
 

                          )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي(پژوهش درپزشكي              

                   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

  82 تا 78صفحات ، 1391زمستان ، 1ه ويژه نام، 36 دوره          

  
و عوامل مرتبط با آن در اعضاي هيئت علمي دانشكده  Hبررسي وضعيت شاخص 

  1390دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 

  الهه وحيد دستجردي ،3، ناصر واليي2، قاسمعلي كمالي وطن1*فر اصغر عبادي

 
  شهيد بهشتي ، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكيگروه ارتودنسي ،فكي- هاي دهاني مركز تحقيقات ناهنجاري 1
  دندانپزشك، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2
   دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،مركز تحقيقات تاالسمي ،عضو هيئت علمي 3
   شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ،گروه ارتودنسي 4

  چكيده
هاي متعددي براي ارزيابي آنها تبيين شده است كه توجه به اهميت عملكرد تحقيقاتي و برون داد علمي، شاخصبا  :سابقه و هدف

كه گزارشي از وضعيت اين شاخص در دانشكده دندانپزشكي  يياز آنجا. باشد مي Hها، شاخص يكي از بهترين و جديدترين شاخص
  .انجام گرفت 2012و عوامل مرتبط آن، اين تحقيق تا ابتداي سال  H شهيد بهشتي وجود نداشت، به منظور تعيين وضعيت شاخص

كليه اعضاء هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم  Hشاخص . اين تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت: بررسي روش
ارتباط . استخراج شد Scopusدي ميالدي بر اساس پايگاه استنا 2012پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي تا ابتداي سال 

   .به كمك آزمون كاي دو مورد تحليل قرار گرفت Hبين عوامل موثر و شاخص 
نفر عضو هيات علمي وقت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  107از : هايافته

 H ≤ 1داراي شاخص  Scopusنفر در پايگاه داده  46گرفت، كه از آن ميان  نفر استخراج و مورد بررسي قرار 98اطالعات مربوط به 
 بود يداريآنها داراي ارتباط آماري معن Hتعداد مقاالت انگليسي، رشته تخصصي و رتبه علمي افراد با شاخص ). درصد 43(بودند 

)05/0p< (نداشتند  يو ساير عوامل نقش)05/0>p(.   
بررسي علل آن و انجام اقدامات الزم در . باشدپائين مي Hكم بوده و نيز ميزان  Hفراد داراي شاخص رسد ا به نظر مي: گيرينتيجه

  .نمايد راستاي ارتقاء آنها را توصيه مي

  .سنجي، دندانپزشكي، مجالت ، رتبه بندي، علمHارجاع به مقاالت، برونداد علمي، شاخص  :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
هـاي مختلـف    سنجي در نظـام علمهاي مختلف امروزه شاخص

هـا و مراكـز   داد پژوهشي دانشـگاه بندي و امتيازدهي برونرتبه
تحقيقاتي به عنوان يكي از مسائل مورد توجه سياسـتگذاران و  

از  .)1،2(گيرنـد  هاي تحقيقـاتي، قـرار مـي   مراكز حامي بودجه
تـوان بـه تعـداد مقـاالت،     ميها  بندي تبهجمله معيارهاي اين ر

                                                 
مركز تحقيقات  ،دانشكده دندانپزشكي، پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه علوم تهران، : آدرس نويسنده مسئول

   )e-mail: ebadifar@hbi.ir( فر دكتر اصغر عبادي، ناهنجاري هاي دنداني فكي

هاي تركيبي مانند شاخص تعداد ارجاعات به مقاالت و شاخص
H  شاخص . )3،4(اشاره نمودH  از شاخصهاي شناخته شده در

معرفـي شـد و بـه منظـور      2005سنجي است كه در سال علم
يـك   Hشاخص . رودحققان به كار ميداد علمي مارزيابي برون

تعداد از مقاالت وي كه به هـر كـدام    Hمحقق عبارت است از 
 Hبنـابراين شـاخص   . )5،6(بار اسـتناد شـده باشـد     Hحداقل 

نتيجه تعادل بين تعداد انتشارات و تعداد استنادات به ازاي هر 
هاي اين شاخص به منظور ارتقاي ساير شاخص. )7(مقاله است 

 
  مقاله اصليمقاله اصلي

(Original Article) 

 



 79/  و همكارانفر اصغر عبادي دكتر                                                                                        91 زمستان  1ويژه نامه    36 دوره 

داد علمي مانند تعداد مقاالت و ارجاعات طراحـي  ارزيابي برون
شده است تا محققان تاثيرگذار را از آنهـايي كـه صـرفاً تعـداد     

