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 شناسی براساس میزان استناد، میکروب یارزیابی تولیدات علمی ایران در حوزه

  خوداستنادی و شاخص فوریت
 
 
 

 11/21/39پذیرش مقاله:    21/5/39دریافت مقاله:

 چکیده
 Web of Scienceنظير هاي اطالعاتي معتبر ميزان توليدات علمي نمايه شده در پايگاهسابقه و هدف: 

(WoS)  يايراني در حوزهدر اين پژوهش مقاالت نويسندگان  کشورها است. لذا،بندي مهم رتبه معيارهاياز 

 هاي کمّي و کيفي و ميزان خوداستنادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.شناسي، از نظر شاخصميكروب

ها از روش تحليل استنادي براي انجام اين پژوهش استفاده شده است. ابزار گردآوري داده :مواد و روش ها

ها ضمن استفاده از برونداد گزارش استنادي انتخاب گرديد و براي تجزيه و تحليل داده WoSپايگاه اطالعاتي 

 .شداستفاده  Ecxelپايگاه مذکور از نرم افزار 

شناسي ميكروب يمقاله در حوزه 367هاي مورد بررسي هاي پژوهش نشان داد که در ساليافته :یافته ها

درصد  52/23شده است. ميانگين رشد ساالنه تعداد مقاالت نيز نمايه  WoSاز نويسندگان ايراني در پايگاه 

درصد رسيد. ميانگين  25/57بوده است. ميانگين ميزان رشد ساالنه استنادها بدون احتساب خوداستنادي به 

درصد بود که بدون احتساب  -25/8يات با احتساب خوداستنادي ميزان رشد ساالنه ضريب تاثير نشر

 بدست آمد. -5/51فوريت  درصد رسيد. همچنين ميانگين رشد شاخص -37/8خوداستنادي به 

هاي کمّي رشد داشته، و هاي اخير از نظر شاخصي در سالشناسميكروب يايران در حوزه نتیجه گیری:

 سنجي با اُفت مواجه شده است.هاي کيفي علمبالعكس، از نظر شاخص

 WoSایران،  استنادی، مقاالت،سنجی، خودشناسی، علممیکروب واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
پايگاه مايه شدددده در  يدات علمي ن هاي اطالعاتي معتبر ميزان تول

ير ظ ملدده  ISI(Institute for Scientific Information) ن ج از 

(. بر 5استنادي و ارزيابي کيفي مقاالت است ) مهمترين منابع براي تحليل

سال ساس، در  ستهمين ا سيا سئولين ايران توجه گزهاي اخير،  اران و م

 هايزيادي به مشارکت سازمانهاي آموزشي و پژوهشي کشور در پژوهش

پژوهشددي و مقاالت در نشددريات علمي جهان از طريق انتشددار گزارشددات 

. اين سياست باعث شده است در سال اندمعتبر بين المللي معطوف نموده

شار مقا شد انت  ياالت ايران افزايش يابد و جايگاه ويژههاي اخير ميزان ر

در جهان کسدددب نمايد. ممكن اسدددت اين رويه باعث به مخاطره افتادن 

 (، بنابراين توجه همزمان به رشددد کمّي و کيفي5کيفيت مقاالت شددود )

 

سدددبب، در اين پژوهش  ه همينمقاالت ايرانيان اهميت خاصدددي دارد. ب

عالوه بر رشد کمّي، رشد کيفي مقاالت نيز مورد بررسي قرار گرفته است. 

