چگونه استنادات بیشتري دریافت کنیم؟
)(H-index
مقدمه:

اهشٍصُ یکی اص هْوتشیي ضاخص ّاي ػلن سٌجی ،ضاخص ّیشش ) (H-indexهی تاضذ کِ ًطاى دٌّذُ کیفیت
تْشُ ٍسي ػلوی ٍاقؼی اص اًتطاسات یک پژٍّطگش است کِ هؼادل ػاهل تأثیش ) (Impact Factorتشاي
پژٍّطگشاى تِ ضواس هی آیذ .ضاخص ّیشش ٍاتستِ تِ تؼذاد استٌاداتی است کِ هقاالت ٍ اًتطاسات
) (Publicationsیک ًَیسٌذُ دسیافت هی کٌذ .ایي ضاخص تیاًگش هیضاى تاثیشگزاسي آثاس یک فشد دس آى
حَصُ ػلوی هی تاضذ .لزا ّش چِ تؼذاد استٌادات ٍ تِ تثغ آى ضاخص ّیشش یک ًَیسٌذُ تیطتش تاضذ،
تیاًگش ایي است کِ آثاس ٍي اص کیفیت ٍ اسصش الصم تشخَسداس تَدُ کِ دیگشاى تِ اٍ استٌاد کشدُ اًذّ .ن اکٌَى
اًذاصُ گیشي ضاخص ّیشش پژٍّطگشاى تَسط سِ پایگاُ ISI ٍ Scopus ،Google Scholar Citation
اسائِ هی ضَد کِ اًذاصُ ضاخص ّیشش دس ّش کذام اص ایي پایگاُ ّا هتفاٍت هی تاضذ .تشاي هثال Google

 Scholar Citationتؼذاد استٌادات تِ هقاالت فاسسی سا ًیض دس ًظش هی گیشد .تشاي سٍضي ضذى چگًَگی
اًذاصُ گیشي ضاخص ّیشش تِ هثال صیش تَجِ فشهاییذ:

تشاي هثال صهاًی کِ هی گَیین ضاخص ّیشش پژٍّطگشي  5است یؼٌی؛  5هقالِ ایي پژٍّطگشّ ،شکذام
حذاقل  5تاس استٌاد دسیافت کشدُ اًذ یا ،تِ  5هقالِ ٍي حذاقل  5تاس استٌاد ضذُ است.
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عوامل موثر بر استنادات:

 -1دسصَستی کِ هی خَاّیذ استٌادات تیطتشي دسیافت کٌیذ ،تایذ تِ افشاد تیطتشي استٌاد کٌیذ .دس
صَستی کِ دس هقالِ تاى اص سفشًس ّاي تیطتشي استفادُ کٌیذ ایي احتوال ٍجَد داسد کِ ًَیسٌذگاى
هقاالتی کِ ضوا تِ آًْا استٌاد دادُ ایذ ًیض تِ هقاالت ضوا استٌاد تذٌّذ.

 -2خَد استٌادي :یؼٌی استٌاد تِ خَد ٍ ایٌکِ ًَیسٌذُ دس جذیذتشیي اثشش تِ اثش یا آثاس قثلی خَیص
استٌاد کٌذ .خَد استٌادي هی تَاًذ یافتِ ّاي پژٍّطگشاى سا تِ آثاس پیطیي آًاى دس ّواى حَصُ پیًَذ دّذ.
تٌاتشایي دس چٌیي هَاسدي خَد استٌادي تِ ػٌَاى اهشي ػادي ٍ طثیؼی دس اهش پژٍّص تلقی خَاّذ ضذ .خَد
استٌادي دس هتَى ػلوی سا تا  22دسصذ قاتل قثَل ٍ هٌطقی ٍ خَد استٌادي تیص اص  22دسصذ سا هطکل ساص ٍ
غیش هٌطقی هی داًٌذ.
 -3هطالؼات هتاآًالیض ،کاسآصهایی تالیٌی ٍ هطالؼات هَسدي دس ػلَم پایِ تیطتش اص هطالؼات هطاّذُ اي
) (Observational Studiesاستٌاد دسیافت هی کٌٌذ.
 -4دس  trialصهاًی کِ یافتِ ّایتاى اص ًظش آهاسي هؼٌاداس تَدُ استٌادات تیطتشي هی گیشًذ.
 -5هقاالتی کِ دس هجالتی تا ضاخص تاثیش تاالتش هٌتطش ضذُ اًذ ،استٌادات تیطتشي دسیافت هی کٌٌذ.
 -6کاسآصهایی ّاي تالیٌی تصادفی استٌادات تیطتشي دسیافت هی کٌذ.
 -7هطالؼاتی کِ دس کٌگشُ اسائِ ضذُ اًذ ،تَسط افشاد تیطتشي هطاّذُ ضذُ ٍ دس ًتیجِ استٌادات تیطتشي
دسیافت هی کٌٌذ.
 -8یافتِ ّاي هطالؼِ تحقیقات کوی تیص اص تحقیقات کیفی استٌاد دسیافت هی کٌٌذ.
 -9هقاالت هشٍسي چٌذیي تشاتش تیطتش اص هقاالت اصیل ) (original articleاستٌاد هی گیشًذ.
-12

