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بررسی تأثیر خوداستنادي نویسنده بر رتبهبندي كشورهاي منطقه چشمانداز 1404
بر اساس میانگین استناد به هر مقاله
احمد يوسفي

به ترتيب با  20/51 ،22/92و  19/85درصد بيشترين
ميزان خوداستنادي را داشتهاند .از نظر ميانگين
استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادي نيز به
ترتيب آذربايجان ،اسرائيل و فلسطين به ترتيب با
 17/21 ،30/45و  12نخستين جايگاهها را به خود
اختصاص دادهاند .ايران از نظر تعداد مقاله در منطقه
رتبه نسبتاً خوبي دارد .ولي با وجود رشد فزاينده تعداد
مقالههاي زئونوز ايران در سالهاي اخير ،هنوز هم از
نظر تعداد مقاله نسبت به کل جمعيت در جايگاه
مناسبي قرار ندارد .تقريباً ميانگين استناد به هر مقاله
ايران همواره پايينتر از ساير کشورهاي منطقه بوده
است .اغلب کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به
هر مقاله رتبه مناسبي ندارند ،ميزان خوداستنادي
بااليي دارند .ولي برخي از کشورها ،از جمله ايران،
پيش و پس از حذف خوداستنادي هيچ تغيير رتبهاي
نداشتهاند .بنابراين ،خوداستنادي شيوه مناسبي براي
ارتقاي رتبه ايران از نظر ميانگين استناد به هر مقاله
نيست .به کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به هر
مقاله در وضعيت مناسبي قرار ندارند ،از جمله ايران،
پيشنهاد ميشود تا با انتشار مقالههاي خود در
نشريههاي داراي ضريب تأثير باالتر ،ميانگين استناد
به مقالههاي خود را باال ببرند نه با خوداستنادي
بيشتر.
واژگان کلیدی :خوداستنادي نويسنده ،ميانگين
استناد به هر مقاله ،کشورهاي آسياي جنوب غربي،
رتبهبندي.

چکیده

بر اساس سند چشمانداز بيست ساله جمهوري
اسالمي ايران در افق  1404پيشبيني شده است که
ايران جايگاه نخست علمي و توانا در توليد علم و
فناوري را در بين کشورهاي منطقه آسياي جنوب
غربي کسب کند .بنابراين ،در اين پژوهش بر اساس
دادههاي پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس ،تأثير
خوداستنادي بر رتبهبندي  26کشور منطقه آسياي
جنوب غربي در حوزه موضوعي زئونوز بررسي شده
است .در اين پژوهش از روشهاي علمسنجي و تحليل
استنادي استفاده شده است .کليدواژههاي حوزه
زئونوز در زمينههاي عنوان و موضوع جستجو شده و
نتيجه آن به طور جداگانه با هر يک از کشورهاي مورد
نظر ترکيب شده است .تمامي تجزيه و تحليل دادهها
بر اساس نتيجه اين جستجو ،يعني  19205مقاله
است ،صورت پذيرفته است .هدف اصلي اين پژوهش
بررسي تأثير خوداستنادي نويسنده بر رتبهبندي
کشورهاي منطقه چشمانداز  1404بر اساس ميانگين
استناد به هر مقاله است .از نظر تعداد مقاله ،کشورهاي
ترکيه ،اسرائيل و ايران به ترتيب با  5595 ،8397و
 3807مقاله فعالترين کشورها هستند .از نظر
ميانگين استناد به هر مقاله ،کشورهاي آذربايجان،
اسرائيل و فلسطين به ترتيب با  18/96 ،30/83و
 12/14سه جايگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر ميزان خوداستنادي ،ايران ،تاجيکستان و ترکيه
 عضو هيات علمي موسسه تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي

a.yousefi@rvsri.ac.ir, Yousefi261@gmail.com
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خوداستنادي نويسنده به دو نوع خوداستنادي

 -1مقدمه

همزماني 1و خوداستنادي درزماني 2تقسيمبندي

بر اساس سند چشمانداز بيست ساله جمهوري
اسالمي ايران در افق  1404پيشبيني شده است که
ايران جايگاه نخست علمي و توانا در توليد علم و
فناوري را در بين کشورهاي منطقه آسياي جنوب
غربي کسب کند [ .]3بخشي از اين سند به شرح زير
است:
"دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و
فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل
آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي همسايه)
با تأکيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاء نسبي سطح درآمد
سرانه و رسيدن به اشتغال کامل".
در حال حاضر ،توليدات علمي که در پايگاه

خوداستنادي نويسنده ،خوداستنادي درزماني است.

اطالعاتي مهمي مانند آي اس آي نمايه ميشوند،

بخشي از استناد به مقالهها ،به صورت خوداستنادي

معيار مهمي براي تحليل استنادي هستند [ .]14بر

نويسنده صورت ميگيرد .با توجه به اينکه ميزان

همين اساس ،در اين پژوهش ،مقالههاي زئونوز

خوداستنادي نويسنده کم يا زياد باشد ،بر رتبهبندي

(بيماريهاي مشترک انسان و دام)  26کشوري که

کشورها بر اساس ميانگين استناد به هر مقاله

قرار است تا سال  1404ايران باالتر از آنان قرار گيرد،

تأثيرگذار است و ميتواند بر جايگاه کشورها تأثير

در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس بررسي شده است.

