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ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose: The use of scientific indices to evaluate scientific
outputs leads to improved prospective planning in different
subject area. The aim of this study is to analyze the world
scientific outputs in the field of religious studies based on SJR
citation database.
Material and Methods: The present study is a descriptiveapplied study using citation analysis. The research community
consists of 104353 documents in religious studies from 175
countries, indexed in SJR database from 1996 to 2018. SPSS
and Excel softwares were utilized for data analysis. Pearson
correlation coefficient was used to examine the relationship
between quantitative and qualitative indices.
Findings:The results of present research have demonstrated
that the average total scientific outputs is 3.596, average
received citation is 3.1335, and the average self-citation is
8.601. The average H-index of countries is 6.5 that is higher
for Iran than the world average(equal to 14). The correlation
coefficient between the quantitative and qualitative indices of
scientific outputs in this field is positive and direct and the
highest correlation is between the two indices of citation and
self- citation 918/0. In the case of Iran, the correlation between
indicators is significant, positive, direct, and moderate.
Conclusion: In various countries, the distribution of citations
and self-citations was not normal, and about half of the
citations in this area were self-citations, but 55 percent of the
countries' self-citation rate was below 20 percent.
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چکیده
هدف :بهرهگیری از شاخصهای علمسنجی جهت ارزیابی تولیدات
علمی منجر به بهبود برنامهریزی آیندهنگر در حوزههای مختلف
موضوعی میشود .هدف از این پژوهش ،تحلیل علمسنجی برونداد
علمی کشورهای جهان در حوزه موضوعی مطالعات مذهبی بر
اساس پایگاه استنادی  SJRمیباشد.
مواد و روش ها :از فنون علم¬سنجی برای انجام این پژوهش
استفاده شده است .جامعه پژوهش شامل  104353مدرک در
حوزه مطالعات مذهبی از  175کشور جهان است که طی سالهای
 1996تا  2018در پایگاه  SJRنمایه شدهاند .نتایج با استفاده از
نرمافزارهای  Excelو  Spss19مورد بررسی قرار گرفتهاند.
برای بررسی ارتباط میان شاخصهای کمی و کیفی از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافتهها :در جامعه مورد بررسی میانگین کل تولیدات
 ، 596/3 ±3013/98میانگین استناد دریافتی ±9393/23
 1335/3و خوداستنادی  601/8 ±5275/6به¬دست آمده است.
میانگین شاخص  hکشورها  5/6 ± 8/53میباشد .این میزان برای
کشور ایران نسبت به میانگین جهانی در سطح باالتری (برابر )14
قرار دارد .ضریب همیستگی میان شاخصهای کمی و کیفی
تولیدات علمی این حوزه مثبت و مستقیم بوده و بیشترین
همبستگی میان دو شاخص استناد و خوداستنادی ( )0/918میباشد.
در مورد کشور ایران ،همبستگی میان شاخصها به-صورت
معنادار ،مثبت ،مستقیم و در حد متوسط است.
نتیجهگیری :در کشورهای مختلف ،توزیع استنادات و
خوداستنادی نرمال نبود و حدود نیمی از استنادات در این حوزه
علمی خود استنادی بوده است؛ اما  55درصد نرخ خود استنادی
کشورها زیر  20درصد بوده است.

