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  1404انداز چشم منطقهبندي كشورهاي ثیر خوداستنادي نویسنده بر رتبهتأبررسی 

 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله

 احمد يوسفي

 کیدهچ

 يجمهور ست سالهيانداز ببر اساس سند چشم
شده است که  ينيبشيپ 1404ران در افق يا ياسالم

د علم و يو توانا در تول يگاه نخست علميران جايا
جنوب  يايمنطقه آس ين کشورهايرا در ب يفناور

ن پژوهش بر اساس ي، در ابنابراين. ي کسب کندغرب
 تأثيرنس، يوب آو سا يگاه اطالعاتيپا يهاداده

 يايکشور منطقه آس 26 يبندبر رتبه يخوداستناد
ي شده زئونوز بررس يدر حوزه موضوع يجنوب غرب

 ليو تحل يسنجعلم يهان پژوهش از روشيدر ااست. 
حوزه  يهادواژهياستفاده شده است. کل ياستناد

عنوان و موضوع جستجو شده و  هايزمينهزئونوز در 
د مور يک از کشورهايجه آن به طور جداگانه با هر ينت

ها هل داديه و تحليتجز يب شده است. تمامينظر ترک
مقاله  19205، يعني ن جستجويجه ايبر اساس نت

ن پژوهش يا يرفته است. هدف اصلي، صورت پذاست
 يدبنسنده بر رتبهينو ياستنادخود تأثير يبررس

ن يانگيبر اساس م 1404انداز منطقه چشم يکشورها
 ياز نظر تعداد مقاله ،کشورها استناد به هر مقاله است.

و  5595، 8397ب با يران به ترتيل و ايه، اسرائيترک
ن کشورها هستند. از نظر يترمقاله فعال 3807

، جانياآذرب ين استناد به هر مقاله، کشورهايانگيم
و  96/18، 83/30ب با ين به ترتيل و فلسطياسرائ
. اندگاه نخست را به خود اختصاص دادهيسه جا 14/12

ه يکستان و ترکيران، تاجي، اياستنادزان خودياز نظر م
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ن يشتريدرصد ب 85/19و  51/20، 92/22ب با يبه ترت
ن يانگياند. از نظر مرا داشته يزان خوداستناديم

ز به ين يمقاله بدون احتساب خوداستناداستناد به هر 
ب با ين به ترتيل و فلسطيجان، اسرائيب آذربايترت
ها را به خود گاهين جاينخست 12و  21/17، 45/30

ران از نظر تعداد مقاله در منطقه يا اند.اختصاص داده
تعداد  يندهرشد فزا با وجود يدارد. ول يرتبه نسبتاً خوب

ر، هنوز هم از ياخ يهاسال ران دريزئونوز ا هايمقاله
گاه يت در جاينظر تعداد مقاله نسبت به کل جمع

قاله ن استناد به هر ميانگيباً ميقرار ندارد. تقر يمناسب
منطقه بوده  ير کشورهايتر از سانييران همواره پايا

ه ن استناد بيانگيکه از نظر م يياست. اغلب کشورها
 يداستنادزان خويندارند، م يهر مقاله رتبه مناسب

ران، ياز کشورها، از جمله ا يبرخ يدارند. ول ييباال
 يار رتبهييچ تغيه يش و پس از حذف خوداستناديپ

ي برا يوه مناسبيش ي، خوداستنادبنابرايناند. نداشته
ه ن استناد به هر مقاليانگيران از نظر ميرتبه ا ارتقاي

ه هر ن استناد بيانگيکه از نظر م يي. به کشورهايستن
، رانيقرار ندارند، از جمله ا يت مناسبيمقاله در وضع

خود در  هايشود تا با انتشار مقالهيشنهاد ميپ
تناد ين اسانگيباالتر، م تأثيرب يضر يدارا هاييهنشر

 يخود را باال ببرند نه با خوداستناد هايبه مقاله
 شتر. يب

ن يانگيسنده، مينو يخوداستناد :واژگان کلیدی
 ،يجنوب غرب يايآس يمقاله، کشورهااستناد به هر 

 ي.بندرتبه
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 مقدمه -1

 يجمهور يست سالهانداز ببر اساس سند چشم

شده است که  ينيبشيپ 1404ران در افق يا ياسالم

د علم و يو توانا در تول يگاه نخست علميران جايا

جنوب  يايمنطقه آس ين کشورهايرا در ب يفناور

 ريه شرح زن سند بياز ا ي[. بخش3د ]ي کسب کنغرب

 است:

و  ي، علميگاه اول اقتصاديبه جا نافتيدست "

