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تاثیر خوداستنادی بر شاخصهای کمّی و کیفی سنجش برونداد پژوهشی
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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سابقه و هدف :بررسی موضوع ارتباط بین شاخص هرش و خوداستنادی و همچنین ارتباط این دو با سایر
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شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهشی از این رو حائز اهمیت است که هرش زمانی که شاخص خود را معرفی کرد،
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نیرهالسادات سلیمانزاده نجفی

پذیرش مقاله49/02/3 :

)*8(MA

رابطه آن با خوداستنادی را نیز مد نظر قرار داد .هدف این پژوهش تعیین تاثیر خوداستنادی بر شاخصهای کمی و
کیفی سنجش برونداد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

 .4معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم

مواد و روشها :پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با رویکرد تحلیل استنادی انجام شده است .جامعه پژوهش را

پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تولیدات علمی  104نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل میدهند که دارای اچ ایندکس

 .2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

در پایگاه اسکوپوس بودند .برای گردآوری دادهها ،تعداد مدارک ،تعداد استنادات ،تعداد استنادات بدون خوداستنادی ،اچ

اصفهان ،اصفهان ،ایران.

ایندکس با خوداستنادی و بدون خوداستنادی و تعداد همکاران هر نویسنده از پایگاه استخراج شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) و نرمافزار  SPSS18استفاده گردید.

*نویسنده مسئول:

استنادات ( )121/33و شاخص هرش ( )9/33را به خود اختصاص داده است .از نظر شاخص خوداستنادی ،دانشکده

نیرهالسادات سلیمانزاده نجفی

بهداشت ( )21/11و دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ( )0/66به ترتیب باالترین و پایینترین میزان

اصفهان ،میدان آزادی ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده خوداستنادی را داشتهاند .بین تعداد کل استنادات و خوداستنادیها ،تعداد استنادات دریافتی نویسنده و همکاری با سایر
نویسندگان ،تعداد خود استنادی نویسنده و همکاری با سایر نویسندگان ،شاخص هرش و خوداستنادی نویسندگان و
علوم تربیتی و روانشناسی.
همچنین خوداستنادی و بهرهوری نویسندگان ارتباط معنادار وجود داشته است.
 Email:نتیجهگیری :بین خوداستنادی و تمامی شاخصهای کمی و کیفی سنجش برونداد پژوهشی در پژوهش حاضر ارتباط
 Soleimanzade.n@gmail.comمعنادار وجود دارد ،بنابراین راهکارهایی الزم است تا بتوان از تأثیر آن بر روی شاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشی
مولفههای تولید علم کاست.
واژگان کلیدی :خوداستنادی ،شاخص هرش ،H-Index ،تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

مقدمه
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تحلیل استنادی یکی از روشهای معتبر کتابسنجی است که
به ارزیابی متون علمی بر اساس بررسی استنادهای تعلق گرفته به
آن متون میپردازد ( )4و به گفته  ،Clarkeتحلیل استنادی ابزار
ارزشمندی برای ارزیابی مشارکت دانشمندان است ( .)2یکی دیگر از
کاربردهای روش تحلیل استنادی مشخص ساختن پژوهشگران
برجستهای میباشد که به کار آنها فراوان استناد شده است .بنابراین
استناد یکی از عناصر مهم در آثار علمی است و نقش بارزی در تولید
و نشر اطالعات دارد .بخشی از رفتار استنادی ،خوداستنادی بوده
( ،)3به طوری که به عنوان یک کاستی بارز و از محدودیتهای
شاخصهای تحلیل استنادی مد نظر قرار میگیرد ( .)1خوداستنادی