شاخص شد کيفي،  شد ميانگين هاي کيفي علمدر ر سنجي نظير ميزان ر

ستناد به هر مقاله ، (Average Citation Growth per Article) ا

  تاثير خوداستنادي، (Average Impact Factor)ر ميانگين ضريب تاثي

(Self-Citation) بر ميزان رشدددد کيفي، و ميانگين شددداخص فوريت 

(Immediacy index)  .ست شده ا سي  ستنادي يا مطالعه برر تحليل ا

سنجي است که در آن قواعد حاکم بر ترين فنون کتاباستنادي از متداول

رابطه ميان مدرک اسدددتناد دهنده )متن( و مدرک مورد اسدددتناد )سدددند(، 

علل در هر اثر مكتوبي ممكن اسددت به(. 7) شددودمي بررسدديجسددتجو و 

 *2(MSc)محمد محمدی 

 1 (MSc)احمد یوسفی

 

 

کتابخانه عمومي شماره يک زرقان، اداره کل . 5

 کتابخانه هاي عمومي ، فارس، ايران.

. موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي، 5

 البرز ، ايران.

 
 
 
 محمد محمدي نویسنده مسئول:*

فارس، شيراز، زرقان، بلوار شهيد بخشنده، 

عمومي شماره يک )شهداي گمنام( کتابخانه 

.زرقان  

 

   Email: 

mohammadmohammadi1363

@gmail.com  

http://dx.doi.org/10.22088/acadpub.BUMS.1.2.14


 

 21-12 ، صفحه39پاییز و زمستان، دوممجله علم سنجی کاسپین، سال اول، شماره  

 و دیگرانمحمد محمدی / شناسیی میکروبایران در حوزهعلمی تولیدات ارزیابی 

51 

 