 شامل) يجنوب غرب يايآس يدر سطح منطقه يفناور

( هيهمسا يانه و کشورهايانه، قفقاز، خاورميم يايآس

د علم، رشد يو تول يافزارنرم د بر جنبشيبا تأک

رآمد سطح د ي، ارتقاء نسبيپرشتاب و مستمر اقتصاد

  ".اشتغال کاملدن به يو رس سرانه

گاه يکه در پا يدات علميدر حال حاضر، تول

شوند، يه مينما ياس آ يمانند آ يمهم ياطالعات

[. بر 14هستند ] يل استناديتحل يبرا يار مهميمع

زئونوز  هايين پژوهش، مقالهن اساس، در ايهم

که  يکشور 26مشترک انسان و دام(  يهايماري)ب

، ردياالتر از آنان قرار گران بيا 1404قرار است تا سال 

. شده است ينس بررسيوب آو سا يگاه اطالعاتيدر پا

ن استناد به هر مقاله يانگي، مين پژوهش جنبه کمّيا

ن کشورها را يا يبندبر رتبه يخوداستناد تأثيرو 

جنوب  يايآس ي منطقهاست. کشورها ي کردهبررس

انه و يانه، قفقاز، خاورميم يايشامل آس يغرب

ران، يان کشورها شامل: ياست. ا هيهمسا يکشورها

تان، جان، ارمنسيپاکستان، افغانستان، ازبکستان، آذربا

، ترکمنستان زستان، قزاقستان،يکستان، قرقيتاج

ن، يلبنان، فلسط ل،ياسرائ ،مصره، يگرجستان، ترک

قطر،  ،يعربستان، امارات متحده عرب عراق، ه،يسور

  است. نيمن، اردن، عمان و بحريت، يکو

                                                           
1. synchronous self-citation 

 يخوداستناد نوع دو به سندهينو يخوداستناد

 يبندميتقس 2يدرزمان يخوداستناد و 1يهمزمان

 هايي در مقاله خود به مقالهاسندهينو يوقت .شوديم

 يهمزمان ين خود استناد کند، خوداستناديشيپ

ز ين ي بعدهان نوع خوداستناديصورت گرفته است. ا

ابل گر قيمنتشر شده و د ،را مقالهيابد. زييش نميافزا

نده يسنده در آيکه نو يزمان يست. ولياصالح ن

 ن خود استناديشيپ هايمقالهسد و به يبنو يامقاله

 نيصورت گرفته است. ا يدرزمان يکند، خوداستناد

از تواند بيرا ميش است. زيقابل افزا ينوع خوداستناد

ين شيپ هاييسد و به همان مقالهوي بنديهم مقاله جد

ن پژوهش، منظور از ي[. در ا16د ]خود استناد کن

است.  يدرزمان يسنده، خوداستنادينو يخوداستناد

 ي، به صورت خوداستنادهاي از استناد به مقالهبخش

ن زايکه مينرد. با توجه به ايگيسنده صورت مينو

 يبنداد باشد، بر رتبهيا زيسنده کم ينو يخوداستناد

اد به هر مقاله ن استنيانگيکشورها بر اساس م

 يرتأثگاه کشورها يتواند بر جايگذار است و متأثير

ن يا ي، هدف اصلبنابراينم داشته باشد. يمستق

 يادخوداستن تأثير داشتن يا نداشتن يپژوهش، بررس

کشور منطقه  26 يبندسنده بر رتبهينو يدرزمان

ن استناد به يانگيکشور بر اساس م 1404انداز چشم

ن پژوهش در يده ايزئونوز است. فا هر مقاله در حوزه

، ن پژوهشيا يهاافتهيتوان بر اساس ين است که ميا

سندگان و يبه نو يبه منظور بهبود رفتار استناد

 نيي ارائه کرد. به ايشنهادهاين حوزه پيپژوهشگران ا

را بر  يخوداستناد تأثيرآنان  يصورت که برا

و  يسينوتا مقاله کنندمين ييکشورها تب يبندرتبه

2. diachronous self-citation 
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ران يرتبه ا براي ارتقايخود را آگاهانه  يرفتار استناد

 .هماهنگ کنند 1404انداز منطقه چشم در

 نه پژوهشیشیپ -2

 ياريبس يهاپژوهش يدر خصوص خوداستناد

نجا فقط به يدر ا يرفته است، وليصورت پذ

، يشود که به بحث خوداستنادياشاره م ييهاپژوهش

ر د يزان خوداستناديو م هاين استناد به مقالهانگيم

 اند.پرداخته 1404انداز منطقه چشم يکشورها

انداز منطقه چشم ياز کشورها يبرخ يدر پژوهش

ن استناد به هر مقاله در حوزه يانگيبر اساس م 1404

نس يوب آو سا يگاه اطالعاتيبر اساس پا يشناسيمنيا

ن پژوهش نشان داد که يجه ايشدند. نت يبررس

ت يکو ياستناد به هر مقاله در کشورهان يانگيم

 ي، امارات متحده عرب34/12، پاکستان 43/13

، تونس 77/8ه ي، ترک81/8 ي، عربستان سعود76/10

ن پژوهش ين، اياست. همچن 26/6ران ي، و ا71/8

ن استناد به هر مقاله جهان يانگيدهد که مينشان م

 ي، جهان در تمام02/16کشورها(  ين تماميانگي)م

 يهاحوزه يران در تمامي، و ا47/8 يموضوع يهاحوزه

شان ن يجه کلّي، نتبنابراينبوده است.  21/4 يموضوع

 ياسشنيمنين استناد به هر مقاله ايانگيدهد که ميم

 [.9منطقه است ] يکشورها يتر از تمامنييران پايا

 يگاه اطالعاتيران در پايزئونوز ا هايتعداد مقاله

 3246بعد با  به 2004 يهاسالنس در يوب آو سا

ين رشد ساالنه انگيبوده است. م درصد( 26/85مقاله )

درصد  94/38 يمورد بررس يهادر سال هاتعداد مقاله

با  2011مربوط به سال  هاين تعداد مقالهشترياست. ب

 [.10مقاله بوده است ] 691

شده در هينماهاي بررسي مقاله ج پژوهشينتا

نشان داد که در حوزه  ينسب آو ساو يگاه اطالعاتيپا

 يزان خوداستناديم يشناسعلم اطالعات و دانش

، 99/13ه ي، ترک38/16درصد، پاکستان  78/18ران يا

ن يانگيو از نظر م 43/5ل يو اسرائ 5/7عربستان 

ران ي، ا68/5ه ي، ترک96/8ل ياستناد به هر مقاله اسرائ

 [. 5]بوده است  23/2و پاکستان  9/3، عربستان 32/4

ب ين ضريانگيو م يروند خوداستناد ي،پژوهش

گاه يه را در پايران و ترکيا يات کشورهاير نشريتأث

 يهاسال ها در طييهنشر يگزارش استناد ياطالعات

ن پژوهش نشان يج اي. نتاي کردبررس 2005تا  2000

ران رو به يا هاييهدر نشر يزان خوداستناديداد که م

 درصد 18به  2000در سال درصد  8يش است و از افزا

عکس، روند يده است. بررس 2005در سال 

يه رو به کاهش ترک هاييهن نشريدر ب يخوداستناد

در  درصد 15به  2000درصد در سال  22است و از 

ر يب تأثين ضريانگيده است. ميرس 2005سال 

 233/0، به 2000در سال   124/0ران از يا هاييهنشر

ن يانگيکه، م يدر حالده است. يرس 2005در سال 

در سال  075/0ه از يترک هاييهر نشريب تأثيضر

ده است. يرس 2005در سال  373/0، به 2000

 هاييهرر نشيب تاثين ضريانگيزان رشد مي، مبنابراين

ران بوده است يا هاييهتر از نشرعيبرابر سر 2ه يترک

[13.] 