به بیان ساده ،به معنای استناد به خود است و در تعریف دقیقتر آن
را مبنا و سند قرار دادن دستاوردهای شخصی و کارهای قبلی در
پژوهشهای فعلی مینامند .خوداستنادی شامل خوداستنادی
نویسنده ،مجله ،زبان ،وبگاه و سایر موارد میشود ( .)4-6شاخص
هرش نیز به عنوان ابزاری برای ارزیابی برونداد علمی پژوهشگران،
توسط جورج ای هرش در سال  2004ارائه شد و به عنوان پارامتر
مفید برای ارزشدهی به پژوهشگران به سرعت توسط جامعه علمی
پذیرفته شد ( .)7-8این شاخص تاثیر علمی یک پژوهشگر یا
دانشمند را با اندازهگیری کمیت و کیفیت برونداد علمی آنان
مشخص میکند .این شاخص در واقع محققان تاثیرگذار را از آنهایی
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یافتهها :بر اساس یافتههای تحقیق ،مرکز تحقیقات قلب و عروق باالترین میانگین در شاخص بهرهوری ( ،)14تعداد
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مواد و روشها
روش پژوهش حاضر ،پیمایشی با رویکرد تحلیل استنادی است.
جامعه پژوهش حاضر را تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان تشکیل میدهند که دارای شاخص اچ
ایندکس در پایگاه اسکوپوس هستند .این افراد در  9دانشکده و 37
مرکز تحقیقات مشغول به کار بودند .به منظور گردآوری دادهها بازه
زمانی  4996-2043در نظر گرفته شد .اسامی اعضای هیئت علمی
دارای مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس جستجو شدند و تعداد
مدارک ،تعداد استنادات ،تعداد استنادات بدون خوداستنادی،
اچ ایندکس با خوداستنادی و بدون خوداستنادی و تعداد همکاران هر
نویسنده از پایگاه استخراج شد .در نهایت نویسندگان بدون
اچ ایندکس از لیست اعضا حذف شده و در مجموع از  693هیئت
علمی  104نفر مورد بررسی قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آمار توصیفی (درصد و توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون
همبستگی پیرسون و سطح معناداری  )0/004و نرمافزار SPSS18
استفاده شد.
92
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که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر میکنند متمایز مینماید (.)9
شاخص هرش میتواند برای تعیین بهرهوری و تاثیر برونداد علمی
گروهی از پژوهشگران و دانشمندان یک گروه آموزشی ،دانشگاه و یا
در کل یک کشور و غیره به کار گرفته شود .یکی از مزیتهای
اصلی این شاخص این است که کمیت و کیفیت را با هم اندازه
میگیرد .همچنین از این نظر که تحت تاثیر مقاالت کماستناد و یا
پراستناد قرار نمیگیرد ،یک شاخص قوی است .از جمله نقاط ضعف
شاخص هرش میتوان به محدود بودن آن به تمام انتشارات
نویسنده ،عدم تشخیص زمینۀ استنادهای دریافت شده و
آسیبپذیری آن نسبت به رفتار خوداستنادی اشاره کرد ( .)40بررسی
موضوع ارتباط بین شاخص هرش و خوداستنادی و همچنین ارتباط
این دو با سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشی از این رو حائز
اهمیت است که هرش زمانی که شاخص خود را معرفی کرد ،رابطه
آن با خوداستنادی را نیز مد نظر قرار داد و بیان داشت که اگر چه
خوداستنادی میتواند آشکارا شاخص هرش را افزایش دهد اما تاثیر
آن خیلی کمتر از آن است که لحاظ شود (.)44
میرحسینی و جلیلیباله در مطالعهای به بررسی وضعیت
بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکدههای داروسازی
دانشگاههای علوم پزشکی تهران براساس شاخص اچ پرداختند.
یافتههای پژوهش نشان داد در هر سه دانشکده باالترین شاخص اچ
مربوط به اعضای گروه تخصصی سمشناسی و داروشناسی بود .به
عالوه آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین شاخص اچ و
تعداد مقاالت ،همچنین بین تعداد استنادات و شاخص اچ رابطه
معنیداری وجود دارد (.)42
 Frandsenتعدادی متغیر انتخاب کرد تا خوداستنادی مجله را
بررسی کند .مطالعه او بر روی  32مجله اقتصادی که در نمایه
استنادی علوم اجتماعی نمایه میشدند ،صورت گرفت .مطالعه او
نشان داد بین نرخ خوداستنادی و ضریب تاثیر مجله بر خالف نرخ
خوداستنادشدگی ،ارتباط وجود دارد .همینطور ،نرخ خوداستنادگری
با عوامل مختلف مانند انواع مدارک ،موقعیت جغرافیایی ،زبان و
پیشرفت در طول زمان ارتباط دارد (.)43
قانع در مطالعهای میزان همبستگی خوداستنادی با ضریب تاثیر
مجلههای علمی حوزه مهندسی در گزارشهای استنادی نشریههای
فارسی در دوره زمانی  2002-2006را بررسی نمود .نتایج نشان داد
نرخ خوداستنادی مجلهها  %14و نرخ خوداستنادی مولف %66
میباشد .نتایج همینطور نشان داد همبستگی معناداری بین خود-
استنادی مجله با خوداستنادی مولف و ضریب تاثیر وجود دارد (.)41
 Huangو  Cathy Linدر مقالهای با عنوان "کاوش تاثیر
خوداستنادی بر شاخص هرش :مطالعه موردی مهندسی محیط
زیست" به تعیین تاثیر خوداستنادی بر شاخص هرش از طریق
بررسی  483نویسنده که آثار آنها در مجالت اصلی محیط زیست
منتشر شده بود ،پرداخت .یافتهها نشان داد که ارزش شاخص هرش
نویسندگان ارتباط زیادی با تعداد مقاالت نویسندگان ،تعداد کلی
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استنادات و رتبهبندی آنها دارد .این مطالعه نشان داد که
خوداستنادی تاثیر کمی بر شاخص اچ ایندکس و رتبهبندی اچ
ایندکس با و بدون خوداستنادی نویسندگان دارد .وی چنین استنباط
کرد که نیازی به حذف خوداستنادی از تحلیل یا ارزیابی عملکرد
پژوهشی در حوزۀ مهندسی محیط زیست نیست (.)44
ترابیان و همکاران به بررسی ارتباط خوداستنادی و ضریب تاثیر
در مجالت دسترسی آزاد ) (Open Accessعلوم پزشکی در
پایگاههای  ISIو  DOAJپرداختند .یافتههای آنها نشان داد ارتباط
معناداری بین خوداستنادی و ضریب تاثیر مجالت وجود دارد.
براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه با مقایسه عملکرد
مجالت قبل و بعد از حذف خوداستنادی ،مشاهده شد که  % 87از
موضوعات مطالعه شده در رتبه خود دچار تغییر شدهاند و تنها %43
از آنها بدون تغییر باقی ماندهاند .بنابراین میتوان این نکته را گفت
که تعداد مقاالت و نویسندگان و تمایالت ویراستار میتواند در
کاهش یا افزایش خوداستنادی و تغییر رتبه مجالت تاثیر گذار باشد
(.)46
همانطور که مطالعات انجام شده نشان میدهد در ایران بررسی
ارتباط این شاخص هرش و خوداستنادی به طور خاص مورد توجه
قرار نگرفته ،ولی در خارج از کشور این موضوع بیشتر مورد مطالعه
بوده است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین میانگین
خوداستنادی ،استناد ،شاخص هرش و بهرهوری در دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،تعیین رابطه بین خوداستنادی و کل
استنادات ،بررسی رابطه همکاری علمی نویسندگان با میزان استناد،
همکاری علمی نویسندگان با میزان خوداستنادی ،تعیین رابطه بین
شاخص هرش و خوداستنادی ،تعیین رابطه بین خوداستنادی و
بهرهوری در تولیدات علمی اعضا هیات علمی است.

