
   یابیارز). 1390(نوروزي چاکلی، عبدالرضا، آقایاري، حسین و حسن زاده، محمد : استناد به این مقاله

اسکوپوس و گوگل اسکالر بر اساس  نس،یوب آو سا ياستناد يه هاگایدر پا یبهشت دیپژوهشگران دانشگاه شه
  .152-135، )1(1پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، . و پارامتر ام. جی ،.اچ يها شاخص

  

وب آو  ي استنادي ه هادانشگاه شهید بهشتی در پایگا پژوهشگرانارزیابی 
  پارامتر امو . جی ،.اچهاي  شاخص پایهبر  اسکوپوس و گوگل اسکالر ،ساینس

3زاده محمد حسندکتر ، 2، حسین آقایاري1چاکلی  عبدالرضا نوروزيدکتر 
  

  5/4/1390: ، پذیرش3/3/1390: دریافت

  چکیده

ي دانشگاه ه هاپژوهشگران پژوهشکد. ام پارامترنیز و . جی هرش،هاي  این پژوهش میزان شاخص در
سنجی است که   علمپژوهش هاي این پژوهش از نوع . قرار گرفت ارزیابیشهید بهشتی محاسبه شد و مورد 

 117 ه شدهنمایعلمی هاي رك پژوهش از مد جامعه. انجام پذیرفتاسنادي و تحلیل استنادي  روش هايبا 

 و اسکوپوس ،وب آو ساینسهاي دانشگاه شهید بهشتی در سه پایگاه استنادي  نفر از پژوهشگران پژوهشکده
. جی هرش،هاي  شاخصدست آمده، ه هاي ب دادهدر هم آمیختن با گردآوري و . تشکیل شد گوگل اسکالر

براي تجزیه و . لیل قرار گرفتشد و مورد تجزیه و تحاندازه گیري هر یک از پژوهشگران . ام و پارامتر
 85/1مورد بررسی برابر  جامعه هرشمتوسط شاخص . استفاده شد .اس.اس.پی.اسافزار  ها از نرم تحلیل داده

. به دست آمد 41/0مورد مطالعه برابر  جامعه. ام و همچنین متوسط پارامتر 66/2 برابر. جی و متوسط شاخص

باالترین رقم . بودشده براي مردان بیشتر از زنان به دست آمده . ام و پارامتر. جی هرش،هاي  شاخصهمچنین 
به همین ترتیب، . بود 23و در گروه مردان برابر با  18آمده در گروه زنان برابر  به دست هرششاخص 

بر آن،  افزون. به دست آمد 33و در گروه مردان برابر با  27در گروه زنان برابر  .جیباالترین عدد شاخص 
و . جیهرش، هاي  شاخص. بود 5/2و براي مردان برابر با  2آمده براي زنان  به دست .امن عدد پارامتر باالتری
جمع، این پژوهش نشان دهنده در . آمد به دستاز پژوهشگران برابر صفر ) %3/51(نفر  60تعداد . ام پارامتر

محیطی و لیزر و پالسما نسبت هاي گیاهان و مواد اولیه دارویی، علوم  آن است که پژوهشگران پژوهشکده
. ام و پارامتر. جیهرش، هاي  شاخصهاي بهداشت خانواده و اعجاز قرآن، از نظر   به پژوهشگران پژوهشکده

  .قرار دارند تريدر سطح باال

، .اچ  ، شـاخص اسـکالر آو سـاینس، اسـکوپوس، گوگـل      علمی، وب مدرك هاي :ه هاکلیدواژ
  سنجی ، دانشگاه شهید بهشتی، علم.جی، پارامتر ام   شاخصشاخص هرش، 
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  و بیان مسئله مقدمه

1تاثیرها از ضریب  مدت
به است که ولی مشکل آن  .شد مجله براي تعیین کیفیت مقاله استفاده می 

اند در  علمی خود داشته قلمروعلمی و عملی فراوانی در اثربخشی که  مقاله هاترین  با کیفیتهمیشه  احتمال
نوع بر این  هاي واردهایرادزدودن براي . باالیی دارند تاثیروند که ضریب ش ی منتشر نمیمجله های

2هرش. جورج اي ،سنجی هاي علم شاخص
در  ،دانشگاه کالیفرنیاي آمریکااستاد و پژوهشگر دان،  فیزیک 

که به شاخص  کردمعرفی اثرهاي پژوهشگران و کیفی  یشاخص جدیدي به منظور ارزیابی کم 2005سال 
3هرش

این است که کمیت  هرششاخص سودمندي هاي از جمله . )1388روستا آزاد، (است معروف  
هیچ . دکن مییکی را با یکدیگر ) مقاله هایا تعداد استنادها به این  تاثیر(و کیفیت ) مقاله هاتعداد (

 ،دیگرسوي از . به دست آوردباالیی  هرشتواند شاخص  دانشمندي بدون داشتن برونداد علمی کافی نمی
براي  مقاله هااین  ،زیرا .باال است هرشداد علمی باال نیز شرط الزم و نه کافی براي داشتن شاخص  رونب

مورد استناد قرار گیرد و در دانشمندان  دیگر الزم است توسط  ،به شمار آیند هرشکه در شاخص  این
هرش . Costas & María, 2007; Vanclay, 2007( و به مقدار کافی استناد دریافت کرده باشد واقع

)Hirsch, 2005 ( عضوهاي براي  او به این منظور،. کردهیئت علمی نیز عدد هرش تعیین  عضوهايبراي
4هیئت علمی با رتبه علمی دانشیار

هیئت علمی با رتبه علمی استاد  عضوهايو براي  12تا  10 هرششاخص  
5تمام

، )Costas & María, 2007(اسبه ی همچون سادگی محعامل های. دکررا پیشنهاد  18 هرششاخص  
، از )Hirsch, 2005( هرشثبات تولید علمی در ایجاد شاخص  تاثیرت، و نیز یترکیب مناسب کیفیت و کم

  . رود سنجی به شمار می این شاخص در نزد پژوهشگران علم پذیرشترین دالیل افزایش  جمله مهم

است که در آن  اایرادهاین از جمله . وجود، ایرادهایی نیز بر شاخص هرش وارد شده استاین با 
باشند و تعداد بیشتر  مقاله هاتعداد برابر گیرند که  محاسبه آن فقط آن دسته از استنادها مورد توجه قرار می

 ,Rousseau( نخواهد داشت هرشي روي مقدار شاخص تاثیرهیچ  مقاله ها هاستناد و یا تداوم استناد ب

6لئو اگه 2006ل براي حل این مشکل در سا .)2007
7جیشاخص  

به این و تعریفی را  دکررا معرفی  
معین که به ترتیب نزولی تعداد استنادها  مقاله هاياز  مجموعبندي یک  با رتبه": صورت براي آن ارائه داد

اي که مجموع  مقاله. جیعبارت است از تعداد . جیاند، شاخص  دریافت شده براي هر مقاله مرتب شده
                                                        

