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ي پزشكي نمايه  پژوهشي انگليسي زبان ايراني حوزه -استنادي مجالت علمي -ميزان خود
  *Scopusاستنادي  ي نامه شده در نمايه

  
  2عليرضا نوروزي، 1هيوا عبدخدا

 

  چكيده
 -چه خوداگر . سنجي مبتني بر تحليل استنادي مطرح است هاي علم استنادي به عنوان يكي از بارزترين كاستي شاخص -خود :مقدمه

هاي اطالعاتي  استنادي براي مجالت تا حدودي طبيعي است، اما ميزان نامتعارف آن باعث حذف مجله در بررسي و ارزيابي توسط پايگاه
 ي پزشكي كه در فاصله ي پژوهشي انگليسي زبان ايران در حوزه -استنادي مجالت علمي -اين پژوهش به بررسي ميزان خود. شود مي
  .نمايه شده بودند، پرداخته است Scopusدر پايگاه  2005-09هاي   سال

ي مورد پژوهش عبارت از  جامعه. توصيفي بود كه در آن از تحليل استنادي استفاده شد دسته مطالعاتاز  اين مطالعه :بررسيروش 
 ي در فاصله) 1388ند اسف(پزشكي بودند كه تا زمان انجام اين پژوهش  ي پژوهشي انگليسي زبان ايراني در حوزه -مجالت علمي

ها، فهرست كنترلي محقق  آوري داده ابزار جمع. عنوان مجله بود 16شدند كه شامل  نمايه مي Scopusدر پايگاه  2005-09هاي  سال
استنادي  ي نامه مستقيم و با مراجعه به وبگاه نمايه ي ها به صورت مشاهده آوري داده جمع. ساخته بود كه روايي آن به تأييد رسيد

Scopus افزارهاي    آوري و ورود به رايانه توسط نرم ها بعد از جمع داده. ها صورت گرفت و جستجوي عناوين مجالت و بررسي منابع آن
SPSS  وExcel تجزيه و تحليل شد.  
 - خود دها، مربوط بهدرصد از كل استنا 43/14درصد و در مجموع  64/29استنادي در ميان مجالت مورد بررسي  - ميانگين نرخ خود :ها يافته

 Iranian journal of medical science ي استنادي و مجله - درصد، باالترين نرخ خود 100با  Hepatitis monthlyي  مجله. استنادي بود
درصد  34/42، 2009استنادي مجالت در سال  - بيشترين ميزان خود. استنادي را داشتند - ترين نرخ خود استنادي، پايين - درصد خود 88/6با 

  .درصد بوده است 95/13، 2005و كمترين ميزان در سال 
ها در  استنادي -اين ميزان بسيار نزديك به سقف معمول خود. استنادي در مجالت به نسبت باال است -ميانگين نرخ خود :گيري نتيجه

 300رشدي) 2008-09(هاي پاياني  لسا ي هاي اوليه، روندي افزايشي و در فاصله سال ي استنادي در فاصله -نرخ خود. جهان است
  .ها بيشتر تالش كنند بنابراين، مجالت بايستي در كاهش اين نرخ و تالش در جهت جذب استناد از ساير مجله. درصدي داشته است

  Scopus.پزشكي؛  ي نشريات ادواري؛ مجالت حوزه :ي كليديها  واژه
  تحقيقي :نوع مقاله

  24/12/89 :پذيرش مقاله    15/6/89 :يياصالح نها    16/12/88: مقاله دريافت
پزشكي نمايه شده در  ي پژوهشي انگليسي زبان ايراني حوزه - استنادي مجالت علمي - ميزان خود. عبدخدا هيوا، نوروزي عليرضا :ارجاع
  .639-648 ):5( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمدScopus. استنادي  ي نامه نمايه

 

  مقدمه
هاي  يكي از بارزترين كاستي شاخص استنادي به عنوان -خود

كه به عنوان يكي از  تحليل استنادي مطرح است تا جايي 
). 1(گيرد  هاي تحليل استنادي مدنظر قرار مي محدوديت

استنادي به بيان ساده به معناي استناد به خود است و -خود

با حمايت  10105- 61- 01- 89 ي اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*
  .باشد سازماني معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي

دانشجوي دكتري، مديريت اطالعات سالمت، مركز رشد استعدادهاي  .1
   .ن، تهران، ايراندرخشان دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهرا

. استاديار، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2
  )ي مسؤول نويسنده(