مقدمه
رشد سریع علم و بهدنبال آن گسترش اطالعات پژوهشگران را
درصدد یافتن شاخصهایی برای ارزیابی و انتخاب بهترین اطالعات
کشانده است( .)1امـروزه تعداد مقاالت منتشر شده محققـان طـی
دوران کار علمی -تحقیقی ،تعداد کل استناد به مقاالت ،میانگین
تعداد اسـتناد به هر مقاله ،خوداستنادی و میزان شاخص  Hاز
جمله معیارهای قابل توجه در ارزیابی برون داد علمی
پژوهشگران است (.)2
استناد یکی از عناصر شاخص در نگارش علمی و ابزار مهمی برای
اطالع از تأثیرگذاری مدارک بهشمار میرود .اما درصدی از آن
شامل خوداستنادی است که وجود غیر متعارف آن ،غیر قابل
اغماض میباشد ( .)3به بیان ساده خوداستنادی عبارت است از:
استناد به خود و در واقع مبنا و سند قرار دادن دستاوردهای شخصی
و کارهای قبلی در پژوهشهای گذشته ( .)4بنابراین میتوان گفت
که خوداستنادی بخش از رفتار استنادی میباشد و گرچه تاحدی
( 20درصد) قابل قبول است .اما نمیتوان بهطور کلی استناد به
خود را مورد توجه قرار نداد (.)3
خوداستنادی در سه سطح خوداستنادی مؤلف ،مجله و خوداستنادی
موضوع انجام میگیرد و شامل خوداستنادی نویسنده ،خوداستنادی
مجله ،خوداستنادی زبان ،خوداستنادی وبسایت و سایر موارد
خوداستنادی میشود ( .)4اگرچه خوداستنادی جهت غنا بخشیدن
به کار پژوهش و باال رفتن درجه اعتبار و میزان رؤیت یک فرد،
مجله و سازمان میشود ( .)3اما یکی از سادهترین روشهایی است
که برخی نویسندگان میتوانند بهطور تصنعی اعتبار خود را
افزایش دهند ( .)5بنابراین خوداستنادی یک رفتار استنادی دور از
انتظار در رفتار علمی پژوهشگران انگاشته نمیشود و از همینرو
بخشی از استناد را تشکیل میدهد .تحلیل استنادی روشی در
پژوهش است که جهت شکلدهی به اندیشههای فلسفی و علمی
یک نویسنده بهکار میرود و میتواند نظم حقیقی اندیشهها و
مفاهیمی از نویسندگان که در پشت متن نهاده شده است را آشکار
کند که این خود میتواند به یک کشف علمی منجر شود (.)6
از جمله شاخصهای دیگر که قابلیت اندازهگیری را بهصورت
عینیتر فراهم میآورد ،شاخص  Hاست که عالوه بر تعداد
برونداد علمی ،میزان استناد را هم مدنظر قرار داده و با حذف
مقاالت خارج از محدوده (یعنی پراستناد و بدون استناد) ،با بیان
یک عدد همزمان کمیت و کیفیت را نمایش میدهد ( .)1از سوی
دیگر محدود بودن آن به تمام انتشارات نویسنده ،عدم تشخیص
زمینه استنادهای دریافت شده و آسیبپذیری آن نسبت به رفتار
خوداستنادی از جمله نقاط ضعف شاخص  Hاست .بررسی
موضوع ارتباط بین شاخص  Hو 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  Hرا افزایش
دهد ،اما تأثیر آن خیلی کمتر از آن است که لحاظ شود (.)7
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مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی-کاربردی با استفاده از تحلیل
استنادی است .در این مطالعه  104353مدرک نمایه شده از 175
کشور جهان طی سالهای  1996تا  2018مورد بررسی قرار
گرفت .دادههای مورد نیاز از پایگاه اطالعاتی  ،SJRدر قسمت
حوزه موضوعی  ،Art&Humanitiesزیر موضوع
 Religious Studiesانتخاب و در نرم افزار اکسل وارد
گردید .جهت تحلیل یافتهها از جداول و نمودارها استفاده گردید.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه میان
شاخصهای تحلیل پرداخته شد .تمام تحلیلها با استفاده از نرم
افزار  SPSSو اکسل صورت گرفت.