ستناد گوناگون به تجربه شود که به اين امر ا شاره  اي، قولي، يا مكتوبي ا

شته .گويندمي ستناد در انواع نو ست چگونگي ا شممكن ا .  دها متفاوت با

ieldfGar ندي یهني و فرهنگي ناد را فراي   Nicolaisenو  (5) اسدددت

حري اسددتناد را اشدداره به  .(2) کنندرا عملي اجتماعي معرفي مياسددتناد 

  (.7) سخن يا سند پيشين خوانده است

اي در اثر يعني اينكه نويسدددنده (Self-citation) خود اسدددتنادي

اش استناد کند. البته به اين خوداستنادي به عبارت بعدي خود به آثار قبلي

سندهتر خوددقيق ستنادي نوي گفته  (Synchronous self-citation) ا

ستنادي مي ستنادي مجله، خودا شامل خودا ستنادي  شود. انواع ديگر خودا

اي سازماني، خوداستنادي زباني، خوداستنادي کشوري، خوداستنادي رشته

صورت مي سنده به دو  ستنادي نوي ست. خودا ستنادي وب ا شدو خودا : با

ستنادي هم سندگانخودا سنده به آثار  زماني نوي ستنادي که نوي به معني ا

شين خود مي صد پي سنده ارجاعدهد. به عبارت ديگر در هايي که يک نوي

دهد، نسددبت به کل منابعي که در آن مقاله ه به آثار خود ميدر پايان مقال

ستناد کرده است؛ ر کند اي منتشاي مقالهبراي مثال اگر نويسنده به آنان ا

مورد از اين اسدددتنادها به مقاالت  5اد کند که منبع اسدددتن 2و در آن به 

ستنادي هم شد، ميزان خودا شين خودش با سنده دو پنجم پي زماني اين نوي

ستنادي در ست. خودا صد ا سندگانيا چهل در صد  زماني نوي به معني در

اسددتناد يک نويسددنده به يک مقاله از خودش نسددبت به کل اسددتنادهايي 

نفر به مقاله شددما اسددتناد  2ت. مثالً اسددت که آن مقاله دريافت کرده اسدد

نفر، يكي خود شما بوديد. پس خوداستنادي در زماني  2اند که از اين کرده

(. براي محاسددبه خوداسددتنادي درزماني 6اسددت ) %51اين مقاله شددما 

دسترسي به نمايه نامه هاي استنادي ضروري است. در مورد نشريات هم، 

ستنادي نشريات مورد بر ستناده)گيرد رسي قرار ميبا نام خودا ايي منظور ا

ستنادي  ساس گزارش هاي ا شريه بر ا ساير مقاالت همان ن ست که به  ا

 . (استنشريات شده 

جمهوري اسالمي ايران در ي انداز بيست سالهبر اساس سند چشم

بيني شده است که ايران جايگاه نخست علمي و توانا در پيش 5515افق 

ي آسياي جنوب غربي بين کشورهاي منطقه توليد علم و فناوري را در

کسب کند. و هر پژوهشي که عوامل تأثيرگذار بر کسب جايگاه نخست را 

 اي برخوردار است. همچنين با توجه بهبررسي و تبيين کند، از جايگاه ويژه

ظير هاي اطالعاتي معتبر نميزان توليدات علمي نمايه شده در پايگاهاينكه 

WoS  کشورها است، نتيجه اين پژوهش بندي رتبه مهم معيارهاياز

در بين  WoSدر پايگاه  کند تا وضعيت مقاالت نمايه شده ايرانکمک مي

 ، و براساس آنرصد و مقايسه شودآسياي جنوب غربي  کشورهاي منطقه

ا همچنين بهاي هدفمند و مؤثري برداشته شود. در عرصه توليد علم، گام

هاي فعاليت مؤسسه تحقيقات ترين حوزه، يكي از عمدهتوجه به اينكه

باشد، بنابراين اين حوزه شناسي ميسازي رازي، ميكروبواکسن و سرم

شناسي در اين پژوهش، وضعيت مقاالت ميكروب انتخاب شده است.

پژوهشگران ايراني از نظر تعداد، ميزان رشد، ميانگين استناد با احتساب و 

ادي، ميانگين ضريب تأثير با احتساب و بدون بدون احتساب خوداستن

احتساب خوداستنادي نشريه، و ميانگين شاخص فوريت در بين سالهاي 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  WoSدر پايگاه اطالعاتي  5155تا  5115

 يهاي استنادي در حوزهاست. تنوع و گستردگي بررسي شاخص

ده یکر ش يهاي پيشين در حوزهشناسي اين پژوهش را از پژوهشميكروب

 کند.متمايز مي

 رهاي اطالعاتي معتبر نظيميزان توليدات علمي نمايه شده در پايگاه

WoS  ها کشورها است. با استفاده از شاخصبندي مهم رتبه معيارهاياز

و خارج از ايران هايي در داخل و معيارهاي موجود در اين پايگاه پژوهش

شاره مي يوسفي و همكارانش در  گردد.انجام شده که به معدودي از آنها ا

 يپژوهش خود ميانگين اسدددتناد به هر مقاله نويسدددندگان ايراني حوزه

(. 3) بدسددت آوردند 38/7، 5151شددناسددي را از ابتدا تا سددال ميكروب

 هايمقاله خوداسددتنادي مورد وضددعيت طباطبائي، در پژوهش خود در

 نشان داد که 5117 سال در wosاستنادي  در پايگاه ايراني پژوهشگران

 خوداستنادي درصد 8/26با ميزان  شيمي يحوزه در پژوهشگران ايراني

شترين درزماني، شته بي شگران ر شاورزي با  هايو پژوه صد  3/55ک  در

 را خود پيشددين آثار به اسددتناد ميزان درزماني، کمترين خوداسددتنادي

شته ضعيت کمي مقاالت .(8) انددا سفي و ديگران در پژوهش خود و  يو

)بيماريهاي مشدددترک انسدددان و حيوان( ايران در پايگاه اطالعاتي  زئونوز

Web of Science  ،را بررسي کردند. پژوهش آنها نشان داد در مجموع

ي زئونوز از پژوهشددگران ايراني در اين پايگاه عنوان مقاله در حوزه 7813

 5115هاي اطالعاتي نمايه شده است. تعداد مقاالت زئونوز ايران در سال

(% بوده اسددت. ميانگين رشددد سدداالنه تعداد 56/82مقاله ) 7556به بعد با 

 (. 3)به دست آمد  %35/78هاي مورد بررسي مقاالت در سال

 