در  يپزشککه در حوزه چشم يپژوهش يهاافتهي

نشان داد  ،رفتيمنطقه صورت پذ ياز کشورها يبرخ

ب مصر ين استناد به هر مقاله به ترتيانگيکه از نظر م

 يجا 72/3ران يو ا 93/5ه ي، ترک07/6، پاکستان 98/8

ن يانگين کشورها بر اساس ميا يبندي رتبهدارند. ول

به  ياستناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستناد

و  27/5، پاکستان 35/5ه ي، ترک60/8ب مصر يترت

ب يبه ترت ياست. از نظر درصد خوداستناد 30/3ران يا

و مصر  77/9ه ي، ترک49/11ران ي، ا%21/13پاکستان 

 يندباند. رتبهرا داشته ين خوداستناديشتريب 25/4
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، 40ه يب ترکيبه ترت 1Hکشورها بر اساس شاخص 

ن يجه اياست. نت 16و پاکستان  23ران ي، ا32مصر 

اد ن استنيانگيکه م ييکشورها دهدين مپژوهش نشا

ا کنند تا بيتر است، تالش منييبه هر مقاله آنان پا

ن را باال ببرند. يانگين ميشتر ايب يخوداستناد

ن ييکه شاخص هرش آنان پا يين، کشورهايهمچن

 [.20آنها باال است ] ياست، درصد خوداستناد

 يزان خوداستنادين بر ميشيپ يهااغلب پژوهش

ي اندهسينوو تک ياسندهينوچند تأثيرا يسنده و ينو

اند. پرداخته يزان خوداستناديبر م هابودن مقاله

دهد که ين نشان ميشيپ يهان، پژوهشيهمچن

ان نسبت به يرانين ايسنده در بينو يخوداستناد

ران ياد است. تا کنون در اير کشورها زيسندگان ساينو

 يبندرا بر رتبه سندهينو يخوداستناد تأثير يپژوهش

ن استناد به هر مقاله يانگيکشورها بر اساس م

ن پژوهش، يا ي، هدف اصلبنابراينده است. ينسنج

 يزماندر يخوداستناد داشتن يا نداشتن تأثير يبررس

انداز کشور منطقه چشم 26 يبندسنده بر رتبهينو

ن استناد به هر مقاله در يانگيکشور بر اساس م 1404

 است.حوزه زئونوز 

 روش پژوهش -3

ل يو تحل يسنجعلم يهان پژوهش از روشيدر ا

حوزه  يهادواژهياستفاده شده است. کل ياستناد

ه جيو نتهاي عنوان و موضوع جستجو زمينهزئونوز در 

مورد نظر  يک از کشورهايآن به طور جداگانه با هر 

ر ها بل دادهيه و تحليتجز يب شده است. تماميترک

 رفته است.يستجوها صورت پذن جيجه اياساس نت

 يهاافتهي

 پژوهش  -4

 از نظر تعداد های مقالهبررس. 4-1

گاه يموجود در پا هايين پژوهش، مقالهدر ا

 ينس در حوزه زئونوز در کشورهايوب آو سا ياطالعات

شده است.  يبررس يجنوب غرب يايآس يمنطقه

درج شده در  هايمقاله ن پژوهش،يا يمحدوده زمان

ال ان سينس از ابتدا تا پايوب آو سا ياطالعاتگاه يپا

ن پژوهش ياست. در مجموع، در ا يالديم 2012

قرار  يل و بررسيه و تحليمقاله مورد تجز 19205

 يبندت رتبهي، وضع(1)گرفته است. در جدول 

 از نظر تعداد يجنوب غرب يايآس يمنطقه يکشورها

 هب تنسب مقاله ، تعداديسازبه منظور نرمال و مقاله

 [ در حوزه زئونوز ارائه شده است.18] 2تيجمع

 تیبر اساس تعداد مقاله و تعداد مقاله نسبت به جمع 1404اندار منطقه چشم یکشورها یبندت رتبهی. وضع1جدول 

 رتبه تعداد مقاله نسبت به هر يک میلیون نفر جمعیت هاتعداد مقاله کشور رديف

 3 7/112 74526000 8397 ترکيه  1

 1 8/754 7412180 5595 اسرائيل  2

 11 7/50 75149669 3807 ايران  3

 12 2/44 72798031 3220 مصر  4

 8 3/80 27136977 2179 عربستان سعودي  5

 16 6/11 130579571 1520 پاکستان  6

                                                           
1. H Index 2  . جمعيت کشورها بر اساس آخرين آمار موجود در سازمان

 است. شدهملل متحد استخراج 
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 رتبه تعداد مقاله نسبت به هر يک میلیون نفر جمعیت هاتعداد مقاله کشور رديف