برخـي  . )8،9(كننـد، متمـايز سـازد    زيادي مقالـه منتشـر مـي   
 ،محاســبه آســان: عبارتنــد از Hمثبــت شــاخص  هــايويژگــي

چشـم پوشـي از برجسـته     ،وابستگي به عمر پژوهشـي محقـق  
كردن مقاالت پراستناد و كم استناد و كل توليدات علمي يـك  

تـوان بـه كـم بـودن     مـي  Hاز محـدوديتهاي شـاخص   . محقق
دانشمنداني كه به هر علت تعداد مقاالت آنها بسيار  Hشاخص 

غير قابل مقايسـه بـودن بـين     ،اند يرگذار بودهكم ولي بسيار تاث
و عدم  عدم امكان نمايش ركود علمي ،هاي موضوعي علم حوزه

در نظر گرفتن تعداد نويسـندگان مقالـه و جايگـاه فـرد مـورد      
 . )10(بررسي در هر مقاله اشاره كرد 

اين شاخص امروز بـه عنـوان ابـزار     Hبه دليل مزاياي شاخص 
ر كلي مـورد پـذيرش و   ارزيابي برونداد علمي يك محقق به طو

 Hترين خصوصيات شاخص يكي از مهم. توجه قرار گرفته است
در حال . كارگيري در سطح خرد و افراد استه قابليت آن در ب

هـاي محققـان    حاضر، اطالعاتي در خصوص نگـرش و ديـدگاه  
براي . گرايش دندانپزشكي در خصوص اين شاخص وجود ندارد

رتبـه محققـين كشـور الزم    ارتقاء وضعيت موجود و باال بـردن  
است كه با بررسي نگرش و اطالعات محققين در اين خصـوص  

 Hريزي منسجمي در رفع موانع رشد ارجاعات و شاخص  برنامه
اين مطالعه بـا هـدف بررسـي ديـدگاه برخـي از      . صورت گيرد

هاي علـوم پزشـكي و    محققان گرايش دندانپزشكي در دانشگاه
 Hعوامل موثر بر شـاخص   خدمات بهداشتي درماني، شناسايي

بدين منظور در . )11(اعضاي هيات علمي انجام پذيرفته است 
مطالعه حاضر پس از اسـتخراج نـام و نـام خـانوادگي اعضـاي      
هيات علمي دانشكده دندانپزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي و     

و سـاير   Hخدمات بهداشتي درمـاني شـهيد بهشـتي شـاخص     
اطالعات مربوط به برونداد علمي افراد بررسي و استخراج شد و 

عوامـل مختلـف بـر     نيز به كمك آزمونهاي آماري ارتباط بـين 
  . بررسي گرديد Hشاخص 

  
  مواد و روشها

روش جمـع آوري  . انجام گرفت اين مطالعه به صورت توصيفي
 Scopusاطالعات به صورت استخراج از پايگـاه داده اسـتنادي   

جامعـه مـورد بررسـي كليـه اعضـاي هيـات علمـي        . )12(بود 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه

. مـيالدي بـود   2012تـا ابتـداي سـال    درماني شهيد بهشتي، 
تعــداد . انجــام شــد 1389-1390مطالعــه در ســال تحصــيلي 

نفر و شامل استخراج اطالعات مربوط به شاخص  107ها  نمونه
H پرسشـنامه   107آوري  ت علمي و توزيع و جمـع اعضاي هيا

اي مشـتمل بـر دو   اطالعـات پرسشـنامه  . بـود توسط پرسشگر 
بخش اول به منظـور گـردآوري مشخصـات اسـاتيد     . بخش بود

شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، رشته تحصـيلي، آخـرين   
مقطــع تحصــيلي، ســال فراغــت از تحصــيل، دانشــگاه محــل  

مت، رتبه هيأت علمـي، يـا فرصـت    تحصيل، دانشگاه محل خد
هــاي مختلــف درج هــاي خــارج، شــيوهمطالعــاتي در دانشــگاه

در مقاالت مختلـف طراحـي    (affiliation)وابستگي دانشگاهي 
 SPSS.vs. 18.0افزار هاي آماري از نرم براي تحليل داده. گرديد

ايجاد  Excelاستفاده شد و خروجي اين نرم افزار در قالب فايل 
به منظـور بررسـي همبسـتگي    ) 2χ( دوآماري كاي نآزمو. شد

  .متغيرها مورد استفاده قرار گرفت
  

  هايافته
نفر يعني  98نفر عضو هيات علمي واجد شرايط، تعداد  107از 
 2/64. درصد اطالعات شخصـي خـود را گـزارش كردنـد     6/91