1 Impact Factor 
2 George Hirsh 
3 h-index 
4 Associate Professor 
5 Full Professor 
6 Leo Egghe 
7. G-index 



  
 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 137   ...  در  یبهشت دیپژوهشگران دانشگاه شه یابیارز 

 

gحداقل  هاآناستنادهاي 
دانشمندي . جیاگر شاخص ، بنابراین. "استناد را به خود اختصاص داده باشد 2

1مجموعدست کم معنی است که به آن باشد  5برابر 
آشکار . استناد بوده است 25مقاله وي  5استنادهاي  

 او له هايمقادانشمندي که تعداد زیادي مقاله نوشته است و  از این رو،. خواهد بود h≤gاست که همیشه 

او . جیشاخص . به دست می آوردباالیی  هرششاخص باشند کرده خوبی را دریافت  ينیز تعداد استنادها
 هرشو . جیهاي شاخص میان نسبت  ،دیگرسخنی به  .شدباالتر خواهد  هرشنیز اندکی از شاخص 

دي که تعداد اندکی دانشمن حال،همین در . اما هرگز کمتر از یک نخواهد بود ؛نزدیک به یک خواهد بود
کوچک و شاخص  هرششاخص  ،دریافت کرده باشدمقاله دارد که این تعداد کم مقاله، استنادهاي زیادي 

. باال خواهد بود. جی و شاخص هرششاخص میان اختالف  در این صورت،. باالیی خواهد داشت. جی

تصویر  ،دانشمندان استفاده شود هايمقاله طور همزمان براي ارزیابی ه ها باهم و ب اگر از هر دو این شاخص
  .خواهد آمد به دستتعداد انتشارات و تعداد استنادها پایه هاي دانشمندان بر  تري از موفقیت جامع

2پارامتر ام
شاخص هرش معرفی شده هاي کاستی هایی است که براي کاهش  یکی دیگر از شاخص 

منظور از سن علمی . پژوهشگر استک بر سن علمی ی شاخص هرشتقسیم دستاورد . ام پارامتر. است
  .)Egghe, 2006( گذرد مقاله او مینخستین هایی است که از زمان انتشار  ، شمار سالپژوهشگر

را بیشتر با واقعیت  یافته هاتواند  استفاده ترکیبی از این سه شاخص براي ارزیابی کیفیت پژوهش می
استنادي صورت  ه هايمطالعپایه پژوهش بر  در این رویکرد نشان کیفیت دردر واقع، . همراه سازد

4، اسکوپوس3ي استنادي وب آو ساینسه هاپذیرد که نمای می
5اسکالرو گوگل  

ترین ابزار آن  به عنوان مهم 
گونه که انتظار  تاکنون آنبا وجود اهمیت این سه شاخص در ارزیابی پژوهش، ولی، . به شمار می آیند

به  بنا. نشده استتوجه ها  این شاخصگیري از  بهرهي کشور به ه هانشگاو دا ه هارود در میان پژوهشکد می
شده  علمی نمایه مدرك هايها، مهمترین مسئله مورد پژوهش این است که وضعیت  همین ضرورت

ي ه هادر نمایهاي معتبر کشور  به عنوان یکی از دانشگاهي دانشگاه شهید بهشتی ه هاپژوهشگران پژوهشکد
مدرك در مقایسه با یکدیگر چگونه است؛ کیفیت  الراسک  ینس، اسکوپوس و گوگلاستنادي وب آو سا

 .در مقایسه با یکدیگر چگونه است. ام و پارامتر. جی ،هرشهاي  شاخصپایه علمی یاد شده بر  هاي

دادهاي  ي آن دانشگاه با وضعیت برونه هاجنسیت پژوهشگران پژوهشکدمیان اي  چه رابطههمچنین، 

                                                        
1 Cumulative sum 
2 M parameter 
3 Web of Science 
4 Scopus 
5 Google Scholar 
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بر این اساس، این پژوهش بر آن است تا . وجود دارد. ام و پارامتر. جی ،.اچهاي  شاخص پایه بر آنهاعلمی 
شده پژوهشگران  علمی نمایه مدرك هاي، به ارزیابی و پارامتر ام. جی ،.اچهاي  با استفاده از شاخص

  لي استنادي وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگه هاي دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه هاپژوهشکد
1بپردازد 2009تا  2000 ده ساله اسکوالر در دوره

.  

  پیشینه پژوهش

ي ه هادر پژوهشی به ارزیابی پانزده سال تولید علم ایران در پایگا) 1388(نوروزي چاکلی و همکاران 
2موسسه اطالعات علمی

دوره این ي پژوهش نشان داد که ایران در ه هایافت. پرداختند 2007تا  1993از سال  
سازي شده در پایگاه استنادي وب آو ساینس بوده  عنوان تولید علمی نمایه 38554داراي  ،ه سالهپانزد
به طوري که تولیدات علمی . تولید شده اند 2007تا  2003دوره پنج ساله اثرها در بیشترین تعداد این . است

نوروزي چاکلی، و (. استداشته رشد  %15/276به میزان  2002تا  1998این دوره نسبت به دوره پنج ساله 
  ).1388دیگران، 

داد علمی استادان و  نامه مقطع کارشناسی ارشد خود به ارزیابی برون در پایان) 1388(روستا آزاد 
ه یافت. پرداخت شاخص هرشگیري  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق اندازه دانشیاران دانشکده

 شاخص هرشو  76/2مورد بررسی  براي کل جامعه هرششاخص پژوهش نشان داد که متوسط این ي ها

استادان و دانشیاران علوم پایه باالتر از  شاخص هرشهمچنین . بوداستادان به طور کلی باالتر از دانشیاران 
 .بودند 2 شاخص هرشیک سوم از زنان داراي نزدیک به . به دست آمداستادان و دانشیاران علوم بالینی 

همگی به مردان تعلق  10بیش از  شاخص هرشنداشتند و  6بیشتر از  هرش شاخص آنهاهیچ یک از 
  همانند یی ه هامؤلف  تاثیرزیر ي موضوعی مشابه نیز ه هاحتی در زمین شاخص هرشرسد  به نظر می. داشت

 همچنین،. شاغل و زبان است ان پژوهشگر، تعداد پژوهشی، بودجه  امکانات موجود ،سکونت؛ محل  کشور 

گذار است، قابلیت رویت تاثیرسنجی   هاي علم انتشاراتی که بر تمامی شاخص ÷ر الگوي استناديب افزون
3المللی بین

   ).1388روستا آزاد، ( داردبه دست آمده اثر  شاخص هرشبر ) مقاله هاپذیري  میزان دسترس( 

عداد استنادها میانگین ت: شاخص جیارزیابی مجدد "در پژوهشی با عنوان ) Schreiber, 2010( شرایبر
پژوهش  یافته هاي. دان معروف پرداخت فیزیک 8ي ه هابه بررسی و تحلیل داد "جیدر شاخص هسته 

