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Abstract 
 

Background and purpose: There are some strengths and weaknesses in current indicators of 

scientometrics. This study aimed to present a new index of scientometrics in evaluating scientific output 

of Iranian medical journals. 

Materials and methods: This exploratory analytical study was done with a scientometric 

approach in scientific output of 108 medical science journals indexed in Scopus and 63 scientific output 

of the universities of medical sciences in Iran, 2018. Data were collected using a checklist that included 

scientometric factors. The inclusion criteria was to have at least two articles indexed in the Scopus 

database and at least one citation. The index to be calculated was the ratio of the number of articles with 

at least one citation to zero according to the Odds index. 

Results: Findings showed that the mean h-index of journals was 14.06 and the mean O-index 

was 2.29. In universities, the highest mean values of O-index, h-index, and h5-index were 2.724, 85.8, 

and 45.7, respectively belonging to type I universities. There were significant relationships in O, h, and 

h5 indices between the three types of universities (P= 0.000). 

Conclusion: According to this study, the O-index was correlated with the h-index and could be 

very useful in evaluating the scientific output of universities and journals alongside other indices. 
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 پژوهشی

 : شاخص جدید براي ارزیابی وضعیت استناداتOشاخص 
  

  زهرا فروغی   
     صفیه طهماسبی لیمونی   

  میترا قیاسی   
  چکیده

مطالعــه بــا هــدف ارائــه  نیــا ،یموجود علم ســنج يهاصشاخ تیوضع نقاط قوت و ضعف توجه به با و هدف: سابقه
  .پذیرفتانجام  رانیا یعلوم پزشک يها دانشگاهمجالت و  یداد علمبرون یابیارز يبرا یعلم سنج دیشاخص جد

مجله  108 یعلم داتیتول يبر رو 1397در سال  ی،علم سنج کردیبا رو یلیتحل -یمطالعه اکتشاف نیا ها:مواد و روش
ز ا ها بــا اســتفادهگردآوري داده پذیرفت. به منظورکشور انجام  یدانشگاه علوم پزشک 63و ی با نمایه اسکوپوس علوم پزشک

 2ورود داشتن حــداقل  اریمع .یدردگ جستجواست در پایگاه اسکوپوس  یعلم سنج يها ریمتغ رندهیکه در برگ یستیچک ل
شاخص مورد محاسبه نسبت تعداد مقاالت بــا . ه استبه مقاالت بود یافتیاستناد در کیاسکوپوس و حداقل  گاهیمقاله در پا

  است. Oشاخصم استناد حداقل یک به استنادات صفر براساس مفهو
  ، مجــالت  Oشــاخص نیانگیــو م 06/14مجــالت  hشــاخص  نیانگیــاستنادات نشان داد کــه م يگزارش آمار ها:یافته

کــه  h5، 7/45 شــاخصو  h ،8/85شــاخص  ،O ،724/2صشــاخ نیانگیــم نیبــاالتر هادر دانشگاه .به دست آمده است 29/2
 يارتبــاط معنــا دار یدانشــگاه پیــدر ســه ت O ،h  ،h5 ســه شــاخص نیب است واست، بوده  کی پیت هايدانشگاهه متعلق ب

  ).=000/0P(وجود داشت
 و نشریات ها دانشگاه یداد علمبرون یابیتواند در ارزیمهمبستگی دارد و  hبا شاخص  oدر مجموع شاخص  استنتاج:

  .ها باشدشاخص ریکارآمد بوده و مکمل سا اریبس
  

  ، اسکوپوسها مجالت، دانشگاه ،یداد علمبرون ،یسنج شاخص علم واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
گیري علــم اســت کــه همــه دانش اندازه یسنج علم

هاي کمی مربوط به تولید و انتشار دانــش ها و مدلروش
اي سنجی ارزیابی کمی و مقایســه علم گیرد.را در بر می

ها، در رابطه با پیشرفت دانش بر روي پژوهشگران، گروه
   نیــعــالوه بــر ا ).1(دهــدرها انجــام مــیو کشــو مؤسسات

 ،اندازها چشم ها،تیاولوی ـابیارز ـقیاز طر یسـنج علم
 نهیبا هز بودجه بودجـه، تـوازن صیدر تخصـ هـا،تیظرف

 نیترجیاز را یکی ).2(دارد یو ارتقاي مؤسسات نقـش مهمـ
پژوهشـــگران و  یعلمـــ داتیـــتول یابیـــارز يهـــاروش

مختلف  يهاوهیاز ش استفاده ها،ه به آنوابست يهاسازمان
 یاطالعــات يهاگاهیاز پا یکیاست که توسط  یسنجعلم

 کیبه عنوان  ياستناد لیتحل .)3(ردیگیمانجام  ياستناد
 .ردیــگیقرار م مورد استفاده یسنج مهم علم اریبس اریمع

  هـاي استنـاديهـا و پایـگاهسنجـی، نمایه ابزارهـاي علـم
  

 :sa.tahmasebi2@Gmail.com E-mail          قائمشهر، مجتمع دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بابل   -اتوبان بابل 3کیلومتر : بابل -صفیه طهماسبی مولف مسئول:

  گروه علم اطالعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران
 : 11/8/1398تاریخ تصویب :              3/6/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            3/6/1398 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

ها و مقاالت منتشر شده و مقــاالتی هستند که میان کتاب
اساس  .)3(کننددهند، پیوند ایجاد میکه به آن استناد می

 ،شامل مولفــان یاساس ریچهار متغ یبر بررس یسنج کار علم
بــر  ی. علــم ســنجاست استناداتو  ابعمن ،یانتشارات علم

بــا  رهــایمتغ نیــجداگانــه ا یآن است با استفاده از بررســ
 صیخصــا هاآنبر  یمبتن يهامناسب از شاخص یبیترک

جایگــاه  نیــی. تع)4(ســازد انیــنمارا  یعلم و پــژوهش علمــ
علم جهانی، رتبه کشــور و  توسعه درمشارکت  زانیعلمی، م
که در اســنادي چــون نقشــه  هاییها و دیگر شاخصدانشگاه

 هــاياند، به کمک ارزیابیجامع علمی کشور مشخص شده
عــدم توجــه مناســب بــه نتــایج و  پذیردانجام می یسنج علم
ها، ممکن اســت کم اهمیت تلقی کردن آن سنجی و علم

رو توجه دقیق به جزئیات از این، عواقب سوء داشته باشد
ردي و قــوي الزم ها، براي تولید نتــایج کــاربو روش آن

ســنجی  هاي مختلفی در علــمنون شاخصتاک .)5،6(تاس
در بخش مربوط به استنادات ارائه شــده اســت کــه نقــاط 

 يهامحدودیتقوت وضعف خاص (همانند درنظر نگرفتن 
 و علمــی مختلــفي هــازمینــه ارجاعات تعداد در موجود
، شده منتشر مقاالت تعداد بهبودن  محدود، مختلف مجالت

و ...)  یعلمــ يهــاتفــاوت مجــالت و رشــتهظر نگــرفتن در ن
لذا، این مطالعه با هــدف ارائــه یــک شــاخص  خود را دارند.

هــاي موجــود باشــد تــا جدید که بتواند مکمل سایر شاخص
تــري را دریافــت به موجب آن مقــاالتی کــه اســتنادات کــم

هــا در نظــر گرفتــه شــوند، صــورت اند نیــز در ارزیــابیکرده
 ارزیابیبراي  O-indexشاخص . در این مطالعه پذیرفته است

  ها محاسبه گردید.وضعیت استنادات مجالت و دانشگاه
  

  هامواد و روش 
و با  ابانهیاز نوع ارز یشیمایپ یپژوهش در این مطالعه

 Oddsبراســاس مفهــوم  Oشــاخص  ی،سنج علم کردیرو
نسبت تعداد مقاالت داراي استناد به مقاالت بدون استناد 

ــارت. اســ ــه آم ــا يجامع ــه نی ــدهیر برگد مطالع ــلک رن  هی
علــوم  دانشــگاه 63ی بــا نمایــه اســکوپوس علمــ داتیتول

ها آن ستیاست که ل یپژوهش پیدر سه ت ی ایرانپزشک

 افــتیدر یاز وزارت بهداشت، درمان و آمــوزش پزشــک
ایران با نمایه  یعلوم پزشک هايهمجل هیکلهمچنین  و شد

وزارت  اتینشــر ونیســیمک دییــمــورد تاکــه  اسکوپوس
 .)7(باشــدی است، مــیبهداشت و درمان و آموزش پزشک

و  یعلــوم پزشــک يهاهمه دانشگاهحجم نمونه، در مورد 
 گــاهیکــه در پا رانیــکشــور ا یهمه مجالت علوم پزشــک

شوند یم هینما )www.scopus.com(اسکوپوس ياستناد
روش  به يریگ. نمونهاندبوده مطالعه نیا يجز نمونه آمار

مــورد پــژوهش قــرار  ،بوده است و کل جامعه يسرشمار
ــ ــت. در حــال حاضــر  هگرفت ــر 111اس ــهیدر ح هینش  ط

بانک  نیاسکوپوس در ا هیابا نم یعلوم پزشک یموضوع
کــه در زمــان  هینشــر 108کــه  اســتموجــود  یاطالعــات

در سایت مجله قابل بازیابی بوده اســت،  گیري وبنمونه
نشــریات بــه تفکیــک زبــان و  دیــلحــاظ گرداین مطالعه 

 اریــ. معانتشار و دوره انتشار مــورد بررســی قــرار گرفتنــد
اســکوپوس  گاهیمقاله در پا 2حداقل داشتن  شامل، ورود

براي مجــالت و به مقاالت  یافتیاستناد در کیو حداقل 
هــا از چــک داده يگــردآور يبــرا .ه استبودها دانشگاه 

باشــد نجی مــیســعلــم  يرهــایمتغ رنــدهیکــه در برگ یســتیل
 نیــموجــود در ا يهــایرمتغبرخــی  استفاده گردیــده اســت.