مستقيم داشته باشد .بنابراين ،هدف اصلي اين

اين پژوهش جنبه کمّي ،ميانگين استناد به هر مقاله

پژوهش ،بررسي تأثير داشتن يا نداشتن خوداستنادي

و تأثير خوداستنادي بر رتبهبندي اين کشورها را

درزماني نويسنده بر رتبهبندي  26کشور منطقه

بررسي کرده است .کشورهاي منطقه آسياي جنوب

چشمانداز  1404کشور بر اساس ميانگين استناد به

غربي شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و

هر مقاله در حوزه زئونوز است .فايده اين پژوهش در

کشورهاي همسايه است .اين کشورها شامل :ايران،

اين است که ميتوان بر اساس يافتههاي اين پژوهش،

پاکستان ،افغانستان ،ازبکستان ،آذربايجان ،ارمنستان،

به منظور بهبود رفتار استنادي به نويسندگان و

تاجيکستان ،قرقيزستان ،قزاقستان ،ترکمنستان،

پژوهشگران اين حوزه پيشنهادهايي ارائه کرد .به اين

گرجستان ،ترکيه ،مصر ،اسرائيل ،لبنان ،فلسطين،

صورت که براي آنان تأثير خوداستنادي را بر

سوريه ،عراق ،عربستان ،امارات متحده عربي ،قطر،

رتبهبندي کشورها تبيين ميکنند تا مقالهنويسي و

ميشود .وقتي نويسندهاي در مقاله خود به مقالههاي
پيشين خود استناد کند ،خوداستنادي همزماني
صورت گرفته است .اين نوع خوداستنادي بعدها نيز
افزايش نمييابد .زيرا مقاله ،منتشر شده و ديگر قابل
اصالح نيست .ولي زماني که نويسنده در آينده
مقالهاي بنويسد و به مقالههاي پيشين خود استناد
کند ،خوداستنادي درزماني صورت گرفته است .اين
نوع خوداستنادي قابل افزايش است .زيرا ميتواند باز
هم مقاله جديدي بنويسد و به همان مقالههاي پيشين
خود استناد کند [ .]16در اين پژوهش ،منظور از

کويت ،يمن ،اردن ،عمان و بحرين است.

2. diachronous self-citation

1. synchronous self-citation
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رفتار استنادي خود را آگاهانه براي ارتقاي رتبه ايران

ايران  18/78درصد ،پاکستان  ،16/38ترکيه ،13/99
عربستان  7/5و اسرائيل  5/43و از نظر ميانگين
استناد به هر مقاله اسرائيل  ،8/96ترکيه  ،5/68ايران
 ،4/32عربستان  3/9و پاکستان  2/23بوده است [.]5
پژوهشي ،روند خوداستنادي و ميانگين ضريب

صورت پذيرفته است ،ولي در اينجا فقط به

تأثير نشريات کشورهاي ايران و ترکيه را در پايگاه

پژوهشهايي اشاره ميشود که به بحث خوداستنادي،

اطالعاتي گزارش استنادي نشريهها در طي سالهاي

ميانگين استناد به مقالهها و ميزان خوداستنادي در

 2000تا  2005بررسي کرد .نتايج اين پژوهش نشان

کشورهاي منطقه چشمانداز  1404پرداختهاند.

داد که ميزان خوداستنادي در نشريههاي ايران رو به

در منطقه چشمانداز  1404هماهنگ کنند.
 -2پیشینه پژوهش

در خصوص خوداستنادي پژوهشهاي بسياري

در پژوهشي برخي از کشورهاي منطقه چشمانداز

افزايش است و از  8درصد در سال  2000به  18درصد

 1404بر اساس ميانگين استناد به هر مقاله در حوزه

در سال  2005رسيده است .برعکس ،روند

ايمنيشناسي بر اساس پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس

خوداستنادي در بين نشريههاي ترکيه رو به کاهش

بررسي شدند .نتيجه اين پژوهش نشان داد که

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

ميانگين استناد به هر مقاله در کشورهاي کويت

سال  2005رسيده است .ميانگين ضريب تأثير

 ،13/43پاکستان  ،12/34امارات متحده عربي

نشريههاي ايران از  0/124در سال  ،2000به 0/233

 ،10/76عربستان سعودي  ،8/81ترکيه  ،8/77تونس

در سال  2005رسيده است .در حالي که ،ميانگين

 ،8/71و ايران  6/26است .همچنين ،اين پژوهش

ضريب تأثير نشريههاي ترکيه از  0/075در سال

نشان ميدهد که ميانگين استناد به هر مقاله جهان

 ،2000به  0/373در سال  2005رسيده است.

