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چکیده
ــی  ــدات علم ــی تولی ــای ارزیاب ــن روش ه ــی از مهمتری ــر m یك ــرش و پارامت ــاخص ه ــتفاده از ش ــه: اس مقدم
پژوهشــگران و مراکــز پژوهشــی اســت و ســنجش همزمــان کمیــت وکیفیــت مســتندات علمــی از مزیــت ایــن 
ــا هــدف تعییــن تولیــدات پژوهشــی اعضــای  شــاخص ها محســوب می شــود. بــه همیــن منظــور ایــن مطالعــه ب
ــگاه  ــه شــده در پای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان براســاس شــاخص هــرش و پارامتــر m نمای

ــان ســال 2016 میــالدی انجــام گرفــت. ــا پای اســتنادی گــوگل اســكالر ت
روش کار: در ایــن مطالعــه علــم ســنجی- توصیفــی، کلیــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی همدان 
)425 نفــر( بــه صــورت سرشــماری وارد مطالعــه شــدند. بــا مشــاهده مســتقیم پایــگاه اســتنادی گــوگل اســكالر 
ــس از ثبــت در ســیاهه  ــراد اســتخراج و پ و درج آدرس ســازمانی دانشــگاه شــاخص هــرش و ســن پژوهشــی اف
وارســی، پارامتــر m آنــان محاســبه گردیــد. درانجــام عملیــات نهایــی و بــرای موشــكافی و تحلیــل داده هــا از نــرم 

افــزار SPSS 16 و از شــاخص های عــددی آمــار توصیفــی و جــداول و نمودارهــا اســتفاده شــد.
یافته هــا: از کل اعضــا، 209 نفــر )49/2 درصــد( دارای شــاخص هــرش هســتند. میانگیــن )انحــراف معیــار( کل 
شــاخص هــرش دانشــگاه 2/71 )3/85( و میانگیــن )انحــراف معیــار( کل پارامتــر m 0/36 )0/44( بدســت آمــد. 
بیشــترین شــاخص هــرش 17 اســت کــه ســه نفــر از اعضــا گروه هــای بیوشــیمی، اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی 
و بهداشــت عمومــی آنــرا کســب نمودنــد و باالتریــن پارامتــر m 2/16 اســت کــه بــه عضــو هیــات علمــی گــروه 
ــان 1/76 و  ــردان 3/31 و 0/42 و در زن ــر m در م ــن شــاخص هــرش و پارامت ــت. میانگی ــق گرف روانپزشــكی تعل
0/25، بــرای علــوم پایــه 4/97 و 0/57 و بــرای علــوم بالینــی 1/72 و 0/26 بدســت آمــد. مــدرک دکتــری تخصصــی 
و مرتبــه اســتادی بــه ترتیــب بــا شــاخص هــرش 5/01 و 9/3 و پارامتــر m 0/58 و 0/89 بیشــترین میانگیــن را 
دارنــد. از منظــر قیــاس بیــن دو شــاخص مــورد مطالعــه رتبــه و جایــگاه هــر چهــار متغیــر یــاد شــده تفاوتــی پیــدا 
نكــرد. گــروه ایمونولــوژی در کل دانشــگاه بــا میانگیــن شــاخص هــرش 9/25 و گــروه اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی 
بــا میانگیــن پارامتــر m 1/14 برتریــن رتبــه را بخــود اختصــاص دادنــد. دانشــكده بهداشــت بــا میانگیــن شــاخص 
هــرش 7/02 و میانگیــن پارامتــر m 0/87 باالتریــن رتبــه را از هــر دو منظــر بیــن دانشــكده ها احــراز نمــود. در 
قیــاس بیــن دو شــاخص علم ســنجی، جایــگاه و رتبــه ســایر دانشــكده ها و گروههــای آموزشــی متفــاوت از هــم 

. ند شد
نتیجــه گیــری: میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر m تولیــدات پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علوم 
ــی  ــه نســبت خــوب ارزیاب ــاال و ب ــه ب ــوم پزشــكی کشــور متوســط ب ــن دانشــگاه های عل پزشــكی همــدان در بی
ــا کیفــی  ــن خصــوص چــه از نظــر کمــی و ی ــی درای ــن الملل ــن شــده بی می شــود، لیكــن از شــاخص های تعیی
پایین تــر اســت. توصیــه می شــود در کنــار ســایر شــاخص های علم ســنجی، از پارامتــر m نیــز بــه عنــوان معیــار 

ارزشــیابی علمــی پژوهشــگران دانشــگاهی اســتفاده شــود.
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
ــی  ــاالت علم ــر مق ــاپ و نش ــم، چ ــد عل ــاخصه تولی ــن ش  مهم تری
ــه  ــی ب ــارات علم ــت. انتش ــان اس ــی جه ــای معتبرعلم در پایگاه ه
ــی و  ــات تخصص ــش و اطالع ــطح دان ــای س ــام نم ــه تم ــوان آین عن

فنــی عمــل می کننــد و در نظــام پیچیــده تبــادالت علمــی، فنــی و 
تقســیم دانــش تولیــد شــده بیــن جوامــع مختلــف نقــش زیربنایــی 
ــاً در  ــی خصوص ــار علم ــار آث ــالت انتش ــن رس ــبب ای ــه س ــد. ب دارن
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ــای  ــه نهاده ــت ک ــی اس ــم عوامل ــالت، از اه ــاالت و مج ــب مق قال
متولــی ارزیابــی در فرایندهــای تحلیلــی ســطح تولیــد دانــش مــورد 
اســتفاده قــرار می دهنــد ]1[ و بــه همیــن دلیــل ارزیابــی تولیــدات 
ــای  ــی از موضوع ه ــی یك ــازمان های پژوهش ــگاه ها و س ــی دانش علم

ــر اســت. ــكار ناپذی ــی ان ــز و ضرورت ــش برانگی چال
علمــی  تولیــدات  ارزیابــی  بــرای  راه  متداول تریــن  علم ســنجی 
اندازه گیــری  دانــش  از  اســت  عبــارت  علم ســنجی   .]2[ اســت 
ــد  ــا تولی ــط ب ــی مرتب ــای کم ــا و مدل ه ــه روش ه ــه هم ــم ک عل
ــارات  ــداد انتش ــردارد ]3[. تع ــن آوری را در ب ــش و ف ــار دان و انتش
بــرای تعییــن حجــم بروندادهــای پژوهشــی شــاخص مفیــدی 
ــی  ــداد اطالعات ــت برون ــن شــاخص در خصــوص کیفی ــا ای اســت ام
نمی دهــد، هــر چــه میــزان اســتنادات بــه برونــداد پژوهشــی 
ــتر  ــذاری بیش ــر و تأثیرگ ــت برت ــده کیفی ــان دهن ــد نش ــر باش باالت
ــنجی  ــاخص های علم س ــن ش ــت ]4[. از مهمتری ــم اس ــوزه عل در ح
ــه  ــوان ب ــد می ت ــكل گرفته ان ــتنادی ش ــل اس ــای تحلی ــر مبن ــه ب ک
ــت، ارزش  ــاخص فوری ــس y، ش ــس g، ایندک ــر، ایندک ــب تأثی ضری
ــندگان  ــت نویس ــی فعالی ــن ارزیاب ــاخص نوی ــن ش ــو و همچنی متی
ــتنادی  ــد اس ــاخص رش ــا ش )CGI, citation growth index( ی
ــگر را  ــتنادات پژوهش ــد اس ــد رش ــاخص رون ــن ش ــرد، ای ــاره ک اش
ــتناد  ــد اس ــاالت فاق ــه مق ــه ب ــی آن توج ــد و ویژگ ــی می کن ارزیاب
در محاســبه رشــد اســتنادی محقــق اســت ]5[. جــورج 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 می دهــد ]6[ هــم بــرای 
تعییــن بهــره وری، تأثیــر و رتبه بنــدی گروهــی پژوهشــگران ماننــد 
ــرد  ــور کارب ــا کش ــگاه ها ی ــكده ها، دانش ــی، دانش ــای آموزش گروه ه
دارد ]7[. محاســبه شــاخص هــرش بــر پایــه توزیــع اســتنادات داده 
ــورت  ــراد ص ــی از اف ــا گروه ــرد ی ــک ف ــره ی ــار منتش ــه آث ــده ب ش
 h می گیــرد. بــه زبــان دقیقتــر، وقتــی ایندکــس فــردی عــدد
اســت، یعنــی تعــداد h مــورد اثــر انتشــاراتی )مثــل مقالــه( دارد کــه 