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بهطور کلی هر جایی که از استناد برای ارزیابی فعالیتهای علمی
استفاده میشود ،معموالً ردی از خوداستنادی دیده میشود .بسیاری
از فرایندها در تحلیل استنادی در تالش هستند که میزان
خوداستنادی را نادیده گرفته و میزان واقعی شاخصهای استنادی
را بازگو کنند (.)4
نخستین گام در تحقق کارآمدی و ثمربخشی هر تحقیق و
پژوهشی ،شناخت ابعاد مختلف آن است .در این میان پرداختن به
میزان تولیدات علمی و میزان تأثیرگذاری آن پژوهشها ،به ویژه
در حوزه مطالعات مذهبی اهمیت خاصی دارد .مذهب در کلیه
جوامع شناخته شده بشری یافت میشود .حتی در آثار نخستین
جوامع نیز نمادها و مراسم مذهبی نمایان است (.)8
از آنجا که دین چه در گذشته و چه در زمان حال بخش مهمی
از جوامع بشری جهان را مقهور خود ساخته است ،پژوهشگران
متعددی در کشورهای مختلف عالقهمند به مطالعه آن هستند (.)8
با توجه به اینکـه جایگـاه هـر ملتی در عرصه بینالمللی بهوسیله
فعالیتهای علمی مشـخص مـی شـود ،سـبب شـد کـه سـنجش
کمـی فعالیـت دانشمندان جهانی در زمینه مطالعات مذهبی،
هدف این پژوهش قرارگیرد تا جایگاه علمی کشورهای جهان در
این حوزه مورد ارزیابی قرارگیرد .بنابراین با توجه به اهمیت این
موضوع و فقدان چنین پژوهشی در این خصوص ،انجام پژوهشـی
کـه بـه تحلیل انتشارات علمی کشورهای جهان در حوزه
موضوعی مطالعات مذهبی بپردازد ،ضـروری به نظرمیرسد.
رضاقلیزاده و همکارانش در ارزیابی تولیدات در زمینه داروسازی
نشان میدهد که بین تعداد تولیدات ،کل استنادات و شاخص H
رابطه نزدیکی وجود دارد .در عین حال عوامل دیگر چون سن
علمی محقق و زمینه موضوعی را در این رابطه مؤثر دانستهاند
( .)9ترکمان و شیرمحمدی خرم در بررسی خود در سه پایگاه
گوگلاسکالر ،اسکوپوس و وبعلوم دریافتند بین تعداد انتشارات،
استنادات و شاخص  Hدر سه پایگاه داده ارتباط قوی مستقیم
دارند ( .)10خلیلی و همکاران نشان دادند که روند نشر تولیدات
علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن رو به رشد است .با این حال
تقریباً نیمیاز تولیدات علمی این دانشگاه بدون دستکم یک
استناد بوده و به دلیل پایین بودن استنادات ،شاخصهای ترکیبی
نیز سطح مناسب ندارند ( .)11علی بیک و خراباتینشین با بررسی
وضعیت شاخصهای علمسنجی مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی
ایران دریافتند با گذشت زمان ،میانگین سرعت استناد به مقاالت
افزایش یافت و با افزایش تعداد مقاالت ،میزان استناد به مقاالت
نیز رشد چشمگیری را نشان میدهد ( .)12آل مختار و همکاران
به بررسی میزان همبستگی خوداستنادی با ضریب تأثیر نشریات
ایرانی نمایه شده در پایگاه استنادی مجالت  ISIپرداختند.
یافتهها نشان داد که میزان خوداستنادی مجالت در این پایگاه رو
به افزایش است .همچنین رابطه مستقیمی بین ضریب تأثیر
مجالت و میزان خوداستنادی وجود دارد ( .)3در مقالهای دیگر
طاهری و همکاران تأثیر خوداستنادی را بر شاخصهای کمی و
کیفی برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان مورد بررسی قرار دادند .نتایج ،حاکی از ارتباط معنادار

میزان خوداستنادی و تمامیشاخصهای کمی و کیفی بوده است
( .)7مطالعه شریفی و همکاران که میزان خوداستنادی استادان
تربیت بدنی را طی سالهای  1382تا 1388در
نشریههای((المپیک)) و ((حرکت)) مورد بررسی قرار دادند،
نشان داد که این میزان برای هر دو نشریه به ترتیب  24/2و 31/7
درصد بوده است ( .)5نوروزی چاکلی و جعفری با استفاده از روش
تحلیل استنادی به بررسی  67مجله حوزه علوم انسانی که دارای
ضریب تأثیر بودند و در پایگاه  ISCنمایه شده اند پرداختند.
یافتهها میانگین نرخ خوداستنادی را  24/45درصد نشان داد.