 2 5/219 3065850 673 کويت  7

 5 2/95 5103639 486 اردن  8

 4 4/99 4106427 408 عربيامارات متحده   9

 6 4/85 3759134 321 لبنان  10

 15 8/12 19184543 246 عراق  11

 9 9/55 2773479 155 عمان  12

 7 2/81 1699435 138 قطر  13

 13 0/28 4355673 122 گرجستان  14

 17 4/7 16009597 119 قزاقستان  15

 19 5/5 19685161 108 يمن  16

 20 7/4 17921000 85 سوريه  17

 14 5/26 2871771 76 ارمنستان  18

 10 1/55 1234571 68 بحرين  19

 22 4/3 19810077 68 ازبکستان  20

 21 5/4 8922447 40 آذربايجان  21

 23 1/3 13051358 40 افغانستان  22

 18 4/6 5017700 32 قرقيزستان  23

 25 6/1 7564502 12 تاجيکستان  24

 24 9/1 3669244 7 فلسطين  25

 26 3/1 4483251 6 ترکمنستان  26
 

شود در يمشاهده م (1)طور که در جدول همان

از نظر  يجنوب غرب يايآس يمنطقه ين کشورهايب

 5595ل با يمقاله، اسرائ 8397ه با يتعداد مقاله ترک

 ترينفعالب يمقاله به ترت 3807ران با يمقاله و ا

مقاله  7ن با يمقاله، فلسط 12کستان با يکشورها و تاج

ن تعداد مقاله را يمقاله، کمتر 6و ترکمنستان با 

 کياز نظر تعداد مقاله نسبت به هر  ياند. ولداشته

ت با ي، کو 8/754ل با يب اسرائيون نفر به ترتيليم

نخست تا سوم  يگاه هايجا 7/112ه با يو ترک 5/219

در  7/50ز با يران نيرا به خود اختصاص داده اند. ا

 رار دارد.ازدهم قيگاه يجا

ه هر ن استناد بیانگیاز نظر م های مقالهبررس. 4-2

 مقاله
 يهان استناد به هر مقاله، از جمله شاخصيانگيم

است. در نمودار  يسنجدر حوزه علم يفيک يابيارز

از نظر  يجنوب غرب يايآس يمنطقه ي، کشورها(1)

ه سيو مقا يابين استناد به هر مقاله مورد ارزيانگيم

 اند.گرفتهقرار 
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ن استناد به هر مقالهیانگیبر اساس م 1404انداز ی منطقه چشمت کشورهای. وضع1نمودار 

د، يکنيمشاهده م (1)طور که در نمودار همان

ن يانگيل با مي، اسرائ83/30ن يانگيجان با ميآذربا

استناد به هر  14/12ن يانگيمن با يو فلسط 96/18

اول تا سوم را به خود  يهاگاهيب جايمقاله به ترت

، 61/5ن يانگيمن با مي ياند. کشورهااختصاص داده

 25/3ن يانگيکستان با ميو تاج 82/4ن يانگيران با ميا

ها، اهگين جايترنييب پاياستناد به هر مقاله به ترت

م را شش ست ويست و چهارم تا بيب بيبه ترت يعني

 اند.داشته

یسندگان نو يزان خوداستنادیم یبررس. 4-3

 هامقاله

کنند تا با يم يسندگان سعياز نو يبرخ

خود را  هاييزان استناد به مقاله، ميخوداستناد

نظران، در خصوص يش دهند. اغلب صاحبافزا

که  ياسندهيندارند. البته، نو ير مثبتي نظخوداستناد

کند يپژوهش م يار خاصيسها در مورد موضوع بسال

زان يسد، مينويز در مورد آن مين ياديز هايو مقاله

 يزان خوداستنادياست. م يعيطب يخوداستناد يباال

مختلف متفاوت است. در  يسندگان در کشورهاينو

 هاييسندگان مقالهنو يزان خوداستناديم (2)نمودار 

را  يجنوب غرب يايآس منطقه يزئونوز در کشورها

 .ديکنيمشاهده م
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سندگان مقاالتينو یزان خوداستنادیبر اساس م 1404انداز ی منطقه چشمت کشورهای. وضع2نمودار 

د يکنيمشاهده م (2)طور که در نمودار همان

ان جيآذربا يزئونوز در کشورها هايمقاله سندگانينو

و ترکمنستان  درصد 18/1ن با ي، فلسطدرصد 22/1ا ب

و  ين خوداستنادي، کمتريبدون خوداستناد

، درصد 92/22ران با يا يسندگان کشورهاينو

 درصد 85/19ه با يو ترک درصد 51/20کستان با يتاج

 اند.را داشته يزان خوداستنادين ميشتريب بيبه ترت

ه هر ب ن استنادیانگیاز نظر م های مقالهبررس. 4-4

 يمقاله بدون احتساب خوداستناد

، به صورت هاي از استناد به مقالهبخش

انواع  يرد. خوداستناديپذيصورت م يخوداستناد

 يخوداستناد ،1هينشر يخوداستناد ي دارد؛مختلف

 ي، خوداستناد3يزبان ي، خوداستناد2سندهينو

 يو خوداستناد 5يسازمان ي، خوداستناد4يارشته

ن يهستند. هدف از ا يانواع خوداستناد 6يکشور

سنده بر ينو يخوداستناد تأثير يپژوهش، بررس

 يکشورها است. منظور از خوداستناد يبندرتبه

ثار خود در آ يسنده به آثار قبليسنده، استناد نوينو

 يبندت رتبهي، وضع(3)دش است. در نمودار يجد

بر اساس  يجنوب غرب يايآس يمنطقه يکشورها

ن استناد به هر مقاله، بدون در نظر گرفتن يانگيم

 سنده نشان داده شده استينو يخوداستناد

 

                                                           
1 . journal self-citation 

2 . author self-citation 

3.  language self-citation 

4 . discipline self-citation 

5 . institutional self-citation 

6 . country self-citation 
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ین استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادیانگی. م3نمودار 

د، يکنيمشاهده م (3)طور که در نمودار همان

و  31/17ل با ي، اسرائ45/30ن يانگيجان با ميآذربا

 بياستناد به هر مقاله به ترت 12ن يانگين با ميفلسط

د. اننخست تا سوم را به خود اختصاص داده يهاگاهيجا

ن يانگيران با مي، ا33/5ن يانگيمن با مي يکشورها

استناد به هر  58/2ن يانگيکستان با ميو تاج 71/3

ب يترت به يعني ها،گاهين جايترنييب پايمقاله به ترت

ور طاند. همانهست و ششم را داشتيست و چهارم تا بيب

 نيترنيين و پايگاه باالتريشود جايکه مشاهده م

رده نک يرييز تغين يکشورها  پس از حذف خوداستناد

ر رتبه کشورها نشان ييزان تغيم (4)است. در نمودار 

 .داده شده است

 