ــار اســتناد شــده اســت ]8[. ــا h ب ــه هــر کــدام از آنه ب
وان ران در مــورد شــاخص هــرش معتقــد اســت کــه ایــن شــاخص 
می توانــد معیــار خوبــی در ارزیابــی محققانــی باشــد کــه هــر چنــد 
تأثیــر قابــل توجهــی در مشــارکت علمــی داشــته اند ولــی بــا 
ــت  ــا فرص ــی آنه ــنجی کار علم ــوم علم س ــاری مرس ــتفاده از مج اس
نمــود نیافتــه اســت. مزیــت دیگــر شــاخص هــرش ایــن اســت کــه 
ــای  ــق پایگاه ه ــانی از طری ــه آس ــبه ب ــرای محاس ــای الزم ب داده ه
اســتنادی آی اس آی، اســكوپوس، و گــوگل اســكالر بــدون نیــاز بــه 
هرگونــه پــردازش اطالعــات قابــل دسترســی اســت ]9[. در خصــوص 
ــد کــه شــاخص  ــی و جنیــون اظهــار می دارن محدودیت هــای آن کل
ــتناد  ــكاران و پراس ــه هم ــتناد ب ــتنادی، اس ــر خوداس ــت تأثی h تح

ــرار  ــه مقــاالت پژوهشــی ق ــی مقــاالت مــروری نســبت ب ــودن ذات ب
ــرش در  ــاخص ه ــهای ش ــه ارزش ــا ک ــن از آنج دارد ]10[ همچنی
طــول زمــان افزایــش می یابــد و شــاخص هــرش یــک پژوهشــگر بــه 
دوره زمانــی علمــی پژوهشــگر وابســته اســت. بنابرایــن، بــا شــاخص 
هــرش نمی تــوان افــراد جــوان را بــا محققــان مســن مقایســه کــرد 
ــرای رفــع ایــن محدودیت هــا، دانشــمندان راهكارهایــی از  ]11[ و ب
ــن  ــد و مفهــوم آن بدی ــه داده ان ــر m را ارائ ــری پارامت ــل بكارگی قبی
گونــه اســت کــه بــا تقســیم شــاخص هــرش بــر ســن پژوهشــی فــرد 
ــورد ســنجش و  ــاوت را م ــا ســابقه کار متف ــوان پژوهشــگران ب می ت
ــدت  ــن م ــه بی ــوان فاصل ــی را می ت ــن پژوهش ــرار داد.س ــی ق بررس
زمــان نشــر اولیــن مقالــه محقــق تــا حــال حاضــر و یــا تــا هــر زمــان 

مــورد نظــر دیگــر )بــر حســب ســال( در نظــر گرفــت ]13-11[.
ــد در خصــوص رابطــه بیــن شــاخص های  ــی چن ــون مطالعات ــا کن ت

ــه اســت: ــا انجــام گرفت علم ســنجی و مقایســه آن ه
در پژوهــش علــی بیــگ و همــكاران 101 نفــر از اســتادان و 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــران م ــكی ای ــوم پزش ــگاه عل ــیاران دانش دانش
گرفتنــد. داده هــای اصلــی پژوهــش شــامل تعــداد مقــاالت و تعــداد 
ــای  ــو در پایگاه ه ــت وج ــق جس ــه از طری ــر مقال ــه ه ــتنادات ب اس
اســتنادی وب آو ســاینس، اســكوپوس و گــوگل اســكالر بــود. 
ــاخص  ــگاه، ش ــر پای ــده از ه ــت آم ــه دس ــای ب ــق داده ه ــا تلفی ب
ــت  ــیني، وضعی ــر حس ــد ]1[. می ــبه گردی ــرد محاس ــر ف ــرش ه ه
دانشــكده های  علمــی  هیــأت  اعضــای  پژوهشــی  بروندادهــای 
ــورد  ــاخص h را م ــاس ش ــر اس ــران ب ــگاه های ته ــازی دانش داروس
ــد  ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــت. یافته ه ــرار داده اس ــی ق بررس
ــای  ــه اعض ــوط ب ــاخص h مرب ــن ش ــكده باالتری ــه دانش ــر س در ه
اســت  بــوده  داروشناســی"  شناســی  "ســم  تخصصــی  گــروه 
]14[. نــوروزی چاکلــی و همــكاران 117 نفــر از پژوهشــگران 
پایــگاه  ســه  در  را  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه  پژوهشــكده های 
ــورد  ــكالر م ــوگل اس ــكوپوس و گ ــاینس اس ــتنادی، وب آو س اس
ــا گــردآوری و در هــم آمیختــن داده هــای  ــد. ب ــرار دادن ــی ق ارزیاب
ــک  ــر ی ــر ام ه ــده، شــاخص های هــرش، جــی و پارامت بدســت آم
و  گرجــی  ابوالقاســم   .]12[ شــد  اندازه گیــری  پژوهشــگران  از 
ــارات و  ــی انتش ــی و کیف ــی کم ــه ارزیاب ــی ب ــكاران در تحقیق هم
رتبــه بنــدی آنــان پرداختنــد. جامعــه ی پژوهــش، انتشــارات 
ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــای هی ــده ی اعض ــه ش نمای
ــود.  ــال 2008 ب ــان س ــا پای ــتنادی ت ــگاه اس ــار پای ــران در چه ای
ــی  ــه یك ــق ب ــر دو 16( متعل ــرش و جــی )ه ــن شــاخص ه باالتری
از اعضــای هیــات علمــی دانشــكده پزشــكی بــا رتبــه علمــی 
اســتاد از گــروه نفرولــوژی بــود ]15[. در گــزارش وزارت بهداشــت 
ــران،  ــكی ته ــوم پزش ــگاه های عل ــال 2016، دانش ــان در س و درم
ــوم  ــگاه های عل ــن دانش ــیراز در بی ــان و ش ــتی، اصفه ــهید بهش ش
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ــداد  ــاالت، تع ــداد کل مق ــاخص h، تع ــر ش ــور از نظ ــكی کش پزش
کل اســتنادات، میانگیــن اســتناد بــه ازای هــر مقالــه، تعــداد 
ــه  ــتناد ب ــن اس ــتنادی، میانگی ــاب خوداس ــدون احتس ــتنادات ب اس
ازای هــر مقالــه بــدون احتســاب خوداســتنادی و شــاخص h بــدون 
ــرات 110، 77، 70،  ــا نم ــب ب ــه ترتی ــتنادی ب ــاب خوداس احتس
ــوم  ــگاه عل ــد. دانش ــرار گرفتن ــارم ق ــا چه ــای اول ت 61 در رتبه ه
پزشــكی همــدان بــا شــاخص h 33 رتبــه دوازدهــم را بدســت آورد 
ــوگل  ــال 2012 در گ ــه در س ــتی ک ــی از اسپوس ]16[. در گزارش
ــمندی  ــه دانش ــرش ب ــاخص ه ــن ش ــد، باالتری ــام ش ــكالر انج اس
در   .]17[ داشــت  تعلــق  امریــكا  کشــور  از  اپیدمیولوژیســت 
ــال 2014  ــه در س ــاخص h ک ــتفاده از ش ــا اس ــر ب ــی دیگ پژوهش
ــره  ــن نم ــوگل اســكالر انجــام شــد، باالتری ــگاه اســتنادی گ در پای
ــه دانشــمند روانشــناس و نورولوژیســت  ــوط ب شــاخص هــرش مرب
زیگمونــد فرویــد )Sigmund Freud( از دانشــگاه ویــن بــود ]18[.
 بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر و اینكــه ارزیابــی تولیــدات علمــی 
ــنجش  ــگاه ها و س ــیابی دانش ــم ارزش ــی از ارکان مه ــی یك و پژوهش
میــزان تأثیــر سیاســتهای اتخــاذ شــده و برنامه ریزی هــای مســئولین 
امــر پژوهــش اســت، ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن برونداد پژوهشــی 
ــاس  ــدان براس ــكی هم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــوگل  ــتنادی گ ــگاه اس ــده در پای ــه ش ــر m نمای ــاخص h و پارامت ش

اســكالر تــا پایــان ســال 2016 میــالدی انجــام گرفــت.

