــاس
بیــن دو شــاخص علــم ســنجی مشــاهده نشــد ،لیکــن یــک نفــر
زن عضــو هیــات علمــی گــروه فارماکولــوژی بــا شــاخص هــرش 16
و پارامتــر  1/23 mدارای باالتریــن تعــداد اســتنادات ( )1748در
دانشــگاه بــود.
میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر  mاعضــاء هیــأت علمــی
دانشــگاه در حــوزه علــوم بالینــی ( 1/72 ± 2/62و )0/26 ± 0/35
و بــا فراوانــی  295نفــر ( )%69/4نســبت بــه علــوم پایــه (± 5/07
 4/97و  )0/57 ± 0/52و بــا فراوانــی  130نفــر ( )%30/6از رقــم
کمتــری برخــوردار اســت و تفاوتــی در جایــگاه واحدهــا از منظــر
مقایســه بیــن دوشــاخص مــورد بررســی مشــاهده نشــد.
رتبــه علمــی اســتادی چــه از بعــد میانگیــن شــاخص هــرش
و پارامتــر  mو چــه از بعــد بیشــترین نمــره هــر دو شــاخص در
باالتریــن ردیــف قــرار دارد و مربیــان از همــه ابعــاد یــاد شــده در
پائینتریــن ردیــف قــرار میگیرنــد .جایــگاه و ردیــف مراتــب علمــی

در مقایســه بیــن دو شــاخص علمســنجی تغییــر و تفاوتــی نشــان
نمیدهنــد (جــدول .)4
گــروه آموزشــی علــوم آزمایشــگاهی دانشــکده پیراپزشــکی بــا
میانگیــن شــاخص هــرش  3 ± 2/44و میانگیــن پارامتــر 0/21 m
 0/31 ±باالتریــن رتبــه را بیــن گروههــای آموزشــی دانشــکده دارا
اســت وگــروه هــای هوشــبری ،اتــاق عمــل ،کتابــداری و رادیولــوژی
بــه ترتیــب در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد .در دانشــکده
دندانپزشــکی گــروه آموزشــی ترمیمــی بــا میانگیــن شــاخص هــرش
 3/43 ± 3/69باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت،
لیکــن از نظــر پارامتــر  mگــروه آموزشــی رادیولــوژی بــا میانگیــن
 0/58 ± 0/32حائــز ایــن رتبــه گردیــده اســت .گــروه آموزشــی
اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی چــه از نظــر میانگیــن شــاخص هــرش
 8/70 ± 5/19و پارامتــر  1/14 ± 0/61 mو چــه از منظــر بیشــترین
نمــره هــرش و  mباالتریــن رتبــه را در بیــن ســایر گروههــای
آموزشــی دانشــکده بهداشــت دارا اســت .گــروه آموزشــی ایمونولــوژی
بــا کســب میانگیــن هــرش  9/25 ± 5/58حائــز باالتریــن رتبــه
در بیــن  33گــروه آموزشــی دانشــکده پزشــکی اســت و بههمیــن
ترتیــب گــروه آموزشــی روانپزشــکی از منظــر پارامتــر  mبــا میانگیــن
 0/99 ± 0/72ایــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .گــروه
آموزشــی گفتاردرمانــی و فیزیوتراپــی دانشــکده توانبخشــی از نظــر
کســب میانگیــن هــرش و پارامتــر  mبــه ترتیــب رتبــه اول و آخــر
را در ایــن دانشــکده بــه خــود اختصــاص دادنــد ( 1/60 ± 2/60و
 0/37 ± 0/54در مقابــل  0و  )0گروههــای ارتوپــد فنــی ،شــنوایی
شناســی و کاردرمانــی بــه ترتیــب در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد.
جایــگاه گروههــای آموزشــی  5دانشــکده فــوق الذکــر از بعــد قیــاس

جدول  :3توزیع فراوانی پارامتر  mاعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برحسب مرتبه علمی
استاد ،فراوانی
(درصد)

دانشیار ،فراوانی
(درصد)

استادیار ،فراوانی
(درصد)

مربی ،فراوانی
(درصد)

جمع ،فراوانی
(درصد)