(ميانگين تمامي کشورها)  ،16/02جهان در تمامي

بنابراين ،ميزان رشد ميانگين ضريب تاثير نشريههاي

حوزههاي موضوعي  ،8/47و ايران در تمامي حوزههاي

ترکيه  2برابر سريعتر از نشريههاي ايران بوده است

موضوعي  4/21بوده است .بنابراين ،نتيجه کلّي نشان

[.]13

ميدهد که ميانگين استناد به هر مقاله ايمنيشناسي

يافتههاي پژوهشي که در حوزه چشمپزشکي در

ايران پايينتر از تمامي کشورهاي منطقه است [.]9

برخي از کشورهاي منطقه صورت پذيرفت ،نشان داد

تعداد مقالههاي زئونوز ايران در پايگاه اطالعاتي
وب آو ساينس در سالهاي  2004به بعد با 3246
مقاله ( 85/26درصد) بوده است .ميانگين رشد ساالنه
تعداد مقالهها در سالهاي مورد بررسي  38/94درصد
است .بيشترين تعداد مقالهها مربوط به سال  2011با
 691مقاله بوده است [.]10
نتايج پژوهش بررسي مقالههاي نمايهشده در
پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس نشان داد که در حوزه
علم اطالعات و دانششناسي ميزان خوداستنادي

که از نظر ميانگين استناد به هر مقاله به ترتيب مصر
 ،8/98پاکستان  ،6/07ترکيه  5/93و ايران  3/72جاي
دارند .ولي رتبهبندي اين کشورها بر اساس ميانگين
استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادي به
ترتيب مصر  ،8/60ترکيه  ،5/35پاکستان  5/27و
ايران  3/30است .از نظر درصد خوداستنادي به ترتيب
پاکستان  ،%13/21ايران  ،11/49ترکيه  9/77و مصر
 4/25بيشترين خوداستنادي را داشتهاند .رتبهبندي
3
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کشورها بر اساس شاخص  H1به ترتيب ترکيه ،40

 -3روش پژوهش

مصر  ،32ايران  23و پاکستان  16است .نتيجه اين

در اين پژوهش از روشهاي علمسنجي و تحليل

پژوهش نشان ميدهد کشورهايي که ميانگين استناد

استنادي استفاده شده است .کليدواژههاي حوزه

به هر مقاله آنان پايينتر است ،تالش ميکنند تا با

زئونوز در زمينههاي عنوان و موضوع جستجو و نتيجه

خوداستنادي بيشتر اين ميانگين را باال ببرند.

آن به طور جداگانه با هر يک از کشورهاي مورد نظر

همچنين ،کشورهايي که شاخص هرش آنان پايين

ترکيب شده است .تمامي تجزيه و تحليل دادهها بر

است ،درصد خوداستنادي آنها باال است [.]20

اساس نتيجه اين جستجوها صورت پذيرفته است.
يافتههاي

اغلب پژوهشهاي پيشين بر ميزان خوداستنادي
نويسنده و يا تأثير چندنويسندهاي و تکنويسندهاي

 -4پژوهش

بودن مقالهها بر ميزان خوداستنادي پرداختهاند.

 .1-4بررسی مقالهها از نظر تعداد

همچنين ،پژوهشهاي پيشين نشان ميدهد که

در اين پژوهش ،مقالههاي موجود در پايگاه

خوداستنادي نويسنده در بين ايرانيان نسبت به

اطالعاتي وب آو ساينس در حوزه زئونوز در کشورهاي

نويسندگان ساير کشورها زياد است .تا کنون در ايران

منطقهي آسياي جنوب غربي بررسي شده است.

پژوهشي تأثير خوداستنادي نويسنده را بر رتبهبندي

محدوده زماني اين پژوهش ،مقالههاي درج شده در

کشورها بر اساس ميانگين استناد به هر مقاله

پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس از ابتدا تا پايان سال

نسنجيده است .بنابراين ،هدف اصلي اين پژوهش،

 2012ميالدي است .در مجموع ،در اين پژوهش

بررسي تأثير داشتن يا نداشتن خوداستنادي درزماني

 19205مقاله مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار

نويسنده بر رتبهبندي  26کشور منطقه چشمانداز

گرفته است .در جدول ( ،)1وضعيت رتبهبندي

 1404کشور بر اساس ميانگين استناد به هر مقاله در

کشورهاي منطقهي آسياي جنوب غربي از نظر تعداد

حوزه زئونوز است.

مقاله و به منظور نرمالسازي ،تعداد مقاله نسبت به
جمعيت ]18[ 2در حوزه زئونوز ارائه شده است.

جدول  .1وضعیت رتبهبندی کشورهای منطقه چشماندار  1404بر اساس تعداد مقاله و تعداد مقاله نسبت به جمعیت
رديف

کشور

تعداد مقالهها

جمعیت

تعداد مقاله نسبت به هر يک میلیون نفر

رتبه

1

ترکيه

8397

74526000

112/7

3

2

اسرائيل

5595

7412180

754/8

1

3

ايران

3807

75149669

50/7

11

4

مصر

3220

72798031

44/2

12

5

عربستان سعودي

2179

27136977

80/3

8

6

پاکستان

1520

130579571

11/6

16

1. H Index

 .2جمعيت کشورها بر اساس آخرين آمار موجود در سازمان
ملل متحد استخراج شده است.
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رديف

کشور

تعداد مقالهها

جمعیت

تعداد مقاله نسبت به هر يک میلیون نفر

رتبه

7

کويت

673

3065850

219/5

2

8

اردن

486

5103639

95/2

5

9

امارات متحده عربي

408

4106427

99/4

4

10

لبنان

321

3759134

85/4

6

11

عراق

246

19184543

12/8

15

12

عمان

155

2773479

55/9

9

13

قطر

138

1699435

81/2

7

14

گرجستان

122

4355673

28/0

13

15

قزاقستان

119

16009597

7/4

17

16

يمن

108

19685161

5/5

19

17

سوريه

85

17921000

4/7

20

18

ارمنستان

76

2871771

26/5

14

19

بحرين

68

1234571

55/1

10

20

ازبکستان

68

19810077

3/4

22

21

آذربايجان

40

8922447

4/5

21

22

افغانستان

40

13051358

3/1

23

23

قرقيزستان

32

5017700

6/4

18

24

تاجيکستان

12

7564502

1/6

25

25

فلسطين

7

3669244

1/9

24

26

ترکمنستان

6

4483251

1/3

26

را به خود اختصاص داده اند .ايران نيز با  50/7در
جايگاه يازدهم قرار دارد.

همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميشود در
بين کشورهاي منطقهي آسياي جنوب غربي از نظر
تعداد مقاله ترکيه با  8397مقاله ،اسرائيل با 5595
مقاله و ايران با  3807مقاله به ترتيب فعالترين
کشورها و تاجيکستان با  12مقاله ،فلسطين با  7مقاله
و ترکمنستان با  6مقاله ،کمترين تعداد مقاله را
داشتهاند .ولي از نظر تعداد مقاله نسبت به هر يک
ميليون نفر به ترتيب اسرائيل با  ، 754/8کويت با
 219/5و ترکيه با  112/7جايگاه هاي نخست تا سوم

 .2-4بررسی مقالهها از نظر میانگین استناد به هر
مقاله

ميانگين استناد به هر مقاله ،از جمله شاخصهاي
ارزيابي کيفي در حوزه علمسنجي است .در نمودار
( ،)1کشورهاي منطقهي آسياي جنوب غربي از نظر
ميانگين استناد به هر مقاله مورد ارزيابي و مقايسه
قرار گرفتهاند.

5
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نمودار  .1وضعیت کشورهای منطقه چشمانداز  1404بر اساس میانگین استناد به هر مقاله

افزايش دهند .اغلب صاحبنظران ،در خصوص
خوداستنادي نظر مثبتي ندارند .البته ،نويسندهاي که
سالها در مورد موضوع بسيار خاصي پژوهش ميکند
و مقالههاي زيادي نيز در مورد آن مينويسد ،ميزان
باالي خوداستنادي طبيعي است .ميزان خوداستنادي
نويسندگان در کشورهاي مختلف متفاوت است .در
نمودار ( )2ميزان خوداستنادي نويسندگان مقالههاي
زئونوز در کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي را
مشاهده ميکنيد.

همانطور که در نمودار ( )1مشاهده ميکنيد،
آذربايجان با ميانگين  ،30/83اسرائيل با ميانگين
 18/96و فلسطين با ميانگين  12/14استناد به هر
مقاله به ترتيب جايگاههاي اول تا سوم را به خود
اختصاص دادهاند .کشورهاي يمن با ميانگين ،5/61
ايران با ميانگين  4/82و تاجيکستان با ميانگين 3/25
استناد به هر مقاله به ترتيب پايينترين جايگاهها،
يعني به ترتيب بيست و چهارم تا بيست و ششم را
داشتهاند.
 .3-4بررسی میزان خوداستنادي نویسندگان
مقالهها

برخي از نويسندگان سعي ميکنند تا با
خوداستنادي ،ميزان استناد به مقالههاي خود را
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نمودار  .2وضعیت کشورهای منطقه چشمانداز  1404بر اساس میزان خوداستنادی نويسندگان مقاالت

نويسنده،2

همانطور که در نمودار ( )2مشاهده ميکنيد
نويسندگان مقالههاي زئونوز در کشورهاي آذربايجان
با  1/22درصد ،فلسطين با  1/18درصد و ترکمنستان
بدون خوداستنادي ،کمترين خوداستنادي و
نويسندگان کشورهاي ايران با  22/92درصد،
تاجيکستان با  20/51درصد و ترکيه با  19/85درصد
به ترتيب بيشترين ميزان خوداستنادي را داشتهاند.

خوداستنادي

زباني،3

خوداستنادي

رشتهاي ،4خوداستنادي سازماني 5و خوداستنادي
کشوري 6انواع خوداستنادي هستند .هدف از اين
پژوهش ،بررسي تأثير خوداستنادي نويسنده بر
رتبهبندي کشورها است .منظور از خوداستنادي
نويسنده ،استناد نويسنده به آثار قبلي خود در آثار
جديدش است .در نمودار ( ،)3وضعيت رتبهبندي
کشورهاي منطقهي آسياي جنوب غربي بر اساس
ميانگين استناد به هر مقاله ،بدون در نظر گرفتن
خوداستنادي نويسنده نشان داده شده است

 .4-4بررسی مقالهها از نظر میانگین استناد به هر
مقاله بدون احتساب خوداستنادي

بخشي از استناد به مقالهها ،به صورت
خوداستنادي صورت ميپذيرد .خوداستنادي انواع
مختلفي دارد؛ خوداستنادي نشريه ،1خوداستنادي

4 . discipline self-citation
5 . institutional self-citation
6 . country self-citation

1 . journal self-citation
2 . author self-citation
3. language self-citation
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نمودار  .3میانگین استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی

مقاله به ترتيب پايينترين جايگاهها ،يعني به ترتيب
بيست و چهارم تا بيست و ششم را داشتهاند .همانطور
که مشاهده ميشود جايگاه باالترين و پايينترين
کشورها پس از حذف خوداستنادي نيز تغييري نکرده
است .در نمودار ( )4ميزان تغيير رتبه کشورها نشان
داده شده است.