حَصُ هَضَػی هقالِ ٍ صتاى ًطشیِ اي کِ هقالِ دس آى هٌتطش ضذُ است تش ضاخص ّیشش

تاثیشگزاس ّستٌذ.
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-11

کیفیت هقالِ ٍ ضْشت ًَیسٌذُ اٍل دس اخز استٌادات هَثش هی تاضذ.

-12

ّش چِ تؼذاد ًَیسٌذگاى یک هقالِ تیطتش تاضذ ،استٌادات تیطتشي دسیافت هی کٌذ.

-13

دس صَستی کِ دس ػٌَاى ،هحل جغشافیایی (ایشاى ،تْشاى ،اساک ٍ  )...رکش ًطَد ٍ طَل ػٌَاى

کَتاّتش ٍ قاتل فْوتش تاضذ ،استٌادات تیطتشي دسیافت هی کٌذ.

-14

اسسال هقاالت تِ هجالت هؼتثش ٍ هؼشٍف ،تا ضاخص تاثیش تاال تاػث هطاّذُ پزیشي تیطتش ٍ دس

ًتیجِ کسة استٌاد تیطتش هی ضَد.
-15

دسصَستی کِ هقاالت تِ صتاى اًگلیسی ٍ دس هجالت هؼتثش هٌتطش ضًَذ ،استٌادات تیطتشي

دسیافت خَاٌّذ کشد.
-16هقاالتی کِ دس ضواسُ ّاي اٍلیِ یک ًطشیِ هٌتطش هی ضًَذ استٌادات تیطتشي هی گیشًذ.
-17

هقاالت طَالًی تش استٌادات تیطتش دسیافت هی کٌٌذ.

-18

ّوکاسي تا هَسسات ٍ داًطگاُ ّاي هلی ٍ تیي الوللی تاػث تیطتش دیذُ ضذى ٍ اخز

استٌادات تیطتش هی ضَد.
-19

پایگاُ ّا ٍ هجالت  Open accessتاػث هی ضًَذ هقاالت استٌادات تیطتشي دسیافت کٌٌذ.

-22

یکی اص ػَاهل هَثش تش دسیافت استٌادات تیطتش ،هطاّذُ ضذى هقاالت یک پژٍّطگش هی تاضذ.

تِ ػثاست دیگش ّش چِ هقاالت یک پژٍّطگش تیطتش دس هؼشض دیذ دیگشاى تاضذ احتوال دیذُ ضذى ٍ
گشفتي استٌادات تیطتش هی ضَد .تِ ّویي هٌظَس پژٍّطگشاى هی تَاًٌذ فؼالیت ّاي تحقیقاتی ،هقاالت
ٍ آثاس ٍ سٍصهِ ػلوی خَد سا دس ٍب سایت ّاٍ ،تسایت ّاي ضخصیٍ ،تسایت هَسسِ ٍ داًطگاُ ٍ ضثکِ
ّاي اجتواػی ػلوی ًظیش academia.edu ، www.researchgate.net ،Google Scholar Citation