روش کار
انجــام  نــوع علم ســنجی و کاربــردی و روش  از  ایــن مطالعــه 
ــماری  ــورت سرش ــش بص ــورد پژوه ــه م ــود. جامع ــی ب آن توصیف
ــوم پزشــكی همــدان در  ــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه عل کلی
ســالتحصیلی 1395-1394 خورشــیدی )2016 - 2015 میــالدی( 
ــار متخــذه از حــوزه  ــن آم ــه براســاس آخری ــد و حجــم جامع بودن
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 Excel بــود، 434 نفــر مشــخص گردیــد. ابــزار 
ــگاه  ــتقیم پای ــاهده مس ــی و مش ــیاهه وارس ــا س ــردآوری داده ه گ
گــوگل اســكالر بــود و بازیابــی داده هــا در محیــط اینترنــت بدیــن 
ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــا درج آدرس دانش ــت: ب ــام گرف ــورت انج ص
ــتاری  ــابه نوش ــوارد مش ــه م ــاًل کلی ــه قب ــدان )affiliation( ک هم
آن چــک گردیــده بــود در پایــگاه جســتجو شــد و کل افــراد 
ــی  ــات علم ــر هی ــراد غی ــدند. اف ــخص ش ــگاه مش ــگر دانش پژوهش
ــتان های  ــكده های شهرس ــی دانش ــات علم ــا هی ــن اعض و همچنی
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 
ــی  ــام خانوادگ ــام و ن ــن روش، از درج و جســتجوی ن ــی در ای علم
آنــان بــرای بازیابــی داده هــا نیــز اســتفاده گردیــد. نهایتــاً 425 نفــر 
ــد و شــاخص هــرش و ســن پژوهشــی  ــرار گرفتن ــورد مطالعــه ق م
آنــان در ســیاهه وارســی ثبــت گردیــد. ســن پژوهشــی از شــمارش 
ســال انتشــار نخســتین مقالــه محققیــن در پایــگاه اســتنادی 
گــوگل اســكالر تــا ســال 2016 میــالدی محاســبه شــد )یــک بــازه 
ــی 20 ســاله( و از تقســیم شــاخص هــرش هــر عضــو هیــأت  زمان

علمــی بــه ســن پژوهشــی وی پارامتــر m بدســت آمــد.
ــأت  ــو هی ــک عض ــود ی ــان می ش ــه بی ــن مطالع ــه در ای ــی ک هنگام
ــن  ــه کمتری ــت ک ــی اس ــن معن ــرش دارد بدی ــاخص ه ــی ش علم
ــوگل  ــگاه گ ــرای وی در پای ــتر( ب ــا بیش ــک )ی ــرش ی ــاخص ه ش
اســكالر محاســبه شــده اســت و شــاخص هــرش صفــر بدیــن معنــی 
اســت کــه عضــو هیــأت علمــی مقالــه ای کــه در ایــن پایــگاه نمایــه 
ــت و  ــده اس ــتناد نش ــه آن اس ــر دارد ب ــا اگ ــدارد ی ــد ن ــده باش ش
ــرای عمــوم آشــكار نكــرده اســت در نتیجــه  ــا پروفایــل خــود را ب ی
ــن  ــن ممك ــت. همچنی ــر اس ــوز صف ــرای وی هن ــرش ب ــاخص ه ش
ــد  ــته باش ــود داش ــگاه وج ــماری در پای ــی کم ش ــزان اندک اســت می
کــه پژوهشــگران می بایســتی داده هــا را بصــورت دســتی وارد 
نماینــد. در خاتمــه بــرای موشــكافی و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار 
SPSS 16 و شــاخص های عــددی آمــار توصیفــی و جــداول و 

ــد. ــتفاده ش ــر اس تصاوی

یافته ها
ــكده،  ــه در 7 دانش ــورد مطالع ــی م ــات علم ــو هی ــر عض 425 نف
ــدارک  ــا م ــه، ب ــی و پای ــوم بالین ــوزه عل ــی، 2 ح ــروه آموزش 69 گ
تحصیلــی از فــوق تخصــص تــا کارشناســی ارشــد، بــا مراتــب علمــی 
متفــاوت از رتبــه اســتادی تــا مربــی و بــا ســن پژوهشــی 1 تــا 20 
ــه فعالیــت علمــی و پژوهشــی هســتند. میانگیــن  ســال مشــغول ب
)انحــراف معیــار( کل شــاخص هــرش دانشــگاه 2/71 )3/85( اســت 
و میانگیــن )انحــراف معیــار( کل پارامتــر m 0/36 )0/44( بدســت 
آمــد. فراوانــی اعضــا هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان 

ــود. ــدول 1 مشــاهده می ش ــده درج ــاد ش ــالتحصیلی ی در س
ــی  ــات علم ــا هی ــه از کل اعض ــت ک ــر آنس ــدول 2 بیانگ ــج ج نتای
دانشــگاه 216 نفــر )50/8 درصــد( فاقــد شــاخص هــرش هســتند و 
209 نفــر )49/2 درصــد( باقیمانــده دارای شــاخص هــرش هســتند 
کــه از ایــن تعــداد 3 نفــر بــا رتبــه علمــی اســتادی بیشــترین نمــره 
ــر،  ــرش صف ــره ه ــس از نم ــد. پ ــاص دادن ــود اختص ــه خ )17( را ب
نمــره 2 بــه تعــداد 38 نفــر )8/9 درصــد( بیشــترین فراوانــی را دارد.
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جدول 1: توزیع فراوانی اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب مرتبه علمی به تفكیک واحدهای سازمانی

استاد، فراوانی واحد سازمانی
)درصد(

دانشیار، فراوانی 
)درصد(

استادیار، فراوانی 
)درصد(

مربی، فراوانی 
)درصد( 

جمع، فراوانی 
)درصد( 

21 )100(15 )71/4(5 )23/8(1 )4/8(0 )0(پیراپزشکی

74 )100(0 )0(51 )68/9(17 )23(6 )8/1(دندانپزشکی

38 )100(2 )5/3(13 )34/2(14 )36/8(9 )23/7(بهداشت

211 )100(7 )3/3(130 )61/6(47 )22/3(27 )12/8(پزشکی

37 )100(24 )64/9(6 )16/2(7 )18/9(0 )0(پرستاری و مامایی

21 )100(2 )9/5(15 )71/4(3 )14/3(1 )4/8(داروسازی

23 )100(16 )69/6(6 )26/1(1 )4/3(0 )0(توانبخشی

425 )100(66 )15/5(226 )53/2(90 )21/2(43 )10/1(جمع

جدول 2: توزیع فراوانی شاخص هرش اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب مرتبه علمی