                Email: nuruzi@gmail.com  
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تر آن، مبنا و سند قرار دادن دستاورهاي شخصي  دقيقدر تعريف 
نامند  استنادي مي - هاي فعلي را، خود لي در پژوهشو كارهاي قب

استنادي، كه از آن به ارجاع دادن و استناد كردن  - خود). 2- 3(
شود، بخش اعظمي از استنادها را  به كارهاي قبلي نيز تعبير مي

استنادي ممكن است به دو  - خود. دهد تحت پوشش قرار مي
غنا  استنادي جهت - يا خود. 1دليل عمده صورت گيرد، 

 ي بخشيدن به كار تحقيق الزم است و تحقيق انجام شده ادامه
ها  تحقيقات ديگر است كه پژوهشگر ناگزير از استناد به آن

اعتبار و  ي استنادي جهت باال رفتن درجه - خود. 2است و يا 
). 4(رود  ميزان رؤيت يك فرد، مجله يا سازمان به كار مي

بسيار مشكل است، به  متأسفانه تعيين مرز بين اين دو حالت
استنادي به منظور  - بيان ديگر قضاوت در مورد اينكه كجا خود
 ي استنادي نتيجه - ارتقاي درجه است و در چه مواردي خود
  ).5(سير طبيعي تحقيق است، كار آساني نيست 

 - استنادي نويسنده، خود -استنادي شامل خود -خود
ادي وبگاه و استن -استنادي زبان، خود -استنادي مجله، خود

استنادي در  -بررسي خود. شود استنادي مي -ساير موارد خود
، )Author self-citation(استنادي مؤلف  -سه سطح خود

  و ) Journal self-citation(استنادي مجله  -خود
انجام ) Subject self-citation(استنادي موضوع  - خود
 Institute of(ي اطالعات علمي  مؤسسه. گيرد مي

scientific information (هاي خود را مبني بر بررسي 
بنابراين از آن ). 6-7(دهد  استنادي مجله انجام مي -خود

هاي  استنادي مجله در پايگاه -جهت كه بررسي خود
استنادي كه اين  -تر است، آن مورد از خود اطالعاتي مرسوم

  . استنادي مجله است -تحقيق به آن پرداخته است، خود
ادي مجله در بسياري از موارد باعث افزايش استن - خود
هاي تحليل استنادي از جمله فاكتور ضريب تأثير و يا  شاخص

شود و اين ميزان را به شكل بسيار  شاخص آني مجالت مي
درصدي از كل استنادها شامل . دهد نامتعارف تحت تأثير قرار مي

بيش از حد از  ي استنادي مجله و مؤلف است و استفاده - خود
مجله در سطح باال قرار  ي شود كه رتبه اين موضوع باعث مي

استنادي  ي قانع در مورد مجالت فارسي در گزارش مطالعه. گيرد

) Persian journal citation report(نشريات فارسي 
  درصد از نشريات، داراي ميانگين نرخ  85نشان داد كه 

  بين  ي درصد هستند و رابطه 5/61استنادي  - خود
دار است  استنادي و فاكتور ضريب تأثير مجالت، معني - خود

استنادي در واقع به  - مطالعات ديگر نشان داد كه خود). 8(
درصد از  30تا  10عنوان يك مشكل مطرح است؛ چرا كه 

  ).9(دهد  استنادها را به خود اختصاص مي ي همه
استنادي براي  - توان استنباط كرد كه خود اگر چه مي
ست، اما عدول از يك ميزان معين، پذيرفتني مجالت طبيعي ا

تا  3استنادي بين  - اند كه نرخ خود مطالعات نشان داده. نيست
كند  خود بيان مي ي قانع در مطالعه). 10- 12(درصد است  36

استنادي را در  - اطالعات علمي، نرخ خود ي كه مؤسسه
كند و اگر اين ميزان متعارف  هاي خود رعايت مي تحليل

باشد، آن مجله براي كسب ) درصد 20تر از  يا كوچكمساوي (
هاي تحليل استنادي از جمله فاكتور ضريب تأثير،  شاخص

 - بديهي است كه ميزان نامتعارف خود). 8(شود  بررسي مي
هاي تحليل استنادي  بندي استنادي، باعث حذف مجله از رتبه

تن استنادي باعث باال رف - به بيان ديگر، چنانچه خود. گردد مي
هاي مجله  هاي تحليل استنادي شود، شاخص مصنوعي شاخص