با او . کند اش مشخص می را نیز در هسته مقاله ها تاثیرنه تنها میزان هسته بلکه . جی شاخصنشان داد که 

                                                        
 .سیدبه انجام ر 1389این پژوهش در سال  1

2 Institution of Scientific Information (ISI) 
3. International visibility  
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تاکید کرد که  )2008، شرایبر( دانشمند برجسته فیزیک 26بر پیشین خود پژوهش  یافته هايتوجه به 
  .شددیده . جی شاخصو  شاخص هرشمیان باالترین میزان همبستگی 

هاي منتشر شده در زمینه  در پژوهشی به مقایسه و ارزیابی پژوهش) Guan & Gao, 2008(گان و گائو 
رزیابی نویسندگان مقاله از معیارهاي ا. پرداختند 2000تا  2005بیوانفورماتیک در چین در دوره 

آمده براي هر معیار  به دست یافته هاي کردند وبراي مقایسه و ارزیابی استفاده گوناگونی سنجی  کتاب
1علمی که غول) آمریکا، انگلیس، هند، ژاپن و آلمان(سنجی را با پنج کشور  کتاب

در زمینه  
 شاخص هرشها،  ارزیابیدر  آنهایکی از معیارهاي مورد استفاده  .بیوانفورماتیک هستند، مقایسه نمودند

چین و کشورهاي غربی میان دهد که  آمده براي هر کشور نشان می به دست شاخص هرش. بوده است
ژرفی پژوهش از نظر تعداد انتشارات و تعداد استنادها در زمینه بیوانفورماتیک شکاف این مورد بررسی در 

 بیوانفورماتیکمنتشر شده  هاي مقاله شاخص هرشنویسندگان مقاله علت پایین بودن  .وجود دارد

پایین بودن تعداد . اعالم کردند آنهامنتشر شده توسط  مقاله هايدانشمندان چینی را تعداد استنادهاي پایین 
نه منتشر شده توسط دانشمندان چینی است  مقاله هايبه المللی  دسترسی بینبیشتر به دلیل نبود استنادها نیز 

  .آنهاتالیف شده توسط  اله هايمقبه دلیل پایین بودن کیفیت 

رسانی به کار  را در علوم اطالع شاخص هرشدر پژوهشی ) Cronin & Meho, 2006(کورن و میهو 
براي  آنها. رسانی آمریکا پرداختند بندي دانشمندان با نفوذ اطالع با استفاده از این شاخص به رتبه آنها. بردند
و  مقاله هاتعداد استنادها به پایه این دسته از دانشمندان را بر ، نخست. بندي از دو روش استفاده کردند رتبه

تعداد استنادها میان که همبستگی قوي داد نشان  یافته ها. کردندبندي  رتبهآنها   شاخص هرشپایه سپس بر 
که بر این باور بودند ان پژوهشگر ،ولی .رسانی وجود دارد اعضاي هیئت علمی علوم اطالع شاخص هرشو 

خود استنادي و بار در نظر گرفتن بار با  یک آنها. بیشتر از تعداد استنادها است شاخص هرشتمایز  قدرت
دهد که به  بندي نشان می مقایسه این دو رتبه. پرداختند شاخص هرشآن به محاسبه بدون توجه به دیگر 

  .نداشته است شاخص هرشآنچنانی بر روي  تاثیرها  طور کلی حذف خود استنادي

عضو هیئت تحریریه  187کیفیت برونداد علمی ) Kelly & Jennions, 2006(و جونیونس کلی 
 عامل هاي ،همچنین. کردندرا محاسبه  آنها شاخص هرشمجله و  7) شناسان تکاملی شناسان و زیست بوم(

گذارد مثل جنسیت، کشور و تعداد کل انتشارات را نیز مورد  می تاثیر شاخص هرشدیگر که بر روي 
کمتري نسبت  مقاله هايدانشمندان زن تعداد بیشتر که داد نشان  آنهاپژوهش  یافته هاي. سی قرار دادندبرر

                                                        
3. Science- giants 
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 یافته هايهمچنین . گذارد می تاثیر آنها شاخص هرشبر روي  ،که همینکرده اند به دانشمندان مرد منتشر 

. ش همبستگی وجود داردجامعه پژوه شاخص هرشتعداد کل انتشارات و میان که داد نشان  آنهاپژوهش 

به سیاهه مؤسسه اطالعات علمی شناسان که در  از بومنفر  18 شاخص هرش آنهادر مرحله دوم تحلیل، 
این دسته از افراد  شاخص هرشمتوسط . به دست آوردندعنوان دانشمندان پر استناد معرفی شده بودند را 

  .بود 54/1برابر با  آنها. ام پارامترو  45

داد که نشان  ه هایافت. کردرا براي برندگان جایزه نوبل محاسبه  شاخص هرش) Hirsh, 2005(هرش 
 نیز انجام شداو پژوهش دیگري که توسط . اند داشته 30حداقل  شاخص هرشبرندگان جایزه نوبل  84%

علوم ملی آکادمیک فیزیک و نجوم در سال عضوهاي برگزیده براي  شاخص هرشمتوسط داد نشان 
شاخص و  110تا  60 بازهدر دانان برجسته  فیزیک شاخص هرشکه متوسط کرد تاکید او . بود 46، 2005
  .است 197تا  120 در بازهپزشکی  شناس و دانشمندان زیست دانشمندان زیست هرش

و در (توجه به یک شاخص  آنهابیشتر این است که در به دست می آید  ه هاآنچه از بررسی این پیشین
دیگر منتشر شده پژوهشگران بدون در نظر گرفتن اثرهاي در ارزیابی کیفیت ) رششاخص ه هاموردبیشتر 

هاي انجام شده توسط هر یک از  ارزیابی کیفیت پژوهش .بوده استمورد توجه سنجی  هاي علم شاخص
راي تواند به عنوان معیاري مناسب ب می سنجی هاي علم با استفاده از شاخص مورد بررسیپژوهشگران 

ي دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه مسئوالن قرار ه هاعلمی پژوهشگران پژوهشکد ءارتقا سنجش میزان
را در توسعه علمی  آنهاهاي انجام شده توسط  ثیر پژوهشاو میزان ت آنهاسطح برونداد علمی   چرا که. گیرد

 ك هايمدریاد شده وضعیت پژوهش هاي کدام از  بر آن، در هیچ افزون .دهد ایران و جهان نشان می

 ،.اچهاي  شاخصپایه ي کشور به طور همزمان بر ه هایا پژوهشکد ه هایک از دانشگا هیچ نمایه شدهعلمی 
ساز  تواند زمینه است و می انهنوآورپژوهش این  از این رو،. مورد بررسی قرار نگرفته است. ام پارامترو . جی

  . باشدکشور  سازمانی درسطح هاي گوناگون مشابه بعدي در پژوهش هاي انجام 

  هاي پژوهش پرسش 

ي استنادي ه هادر هر یک از پایگا مطالعهمورد پژوهشگران   شده علمی نمایههاي وضعیت مدرك  .1
 چگونه است؟ 2009تا  2000ر در دوره ده ساله سکالا  وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل

ه هر یک از پایگادر  مطالعهمورد کلی پژوهشگران . ام پارامترو . جی ،.اچهاي  وضعیت شاخص .2
 چگونه است؟  2009تا  2000در دوره ده ساله  بررسیمورد ي استنادي ها

در هر سه پایگاه  مطالعهمورد کلی پژوهشگران . ام پارامترو . جی ،.اچهاي  وضعیت شاخص .3
 ، به تفکیک جنسیت چگونه است؟2009تا  2000استنادي مورد بررسی در دوره ده ساله 
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  ي پژوهشه هافرضی

ه در هر یک از پایگا مطالعهمورد پژوهشگران  نمایه شدهعلمی  مدرك هايوضعیت استناد به میان  .1
 .داري وجود دارد تفاوت معنی 2009تا  2000در دوره ده ساله  مورد بررسیي استنادي ها

به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه  مطالعهمورد کلی پژوهشگران  شاخص هرشمیزان میان  .2
 .داري وجود دارد تفاوت معنی 2009تا  2000در دوره ده ساله استنادي مورد بررسی 

به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه  مطالعهمورد کلی پژوهشگران . جی شاخصمیزان میان  .3
  .داري وجود دارد تفاوت معنی 2009تا  2000استنادي مورد بررسی در طی دوره ده ساله 

به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه استنادي  لعهمطامورد کلی پژوهشگران . ام پارامترمیزان میان  .4
 .داري وجود دارد تفاوت معنی 2009تا  2000مورد بررسی در طی دوره ده ساله 

  طرح پژوهش

تحلیل استنادي انجام  و اسنادي روش هايسنجی است که با  علم پژوهش هاياین پژوهش از نوع 
، وضعیت بر این اساس .شدروش تطبیقی استفاده  از ه هابه منظور تجزیه و تحلیل یافتهمچنین، . پذیرفت

پژوهش، با یکدیگر مورد  هدف هايپایه ي دانشگاه شهید بهشتی بر ه هاعلمی پژوهشکد مدرك هاي
  .مقایسه قرار گرفت

هیئت علمی و دانشجویان تمامی عضوهاي  نمایه شدهعلمی  مدرك هايپژوهش شامل این جامعه 
لوم محیطی، خانواده، لیزر و پالسما، گیاهان و مواد اولیه دارویی ي عه هامقطع دکتري تخصصی پژوهشکد

 اسکالرو اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در سه پایگاه استنادي وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل 

بررسی برونداد نیاز به با توجه به . بودپژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی  5نفر در  117تعداد این افراد . بود
به . گیري نبود ي دانشگاه شهید بهشتی، در این پژوهش نیازي به نمونهه هامام پژوهشگران پژوهشکدعلمی ت

ي دانشگاه شهید بهشتی به عنوان جامعه ه هاعلمی تمامی پژوهشگران پژوهشکد مدرك هاياین ترتیب، 
  .آماري این پژوهش در نظر گرفته شد

ي استنادي وب آو ه هاز طریق جستجو در پایگااطالعات مورد نیاز این پژوهش اگسترده اي از بخش 
نمایه علمی  مدرك هاياطالعات شامل این اطالعات . آمد به دست اسکالرو گوگل  ساینس، اسکوپوس

ي یاد شده و همچنین اطالعات ه هاي دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه هاپژوهشگران پژوهشکد شده
که بخشی دیگر از اطالعات -پژوهشگران  ه هايمشخصبا در پیوند ي ه هاداد. بود آنهاوضعیت استناد به 

ا مراجعه مستقیم به پایگاه و ب دانشگاهآن  سایت از وبنیز  -داد مورد نیاز این پژوهش را تشکیل می
و استنادها و  مدرك هااطالعات، با بررسی  گردآوريپس از . اطالعاتی مرکز آمار دانشگاه گردآوري شد
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 ه هاپایگامیان موجود  هاي سه پایگاه و همچنین اشتراكمیان تنادهاي مشترك و اس مدرك هاتعیین تعداد 

ی که به طور اختصاصی فقط در یک پایگاه معین نمایه شده بودند، مدرك هایبه صورت دو به دو، تعداد 
علمی و استنادهاي هر فرد در هر سه پایگاه با استفاده از فرمول  مدرك هايتعداد کل  ،سپس. مشخص شد

ي استنادي وب آو ساینس، ه هابه ترتیب براي نمایش پایگا Gو  W ،Sدر این فرمول . به دست آمد زیر
  .)1388روستا آزاد، ( براي نشان دادن تعداد، استفاده شد nو  اسکالراسکوپوس و گوگل 

n(W ∪ S ∪ G) = n(W) + n(S) + n(G) − n(W ∩ S) − n(W ∩ G) − n(S ∩ G) + n(W ∩ S ∩ G) 

و استنادهاي هر فرد در هر سه پایگاه مورد بررسی و نیز تعیین تعداد  مدرك هایین تعداد دقیق پس از تع
  :هاي زیر محاسبه شد جامعه پژوهش شاخصعضوهاي و استنادها، براي هر یک از  مدرك هاکل 

از اطالعات بازیابی شده فقط از پایگاه وب به دست آمده . ام پارامترو . جی ،هرشهاي شاخص  .1
  ؛ینسآو سا

از اطالعات بازیابی شده فقط از پایگاه به دست آمده . ام پارامترو . جی ،هرشهاي شاخص  .2
  ؛اسکوپوس

از اطالعات بازیابی شده فقط از پایگاه گوگل به دست آمده . ام پارامترو . جی ،هرشهاي شاخص  .3
  ؛اسکالر

ر این پژوهش به از کل اطالعات بازیابی شده از هر سه پایگاه که دبه دست آمده  شاخص هرش .4
 می شود؛کلی نامیده  شاخص هرشعنوان 

از کل اطالعات بازیابی شده از هر سه پایگاه که در این پژوهش به به دست آمده . جی شاخص .5
 می شود؛کلی نامیده . جی شاخصعنوان 

از کل اطالعات بازیابی شده از هر سه پایگاه که در این پژوهش به عنوان به دست آمده . ام پارامتر .6
  .می شودکلی نامیده . ام پارامتر

  ه هایافت

را زنان و  %8/24گروه پژوهشی،  14پژوهشکده و  5نفر پژوهشگر مورد بررسی در  117جمع از 
از آنها در  %9/47نفر پژوهشگر مورد بررسی،  117میان از  ،همچنین .دادندرا مردان تشکیل % 2/75

در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه  ،%5/14وم محیطی، در پژوهشکده عل ،%5/20پژوهشکده لیزر و پالسما، 
از نظر تعداد . مشغول کار بودنددر پژوهشکده اعجاز قرآن % 7/7در پژوهشکده خانواده و % 4/9دارویی، 