التحصـيلي  درصـد زن بـوده و زمـان فـارغ     8/35درصد مـرد و  
سابقه . سال بود 36تا حداكثر  2حداقل  باسال  23/8±31/17

درصد  2/54سال و  10درصد كمتر از  7/15كار دردانشگاه در 
 7. سـال بـود   20درصـد بـيش از    1/30سال و  20تا  10بين 

درصـد   49درصد اعضاي هيات علمي داراي رتبه علمي مربي، 
بيشترين . درصد استاد بودند 12درصد دانشيار و  32 ،استاديار
عضاي هيات علمي مربوط به رشته تخصصي پروتزهـاي  تعداد ا

هاي بعدي ارتودنسي و درصد و در رتبه 8/19دنداني به ميزان 
  ). 1جدول (درصد بود  11ترميم و اندو هر كدام 
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بندي بر مبناي  فراواني افراد بررسي شده به تفكيك گروه - 1شكل 
  Hشاخص 

 
در  Hعلمي بـر حسـب وضـعيت شـاخص      توزيع اعضاي هيات
ارائه شده است و نشان  1در نمودار  2011پايگاه تا پايان سال 
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 به تفكيك عوامل مرتبط Hتوزيع اعضاي هيات علمي بر حسب شاخص  - 1جدول 

 
  Hافراد داراي شاخص  

 )46=تعداد(

  Hافراد فاقد شاخص 
 )51=تعداد(

p-value 

  >9/0 جنسيت

 )5/61( 32 ) 2/60(28  مرد 

 )5/38( 20 )8/39(18  زن 

  >0001  رتبه هيات علمي

 )16(نفر  8 )75(33  دانشيار و باالتر 

 ) 84( 42 )25(11  استاديار و كمتر 

  >07/0  محل تحصيل

 ) 8/0( 5 ) 4/24( 10  خارج كشور 

 ) 2/90( 46 ) 6/75(31  داخل كشور 

  >0001  رشته تخصصي

 
ارتودنسي، جراحي دهان، فك و صورت اندودانتيكس، پاتولوژي دهان و

   )5/26( 13 )81( 34  فك و صورت، دندانپزشكي كودكان، پريودانتيكس

 
راديولوژي دهان، فك و صورت، ترميمي، پروتزهاي دنداني، سالمت

   )5/73( 36 )19( 8  دهان و دندانپزشكي، بيماريهاي دهان و تشخيص
  >0001  ليسيمقاالت انگ

 )4/3( 10 )6/82(38  3برابر يا بيشتر از  

 )4/83( 51 )4/17(8  3كمتر از  

 

 61نفر اعضاي هيات علمي مـورد بررسـي    107دهد كه از مي
) درصـد  8/30(نفـر   H ،33شـاخص   فاقـد ) درصـد  1/57(نفر 

داراي ) درصــد 4/8(نفــر  9، 2و  1برابــر بــا  Hداراي شــاخص 
 Hداراي شـاخص  ) درصد 7/3(نفر  4و  5تا  3برابر  Hشاخص 
 بـود  13برابر بـا   Hدر ضمن باالترين شاخص . بودند 6بيش از 

  . )1شكل(
توزيع اعضاي هيات علمي بر حسب داشتن يا نداشتن شاخص 

H   ارائـه شـده اسـت    1و به تفكيك عوامل مرتبط در جـدول .
ميان داشتن يـا   ،شود كه در جدول يك مشاهده مي طور همان
داري مشاهده يو جنسيت افراد ارتباط معن Hن شاخص نداشت
افراد مورد بررسي به تفكيك رتبـه هيـات    ،در مرحله بعد. نشد

علمي و محل فـارغ التحصـيلي در داخـل يـا خـارج از كشـور       
شـود   ديـده مـي   1كـه در جـدول    طور همان. بررسي گرديدند

در گـروه افـراد داراي    Hبيشترين فراواني افراد داراي شـاخص  
تبـه هيــات علمــي دانشــيار و فـارغ التحصــيل داخــل كشــور   ر

افراد بررسي شده در اين تحقيق بر حسـب گـروه   . مشاهده شد
از . گروه تقسـيم شـدند   11علمي كه در آن اشتغال داشتند به 

نفـر   7هاي دهان و تشـخيص،  نفر در گروه بيماري 5آن ميان 
نفــر در گــروه  6در گــروه راديولــوژي دهــان، فــك و صــورت، 

 10نفر در گروه جراحي دهان، فك و صورت،  7ريودانتيكس، پ
نفر در  18نفر در گروه ترميمي،  10نفر در گروه اندودانتيكس، 

نفر در گروه پاتولوژي دهان و فك و  5گروه پروتزهاي دنداني، 
نفر در گروه دندانپزشكي  9نفر در گروه ارتودنسي،  10صورت، 