پارامتر m

)4/7( 2

)34/4( 31

)60/6( 137

)69/7( 46

)50/8( 216

0/01 -0/25

)0( 0

)4/4( 4

)4( 9

)1/5( 1

)3/3( 14

0/251 -0/5

)7( 3

)6/7( 6

)14/6( 33

)12/1( 8

)11/8( 50

0/51 -0/75

)23/3( 10

)18/9( 17

)13/7( 31

)13/6( 9

)15/8( 67

0/751 -1

)34/9( 15

)18/9( 17

)5/3( 12

)0( 0

)10/4( 44

1/01 -1/25

)16/3( 7

)8/9( 8

)1/3( 3

)1/5( 1

)4/5( 19

1/251 -1/5

)4/7( 2

)3/3( 3

)0/4( 1

)1/5( 1

)1/6( 7

1/51 -1/75

)7( 3

)3/3( 3

)0( 0

)0( 0

)1/4( 6

1/751 -2

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)2/3( 1

)1/1( 1

)0( 0

)0( 0

)0/5( 2

)100( 43

)100( 90

)100( 226

)100( 66

)100( 425

0

2/01 -2/25
جمع
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جدول  :4توزیع میانگین شاخص هرش و پارامتر  mاعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برحسب مرتبه علمی
مرتبه علمي تعداد

شاخص هرش

داراي شاخص

فراواني (درصد) كمترين بيشترين

پارامترm

ميانگين  ±انحراف معيار

استاد

43

)95/3( 41

0

17

دانشيار

90

)65/5( 59

0

16

استاديار

226

)39/4( 89

0

9

4/07 ± 9/3

مربي

66

)30/3( 20

0

6

4/52 ± 4/39

جمع

425

)49/2( 209

0

17

1/81 ± 1/03

3/85 ± 2/71

كمترين بيشترين ميانگين  ±انحراف معيار

1/90 ± 1/28

بین دو شــاخص علم سنجی مورد مطالعه متفاوت هستند.
گــروه آموزشــی پرســتاری جراحــی ـ داخلــی دانشــکده پرســتاری
مامایــی بــا میانگیــن  3 ± 3و پارامتــر  0/51 ± 0/47 mو گــروه
آموزشــی شــیمی دارویــی دانشــکده داروســازی بــا میانگیــن هــرش
 7 ± 7/93و میانگیــن پارامتــر  0/55 ± 0/39 mباالتریــن رتبــه را در
دانشــکدههای خــود اخــذ نمودنــد ،جایــگاه گروههــای آموزشــی ایــن
دو دانشــکده در قیــاس بیــن دو شــاخص تفاوتــی را نشــان نمیدهنــد.
دانشــکده بهداشــت بــا میانگیــن شــاخص هــرش 7/02 ± 5/20
و میانگیــن پارامتــر  0/87 ± 0/58 mباالتریــن رتبــه را بیــن
واحدهــای ســازمانی دانشــگاه بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جایــگاه دانشــکدهها از نظــر قیــاس بیــن دو شــاخص وضعیــت
متفاوتــی را نشــان میدهنــد (تصویــر  1و .)2

0

2/16

0

2/14

0

1/50

0

1/33

0

2/16

۷٫۰۲

7
6
5
۲٫۷۱

4
۲٫٦۱
۱٫۹۷

3
۱٫۷٦

2

۰٫۹۱

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻯ

1
0

ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻰ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ ﭘﻴﺮﺍ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ

تصویر  :1توزیع میانگین شاخص هرش اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برحسب واحدهای سازمانی دانشگاه
1

0,87

0/8
0/6
0,37

0,32

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻰ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ

0,31

ﭘﺰﺷﻜﻰ

0,27

0/4
0,23

0,18

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ
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0/50 ± 0/54

0/33 ± 0/23

0/30 ± 0/17
0/44 ± 0/36

تصویــر  3ترتیــب و رتبــه گروههــای آموزشــی در کل دانشــگاه
را براســاس کســب میانگیــن شــاخص هــرش از بیشــترین تــا
کمتریــن نشــان میدهــد .گــروه ایمنولــوژی بــا میانگیــن ± 5/85
 9/25رتبــه اول و در مراتــب بعــدی گروههــای اپیدمیولــوژی و آمــار
زیســتی ،بیوشــیمی ،انــگل شناســی و ...قــرار دارنــد.
تصویــر  4ترتیــب و رتبــه گروههــای آموزشــی در کل دانشــگاه را
براســاس کســب میانگیــن پارامتــر  mاز بیشــترین تــا کمتریــن
نشــان میدهــد .گــروه اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی بــا میانگیــن
 1/14 ± 0/61رتبــه اول و در مراتــب بعــدی گروههــای روانپزشــکی،
بیوشــیمی ،بهداشــت عمومــی و ...قــرار دارنــد .تغییــر جایــگاه
گروههــای آموزشــی ایمنولــوژی ،روانپزشــکی ،انــگل شناســی،
فارماکولــوژی و ارولــوژی قابــل مشــاهده اســت.
8