 
 یپس از حذف خوداستناد 1404انداز منطقه چشم یر رتبه کشورهاییزان تغی.  م4نمودار 

 يبند، خالصه جمع(4)و  (3) يبر اساس نمودارها

، ليران، اسرائيا يرتبه کشورها ي از آن است کهحاک

ت، افغانستان، امارات متحده ين، کويجان، فلسطيآذربا

و  منين، قزاقستان، عمان، ترکمنستان، ، لبنايعرب

ده ر نکرييتغ يپس از حذف خوداستناد کستانيتاج

 ي، رتبه کشورهايپس از حذف خوداستناد ياست. ول

رتبه، و  1ن و عراق، يزستان، ارمنستان، بحريقطر، قرق

رتبه  2ه، ازبکسستان و گرجستان يسور يکشورها

پس از حذف  ي کهاند. در صورتافتهيبهبود 

قزاقستان، اردن و  ي، رتبه کشورهايداستنادخو



 93، بهار و تابستان 56شماره                                                                                                                                          رهیافت

9 

رتبه و  2و مصر   رتبه، پاکستان 1، يعربستان سعود

 اند. رتبه کاهش داشته 5ه يترک

 جنوب يایآس يمنطقه يکشورها یبررس. 4-5

 بر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز یغرب

 يفيک يهاشاخص هرش، از جمله شاخص

اساس تعداد يز بر ن شاخص نياست. ا يسنجعلم

شود. شاخص هرش يمحاسبه م هااستناد به مقاله

ک ي يد علمياست که هم قدرت تول يشاخص

آنها را  1ير علميثيا کشور و هم تأپژوهشگر، سازمان 

ين شاخص بر اساس فهرست دهد. ايبا عدد نشان م

ن يترشيب تعداد استناد از بياست که به ترت هامقاله

 اند. شاخص هرش،ب شدهن تعداد استناد مرتيبه کمتر

ا ي يمعادل تعداد مقاالت در فهرست است که مساو

ست. ا يافت کردهف مقاله استناد دريشتر از تعداد رديب

 يايآس يمنطقه يکشورها يبند، رتبه5در نمودار 

بر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز  يجنوب غرب

 نشان داده شده است.

 

 
بر اساس شاخص هرش 1404انداز منطقه چشم یکشورها یبند. رتبه5نمودار 

شود بر يمشاهده م (5)طور که در نمودار همان

 ياساس شاخص هرش در حوزه زئونوز، کشورها

ب يبه ترت 62و مصر با  75ه با  ي، ترک111ل با ياسرائ

اند و اختصاص دادهاول تا سوم را به خود  يهاگاهيجا

و  4کستان با ي، تاج5ن با يفلسط يکشورها

ب در يبه ترت يبندرتبه يدر انتها 2ترکمنستان با 

ست و ششم قرار يست و چهارم تا بيب يهاگاهيجا

 47ز با شاخص هرش يران و پاکستان نياند. اگرفته

 اند.گاه پنجم قرار گرفتهيدر جا طور مشترکبه

                                                           
1 . scientific impact 

 بحث -5

از نظر تعداد مقاله  منطقه ين کشورهايدر ب

شورها و ک ترينفعالب يران به ترتيل و ايه، اسرائيترک

تعداد  نين و ترکمنستان، کمتريکستان، فلسطيتاج

 قطفکشورها  يبندسه و رتبهياند. مقامقاله را داشته

را يست. زين يار مناسبيبر اساس تعداد مقاله مع

اص زان اختصيت، ميکشورها از نظر تعداد کل جمع

، تعداد متخصصان در هر يپژوهش يبودجه به کارها

و مانند آن  يزان درآمد ناخالص ملّ ي، ميحوزه موضوع
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از  يکيگر متفاوتند و بهتر است با استفاده از يکديبا 

ن يک از ايشود. هر  يسازها نرمالن شاخصيا

 کيهر  هايتواند بر تعداد مقالهياد شده مي يارهايمع

 ين پژوهش، در ابنابراينر باشد. گذاتأثيراز کشورها 

 تيکشورها بر اساس تعداد کل جمع هايتعداد مقاله

اد ن، از نظر تعديشده است. بنابرا يسازهر کشور نرمال

ل، يسرائب ايون نفر به ترتيليک ميمقاله نسبت به هر 

نخست تا سوم را به خود  يهاگاهيه جايت و ترکيکو

ازدهم قرار يگاه يز در جايران نياند. ااختصاص داده

 يگاه اطالعاتيدهد که در پاينشان م يدارد. پژوهش

 ايهين رشد ساالنه تعداد مقالهانگينس ميوب آو سا

در [. 10درصد است ] 94/38، يران در حوزه زئونوزا

پاکستان در  هايه تعداد مقالهکه رشد ساالن يحال

. [12]درصد بوده است  22 فناوري زيستيحوزه 

ي که با توجه به سند پژوهش جهين، نتيهمچن

ران در افق يا ياسالم يساله جمهور 20انداز چشم

نشان داد  ،رفته استيصورت پذ يشمس يهجر 1404

ران درست بوده يقات در ايرشد تحق يبرا انتخابي راه

د که احراز کران ين، بيو جواب داده است. همچن

د علم در منطقه دور از انتظار يگاه نخست توليجا

 يهات شاخصيها و تقويزيربا تداوم برنامهست و ين

که تازه  يکسان يت استانداردها برايذکر شده و رعا

 يبرا ياند و حداکثرسازد علم شدهيتول عرصهوارد 

چه  اند، هرد علم را کسب کردهيکه تجربه تول يکسان

[. 6] شويمگاه نخست در منطقه يزودتر شاهد احراز جا

ن يمباً به هيتقر هااد مقالهين، اگر آهنگ رشد تعدبنابرا

هم از نظر  يآت يهاران در ساليابد، ايصورت ادامه 

ک يتعداد مقاله و هم از نظر تعداد مقاله نسبت به هر 

ي را کسب خواهد گاه بهتريت جايون نفر جمعيليم

 د.کر

جان، ين استناد به هر مقاله آذربايانگياز نظر م

وم اول تا س يهاگاهيب جاين به ترتيل و فلسطياسرائ

ران و يمن، اي ياند. کشورهارا به خود اختصاص داده

ب يبه ترت يعنيها، گاهين جايترنييکستان پايتاج

ن ينگاياند. مست و ششم را داشتهيست و چهارم تا بيب

و در  است 82/4ران يزئونوز ا هايمقالهاستناد به 

شان ن يجه پژوهشيست و پنجم قرار دارد. نتيگاه بيجا

 هايمقالهک از ين استناد به هر يانگيم کهدهد يم

مقاله بوده  496/2کشور  يعلوم پزشک يهادانشگاه

منطقه  ياز کشورها يکه برخ يدر پژوهش .[1است ]