Caspian Journal of Scientometrics. 2015; 2(2): 28-35
Taheri B, et al

یافته ها
مرکز تحقیقات قلب و عروق باالترین میانگین در شاخص
بهرهوری ( ،)14میانگین تعداد استنادات ( )121/33و میانگین
شاخص هرش ( )9/33را به خود اختصاص داد (جدول  .)4از نظر
شاخص خوداستنادی ،دانشکده بهداشت ()21/11و دانشکده مدیریت
و اطالعرسانی پزشکی ( )0/66به ترتیب باالترین و پایینترین

میزان خوداستنادی را داشتند .کمترین میانگین شاخص هرش و
تعداد استنادات به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم تعلق گرفت.
 23نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اچ ایندکس  40یا باالتر از  40دارند و با افزایش تعداد استنادات،
شاخص اچ آنها نیز افزایش یافته است (نمودار .)4

جدول  :0مقایسه میانگین شاخصهای استنادی در بین دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میانگین

دانشکده

خود استنادی

استنادات

هرش

دانشکده بهداشت
دانشکده پزشکی

21/42
46/08

27/11
7/14

483/92
67/84

1/8
3/20

دانشکده پرستاری و مامائی
دانشکده داروسازی

4/06
23/41

4/48
46/94

43
481/8

4/13
4/47

دانشکده دندانپزشکی
دانشکده علوم توانبخشی

6/80
44/42

4/08
7/24

26/74
36

4/86
2/62

8

0/66

7/44

4/22

6/66
4
14

4
4
21/66

40
7
121/33

2
4
9/33

دانشکده

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
گروه توسعه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات قلب و عروق