۲

0/41 ± 0/89

0/2
0
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بحث
نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه میانگیــن کل شــاخص هــرش
اعضــا هیــات علمــی دانشــگاه  2/71و میانگیــن پارامتر  mآنــان 0/36
اســت .باالتریــن نمــره شــاخص هــرش دانشــگاه ( )17بــه ســه نفــر از
اعضــای هیــأت علمــی گروههــای آموزشــی بیوشــیمی ،اپیدمیولــوژی
و آمــار زیســتی و بهداشــت عمومــی بــا مــدرک تحصیلــی دکتــری
تخصصــی ) (Ph.D.و رتبــه علمــی اســتادی تعلــق داشــت .باالتریــن
نمــره پارامتــر  mدانشــگاه ( )2/16متعلــق بــه عضــو هیــأت علمــی
گــروه آموزشــی روانپزشــکی بــا مــدرک تحصیلــی متخصــص و رتبــه
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علمــی اســتادی بــود .کلــی وجنیــون شــاخص هــرش  18نفــر از
اکولوژیســتها و زیســت شناساســان تکاملــی را کــه در ســیاههی
موسســه اطالعــات علمــی بــه عنــوان دانشــمندان پراســتناد معرفــی
شــده بودنــد بــه دســت آوردنــد .میانگیــن شــاخص هــرش آنــان
برابــر  45 ± 11/4و میانگیــن پارامتــر  mآنــان 1/54 ± 0/42
بــود [ .]10جــورج هــرش نیــز بــه نقــل در کلــی و جنیــون 2006
نمــره شــــاخص  hدانشــــمندان علــم زیســت شــــناسی و زیســت
پزشــــکی را بیــن  120تــا  197گــزارش میکنــد [ .]10در گزارشــی
از اسپوســتی در گــوگل اســکالر ،باالتریــن شــاخص هــرش بــه والتــر

کورکی و همکاران
ســی ویلــت ( )Walter C Willettدانشــمند اپیدمیولوژیســت از
کشــور امریــکا بــا نمــره  246تعلــق داشــت [ .]17در پژوهشــی در
ســال  2014در پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر کــه توســط گیــوال
مســتر انجــام شــد .باالتریــن نمــره شــاخص هــرش 251 ،و بــا تعــداد
 367305اســتناد مربــوط بــه دانشــمند روانشــناس و نورولوژیســت
زیگمونــد فرویــد ( )Sigmund Freudاز دانشــگاه ویــن بــود [.]18
در جســتجوی بعمــل آمــده از ســوی پژوهشــگران در پایــگاه یــاد
شــده هــم اکنــون (دســامبر  )2016شــاخص  hنامبــرده ،268
پارامتــر  mایشــان  6/7و دارای  459079اســتناد هســتند .نتایــج
ایــن مطالعــات در مقایســه بــا یافتههــای مطالعــه حاضــر نشــان
میدهــد کــه میانگیــن نمــره هــرش ( )2/71و پارامتــر 0/36 m
دانشــگاه بــا آنهــا همخوانــی نــدارد.
بــر اســاس بررســی و جســتجوهای بعمــل آمده از ســوی پژوهشــگران
در پایگاههــای اطالعاتــی ،اســتنادی و ســایر منابــع مرجــع ،مطالعاتی
کــه بصــورت اخــص در مــورد تولیــدات پژوهشــی مراکــز علمــی و
دانشــگاهی کشــور در پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر انجــام شــده
باشــد ،یافــت نشــد و بــه همیــن دلیــل امــکان مقایســه یافتههــای
ایــن مطالعــه بــا آنهــا و نتیجهگیــری نهایــی وجــود نداشــت.
علیهــذا بــه ارائــه نتایجــی چنــد از مطالعــات مرتبــط و هــم راســتا
بــا موضــوع مطالعــه حاضــر پرداختــه میشــود .در پژوهشــی 117
نفــر از پژوهشــگران پژوهشــکدههای دانشــگاه شــهید بهشــتی در
ســه پایــگاه اســتنادی ،وب آو ســاینس اســکوپوس وگــوگل اســکالر
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .متوســط شــاخص هــرش جامعــه مــورد
بررســی برابــر  1/85و متوســط پارامتــر  mجامعــه مــورد مطالعــه
برابــر  0/41بــه دســت آمــد [ .]12در تحقیقــی در چهــار پایــگاه
اســتنادی 56 ،درصــد از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــران شــاخص هــرش صفــر داشــتند .باالتریــن شــاخص
هــرش ( )16متعلــق بــه یکــی از اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
پزشــکی بــود [ .]15نــادری در پژوهشــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی
رفســنجان در ســال  ،1394میانگیــن شــاخص  hدر ایــن دانشــگاه
را بــر اســاس پایــگاه اســتنادی اســکوپوس برابــر بــا 1/27 ± 2/59
و باالتریــن نمــره شــاخص هــرش  14و بــر اســاس پایــگاه اســتنادی
وب علــوم برابــر بــا  0/90 ± 2/10و نمــره  13اعــام میکنــد [.]19
در پژوهشــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،میانگیــن کلــی
شــاخص هــرش و پارامتــر  mبــه ترتیــب  0/59و  0/09بــود [.]13
بــه نظــر میرســد یکــی از علــل پاییــن بــودن شــاخصهای علــم
ســنجی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،زبان
مقــاالت منتشــر شــده باشــد .از آنجایــی کــه زبــان انگلیســی ،زبــان
غالــب بینالمللــی اســت مقاالتــی کــه بــه زبــان انگلیســی انتشــار
مییابنــد ،شــانس بیشــتری بــرای جــذب اســتناد دارنــد .امــروزه
داوری و چــاپ مســتندات علمــی در نشــریات معتبــر بینالمللــی