  مواد و روشها
سنجي و در آن از روش تحليل استنادي علم يحوزهاين پژوهش در 

ست.  ابزار گردآوري داده شده ا ستفاده  ست.  WoSها، پايگاه اطالعاتي ا ا

هاي آمار توصيفي استفاده شده است. ها از روشبراي تجزيه و تحليل داده

در بخش جستجوي  WoSبه منظوراستخراج مقاالت مورد نياز، در پايگاه 

ش شرفته ابتدا ک سپس کليه مقاالت با محدوده پي شده و  ور ايران انتخاب 

 يسدپس در قسدمت حوزه .گرديدانتخاب  5155تا  5115زماني از سدال 

ميكروب شددناسددي انتخاب شددد و تمامي تجزيه و  يموضددوعي، حوزه

ست.تحليل صورت گرفته ا ستجو  در نهايت تعداد  ها بر روي اين نتيجه ج

هاي اين پژوهش در مقاله اسددتخراج گرديد. الزم به یکر اسددت، داده 367

  WoSاز پايگاه  5157سدددپتامبر  55برابر با  35شدددهريور ماه  51تاريخ 
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استخراج شده است. به منظور تجزيه و تحليل اطالعات ضمن استفاده از 

نيز استفاده  Excelخروجي بخش گزارش استنادي آن پايگاه، از نرم افزار 

 شده است. 

 

 یافته ها
 WoSنمايه شده در پايگاه  5155تا  5115کل مقاالت ايران از سال

به تفكيک عنوان بوده است. تعداد مقاالت  367شناسيميكروب يدر حوزه

در جدول  درصد سهم هر سال و ميزان رشد ساالنه تعداد مقاالت ،هر سال

  ارائه شده است. 5

 

ی مقاالت حوزه. تعداد، درصد و میزان رشد ساالنه 2جدول 

 1122تا  1111زمانی  یشناسی طی بازهمیکروب

 

 میزان رشد ساالنه درصد تعداد مقاالت سال

5115 812/5--- 

5117 565/5511

5115 5555/552/75-

5112 5588/5511

5116 5552/713/3

5113 5533/277/87

5118 6315/385/26

5113 51155/5737/55

5151 5655/5565

5155 71873/517/35

 ميانگين رشد ساالنه --- 367 جمع

52/23 

دهد، روند رشد مقاالت به جز در نشان مي 5همان طور که جدول 

ها سير صعودي داشته است. براي مثال بيشترين در بقيه سال 5115سال 

درصد(  73/51عنوان مقاله ) 718با  5155سهم تعداد مقاالت به سال 

 52/23اختصاص پيدا کرده است. ميانگين رشد ساالنه تعداد مقاالت نيز 

براي مشاهده تأثير خوداستنادي بر مجموع استنادها،  درصد برآورد گرديد.

الزم است به مقايسه اين شاخص قبل و بعد از حذف خوداستنادي پرداخته 

دها  پيش و پس از حذف خوداستنادي در اطالعات مجموع استنا شود.