ن استناد به هر مقاله يانگيبر اساس م 1404انداز چشم

ب و يگاه اطالعاتيبر اساس پا يشناسيمنيدر حوزه ا

تناد ن اسيانگيه مشدند نشان داد ک ينس بررسيآو سا

، پاکستان 43/13ت يکو يبه هر مقاله در کشورها

، عربستان 76/10 ي، امارات متحده عرب34/12

ران ي، و ا71/8، تونس 77/8ه ي، ترک81/8 يسعود

ن يانگينشان داد که م يجه کلّ ي، نتبنابرايناست.  26/6

از  ترنييران پايا يشناسيمنياستناد به هر مقاله ا

فناوري  حوزه [. در9منطقه است ] يکشورها يتمام

 يمهندس يمل سسهمؤ پاکستان، در زيستي

 در مقاله هر به استناد 07/8  با کيژنت و يوتکنولوژيب

در حوزه علم اطالعات  .[12] دارد قرار گاهيجا نيباالتر

ن استناد به هر مقاله يانگيز مين يشناسو دانش

ان ، عربست32/4ران ي، ا68/5ه ي، ترک96/8ل ياسرائ

 يهاافتهي[. 5بوده است ] 23/2و پاکستان  9/3

از  يدر برخ يپزشککه در حوزه چشم يپژوهش

رفت نشان داد که از نظر يمنطقه صورت پذ يکشورها

، 98/8ب مصر ين استناد به هر مقاله به ترتيانگيم

دارند.  يجا 72/3ران يو ا 93/5ه ي، ترک07/6پاکستان 

دهد ين پژوهش نشان ميجه اين، نتيهمچن

ن استناد به هر مقاله آنان يانگيکه م ييکشورها

شتر يب يکنند تا با خوداستناديتر است، تالش منييپا

ن پژوهش يسه اي[. از مقا20ن را باال ببرند ]يانگين ميا

بًا يشود که تقرين مشخص ميشيپ يهاو پژوهش

ر از تنييران همواره پاين استناد به هر مقاله ايانگيم

 منطقه بوده است. ير کشورهايسا

 هاييسندگان مقالهنو يزان خوداستنادياز نظر م

ن و يجان، فلسطيآذربا يزئونوز در کشورها
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 ي، اصالً خوداستناديترکمنستان بدون خوداستناد

ران، يا يسندگان کشورهاينو ياند. ولنداشته

زان ين ميشتريب بيه به ترتيکستان و ترکيتاج

ان يرانيا يخوداستنادزان ياند. مرا داشته يخوداستناد

 يدرصد بوده است که از تمام 92/22در حوزه زئونوز 

ها ر پژوهشيج سايشتر است. نتايمنطقه ب يکشورها

 يزان خوداستنادين است که مياز ا يز حاکين

اد است. از جمله، يار زيبس يرانيسندگان اينو

 يدرصد، کشاورز 8/56با  يميش در يرانيپژوهشگران ا

ب يبه ترت يدرزمان يداستنادخو درصد 7/21با 

 خود نيشيپ آثار به استناد زانيم نين و کمتريشتريب

 پژوهشگران کل يخوداستناد زانياند. مداشته را

 سال نس دريوب آو سا ياستناد گاهيدر پا يرانيا

جه ي[. نت4است ] بوده درصد 40 حدود 2003

از استنادها  درصد 73/30دهد که ينشان م يهشوپژ

سنده بوده ينو ي، خوداستنادانيرانيا هايمقالهبه 

استنادکننده  يکشورها ينرمال فراوان يمنحن و است

ان يرانيت استناد به ايدهد وضعيان نشان ميرانيبه ا

 يهاافتهين، يهمچن .[2] قرار ندارد يدرسطح مطلوب

وزه ح فعال درسندگان ين نوينشان داد که ب يپژوهش

 .[8بوده است ] درصد62/15به طور متوسط  يپزشک

يسنده در نو يخوداستناد تأثيرکه  يدر پژوهش

 وب آو يگاه اطالعاتيه شده در پايران نمايا هايمقاله

درصد  78/58شد نشان داد که در کل  ينس بررسيسا

 يدرزمان ياز استنادها مربوط به خوداستناد

ک با يزيحوزه ف هايمقالهسنده)ها( بوده است. ينو

 72/25با  يحوزه پزشک هايالهمقدرصد و  65/81

ن زاين ميترنيين و پايشتريب بيدرصد به ترت

در حوزه علم  .[7اند ]را داشته يدرزمان يخوداستناد

ران يا يزان خوداستناديز مين يشناساطالعات و دانش

، 99/13ه ي، ترک38/16درصد، پاکستان  78/18

نتايج [. 5بوده است ] 43/5ل يو اسرائ 5/7عربستان 

 يعلم داتيتول در يخوداستناد نقشبررسي پژوهش 

 36 از شيب ساله سه يزمان هباز نشان داد که در نروژ

اند. سنده بودهينو يخوداستناد استنادها، کل از درصد

 مقدار نيا تر،يطوالن يزمان بازه در که يصورت در

 يکه خوداستناد ي[. در پژوهش11افت ]ي کاهش

ه يرنش يو خوداستناد يکشور يسنده، خوداستنادينو

نشان داد که طبق  ،شد يبررس يشناسدر حوزه خاک

نده يسنو ين خوداستناديانگيج به دست آمده، مينتا

که  هايييهدر نشر ياست؛ خوداستناد درصد12

زان يشتر است؛ ميدارند ب ير باالتريب تأثيضر

 شتر است کهيب ييدر کشورها يکشور يخوداستناد

 يعياند. البته طبشر کردهمقاله منت يشتريتعداد ب

 يراب يشتريشتر مقاله، احتمال  بياست که تعداد ب

به  يکشور ين خوداستناديشترياستناد شدن دارند. ب

تعلق دارد  درصد 48يکا با و آمر درصد 63ين با چ

 62 مقاالت  يخوداستناد بررسي پژوهش . نتايج[17]