گروه پژوهشی،  5ي مورد بررسی، پژوهشکده علوم محیطی با ه هاي پژوهشی در پژوهشکده هاگرو
نخست ي ه هاگروه پژوهشی به ترتیب در رد 3گروه پژوهشی، خانواده با  4گیاهان و مواد اولیه دارویی با 
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رتبه پسین گروه پژوهشی در  1ي لیزر و پالسما و اعجاز علمی قرآن هر کدام با ه هاتا سوم، و پژوهشکد
دانشجوي % 4/44از پژوهشگران کل جامعه مورد بررسی داراي رتبه علمی استادیاري،  %47. داشتندقرار 

  .رتبه علمی استاد بودندداراي از پژوهشگران نیز % 4/3رتبه علمی دانشیاري و % 1/5دکتري، 

دهد که  جدول نشان میاین ي ه هایافت. تهیه شد 1پژوهش جدول  نخست پرسشبه منظور پاسخ به 
بیشترین  .ي مورد بررسی هیچ مدرکی نداشتنده هایک از پایگا از پژوهشگران مورد بررسی در هیچ% 3/33

پژوهشگران با . بودند% 5/38و % 4/56به ترتیب با  اندانشجویان دکتري و استادیاردر پیوند با داد این تع
ي مورد بررسی ه هاعلمی در پایگامدرك داراي  %6/2ي علمی دانشیاري و استادي نیز هر کدام با ه هارتب

تا  1میان سه پایگاه  ي مورد بررسی در هره هاي پژوهشی پژوهشکده هااز پژوهشگران گرو %9/52. بودندن
باالترین این مقدار به رتبه علمی دانشجویان دکتري و استادیاران به ترتیب با  .مدرك علمی داشتند 19
 مدرك هاياز پژوهشگران با رتبه علمی دانشیاري تعداد % 1/8همچنین . اختصاص داشت %2/45و  8/46%

علمی مدرك  19تا  1داراي ان با رتبه علمی استاد کدام از پژوهشگر هیچ. را دارا بودند 19تا  1میان علمی 
ي مورد بررسی با رتبه علمی ه هااز پژوهشگران پژوهشکد% 9/5. نبودندي مورد بررسی ه هادر پایگا

، لیزر و )%9/42(ي علوم محیطی ه هاپژوهشکداین افراد در  .داشتندمدرك  39تا  20 استادیار تعداد 
پژوهشگران با رتبه علمی  %6/55. بودند) %3/14(ن و مواد اولیه دارویی و پژوهشکده گیاها) %9/42(پالسما 

علمی استاد و دانشجویان دکتري به ترتیب با ه رتبافراد داراي  .داشتندو بیشتر مدرك  40استادیار تعداد 
کدام از پژوهشگران مورد بررسی با رتبه علمی دانشیار تعداد  هیچ. بودند پسیني ه هادر رد% 1/11و % 3/33

مدرك شود به طور متوسط پراکندگی  می دیده 1چنانچه در جدول . و بیشتر نداشتندعلمی  مدرك 40
ین معنی که تعداد ه اب .ي علمی بیشتر استه هارتبدیگر علمی منتشر شده در رتبه استادیار نسبت به  هاي

ي استنادي ه هاپایگامنابع نمایه شده در در  مدركبه انتشار اقدام این رتبه علمی عضوهاي داراي ز بیشتري ا
  .کرده اندمورد بررسی 

  

بازیابی شده اعضاي جامعه مورد بررسی از هر سه پایگاه وب آو ساینس،  مدرك هايتوزیع فراوانی تعداد کل  .1جدول 
 رتبه علمیپایه بر  اسکالراسکوپوس و گوگل 

تعداد کل 
 مدرك ها

  پژوهشکده

 رتبه علمی
 کل

 استاد دانشیار استادیار دکتري دانشجوي 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0 

علوم 
 محیطی

- - 6 4/15 - - - - 6 1/5 

 9/5 7 - - - - 8/12 5 1/5 2 خانواده



  
 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

144     

 

لیزر و 
 پالسما

19 7/48 1 6/2 1 6/2 - - 21 9/17 

گیاهان و 
مواد اولیه 

 دارویی

1 6/2 1 6/2 - - - - 2 7/1 

اعجاز 
 قرآن 

- - 2 1/5 - - 1 6/2 3 7/2 

 3/33 39 6/2 1 6/2 1 5/38 15 4/56 22  کل

 19تا  1

علوم 
 محیطی

1  6/1  13  21  - - - - 14  9/11  

  4/3  4 - - - -  8/4  3  6/1  1 خانواده

لیزر و 
 پالسما

23  1/37  5  1/8  2  2/3  - - 30  6/25  

گیاهان و 
مواد اولیه 

 دارویی

4  5/6  4  5/6  1  6/1  - - 9  7/7  

اعجاز 
 قرآن 

- - 3  8/4  2  2/3  - - 5  3/4  

  9/52  62  0  0  1/8  5  2/45  28  8/46  29  کل

  39تا  20

علوم 
  محیطی

- - 3  9/42  - - - - 3  7/2  

لیزر و 
 پالسما

- - 3  9/42  - - - - 3  7/2  

گیاهان و 
د اولیه موا

 دارویی

- - 1  3/14  - - - - 1  9/0  

  9/5  7  0  0  0  0  100  7  0  0  کل

 و بیشتر 40

علوم 
  محیطی

- - - - - - 1  1/11  1  9/0  

لیزر و 
 پالسما

- - 2  2/22  - -     2  7/1  

گیاهان و 
مواد اولیه 

 دارویی

1  1/11  2  2/22  - - 2  2/22  5  3/4  

  9/0  1 - - - -  1/11  1 - -اعجاز 
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 قرآن 

  7/77  9  3/33  3  0  0  6/55  5  1/11  1  لک

  

نشان  ه هایافت. تهیه شد اي براي هر شاخص جدول جداگانهدوم پژوهش  پرسشبه منظور پاسخ به 
تا  0در بازه ي مورد بررسی ه هاي پژوهشی پژوهشکده هابیشتر پژوهشگران گرو شاخص هرشدهد که  می

مفهوم که به این  .برابر با صفر دارند شاخص هرشي پژوهشی ه هااز پژوهشگران گرو %3/51. قرار دارد 2
 مدرك هايي استنادي مورد بررسی ندارند و یا اینکه ه هادر پایگا نمایه شدهعلمی مدرك یا این افراد 

ي پژوهشی مورد ه هااز پژوهشگران گرو %1/7. است  ا هیچ استنادي دریافت نکردههعلمی منتشر شده آن
ي پژوهشی ه هابیشتر پژوهشگران گرو. جی شاخص .آن داشتندو بیشتر از  6 شاخص هرشبررسی 

 شاخصي پژوهشی ه هااز پژوهشگران گرو %3/51. قرار دارد 2تا  0در بازه ي مورد بررسی ه هاپژوهشکد