استاد، فراوانی شاخص هرش
)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

425 )100(66 )100(226 )100(90 )100(43 )100(جمع
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ــه یــک نفــر از اعضــاء هیــأت  ــر m )2/16( ب بیشــترین نمــره پارامت
ــه بعــدی  ــروه روانپزشــكی و در مرتب ــه اســتادی از گ ــا رتب علمــی ب
ــوژی و  ــروه اپیدمیول ــی گ ــات علم ــو هی ــر عض ــک نف ــه ی )2/14( ب
 m ــر ــس از پارامت ــق دارد. پ ــیاری تعل ــه دانش ــا رتب ــتی ب آمارزیس
ــا تعــداد 67 نفــر )15/8 درصــد(  صفــر نمــره بیــن )0/75- 0/51( ب

ــدول 3(. ــد )ج ــان می ده ــی را نش ــترین فراوان بیش
فراوانــی مــردان عضــو هیــات علمــی 261 نفــر )61/4%( و فراوانــی 
زنــان 164 نفــر )38/6%( اســت. میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر 
m مــردان عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه )4/29 ± 3/31 و 0/47 ± 
0/42( بیشــتر از زنــان عضــو هیــأت علمــی اســت )2/78 ± 1/76 و 
0/35 ± 0/25( و تفاوتــی در جایــگاه هــر دو جنــس از نظــر قیــاس 
ــر  ــک نف ــن ی ــد، لیك ــاهده نش ــنجی مش ــم س ــاخص عل ــن دو ش بی
زن عضــو هیــات علمــی گــروه فارماکولــوژی بــا شــاخص هــرش 16 
و پارامتــر m 1/23 دارای باالتریــن تعــداد اســتنادات )1748( در 

دانشــگاه بــود.
 میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر m اعضــاء هیــأت علمــی 
ــی )2/62 ± 1/72 و 0/35 ± 0/26(  ــوم بالین ــوزه عل ــگاه در ح دانش
ــه )5/07 ±  ــوم پای ــه عل ــی 295 نفــر )69/4%( نســبت ب ــا فراوان و ب
ــم  ــر )30/6%( از رق ــی 130 نف ــا فراوان 4/97 و 0/52 ± 0/57( و ب
ــر  ــا از منظ ــگاه واحده ــی در جای ــت و تفاوت ــوردار اس ــری برخ کمت

ــد. ــاهده نش ــی مش ــورد بررس ــاخص م ــن دوش ــه بی مقایس
 رتبــه علمــی اســتادی چــه از بعــد میانگیــن شــاخص هــرش 
ــاخص در  ــر دو ش ــره ه ــترین نم ــد بیش ــه از بع ــر m و چ و پارامت
ــده در  ــاد ش ــاد ی ــه ابع ــان از هم ــرار دارد و مربی ــف ق ــن ردی باالتری
پائین تریــن ردیــف قــرار می گیرنــد. جایــگاه و ردیــف مراتــب علمــی 

ــان  ــی نش ــر و تفاوت ــنجی تغیی ــاخص علم س ــن دو ش ــه بی در مقایس
نمی دهنــد )جــدول 4(.

گــروه آموزشــی علــوم آزمایشــگاهی دانشــكده پیراپزشــكی بــا 
 0/21 m ــر ــن پارامت ــرش 2/44 ± 3 و میانگی ــاخص ه ــن ش میانگی
ــای آموزشــی دانشــكده دارا  ــن گروهه ــه را بی ــن رتب ± 0/31 باالتری
اســت وگــروه هــای هوشــبری، اتــاق عمــل، کتابــداری و رادیولــوژی 
دانشــكده  در  دارنــد.  قــرار  بعــدی  اولویتهــای  در  ترتیــب  بــه 
دندانپزشــكی گــروه آموزشــی ترمیمــی بــا میانگیــن شــاخص هــرش 
ــت،  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه را ب ــن رتب 3/69 ± 3/43 باالتری
ــا میانگیــن  ــوژی ب لیكــن از نظــر پارامتــر m گــروه آموزشــی رادیول
ــی  ــروه آموزش ــت. گ ــده اس ــه گردی ــن رتب ــز ای 0/32 ± 0/58 حائ
اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی چــه از نظــر میانگیــن شــاخص هــرش 
5/19 ± 8/70 و پارامتــر m 0/61 ± 1/14 و چــه از منظــر بیشــترین 
نمــره هــرش و m باالتریــن رتبــه را در بیــن ســایر گروههــای 
آموزشــی دانشــكده بهداشــت دارا اســت. گــروه آموزشــی ایمونولــوژی 
ــه  ــن رتب ــز باالتری ــرش 5/58 ± 9/25 حائ ــن ه ــب میانگی ــا کس ب
ــن  ــت و به همی ــكی اس ــكده پزش ــی دانش ــروه آموزش ــن 33 گ در بی
ترتیــب گــروه آموزشــی روانپزشــكی از منظــر پارامتــر m بــا میانگیــن 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. گــروه  0/72 ± 0/99 ایــن رتبــه را ب
ــی دانشــكده توانبخشــی از نظــر  ــی و فیزیوتراپ آموزشــی گفتاردرمان
ــه ترتیــب رتبــه اول و آخــر  کســب میانگیــن هــرش و پارامتــر m ب
ــد )2/60 ± 1/60 و  ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــكده ب ــن دانش را در ای
ــنوایی  ــی، ش ــد فن ــای ارتوپ ــل 0 و 0( گروه ه 0/54 ± 0/37 در مقاب
شناســی و کاردرمانــی بــه ترتیــب در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد. 
جایــگاه گروههــای آموزشــی 5 دانشــكده فــوق الذکــر از بعــد قیــاس 

جدول 3: توزیع فراوانی پارامتر m اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب مرتبه علمی
m استاد، فراوانی پارامتر

)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

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

2/01 -2/25)2/3( 1)1/1( 1)0( 0)0( 0)0/5( 2

425 )100(66 )100(226 )100(90 )100(43 )100(جمع
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جدول 4: توزیع میانگین شاخص هرش و پارامتر m اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب مرتبه علمی
پارامترmشاخص هرشداراي شاخصتعدادمرتبه علمي

میانگین ± انحراف معیاربیشترینکمترینمیانگین ± انحراف معیاربیشترینکمترینفراواني )درصد(
0/89 ± 9/302/160/41 ± 410174/07 )95/3(43استاد

0/54 ± 4/3902/140/50 ± 590164/52 )65/5(90دانشیار
0/23 ± 1/2801/500/33 ± 89091/90 )39/4(226استادیار

0/17 ± 1/0301/330/30 ± 20061/81 )30/3(66مربي
0/36 ± 2/7102/160/44 ± 2090173/85 )49/2(425جمع

بین دو شــاخص علم سنجی مورد مطالعه متفاوت هستند.
ــتاری  ــكده پرس ــی دانش ــی ـ داخل ــتاری جراح ــی پرس ــروه آموزش گ
مامایــی بــا میانگیــن 3 ± 3 و پارامتــر m 0/47 ± 0/51 و گــروه 
ــا میانگیــن هــرش  آموزشــی شــیمی دارویــی دانشــكده داروســازی ب
7/93 ± 7 و میانگیــن پارامتــر m 0/39 ± 0/55 باالتریــن رتبــه را در 
دانشــكده های خــود اخــذ نمودنــد، جایــگاه گروههــای آموزشــی ایــن 
دو دانشــكده در قیــاس بیــن دو شــاخص تفاوتــی را نشــان نمی دهنــد.
ــرش 5/20 ± 7/02  ــاخص ه ــن ش ــا میانگی ــت ب ــكده بهداش دانش
و میانگیــن پارامتــر m 0/58 ± 0/87 باالتریــن رتبــه را بیــن 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگاه ب ــازمانی دانش ــای س واحده
ــت  ــاخص وضعی ــن دو ش ــاس بی ــر قی ــكده ها از نظ ــگاه دانش جای

متفاوتــی را نشــان می دهنــد )تصویــر 1 و 2(.