همانطور که در نمودار ( )3مشاهده ميکنيد،
آذربايجان با ميانگين  ،30/45اسرائيل با  17/31و
فلسطين با ميانگين  12استناد به هر مقاله به ترتيب
جايگاههاي نخست تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
کشورهاي يمن با ميانگين  ،5/33ايران با ميانگين
 3/71و تاجيکستان با ميانگين  2/58استناد به هر

نمودار  .4میزان تغییر رتبه کشورهای منطقه چشمانداز  1404پس از حذف خوداستنادی

است .ولي پس از حذف خوداستنادي ،رتبه کشورهاي
قطر ،قرقيزستان ،ارمنستان ،بحرين و عراق 1 ،رتبه ،و
کشورهاي سوريه ،ازبکسستان و گرجستان  2رتبه
بهبود يافتهاند .در صورتي که پس از حذف
خوداستنادي ،رتبه کشورهاي قزاقستان ،اردن و

بر اساس نمودارهاي ( )3و ( ،)4خالصه جمعبندي
حاکي از آن است که رتبه کشورهاي ايران ،اسرائيل،
آذربايجان ،فلسطين ،کويت ،افغانستان ،امارات متحده
عربي ،لبنان ،قزاقستان ،عمان ،ترکمنستان ،يمن و
تاجيکستان پس از حذف خوداستنادي تغيير نکرده
8
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پژوهشگر ،سازمان يا کشور و هم تأثير علمي 1آنها را

عربستان سعودي 1 ،رتبه ،پاکستان و مصر  2رتبه و
ترکيه  5رتبه کاهش داشتهاند.

با عدد نشان ميدهد .اين شاخص بر اساس فهرست
مقالهها است که به ترتيب تعداد استناد از بيشترين
به کمترين تعداد استناد مرتب شدهاند .شاخص هرش،
معادل تعداد مقاالت در فهرست است که مساوي يا
بيشتر از تعداد رديف مقاله استناد دريافت کرده است.
در نمودار  ،5رتبهبندي کشورهاي منطقهي آسياي
جنوب غربي بر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز
نشان داده شده است.

 .5-4بررسی کشورهاي منطقهي آسیاي جنوب
غربی بر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز

شاخص هرش ،از جمله شاخصهاي کيفي
علمسنجي است .اين شاخص نيز بر اساس تعداد
استناد به مقالهها محاسبه ميشود .شاخص هرش
شاخصي است که هم قدرت توليد علمي يک

نمودار  .5رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز  1404بر اساس شاخص هرش

همانطور که در نمودار ( )5مشاهده ميشود بر
اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز ،کشورهاي
اسرائيل با  ،111ترکيه با  75و مصر با  62به ترتيب
جايگاههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند و
کشورهاي فلسطين با  ،5تاجيکستان با  4و
ترکمنستان با  2در انتهاي رتبهبندي به ترتيب در
جايگاههاي بيست و چهارم تا بيست و ششم قرار
گرفتهاند .ايران و پاکستان نيز با شاخص هرش 47
بهطور مشترک در جايگاه پنجم قرار گرفتهاند.

 -5بحث

در بين کشورهاي منطقه از نظر تعداد مقاله
ترکيه ،اسرائيل و ايران به ترتيب فعالترين کشورها و
تاجيکستان ،فلسطين و ترکمنستان ،کمترين تعداد
مقاله را داشتهاند .مقايسه و رتبهبندي کشورها فقط
بر اساس تعداد مقاله معيار مناسبي نيست .زيرا
کشورها از نظر تعداد کل جمعيت ،ميزان اختصاص
بودجه به کارهاي پژوهشي ،تعداد متخصصان در هر
حوزه موضوعي ،ميزان درآمد ناخالص م ّلي و مانند آن

1 . scientific impact
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بيست و چهارم تا بيست و ششم را داشتهاند .ميانگين
استناد به مقالههاي زئونوز ايران  4/82است و در
جايگاه بيست و پنجم قرار دارد .نتيجه پژوهشي نشان
ميدهد که ميانگين استناد به هر يک از مقالههاي
دانشگاههاي علوم پزشکي کشور  2/496مقاله بوده
است [ .]1در پژوهشي که برخي از کشورهاي منطقه
چشمانداز  1404بر اساس ميانگين استناد به هر مقاله
در حوزه ايمنيشناسي بر اساس پايگاه اطالعاتي وب
آو ساينس بررسي شدند نشان داد که ميانگين استناد
به هر مقاله در کشورهاي کويت  ،13/43پاکستان
 ،12/34امارات متحده عربي  ،10/76عربستان
سعودي  ،8/81ترکيه  ،8/77تونس  ،8/71و ايران
 6/26است .بنابراين ،نتيجه ک ّلي نشان داد که ميانگين
استناد به هر مقاله ايمنيشناسي ايران پايينتر از
تمامي کشورهاي منطقه است [ .]9در حوزه فناوري
زيستي در پاکستان ،مؤسسه ملي مهندسي
بيوتکنولوژي و ژنتيک با  8/07استناد به هر مقاله در
باالترين جايگاه قرار دارد [ .]12در حوزه علم اطالعات
و دانششناسي نيز ميانگين استناد به هر مقاله
اسرائيل  ،8/96ترکيه  ،5/68ايران  ،4/32عربستان
 3/9و پاکستان  2/23بوده است [ .]5يافتههاي
پژوهشي که در حوزه چشمپزشکي در برخي از
کشورهاي منطقه صورت پذيرفت نشان داد که از نظر
ميانگين استناد به هر مقاله به ترتيب مصر ،8/98
پاکستان  ،6/07ترکيه  5/93و ايران  3/72جاي دارند.
همچنين ،نتيجه اين پژوهش نشان ميدهد
کشورهايي که ميانگين استناد به هر مقاله آنان
پايينتر است ،تالش ميکنند تا با خوداستنادي بيشتر
اين ميانگين را باال ببرند [ .]20از مقايسه اين پژوهش
و پژوهشهاي پيشين مشخص ميشود که تقريب ًا
ميانگين استناد به هر مقاله ايران همواره پايينتر از
ساير کشورهاي منطقه بوده است.
از نظر ميزان خوداستنادي نويسندگان مقالههاي
زئونوز در کشورهاي آذربايجان ،فلسطين و