03
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نمودار :0مقایسه وضعیت شاخصهای عملکرد پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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میانگین بهره وری

میانگین

میانگین تعداد

میانگین شاخص
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بین تعداد کل استنادات و خوداستنادیها رابطه معنادار
( )r=0/428 ،P-Value>0/000وجود دارد ،یعنی با افزایش
تعداد استنادات ،تعداد خوداستنادی نیز افزایش مییابد
(.)P-Value>0/000
تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به استنادات دریافتی و خود
استنادی نویسندگان و همکاری با سایر نویسندگان نشان داد ،ارتباط
معنادار بین تعداد استنادات دریافتی نویسنده و همکاری با سایر
نویسندگان وجود دارد .به عبارت دیگر با افزایش میزان همکاری
بین نویسندگان ،تعداد استنادات نیز افزایش مییابد
(.)P-Value>0/000
به عالوه یافتهها حاکی از ارتباط معنادار بین تعداد خوداستنادی
نویسنده و همکاری با سایر نویسندگان بود .بهطوری که با افزایش
میزان همکاری بین نویسندگان ،تعداد خوداستنادی نیز افزایش
مییابد (.)P-Value>0/000
ارتباط معنادار بین شاخص هرش و خوداستنادی نویسندگان در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیگر یافتههای این تحقیق است.
بدین معنی که با افزایش میزان خوداستنادی نویسندگان شاخص
هرش نیز افزایش مییابد (.)P-Value>0/000
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بحث و نتیجه گیری
امروزه استفاده از شاخصهای سنجشی به منظور ارزیابی
عملکرد پژوهشی و همچنین بهرهوری و اثربخشی اعضای هیات
علمی دانشگاهها بسیار استفاده میشود .به خصوص شاخصهای
کیفی که به منظور تعدیل شاخصهای کمی استفاده میگردد .از
جمله شاخصهای کمی مورد استفاده میتوان به تعداد مدارک و
شاخصهای کیفی به استناد اشاره کرد .در این پژوهش به تعیین
تاثیر خوداستنادی بر شاخصهای کمی (تعداد تولیدات علمی) و
کیفی (تعداد استنادها ،میانگین استناد به ازای هر مورد ،شاخص
هرش و خوداستنادی) سنجش برونداد پژوهشی اعضای هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شد .آمار و ارقام جدید با
احتیاط بیشتری به خوداستنادی میپردازد .مطالعهای بین رشتهای
مؤید این مطلب است که  36درصد از کل استنادات ،خوداستنادی
است .به ویژه از آنجا که اوج خوداستنادی در سه ساله اول پس از
انتشار است ،بنابراین خوداستنادی تأثیر شدیدی بر ضریب تأثیر دو
ساله مجله میگذارد .از اینرو این سؤال پیش میآید که ضریب تأثیر
هر مجله تا چه حد ناشی از خوداستنادی است و این افزایش ضریب
تأثیر با خوداستنادی زمانی مسئلهساز میشود که کیفیت مجله با این
شاخص سنجش میشود (.)47
در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین خوداستنادی و ضریب تأثیر
در مجالت پزشکی دسترسی باز در پایگاههای اطالعاتی  ISIو
 »DOAJبیان میشود که نمیتوان از خوداستنادی در ارزیابی
علمی نویسندگان و مجالت چشمپوشی کرد بلکه باید میزان
مشخصی برای آن در نظر گرفت (.)46
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دالیل گوناگونی برای خوداستنادی مانند ارائه نتایج پیشین،
افزایش مشاهدهپذیری آثار پیشین ،پویا نگه داشتن اثر در چرخه
استنادی ،عرضه و نمایش آثاری که استناد کمتری دارند یا استناد
ندارند و افزایش استنادهای شخصی وجود دارد .پژوهشگران و
محققان زیادی از جمله )49( Glanzel ،)48( vanRaan ،نظرات
خود را در غالب نظریه و تحقیق مطرح کردهاند و نیز تحقیقات
مشابهی در ایران انجام شده است.
بخش توصیفی نشان داد مرکز تحقیقات قلب و عروق باالترین
میانگین در شاخص بهرهوری ،تعداد استنادات و شاخص هرش را
داشت .از نظر شاخص خوداستنادی نیز ،دانشکده بهداشت باالترین
خوداستنادی را داشته است .باید در نظر داشت براساس پژوهش
صادقیان و ابراهیمیپور با عنوان «استفاده از شاخص هرش برای
رتبهبندی پژوهشگران ایرانی اثرگذار در علوم کتابداری و اطالع
رسانی» هرش پژوهشگران ایرانی در کل پایین است و متوسط