و دندانپزشـكي بودنـد    نفر در گروه سالمت دهـان  4كودكان و 
  ).1جدول (

 دواز آزمـون كـاي   Hبراي بررسي عوامـل مـرتبط بـا شـاخص     
نمايش داده شده  1نتايج حاصله در جدول كه  استفاده گرديد

  .است
  

  بحث
درصد از اعضاي هيـات علمـي    1/57اين مطالعه نشان داد كه 

ــدمات     ــكي و خ ــوم پزش ــگاه عل ــكي دانش ــكده دندانپزش دانش
از . انـد  بـوده  Hشهيد بهشـتي فاقـد شـاخص    بهداشتي درماني 

ترين مسائلي كه در استخراج اطالعات محققـان از پايگـاه   مهم
داده استنادي بايد به آن توجه شود وجود تنوع در ذكر نام يك 
فرد و نيز وجود افراد داراي نام خـانوادگي و اولـين حـرف نـام     

ايران، نتايج حاصل از مطالعات انجام گرفته در . باشد مشابه مي
و نيز تحقيق حاضر نشان داده است كه تنـوع در   ساير كشورها

ذكر نام در مقاالت علمي در ميان محققان مختلف بسيار شايع 
به همين ترتيب تنوع در ذكر آدرس دانشگاه يا مركـز  . باشد مي

تحقيقاتي وابسته از عوامل مشـكل سـاز در بازيـابي اطالعـات     
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در اين تحقيق سعي . رددگ مربوط به محققان آنها محسوب مي
گرديد كه تا حد امكان با استفاده از امكانـات فـراهم شـده در    

ــراد شناســايي و   Scopusپايگــاه اســتنادي  ــوع اف اســامي متن
اطالعات پراكنده اما مربوط به يك فرد به صورت يك مجموعه 

از ديگر مسائل مهم كه در اسـتخراج  . استخراج و مطالعه گردد
ونداد علمي يك فرد بايد مورد توجه قـرار  اطالعات مربوط به بر

رسد اين مـورد بـا   گيرد تشابه اسامي افراد است كه به نظر مي
توجه به خصوصيات فرهنگـي و مـذهبي كشـور ايـران تقريبـا      

در مواردي كه افراد داراي نـام خـانوادگي و اولـين    . شايع باشد
حرف نام مشابه با افراد بررسـي شـده در ايـن مطالعـه وجـود      

مـي كـه در آن   هـاي عل  ، بر مبنـاي آدرس افـراد، رشـته   داشت
بيشترين فعاليت را دارا هستند و نيز همكاران آنها در مقـاالت  
. منتشر شده فرد مورد نظر و صحيح و مميزي انتخـاب گرديـد  

يكــي ديگــر از مســائل مهــم در ايــن تحقيــق انتخــاب پايگــاه 
بررسيهاي اوليه نشان داد كه سه پايگـاه  . استنادي مناسب بود

قابليــت  ISCو  ISI:Web Of Science ،Scopusاســتنادي 
نظر به نقش محـوري  . بكارگيري در اين تحقيق را دارا ميباشد

در اين تحقيق، الزم بود كه پايگاه استنادي منتخب  Hشاخص 
همچنـين  . داراي قابليت محاسبه خودكار ايـن شـاخص باشـد   

پوشش مناسب مقاالت منتشـر شـده از سـوي اعضـاي هيـات      
لوم پزشـكي و خـدمات   علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ع

بهداشتي درماني شهيد بهشتي، يـا بـه عبـارت ديگـر مجـالت      
مرتبط با علوم پزشكي و دندانپزشكي از موارد مورد توجه بوده 

در حـال  ) ISC(در پايگـاه داده اسـتنادي جهـان اسـالم     . است
لـذا پايگـاه اسـتنادي    . حاضر اين امكان فراهم نگرديـده اسـت  

Scopus  امكان محاسبه خودكار شـاخص  به دليل فراهم سازي
H      پوشش موضوعي مناسب و نيـز امكانـات ويـژه بـه منظـور ،

تشخيص و اصالح اطالعات بازيابي شده اشتباه حاصل از تنـوع  
در نام يك فرد يا تشابه در نام افـراد مختلـف انتخـاب و بكـار     

 . )13-15، 2(گرفته شد 

هاي مهم و با ارزش اين تحقيق وجود ارتباط ميان  افتهيكي از ي
رتبه علمي افراد، تعـداد مقـاالت انگليسـي و رشـته تخصصـي      