دهد که بيشترين مجموع نشان مي مربوطههاي داده آمده است. 5جدول 

شناسي در ايران با احتساب ميكروب ياستنادهاي مقاالت حوزه

بوده است و کمترين ميزان مجموع استنادها  5118خوداستنادي در سال 

بوده است. اين در حالي است که بدون احتساب  557با تعداد  5115در سال 

 5113، در سال 738به  733مجموع استناد از  5113خوداستنادي در سال 

کند که در تغيير پيدا مي 583به  531از  5155، و در سال 753به  771از 

 26/57نهايت ميزان رشد ساالنه مجموع استنادها با احتساب خوداستنادي 

کند. تاثير تغيير پيدا مي 25/57و بدون احتساب خوداستنادي به 

خوداستنادي در ميانگين رشد ساالنه مجموع استنادهاي مقاالت نشريات 

 5155تا   5115ني در بين سالهاي شناسي در بين نويسندگان ايراميكروب

 يميانگين استناد به مقاالت در حوزه درصد بوده است. 15/1به ميزان 

بيشترين ميزان را به خود  75/55با  5117شناسي در سال ميكروب

اختصاص داده است. ميانگين استناد و ميزان رشد ساالنه ميانگين استنادها 

 5ت. همان طور که در جدول ها رشد منفي داشته اسلهم در اکثر سا

 شود، ميانگين استناد بدون احتساب خوداستنادي در سالهايمشاهده مي

باعث کاهش يک صدم درصدي در  5155و  5151، 5113، 5118، 5113

، ميانگين 7مطابق جدول  ميزان رشد ساالنه ميانگين استناد شده است.

 5117سال  در 862/7ضريب تأثير با احتساب خوداستنادي با مقدار 

کمترين سهم را به خود اختصاص  833/1با  5155بيشترين سهم، و درسال 

اند. اين در حالي است که ميانگين ضريب تأثير بدون احتساب داده

 5155بيشترين سهم و در سال  212/7با  5117خوداستنادي نيز در سال 

د رشاند. ميانگين کمترين سهم را به خود اختصاص داده 353/1با مقدار 

و بدون احتساب خوداستنادي  -25/8ضريب تأثير با احتساب خوداستنادي 

بوده است. بنابراين تأثير خوداستنادي مقاالت در ميانگين رشد  -37/8

 بوده است. 55/1ضريب تأثير مقاالت، به ميزان 

شود، ميزان رشد تعداد مقاالت مشاهده مي 5طور که در نمودار همان

به ميزان صد درصد بيشترين سهم و سال  5115و  5117هاي در سال

نيز ميزان رشد تعداد مقاالت  5115کمترين سهم، و در سال  13/3با  5116

نمايه شده در پايگاه  5155تا  5115باشد. کل مقاالت ايران از سالمنفي مي

WoS 367  عنوان بوده است. تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاهWoS 

عنوان مقاله، به ترتيب  8با  5115عنوان مقاله و سال 718با  5155در سال

 شوند.بيشترين تعداد و کمترين تعداد مقاالت را شامل مي

با  5117ميزان رشد ضريب تأثير با احتساب خوداستنادي در سال 

کمترين سهم، همچنين  -32/76با  5113بيشترين سهم و در سال  77/73

 26/55با  5117ميزان ضريب تأثير بدون احتساب خوداستنادي در سال 

کمترين سهم، ميزان رشد  -85/73با  5113بيشترين سهم و در سال 

با  5113بيشترين و در سال  63/25با  5116شاخص فوريت در سال 

 3/66با  5112کمترين سهم، ميزان رشد شاخص هرش در سال  -87/55

به ترتيب بيشترين و کمترين، ميزان رشد ساالنه  -21با  5155و سال 

در سال و  55با  5112ميانگين استناد با احتساب خود استنادي در سال 

به ترتيب بيشترين و کمترين، و ميزان رشد ساالنه  -33/68با  5155

 33/57با  5112ميانگين استناد بدون احتساب خوداستنادي در سال 

اند.کمترين ميزان را کسب کرده -63با  5155بيشترين، و در سال 
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 استنادیاز حذف خود میانگین استنادها پیش و پس. مجموع استنادها و 1جدول 

 