در اســفند مــاه ســال اســکوپوس  گــاهیدر پا ســتیچک ل
هاي و برخی دیگر براساس فرمول دیجستجو گرد 1397

بــه نیــز  O-indexجدیــد شاخص و  موجود به دست آمد
 گــاهیپاصــورت دســتی محاســبه گردیــد. علــت انتخــاب 

ست که اسکوپوس یــک آن ا جهت جستجو اسکوپوس
 علــم يهــابوده و قادر به محاسبه شاخص ياستنادپایگاه 

 یموسســات علمــ یمجالت و حتــ ،محققان يبرا یسنج
 یقــاتیهــا و مراکــز تحقپژوهشــکده ،هــاهماننــد دانشــگاه

مقــاالت  تیــدر نهاو  لیــپروفا یابیــه منظور بازب باشد.یم
 گــاهیر پادمطالعــه  ، دسترسی و محاسبه متغیرهــايهادانشگاه

 اسکوپوس گاهیاپ يصفحه جستجو دراسکوپوس،  ياستناد
 آدرس ،)Affiliations(قســمت  هاسآدر يجستجو قسمت از

 لیــپروفا وارد گردید که در نتیجــهانشگاه هر داستاندارد 
تولیدات علمی،  ،و از طریق پروفایل شد یابیدانشگاه باز
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 علــمهــاي تعداد استنادات به مقاالت و همچنین شاخص
بــه فهرســت  یجهت دسترس دست آمد.هی مربوطه بسنج

 اســکوپوس گاهیپا شده در هیکشور نمایمجالت علوم پزشک
، درمــان و آمــوزش وب سایت معتبر وزارت بهداشــت به

ــه) /http://journals.research.ac.ir( پزشــکی  ، ومراجع
 با نمایه اســکوپوس کشور یمجالت علوم پزشک هیکل ستیل

سپس با جستجو نام مجلــه و شــماره  .)7(استخراج گردید
هــر مجلــه در پایگــاه  )ISSN( المللیسریال استاندارد بین

اسکوپوس، به اطالعاتی همانند تعداد مقاالت منتشر شده 
هر مجله به تفکیک سال، تعداد استنادات دریافتی به هــر 

ها مقاله و تعداد مقاالت بدون استناد بازیابی گردید. داده
ر چــک لیســت تهیــه شــده بــراي ایــن دپس از استخراج 

براساس گــزارش پایگــاه  h. شاخص مطالعه ثبت گردید
سامانه علم  براساس گزارشنیز  5hشاخص اسکوپوس و 

هــا پــس داده هاي وزارت بهداشت است.سنجی دانشگاه
شــده و در  22نســخه  SPSSافــزار وارد نرم ياز گردآور

 بیضــر ياهبا استفاده از آزمون ،05/0 يداریسطح معن
 عیو با توجه به توز اریمعو انحراف ونیرگرس ی،همبستگ
 يآمــار يهــاآزمون باها نرمال بودن نمونه ریغ اینرمال و 

و کنــدل  واآنــو س،یمستقل، کروسکال والــ t ،یتنیمن و
 .ندقرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

  

  یافته ها
 مجله مصــوب کمیســیون نشــریات 108در این مطالعه، 

ی بــا نمایــه اســکوپوس مــورد مطالعــه قــرار علــوم پزشــک
گرفتند.گزارش آماري استنادات نشــان داد کــه میــانگین 

ــا 2، حــداقل 43(حــداکثر  06/14مجــالت  hشــاخص  ) ب
 و بــاالترین مجلــه، هــر براياست و  91/7انحراف معیار 

بــوده اســت. میــانگین  2 و 43 ترتیــب بــه استناد ترینکم
) با 16/0حداقل ، 37(حداکثر  29/2، مجالت Oشاخص 

 یجهت محاسبه فراوان .به دست آمد 66/3انحراف معیار 
هــا از داده نرمــال ریــغ عیــتوز لیبه دل مجالت Oشاخص 

زبان مجالت به تفکیک  .دیاستفاده گرد یتنیوآزمون من
گرفتنــد.  نیــز مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مجــالت انتشــار

   و 9/14مجلــه بــه زبــان انگلیســی  h، 92میانگین شــاخص
 ) (طبــق=-000/0Pاســت ( 13/9فارســی  - مجله انگلیسی 16

مجــالت بــراي  Oشــاخص ). رتبه میــانگین t-testآزمون 
 88/27ی فارســ- یســیانگلهــاي لهمجو  13/59انگلیسی زبان 

) Sig =0 /000( يداریکه مقــدار معنــ ییو از آنجااست 
) من ویتنی تست( به دست آمد يداریتر از سطح معنکم

 یســیمجــالت انگل Oشــاخص  نیکه ب کرد بیانتوان یم
 يداریتفــاوت معنــنیز  یسانگلی -یزبان با مجالت فارس

بــراي دو گــروه  Oو برابــري میــانگین شــاخص  وجود دارد
    شود.پذیرفته نمی فارسی - مجالت انگلیسی و انگلیسی

 Oشــاخص  نیانگیــمگزارش آماري نشــان داد کــه 
ــالت ــی مج ــان انگلیس ــه زب ــی  -ب ــم و 92/0فارس    نینگای