همچنین بین میزان خوداستنادی مجالت وکیفیت مجالت ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد (.)13
از بین مقاالت خارجی که به بررسی خوداستنادی پرداختند
میتوان به مقالهای از الرابیش و شهاتا اشاره نمود که به بررسی
تأثیر خوداستنادی بر شاخصهای کتابسنجی و مرتبه علمی ده
کشور برتر در تولید علم میپردازند .یافتههای پژوهش ،به اهمیت
و نقش بسیار زیاد خوداستنادی بر جایگاه و مرتبه علمی این
کشورها داللت دارد( Singh .)14سین و پاندیتا در پژوهشی به
میزان خوداستنادی بین رشتههای مختلف علمی در سطح بینالمللی
پرداختند .یافتهها نشان داد که  34/45در صد از کل استنادات
مربوط به خوداستنادی بوده است ( .)15هانگ و کتی لین در
پژوهشی به عوامل مؤثر بر شاخص  Hپرداختند .یافتهها نشان داد
که ارزش شاخص  Hنویسندگان ارتباط زیادی با تعداد مقاالت
و تعداد کلی استنادات دارد ( .)16کرونین و مهو در مطالعهای به
رتبهبندی محققان علوم اطالعرسانی آمریکا با استفاده از شاخص
 Hپرداختند نشان داد که همبستگی مثبت و قوی بین تعداد
استنادات خام و شاخص  Hوجود دارد (.)17
همانطور که مرور نوشتارها نشان میدهد ،مطالعات بسیاری
ارتباط بین شاخصهای علمسنجی در حوزههای مختلف علمی را
مورد ارزیابی قرار دادهاند .این مطالعه نیز بر اساس اطالعات
پایگاه  SJRبه تحلیل پژوهشهای انجام شده در حوزه مطالعات
مذهبی پرداخته و ارتباط بین شاخصهای علمسنجی را مورد
بررسی قرار داده است.
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یافتهها
کل تولیدات علمی جهان در حوزه مطالعات مذهبی در طی
سالهای مورد بررسی  104353مدرک میباشد که توسط 175
کشور تولید شده است .آغاز فعالیتها به سال  1998با 1437

مدرک باز میگردد که این میزان در سال  2018به  9918رسیده
است .ده کشور پیشرو در حوزه مطالعات مذهبی در نمودار 1
نشان داده شده است.
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نمودار .1میزان تولیدات علمی ده کشور برتر در حوزه مطالعات مذهبی
همانطور که در نمودار یک نشان داده شده است ،آمریکا با
 37040مدرک در رتبه نخست ،و بریتانیا و آلمان به ترتیب با
 11465و  5443مدرک ،با اختال فاحشی در رتبههای بعدی قرار
دارند .در این رده بندی کشور ایران با داشتن  270عنوان مدرک

(برابر با  0/0026درصد از کل تولیدات علمی حوزه مطالعات
مذهبی) در جایگاه  38جهانی قرار دارد.
در نمودار 2روند تولیدات علمی ،تعداد استنادهای دریافتی،
خوداستنادی و تعداد استناد بدون خوداستنادی در طی دو دهه آمده
است.
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نمودار .2روند تولیدات علمی جهان در حوزه مطالعه مذهبی بین سالهای  1996تا 2018
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نمودار .3روند تولیدات علمی ایران در حوزه مطالعه مذهبی بین سالهای  1996تا 2018
یافتهها نشان میدهد تولیدات علمی جهان در حوزه مطالعات
مذهبی از  1281مدرک در سال  1996شروع ودر سال  2018به
 9917مدرک رسیده است .همانطور که در نمودار  2مشاهده
میشود ،تولید علم در طی دو دهه سیر صعودی دارد در حالی که
میزان استناد دریافتی تا سال  2010بهصورت نامنظم دارای روند

صعودی بوده و پس از آن کاهش داشته است .میزان خوداستنادی
تا سال  2011بصورت نامنظمیروبه افزایشی بوده و پس از آن
روند نزولی در پیش گرفته است .این روند در تولیدات علمی
ایرانی نمایه شده در پایگاه ( SJRتا حدودی نامنظم تر از روند
جهانی) نیز مشهود است (نمودار .)3

جدول .1میانگین شاخصهای کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه مطالعه مذهبی بین سالهای  1996تا 2018
تعداد در ایران
میانگین  ±انحراف معیار
تعداد در جهان
شرح
270
3013/98 ± 596/3
104353
تولیدات علمی
694
9393/33 ± 1335/3
233677
کل استناد دریافتی
282
5275/6 ± 601/8
105314
کل خوداستنادی
412
4190/79 ± 733/5
128363
استناد بدون خوداستنادی
14
8/53 ± 5/6
977
شاخص H
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از  175کشور جهان  85/14درصد از کشورها موفق به دریافت
استناد شده اند میانگین کل استناد دریافتی 9393/33 ± 1335/3
بدست آمد ،همچنین  58/86درصد از کشورها دارای
خوداستنادی با میانگین  5275/6 ± 601/8بوده اند .همانطور
که در جدول  1مشاهده میشود نحوه توزیع استناد و خوداستنادی
تفاوت معناداری را نشان میدهد .همچنین یافتهها نشان داد که از
مجموع استناد دریافتی کشورها 45/07 ،درصد آن را خوداستنادی
تشکیل میدهد .عالوه براین  55/70درصد از کشورها میزان
نرمال خوداستنادی(میزان  20درصد) را به کار گرفتهاند.