ــگاه  ــی در کل دانش ــای آموزش ــه گروهه ــب و رتب ــر 3 ترتی تصوی
را براســاس کســب میانگیــن شــاخص هــرش از بیشــترین تــا 
ــا میانگیــن 5/85 ±  ــوژی ب کمتریــن نشــان می دهــد. گــروه ایمنول
9/25 رتبــه اول و در مراتــب بعــدی گروههــای اپیدمیولــوژی و آمــار 

ــد. ــرار دارن ــگل شناســی و... ق ــیمی، ان زیســتی، بیوش
ــگاه را  ــی در کل دانش ــای آموزش ــه گروهه ــب و رتب ــر 4 ترتی تصوی
ــن  ــا کمتری ــترین ت ــر m از بیش ــن پارامت ــب میانگی ــاس کس براس
ــن  ــا میانگی ــار زیســتی ب ــوژی و آم ــروه اپیدمیول ــد. گ نشــان می ده
0/61 ± 1/14 رتبــه اول و در مراتــب بعــدی گروههــای روانپزشــكی، 
بیوشــیمی، بهداشــت عمومــی و... قــرار دارنــد. تغییــر جایــگاه 
گروههــای آموزشــی ایمنولــوژی، روانپزشــكی، انــگل شناســی، 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــوژی قاب ــوژی و ارول فارماکول

۰٫۹۱

۱٫۷٦ ۱٫۹۷ ۲
۲٫٦۱ ۲٫۷۱

۷٫۰۲
8
7
6
5
4
3
2
1
0

بهداشت   داروسازى       پزشكى    دندانپزشكى  پرستارى   پيرا پزشكى  توانبخشى

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

0,18 0,23 0,27 0,31 0,32
0,37

0,87
1

0/8

0/6

0/4

0/2

0
بهداشت   دندانپزشكى  پرستارى     پزشكى     داروسازى   پيراپزشكى   توانبخشى

تصویر 2: توزیع میانگین پارامتر m اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب واحدهای سازمانی دانشگاه
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تصویر 3: توزیع میانگین شاخص هرش اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب کل گروههای آموزشی دانشگاه
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تصویر 4: توزیع میانگین پارامتر m اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان برحسب کل گروههای آموزشی دانشگاه

بحث
 نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه میانگیــن کل شــاخص هــرش 
اعضــا هیــات علمــی دانشــگاه 2/71 و میانگیــن پارامتر m آنــان 0/36 
اســت. باالتریــن نمــره شــاخص هــرش دانشــگاه )17( بــه ســه نفــر از 
اعضــای هیــأت علمــی گروههــای آموزشــی بیوشــیمی، اپیدمیولــوژی 
ــا مــدرک تحصیلــی دکتــری  و آمــار زیســتی و بهداشــت عمومــی ب
تخصصــی ).Ph.D( و رتبــه علمــی اســتادی تعلــق داشــت. باالتریــن 
نمــره پارامتــر m دانشــگاه )2/16( متعلــق بــه عضــو هیــأت علمــی 
گــروه آموزشــی روانپزشــكی بــا مــدرک تحصیلــی متخصــص و رتبــه 

ــر از  ــرش 18 نف ــاخص ه ــون ش ــی وجنی ــود. کل ــتادی ب ــی اس علم
ــیاهه ی  ــه در س ــی را ک ــان تكامل ــت شناساس ــتها و زیس اکولوژیس
موسســه اطالعــات علمــی بــه عنــوان دانشــمندان پراســتناد معرفــی

ــان  ــرش آن ــاخص ه ــن ش ــد. میانگی ــت آوردن ــه دس ــد ب ــده بودن ش
برابــر 11/4 ± 45 و میانگیــن پارامتــر m آنــان 0/42 ± 1/54 
ــی و جنیــون 2006  ــه نقــل در کل ــز ب ــود ]10[. جــورج هــرش نی ب
نمــره شــــاخص h دانشــــمندان علــم زیســت شــــناسی و زیســت 
پزشــــكی را بیــن 120 تــا 197 گــزارش می کنــد ]10[. در گزارشــی 
از اسپوســتی در گــوگل اســكالر، باالتریــن شــاخص هــرش بــه والتــر 
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ســی ویلــت )Walter C Willett( دانشــمند اپیدمیولوژیســت از 
ــق داشــت ]17[. در پژوهشــی در  ــا نمــره 246 تعل ــكا ب کشــور امری
ســال 2014 در پایــگاه اســتنادی گــوگل اســكالر کــه توســط گیــوال 
مســتر انجــام شــد. باالتریــن نمــره شــاخص هــرش، 251 و بــا تعــداد 
ــه دانشــمند روانشــناس و نورولوژیســت  ــوط ب 367305 اســتناد مرب
ــود ]18[.  ــد فرویــد )Sigmund Freud( از دانشــگاه ویــن ب زیگمون
ــاد  ــگاه ی ــگران در پای ــوی پژوهش ــده از س ــل آم ــتجوی بعم در جس
شــده هــم اکنــون )دســامبر 2016( شــاخص h نامبــرده 268، 
ــج  ــتند. نتای ــتناد هس ــان 6/7 و دارای 459079 اس ــر m ایش پارامت
ــان  ــر نش ــه حاض ــای مطالع ــا یافته ه ــه ب ــات در مقایس ــن مطالع ای
 0/36 m ــر ــرش )2/71( و پارامت ــره ه ــن نم ــه میانگی ــد ک می ده

ــدارد. ــی ن ــا آن هــا همخوان دانشــگاه ب
بــر اســاس بررســی و جســتجوهای بعمــل آمده از ســوی پژوهشــگران 
در پایگاه هــای اطالعاتــی، اســتنادی و ســایر منابــع مرجــع، مطالعاتی 
ــز علمــی و  ــدات پژوهشــی مراک ــورد تولی ــه بصــورت اخــص در م ک
دانشــگاهی کشــور در پایــگاه اســتنادی گــوگل اســكالر انجــام شــده 
ــه همیــن دلیــل امــكان مقایســه یافته هــای  باشــد، یافــت نشــد و ب
ایــن مطالعــه بــا آنهــا و نتیجه گیــری نهایــی وجــود نداشــت. 
ــه نتایجــی چنــد از مطالعــات مرتبــط و هــم راســتا  ــه ارائ علیهــذا ب
ــی 117  ــود. در پژوهش ــه می ش ــر پرداخت ــه حاض ــوع مطالع ــا موض ب
ــتی در  ــهید بهش ــگاه ش ــكده های دانش ــگران پژوهش ــر از پژوهش نف
ســه پایــگاه اســتنادی، وب آو ســاینس اســكوپوس وگــوگل اســكالر 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. متوســط شــاخص هــرش جامعــه مــورد 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــر m جامع ــط پارامت ــر 1/85 و متوس ــی براب بررس
ــگاه  ــار پای ــی در چه ــد ]12[. در تحقیق ــت آم ــه دس ــر 0/41 ب براب
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــای هی ــد از اعض ــتنادی، 56 درص اس
ــن شــاخص  ــر داشــتند. باالتری ــران شــاخص هــرش صف پزشــكی ای
ــات علمــی دانشــكده  ــی از اعضــای هی ــه یك ــق ب ــرش )16( متعل ه
پزشــكی بــود ]15[. نــادری در پژوهشــی در دانشــگاه علــوم پزشــكی 
ــن دانشــگاه  ــن شــاخص h در ای رفســنجان در ســال 1394، میانگی
ــا 2/59 ± 1/27  ــر ب ــگاه اســتنادی اســكوپوس براب ــر اســاس پای را ب
و باالتریــن نمــره شــاخص هــرش 14 و بــر اســاس پایــگاه اســتنادی 
وب علــوم برابــر بــا 2/10 ± 0/90 و نمــره 13 اعــالم می کنــد ]19[. 
ــی  ــن کل ــالن، میانگی ــكی گی ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش در پژوهش
ــود ]13[.  ــه ترتیــب 0/59 و 0/09 ب ــر m ب شــاخص هــرش و پارامت
ــم  ــاخص های عل ــودن ش ــن ب ــل پایی ــی از عل ــد یك ــر می رس ــه نظ ب
ســنجی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان، زبان 
مقــاالت منتشــر شــده باشــد. از آنجایــی کــه زبــان انگلیســی، زبــان 
ــان انگلیســی انتشــار  ــه زب ــه ب ــی ک ــی اســت مقاالت ــب بین الملل غال
ــروزه  ــد. ام ــتناد دارن ــذب اس ــرای ج ــتری ب ــانس بیش ــد، ش می یابن
ــی  ــر بین الملل ــریات معتب ــی در نش ــتندات علم ــاپ مس داوری و چ