مورد بررسي حذف  ي گردد و مجله از مجموعه اعالم نمي
  .شود مي

هاي  در مجموع، هر جايي كه از استناد براي ارزيابي فعاليت
استنادي به عنوان  - شود، به طور معمول خود علمي استفاده مي

ات انجام شده بسياري از تحقيق. شود يك مشكل مطرح مي
استنادي بايستي از  - استنادي بر آنند كه خود - پيرامون خود

بسياري از فرايندها در تحليل استنادي . نرخ استنادها حذف شود
استنادي را  - سنجي در تالشند كه نرخ خود و در مطالعات كتاب

هاي استنادي به خوبي  ناديده بگيرند تا ميزان واقعي شاخص
  ). 4، 13(نمايان شود 

استنادي به عنوان مبحثي جديد و در عين حال  - خود
بسياري . هاي دانشگاهي مطرح است بحث برانگيز در محيط

ها  آن ي از مجالت، نويسندگاني را كه مايل هستند مقاله
هاي قبلي همان مجله  چاپ شود، ملزم به استناد به مقاله
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از سوي ديگر، بسياري از نويسندگان، جهت تسريع . كنند مي
ها، اقدام به استناد به آن  روند چاپ مقاله در مجله در

كنند؛ بدون اينكه اين استناد ناظر بر  خاص مي ي مجله
و همكاران در  Crews. صحيح از آن باشد ي استفاده
هاي اخالقي اين بحث  خود به بررسي جنبه ي مطالعه

نتايج اين مطالعه نشان داد كه چنين . پرداختند
ر اخالقي است و با موازين هايي اغلب غي درخواست

  ).14(المللي هيچ گونه مطابقتي ندارد  هاي علمي بين  صحنه
  بنابراين پژوهش حاضر با توجه به حساسيت بحث 

استنادي و تعيين حدود آن براي مجله از يك طرف، و از  - خود
هاي  مشي ها و خط سوي ديگر اهميت پيروي مجله از سياست

استنادي مجالت  - ي ميزان خودهاي استنادي، به بررس پايگاه
پزشكي نمايه  ي پژوهشي انگليسي زبان ايراني حوزه - علمي

هاي  سال ي ، در فاصلهScopusاستنادي  ي نامه شده در نمايه
  . پرداخته است 2005- 09

  
  روش بررسي

كه در آن از تحليل  بودتوصيفي  اين مطالعه از دسته مطالعات
پژوهش اين مطالعه، ي مورد  جامعه. استنادي استفاده شد

پزشكي  ي پژوهشي انگليسي زبان ايراني حوزه - مجالت علمي
 ي در فاصله) 1388اسفند (بودندكه تا زمان انجام اين پژوهش 

با . شدند نمايه مي Scopusدر پايگاه  2005- 09هاي  سال
مشخص شد  Scopusاستنادي  ي نامه مراجعه به وبگاه نمايه

پژوهشي انگليسي زبان  - علمي ي عنوان مجله 45كه از تعداد 
عنوان مجله در اين پايگاه  16پزشكي، تعداد  ي ايراني حوزه
استنادي براي اين  - بنابراين بررسي ميزان خود. شدند نمايه مي

  .عنوان مجله صورت گرفت 16
ها، ليست كنترلي محقق ساخته بود كه  آوري داده ابزار جمع

آوري  جمع. د رسيدروايي آن توسط اعضاي هيأت علمي به تأيي
مستقيم و با مراجعه به وبگاه  ي ها به صورت مشاهده داده
و جستجوي عناوين نشريات و  Scopusاستنادي  ي نامه نمايه

  . ها صورت گرفت بررسي منابع آن
استنادي هر عنوان مجله با استفاده  - در اين پژوهش، خود

  .تعيين شد Scopusاز فرمول جستجوي زير در وبگاه 

AND (References: journal title)   
)Publication Name: journal title(  

حاضر، جهت بررسي وضعيت كيفي مجالت  ي در مطالعه
 ارزش متيو Indexي  آماري پژوهش از سنجه ي جامعه

Mattive scale  ترين  ارزش متيو از رايج. استفاده شده است
هاي ارزيابي كيفي در خصوص پايش مجالت علمي  سنجه

هاي يك مجله در  ت كه از نسبت تعداد استنادات به مقالهاس
هاي همان مجله در  زماني پنج سال به تعداد مقاله ي فاصله
آيد و فرمول آن به شرح  همان پنج سال به دست مي ي فاصله