در ادامه بررسی تعداد تولیدات علمی ایرانی در سطح بسیار پایین-
تری در مقایسه با میانگین جهانی قرار دارد .همچنین این یافته در
مورد تعداد استناد دریافتی و خوداستنادی نیز صدق میکند .این در
حالی است که شاخص  Hکشور ایران نسبت به میانگین جهانی
آن در سطح باالتری است .به طور حتم این نتیجه نشانه کیفیت
باالی تولیدات علمی ایران در حوزه مطالعات مذهبی نیست ،بلکه
توزیع نامناسب شاخص  Hدر بین کشورهای جهان موجب ارتقای
شاخص  Hایران نسبت به میانگین جهانی شده است.
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جدول .2بررسی ارتباط میان شاخصهای کمی و کیفی تولیدات علمی جهان و ایران در حوزه مطالعه مذهبی براساس آزمون پیرسون
تولیدات علمی
استناد
خوداستنادی
شاخص H
شاخصها
0/841
0/784
0/734
1
شاخص H
0/969
0/994
خوداستنادی
جهان
0/986
استناد
1
تولیدات علمی
0/401
0/537
0/502
1
شاخص H
0/569
0/918
خوداستنادی
ایران
0/498
استناد
1
تولیدات علمی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون با سطح معنی داری  0/01نشان داد
بین شاخصهای کمی و کیفی تولیدات علمی جهان حوزه مطالعات
مذهبی ارتباط قوی مثبت و معنیدار وجود دارد .افزایش تعداد
تولیدات علمی سبب افزایش تعداد استنادها ،خوداستنادی و شاخص
 Hمی شود .به بیان دیگر افزایش هر یک از این شاخصها با
افزایش شاخصهای دیگر همراه بوده به طوری که در اکثر موارد
همبستگی این شاخصها با یکدیگر نزدیک به یک است .بر
اساس جدول  2بیشترین میزان همبستگی بین دو شاخص استناد و
خوداستنادی با میزان  0/994و کمترین میزان همبستگی بین دو
شاخص خوداستنادی و شاخص  Hبا میزان  0/734مشاهده
میشود.
آزمون همبستگی میان شاخصهای کمی و کیفی تولیدات علمی
ایران در حوزه مورد بررسی ارتباط مثبت و معنادار را نشان
میدهد .این رابطه بین دو شاخص استناد و خوداستنادی بسیار قوی
و برابر  0/918است در حالی که میان دیگر شاخصهای کمی و
کیفی این رابطه در حد متوسط میباشد .روند افزایشی که در
شاخصهای کیفی تحت تأثیر تعداد تولیدات علمی در
پژوهشهای جهانی دیده میشود در تولیدات علمی ایران این رابطه
کمتر دیده میشود.
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نتیجه گیری
شاخصهای مختلفی برای ارزیابی تولیدات علمی وجود دارد.