نیــز تابــع روابــط بین المللــی اســت کــه در صــورت نبــود آن، چــاپ 
مقالــه در نشــریات بــا ضریــب تأثیــر بــاال کــه معمــوالً عامــل اســتناد 
ــد  ــر نخواه ــكان پذی ــود، ام ــه پژوهشــگران می ش ــاع بیشــتر ب و ارج
ــم ســنجی  ــه شــاخص های عل ــه نظــر می رســد ک ــن، ب ــود. بنابرای ب
از جملــه شــاخص هــرش و شــاخص های تكمیلــی آن حتــی در 
زمینه هــای موضوعــی مشــابه نیــز تحــت تأثیــر مؤلفه هایــی هماننــد 
ــن  ــارات و همچنی ــف انتش ــی در تألی ــای بین الملل ــان، همكاری ه زب
ــه کــه گان و  ــد. همــان گون الگــوی اســتنادی- انتشــاراتی قــرار دارن
گائــو نیــز در پژوهــش خــود بــدان اشــاره نموده انــد، قابلیــت روئیــت 
ــاخص  ــر روی ش ــارات( ب ــترس پذیری انتش ــزان دس ــی )می بین الملل
هــرش مؤثــر اســت زیــرا هرچــه میــزان دســترس پذیــری انتشــارات 
بیشــتر باشــد، تعــداد اســتنادات نیــز بــه همــان میــزان بیشــترخواهد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــكاران در تحقیق ــژاد و هم ــی ن ــد ]20[. ول ش
ــن  ــكاری بی ــی هم ــدارک علم ــت م ــه در ثب ــه چنانچ ــیدند ک رس
ــی و نویســندگانی خــارج از کشــور وجــود داشــته  نویســندگان ایران
 h باشــد تأثیــر بیشــتری در افزایــش ارجاعــات و در نتیجــه شــاخص

خواهــد داشــت ]21[.
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن شــاخص هــرش و   نتای
ــان  ــتر از زن ــگاه بیش ــی دانش ــأت علم ــو هی ــردان عض ــر m م پارامت
عضــو هیــأت علمــی بــود. کلــی و جنیــون در مطالعــه ای در پایــگاه 
ــرش  ــاخص ه ــر روی شــ ــه ب ــی ک ــوگل اســكالر عوامل اســتنادی گ
ــداد کل انتشــارات را  ــل جنســیت، کشــور و تع ــذارد مث ــر می گ تأثی
مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج پژوهــش نشــــان داد کــه عمومــاً 
دانشــــمندان زن تعــداد مقــاالت کمتــری نســــبت به دانشــــمندان 
ــاخص  ــر روی ش ــئله ب ــن مس ــه همی ــد ک ــر می نماین ــرد منتش م
ــای  ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــذارد ]10[. ای ــر می گ ــان تأثی ــرش آن ه
مطالعــه حاضــر همخوانــی و مطابقــت دارد. در گــزارش اسپوســتی از 
پایــگاه اســتنادی گــوگل اســكالر، در بیــن پژوهشــگرانی کــه شــاخص 
هــرش بیشــتر از 100 داشــتند، تعــداد 9 نفــر از 190 نفــر دانشــمند 

ــد ]17[. ــه، زن بودن ــن مجموع ای
ــن شــاخص هــرش و  ــه حاضــر، میانگی ــج مطالع ــه نتای ــا توجــه ب  ب
ــوم بالینــی  ــر m اعضــاء هیــأت علمــی دانشــگاه در حــوزه عل پارامت
نســبت بــه علــوم پایــه از رقــم کمتــری برخــوردار بــود. در حالیكــه 
علــی بیــک و همــكاران در بررســی خــود میانگیــن بیشــتر شــاخص 
ــی  ــوزه بالین ــل ح ــه )3/75( در مقاب ــوم پای ــوزه عل ــرای ح ــرش ب ه
ــد  ــت آوردن ــه دس ــران ب ــكی ای ــوم پزش ــگاه عل )2/38( را در دانش
]1[. آذری حمیدیــان برخــالف نتایــج آنــان در پژوهــش خــود 
ــگاه  ــی دانش ــوم بالین ــی عل ــات علم ــا هی ــه اعض ــی دارد ک ــالم م اع
ــن شــاخص هــرش نســبتاً بیشــتری  ــالن میانگی ــوم پزشــكی گی عل
ــن  ــی در بی ــل 0/53( ول ــد )0/62 در مقاب ــه دارن ــوم پای ــا عل از اعض
ــاری وجــود نداشــت ]13[.  ــا اختــالف معنــی دار آم ــن میانگین ه ای
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قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه افزایــش شــاخص های علــم ســنجی 
در ازای زمــان مطمئنــاً ایــن شــاخص ها در دانشــگاه های یــاد شــده 
هــم اکنــون )دســامبر 2016( بیــش از ایــن اســت. بــه نظــر می رســد 
اســاتید علوم پایه و کارشناســان ارشــد آموزشــی در کســوت مدرســی 
معمــوالً فرصــت مطالعاتــی بیشــتری نســبت بــه افــراد متخصــص و 
ــان  ــر درم ــه ام ــوزش ب ــر آم ــالوه ب ــه ع ــی ک ــا بالین ــوق تخصص ه ف
ــه ای  ــرایط حرف ــی و ش ــن ویژگ ــد و ای ــتند، دارن ــغول هس ــز مش نی
ــد و در  ــه روز آم ــت همیش ــع آن می بایس ــه تب ــه ب ــت ک ــان اس آن
ــند. در  ــش باش ــی خوی ــته تخصص ــق در رش ــص و تحقی ــال تفح ح
پژوهشــی از دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان، اولیــن فاکتــور مؤثــر 
بــر عــدم گرایــش بــه نــگارش مقــاالت علمــی و تولیــدات پژوهشــی 
ــاد در  ــغله زی ــی، مش ــوم بالین ــی عل ــأت علم ــای هی ــدگاه اعض از دی
ــره ±1/17  ــن نم ــا میانگی ــان ب ــا درم ــس و ی ــی، تدری ــور آموزش ام
3/88 بــود ]22[. نتایــج مطالعــه طالبــی نشــان داد کــه اعضــاء هیــأت 
ــه  ــام امــور پژوهشــی و مقال ــرای اتمـ ــی ب علمــی بالینــی وقــت کاف
نویســی ندارنــد و معمــوالً" وقــت زیــادی را صــرف آمــوزش و درمــان 
ــن  ــای ای ــد ]23[. یافته ه ــق می پردازن ــه تحقی ــر ب ــد و کمت می کنن
ــرش  ــاخص ه ــبی ش ــودن نس ــن ب ــل پایی ــد عل ــها در تأیی پژوهش
ــل  ــه حاضــر اســت. در خصــوص عامـ ــی مطالع ــوم بالین ــاتید عل اس
بـــاز دارنـــده مـــشغله زیـــاد در امـــور آموزشــی، تدریس و یا درمان 
ــر اعضــای  ــده اکث ــی از مشــكالت عم ــه یكـ ــود کـ ــان نم ــد اذع بای
هیــأت علمــی بالینــی ایــن اســت کــه بیشــتر وقــت خــود را صــرف 
ــتانها و  ــهای درس و بیمارس ــی در کالس ــوری و عمل ــهای تئ آموزش
ــی  ــت کاف ــد و فرص ــی می نماین ــای خصوص ــت در مطب ه ــا طبابـ ی
ــر  ــیكن نظــ ــد، لــ ــی را نمی یابن ــدات علم ــژوهش و تولی ــرای پـ بـ
بــــه اینكــــه در تشــكیالت ســازمانی مقولــه پژوهــش جــزو شــرح 
وظایــف تعریــف شــده آنــان ذکــر شــده اســت اعضــاء هیــأت علمــی 
علــوم بالینــی خصوصــاً اســاتید فــوق تخصــص دانشــگاه فعالیـتهـــای 
ـ ه ای در کنــار  پژوهشــی را می بایســت بــه عنــوان یــک وظیفـــه حرفــ
ســایر فعالیتهــای آموزشــی و شــخصی خــود تلقــی نماینــد، تــا بتــوان 