ــراي ــاخص ب ــن ش ــان انگل ای ــه زب ــالت ب ــیمج    53/2 یس
اســاس دوره مجــالت مــورد مطالعــه بر Oشــاخص است. 
ــار ــه ( )Ferquency(انتش ــه)Monthly(ماهنام  ، دو ماهنام

)Biomonthly(فصــــــلنامه ،)Quartery(دو ســـــــاالنه ، 
)Bianually( و پیوسته)Continious(  (و  هیمورد تجز زین

بــراي مجالتــی شاخص این  نینگایم. قرار گرفتند لیتحل
 ، مجــالت دو2شــوند که به صــورت ماهنامــه منتشــر مــی

مجالت  3/2 ، مجالت با دوره انتشار فصلنامه8/1ماهنامه 
بــه  4شــوند و مجالتی که پیوسته چاپ می 3/1دو ساالنه 

  ).1ره (جدول شما دست آمده است
  

 یمجــالت علــوم پزشــک Oشاخص  یفیآمار توص :1جدول شماره 
  براساس زبان و دوره انتشار اسکوپوس هیر با نماکشو

  

  مجالت Odds شاخص زبان/دوره  میانگین ±انحراف معیار  واریانس  میانه  حداکثر  حداقل
19/0  1/2  94/0  233/0  92/0 ± 48/0   مجالت زبان انتشار  فارسی- انگلیسی 

  انگلیسی 92/3± 53/2  39/15  91/1  37  16/0 مجالتدوره انتشار 
  ماهنامه  2 37/1±  8/1  52/1  8/4  6/0
  دو ماهنامه  3/1±8/1  6/1  7/1  05/0  7/5

  فصلنامه 3/2±7/4  4/22  4/1  37  16/0
6/0  4/2  1/1  6/0  3/1 ± 77/0   دو ساالنه 
1/1  1/8  9/3  3/6  08/4 ± 5/2   وستهیپ 

  
پس از آنــالیز مجــالت براســاس دوره انتشــار (طبــق 

داري والیس) و استخراج مقدار معنــی -تست کروسکال
تــوان )، مــیSig=  135/0داري (تــر از ســطح معنــیبــیش

 5داري بــین میــانگین رتبــه ایــن گفت که تفــاوت معنــی
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 پژوهشی

معنا اســت کــه دوره انتشــار این بدان گروه وجود ندارد. 
 هیکشور با نما یمجالت علوم پزشک Oشاخص در میزان 

 میــزان 1کنــدل بــا آزمــون تــاو تاثیري نــدارد. اسکوپوس
ــدو متغ یهمبســتگ ــا ری ــابی  Oو  hخص ش مجــالت ارزی

) r=  673/0( 673/0گردید و با توجه به ضــریب همبســتگی 
 )P=  000/0 > 05/0(  05/0تــر از داري کــمو احتمال معنــی

نیــز وجــود دارد. همچنــین  hو  Oهمبستگی بین شاخص 
، همبستگی بین ایــن دو شــاخص در 5طبق جدول شماره 

یســی نیــز گان -مجالت با زبان انتشار انگلیســی و فارســی
 بیضــری با سیبا زبان انتشار انگلبررسی گردید. مجالت 

ــتگ ــی669/0ی همبس ــال معن ــین دو  000/0داري و احتم ب
ــهــا رابطــه آن Oو  hشــاخص  و  وجــود دارد يداریمعن

اما در مجالت با زبــان  .داراي همبستگی متوسطی هستند
 احتمالو  336/0یهمبستگ بیبا ضریسی انگ - فارسیانتشار 

 hدو شــاخص  نبــی )-P=  082/0 < 05/0( 082/0ي ردایمعن
ولــی همبســتگی  داردنوجود  يداریمعنرابطه  هاآن Oو 

  .)2(جدول شماره  ها برقرار است مثبت و ضعیفی بین آن
  

نتایج آزمون تاو کندل در مورد همبســتگی بــین دو  :2جدول شماره
  انتشار دوره مجالت براساس زبان و Oو  hشاخص 

  

  سمجالت براسا
  زبان انتشار و دوره انتشار

  تعداد
 ضریب همبستگی   متغیر ها  مجالت

  سطح
  معنی داري

  h-index 669/0  000/0شاخص  92  انگلیسی
 odds-indexشاخص  

  h-index 336/0  082/0شاخص  16  انگلیسی- فارسی
  odds-indexشاخص   

  h-index 678/0  001/0شاخص   14  ماهنامه
  odds-indexشاخص   

  h-index 755/0  000/0شاخص   23  و ماهنامهد
  odds-indexشاخص   

  h-index 690/0  000/0شاخص   59  فصلنامه
  odds-indexشاخص   

  h-index 1  0شاخص   4  دو سالنامه
  odds-indexشاخص   

  h-index 619/0  051/0شاخص   7  پیوسته
  odds-indexشاخص   

  
نشــان داده شــد،  3همان گونه که در جدول شــماره 

مجالت با دوره انتشار ماهنامه، دو  Oو  hدو شاخص  نیب
 ترداري کمماهنامه، فصلنامه و دو سالنامه با احتمال معنی

  .وجود داردو همبستگی باالیی  دار یمعن رابطه 05/0از 

                                                
2- Kendall's tau-b (τb) correlation coefficient  

 هايدانشــگاه Oو  h ،h5آمار توصــیفی شــاخص هــاي  :3جدول شماره 
  ایران 3و  2و  1علوم پزشکی تیپ پژوهشی 

