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چکیده
سابقه و هدف :برای ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران ،شاخصهای مختلفی ،ارائه شده است .هدف پژوهش حاضر عبارتست از،

 .1گروه آموزش عمومی ،دانشگاه علوم

ارزیابی  9مورد مهم از آنها ،که با کمك دادههای واقعی ،و با روش تحلیل عاملی اکتشافی به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

پزشکی بابل ،بابل ،یران.

مواد و روش ها :گزارش استنادی  04پژوهشگر از پایگاه  Web of Scienceاستخراج و به همراه اطالعات مربوط به سن علمی

 .2دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

پژوهشگران و سن مقاالت مورد استناد در سیاهه وارسی وارد شد .پردازش دادهها در نرم افزار  SPSS19انجام شد و برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آمارهای توصیفی و تحلیلی ،به ویژه تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.
یافته ها :تحلیل عاملی اکتشافی  3عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از  1و واریانس توضیحی بیش از  %99را در شاخصهای 9گانه نشان داد.
فاکتور  2 ،1و  3هرکدام به ترتیب  %24.19 ،%00.34و  %23.04از واریانس را در ماتریس ضریب همبستگی توضیح دادهاند .در فاکتور ،1
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بابل ،خیابان گنج افروز ،دانشگاه علوم پزشکی بیشترین بارهای عاملی بودند.

بابل ،پژوهشکده.
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واژگان کلیدی :شاخصهای علم سنجی ،تحلیل عاملی اکتشافی ،بروندادهای علمی پژوهشگران

مقدمه
مجامع علمی همواره به دنبال شاخصهای استانداردی برای سنجش

معایب ،مزایا ،زمینه کاربرد و ویژگی های آن اشاره داشتهاند .برای مثال،

وضعیت پیشرفت علم و ارزیابی و مقایسهی بروندادهای علمی پژوهشگران،

 Bornmannو دیگران در یك مطالعه فراتحلیلی ،ارتباط بین شاخص  hو

جوامع و مؤسسات علمی بودهاند .در جهان علمی با منابع مالی محدود،

 33شاخص مکمل دیگر را گزارش نمودند( )9و یا  Schreiberو دیگران با

معیارهای علمسنجی بسیار مطلوبی برای ارزیابی و مقایسه بروندادهای علمی

استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،شاخص  hرا با  13نوع شاخص دیگر و

پژوهشگران و سازمانهای علمی پیشنهاد شده است(.)1

تعدادی از شاخصهای کتابسنجی سنتی ارزیابی کردند( .)3همچنین

 Glanzelو دیگران بر این عقیدهاند که تمامی شاخصهای

 Garcia-perezدر پژوهش جدیدی با مقایسه  44پژوهشگری که دارای

علم سنجی مبتنی بر چهار متغیر پدیدآورندگان ،بروندادهای علمی ،ارجاعات و

شاخص  hبین  4الی  24بودند ،شاخصی جدید به نام ( hایندکس دو طرفه)

استنادهایی است که به آثار علمی تعلق میگیرد و علمسنجی بر آن است تا با

برای توسعه شاخص  hپیشنهاد نمودند(.)4

بررسی تك تك این متغیرها یا ترکیبی متناسب از آنها ماهیت و ویژگیهای
علم و پژوهش را نمایان سازد(.)2

 Kozakو  Bornmannبا مطالعه مقایسهای که بر روی
شاخصهای  h2 ،hو گوگل اسکالر ایندکس ( )i10انجام دادند ،شاخص

 Hirschدر سال  2442با نام شاخص  hارائه داد( .)3میزان مقبولیت این

 Tirgarو دیگران با نگاهی نو و با بررسی کلیدواژه های مقاالت پژوهشگران

شاخص به حدی بود که بعد از گذشت تنها  2سال از انتشار آن ،در پایگاههای

دانشگاه علوم پزشکی بابل ،شاخصی نو به نام  SSIرا معرفی نمودند که میزان

معتبر جهانی از قبیل  WOSو  ،Scopusبه عنوان معیاری برای رتبهبندی

پراکندهکاری موضوعی پژوهشگران را نشان میدهد(.)9
پژوهشگران حوزه علمسنجی علیرغم ذکر مزیتهایی برای شاخص ،h