ــن گــروه را طراحــی نمــود. ــه آن انتظــارات و توقعــات از ای ــر پای ب
ــد  ــه از بع ــتادی چ ــی اس ــه علم ــه رتب ــان داد ک ــه نش ــن مطالع  ای
میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر m و چــه از بعــد بیشــترین نمــره 
هــر دو شــاخص در باالتریــن ردیــف قــرار دارد. جــرج هــرش شــاخص 
ــرای  ــاخص h 18 را ب ــیاری و ش ــه دانش ــب رتب ــرای کس h 12 را ب
اســتادی و پارامتــر m حــدود 1 را بــرای توصیــف اعضــا هیــات علمی 
ــته  ــق در رش ــی و موف ــب پژوهش ــت مناس ــا فعالی ــگران ب و پژوهش
علمــی خــود پیشــنهاد کــرد ]6[. در مطالعــه حاضــر ســه نفــر از 43 
ــوز  ــد هن ــد هرچن اســتاد دانشــگاه نمــره هــرش 17 راکســب نمودن
ــن  ــد لیك ــراز نماین ــی را اح ــاخص بین الملل ــره ش ــته اند نم نتوانس
ــن مهــم  ــه ای ــدان دور ب ــه چن ــده ای ن پیــش بینــی می شــود در آین

ــر از 90 دانشــیار دانشــگاه شــاخص هــرش  ــد. هفــت نف دســت یابن
ــر از 226  ــا یكنف ــد و تنه ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــر را ب 12 و باالت
اســتادیار، شــاخص هــرش 9 داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه 53 
ــری  ــا مربیگ ــتادی ت ــه اس ــه از مرتب ــت مطالع ــراد تح ــر از کل اف نف
ــرا داشــتند. همچنیــن نتایــج نشــان داد  ــر از آن پارامتــر m 1 و باالت
ــوگل  ــتنادی گ ــگاه اس ــاالت در پای ــه مق ــتنادات ب ــن اس ــه باالتری ک
ــر از  ــه یكنف ــق ب ــورد متعل ــا 1748 م ــگاه ب ــكالر و در کل دانش اس
زنــان عضــو هیــات علمــی گــروه فارماکولــوژی بــا شــاخص هــرش 16 
اســت. هرچنــد ایــن آمــار در ســطح دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان 
و در بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــكی همطــراز کشــور قابــل تقدیــر 
و تشــویق اســت، امــا در مجمــوع میانگیــن شــاخص هــرش به دســت 
آمــده بــرای اســتادان )9/3( و دانشــیاران )4/39( و میانگیــن هــرش و 
پارامتــر m کل اعضــا هیــات علمــی از میانگیــن شــاخص های هــرش 
ــر  ــه از نظ ــاالت( و چ ــداد مق ــی )تع ــر کم ــه از نظ ــی چ بین الملل
 h ــا نمــره شــــاخص کیفــی )تعــداد اســتنادات( پایین تــر اســت و ب
دانشــــمندان علــوم زیســت شــــناسی و زیســت پزشــــكی که جرج 
هــرش آنــرا بیــن 120 تــا 197 گــزارش کــرد مغایــرت دارد. باالتریــن 
تعــداد اســتنادات عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه نیــز بــا تعــداد 
ــد  ــد فروی ــال زیگمون ــور مث ــی بط ــگران بین الملل ــتنادات پژوهش اس
ــر  ــزارش اخی ــدارد. در گ ــی ن ــتناد همخوان ــورد اس ــا 459079 م ب
ــت  ــی معاون ــات و انتشــارات علم ــی اطالع ــعه و هماهنگ ــز توس مرک
تحقیقــات و فــن آوری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، 
ــان و  ــتی، اصفه ــهید بهش ــران، ش ــكی ته ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــور  ــكی کش ــوم پزش ــكده عل ــگاه و دانش ــن 65 دانش ــیراز در بی ش
ــد.  ــرار گرفتن ــارم ق ــا چه ــای اول ت ــاخص h، در رتبه ه ــر ش از نظ
ــن 24 دانشــگاه  ــوم پزشــكی همــدان دوازدهــم و در بی دانشــگاه عل
علــوم پزشــكی تیــپ 2 رتبــه ششــم را بدســت آورد ]16[. نتایــج ایــن 
گــزارش تاییــدی اســت بــر بخشــی از یافته هــای پژوهــش حاضــر و 
ــن شــاخص هــرش  ــوان گفــت کــه میانگی ــن اســاس، می ت ــر همی ب
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی ــی اعض ــدات پژوهش ــر m تولی و پارامت
علــوم پزشــكی همــدان در بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــكی کشــور 
متوســط بــه بــاال و بــه نســبت خــوب ارزیابــی می شــود. در پژوهــش 
علــی بیــگ و همــكاران در دانشــگاه علــوم پزشــكی ایــران متوســط 
و انحــراف اســتاندارد شــاخص هــرش اســتادان 4/33 ± 4/12 باالتــر 
ــق  ــن تحقی ــان در ای ــود. آن ــیاران 1/95 ± 2/29 ب ــاخص دانش از ش
ــر  ــی پایین ت ــورد بررس ــای م ــرش گروه ه ــاخص ه ــه ش ــد ک دریافتن
بین المللــی در حیطــه پزشــكی  از شــاخص های تعییــن شــده 
و علــوم زیســتی اســت ]1[. ایــن بخــش از یافته هــای مطالعــه 
ــان  ــا نتایــج مطالعــه حاضــر اســت. آذری حمیدی مشــابه و همســو ب
میانگیــن شــاخص هــرش بــرای مرتبه هــای اســتاد، دانشــیار، 
ــب  ــه ترتی ــالن را ب ــكی گی ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتادیار و مرب اس
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ــب 0/42،  ــه ترتی ــر m ب ــرای پارامت 3/71 ، 1/52، 0/51 و 0/04 و ب
ــود  ــه خ ــادری در مطالع ــت آورد ]13[. ن 0/24، 0/09 و 0/01 بدس
گــزارش می کنــد کــه میانگیــن شــاخص هــرش اعضــا هیــات علمــی 
دانشــگاه علــوم پزشــكی رفســنجان بــا رتبــه علمــی اســتاد 2/26 ± 
ــیاری 3/53  ــه دانش ــرای مرتب ــرش ب ــاخص ه ــن ش 8/00 و همچنی
ــطوح  ــه س ــبت ب ــاخص نس ــن ش ــودن ای ــن ب ــانگر پایی ± 4/54 نش
بین المللــی اســت ]19[. یافته هــای ایــن بخــش از مطالعــه بــا 
نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی و مطابقــت دارد. بــه نظــر می رســد 
یكــی از دالیــل عمــده ایــن بســیاری تفــاوت می توانــد عــدم روئیــت 
بین المللــی مقــاالت ایرانــی باشــد. بنابرایــن، همانطــور کــه قبــاًل نیــز 
اشــاره گردیــد توصیــه می شــود پژوهشــگران و نویســندگان بیشــتر 
ســعی در نــگارش و چــاپ مــدارک پژوهشــی خــود بــه زبان انگلیســی 
ــودن  ــه نم ــز در نمای ــی نی ــالت ایران ــر مج ــوی دیگ ــد و از س نماین
ــی  ــتنادی بین الملل ــی و اس ــای اطالعات ــود در پایگاه ه ــریات خ نش
ــای  ــری تكنولوژی ه ــا بكارگی ــد و ب ــه کار گیرن ــف ب ــت مضاع هم
 )visibility( نویــن جهــت روزآمــد نمــودن و ارتقــا مشــاهده پذیــری