مطالعات نشان میدهد در گذشته کمیت مقالههای علمی منتشر
شده رایج ترین ابزار برای ارزیابی تولیدات علمی کشورهای
مختلف بوده است( .)20 -18در واقع رتبه هر محقق یا موسسات
تحقیقاتی بیشتر به تعداد مقاالت و تعداد تولیدات علمی آن
محدود میشد .هر چند تعداد تولیدات علمی میتوانست میزان
فعالیت پژوهشی را نشان دهد اما در بیان کیفیت تولید علمی
ناتوان بود بدین منظور سنجههای دیگر چون تعداد استنادات(،19
 21و  ،)22خوداستنادی(23و  )24و شاخص  )25(Hمطرح
گردید .صاحب نظران بر این باورند این سنجه میتوانند معیاری
مهم در بیان کیفیت بروندادهای علمی پژوهشگران به شمار آیند.
در پی این ادعا پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته
است .ارزیابی حاضر نیز روند کلی تولیدات علمی حوزه مطالعات
مذهبی کشورهای مختلف جهان نمایه شده در پایگاه  SJRرا

ارائه میدهد .یافتههای حاکی از آن است که  175کشور جهان
با تولید  104353مدرک در این حوزه دخیل میباشند.
باالترین میزان تولیدات علمی مربوط به کشور آمریکا با 37040
مدرک و بریتانیا و آلمان به ترتیب  11465و  5443مدرک با
اختالف فاحشی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .سه کشور
آمریکا ،بریتانیا و کانادا با  28386 ،120291و  10619استناد
دریافتی ،باالترین جایگاه در بین کشورهای جهان را به خود
اختصاص دادند .در زمینه میزان خوداستنادی ،همچنان آمریکا و
بریتانیا با تعداد  68916و  10902در رتبه اول و دوم وآفریقای
جنوبی با تعداد  3591در رتبه سوم قرار دارند .ایران نیز در این
رده بندی در جایگاه  38جهان قرار گرفته است .روند تولید علم
و شاخصهای کیفی در حوزه مورد بررسی تا سال  2014روند
صعودی بوده و بعد آن روند تولید علم همچنان افزایشی بوده اما
شاخصهای کیفی با گذشت هر سال رشدی نزولی داشته اند .این
روند در تولیدات علمی ایران نیز مشاهده میشود .ازجمله دالیل
این موضوع سن مدارک تولید شده است چرا که افزایش سن
میتواند در رویت پذیری مدرک و در نتیجه رشد صعودی
شاخصهای تحلیل تأثیرگذار باشد.
در این مطالعه 175 ،کشور جهان موفق به دریافت 233677
استناد با میانگین  1335/3شدند همچنین میزان متوسط
خوداستنادی  45/07درصد بهدست آمد .نکته حائز اهمیت دیگر
میزان خوداستنادی است در این پژوهش بیش از  44درصد
کشورها خوداستنادی باالتر از حد نرمال داشته اند .میزان
تولیدات علمی ایران و استناد دریافتی از متوسط سطح جهانی بسیار
پایین تر بوده است .همچنین میزان خوداستنادی ایران(40/63
درصد) نیز کمتر از سطح جهانی میباشد.که این یافته با مطالعات
پیشین(13 ،5و  )15همراستا بوده و میزان نامتعارف
خوداستنادی( )3را در حوزه مطالعات مذهبی نشان میدهد .علی
بیک و خراباتی نشین( )12با بررسی نرخ خوداستنادی در تولیدات
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک کشور نشان دادند که میزان
کلی خوداستنادی در حد قابل قبول بین 1تا  3درصد بوده است.
این نتیجه نسبت به یافته پژوهش حاضر قابل تأمل است.
دادههای بهدست آمده از پایگاه  SJRنشان میدهد باالترین
شاخص  79 ،Hمربوط به ایاالت متحده آمریکا و کمترین مقدار
آن صفر بوده است 14/86 .درصد از کشورها شاخص  Hصفر
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داشته اند .بهطور کلی میانگین شاخص  5/6 ،Hبدست آمده است.