از پژوهشگران برابر صفر بود  %1/53 شاخص هرشکه  این مورد با توجه به این .برابر با صفر دارند. جی
به دست و بیشتر را  6 شاخص جیي پژوهشی مورد بررسی ه هاز پژوهشگران گروا %5/16 .داردهمخوانی 

بود صفر برابر ي مورد بررسی ه هاي پژوهشی پژوهشکده هااز پژوهشگران گرو% 3/51. ام پارامتر .آوردند
 پارامتر. شود پژوهشگران در نظر گرفته می شاخص هرشاست که در محاسبه این پارامتر، آن علت و این به 

را پژوهشگري از گروه پژوهشی . ام پارامتربیشترین . آمد به دست 1و  67/0از پژوهشگران % 4/9، .ام
علمی خود دانشمندي  قلمروفرد در  ≈1mاگر تاکیده کرده که هرش . به دست آورد) 5/2(فیتوشیمی 

به العاده  فرد مورد نظر در زمینه موضوعی خود فوق ≈3mفرد دانشمندي موفق و اگر  ≈2mبرجسته، اگر 
، .پارامتر امبود  2009تا  2000در این پژوهش که دوره بررسی پژوهشگران محدود به سال . شمار می آید

باالیی  شاخص هرشیا این افراد مفهوم است که به آن این  .آمد به دست 1از پژوهشگران مقدار  12%
. استبوده  1 شاخص هرشو با  2008در سال براي نمونه علمی منتشر شده آنها  مدرك هاياند یا  داشته

بر پایه توان  به دست آمده براي آن را نمی 1مقدار برآورد می شود  شاخص هرشاز طریق . ام پارامترچون 
  .کرداطمینان تایید با  ،اي هستند موضوعی خود افراد برجسته قلمروپیشنهاد هرش مبنی بر اینکه این افراد در 

نشان  ها ي این جدولها داده. تهیه شد 4تا  2هاي داول سوم پژوهش ج پرسشبه منظور پاسخ به 
است و تنها  2و  0در بازه پژوهشگران زن  شاخص هرشدر هر سه پایگاه استنادي مورد بررسی دهد که  می

پژوهشگران مرد بیشتر  شاخص هرش. به دست آوردند 18برابر با  شاخص هرشاز پژوهشگران زن % 9/0
همچنین در . به دست آوردندو بیشتر از آن  6 شاخص هرشاز مردان % 1/7قرار دارد و  5تا  0در بازه 

از پژوهشگران % 9/0است و تنها  3 تا 0در بازه پژوهشگران زن . جی شاخصي استنادي مورد نظر ه هاپایگا
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قرار دارد  6تا  0در بازه پژوهشگران مرد بیشتر . جی شاخص. به دست آوردند 27برابر با . جی شاخصزن 
 0پژوهشگران زن به ترتیب . ام پارامتر. به دست آمدو بیشتر از آن  7. جی شاخصاز مردان % 7/9 يبرا و

 پارامتراز پژوهشگران زن و مرد  %3/51. است) %7/1( 2و ) 6/2%( 1، )9/0%( 5/0، )9/0%( 3/0، )9/17%(

در بازه پژوهشگران مرد . ام پارامتر. است% 3/33که از این مقدار سهم مردان به دست آوردند  0برابر با . ام
از % 4/9براي قرار دارد، همچنین  6/0تا  0در بازه مردان بیشتر . ام پارامترولی،  .پراکنده است 5/2و  0

  ).4تا  2ي هاجدول (برآورد شد  1برابر با . ام پارامترمردان 

  

، اسکوپوس وب آو ساینساه استنادي جامعه مورد بررسی از هر سه پایگعضوهاي کلی  شاخص هرشتوزیع فراوانی  .2جدول 
  جنسیت پژوهشگرانپایه بر  اسکالر و گوگل

 شاخص هرش

  کلی
  جمع  23  22  18  15  10  7  6  5  4  3  2  1  0

  زن
  29 - -  1 - - - - - - -  3  4  21  تعداد

  24,8 - -  0,9 - - - - - - -  2,6  3,4  17,9  درصد

  مرد
  88  1  1 -  1  1  1  2  3  9  4  10  16  39  تعداد

  75,2  0,9  0,9 -  0,9  0,9  0,9  1,7  2,6  7,7  3,4  8,5  13,7  33,3  درصد

  جمع
  117  1  1  1  1  1  1  2  3  9  4  13  20  60  تعداد

  100  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  1,7  2,6  7,7  3,4  11,1  17,1  51,3  درصد

  

، اسکوپوس و ساینس وب آوجامعه مورد بررسی از هر سه پایگاه استنادي عضوهاي کلی . جی شاخصتوزیع فراوانی  .3جدول 
  جنسیت پژوهشگرانپایه بر  اسکالر گوگل

. جی شاخص

  کلی
  جمع  33  32  27  20  12  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

  زن
  29 - -  1 - - - - - - - - -  1  3  3  21  تعداد

  8/24 - -  9/0 - - - - - - - - -  9/0  6/2  6/2  9/17  درصد

  مرد
  88  1  1 -  1  1  2  1  1  2  8  3  3  6  12  7  39  تعداد

  2/75  9/0  9/0 -  9/0  9/0  7/1  9/0  9/0  1,7  8/6  6/2  6/2  1/5  3/10  6  3/33  درصد

  جمع
  117  1  1  1  1  1  2  1  1  2  8  3  3  7  15  10  60  تعداد

  100  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  7/1  9/0  9/0  7/1  8/6  6/2  6/2  6  8/12  5/8  3/51  درصد
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، اسکوپوس و وب آو ساینسمورد بررسی از هر سه پایگاه استنادي  جامعهعضوهاي کلی . ام پارامترتوزیع فراوانی  .4جدول 
  جنسیت پژوهشگرانپایه بر  اسکالر گوگل

  جمع  5/2  4/2  2  6/1  4/1  3/1  2/1  1/1  1  7/0  6/0  5/0  4/0  3/0  1/0  0  کلی. ام پارامتر

  زن
  29 - -  2 - - - - -  3 -  1  1 -  1 -  21  تعداد

  8/24 - -  7/1 - - - - -  6/2 -  9/0  9/0 -  9/0 -  9/17  درصد

  مرد
  88  1  1 -  1  1  2  1  1  11  2  10  6  5  5  2  39  تعداد

  2/75  9/0  9/0 -  9/0  9/0  7/1  9/0  9/0  4/9  7/1  5/8  1/5  3/4  3/4  7/1  3/33  درصد

  جمع
  117  1  1  2  1  1  2  1  1  14  2  11  7  5  6  2  60  تعداد

  100  9/0  9/0  7/1  9/0  9/0  7/1  9/0  9/0  12  7/1  4/9  6  3/4  1/5  7/1  3/51  درصد

  