 سال
تعداد 

 مقاالت

مجموع 

استنادها با 

 استنادیخود

مجموع 

استنادها بدون 

 استنادیخود

تعداد 

 خوداستنادی

درصد 

 خوداستنادی

رشد 

ساالنه 

استناد به 

 مقاالت

میانگین 

استنادها با 

احتساب 

 استنادیخود

میانگین 

استنادها 

بدون 

 خوداستنادی

رشد ساالنه 

استناد بدون 

احتساب 

 خوداستنادی

5115 8531 531 1 1 - 52/55 52/55 - 

5117 56723 723 1 1 33/5 75/55 75/55 2 

5115 55557 557 1 1 37/55- 57 57 35/55- 

5112 55756 756 1 1 55 85/55 85/55 33/57 

5116 55736 736 1 1 35/2 63/52 63/52 37/2 

5113 55733 738 5 53/5 55/55- 13/3 12/3 56/55- 

5118 63615 615 1 1 27/7- 32/8 32/8 57/7- 

5113 511771 753 5 5 53/65- 7/7 53/7 55/65- 

5151 565585 585 1 1  15/7 15/7 67/8- 

5155 718531 583 7 33/1  35/1 37/1 63- 

 - - -  - 2 7535 7533 367 جمع

 -25/55 31/5 31/5  55/1 ميانگين کل

 شناسی با احتساب و بدون میکروب یمقاالت نشریات حوزه . میانگین ضریب تأثیر و میزان رشد ضریب تأثیر9جدول 

 WoSاستنادی در پایگاه احتساب خود

 

میانگین ضریب تاثیر  سال

-با احتساب خود

 استنادی

میزان رشد ساالنه 

ضریب تاثیر با احتساب 

 استنادیخود

میانگین ضریب تاثیر 

 استنادیخودبدون 

میزان رشد ساالنه 

ضریب تاثیر بدون 

 استنادیخود

5115 335/5 ----  536/5 ----  

5117 862/7 77/73 212/7 26/55 

5115 355/5 6/53- 555/5 77/71- 

5112 226/5 16/6- 518/5 73/5- 

7116 575/7 27/56 158/7 77/52 

5113 173/5 32/76- 836/5 85/73- 

5118 135/5 23/5 866/5 27/1- 

5113 578/5 26/71- 563/5 5/75- 

5151 533/5 5/55- 515/5 5/57- 

5155 833/1 6/53- 353/1 33/75- 

ميانگين 

 کل

583/5 25/8- 135/5 37/8- 
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 های مورد پژوهش به تفکیك سال . میزان رشد شاخص2نمودار

 
 گیریو نتیجه بحث

هاي کيفي ارزيابي و رتبه بندي مقاالت، ترين شدداخصاز مهم يكي

ستناد به مقاالت ميحوزه ان باشد. ايرهاي موضوعي و کشورها، ميانگين ا

رشدددد منفي داشدددته اسدددت، که  -2/55با ميانگين اسدددتناد به مقاله 

 يميزان پايين استناد به مقاالت نويسندگان ايراني در حوزه يدهندهنشان

شد که ميسي ميشناميكروب ضعف مقاالت ايراني با تواند يكي از نقاط 

فقط بر اساس  WoSدر اين حوزه باشد. تعداد استناد به مقاالت در پايگاه 

سبه مي ستنادهايي محا ستناد کننده نيز وارد اين ا شود که خود مقاالت ا

به اين  زني ي. يعني ممكن است مقاالت ديگرپايگاه اطالعاتي شده باشند

ستناد کننده در پايگاه مقاالت  شند، ولي چون خود مقاالت ا ستناد کرده با ا

WoS شده اند ستناد آننمايه ن ستنادها در پايگاه ، بنابراين ا ها در تعداد ا

معموال قاعده بر اين است که حداقل بايد دو سال از  محسوب نمي شوند.