شاخص هرش برای پژوهشگران ایرانی بررسی شده در سه پایگاه
استنادی آی .اس .آی ،اسکوپوس ،و گوگل اسکالر به ترتیب ،0/31
 ،0/40و  0/74میباشد ،این مقادیر بدون حذف خوداستنادیها بوده
است (.)20
در بخش یافتههای تحلیلی بین متغیرهای خوداستنادی و کل
استنادات ،همکاری علمی نویسندگان با میزان استناد و میزان
خوداستنادی ،خوداستنادی با شاخص هرش و بهرهوری اعضا هیات
علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در پژوهش عباسی و بیگلو
نیز شاخصهای کمی و کیفی رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشت به
عبارت دیگر در دانشگاههای تیپ یک تولیدات علمی از نظر هر دو
شاخص در رتبه باالتری قرار داشتند .آنها دریافتند دانشگاههایی که
تعداد تولیدات علمی بیشتری دارند ،به لحاظ شاخصهای کیفی نیز
از وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند (.)24
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از رابطه معنادار همکاری علمی
نویسندگان با میزان استناد بود .این در حالی است که نتایج
پژوهشهای پیشین نشان داد که تعداد نویسندگان مقاله و زبان
مقاله تأثیری بر اخذ استنادات بیشتر نمیگذارد  .در حالیکه نوع
مقاله (اصیل ،مروری و  )...میتواند بر تعداد استنادات دریافتی تأثیر
بگذارد .البته برخی مطالعات دیگر به این نکته اشاره کردهاند که
هرچه تعداد نویسندگان یک مقاله بیشتر باشد ،استنادات بیشتری
دریافت میکند ( .)22براساس یافتههای مقاله حاضر بین شاخص
هرش و خوداستنادی رابطه معناداری وجود دارد .یافتههای پژوهش
در این بخش با یافتههای قاضی میرسعید و همکاران همسو نبود.
آنها در مطالعه خود به تعیین وضعیت خوداستنادی نویسندگان پرکار
ایرانی در حوزه پزشکی و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه
 Web of Scienceپرداختند و دریافتند که نویسندهای که
بیشترین میزان خوداستنادی را داشته ،بیشترین تغییر در شاخص
هرش را نیز داشته است و این امر میتواند مورد توجه نویسندگان
پرکار هر حوزه قرار گیرد که هرچه میزان خوداستنادی بیشتری
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داشته باشند ،رتبه آنها براساس شاخص هرش و در مقایسه با سایر
نویسندگان کاهش خواهد یافت ( .)23باید در نظر داشت که از
دیدگاه برخی پژوهشگران مانند  Van Raanاز جمله چالشهای
شاخص هرش ،تأثیرپذیری آن از خوداستنادی و استناد به همکاران
است که این امر به ویژه در مجالت با ضریب تأثیر پایین عامل
خطری بالقوه در افزایش شاخص هرش است ،به دلیل اینکه در
تعیین شاخص هرش ،ضریب تأثیر مجله و نوع آن مدنظر نیست و
این امر میتواند باعث افزایش استنادهای مصنوعی و غیرواقعی افراد
به یکدیگر در این نوع مجالت و افزایش کاذب شاخص هرش آنان
باشد (.)48
پژوهش میرحسینی و جلیلی باله نشان داد بین شاخص هرش و
تعداد مقاالت همچنین بین تعداد استنادات و شاخص  hرابطه
معناداری وجود دارد ،بدین معنی که با افزایش و کاهش تعداد
مقاالت و تعداد استنادات ،شاخص هرش نیز افزایش یا کاهش می
یابد ( .)42در این راستا  Ferraraو  Alfonsoمزیت اصلی شاخص
دی.اچ (شاخص هرش تنزیل یافته) اینگونه بیان کردند که این
شاخص نیازمند دانش قبلی در توزیع خوداستنادی در میان نشریات
ندارند .به طور کلی آنها بیان نمودند که با حذف خوداستنادی در
محاسبه شاخص هرش میتوان به نحو دقیقتری به ارزیابی علمی
فرد پرداخت (.)21
یافتههای پژوهش  Huangو همکارش با عنوان «بررسی تاثیر
خوداستنادی بر شاخص هرش» نشان داد شاخص هرش نویسندگان
همبستگی زیاد با تعداد مقاالت ،استنادات دریافتی و رتبه نویسنده
دارد .پژوهش آنها نشان داد خوداستنادی تأثیر ناچیزی بر ارزش و
رتبه شاخص هرش دارد .آنها پیشنهاد نمودند که نیازی به حذف
خوداستنادی در تحلیل یا ارزیابی عملکرد نیست ( .)44نتایج
پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین خوداستنادی با کل استنادات و
بهرهوری اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
( )P-Value<0/05در تولیدات آنها بود .این یافتهها با یافتههای
 Oliveiraو همکاران همسو بود .آنها دریافتند که علیرغم استفاده