از آزمون قرینه ناپارامتریک آزمون  ه هاپس از آزمایش نرمال بودن داد ه هابه منظور آزمون فرضی
) احتمال( Pبا توجه به اینکه مقدار . والیس استفاده شد -تحلیل واریانس یک عاملی یعنی آزمون کروسکال

داري از پیش تعیین شده  سطح معنی و این مقدار بیشتر ازبه دست آمد  933/0نخست براي آزمون فرضیه 
 ي تفاوتدار شواهد کافی براي تائید معنی ،دیگرسخنی به . شود است، بنابراین فرض صفر تائید می) 05/0(

ي دانشگاه شهید بهشتی در ه هاپژوهشگران پژوهشکد نمایه شدهعلمی  مدرك هايوضعیت استناد به میان 
میان نبود تفاوت . وجود ندارد اسکالر، اسکوپوس و گوگل ي استنادي وب آو ساینسه هاهر یک از پایگا

از  %39ي استنادي به این دلیل است که ه هاعلمی پژوهشگران در پایگا مدرك هايوضعیت استناد به 
نداشتند و همچنین اي  نمایه شدهاستنادي مورد مطالعه هیچ مدرك علمی   پژوهشگران در هر سه پایگاه

   .استنادي مورد مطالعه هیچ استنادي دریافت نکردند  سه پایگاهاز پژوهشگران در هر % 4/50

داري از  و این مقدار از سطح معنیبرآورد شد  005/0برابر با  شاخص هرشبراي ) احتمال( Pمقدار 
شاخص میزان میان  ،دیگرسخنی به . شود فرض صفر رد می ،بنابراین .کمتر است) 05/0(پیش تعیین شده 

ي دانشگاه شهید بهشتی به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه استنادي ه هاژوهشکدکلی پژوهشگران پ هرش
ناشی از  به احتمالاین تفاوت . داري وجود دارد تفاوت معنی 2009تا  2000مورد بررسی در دوره ده ساله 

کم بودن تعداد پژوهشگران زن در مقایسه با تعداد پژوهشگران مرد در جامعه آماري پژوهش است که به 
پایین بودن تعداد  ،ي استنادي مورد مطالعهه هازنان در پایگا نمایه شدهعلمی مدرك  تريانتشار تعداد کم

  .استانجامیده زنان  شاخص هرشپایین بودن پی آن و در  آنهاعلمی منتشر شده  مدرك هاياستناد به 

داري از  سطح معنی و این مقدار ازبه دست آمد  003/0برابر با . جی شاخصبراي ) احتمال( Pمقدار 
 شاخصمیزان میان  ،دیگرسخنی به . شود فرض صفر رد می ،بنابراین .کمتر است) 05/0(پیش تعیین شده 

ي دانشگاه شهید بهشتی به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه استنادي ه هاکلی پژوهشگران پژوهشکد. جی
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چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، . د داردداري وجو تفاوت معنی 2009تا  2000مورد بررسی در دوره ده ساله 
تفاوت در  از نظرمردان و زنان  شاخص هرشمیان است و چون  شاخص هرشاز  اثرگرفته. جی شاخص

. جی شاخصبنابراین میان تعداد پژوهشگران زن و مرد در جامعه آماري پژوهش تفاوت وجود دارد، 

  .می آیدوجود ه مردان و زنان نیز این تفاوت ب

داري از  و این مقدار از سطح معنی برآورد شد 34/0کلی برابر با . ام پارامتربراي ) احتمال( Pمقدار 
کافی دلیل هاي  ،دیگر سخنیبه . شود فرض صفر تائید می ،بنابراین .بیشتر است) 05/0(پیش تعیین شده 

نشگاه شهید بهشتی ي داه هاکلی پژوهشگران پژوهشکد .ام میزان پارامترمیان  ي تفاوتدار براي تائید معنی
. وجود ندارد 2009تا  2000به تفکیک جنسیت در هر سه پایگاه استنادي مورد بررسی در دوره ده ساله 

ي استنادي مورد مطالعه به این دلیل است ه هاکلی پژوهشگران در پایگا. ام پارامترمیزان میان نبود تفاوت 
معه آماري پژوهش، یکی از پژوهشگران زن که با وجود تعداد کم پژوهشگران زن نسبت به مرد در جا

نمایه علمی  مدرك هايي محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی از نظر تعداد ه هاگروه پژوهشی آالیند
پژوهشگران زن در  دیگري استنادي مورد بررسی و نیز تعداد استنادهاي دریافتی نسبت به ه هادر پایگا شده

 پارامترچون  .انجامیداین پژوهشگر  شاخص هرشافزایش میزان ه این برتري ب .جایگاه باالیی قرار داشت

به و آمد  به دستاین پژوهشگر عدد باالیی . ام پارامترشود،  محاسبه می شاخص هرشنیز از طریق . ام
  .انجامیدزنان . ام پارامترافزایش متوسط 

  

  گیري بحث و نتیجه

مدرك شگران مورد مطالعه هیچ از پژوه% 3/33آن است که  نشانگرپژوهش  ه هاتحلیل یافت
ي استنادي مورد بررسی منتشر نکردند و درصد بیشتري از این میزان مربوط به ه هاعلمی در پایگا

ي استنادي ه هادر پایگا نمایه شدهعلمی  مدرك هايرسد عدم انتشار  به نظر می. دانشجویان دکتري است
منتشر شده و  مدرك هايبه ویژه اي کتري توجه المللی به این دلیل است که در پذیرش دانشجویان د بین

ي ه هاریزان پژوهشکد ن و برنامهمسئوالسوي ي استنادي مورد مطالعه از ه هادر پایگا آنها ننمایه شد
 مدرك هايتعداد بیشتر نشان دهنده ي پژوهش ه هاهمچنین یافت. گیرد دانشگاه شهید بهشتی صورت نمی

توان دلیل آن را هم تالش استادیاران براي  می .ي مورد مطالعه استه هااستادیاران در پایگا نمایه شده
 ءبراي ارتقا ه هاریزان پژوهشکد ن و برنامههاي تشویقی مسئوال علمی باالتر و هم سیاستدرجه ارتقاء به 

مدرك پراکندگی میانگین ي پژوهش نشان داد به طور ه هاچنانچه یافت. علمی پژوهشگران خود بیان کرد
معنی که تعداد به این  .ي علمی بیشتر استه هارتبدیگر استادیاران نسبت به توسط منتشر شده  علمی هاي
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در مهم نکته . مدرك منتشر کرده اندي استنادي مورد بررسی ه هادر پایگاگروه این عضوهاي بیشتري از 
ي استنادي ه هایگاعلمی در پا مدرك هايي علمی دانشیار و استاد در انتشار ه هااست که رتبآن این مورد 

جایگاه پایدار شدن به دلیل  به احتمالاین امر  .مورد بررسی نسبت به استادیاران در جایگاه پایینی قرار دارند
علمی در  مدرك هاياست که احساس نیازي به انتشار  اننسبت به استادیار انو دانشیار انعلمی استاد