نیــز تابــع روابــط بینالمللــی اســت کــه در صــورت نبــود آن ،چــاپ
مقالــه در نشــریات بــا ضریــب تأثیــر بــاال کــه معمــوالً عامــل اســتناد
و ارجــاع بیشــتر بــه پژوهشــگران میشــود ،امــکان پذیــر نخواهــد
بــود .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه شــاخصهای علــم ســنجی
از جملــه شــاخص هــرش و شــاخصهای تکمیلــی آن حتــی در
زمینههــای موضوعــی مشــابه نیــز تحــت تأثیــر مؤلفههایــی هماننــد
زبــان ،همکاریهــای بینالمللــی در تألیــف انتشــارات و همچنیــن
الگــوی اســتنادی -انتشــاراتی قــرار دارنــد .همــان گونــه کــه گان و
گائــو نیــز در پژوهــش خــود بــدان اشــاره نمودهانــد ،قابلیــت روئیــت
بینالمللــی (میــزان دســترس پذیری انتشــارات) بــر روی شــاخص
هــرش مؤثــر اســت زیــرا هرچــه میــزان دســترس پذیــری انتشــارات
بیشــتر باشــد ،تعــداد اســتنادات نیــز بــه همــان میــزان بیشــترخواهد
شــد [ .]20ولــی نــژاد و همــکاران در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه چنانچــه در ثبــت مــدارک علمــی همــکاری بیــن
نویســندگان ایرانــی و نویســندگانی خــارج از کشــور وجــود داشــته
باشــد تأثیــر بیشــتری در افزایــش ارجاعــات و در نتیجــه شــاخص h
خواهــد داشــت [.]21
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن شــاخص هــرش و
پارامتــر  mمــردان عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه بیشــتر از زنــان
عضــو هیــأت علمــی بــود .کلــی و جنیــون در مطالع ـهای در پایــگاه
اســتنادی گــوگل اســکالر عواملــی کــه بــر روی شــــاخص هــرش
تأثیــر میگــذارد مثــل جنســیت ،کشــور و تعــداد کل انتشــارات را
مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج پژوهــش نشــــان داد کــه عمومـاً
دانشــــمندان زن تعــداد مقــاالت کمتــری نســــبت به دانشــــمندان
مــرد منتشــر مینماینــد کــه همیــن مســئله بــر روی شــاخص
هــرش آنــان تأثیــر میگــذارد [ .]10ایــن نتایــج بــا یافتههــای
مطالعــه حاضــر همخوانــی و مطابقــت دارد .در گــزارش اسپوســتی از
پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر ،در بیــن پژوهشــگرانی کــه شــاخص
هــرش بیشــتر از  100داشــتند ،تعــداد  9نفــر از  190نفــر دانشــمند
ایــن مجموعــه ،زن بودنــد [.]17
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر ،میانگیــن شــاخص هــرش و
پارامتــر  mاعضــاء هیــأت علمــی دانشــگاه در حــوزه علــوم بالینــی
نســبت بــه علــوم پایــه از رقــم کمتــری برخــوردار بــود .در حالیکــه
علــی بیــک و همــکاران در بررســی خــود میانگیــن بیشــتر شــاخص
هــرش بــرای حــوزه علــوم پایــه ( )3/75در مقابــل حــوزه بالینــی
( )2/38را در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــه دســت آوردنــد
[ .]1آذری حمیدیــان برخــاف نتایــج آنــان در پژوهــش خــود
اعــام مــیدارد کــه اعضــا هیــات علمــی علــوم بالینــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی گیــان میانگیــن شــاخص هــرش نســبتاً بیشــتری
از اعضــا علــوم پایــه دارنــد ( 0/62در مقابــل  )0/53ولــی در بیــن
ایــن میانگینهــا اختــاف معنــی دار آمــاری وجــود نداشــت [.]13
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قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه افزایــش شــاخصهای علــم ســنجی