گسترده ضریب تأثیر مجله به عنوان شاخصی برای ارزیابی برونداد
علمی پژوهشگران ،این شاخص تنها با برخی از شاخصهای
کتابسنجی مانند هرش رابطه معنادار دارد (.)24
مطابق با یافتههای پژوهش حاضر بین همکاری علمی
نویسندگان و میزان خوداستنادی رابطه معناداری وجود دارد .این
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یافتهها برخالف پژوهش نوکاریزی و فرخاری با عنوان «مقایسه
وضعیت مقالههای علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم
ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خوداستنادی آنها» بود .آنها
دریافتند که بین میزان استناد و تعداد نویسنده در هر یک از دو
پایگاه نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس رابطه وجود ندارد
( .)26البته در برخی پژوهشها وجود رابطه میان میزان خوداستنادی
و تعداد نویسندگان نشان داده شده است ( .)28 ,27بنابراین در
پژوهش حاضر بین خوداستنادی و متغیرهای شاخص هرش،
بهرهوری اعضا هیات علمی ،همکاری علمی نویسندگان و کل
استنادات رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین دو متغیر همکاری
علمی نویسندگان با میزان استناد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
همچنین در پژوهشهای مرتبط مشخص شده است که نویسندگانی
که در مقاالت خود بیشترین استنادات را به دیگران دارند بیشترین
استناد را هم دریافت میکنند.
در این پژوهش به تعیین تاثیر خوداستنادی بر شاخصهای
کمی و کیفی سنجش برونداد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان پرداخته شد .همانطور که یافتهها نشان داد
بین خوداستنادی و تمامی شاخصهای کمی و کیفی سنجش
تولیدات مورد بررسی در پژوهش حاضر ارتباط معنادار وجود دارد.
این امر به دلیل تأثیر و وابستگی شدید شاخصهای ارزیابی علمی با
خوداستنادی است .باید در نظر داشت همانطور که اکثر قریب به
اتفاق پژوهشگران خوداستنادی را چالشی در تحلیل استنادی به
شمار میآورند و بیان میکنند که این امر نیازمند مطالعه و بررسی
دقیقتری است تا بتوان از تأثیر آن بر روی شاخصهای ارزیابی
متون علمی و نویسندگان کاست.
با توجه به اینکه پژوهشهای بسیاری در حوزه رابطه
خوداستنادی و ضریب تأثیر و دیگر شاخصها به صورت منفرد انجام
شده و با در نظر گرفتن نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود
پژوهشگران درصدد ارائه شاخصهایی برآیند تا تأثیر خوداستنادی بر
معیارهای ارزیابی مجالت و نویسندگان و سایر مولفههای تولید علم
کاهش یابد .همچنین استفاده از شاخصهای مرتبط با کیفیت
تولیدات علمی در دانشگاهها و سایر سازمانها میتواند کیفیّت
تولیدات علمی را افزایش داده و رتبهی علمی آنها در سطح کشور
و همچنین در سطح بینالمللی بهبود یابد.
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citation without self-citation, h-index with and without self-citation and number of
collaborators for each author was extracted from Scopus database. For data
analyzing used descriptive and inferential statistics (Pearson test) and SPSS 18.
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respectively. There was significant relation between total number of citation and
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Conclusion: In this study, between self-citation and total quantitative and
qualitative indicators in measure scientific production there was significant
relation. Therefore, this task needs solutions that can decrease effect of selfcitation on research performance evaluation indicators of scientific parameters
production.
Keywords: Self- citation, h-index, Quantitative and qualitative indicators, Isfahan

[ DOI: 10.22088/acadpub.BUMS.2.2.28 ]

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

Ghazavi R (MD) 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

University of medical sciences

03