ي ه هاریزان پژوهشکد ن و برنامهشود مسئوال یشنهاد میدر این مورد پ .کنند اطالعاتی معتبر نمیهاي بستر
براي انتشار  انو استاد اندر دانشیار ،هاي تشویقی و حتی تنبیهی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از سیاست

  . انگیزه ایجاد کنندي استنادي ه هاعلمی در پایگا مدرك هاي

یابیم  آمده در این پژوهش در می دست به. ام پارامترو . جی ،.اچهاي  ر شاخصابا توجه به مقد
. پژوهشگران مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارندبیشتر   و تعداد کل استنادهاي مدرك هاکه تعداد کل 

را به دست دهد و  یافته هاتوانست این  هاي خام نمی و شاخص ه هابا استفاده از دادبررسی بدیهی است که 
را که در توصیف ارائه شده  ه هاي دیگري از یافته هاي کیفی توانست جنبها استفاده همزمان از این شاخص

  .ارائه نمایدبود 

، کلی و جونیونس )Guan & Gao, 2008(ي پژوهش گان و گائو ه هاي این پژوهش با یافته هایافت
)Kelly & Jennions, 2006( کورن و میهو ،)Cronin & Meho, 2006 ( که افزایش میزان استنادها و

در پژوهش . ، همسو استاثرگذار دانستند شاخص هرشموضوعی مورد نظر را در افزایش  قلمروچنین هم
، مقدار کم .پارامتر امو . جی شاخصآن در پی و  شاخص هرشپایین بودن دلیل هاي یکی از  ،حاضر
این یافته با  .می باشد آنهاپژوهشگران و نیز پایین بودن میزان استناد به  نمایه شدهعلمی  مدرك هايتعداد 

ي ه هابا یافت جاري،پژوهش  یافته هاي. همسو است) Guan & Gao, 2008(ي پژوهش گان و گائو ه هایافت
مفهوم که در این پژوهش به این . همسو نیست )Kelly & Jennions, 2006( پژوهش کلی و جونیونس
وهش نیز همانند پژوهش در این پژ ،همچنین .نداردنقش چندانی  مدرك هاجنسیت در میزان انتشار 

 یافته هايتائید شد و . جی شاخصو  شاخص هرشمیان وجود همبستگی  )Schreiber, 2010( اسکریبر

  .ها نشان داد شاخصمیان را   g≤h پژوهش وجود رابطه 

پژوهشگران در این پژوهش به این خاطر  دیگرهاي مورد مطالعه  پایین بودن شاخص دلیل هايیکی از 
ي ه هارتبدیگر از کل جامعه مورد بررسی دانشجوي دکتري بودند که نسبت به  %45به بود که نزدیک 

هاي  پایین بودن شاخصدلیل هاي یکی دیگر از . بودندکرده علمی کمتري منتشر مدرك علمی تعداد 
پژوهشگران جامعه  نمایه شدهعلمی  مدرك هايپژوهش تعداد کم استناد به  ددر جامعه مورشده بررسی 
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بازیابی شده از گوگل (غیر انگلیسی زبان  مدرك هايرسد تعداد استناد به  به نظر می. بودررسی مورد ب
حتی اگر مدرك انگلیسی معادل غیر  .نیستاو انگلیسی  مدرك هايیک پژوهشگر قابل مقایسه با ) اسکالر

زبان فارسی  اگر پژوهشگر ایرانی مدرك علمی بسیار ارزشمندي را بهبراي نمونه، . انگلیسی آن باشد
 احتمال این که یکدر نتیجه . بپردازدبه مطالعه آن ممکن است بتواند خواننده خارجی اندك بنویسد، 

نوشته هاي اگر همین پژوهشگر . کند بسیار کم خواهد بودپژوهشگر خارجی به کار او توجه و یا استناد 
پذیري  میزان دسترس. خواهد داشتخود را به زبان انگلیسی منتشر نماید شانس دریافت استناد بیشتري 

در پژوهش خود به آن اشاره ) Guan & Gao, 2008(گونه که گان و گائو  منتشر شده همان مدرك هاي
مدرك پذیري به  چرا که هر چقدر میزان دسترس .است اثرگذارسنجی  هاي علم کردند بر روي شاخص

 هاي علم یشتر شده و در نهایت به افزایش شاخصعلمی بیشتر باشد تعداد استنادها نیز به همان میزان ب هاي

  .انجامیدسنجی خواهد 

، کردخود به آن اشاره   در پژهش) 1388(که همانطور که روستا آزاد گفت توان  طور خالصه می به
یی مانند کشور محل سکونت، ه هامولف تاثیرزیر ي موضوعی مشابه نیز ه هاحتی در زمین شاخص هرش

 شاخصپذیري تاثیربا توجه به . ان شاغل و زبان استپژوهشگری، تعداد پژوهش امکانات موجود، بودجه

 اثرگذارنیز . ام پارامترو . جی شاخصرا در میزان  ه هاتوان این مولف می شاخص هرشاز . ام پارامترو . جی

یی که داراي ه هابایستی این نکته را هم بیان نمود که پژوهشگران پژوهشکد ،براین افزون. دانست
ي گیاهان و مواد اولیه دارویی، علوم محیطی و ه هاهاي تخصصی علوم پایه بودند همانند پژوهشکد لمروق

پژوهشگران  قلمرو تخصصیي بهداشت خانواده و اعجاز قرآن که ه هالیزر و پالسما نسبت به پژوهشکد
الزم  ،بنابراین .آوردندبه دست هاي باالیی  ، میزان شاخصپیوند داشتعلوم اجتماعی و علوم انسانی با  آنها

هاي تخصصی علوم  قلمرویی که داراي ه های به پژوهشکدشپژوهي ه هاامکانات و بودجارائه به است 
مدرك تولید بیشتر به تواند  میچنین توجهی چرا که  .توجه بیشتري داشتاجتماعی و علوم انسانی هستند 

ي ه هاپژوهشگران پژوهشکد ه هاياستفاده از تجرب ،در این میان .بیانجامدگذار و با کیفیت تاثیرعلمی  هاي
تواند بارقه امید و انگیزه را در  میداشتند علمی قابل توجه و اثرگذاري  مدرك هايعلوم پایه که تعداد 

 ن و برنامهالزام مسئوال ،همچنین. روشن نگاه دارد ه هاپژوهشکددیگر کار  رشد و بالندگی پژوهشگران تازه

ي ه هادر پایگا نمایه شدهعلمی  مدرك هايدانشگاه شهید بهشتی در مورد انتشار ي ه هاریزان پژوهشکد
بخش و تنبیهی براي  هاي تشویقی و انگیزه المللی توسط دانشجویان دکتري، استفاده از سیاست استنادي بین
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در و  شده نمایهعلمی  مدرك هايتعداد تواند در افزایش  می ه هااستادیاران، دانشیاران و استادان پژوهشکد
  .سودمند باشدسنجی  هاي علم آن افزایش میزان استناد و شاخص پی
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