در ازای زمــان مطمئن ـاً ایــن شــاخصها در دانشــگاههای یــاد شــده
هــم اکنــون (دســامبر  )2016بیــش از ایــن اســت .بــه نظــر میرســد
اســاتید علوم پایه و کارشناســان ارشــد آموزشــی در کســوت مدرســی
معمــوالً فرصــت مطالعاتــی بیشــتری نســبت بــه افــراد متخصــص و
فــوق تخصصهــا بالینــی کــه عــاوه بــر آمــوزش بــه امــر درمــان
نیــز مشــغول هســتند ،دارنــد و ایــن ویژگــی و شــرایط حرفــه ای
آنــان اســت کــه بــه تبــع آن میبایســت همیشــه روز آمــد و در
حــال تفحــص و تحقیــق در رشــته تخصصــی خویــش باشــند .در
پژوهشــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،اولیــن فاکتــور مؤثــر
بــر عــدم گرایــش بــه نــگارش مقــاالت علمــی و تولیــدات پژوهشــی
از دیــدگاه اعضــای هیــأت علمــی علــوم بالینــی ،مشــغله زیــاد در
امــور آموزشــی ،تدریــس و یــا درمــان بــا میانگیــن نمــره ±1/17
 3/88بــود [ .]22نتایــج مطالعــه طالبــی نشــان داد کــه اعضــاء هیــأت
علمــی بالینــی وقــت کافــی بــرای اتمـــام امــور پژوهشــی و مقالــه
نویســی ندارنــد و معمــوالً" وقــت زیــادی را صــرف آمــوزش و درمــان
میکننــد و کمتــر بــه تحقیــق میپردازنــد [ .]23یافتههــای ایــن
پژوهشــها در تأییــد علــل پاییــن بــودن نســبی شــاخص هــرش
اســاتید علــوم بالینــی مطالعــه حاضــر اســت .در خصــوص عامـــل
بـــاز دارنـــده مـــشغله زیـــاد در امـــور آموزشــی ،تدریس و یا درمان
بایــد اذعــان نمــود کـــه یکـــی از مشــکالت عمــده اکثــر اعضــای
هیــأت علمــی بالینــی ایــن اســت کــه بیشــتر وقــت خــود را صــرف
آموزشــهای تئــوری و عملــی در کالســهای درس و بیمارســتانها و
یــا طبابـــت در مطبهــای خصوصــی مینماینــد و فرصــت کافــی
بـــرای پـــژوهش و تولیــدات علمــی را نمییابنــد ،لــــیکن نظــــر
بــــه اینکــــه در تشــکیالت ســازمانی مقولــه پژوهــش جــزو شــرح
وظایــف تعریــف شــده آنــان ذکــر شــده اســت اعضــاء هیــأت علمــی
علــوم بالینــی خصوصـاً اســاتید فــوق تخصــص دانشــگاه فعالیـتهـــای
پژوهشــی را میبایســت بــه عنــوان یــک وظیفـــه حرفــه ای در کنــار
ســایر فعالیتهــای آموزشــی و شــخصی خــود تلقــی نماینــد ،تــا بتــوان
بــر پایــه آن انتظــارات و توقعــات از ایــن گــروه را طراحــی نمــود.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه رتبــه علمــی اســتادی چــه از بعــد
میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر  mو چــه از بعــد بیشــترین نمــره
هــر دو شــاخص در باالتریــن ردیــف قــرار دارد .جــرج هــرش شــاخص
 ۱۲ hرا بــرای کســب رتبــه دانشــیاری و شــاخص  ۱۸ hرا بــرای
اســتادی و پارامتــر  mحــدود  1را بــرای توصیــف اعضــا هیــات علمی
و پژوهشــگران بــا فعالیــت مناســب پژوهشــی و موفــق در رشــته
علمــی خــود پیشــنهاد کــرد [ .]6در مطالعــه حاضــر ســه نفــر از 43
اســتاد دانشــگاه نمــره هــرش  17راکســب نمودنــد هرچنــد هنــوز
نتوانســتهاند نمــره شــاخص بینالمللــی را احــراز نماینــد لیکــن
پیــش بینــی میشــود در آینــدهای نــه چنــدان دور بــه ایــن مهــم
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دســت یابنــد .هفــت نفــر از  90دانشــیار دانشــگاه شــاخص هــرش