  

  میانگین± اریانحراف مع  تعداد  تیپ پژوهشی دانشگاه  سنجی شاخص هاي علم
Odds-index   6497/0±724/2  10  1تیپ  

  5971/0±236/2  22  2تیپ
  7076/0±1 /534  31  3تیپ
 7977/0±1 /968  63  کل

H5-index 633/13±45/ 7 10 1 پیت  
  317/8±23 /86 22 2پیت
  345/9±15 /94 31 3پیت

  43/23±14 /17 63 کل
h-index  285/ 8± 79/2 10 1 پیت  

  41/ 14± 79/13 22 2پیت
  39/20±13 /74 31 3پیت

  38/ 02±28 /34 63  کل

  
 دانشــگاه O ،63و  h ،h5هاي در مطالعه حاضر شاخص

  علوم پزشکی ایــران در ســه تیــپ پژوهشــی نیــز محاســبه 
ش آمــار شد و مورد تجزیه و تحلیــل قــرار گرفــت.گزار

ــاخص  ــانگین ش ــاالترین می ــه ب  Oتوصــیفی نشــان داد ک
)724/2  =Mean( هــاي و همچنــین شــاخصh  وh5  بــه)

دانشگاه علوم پزشــکی  10) متعلق به 7/45و  8/85ترتیب 
و  داري هر سه تیپ دانشگاهیتیپ یک است و مقدار معنی

تــر از ) کــمAnovaطبق آزمــون در هر سه شاخص فوق (
ــی ــطح معن ــودس ــت (داري ب  ).Sig=  000/0 > 05/0ه اس

از دو  hشاخص  نیانگیم یفیآمار توص زیدر آنال نیهمچن
ــ گــریشــاخص د  دانشــگاه بــاالتر بــوده اســت 63 نیدر ب

 h5و بعــــــــــد از آن شــــــــــاخص  )342/28±02/38(
بــا میـــانگین  O) و در نهایــت شـــاخص 17/14±43/23(

  ).1) (نمودار شماره 3قرار دارد (جدول شماره  968/0
  

 
  

  دانشگاه ها بر حسب تیپ دانشگاهی Oشاخص  :1دار شمارهنمو
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 دانشگاهی هر سه شاخص موردنظر در هر تیپهمچنین 
مقایســه  (Tukey)به صــورت دو بــه دو بــا آزمــون تــوکی

هاي تیپ ها به جز دانشگاهبقیه دانشگاه Oشدند. شاخص 
بــوده  05/0تر از کمداري، مقدار معنیو دو  کپژوهشی ی

دو  Oشــاخص  هــايدهــد بــین میــانگینمــی است که نشــان
داري وجــود گروه دانشگاه تیپ یــک و دو اخــتالف معنــی

بین  Oو  h ،h5ندارد و باالترین تفاوت میانگین در شاخص 
 ،765/29، 413/65هاي تیپ یک و سه (بــه ترتیــب، دانشگاه

  ).4) به دست آمده است (جدول شماره 190/1
  

بین هر سه تیپ  odds و h  ،h5مقایسه شاخص هاي :4جدول شماره 
  دانشگاهی به صورت دو به دو

  

 وابسته ریمتغ دانشگاه ها پژوهشی پیت میانگین ± انحراف معیار  )Sig( مقدار معنی داري

 Odds- index 1 پیت- 2 پیت 4881/0 ± 2525/0 138/0

 1 پیت- 3 پیت *1905/1 ± 02408/0 000/0

 2 پیت- 3 پیت *7024/0 ± 1846/0 001/0

 h5-index 1 پیت- 2 پیت *836/21 ± 734/3 000/0

 1 پیت- 3 پیت *765/29 ± 561/3 000/0

 2 پیت- 3 پیت *928/7 ± 730/2 014/0

 h-index 1 پیت- 2 پیت *664/44 ± 443/6 000/0

 1 پیت- 3 پیت *413/65 ± 143/6 000/0

 2 پیت- 3 پیت *749/20 ± 709/4 000/0
 

*Sig< 05/0  
 

ن شدت و قــدرت رابطــه بــین متغیرهــا به منظور تعیی
)h ،h5  وO ــا ) هــر ســه شــاخص بــه صــورت دو بــه دو ب

آزمون همبستگی پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
گرفتند. در مقایسه مشخص گردید کــه بــین دو شــاخص 

O  وh و همچنــین  764/0ها با ضریب همبستگی دانشگاه
ی گهمبســت بیضــربا ها دانشگاه 5hو  Oبین دو شاخص 

، همبســتگی 05/0تــر از داري کــمو مقــدار معنــی 697/0
  ).3و  2داري وجود دارد (نمودارهاي شماره یمعن

  

  
  

  دانشگاه ها  hباO نمودار پراکندگی شاخص  :2نمودار شماره

  
  

  دانشگاه ها h5 با Oشاخص  ینمودار پراکندگ :3نمودار شماره
  

  بحث

 يهــاشــاخص تیوضع نییتع با هدفمطالعه حاضر 
ارائه شــاخص  وها مجالت و دانشگاه یسنج موجود علم