او با ارائه چنین شاخصی رویکردی نو در ارزیابی بروندادهای علمی

مانند دقیق بودن( ،)14و ساده بودن( )11معایب آن را نیز برشمرده اند .شاخص

محققان ایجاد نمود .به قول  Zhangو دیگران Hirsch ،راه پژوهشی

 hنویسندگان و محققانی را که به تازگی وارد عرصه علمی شدهاند ،کنار

جدیدی را در حوزه اطالعسنجی و علمسنجی باز کرد( .)2در سالهای اخیر،

میگذارد؛ به این علت که هم برونداد مقاالت منتشر شده آنان و هم میزان

مطالعات زیادی درباره شاخص  hانجام شده است .اغلب این پژوهش ها به

استنادات به مقاالتشان نسبتاً پائین است.
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یکی از جهان شمولترین معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی را

تجمعی را برای ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران پیشنهاد نمودند(.)1

پژوهشگران و مؤسسات علمی مورد استفاده قرار گرفت(.)0
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علمی جهانی نیازمند شاخصی است که در کنار کمیت ،به کیفیت بروندادهای علمی نیز توجه نماید.
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 این شاخص زوال و افول دوره کاری یك پژوهشگر را نشان نمیدهد

مواد و روش ها

و ممکن است با وجود این که وی هیچ مقاله جدیدی منتشر نکند ،شمار
استناداتش افزایش یابد(.)12
 شاخص  hنمیتواند از تعداد مقاالت منتشر شده فرد تجاوز کند؛
بنابراین تا حدودی کوچك میماند.
 در این شاخص به تعداد نویسندگان مقاله( )2و طول مدت زمان
کاری هر پژوهشگر( )3توجه نمیشود.
 جمعآوری کلیه دادههای مورد نیاز برای تعیین این شاخص دشوار

در این پژوهش گزارش استنادی مقاالت  04پژوهشگر از پایگاه
اطالعاتی  Web of Scienceکه دارای  hبین  3تا  12بودند ،به صورت
تصادفی استخراج و در سیاهه وارسی که توسط پژوهشگران با توجه به اهداف
پژوهش طراحی شده بود وارد گردید .عالوه بر ورود اطالعات مربوط به گزارش
استنادی (تعداد مقاالت ،استنادات ،خوداستنادی ،میانگین شاخص  ،)hسن
علمی این پژوهشگران و سن تمامی مقاالتی که حداقل یك استناد داشتهاند
نیز در این سیاهه وارد گردید.
غیر از شاخص  ،hمحاسبه بقیه شاخصهای ارزیابی بروندادهای علمی

است(.)13
 این شاخص هرگز کاهش پیدا نمیکند؛ حتی اگر استنادات به مقاالت
سال ها افزایش نیابد(.)10
 شاخص  hبه مقاالتی که دارای استنادات کم هستند حساس نیست
و برای مقاالتی که دارای استنادات باالیی هستند ،امتیازی قائل نمیشود(.)12
 عالوه بر موارد فوق ،متأثر بودن شاخص  hاز محیط کاری محقق،
خوداستنادی ،تعداد نویسندگان همکار ،محل زندگی پژوهشگر و جنسیت

پژوهشگران ( 4شاخص پیشتر ذکرشده) با استفاده از جدول تعریف  hایندکس
و شاخصهای مکمل  Bornmannو همکارانش( )24به صورت دستی و با
کمك دادههای سیاهه وارسی انجام گرفت .پردازش دادهها در نرمافزار
 SPSS19انجام و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی مانند
میانگین ،میانه و انحراف معیار و استنباطی مانند آزمون بارتلت و تحلیل عاملی
اکتشافی ،استفاده شد .مدل مفهومی پژوهش نیز در شکل  1ارائه شده است.