  :زير است
  

  
  

ارزش متيو =  
  
  
  

آوري و ورود به كامپيوتر توسط  ها بعد از جمع داده
  .تجزيه و تحليل شد Excelو  SPSSافزارهاي  نرم

  
  ها يافته

پژوهشي انگليسي زبان  - علمي ي عنوان نشريه 45از تعداد 
مصوب كميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

در پايگاه استنادي ) درصد 35(عنوان مجله  16پزشكي كشور، 
Scopus پوشش زماني اين مجالت به طور . شود نمايه مي

به اوج  2008آغاز شده است و در سال  2005تقريبي از سال 
مورد بررسي، تعداد مجالت  ي با گذر سال در فاصله. رسد خود مي

  . يابند افزايش مي Scopusنمايه شده در وبگاه 
هاي منتشر شده، تعداد  توزيع فراواني تعداد مقاله 1جدول 

هاي منتشر  ها، شاخص متيو و جمع تعداد مقاله استناد به مقاله
داد استناد به مجالت را به تفكيك سال و عنوان مجله شده و تع
هاي منتشر شده با گذر سال افزايش  دهد، تعداد مقاله نشان مي

هاي  تعداد مقاله. رسد به اوج خود مي 2008يافته است و در سال 
 Scopusنمايه شده از مجالت مورد بررسي در پايگاه استنادي 

درصدي  300شد ، ر2005در مقايسه با سال  2008در سال 
  . داشته است

هاي يك مجله در  استنادها به مقالهتعداد
  2005- 09هاي  ي سال فاصله

 

 ي هاي يك مجله در فاصله تعداد مقاله
  2005- 09هاي  سال
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ها، شاخص متيو مجالت و  ، تعداد استناد به مقالهScopusهاي منتشر شده از مجالت نمايه شده در  توزيع فراواني تعداد مقاله: 1جدول 
  هاي منتشر شده و تعداد استناد به مجالت، به تفكيك سال و عنوان مجله جمع تعداد مقاله

  ارزش
  متيو

   سال  2005  2006  2007  2008  2009
  

  نام مجله            

تعداد 
استنادها

هاي  مقاله
منتشرشده

تعداد 
استنادها

هاي  مقاله
منتشرشده

تعداد 
استنادها

هاي  مقاله
منتشرشده

تعداد 
استنادها

هاي  مقاله
منتشرشده

تعداد 
استنادها

هاي  مقاله
منتشرشده

14/0 16 33 24 92 7 94 4 87 3 77 Acta Medica 
Iranica 

23/1 121 44 248 134 113 114 62 103 33 73 Archive of Iranian 
Medicine 

37/1 44 16 85 35 39 39 30 33 15 32 
Iranian 
Biomedical 
Journal 

76/1 56 12 134 54 59 39 36 40 27 32 Daru 

- 3 13 4 52 0 0 0 0 0 0 Hepatitis Monthly 

- 0 0 30 32 6 31 1 32 0 0 Iranian Journal of 
Immunology 

- 7 25 1 46 0 21 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Kidney Diseases 

93/0 40 38 69 48 56 60 49 64 34 54  Iranian Journal of 
Medical Science 

- 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Parasitology 

- 6 32 0 76 0 0 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Pediatrics 

- 0 20 0 0 0  0 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Pharmacology 

51/0 33 20 57 74 33 72 13 57 4 51 Iranian Journal of 
Public Health 

- 0 0 0 0 5 32 8 32 1 34 
Iranian Journal of 
Radiation 
Research 

- 3 68 0 20 0 0 0 0 0 0 
Iranian Red 
Crescent Medical 
Journal 

17/0 17 31 23 60 7 67 7 85 
 

80 
Journal of 
Research In 
Medical Science 

- 34 37 15 64 1 56 0 0 0 0 Urology Journal 

جمع 404 117 564 211 664 327 1299 704 356 380 -
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 2009هاي نمايه شده در سال  كه تعداد مقاله در صورتي
درصد رشد منفي داشته  400، حدود 2008نسبت به سال 

ها نيز وضعيتي مشابه دارند،  تعداد استنادات به مقاله. است
هاي مجالت افزايش  يعني با گذر سال، تعداد استناد به مقاله