 در نشان داد اسکوپوس ياطالعات گاهيپا در کشور

 زانيم است و کم آنها هايمقاله سرانه که ييکشورها

 هايمقاله ياستناد ريتأث و است متفاوت يخوداستناد

  نيانگيم که ييکشورها بالعکس،. است نييپا آنان

 هايمقاله سرانه است، شتريب آنان مقاالت به استناد

 تنفرو زين آنان پژوهشگران و است شتريب زين آنان

 يخوداستناد و يکشور يخوداستناد زانيم و هستند

 االتيا ن،يچ يکشورها البته. است کمتر زين سندهينو

 که دهديم نشان و هستند استثنا رانيا و متحده،

 االب يرعاديغ طور به آنان يکشور يخوداستناد زانيم

 اغلب در يخوداستناد رياخ دهه در البته. است

در حوزه  .[15] است افتهي شيافزا کشورها

 يببه ترت يزان خوداستنادياز نظر م يپزشکچشم

و  77/9ه ي، ترک49/11ران ي، ادرصد 21/13پاکستان 

اند. ي را داشتهن خوداستناديشتريب 25/4مصر 

ژوهش ن پيجه ايان شد نتيز بيتر نشيگونه که پهمان

تناد ن اسيانگيکه م ييدهد متاسفانه کشورهاينشان م

ا کنند تا بيتر است، تالش منييبه هر مقاله آنان پا

[. 20ن را باال ببرند ]يانگين ميشتر ايب يخوداستناد

ن يشيپ يهار پژوهشيز مانند ساين پژوهش نيجه اينت
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سندگان ينو يزان خوداستناديدهد که مينشان م

سندگان ير نويشتر از سايبًا همواره بيتقر يرانيا

 منطقه بوده است. يکشورها

اد به هر مقاله بدون احتساب ن استنيانگياز نظر م

ن به يل و فلسطيجان، اسرائي، آذربايخوداستناد

نخست تا سوم را به خود اختصاص  يهاگاهيب جايترت

کستان يران و تاجيمن، اي ياند. کشورهاداده

چهارم  ست ويب بيبه ترت يعنيها، گاهين جايترنييپا

طور که مشاهده اند. همانيست و ششم را داشتهتا ب

ن يگاه باالتري، جا(3)و  (1)سه جدول يشود با مقايم

ز ين ين کشورها  پس از حذف خوداستناديترنييو پا

گاه يز جاين يپزشکنکرده است. در حوزه چشم يرييتغ

ن کشورها  پس از حذف يترنيين و پايباالتر

ش و يز پيران نياند و انکرده يرييز تغين يخوداستناد

به آخر قرار دارد. در در رت يپس از حذف خوداستناد

ن استناد به هر يانگيبر اساس م يپزشکحوزه چشم

ب مصر يبه ترت يمقاله بدون احتساب خوداستناد

است  30/3ران يو ا 27/5، پاکستان 35/5ه ي، ترک60/8

 ن نشانيشيپ يهان پژوهش و پژوهشيجه اي[. نت20]

رتبه   يش و پس از حذف خوداستناديدهد که پيم

 ي، خوداستنادبنابرايننکرده است.  يرييران تغيا

 .نيستران يارتقاء رتبه ا يبرا يوه مناسبيش

از آن است که، رتبه  يحاک يبندخالصه جمع

ن، يجان، فلسطيل، آذربايران، اسرائيا يکشورها

، لبنان، يت، افغانستان، امارات متحده عربيکو

س پ کستانيمن و تاجيقزاقستان، عمان، ترکمنستان، 

 ينکرده است. ول يرييز تغين يستناداز حذف خودا

قطر،  ي، رتبه کشورهايپس از حذف خوداستناد

رتبه، و  1ن و عراق، يزستان، ارمنستان، بحريقرق

رتبه  2ه، ازبکسستان و گرجستان يسور يکشورها

که، پس از حذف  ياند. در صورتافتهيبهبود 

قزاقستان، ، اردن و  ي، رتبه کشورهايخوداستناد

رتبه و  2و مصر   رتبه، پاکستان 1، يعربستان سعود

 اند. رتبه کاهش داشته 5ه يترک

 يبر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز، کشورها

ا اول ت يهاگاهيب جايه و مصر به ترتيل، ترکياسرائ

 ياند و کشورهاسوم را به خود اختصاص داده

 يکستان و ترکمنستان در انتهاين، تاجيفلسط

ا ست و چهارم تيب يهاگاهيجاب در يبه ترت يبندرتبه

ز در يران و پاکستان نياند. است و ششم قرار گرفتهيب

ت ان توجه اسياند. البته، شاگاه پنجم قرار گرفتهيجا

ين است که از نقاط ضعف شاخص هرش ا يکيکه 

آنان کم است،  هايمقالهکه تعداد  هاييدرباره موسسه

تعداد چگاه از ي[ و ه19ن است ]ييز پاين شاخص نيا

ا فرد باالتر نخواهد يسسه هر کشور، مؤ هايمقالهکل 

در حوزه  يپژوهش يهاافتهين، يرفت. همچن

که شاخص هرش  يينشان داد کشورها يپزشکچشم

دارند  ييباال ين است، درصد خوداستنادييآنان پا

را با هم  (5)و نمودار  (1)که جدول  ي[. هنگام20]