نویسنده ( )19از معایب دیگر این شاخص محسوب میشود.
برای رفع معایب مطرح شده شاخصهای مکمل  Hirschارائه شدهاند.
پارامتر  mکه توسط خود  Hirschارائه گردید ،به طول سن علمی پژوهشگر
توجه کرده است .شاخص  h1که توسط  Batistaارائه شد ،سهم کار فردی
هر محقق را نشان میدهد و بر این فرضیه استوار است که بین شاخص  hو
شاخص  h2و  gکه برخالف شاخص  hبه مقاالتی که بیشتر مورد
استناد قرار میگیرند ،وزن بیشتری میدهند(13و .)0شاخص  aکه به هسته
هیرش توجه کرده است(.)14
یکی از معایبی که در مورد شاخص  hذکر شد ،این بود که مقدار این
شاخص با گذشت زمان زیاد از عمر کاری پژوهشگران ،حتی اگر آنان در طول
چند سال هیچ کار پژوهشی انجام ندهند ،کاهش نمییابد .برای رفع این مشکل
نیز شاخصی به نام  arتوسط  B.jinو همکارانش در سال  2443ارائه شد.
شاخص آن ها ،از تقسیم جذر مجموع استنادات هسته  Hirschبر تعداد سال
های گذشته از اولین انتشار به دست می آید(.)14
مشابه چنین شاخصی  hw indexاست که  Eggheو Rousseau

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

در سال  2444ارائه دادند؛ شاخصی که بر اساس تأثیر استناد وزن گرفته

یافته ها

است( .)19از بررسی و تجزیه و تحلیل  9شاخص مطرح شده ( h index,

گزارش استنادی نشان داد که میانگین شاخص  hبرای  04پژوهشگر

mquotient, g index, h2 index, a index, m index, r

مورد مطالعه 2/2 ،بود .بیشترین تعداد استنادات  222و کمترین آنها  9گزارش

 )index, ar index, hw indexمشخص میشود که در محاسبه آن ها

گردید.

توجه نمیشود .از این رو مسئله پژوهش حاضر یافتن شاخصی متقن و قابل

انحراف استاندارد و میانه میزان این شاخصهای 9گانه در پژوهشگران مورد

اطمینان است که ،تمامی مقاالت پژوهشگران را که حداقل یك استناد دارند،

بررسی ،به تفکیك در جدول  1آمده است .جدول  1همچنین نشان میدهد که

پوشش دهد و در محاسبه ،آنها را لحاظ کند .با چنین رویکردی ،برآن شدیم تا

میانگین  hبزرگتر از میانگین  h2میباشد .بعالوه استنادات باالی بعضی از

ضمن بررسی  9شاخص مطرح شده  04پژوهشگر و مقایسه آن ها با یکدیگر،

مقاالت منجر به این شده است که میانگین  a indexو  m indexتا حدود

با روش تحلیل عاملی اکتشافی نقاط قوت و ضعف شاخصهای مهم علم

زیادی از میانگین  hبزرگتر باشن د .و کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب به

سنجی را مشخص و تفاوت تأثیرگذاری علمی پژوهشگران با شاخص h

پارامتر  )4/42±4/29( mو شاخص  ،)11/09±9/49( a indexتعلق

یکسان را ،دقیقتر نشان دهیم.

گرفته است.
8
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به تعداد زیادی از مقاالت پژوهشگران که دارای استناداتی کمتر از  hهستند،

دیگر اطالعات مربوط به آمار توصیفی مانند حداقل ،حداکثر ،میانگین،
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تعداد نویسندگان یك مقاله همبستگی وجود دارد(.)11

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(1): 7-12
Yaminfirooz M, et al

با استفاده از تحلیل عاملی ابعاد مختلف شاخصهای مربوطه محاسبه

 quotient, ar indexو a indexاست که هم کمیت و هم کیفیت

شد .نتیجه تجزیه و تحلیل 3 ،عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از  1و واریانس

بروندادهای علمی پژوهشگران را نشان می دهد .فاکتور سوم شامل h index

توضیحی بیش از  %99را نشان داد.