تعداد . درس به اوج خود مي 2008يافته است و در سال 

 7، 2005نسبت به سال  2008ها در سال  استناد به مقاله
. درصدي داشته است 700برابر شده است؛ يعني رشدي 

 ي دهد رابطه هاي اين جدول نشان مي همچنان كه يافته
هاي نمايه شده و كثرت تعداد  مستقيمي بين كثرت مقاله

  .استنادها وجود دارد
  

  هاي مجالت، به تفكيك سال و عنوان مجله استنادي - ل استنادها و تعداد خودتوزيع فراواني تعداد ك: 2جدول 
  سال 2005 2006 2007 2008 2009

  
  
 

نام مجله

  تعداد
استنادها 

تعداد 
 - خود

 استنادي

تعداد 
استنادها

تعداد 
 - خود

 استنادي

تعداد 
استنادها

تعداد 
 - خود

استنادي

تعداد 
استنادها

تعداد 
 - خود

استنادي

تعداد 
 تنادهااس

تعداد 
 - خود

 استنادي

16 3 24 0 7 0 4 2 3 2 Acta Medica Iranica 

121 24 248 11 113 10 62 7 33 3 Archive of Iranian 
Medicine 

44 2  85 4 39 6 30 3 15 4 Iranian Biomedical 
Journal 

56 13 134 21 59 8 36 6 27 4 Daru 

3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 Hepatitis Monthly 

0 0 30 11 6 3 1 1 0 0 Iranian Journal of 
Immunology 

7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Iranian Journal of Kidney 
Diseases 

40 4 69 1 56 4 49 2 34 4 Iranian Journal of 
Medical Science 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Parasitology 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Iranian Journal of 
Pediatrics 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iranian journal of 
pharmacology 

33 13 57 7 33 4 13 2 4 2 Iranian Journal of Public 
Health 

0 0 0 0 5 1 8 4 1 1 Iranian Journal of 
Radiation Research 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Iranian Red Crescent 
Medical Journal 

17 8 23 2 7 2 7 3 0 0 Journal of Research in 
Medical Science 

34 30 15 0 1 0 0 0 0 0 Urology Journal 

 جمع 20 117 30 211 40 327 61 704 100 380
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  استنادي، به تفكيك عنوان مجله - استنادي و ميانگين كلي خود - توزيع فراواني درصد خود: 3جدول 

نام مجله 2005 2006 2007 2008 2009 ميانگين
65/35 75/18 0 85/42 50 66/66 Acta Medica Iranica 

69/10 83/19 43/4 84/4 29/11 09/9 Archive of Iranian Medicine 

78/15 54/4 35/2 38/15 30 66/26 Iranian Biomedical Journal 

78/16 21/23 67/15 55/13 66/16 81/14 Daru 

100 100 100  -  -  - Hepatitis Monthly 
22/66  - 66/36 50 100  - Iranian Journal of Immunology 

04/19 14/57 0 0  -  - Iranian Journal of Kidney Diseases 

88/6 10 44/1 14/7 08/4 76/11 Iranian Journal of Medical  Science 

- 0 - - - - Iranian Journal of Parasitology 

66/16 33/33 0  -  -  - Iranian Journal of Pediatrics 

 -  - 0 0 0  - Iranian Journal of Pharmacology 

83/25 39/39 28/12 12/12 38/15 50 Iranian Journal of Public Health 

66/56  -  - 20 50 100 Iranian Journal of Radiation  Research 

33/33 66/66 0 - - - Iranian Red Crescent Medical  Journal 

42/25 05/41 64/8 57/28 85/42 0 Journal of Research in Medical  Science 
41/29 23/88 0 0  -  - Urology Journal 

ميانگين كلي 64/29
  

حضور مجالت مورد بررسي در  ي با توجه به سابقه
، تعيين شاخص متيو تنها براي Scopusاستنادي  ي نامه نمايه

به بيان ديگر، تنها . پذير بود نعنوان از اين مجالت امكا 7تعداد 
هاي مورد بررسي  همه سال ي درصد از مجالت، در فاصله 43

. اند حضور داشته Scopusاستنادي  ي نامه در نمايه) 2005- 09(
 1همچنين ميانگين ارزش متيو مجالت مورد بررسي كمتر از 

بيشترين  76/1با  Daru ي در اين ميان مجله. است) 87/0(
 14/0با  Acta medica iranica ي مجله ارزش متيو، و