مجالت و  یداد علمبرون یابیارز يبرا یسنج علم دیجد
انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مقدار  هادانشگاه

 -مجــالت انگلیســی و هــم انگلیســی hمیانگین شــاخص 
 نیب و ها، باالتر استآن O فارسی زبان نسبت به شاخص

د. همچنــین وجود دار يداریشاخص تفاوت معناین دو 
 شــوندمجله) منتشــر مــی 59مجالتی که به صورت فصلنامه (

را به خود اختصاص دادنــد.  Oباالترین میانگین شاخص 
مجلــه ارزیــابی  O ،108اما به طور کلی میانگین شاخص 

ســت و هــا اآن h-indexتر از میانگین شــاخصشده پایین
، مقاالت بــدون Oعلت آن است که در محاسبه شاخص 

استناد و حداقل یک استناد دریافتی لحاظ شــده اســت و 
 تر بوده است. در ضمن مجــالتتعداد این دسته مقاالت کم

  کنند.تري را دریافت میبه زبان انگلیسی استنادات بیش
کــه بــه  1395طهماسبی، فروغی و علیــزاده در ســال 

و  یعدم ارجاع در مجالت فارس تیوضع سهیمقابررسی 
 اسکوپوس گاهیپاشده در  هیسالمت نما حوزهی رانیا یسیانگل

پرداختند به نتایجی مشابه نتیجه این مطالعه دست یافتنــد. 
 مجالت hو  Oنتایج نشان داد که بین دو شاخص  همچنین

با زبان انتشار انگلیسی و مجالتی که به صورت ماهنامــه، 
گردنــد پیوسته منتشر میهنامه، دو سالنامه و فصلنامه، دو ما

  .)8(نیز همبستگی قوي وجود دارد
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 پژوهشی

 یابیــارز بــه بررســی 2011هادگ و الکاس در سال 
 ضریباندازه بهتر از  کی h-index ایآ که مجله تیفیک

ها بیان ، پرداختند. آناست )Impact Factorمجله ( ریتاث
 ياربردکــ یقــیسازگار با فرهنگ تحق hشاخص که  کردند
در اســتفاده از دهنــده بهبــود  دیمکمل مهم و شــاو حرفه 
باشــد در مجــالت  تیفیک یابیارز يبرا ریتأث يهارفاکتو

حالی که ضــریب تــاثیر مجــالت موجــب محــدود شــدن 
 تیــو کم تیــفیهر دو ک h شاخص اما گرددارزیابی می

ها از مطالعه آن  ).9(کندیتعداد واحد ضبط م کیرا در 
مجــالت تاثیرگــذار براي ارزیابی  hاخص این نظر که ش

 کــهجــاییبوده است مشابه با مطالعه حاضر است ولــی از آن
سنجی مجالت را بررسی کردند دو شاخص موجود علم 

و شاخص جدیدي را براي ارزیابی ارائــه ندادنــد بــا ایــن 
هاي مطالعه از لحاظ نــوع مطالعه تفاوت دارد. مطابق یافته

محاســبه  Oو شاخص  hن شاخص زبان انتشار مجالت، بی
دارد.  هــا، همبســتگی مثبــت و متوســط وجــودشده براي آن

 البته در مجالت به زبان انگلیسی رابطه بین ایــن دو شــاخص
موجــب  hباشد و افزایش و کاهش شــاخص دار مییمعن

گردد. از نظر نــوع دوره می O شاخص افزایش و کاهش
معنــاداري  رابطــه Oو  hانتشار مجالت، بین دو شــاخص 

برقرار بــوده و همبســتگی متوســطی وجــود دارد. محمــد 
ــه تحــت  2014اســماعیل و همکــاران در ســال  ــه مطالع ب

مجــالت ایــران در پایگــاه  یفــیو ک یکم یارزیاب عنوان
پرداختنــد.  2012تا  2000 هايسال یطاسکوپوس استنادي 

شــده  هیــنمامجــالت  تیــفیرابطه کها نشان دادند که آن
 بیو ضر h شاخص لحاظاز اسکوپوس  گاهیاپ در یرانیا

و  دار نــدارقر یمطلوب تیاستنادات در وضع زانیو م ریتاث
 باشدیم 5تر از کم هادرصد از آن 77از  شیب h شاخص

 درصــد از مجــالت 91از  شیاستناد به مقاالت بــ زانیم و
حاضر نیز در که مطالعه  باشدیم کیتر از شده، کم هینما

  ).10(ل گام برداشته استجهت رفع این مشک
اي کــه در مطالعــه 2015معتمدي و رمضانی در سال 

و  يمجــالت کتابــدار SJRو  IF یقیتطب یبررسبا عنوان 
ضــرورت دارد ی انجام دادند نشان دادند کــه اطالع رسان

مناســب و ارزیابی  انتخاب مجالت يکه پژوهشگران برا
 ه کننــداستفاد SJRو  SCImago يبندرتبه نظام از هر دو

که این مطالعه از این نظرکه براي ارزیابی مجالت نبایــد 
 از یک معیار ســنجش اســتفاده گــردد بــا مطالعــه حاضــر