و  h2 indexمیباشد که نشان دهنده کمیت بروندادهای علمی پژوهشگران

ماتریس بارهای عاملی ( )factor loadingmatrixبرای  3عامل 9

(تعداد مقاالت اصلی هسته هیرش) است (جدول .)2

شاخص در جدول  2ارائه شده است .طبقهبندی شاخصها با توجه به عاملها،

فاکتورهای  2 ،1و  3هرکدام به ترتیب  %24.19 ،%00.34و  %23.04از

بوسیله بارهای عاملی بزرگتر از  %92انجام شد .این طبقهبندی ها نشان داد که

واریانس را در ماتریس ضریب همبستگی توضیح دادهاند .همانطورکه در

میتوان شاخصهای  9گانه را برحسب ارتباطشان با یکدیگر ،طبقهبندی کرد:

جدول  3نشان داده شده است ،در فاکتور  m index ،1با ضریب  %94و در

فاکتور اول شامل  g index, m index, hw indexو  h indexکه

فاکتور  a index ،2با ضریب  %91و در فاکتور سوم  h indexو h2

نشان دهنده کیفیت بروندادهای علمی پژوهشگران است .فاکتور دوم شامل m

 indexبا ضریب  %93دارای بیشترین بارهای عاملی بودند.

جدول  .2آمار توصیفی  3شاخص برونداد علمی پژوهشگران مورد بررسی

میانه

Mean±SD

حداکثر

حداقل

2

2/12±2/22

12

3

4/92

4/29±4/42

2/33

4/24

4

3/14±4/24

19

2

g index

3

1/23±2/32

9

1

h2 index

3

9/49±11/09

03/24

4/44

a index

9/22

9/99±14/20

02

2

m index

4/12

3/44±4/14

19/33

2

r index

1/43

4/30±1/34

3/43

4/33

ar index

9/2

2/09±9/04

13/14

1/94

hw index

شاخص ها
h index
m quotient

شاخص ها

9/21

4/31

4/34

9/39

m index

9/32

4/31

4/31

9/22

r index

9/32

4/31

4/31

9/22

hw index

9/39

4/33

4/24

9/27

g index

9/37

4/13

9/32

4/30

ar index

9/39

4/32

9/39

4/13

m quotient

9/37

4/20

9/72

4/93

a index

9/33

9/39

4/20

4/20

h2 index

9/33

9/39

4/20

4/20

h index

1/43

1/04

3/19

مقادیر ویژه

23/04

24/19

02/34

درصد واریانس تبیین شده

بحث و نتیجه گیری
همانطور که گفته شد ،یکی از معایب اصلی شاخص  hو دیگر

حتی سن علمی یکسانی می باشند؛ اما تعداد استنادات کامالً متفاوتی در هسته

شاخصهای مکمل مالک قرار ندادن مقالههایی است که استنادات آن ها از

هیرش و غیرهسته هیرش دارند .بنابراین به کار بردن شاخص  hیکسان برای

مقدار  hکمتر باشند .نویسندگان زیادی هستند که دارای شاخص  hیکسان و

این دسته از نویسندگان غیرمنصفانه و چه بسا غیرمنطقی است .جدول  3که
9
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اشتراک

فاکتور9

فاکتور1

فاکتور2
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جدول  . 1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ده شاخص ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،39صفحه 7-21
تحلیل عاملی بروندادهای علمی /دکتر موسی یمین فیروز و دیگران

ال
برگرفته از گزارش استنادی این  04پژوهشگر واقعی (غیرفرضی) است ،کام ً

با این دادههای واقعی و مقایسه تعداد کل استنادات و هسته هیرش نویسندگانی

این موضوع را مشخص میکند .برای مثال ،گرچه نویسندگان شماره  9و 14

که دارای  hبرابر هستند ،میتوان گفت که شاخص  hو سایر شاخصهای

دارای  2 hهستند ،اما تعداد کل استنادات و مقدار هسته هیرش آن ها با

مکمل نمیتوانند ابزار دقیقی برای سنجش علمی پژوهشگران ،بخصوص آنانی

یکدیگر تفاوت دارد و این عیب در سایر شاخص ها نیز دیده می شود .بنابراین،

که دارای شاخص  hیکسانی هستند ،باشند.

جدول  .9مقایسه پژوهشگران با شاخصهای  hمشابه  7و  9از لحاظ تعداد کل استنادات ،هسته هیرش و سن علمی
هسته هیرش

تعداد کل استنادات

سن علمی پژوهشگر

شاخص h

پژوهشگر

ردیف

40

112

12

Qujeq, D

1

49

142

3

Fazlpour, B

2

42

123

3

Nabavi, SM

3

129

123

4

Najafpour, G

0

219

292

2

Banijamali, A

2

299

299

9

Roushan, MRH

9

32

34

12

Hajian-Tilaki, KO

3

91

94

14

Mirzanejhad, S

4

39

00

3

Ghaseminejad, BH

9

34

94

9

Gorji, M

14

3

2

مذکور حتی در درون گروه هایی که  hبرابر دارند نیز مشاهده میشود.