ضر ستنادها و  شد تا تعداد ا شته با شار مقاله گذ شرياتانت ي که يب تأثير ن

شده شر  صت مقاالت در آنها منت شود؛ زيرا مقاالت بايد فر سبه  اند محا

شته  سندگان را دا ساير نوي ستناد قرار گرفتن توسط  رؤيت پذيري و مورد ا

ناد ترين داليل پر اسددتتواند يكي از مهمباشددند. بنابراين اين موضددوع مي

 باشد. 5118بودن مقاالت سال 

نش نيز در پژوهش خود ميانگين اسدددتناد به هر يوسدددفي و همكارا

، 5151شناسي را از ابتدا تا سال ميكروب يمقاله نويسندگان ايراني حوزه

ست آوردند 38/7 سندگان 3) بد سياري از مقاالت نوي (. با توجه به اينكه ب

شددود، بنابراين هر قدر مجالت ايراني در مجالت داخل ايران منتشددر مي

شده در پايگاه  شانس کمتري  ISIعلمي نمايه  شگران  شد، پژوه کمتر با

براي انتشدددار مقاالت خود در اين مجالت دارند و مجبور به چاق مقاالت 

ستنادي نظير  شوندخود در مجالتي مي شده  WoSکه در پايگاه ا نمايه ن

ه انجام مربوط است و در نهايت در ارزيابي استنادي که با استفاده از پايگاه

شور شود، مدنظر قرار نميمي ضعيت علمي و رتبه ک گيرد و به دنبال آن و

توان به پايين آيد. از عوامل ديگر ميکمتر از اندازه واقعي به دسدددت مي

شدددوند، عدم هايي که مقاالت در آن چاق ميتأثير مجلهبودن ضدددريب 

هاي معتبر بين المللي، پذيرش مقاالت کشورهاي در حال توسعه در مجله

محققان جوان که نسدددبت به محققان و پژوهشدددگران با سدددابقه تجربه 

شاره کرد ) ستناد کافي دارند، ا شار مقاله و دريافت ا   (.51کمتري براي انت

ساالنه  شد  ستنادي بر ميانگين ر به  ضريب تأثير نيز در ايرانتأثير خودا

 باشددد. اخوتي و همكارانش در پژوهشددي رتبه کشددورهايمي 55/1ميزان

شده در شم انداز  یکر  ضريب تأثير در  5515سند چ ساس ميانگين  را بر ا

شورهاي امارات،  WoSدر پايگاه  5151و  5113هاي سال ، به ترتيب ک

ضعيت ايران از  بحرين و ضر که و صر اعالم کردند. و مانند پژوهش حا م

ست، آنان هم در پژوهش  شده ا ضعيف برآورد  ضريب تأثير  نظر ميانگين 

 (. 55د )انمناسب دانستهناخود ميانگين ضريب تأثير براي ايران را 

Aksnes علمي توليدات در خوداسدتنادي نقش در پژوهشدي که 

 بيش ساله سه زماني يهباز نشان داد که در است، کرده بررسي را نروژ

صد 76 از ستنادها، کل از در ستنادي ا سنده بوده خودا  صورتي اند. درنوي

(. طباطبائي، در 55يافت ) کاهش مقدار اين تر،طوالني زماني بازه در که

 پژوهشددگران هايمقاله خوداسددتنادي مورد وضددعيت پژوهش خود در

پژوهشگران  نشان داد که 5117 سال در WoSاستنادي  در پايگاه ايراني

 درزماني، خوداسدتنادي درصدد 8/26با ميزان  شديميي حوزه در ايراني

 خوداستنادي درصد 3/55کشاورزي با  هايو پژوهشگران رشته بيشترين

اين در  (.8) اندداشته را خود پيشين آثار به استناد ميزان درزماني، کمترين

يان و  که نظر كارانش،حالي اسدددت  تأثير  هم که  در پژوهشدددي ديگر

خوداسددتنادي نويسددنده در مقاالت ايران نمايه شددده در پايگاه اطالعاتي 

WoS  درصدد از اسدتنادها،  38/28بررسدي شدد، نشدان دادند که در کل

 يها بوده اسددت. مقاالت حوزهمربوط به خوداسددتنادي درزماني نويسددنده

درصددد به  35/52پزشددكي با  يدرصددد و مقاالت حوزه 62/85فيزيک با 

  اندترين ميزان خوداسددتنادي درزماني را داشددتهترتيب بيشددترين و پايين

(. اين در حالي اسددت که در اين پژوهش ميزان درصددد خوداسددتنادي 57)