با يکديگر متفاوتند و بهتر است با استفاده از يکي از
اين شاخصها نرمالسازي شود .هر يک از اين
معيارهاي ياد شده ميتواند بر تعداد مقالههاي هر يک
از کشورها تأثيرگذار باشد .بنابراين ،در اين پژوهش
تعداد مقالههاي کشورها بر اساس تعداد کل جمعيت
هر کشور نرمالسازي شده است .بنابراين ،از نظر تعداد
مقاله نسبت به هر يک ميليون نفر به ترتيب اسرائيل،
کويت و ترکيه جايگاههاي نخست تا سوم را به خود
اختصاص دادهاند .ايران نيز در جايگاه يازدهم قرار
دارد .پژوهشي نشان ميدهد که در پايگاه اطالعاتي
وب آو ساينس ميانگين رشد ساالنه تعداد مقالههاي
ايران در حوزه زئونوز 38/94 ،درصد است [ .]10در
حالي که رشد ساالنه تعداد مقالههاي پاکستان در
حوزه فناوري زيستي  22درصد بوده است [.]12
همچنين ،نتيجه پژوهشي که با توجه به سند
چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران در افق
 1404هجري شمسي صورت پذيرفته است ،نشان داد
راه انتخابي براي رشد تحقيقات در ايران درست بوده
و جواب داده است .همچنين ،بيان کرد که احراز
جايگاه نخست توليد علم در منطقه دور از انتظار
نيست و با تداوم برنامهريزيها و تقويت شاخصهاي
ذکر شده و رعايت استانداردها براي کساني که تازه
وارد عرصه توليد علم شدهاند و حداکثرسازي براي
کساني که تجربه توليد علم را کسب کردهاند ،هر چه
زودتر شاهد احراز جايگاه نخست در منطقه شويم [.]6
بنابراين ،اگر آهنگ رشد تعداد مقالهها تقريباً به همين
صورت ادامه يابد ،ايران در سالهاي آتي هم از نظر
تعداد مقاله و هم از نظر تعداد مقاله نسبت به هر يک
ميليون نفر جمعيت جايگاه بهتري را کسب خواهد
کرد.
از نظر ميانگين استناد به هر مقاله آذربايجان،
اسرائيل و فلسطين به ترتيب جايگاههاي اول تا سوم
را به خود اختصاص دادهاند .کشورهاي يمن ،ايران و
تاجيکستان پايينترين جايگاهها ،يعني به ترتيب
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درصد از کل استنادها ،خوداستنادي نويسنده بودهاند.
در صورتي که در بازه زماني طوالنيتر ،اين مقدار
کاهش يافت [ .]11در پژوهشي که خوداستنادي
نويسنده ،خوداستنادي کشوري و خوداستنادي نشريه
در حوزه خاکشناسي بررسي شد ،نشان داد که طبق
نتايج به دست آمده ،ميانگين خوداستنادي نويسنده
12درصد است؛ خوداستنادي در نشريههايي که
ضريب تأثير باالتري دارند بيشتر است؛ ميزان
خوداستنادي کشوري در کشورهايي بيشتر است که
تعداد بيشتري مقاله منتشر کردهاند .البته طبيعي
است که تعداد بيشتر مقاله ،احتمال بيشتري براي
استناد شدن دارند .بيشترين خوداستنادي کشوري به
چين با  63درصد و آمريکا با  48درصد تعلق دارد
[ .]17نتايج پژوهش بررسي خوداستنادي مقاالت 62
کشور در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس نشان داد در
کشورهايي که سرانه مقالههاي آنها کم است و ميزان
خوداستنادي متفاوت است و تأثير استنادي مقالههاي
آنان پايين است .بالعکس ،کشورهايي که ميانگين
استناد به مقاالت آنان بيشتر است ،سرانه مقالههاي
آنان نيز بيشتر است و پژوهشگران آنان نيز فروتن
هستند و ميزان خوداستنادي کشوري و خوداستنادي
نويسنده نيز کمتر است .البته کشورهاي چين ،اياالت
متحده ،و ايران استثنا هستند و نشان ميدهد که
ميزان خوداستنادي کشوري آنان به طور غيرعادي باال
است .البته در دهه اخير خوداستنادي در اغلب
کشورها افزايش يافته است [ .]15در حوزه
چشمپزشکي از نظر ميزان خوداستنادي به ترتيب
پاکستان  13/21درصد ،ايران  ،11/49ترکيه  9/77و
مصر  4/25بيشترين خوداستنادي را داشتهاند.
همانگونه که پيشتر نيز بيان شد نتيجه اين پژوهش
نشان ميدهد متاسفانه کشورهايي که ميانگين استناد
به هر مقاله آنان پايينتر است ،تالش ميکنند تا با
خوداستنادي بيشتر اين ميانگين را باال ببرند [.]20
نتيجه اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهشهاي پيشين