قرار می گیرد ،اما عیب آن این است که فقط سن مقاالت موجود در هسته

همچنین این جدول نشان میدهد که با تغییر هسته هیرش و تعداد کل

هیرش را در نظر می گیرد(.)14

استنادات ممکن است تغییری در شاخص  hبه وجود نیاید و این ضعف

با استفاده از شاخص  hو شاخصهای مکمل موجود ،نمی توان به

البته با شدتی متفاوت در  4شاخص دیگر نیز دیده میشود .اما انتظار

درستی بین عملکرد پژوهشگرانی که در یك حوزه خاص کار میکنند و یا

میرود ،با کمترین تغییر در دادههای هر یك از ستونها (سن علمی

به قول  Aounو دیگران به دنبال اهداف بزرگ ( )big hitsهستند()19

پژوهشگر ،تعداد استنادات و هسته هیرش) تغییراتی در شاخص  hو سایر

با پژوهشگرانی که در طول یکسال چندین مقاله منتشر میکنند ،مقایسه

شاخص های ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگران بوجود آید .ولی با

کرد .بنابراین ،با این شاخص ها اهمیت مقاالت تاثیرگذار (مقاالت با استناد

وجود این پیش فرض و با توجه به مباحث فوق ،در هیچ یك از شاخص

باال) کامالً یا اصال نمایان نمیشود.
برای مثال ،اگر محققی داری یك مقاله باشد که  24بار مورد استناد

های مذکور:
 همه استنادات یك پژوهشگر در محاسبه دخالت داده نمی شوند،

قرار گرفته باشد ،در مقایسه با محققی با همین تعداد مقاله و تنها با 1

 تعداد استنادات مقاالت در هر هسته نسبت به کل استنادات دارای

استناد ،از لحاظ مقدار  hبرابر خواهند بود .تمامی شاخص های موجود نمی

پراکندگی زیادی است،

توانند بطور دقیق و قابل اطمینان ،میزان تاثیر گذاری علمی پژوهشگران

 مقاالت دارای استنادهای بیشتر(خصوصا در هسته اصلی) دارای

(خصوصاً آنهایی که دارای مقدار  hیکسان هستند) را نشان دهند.

اثربخشی و وزن بیشتری نیستند،

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-08-19

مقایسه سایر دادههای این جدول نشان میدهد که تفاوتهای

گرفته اند در محاسبه لحاظ گردد ،این موضوع در شاخص  arمورد توجه

بنابراین با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مطالعه شده

بروندادهای علمی پژوهشگران تغییر نمی کند،

نظر می رسد تا دستیابی به یك شاخص واحد ،در مطالعات علمسنجی

 غیر از شاخص  arو  ،hwدر صورتی که وقفهای در کار علمی

باید در ارزیابی عملکرد پژوهشگران از مطالعه همزمان برخی از این

پژوهشگری به وجود آید(14و ،)19مقدار  hاو تغییری نمی کند،

شاخص ها ،استفاده گردد.

 شاخص های فعلی نمی توانند تفاوت تأثیر علمی پژوهشگران را در

در نتیجه از جامعه علمی انتظار میرود ،برای ارزیابی دقیق

حوزههای علمی مختلف ،بسیار دقیق نشان دهند.

بروندادهای علمی پژوهشگران به دنبال شاخص های نو و جدیدتری باشند

به نظر پژوهشگران ،برخالف شاخص  ،mمالک ارزیابی نباید سن علمی

تا ضمن دارا بودن قوت های شاخص های موجود ،ضعف های مطرح شده

پژوهشگر باشد بلکه باید سن هریك از مقاالتی که مورد استناد قرار

را نیز رفع نمایند.

01
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در مدل مفهومی ارائه شده و نیز جدول  2و قابلیت های هر کدام از آنها به
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Background and aim: there are different indexes for evaluation of scientific
outputs of scholars. This study aimed at evaluating and analyzing 9 cases of these
indexes by using actual data and exploratory factor analysis.
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