ــد. ــدام نماین ــود اق ــایت های خ وب س
ــازمانی،  ــای س ــگاه واحده ــه جای ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــج ای  نتای
ــی  ــای آموزش ــكده ها و گروهه ــی دانش ــی در برخ ــای آموزش گروه ه
ــنجی  ــم س ــاخص عل ــن دو ش ــاس بی ــر قی ــگاه از منظ در کل دانش
ــه گیــالن  ــان در مطالع ــد. آذری حمیدی ــر کردن ــه تغیی ــورد مطالع م
گــزارش می کنــد، دانشــكده بهداشــت بیشــترین میانگیــن شــاخص 
ــس از آن  ــر m 0/15 و پ ــن پارامت ــترین میانگی ــرش 0/91 و بیش ه
ــان  ــاخص 0/80 و m 0/13 را نش ــن ش ــكی میانگی ــكده پزش دانش
ــاخص  ــا ش ــی ب ــكی اجتماع ــروه پزش ــكی گ ــكده پزش داد، در دانش
هــرش 2/50 بیشــترین میانگیــن را داشــت. در دانشــكده ها براســاس 
ــد ]13[.  ــاهده ش ــاری مش ــی دار آم ــالف معن ــاخص اخت ــردو ش ه
ــكده های  ــرش دانش ــاخص ه ــب ش ــه ترتی ــنجان ب ــه رفس در مطالع
ــه دانشــكده پزشــكی  ــی و دندانپزشــكی نســبت ب پرســتاری و مامای
ــود ]19[. از آنجــا کــه ارزشــهای شــاخص هــرش در طــول  کمتــر ب
ــاز  ــرد ب ــی ف ــوی پژوهش ــر تكاپ ــی اگ ــد )حت ــش می یاب ــان افزای زم
ایســتد مثــل بازنشســتگی یــا فــوت ایشــان( و شــاخص هــرش یــک 
ــار(  ــالهای انتش ــی س ــی وی )یعن ــی علم ــه دوره زمان ــگر ب پژوهش
وابســته اســت. بنابرایــن، بــا شــاخص هــرش نمی تــوان افــراد جــوان 
را بــا محققــان مســن مقایســه کــرد ]11[. بــه عنــوان مثــال زیگموند 
ــذرد و  ــان می گ ــوت ایش ــال از ف ــش از 75 س ــه بی ــا اینك ــد، ب فروی
قاعدتــاً فعالیــت پژوهشــی نامبــرده بــاز ایســتاده اســت، هر روز شــاهد 
ــان  ــطح جه ــان در س ــی ایش ــدارک علم ــه م ــتری ب ــتنادات بیش اس
هســتیم و شــاخص هــرش وی نیــز همچنــان رو بــه افزایــش اســت. 
ــل  ــی از قبی ــمندان راهكارهای ــا، دانش ــن محدودیت ه ــع ای ــرای رف ب

ــل مخــدوش  ــم عام ــه ه ــد ک ــه داده ان ــر m را ارائ ــری پارامت بكارگی
ــه  ــا آن ب ــج ب ــی نتای ــد و هــم ارزیاب ــان را حــذف می نمای کننــده زم
ــن  ــه همی ــت. ب ــر اس ــتنادتر و معتبرت ــل اس ــر، قاب ــت نزدیكت واقعی
ــه اینكــه عملكــرد  ــا توجــه ب ــه پیشــگفت و ب ــه ادل لحــاظ و نظــر ب
آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی یــک عضــو هیــات علمــی موضوعــی 
ــوان خصوصیــات  ــا یــک عــدد نمی ت چنــد وجهــی اســت و هرگــز ب
ــراه  ــه هم ــردد ب ــنهاد می گ ــان داد، پیش ــگران را نش ــی پژوهش علم
ــوان  ــه عن ــز ب ــر m نی ــنجی از پارامت ــم س ــاخص های عل ــایر ش س
ــود.  ــتفاده ش ــگاهی اس ــگران دانش ــی پژوهش ــیابی علم ــار ارزش معی
همچنیــن توصیــه می گــردد آســیب شناســی وضعیــت اعضــا هیــات 
ــا در  ــش آنه ــه نق ــكده هایی ک ــی و دانش ــای آموزش ــی، گروه ه علم
ــاخص  ــت و ش ــگ اس ــی کمرن ــی پژوهش ــدات علم ــداد و تولی برون
هــرش و پارامتــر m آنــان صفــر یــا در ســطوح پایینــی قــرار دارد از 

ــود. ــام ش ــگاه ها انج ــش در دانش ــر پژوه ــئولین ام ــوی مس س
ــگارش  ــد گانگــی در نحــوه ن ــن پژوهــش، چن ــای ای  از محدودیت ه
ــوم پزشــكی و امالهــای متفــاوت اســامی  آدرس التیــن دانشــگاه عل
از ســوی پژوهشــگران مــورد مطالعــه، روز آمــد شــدن اطالعــات در 
پایــگاه اســتنادی گــوگل اســكالر و اجبــار در انجــام عملیــات در یــک 
ــالدی( و  ــامبر 2016 می ــر و دس ــاه نوامب ــی )م ــاص زمان ــدوه خ مح

ــود. ــه پروفایــل برخــی از پژوهشــگران ب عــدم دسترســی ب

نتیجه گیری
 میانگیــن شــاخص هــرش و پارامتــر m تولیــدات پژوهشــی اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان در بیــن دانشــگاه های 
علــوم پزشــكی کشــور متوســط بــه بــاال و بــه نســبت خــوب ارزیابــی 
ــن  ــی در ای ــن شــده بین الملل ــن از شــاخص های تعیی ــود، لیك می ش
ــه  ــر اســت. توصی ــی پایین ت ــا کیف خصــوص چــه از نظــر کمــی و ی
می شــود بــا توجــه بــه اینكــه فعالیــت و عملكــرد اجرایــی، آموزشــی 
و پژوهشــی یــک عضــو هیــات علمــی موضوعــی چنــد وجهــی اســت، 
ــه  ــز ب ــر m نی ــنجی از پارامت ــاخص های علم س ــایر ش ــار س در کن
ــتفاده  ــی پژوهشــگران دانشــگاهی اس ــیابی علم ــار ارزش ــوان معی عن

شــود.

سپاسگزاری
 ایــن مقالــه منتــج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات 
و دانــش شناســی مصــوب دانشــگاه آزاد اســالمی همــدان بــه شــماره 
17121704942002 اســت. نویســندگان از مرکــز مشــاوره آمــاری 
ــیواپور  ــرا ش ــم زه ــرکار خان ــدان و س ــكی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــا  ــه ب ــن مطالع ــج ای ــر اســت نتای ــه ذک ــد، الزم ب ــی می نماین قدردان

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.
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