ترکمنستان بدون خوداستنادي ،اصالً خوداستنادي
نداشتهاند .ولي نويسندگان کشورهاي ايران،
تاجيکستان و ترکيه به ترتيب بيشترين ميزان
خوداستنادي را داشتهاند .ميزان خوداستنادي ايرانيان
در حوزه زئونوز  22/92درصد بوده است که از تمامي
کشورهاي منطقه بيشتر است .نتايج ساير پژوهشها
نيز حاکي از اين است که ميزان خوداستنادي
نويسندگان ايراني بسيار زياد است .از جمله،
پژوهشگران ايراني در شيمي با  56/8درصد ،کشاورزي
با  21/7درصد خوداستنادي درزماني به ترتيب
بيشترين و کمترين ميزان استناد به آثار پيشين خود
را داشتهاند .ميزان خوداستنادي کل پژوهشگران
ايراني در پايگاه استنادي وب آو ساينس در سال
 2003حدود  40درصد بوده است [ .]4نتيجه
پژوهشي نشان ميدهد که  30/73درصد از استنادها
به مقالههاي ايرانيان ،خوداستنادي نويسنده بوده
است و منحني نرمال فراواني کشورهاي استنادکننده
به ايرانيان نشان ميدهد وضعيت استناد به ايرانيان
درسطح مطلوبي قرار ندارد [ .]2همچنين ،يافتههاي
پژوهشي نشان داد که بين نويسندگان فعال در حوزه
پزشکي به طور متوسط 15/62درصد بوده است [.]8
در پژوهشي که تأثير خوداستنادي نويسنده در
مقالههاي ايران نمايه شده در پايگاه اطالعاتي وب آو
ساينس بررسي شد نشان داد که در کل  58/78درصد
از استنادها مربوط به خوداستنادي درزماني
نويسنده(ها) بوده است .مقالههاي حوزه فيزيک با
 81/65درصد و مقالههاي حوزه پزشکي با 25/72
درصد به ترتيب بيشترين و پايينترين ميزان
خوداستنادي درزماني را داشتهاند [ .]7در حوزه علم
اطالعات و دانششناسي نيز ميزان خوداستنادي ايران
 18/78درصد ،پاکستان  ،16/38ترکيه ،13/99
عربستان  7/5و اسرائيل  5/43بوده است [ .]5نتايج
پژوهش بررسي نقش خوداستنادي در توليدات علمي
نروژ نشان داد که در بازه زماني سه ساله بيش از 36
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بر اساس شاخص هرش در حوزه زئونوز ،کشورهاي
اسرائيل ،ترکيه و مصر به ترتيب جايگاههاي اول تا
سوم را به خود اختصاص دادهاند و کشورهاي
فلسطين ،تاجيکستان و ترکمنستان در انتهاي
رتبهبندي به ترتيب در جايگاههاي بيست و چهارم تا
بيست و ششم قرار گرفتهاند .ايران و پاکستان نيز در
جايگاه پنجم قرار گرفتهاند .البته ،شايان توجه است
که يکي از نقاط ضعف شاخص هرش اين است که
درباره موسسههايي که تعداد مقالههاي آنان کم است،
اين شاخص نيز پايين است [ ]19و هيچگاه از تعداد
کل مقالههاي هر کشور ،مؤسسه يا فرد باالتر نخواهد
رفت .همچنين ،يافتههاي پژوهشي در حوزه
چشمپزشکي نشان داد کشورهايي که شاخص هرش
آنان پايين است ،درصد خوداستنادي بااليي دارند
[ .]20هنگامي که جدول ( )1و نمودار ( )5را با هم
مقايسه ميکنيم نيز مشخص ميشود تقريب ًا تمامي
کشورهايي که از نظر تعداد مقالههاي در رتبههاي
نخست قرار دارند ،از نظر شاخص هرش نيز رتبههاي
نخست را کسب کردهاند .و برعکس ،کشورهايي که
تعداد مقاله کمتري دارند از نظر شاخص هرش نيز در
رتبههاي پاياني قرار دارند .بنابراين ،شاخص هرش
نميتواند شاخص خيلي مناسبي براي ارزيابي از نظر
کيفي باشد .زيرا برخي از کشورها ،از جمله ايران ،که
از نظر تعداد مقاله و شاخص هرش داراي رتبه خوبي
هستند ،بر اساس نمودار ( )1از نظر ميانگين استناد
به هر مقاله رتبه خوبي کسب نکردهاند.