  ).11(همخوانی دارد
هــاي نتایج دیگر این مطالعه نشــان داد کــه دانشــگاه

 و h5-index و index- hیک در هــر ســه شــاخص تیپ 
O-index  هــر ا در میانگین را به دست آوردند امباالترین

بــه  نســبت hسه تیپ پژوهشی دانشگاهی، میانگین شــاخص 
 تر است. نکته قابل تأمل آن اســتدیگر بیش دو شاخص

 ، بین هر سه تیپ دانشگاهیhکه، اختالف میانگین شاخص 
بســیار چشــمگیر  O) و h5پنج ســاله ( hنسبت به شاخص 

 بسیارکم است Oص شاخ در اختالفکه این است درحالی
نده قابل اعتمــاد بــودن ایــن شــاخص اســت و دهکه نشان

هــا بســیار علمــی دانشــگاه دادبــرونتواند در ارزیــابی می
 روزیــف نیمی ها باشد.کارآمد بوده و مکمل سایر شاخص

 لیــدر مطالعــه بــا عنــوان تحل، 2014ن در ســال او همکار
 یعلمــ يدادهابرون یابیارز يهاشاخص یاکتشاف یعامل

 يهاشاخص ریو سا hکه شاخص پژوهشگران نشان دادند 
 پژوهشگران یسنجش علم يبرا یقیتوانند ابزار دقیمکمل نم

  ).12(حاضر همسو است مطالعهبا نتایج باشند که 
اي در مطالعــه 2017نریمانی و رضــوي نیــز در ســال 

دانشگاه مازندران در  یعلم داتیتول یابیارزکه با عنوان 
انجــام  2016تــا  2006ســال  از Scopusی اطالعــات گاهیپا

دادنــد، نتیجــه گرفتنــد کــه میــزان تولیــدات علمــی ایــن 
 يبــرا ،یجامعــه علمــدانشگاه روند رو به رشد دارد ولی 

در ســطح  يدتریــجد يهــاشاخص به ازین ق،یدق یابیارز
 يهاشاخص يهاقوت دارد تا ضمن دارا بودن یالمللنیب

 شــاخص نیاز چنــد ایــ، دیــها را رفــع نماموجود، ضعف
جامعــه  و یــا دیــداد اســتفاده نمابــرون یابیارز يبرامشابه 

ســنجش  يبــرا یابیــشــاخص ارز کیــکشــور  هری علم
این مطالعه  .)12-14(ندیتدارك ببی مل یعلم يهادادبرون

هاي  مشابه و هم نظر با مطالعه حاضر، لزوم ارائه شاخص
  دارد.سنجی را بیان می جدید در علم
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 2015خود در ســال  یمین فیروز و قلی نیا در مطالعه
دادنــد، بیــان  ارائــهچنــد گانــه را  h-indexکــه شــاخص 

همه مقاالت بــا  ی،سنج علم يهاشاخص ریساکردند که 
را بــه حســاب  hتــر نســبت بــه شــاخص نییاســتنادات پــا

. )15(که نتایج آن با مطالعه حاضر تطــابق دارد آورندینم
ــورنمن ــز  و همکــاران ب ــا یپژوهشــ 2011در ســال نی  را ب

از مطالعات مربــوط  ياچند مرحله لیو تحل هینوان تجزع
، انجــام دادنــد آن ریمتغ 37و  hشاخص  نیب یبه همبستگ

و انــواع آن  hشــاخص  نیباال ب یهمبستگ نشان دادند که
اطالعــات  یبــه ســخت h ي شــاخصهایرمتغ وجود دارد و

 h يرهایمتغ بین اغلب و دهندیرا ارائه م hاضافه شده به 
که بــا مطالعــه حاضــر  وجود دارد ییافزا هم hو شاخص 

  .)16(تناقضی ندارد
اســتنباط  نیچنــ توانیبا توجه به مطالب ارائه شده م

 یسنجمعل يهاشاخصهایی که پژوهش یدر تمام کرد که
وجه مشترك وجود دارد،  کی ی قرار گرفتبررس مورد

موجود به خصوص شاخص  یسنج علم يهاشاخص که
h-index محققــان، یعلمــ يدستاوردها یید به تنهاتواننینم 

 کشورها را به صــورت یها، حتــهمجالت، موسسات و دانشگا
 و همه محققان در ندینما یابیارز تیفیو با ک قیجامع و دق

 یســنج علم يهاخود به دنبال ارائه شاخص يهاپژوهش
  شــاخص  نیگزیجــا یحتــ ایــبودند تا مکمــل و  يدیجد

h-index مباشــري و همکــاران  .ها گردنــدشاخص ریسا ای و
  .)17(نیز به نتیجه مشابه این مطالعه دست یافتند 2013در سال 

 را بــاپژوهش خــود  2012من در سال نبورو کزاك 
 يبــرا یتجمعــ يهااز شاخص دیخانواده جد کیعنوان 
 جــهینت نیــبــه او  انجام دادند یعملکرد علم يریگاندازه
 سنجی ي علمهاشاخص یکه خانواده تجمع افتندیدست 