 12و باالتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد و تنهــا یکنفــر از 226
اســتادیار ،شــاخص هــرش  9داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه 53
نفــر از کل افــراد تحــت مطالعــه از مرتبــه اســتادی تــا مربیگــری
پارامتــر  1 mو باالتــر از آنــرا داشــتند .همچنیــن نتایــج نشــان داد
کــه باالتریــن اســتنادات بــه مقــاالت در پایــگاه اســتنادی گــوگل
اســکالر و در کل دانشــگاه بــا  1748مــورد متعلــق بــه یکنفــر از
زنــان عضــو هیــات علمــی گــروه فارماکولــوژی بــا شــاخص هــرش 16
اســت .هرچنــد ایــن آمــار در ســطح دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
و در بیــن دانشــگاههای علــوم پزشــکی همطــراز کشــور قابــل تقدیــر
و تشــویق اســت ،امــا در مجمــوع میانگیــن شــاخص هــرش به دســت
آمــده بــرای اســتادان ( )9/3و دانشــیاران ( )4/39و میانگیــن هــرش و
پارامتــر  mکل اعضــا هیــات علمــی از میانگیــن شــاخصهای هــرش
بینالمللــی چــه از نظــر کمــی (تعــداد مقــاالت) و چــه از نظــر
کیفــی (تعــداد اســتنادات) پایینتــر اســت و بــا نمــره شــــاخص h
دانشــــمندان علــوم زیســت شــــناسی و زیســت پزشــــکی که جرج
هــرش آنــرا بیــن  120تــا  197گــزارش کــرد مغایــرت دارد .باالتریــن
تعــداد اســتنادات عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه نیــز بــا تعــداد
اســتنادات پژوهشــگران بینالمللــی بطــور مثــال زیگمونــد فرویــد
بــا  459079مــورد اســتناد همخوانــی نــدارد .در گــزارش اخیــر
مرکــز توســعه و هماهنگــی اطالعــات و انتشــارات علمــی معاونــت
تحقیقــات و ف ـنآوری وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران ،شــهید بهشــتی ،اصفهــان و
شــیراز در بیــن  65دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی کشــور
از نظــر شــاخص  ،hدر رتبههــای اول تــا چهــارم قــرار گرفتنــد.
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان دوازدهــم و در بیــن  24دانشــگاه
علــوم پزشــکی تیــپ  2رتبــه ششــم را بدســت آورد [ .]16نتایــج ایــن
گــزارش تاییــدی اســت بــر بخشــی از یافتههــای پژوهــش حاضــر و
بــر همیــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه میانگیــن شــاخص هــرش
و پارامتــر  mتولیــدات پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان در بیــن دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور
متوســط بــه بــاال و بــه نســبت خــوب ارزیابــی میشــود .در پژوهــش
علــی بیــگ و همــکاران در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران متوســط
و انحــراف اســتاندارد شــاخص هــرش اســتادان  4/12 ± 4/33باالتــر
از شــاخص دانشــیاران  2/29 ± 1/95بــود .آنــان در ایــن تحقیــق
دریافتنــد کــه شــاخص هــرش گروههــای مــورد بررســی پایینتــر
از شــاخصهای تعییــن شــده بینالمللــی در حیطــه پزشــکی
و علــوم زیســتی اســت [ .]1ایــن بخــش از یافتههــای مطالعــه
مشــابه و همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر اســت .آذری حمیدیــان
میانگیــن شــاخص هــرش بــرای مرتبههــای اســتاد ،دانشــیار،
اســتادیار و مربــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان را بــه ترتیــب