  .اند كمترين ارزش متيو را به خود اختصاص داده
  توزيع فراواني تعداد كل استنادها و تعداد  2جدول 

استنادي مجالت را به تفكيك سال و عنوان مجله نشان  - خود
استنادي به طور  - هاي مورد بررسي، نرخ خود در سال. دهد مي

به اوج  2009يابد و در سال  زايش ميتصاعدي با گذر سال اف
نسبت به  2009به طوري كه اين ميزان در سال . رسد خود مي

تا  2005از سال . دهد درصد رشد را نشان مي 500، 2005سال 
استنادي نيز  - با افزايش تعداد استنادها، ميزان خود 2008سال 

كه تعداد  2009تا  2008هاي  سال ي در فاصله. يابد افزايش مي
استنادي  - درصد رشد منفي داشته است، نرخ خود 200استنادها 

درصد رشد داشته است؛ بدين معنا كه با وجود كاهش  150
استنادي  - ها، نرخ خود  اين سال ي تعداد استنادها در فاصله

  .يابد همچنان افزايش مي
استنادي و ميانگين  -توزيع فراواني درصد خود 3جدول 
. دهد تفكيك عنوان مجله نشان مياستنادي را به  -كلي خود

استنادي در مجالت مورد بررسي  -ميانگين كلي نرخ خود
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 100با  Hepatitis monthlyي  مجله. درصد است 64/29
  ي استنادي و مجله -درصد، باالترين نرخ خود

Iranian journal of medical science  درصد  88/6با
  .اند استنادي را داشته -ترين نرخ خود استنادي، پايين -خود

  
  بحث

پژوهشي انگليسي زبان مصوب  - درصد از مجالت علمي 35
كميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

با گذر . نمايه شده بودند Scopusتا زمان انجام اين مطالعه در 
تر و  بهداشت حضور پررنگ ي سال مجالت علمي حوزه

به ) 2008(هاي پاياني  د و در سالكنن گيرتري را تجربه مي چشم
  . رسند اوج خود مي

 Scopusمقاله در  658هر سال به طور متوسط تعداد 
هاي نمايه شده از  با گذر سال، تعداد مقاله. نمايه شده است

به  2008مجالت مورد بررسي افزايش يافته است و در سال 
 356(كمترين تعداد مقاله  2009در سال . رسد اوج خود مي

. نمايه شده بود Scopusاز مجالت مورد بررسي در ) قالهم
ها با  هاي اين پژوهش نشان داد كه نسبت تعداد مقاله يافته

براي مثال در . مستقيم دارد ي نسبت تعداد استنادها رابطه
، كه بيشترين تعداد مقاله در اين پايگاه نمايه شده 2008سال 

ها صورت گرفته  هاست، بيشترين تعداد استنادها نيز به مقال
رشد  2008تا سال  2005نرخ استنادها از سال . است

، چندين برابر 2009به  2008تصاعدي داشت اما از سال 
كاهش نشان داد؛ البته اين موضوع با توجه به نيمه عمر 
استناد كننده قابل توجيه است، يعني هنوز مدت زمان الزم 

ر اين سال منتشر هايي كه د براي دريافت استناد از سوي مقاله
  . اند، سپري نشده است   شده

استنادي با  - هاي مورد بررسي، نرخ خود سال ي در فاصله
 2009گذر سال رشد تصاعدي را تجربه كرده است و در سال 

هاي اين مطالعه  يافته. برابر شده بود 5، 2005نسبت به سال 
استنادي با نسبت تعداد استنادها و  - نشان داد كه، نرخ خود

ي  نكته. مستقيم دارد ي ها رابطه همچنين با نسبت تعداد مقاله
ها كاهش  كه تعداد مقاله 2009جالب توجه آنكه، در سال 

گيري داشته است و به تبع آن تعداد استنادها نيز كاهش  چشم
استنادي باز در حال رشد است و نسبت به  - يافته است، نرخ خود

 - ميانگين نرخ خود. دده درصد رشد را نشان مي 150سال قبل، 
 30هاي مورد بررسي، حدود  سال ي استنادي مجالت در فاصله

هاي مجالت،  مقاله ي استناد به كليه 1739از تعداد . درصد است
 ي مجله. استنادي بوده است - خود) درصد 43/14(استناد  251

Hepatitis monthly  ي درصد باالترين و مجله 100با 
Iranian journal of medical science  درصد  88/6با