که این یافته نشان میدهد ،شاخص  Hبین کشورهای مختلف از
توزیع نرمال پیروی نمیکند .میزان شاخص  Hکشور ایران
نمونه ای از این توزیع غیرنرمال است که باوجود داشتن رابطه
همبستگی متوسط بین شاخصهای کمی و کیفی و همچنین
خوداستنادی تقریب ًا برابر با سطح جهانی ،از میانگین جهانی شاخص
 Hباالتر است.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعداد تولیدات
علمی و شاخصهای کیفی ارتباط معنادار وجود دارد .بر اساس
یافته ها رشد تولیدات علمی ،استناد و خوداستنادی را بیشتر از
شاخص  Hتحت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگر هر چند
میزان استناد دریافتی میتواند عامل مهمیبر میزان شاخص H
محسوب میشود .اما اگر با افزایش نامتعارف خوداستنادی همراه
باشد ،میتواند اثر معکوس داشته باشد .ییشترین میزان همبستگی
بین دو شاخص استناد و خوداستنادی با میزان  0/994و کمترین
میزان همبستگی بین دو شاخص خوداستنادی و شاخص  Hبا
میزان  0/734مشاهده میشود .یافتههای حاصل میتواند با نتایج
پژوهشهای قبلی قابل توجیه باشد .در این پژوهشها تعداد
انتشارات و رشد استنادات معیاری مثبت و تأثیر گذار()29 -26
و خوداستنادی به عنوان عاملی منفی ( )30بر شاخص  Hنشان داده
شده است .آزمون همبستگی میان شاخصهای کمی و کیفی
تولیدات علمی ایران در حوزه مورد بررسی معنادار و در حد
متوسط است .این رابطه بین دو شاخص استناد و خوداستنادی بسیار
قوی و برابر  0/918میباشد .که دلیل اصلی آن را میتوان میزان
باالی استناد دریافتی و خوداستنادی نسبت به تعداد مدارک
دانست .بهطور کلی همبستگی میان شاخصهای کمی و کیفی
تولیدات علمی حوزه مطالعات مذهبی از رابطه مثبت و مستقیم
پیروی میکند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای دیگر (-7،9 ،3
 16 ،12و  )17که در زمینههای مختلف موضوعی انجام شده
همسو است.
وضعیت تولید علم و شاخصهای کمی در حوزه مورد بررسی تا
سال  2014روندی صعودی داشته است ،اما شاخصهای کیفی به
مرور زمان سیر نزولی پیدا کردند .این روند در تولیدات علمی
ایران نیز مشاهده شده است که از جمله دالیل آن را میتوان به
جوان بودن سن مقاالت ،اشاره کرد .بنابراین ،با توجه به رشد
سریع تولیدات علمی در سالهای اخیر اهمیت دانش علمسنجی
نمایان می شود .چرا که این دانش با ورود به حوزههای مختلف
علمی ،میزان قوت و ضعف هر حوزه را در سطح ملی و بینالمللی
مورد ارزیابی قرار میدهد .شاخصهای مختلف در مطالعات
علمسنجی میتواند کمیت و کیفیت تولیدات علمی را نمایان سازد.
بنابراین ،الزم است تا مدیران و سیاستگذاران با بهکارگیری این
دانش در مراکز تحقیقاتی کاستیهای هر حوزه را شناسایی کرده
و در جهت بهبود فعالیتهای پژوهشی امکانات الزم را فراهم
آورند.

مالحظات اخالقی
رعایت دستورالعملهای اخالقی :این مقاله حاصل بخشی از طرح
پژوهشی با عنوان «مطالعه علمسنجی تولیدات علمی جهان در
حوزه مطالعات مذهبی» مصوب دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در
شماره
به
اخالق
کد
با
1399
سال
 IR.MUBABOL.REC.1399.121اخذ شده از
کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی است.
حمایت مالی :این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
بابل در قالب طرح پژوهشی انجام شده است.
تضاد منافع :نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود
ندارد.
تشکر و قدردانی :بدینوسیله از جناب آقای دکتر محمدهادی
یداله پور عضو هیأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم
پزشکی بابل بهخاطر راهنماییهای ارزنده ایشان در انتخاب
کلیدواژهای مناسب و همچنین انتخاب صحیح مدارک علمی
مرتبط با حوزه مطالعات مذهبی تقدیر و تشکر میگردد.
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