از سوي ديگر جنسيت و . بود Hدندانپزشكي با داشتن شاخص 
با شاخص ) داخل يا خارج از كشور(محل فارغ التحصيلي افراد 

H ان هـاي پيشـين بـه روشـني نشـ      بررسي. داراي ارتباط نبود
هـاي مختلـف علـوم بـا      اند كه الگو ارجاع گيـري گـرايش   داده

اين واقعيت در خصـوص  . )16-18 ،5(يكديگر متفاوت هستند 
بـراي  . )19(هاي يك گرايش علمي نيز صادق است زير گرايش

مثال رشته شيمي از گرايشهاي علمي است كه در آن مقـاالت  
در نتيجـه  معموالً بيش از ساير گرايشهاي علوم ارجاع گرفته و 

. محققان فعال در اين گرايش علمي نيـز بـاال اسـت    Hشاخص 
براي مثال در ميان هفت زير گرايش رشته شـيمي، در ايـران،   

بـر  . بـاالتري اسـت   Hزير گرايش شيمي تجزيه داراي شاخص 
اين اساس در كنار ساير عوامل موثر، باال بودن فراواني شاخص 

H ته تخصصــي در ميــان اعضــاي هيــات علمــي فعــال در رشــ
ارتودنسي ميتواند ناشي از ماهيت ارجاع گيري اين زير گرايش 

شـايان  . به نسبت ساير زير گرايشها رشـته دندانپزشـكي باشـد   
ذكر است كه در مقايسه با نتـايج حاصـل از تحقيقـات مشـابه     
انجام گرفته در خصوص اعضاي هيـات علمـي دانشـگاه علـوم     

لرسـتان، فراوانـي   پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و 
در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علـوم   Hافراد داراي شاخص 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بيش از آنهـا  
 25مـيالدي تقريبـاً    2011بوده است به نحـوي كـه در سـال    

درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات   
اي هيات علمـي دانشـگاه   از اعض 6/7بهداشتي درماني تهران و 

ــاني لرســتان داراي   ــوم پزشــكي و خــدمات بهداشــتي درم عل
  .اند بوده Hشاخص 
در مقاالت منتشـر  ) Affiliation(ذكر نام و ذكر وابستگي  بررسي

شده از سوي اعضاي هيات علمي دانشكده دندانپزشكي دانشـگاه  
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در پايگـاه  

نشانگر تنوع زياد در ذكر نام يـك فـرد و    Scopusعات علمي اطال
در حال . باشدوابستگي او به دانشگاه يا مركز تحقيقاتي خاص مي

حاضر، تنوع ذكر نام محققان ايراني يكي از موانع مهم در بررسـي  
توليدات علمي به تفكيك افراد بوده و همچنين از عوامل اصلي در 

ها و نيز كل توليدات علمـي  نشگاهكاهش كاذب توليدات علمي دا
مي Hهاي مرتبط چون تعداد ارجاعات و شاخص ايران و شاخص

گردد مطابق با الگوهاي رايج بين المللي به هـر  پيشنهاد مي. باشد
محقق يك شناسه اختصاص يابد و توليدات علمي افراد بر آن مبنا 

  . ارزيابي و بررسي گردد
اسـاتيد و محققـان،    H آوري اطالعات مربوط به شـاخص جمع

ساز آشنايي بيشـتر بـا ايـن    توانست خود به عنوان عامل زمينه
هاي استاندارد بين المللي توجه به شاخص. شاخص عمل نمايد

كه امروز به منظور سنجش برونداد علمي كشورها بكار گرفتـه  
شود موجب رفع موانع موجود در ارزيابي مقادير واقعي ايـن   مي

قان كشور و توجه بيشتر به عوامل موثر بر ها براي محقشاخص
بـه نظـر ميرسـد بـاال     . ارتقا كيفيت توليدات علمي خواهد شد

بردن سطح مقاالت جهت چاپ در مجالت معتبر و بها دادن به 
هاي نويني كه اولـين مطالعـات در نـوع خـود در ايـران و       ايده

پردازد از مهمترين عواملي هستند كه باعث باال رفتن جهان مي
    .)20،21(افراد و دانشگاه خواهد شد  Hشاخص 
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 و تشكر دانيقدر
 - هاي دنـداني  اين تحقيق با حمايت مالي مركز تحقيقات ناهنجاري

از همكـاري تمـامي اسـاتيد گرانقـدر     . فكي به انجام رسـيده اسـت  

ي كارشـناس  دانشكده دندانپزشكي و همچنين آقاي شـاهرخ امينـ  
معاونت پژوهشي دانشكده دندانپزشـكي و خـانم آزاده خوشـنودي،    

  .نمائيمكارشناس كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي تشكر مي
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