 يمبًا تمايتقرشود يز مشخص مين کنيمميسه يمقا

 يهادر رتبه هايمقالهکه از نظر تعداد  ييکشورها

ي هاز رتبهينخست قرار دارند، از نظر شاخص هرش ن

ه ک ييعکس، کشورهاو بر .اندنخست را کسب کرده

 ز دريدارند از نظر شاخص هرش ن يتعداد مقاله کمتر

ن، شاخص هرش يقرار دارند. بنابرا يانيپا يهارتبه

ظر از ن يابيارز يبرا يمناسب يليخص ختواند شاينم

ه ران، کياز کشورها، از جمله ا يرا برخيباشد. ز يفيک

 يرتبه خوب ياز نظر تعداد مقاله و شاخص هرش دارا

ن استناد يانگياز نظر م (1)هستند، بر اساس نمودار 

 . اندي کسب نکردهبه هر مقاله رتبه خوب

 يریگجهینت -6

منطقه رتبه نسبتًا ران از نظر تعداد مقاله در يا

 هايمقالهنده تعداد يرشد فزا با وجود يدارد. ول يخوب

[، هنوز هم از نظر 10ر ]ياخ يهاران در ساليزئونوز ا

 يگاه مناسبيت در جايتعداد مقاله نسبت به کل جمع

 هايمقاله تعداد رشد آهنگ ن حال، اگريقرار ندارد. با ا

 يهاسال در رانيا ابد،ي ادامه صورت نيهم به باً يتقر
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 مقاله تعداد نظر از هم و مقاله تعداد نظر از هم يآت

 يتربه گاهيت جايجمع نفر ونيليم کي هر به نسبت

 .کرد خواهد کسب را

ه ران هموارين استناد به هر مقاله ايانگيباً ميتقر

منطقه بوده است. اغلب  ير کشورهايتر از سانييپا

رتبه  هر مقالهن استناد به يانگيکه از نظر م ييکشورها

دارند.  ييباال يزان خوداستناديندارند، م يمناسب

بًا يز تقرين يرانيسندگان اينو يزان خوداستناديم

ه منطق يسندگان کشورهاير نويشتر از سايهمواره ب

ه ن استناد بيانگيکه از نظر م ييبوده است. کشورها

ک هستند با حذف يگر نزديکديبه  يليهر مقاله خ

 يشود. وليجا مهشان جابگاهيجا يخوداستناد

ن استناد به هر مقاله با يانگيکه از نظر م ييکشورها

اختالف دارند، پس از حذف  يليگر خيکدي

ه يککند. ترينم يرييشان تغگاهيز جاين يخوداستناد

ن تنزل رتبه را يشتري، بيپس از حذف خوداستناد

ران، ياز کشورها، از جمله ا يبرخ يداشته است. ول

 يار رتبهييچ تغيه يپس از حذف خوداستنادش و يپ

 يبرا يوه مناسبيش ي، خوداستنادبنابرايناند. نداشته

ن استناد به هر مقاله يانگيران از نظر ميارتقاء رتبه ا

 .نيست

طه راب هانشريه تأثيرب يد ضريدانيطور که مهمان

هر  هايمقاله يافتيدر يبا تعداد استنادها يميمستق

شتر باشد، يدارد. هر چه تعداد استنادها ب ياهينشر

به  جه،يرود. در نتيز باالتر مين تأثيرب يزان ضريم

 يترشيب تأثيرب يضر يکه دارا هايييهنشر هايمقاله

 ، بهبنابراينشود. يشتر هم استناد ميهستند، ب

ن استناد به هر مقاله در يانگيکه از نظر م ييکشورها

هاد شنيران، پياز جمله اقرار ندارند،  يت مناسبيوضع

 هاييهخود در نشر هايمقالهشود تا با انتشار يم

ت ن استناد به مقااليانگيباالتر، م تأثيرب يضر يدارا

ان يه شاشتر. البتيب يخود را باال ببرند نه با خوداستناد

 أثيرتب يبا ضر هايهتوجه است که انتشار مقاله در نشر

ل و پژوهش در ياص يهاباال مستلزم انجام پژوهش

 د است.يجد يموضوع يهاحوزه

 يياز گزارش نها ين مقاله، بخشيا :یسپاسگزار

قات واکسن و يسسه تحقاست که در مؤ يپژوهش

-18-18-90074به شماره مصوّب   يراز يسازسرم

 اجرا شده است.  2

 منابع
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An Investigation of Author Self-Citation Impact on Ranking the 

Southwest Asian Countries on the Basis of Citation per Paper 

 

A.Yousefi1 

 

 

According to the Twenty-Year Vision Plan of the Islamic Republic of Iran, it 

is predicted that Iran will be in the first place in producing science and 

technology among Southwest Asian countries in 1404.Therefore, in this study 

self-citation impact on the ranking of 26 countries of the Southwest Asia region 

in the field of zoonosesis  is  investigated on the basis of the data of WOS. In 

this study scientometrics and citation analysis methods have been used. The 

zoonotic keywords in the fields of title and topic have been searched, and their 

results have been combined separately with each of the target countries. All of 

the analyses have been performed on the basis of the results of these searches 

that include 19205 articles. The main objective of this study is to investigate the 

influence of author self-citation on the ranking of the countries considered in 

1404 Vision Plan on the basis of average citation per paper. According to the 

number of articles, Turkey, Israel and Iran respectively with 8397, 5595 and 

3807 articles were the most prolific countries. Based on the average citation per 

paper, Azerbaijan, Israel and Palestine with 30.83, 18.96 and 12.14 respectively 

gained the first 3 ranks. Based on the rate of self-citation, Iran, Tajikistan and 

Turkey with 22.92, 20.51 and 19.85 respectively had the most rate of self-

citation. According to the average citation per paper excluding self-citation, 

Azerbaijan, Israel and Palestine with 30.45, 17.21 and 12 respectively have had 

the three first places. Iran’s rank was relatively well in terms of number of 

papers in the region. But, in spite of the significant increase in the number of 

Iranian articles in recent years, Iran still doesn't have a proper position. 

Approximately, Iran’s rank is almost always lower than the other countries on 

the basis of average citations per paper. Most of the countries that don’t have a 

good position based on the average citations per paper have high self-citation 

rate. But the rank of some of the countries, including Iran did not change before 

and after the removal of self-citation. Thus, self-citation isn’t a good way to 

improve the position of Iran on the basis of average citation per paper. Countries 

including Iran that are not in a good condition in terms of average citations per 
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paper, are proposed to publish their papers in journals with higher impact factors 

in order to increase their citation per paper, instead of more self-citation. 
 

Keywords: Author self-citation, Average citation per paper, Southwest Asian countries, 

Ranking. 
 

 

 

 

 

 

 

 