  .اند استنادي را داشته - نرخ خود ترين استنادي پايين - خود
مطالعات انجام شده در داخل و خارج گوياي نتايجي است 

قانع نشان داد  ي هاي مطالعه يافته: شود ها اشاره مي كه به آن
 ي استنادي در نشريات فارسي حوزه - كه ميانگين نرخ خود

عنوان مجله  5. است 2 ي با ميانه 29/3 علوم پزشكي برابر
 182از . استنادي بودند - از مجالت فاقد خود) درصد 7/14(

  مربوط به ) درصد 5/61(استناد  112استناد، تعداد 
درصد از مجالت داراي  3/85به طور كلي . استنادي بود - خود
 2كه در پژوهش حاضر،   در حالي). 8(استنادي بودند  - خود

  از مجالت مورد بررسي فاقد ) درصد 5/12(عنوان مجله 
استنادي به طور  - ميانگين نرخ خود. استنادي بودند - خود

 251استناد،  1739از تعداد كل . درصد بود 30تقريبي برابر 
استنادي بود و به طور  - ، مربوط به خود)درصد 43/14(استناد 
. استنادي بودند - درصد از مجالت داراي خود 5/87كلي 
استنادي تعداد  - در مورد نرخ خود Krauss ي اي مطالعهه يافته
شناختي نشان داد كه به  عنوان از مجالت در موضوع بوم 107

  ).13(بود  2/16 ± 3/1استنادي برابر - طور كلي ميانگين خود
  در مورد بررسي ميزان  Bonziو  synderي  مطالعه

فيزيك و علوم علوم اجتماعي،  ي استنادي در سه رشته -خود
درصد از استنادها متعلق  9انساني، نشان داد كه به طور كلي 

ها در  استنادي -درصد از خود 15. استنادي بود -به خود
درصد  3علوم اجتماعي و  ي درصد در حوزه 6فيزيك،  ي حوزه

 ي كه در مطالعه در حالي ). 12(علوم انساني بودند  ي در حوزه
علوم پزشكي ايران  ي ت حوزهحاضر، اين ميزان براي مجال

  .درصد بود 43/14
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Anseel  و همكاران بر مبناي اين واقعيت كه تعداد زيادي
استنادي  - روانشناسي، خود ي از استنادها به نشريات حوزه
استنادي اين مجالت و كشف  - است، به بررسي ميزان خود

 ها نشان يافته. آن با فاكتور ضريب تأثير مجله پرداختند ي رابطه
 - درصد خود 15داد كه مجالت با ضريب تأثير باال در حدود 

استنادي در مجالت با ضريب  - استنادي دارند، اما ميزان خود
  ).5(درصد است  45تا  35تأثير پايين يا متوسط، در حدود 

درصد از تعداد  43/14هاي اين پژوهش نشان داد كه  يافته
كه در   حالي در. استنادي است - كل استنادها، مربوط به خود

  كه به بررسي ميزان  Kavvadiaو  Falagas ي مطالعه
مقاله از مجالت زيست پزشكي  340استنادي در  - خود

. درصد از كل استنادها بود 20استنادي،  - پرداختند، ميزان خود
حاكي از  Kavvadiaو  Falagasي  هاي مطالعه ساير يافته

تحقيقي بسيار هاي  آن است كه تعداد كل استنادها در مقاله
  ).15(هاي مروري است  ها در مقاله استنادي - بيشتر از خود

Hendrix هاي مورد  به اين نتيجه رسيد كه در سال
ها  يافته. يابد استنادي كاهش مي - بررسي با گذر سال نرخ خود

 28برابر  2005استنادي در سال  - نشان داد كه، نرخ خود
 18برابر  2009ل درصد و در سا 19برابر  2006درصد، سال 
به طور دقيق  Hendrix ي پژوهش نتيجه). 16(درصد بود 

در . حاضر به دست آمد ي اي بود كه در مطالعه برخالف نتيجه
  هاي  سال ي استنادي در فاصله - حاضر نرخ خود ي مطالعه

  .درصد رشد را نشان داد 500، چيزي در حدود 2005- 09
   

  گيري  نتيجه
. ي در مجالت به نسبت باال استاستناد - ميانگين نرخ خود

 36تا  3استنادي بين  - مطالعات متعدد نشان دادند كه نرخ خود
هاي مطالعه حاضر نشان داد،  همچنان كه يافته. درصد است