 www.linkedin.com ،هؼشفی کٌٌذ .پس اص ٍسٍد تِ ّش کذام اص ایي ٍتسایت ّا هی تَاًیذ یک پشٍفایل
ضخصی تشاي خَد تساصیذ .سپس هقاالت ٍ فؼالیت ّاي تحقیقاتی خَد سا دس صفحِ ضخصیتاى ٍاسد
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کٌیذ .حتی هی تَاًیذ فَل-تکست هقاالت خَد سا دس پشٍفایلتاى آپلَد کٌیذ تا دیگش ّوکاساى ٍ
پژٍّطگشاى تتَاًٌذ هقاالت ضوا سا تثیٌٌذ .هی تَاًیذ فؼالیتْاي تحقیقاتی ٍ ػلوی پژٍّطگشاًی کِ دس
تخصص ضوا دس ّش کذام اص ایي ضثکِ ّاي اجتواػی ػلوی حضَس داسًذ سا پیگیشي کٌیذ .ثثت ًام دس
ایي ضثکِ ّاي اجتواػی ػلوی ٍ استفاد اص آًْا آساى هی تاضذّ .ش کذام اص ایي ضثکِ ّاي اجتواػی
هضایاي خاصی داسًذ .تشاي هثال دس  academia.eduدس قسوت  analyticsهی تَاًیذ افشادي کِ اص
هقاالت ضوا یا پشٍفایلتاى تاصدیذ کشدُ اًذ سا تثیٌیذ .دس قسوت ً research interestیض ػالیق پژٍّطی
خَد سا ٍاسد ًواییذ .پس اص ساخت پشٍفایل دس ّش کذام اص ایي ضثکِ ّا ،هی تَاًیذ ّوکاساًتاى اص هَسس
ّاي کِ دس آى فؼالیت هی کٌیذ (داًطگاُ ػلَم پضضکی اساک) سا هطاّذُ ٍ پیگیشي کٌیذ.

 Google Scholar Citationاص جولِ خذهات گَگل هی تاضذ کِ دس صَستی کِ قثال اص  G-mailاستفادُ کشدُ
تاضیذ تِ ساحتی هی تَاًیذ تا ثثت ًام ٍ ٍاسد کشدى ایویل آکادهیک تاى دس  Google Scholar Citationهقاالت
خَد سا دستشس پزیش ساصیذّ .وچٌیي اص طشیق  Google Citationهی تَاًیذ هقاالتی کِ تِ هقاالت ضوا استٌاد
کشدُ اًذ ٍ ضاخص ّیشش خَد دس سا هطاّذُ ًواییذ .آى دستِ اص اػضاي ّیات ػلوی کِ تاکٌَى هَفق تِ ثثت
ًام ًطذُ اًذ هی تَاًٌذ تا ّوکاسي ٍاحذ ػلن سٌجی تِ ساحتی ایي کاس سا اًجام دٌّذ .پس اص ثثت ًامّ ،ش فشدي
کِ دس گَگل اسکالش اسن ضوا سا جستجَ کٌذ هی تَاًذ پشٍفایل ٍ توام هقاالت ٍ استٌاداتی کِ دسیافت کشدُ ایذ
سا هطاّذُ کٌذ.
تا ثثت ًام دس ضثکِ اجتواػی  researchgateهی تَاًیذ  weekly stats updateسا اص طشیق ایویلتاى دسیافت
کٌیذ .دسصَستی کِ هقالِ اي سا هٌتطش ٍ اطالػات آى سا دس ایي ضثکِ اجتواػی ٍاسد کٌیذ ،اًتطاس هقالِ جذیذ
ضوا سا اص طشیق ایویل تِ سایش ّوکاساًتاى کِ دس ایي ضثکِ ًام ًَیسی کشدُ اًذ ٍ پشٍفایل ضوا سا دًثال هی
کٌٌذ ،اطالع هی دّذ .اطالػاتی کِ دس  weekly stats updateقاتل هطاّذُ است:
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.1تؼذاد افشادي کِ پشٍفایل ضوا سا هطاّذُ کشدُ اًذ.
ٍ .2اتستگی ساصهاًی افشادي کِ پشٍفایل ضوا سا دس ّفتِ گزضتِ هطاّذُ کشدُ اًذ.
 .3هقاالتی اص ضوا کِ تیطتشیي تاصدیذ سا داضتِ اًذ.
 .4هقاالتی اص ضوا کِ تَسط دیگش افشاد داًلَد ضذُ اًذ.
 .5کطَسّایی کِ اص آًجا پشٍفایل ضوا سا هطاّذُ کشدُ اًذ.
جمع بندي:

تِ طَس کل هی تَاى گفت کیفیت هقالِ ،صتاى هقالِ (اًگلیسی صتاى)ًَ ،ع ٍ اػتثاس ًطشیِ اي کِ هقالِ دس آى
هٌتطش هی ضَد ًَ ،تَدى هَضَع هقالًَِ ،ع هطالؼِ ،ضْشت ًَیسٌذگاى ،هطاّذُ پزیشي هقاالت ٍ ...دس تؼذاد
استٌادات دسیافتی تاثیشگزاس هی تاضٌذ.
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