عملکــرد دانشــمندان  یابیــارز يبــرا یتواند منبع خوبیم
شــاخص  کیــد کــه فقــط نکنیدر واقع استدالل م .باشد
و چنــد  دهیــچیپ تیفعال کی ی. کار علم)18(ستین یکاف
و بــا  کیــمتر کیــ از شیتوســط بــ دیــاست که با يبعد

 یابیــخالص ارز راتیو تاث یاز خروج شیب يهاشاخص
ــین شــود ــوآیب. همچن  در 2007در ســال  و همکــاران يه

 hشــاخص  لیــ: تکمARو  - R ياهــشاخصخود به  مطالعه
 يا هیــبراســاس پا ARو  R يهاشاخصها پرداختند، آن

و در جهــت رفــع  ساخته شده اســت hکه توسط شاخص 
هــر دو مطالعــه بــا  .)19(نمودنــد ی، معرفhمعایب شاخص 

رفــع  باشــند و در جهــتمطالعه حاضر در یک راستا مــی
دارنــد. کللــی و جنیــونز در گام بر مــی hنواقض شاخص 

: hاي کــه تحــت عنــوان شــاخص ، بــه مطالعــه2006سال 
ارزیابی مقام به وسیله اعداد پرداختنــد، بیــان کردنــد کــه 

اســتنادات کــم هســتند  يکــه دارا یبه مقــاالت hشاخص 
 ییبــاال اســتنادات يکه دارا یمقاالت يو برا یت نداردحساس
گیــرد کــه نتیجــه مطالعــه در نظــر نمــی يازیامت نیز هستند

. از )20(حاضر با آن هم راستا بوده و کامال موافــق اســت
آن است که براي محاسبه آن  Oهاي شاخص محدودیت

براي پژوهشگران باید افرادي در نظــر گرفتــه شــوند کــه 
مقــاالت و دارنــد اســکوپوس  گــاهیمقالــه در پا 2حداقل 

  افت کرده باشد.استناد دری کیحداقل ها آن
 oگیري کرد که بــین شــاخص توان نتیجهدر نهایت می

ــاخصو  ــر دو  h ش ــه ه ــرا ک ــود دارد چ ــتگی وج همبس
شاخص تعداد استنادات دریافتی مقاالت را در محاسبات 

 h-indexخود مدنظر دارند با این تفاوت که در شــاخص 
به آن تعــداد از مقــاالت  استناداتتعداد مقاالت و تعداد 

 هــايتیمحــدود hشود. همچنین شاخص گرفته می در نظر
و  یمختلــف علمــ هــاينــهیموجود در تعداد استنادات زم

 هــايرشــته برخــی دهد.یقرار نم نظر مجالت مختلف را مد
 هــايوهشی و هاتیمجالت، محدود یو به تبع آن برخ یعلم

شــود یمــ دهدی گاهی .استناد مقاالت دارند يبرا یمختلف
 نــهیزم در يارفــرنس دارد امــا مقالــه مقاله چند صد کی

دارد  يتــربه مراتــب کــم هايتعداد رفرنس گرید یعلم
. اســت یعلمهاي از تفاوت مجالت و رشته یناش نیکه ا

هایی که اســتناد کمــی پس نباید مقاالت مجالت و رشته
کنند نادیده گرفت، چرا که ایــن مقــاالت را دریافت می

ها باید لحاظ گردنــد. زیابینیز داراي ارزش بوده و در ار
 قــرار بررســی مــورد راستنادات ا متن hهمچنین شاخص 

 بــه اســت ممکــن مقالــه یــک دردهد بدان معنــا کــه نمی
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 پژوهشی

از مقاالت  ياریاستناد شده باشد، اما از بس يادیز مقاالت
 بــر پژوهش تنها تیشود و محوراستفاده جمله  کی تنها
در منــابع مقالــه نه همه مقاالتی که  مقاله خاص باشد چند

به همین منظور در این مطالعه شــاخص  .آورده شده است
index-O  جهت رفع کاستی شاخصh  در مــورد نادیــده

از نسبت تعداد مقاالت گرفتن مقاالت با استنادات پایین، 
اصال استنادي دریافت با حداقل یک استناد و مقاالتی که 

ــا مقــاالتی ــد ت ــد، محاســبه گردی ــ نکردن ی کــه اســتناد کم
جایگاهی  یفیو ک یکم يریگاندازهکنند در دریافت می

هاي نوپا کــه دانشگاهداشته باشند. آن دسته از مجالت و 
بــه علــت آن  هســتند تیشروع به فعال نیآغاز يهاسال در

اســتنادات بــه  تعداد مقــاالت منتشــر شــده و هــم میــزانکه 
 يبرا توانند از این شاخصاست، میها پایین مقاالت آن

در  د وخــود بهــره ببرنــ یعلمــداد بــرون زانیــم دنینجســ
با ســابقه مــورد علــم  یو موسسات علم اتیبا نشر سهیمقا

 شاخصی چنین ارائه با. امید است که رندیقرار بگ یسنج
 علمی ایجاد گردد هايدادبرون ارزیابی در نو رویکردي

  و بتواند به عنوان یک شاخص مکمل کاربرد داشته باشد.
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