 30استنادي در مجالت مورد بررسي، برابر  - ميانگين نرخ خود
  نرخ ) ISI(اطالعات علمي  ي درصد بود و مؤسسه

درصد  20تر يا مساوي الت را كوچكاستنادي براي مج - خود
توان استنباط كرد كه اين ميزان در  بنابراين مي. گيرد در نظر مي

مورد مجالت مورد بررسي به نسبت باال است و اگر اين 
 ي مجالت براي حضور در گزارش استنادي نشريات مؤسسه

ها  كدام از آن اطالعات علمي مورد بررسي قرار گيرند، هيچ 
  .اين گزارش را نخواهند گرفت جواز حضور در

مستقيمي بين  ي هاي اين مطالعه نشان داد كه رابطه يافته
  هاي نمايه شده، تعداد استنادها و تعداد  تعداد مقاله

 ي استنادي در فاصله - نرخ خود. ها وجود دارد استنادي - خود
هاي پاياني  سال ي هاي اوليه روندي افزايشي، و در فاصله سال

 2009در سال . درصدي داشته است 300دي رش) 2008- 09(
، )درصد 46/32(مورد از استنادها  100استناد،  308از تعداد كل 
  .استنادي بوده است - مربوط به خود

استنادي به عنوان يكي از  - با توجه به اينكه، خود
سنجي مطرح  سنجي و علم هاي كتاب هاي مهم در پايگاه بحث

براي مجالت ضروري به  است و پيروي از استانداردهاي آن
هاي اين مطالعه  رسد؛ و از سوي ديگر، با توجه به يافته نظر مي

استنادي در مجالت مورد بررسي را به  - كه ميانگين نرخ خود
مشي معين در رابطه با ميزان  ؛ وضع خطندبي نسبت باال مي

مجالت،  ي ها از سوي هيأت تحريريه استنادي مقاله - خود
ين نرخ و جذب استناد از ساير مجالت تالش در جهت كاهش ا

  .رسد الزم به نظر مي
  

  پيشنهادها
هاي الزم در خصوص رعايت  شود آموزش پيشنهاد مي

استنادي و تشريح وضعيت موجود با توجه  - استانداردهاي خود
به نتايج اين مطالعه و مطالعات مشابه آن در ايران، به اعضاي 

همچنين با توجه به . مجالت علمي ارايه شود ي هيأت تحريريه
استانداردهاي جهاني، دستورالعمل خاصي در اين خصوص 

در نهايت . دفاتر مجالت ابالغ شود  ي تدوين گردد و به كليه
استنادي از سوي  - شود كه رعايت ميزان خود پيشنهاد مي

مجالت، به عنوان يكي از فاكتورهاي ارزيابي مجالت و ارتقاي 
نشريات وزارت بهداشت، درمان علمي آن در كميسيون  ي درجه

  .و آموزش پزشكي كشور در نظر گرفته شود
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Evaluation of Self-Citation of Iranian Scientific Medical Journals 
Indexed in Scopus Citation Index* 

Hiwa Abdekhoda1; Alireza Noruzi, PhD2 

Abstract 
Introduction: Self-citation is considered as one of the greatest shortcomings of citation analysis. 
Although self-citation is natural for journals, its excessive use would eliminate the journal from 
evaluations made by databases. This study examined the rate of self-citation of Iranian scientific 
medical journals in English indexed in Scopus Citation Index during 2005-2009. 
Methods: This descriptive survey used citation analysis. The study population included scientific 
medical journals (n = 16) published in English and indexed in the Scopus database. Data was 
collected using a researcher-developed checklist whose validity was confirmed. Through direct 
observations and referring to Scopus Citation Index, the titles of journals were searched and their 
resources were evaluated. Data was analyzed by SPSS and Excel. 
Results: Based on the results, the average rate of self-citation among the studied journals was 
29.64% while 14.43% of the total citations were self-citations. The highest and lowest rates of 
self-citations belonged to Hepatitis Monthly Journal (100%) and Iranian Journal of Medical 
Sciences (6.88%), respectively. In addition, highest and lowest rates of self-citations were 
observed in 2009 (42.34%) and 2005 (13.95%), respectively. 
Conclusion: The mean rate of self-citation is relatively high among Iranian journals, i.e. it is very 
close to the self-citation limit in the world. The rates increased by 300% since the first studied 
year (2005) to the last year (2009). Thus, journals should reduce this rate and try to attract more 
citations from other journals. 
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