کورکی و همکاران
 0/51 ،1/52 ، 3/71و  0/04و بــرای پارامتــر  mبــه ترتیــب ،0/42
 0/09 ،0/24و  0/01بدســت آورد [ .]13نــادری در مطالعــه خــود
گــزارش میکنــد کــه میانگیــن شــاخص هــرش اعضــا هیــات علمــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان بــا رتبــه علمــی اســتاد ± 2/26
 8/00و همچنیــن شــاخص هــرش بــرای مرتبــه دانشــیاری 3/53
 4/54 ±نشــانگر پاییــن بــودن ایــن شــاخص نســبت بــه ســطوح
بینالمللــی اســت [ .]19یافتههــای ایــن بخــش از مطالعــه بــا
نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی و مطابقــت دارد .بــه نظــر میرســد
یکــی از دالیــل عمــده ایــن بســیاری تفــاوت میتوانــد عــدم روئیــت
بینالمللــی مقــاالت ایرانــی باشــد .بنابرایــن ،همانطــور کــه قبـ ً
ا نیــز
اشــاره گردیــد توصیــه میشــود پژوهشــگران و نویســندگان بیشــتر
ســعی در نــگارش و چــاپ مــدارک پژوهشــی خــود بــه زبان انگلیســی
نماینــد و از ســوی دیگــر مجــات ایرانــی نیــز در نمایــه نمــودن
نشــریات خــود در پایگاههــای اطالعاتــی و اســتنادی بینالمللــی
همــت مضاعــف بــه کار گیرنــد و بــا بکارگیــری تکنولوژیهــای
نویــن جهــت روزآمــد نمــودن و ارتقــا مشــاهده پذیــری ()visibility
وب ســایت های خــود اقــدام نماینــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه جایــگاه واحدهــای ســازمانی،
گروههــای آموزشــی در برخــی دانشــکدهها و گروههــای آموزشــی
در کل دانشــگاه از منظــر قیــاس بیــن دو شــاخص علــم ســنجی
مــورد مطالعــه تغییــر کردنــد .آذری حمیدیــان در مطالعــه گیــان
گــزارش میکنــد ،دانشــکده بهداشــت بیشــترین میانگیــن شــاخص
هــرش  0/91و بیشــترین میانگیــن پارامتــر  0/15 mو پــس از آن
دانشــکده پزشــکی میانگیــن شــاخص  0/80و  0/13 mرا نشــان
داد ،در دانشــکده پزشــکی گــروه پزشــکی اجتماعــی بــا شــاخص
هــرش  2/50بیشــترین میانگیــن را داشــت .در دانشــکدهها براســاس
هــردو شــاخص اختــاف معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد [.]13
در مطالعــه رفســنجان بــه ترتیــب شــاخص هــرش دانشــکدههای
پرســتاری و مامایــی و دندانپزشــکی نســبت بــه دانشــکده پزشــکی
کمتــر بــود [ .]19از آنجــا کــه ارزشــهای شــاخص هــرش در طــول
زمــان افزایــش مییابــد (حتــی اگــر تکاپــوی پژوهشــی فــرد بــاز
ایســتد مثــل بازنشســتگی یــا فــوت ایشــان) و شــاخص هــرش یــک
پژوهشــگر بــه دوره زمانــی علمــی وی (یعنــی ســالهای انتشــار)
وابســته اســت .بنابرایــن ،بــا شــاخص هــرش نمیتــوان افــراد جــوان
را بــا محققــان مســن مقایســه کــرد [ .]11بــه عنــوان مثــال زیگموند
فرویــد ،بــا اینکــه بیــش از  75ســال از فــوت ایشــان میگــذرد و
قاعدتـاً فعالیــت پژوهشــی نامبــرده بــاز ایســتاده اســت ،هر روز شــاهد
اســتنادات بیشــتری بــه مــدارک علمــی ایشــان در ســطح جهــان
هســتیم و شــاخص هــرش وی نیــز همچنــان رو بــه افزایــش اســت.
بــرای رفــع ایــن محدودیتهــا ،دانشــمندان راهکارهایــی از قبیــل