نشان ميدهد که ميزان خوداستنادي نويسندگان
ايراني تقريب ًا همواره بيشتر از ساير نويسندگان
کشورهاي منطقه بوده است.
از نظر ميانگين استناد به هر مقاله بدون احتساب
خوداستنادي ،آذربايجان ،اسرائيل و فلسطين به
ترتيب جايگاههاي نخست تا سوم را به خود اختصاص
دادهاند .کشورهاي يمن ،ايران و تاجيکستان
پايينترين جايگاهها ،يعني به ترتيب بيست و چهارم
تا بيست و ششم را داشتهاند .همانطور که مشاهده
ميشود با مقايسه جدول ( )1و ( ،)3جايگاه باالترين
و پايينترين کشورها پس از حذف خوداستنادي نيز
تغييري نکرده است .در حوزه چشمپزشکي نيز جايگاه
باالترين و پايينترين کشورها پس از حذف
خوداستنادي نيز تغييري نکردهاند و ايران نيز پيش و
پس از حذف خوداستنادي در رتبه آخر قرار دارد .در
حوزه چشمپزشکي بر اساس ميانگين استناد به هر
مقاله بدون احتساب خوداستنادي به ترتيب مصر
 ،8/60ترکيه  ،5/35پاکستان  5/27و ايران  3/30است
[ .]20نتيجه اين پژوهش و پژوهشهاي پيشين نشان
ميدهد که پيش و پس از حذف خوداستنادي رتبه
ايران تغييري نکرده است .بنابراين ،خوداستنادي
شيوه مناسبي براي ارتقاء رتبه ايران نيست.
خالصه جمعبندي حاکي از آن است که ،رتبه
کشورهاي ايران ،اسرائيل ،آذربايجان ،فلسطين،
کويت ،افغانستان ،امارات متحده عربي ،لبنان،
قزاقستان ،عمان ،ترکمنستان ،يمن و تاجيکستان پس
از حذف خوداستنادي نيز تغييري نکرده است .ولي
پس از حذف خوداستنادي ،رتبه کشورهاي قطر،
قرقيزستان ،ارمنستان ،بحرين و عراق 1 ،رتبه ،و
کشورهاي سوريه ،ازبکسستان و گرجستان  2رتبه
بهبود يافتهاند .در صورتي که ،پس از حذف
خوداستنادي ،رتبه کشورهاي قزاقستان ، ،اردن و
عربستان سعودي 1 ،رتبه ،پاکستان و مصر  2رتبه و
ترکيه  5رتبه کاهش داشتهاند.

 -6نتیجهگیري

ايران از نظر تعداد مقاله در منطقه رتبه نسبت ًا
خوبي دارد .ولي با وجود رشد فزاينده تعداد مقالههاي
زئونوز ايران در سالهاي اخير [ ،]10هنوز هم از نظر
تعداد مقاله نسبت به کل جمعيت در جايگاه مناسبي
قرار ندارد .با اين حال ،اگر آهنگ رشد تعداد مقالههاي
تقريب ًا به همين صورت ادامه يابد ،ايران در سالهاي
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باال مستلزم انجام پژوهشهاي اصيل و پژوهش در
حوزههاي موضوعي جديد است.

آتي هم از نظر تعداد مقاله و هم از نظر تعداد مقاله
نسبت به هر يک ميليون نفر جمعيت جايگاه بهتري
را کسب خواهد کرد.
تقريباً ميانگين استناد به هر مقاله ايران همواره
پايينتر از ساير کشورهاي منطقه بوده است .اغلب
کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به هر مقاله رتبه
مناسبي ندارند ،ميزان خوداستنادي بااليي دارند.
ميزان خوداستنادي نويسندگان ايراني نيز تقريب ًا
همواره بيشتر از ساير نويسندگان کشورهاي منطقه
بوده است .کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به
هر مقاله خيلي به يکديگر نزديک هستند با حذف
خوداستنادي جايگاهشان جابهجا ميشود .ولي
کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به هر مقاله با
يکديگر خيلي اختالف دارند ،پس از حذف
خوداستنادي نيز جايگاهشان تغييري نميکند .ترکيه
پس از حذف خوداستنادي ،بيشترين تنزل رتبه را
داشته است .ولي برخي از کشورها ،از جمله ايران،
پيش و پس از حذف خوداستنادي هيچ تغيير رتبهاي
نداشتهاند .بنابراين ،خوداستنادي شيوه مناسبي براي
ارتقاء رتبه ايران از نظر ميانگين استناد به هر مقاله
نيست.
همانطور که ميدانيد ضريب تأثير نشريهها رابطه
مستقيمي با تعداد استنادهاي دريافتي مقالههاي هر
نشريهاي دارد .هر چه تعداد استنادها بيشتر باشد،
ميزان ضريب تأثير نيز باالتر ميرود .در نتيجه ،به
مقالههاي نشريههايي که داراي ضريب تأثير بيشتري
هستند ،بيشتر هم استناد ميشود .بنابراين ،به
کشورهايي که از نظر ميانگين استناد به هر مقاله در
وضعيت مناسبي قرار ندارند ،از جمله ايران ،پيشنهاد
ميشود تا با انتشار مقالههاي خود در نشريههاي
داراي ضريب تأثير باالتر ،ميانگين استناد به مقاالت
خود را باال ببرند نه با خوداستنادي بيشتر .البته شايان
توجه است که انتشار مقاله در نشريهها با ضريب تأثير

سپاسگزاری :اين مقاله ،بخشي از گزارش نهايي
پژوهشي است که در مؤسسه تحقيقات واکسن و
سرمسازي رازي به شماره مصوّب -18-18-90074
 2اجرا شده است.
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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 selfcitation. 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

1 . E-mail address: a.yousefi@rvsri.ac.ir, Yousefi261@gmail.com
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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.
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