بکارگیــری پارامتــر  mرا ارائــه دادهانــد کــه هــم عامــل مخــدوش
کننــده زمــان را حــذف مینمایــد و هــم ارزیابــی نتایــج بــا آن بــه
واقعیــت نزدیکتــر ،قابــل اســتنادتر و معتبرتــر اســت .بــه همیــن
لحــاظ و نظــر بــه ادلــه پیشــگفت و بــا توجــه بــه اینکــه عملکــرد
آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی یــک عضــو هیــات علمــی موضوعــی
چنــد وجهــی اســت و هرگــز بــا یــک عــدد نمیتــوان خصوصیــات
علمــی پژوهشــگران را نشــان داد ،پیشــنهاد میگــردد بــه همــراه
ســایر شــاخصهای علــم ســنجی از پارامتــر  mنیــز بــه عنــوان
معیــار ارزشــیابی علمــی پژوهشــگران دانشــگاهی اســتفاده شــود.
همچنیــن توصیــه میگــردد آســیب شناســی وضعیــت اعضــا هیــات
علمــی ،گروههــای آموزشــی و دانشــکدههایی کــه نقــش آنهــا در
برونــداد و تولیــدات علمــی پژوهشــی کمرنــگ اســت و شــاخص
هــرش و پارامتــر  mآنــان صفــر یــا در ســطوح پایینــی قــرار دارد از
ســوی مســئولین امــر پژوهــش در دانشــگاهها انجــام شــود.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش ،چنــد گانگــی در نحــوه نــگارش
آدرس التیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی و امالهــای متفــاوت اســامی
از ســوی پژوهشــگران مــورد مطالعــه ،روز آمــد شــدن اطالعــات در
پایــگاه اســتنادی گــوگل اســکالر و اجبــار در انجــام عملیــات در یــک
محــدوه خــاص زمانــی (مــاه نوامبــر و دســامبر  2016میــادی) و
عــدم دسترســی بــه پروفایــل برخــی از پژوهشــگران بــود.
نتیجه گیری
میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر  mتولیــدات پژوهشــی اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در بیــن دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور متوســط بــه بــاال و بــه نســبت خــوب ارزیابــی
میشــود ،لیکــن از شــاخصهای تعییــن شــده بینالمللــی در ایــن
خصــوص چــه از نظــر کمــی و یــا کیفــی پایینتــر اســت .توصیــه
میشــود بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت و عملکــرد اجرایــی ،آموزشــی
و پژوهشــی یــک عضــو هیــات علمــی موضوعــی چنــد وجهــی اســت،
در کنــار ســایر شــاخصهای علمســنجی از پارامتــر  mنیــز بــه
عنــوان معیــار ارزشــیابی علمــی پژوهشــگران دانشــگاهی اســتفاده
شــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات
و دانــش شناســی مصــوب دانشــگاه آزاد اســامی همــدان بــه شــماره
 17121704942002اســت .نویســندگان از مرکــز مشــاوره آمــاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان و ســرکار خانــم زهــرا شــیواپور
قدردانــی مینماینــد ،الزم بــه ذکــر اســت نتایــج ایــن مطالعــه بــا
منافــع نویســندگان در تعــارض نیســت.
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Abstract
Introduction: One of the most important evaluation methods for scientific outputs of
researchers and research centers is to use the Hirsch index (h-index) and m parameter.
The main advantages of these indicators are simultaneous evaluation of quantitative and
qualitative scientific production. The aim of this study was to determine the research
outcomes of the faculty members of Hamadan University of Medical Sciences based on
the Hirsch index and m parameter indexed in Google Scholar until end of 2016.
Methods: In this scientometric and descriptive study, all faculty members of Hamadan
University of Medical Sciences (425 people) were selected with the census method. With a
direct view, Google Scholar database and insertions of affiliation for university, the Hirsch
index and scientific age of people were extracted and documented in a checklist, and m
parameters were calculated. Data analysis was carried out by the SPSS 16 software, using a
number of indicators, charts, graphs, and descriptive statistics.
Results: Of the total, 209 people (49.2%) had the Hirsch index. The overall mean (SD) of
the Hirsch index was 2.71 (3.85) and m parameter was 0.36 (0.44). The maximum Hirsch
index was 17, and was obtained by three members of the biochemistry, biostatistics and
epidemiology and public health members. The highest m parameter was 2.16 and was
awarded to an academic member of the Psychiatry department. The mean of the Hirsch
index and m parameter were 3.31 and 0.42 for males, and 1.76 and 0.25 for females,
respectively. For the basic sciences courses Hirsch index and m parameter were 4.97 and
0.57, and for clinical sciences 1.72 and 0.26, respectively. Individuals with PhD degree
and professors, respectively had a Hirsch index of 5.01 and 9.3 and m parameter of 0.58
and 0.89, respectively. In terms of scale between the two indexes, rank and position of all
four variables did not differ. In general, the department of immunology with mean Hirsch
index of 9.25, and department of biostatistics and epidemiology with mean m parameter
of 1.14, were top ranked, respectively. The school of health with mean Hirsch index of
7.02 and mean m parameter of 0.87 had the highest rating in both categories. Regarding
the two indices of scientometric, ranking and position of other faculties and educational
departments were different from each other.
Conclusion: The average of Hirsch index and m parameter of research products of the faculty
members of Hamadan University of Medical Sciences, compared to other universities of
medical sciences was fairly good, but not satisfactory compared to international indices in
both qualitative and quantitative aspects. Hence, it is recommended for the m parameter
to be used with other scientometric indices as scientific evaluation criteria of academic
researchers.