سندگان ايراني در حوزه سي ميكروب ينوي ست آمد.  55/1شنا از نظر بد

 52/23به ميانگين رشددد ، با توجه ISIروند رشددد تعداد مقاالت در پايگاه 

صدي، موقعيت ايران مطلوب ارزيابي مي شد در ساس روند ر گردد. اما برا

 هاي مورد مطالعه، متأسفانه رشد نزولي مشاهده گرديد. ساير شاخص

شددود که هاي پيشددين، مشدداهده ميهاي پژوهشبا مقايسدده يافته

هاي وزهح شناسي در مقايسه با سايرميكروب ينويسندگان ايراني در حوزه

موضوعي ديگر، از ميزان خوداستنادي بسيار کمتري در مقاالت خود بهره 

اند. همچنين با توجه به اينكه در منابع گوناگون نيز، ميانگين حدوداً برده

دانند، به طور کلي درصدي استفاده از خوداستنادي را معمول مي 71تا  51

ايگاه شناسي در پروبميك يوضعيت خوداستنادي نويسندگان ايراني حوزه
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WoS يابي مي بل قبول ارز قا به اين مطلوب و  جه  با تو نابراين  گردد. ب

قاالت در  قاي سدددطي کيفي و کمي م به منظور ارت پژوهش موارد زير 

 گردد:شناسي پيشنهاد ميميكروب يحوزه

رسدددد، بهتر اسدددت هاي پژوهش، به نظر ميبا توجه به يافته .5

آئين نامه اعضداي هيأت علمي به جاي اران علمي کشدور در گزسدياسدت

يد بر کميت مقاالت علمي توجه خود را بيشدددتر بر کيفيت مقاالت  تأک

ضريب تأثير مقاالت را افزايش داد و  معطوف کنند، تا از اين طريق بتوان 

در رتبه بندي ايران در مقايسدده با کشددورهاي منطقه، جايگاه مناسددبي را 

 کسب کرد.

ستنادهاي ضريب تاثير مجالت علمي ر .5 ستقيمي با تعداد ا ابطه م

شد،  دريافتي مقاالت هر مجله علمي شتر با ستنادها بي دارد. هر چه تعداد ا

ضريب تاثير نيز باالتر مي رود. در نتيجه، به مقاالت مجالت علمي ميزان 

ستناد مي ود. لذا، به شکه داراي ضريب تاثير بيشتري هستند، بيشتر هم ا

گين استناد به هر مقاله در وضعيت مناسبي قرار کشورهايي که از نظر ميان

شود تا با انتشار مقاالت خود در مجالت ندارند، از جمله ايران، پيشنهاد مي

علمي داراي ضددريب تأثير باالتر، ميانگين اسددتناد به مقاالت خود را باال 

 ببرند. 

پژوهشددگران با نگارش مقاالت اصدديل و بنيادين، و نگارش در  .7

هاي موضوعي متنوع به منظور هاي موضوعي داغ و روز دنيا در حوزهحوزه

  ارتقاء شاخص فوريت مقاالت و رتبه کشور، قدم بردارند. 
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Abstract 

Background and aim: Number of scientific products indexed in the 

major databases such as Web of Science is one of the important criteria 

for ranking countries. This research aimed to review the Iranian articles 

in the field of microbiology in terms of quantitative and qualitative 

indicators of the growth rates of self-citations. 

Material and methods: In this research, citation analysis method was 

used. WoS database was selected for data collection and citation report 

of this database and Excel software were applied for data analysis. 

Findings: Based on the findings, 763 microbial articles of Iranians 

researchers were indexed in Web of Science database. The average of 

annual growth rate was 57.25%. Average of citations annual growth 

rate without considering self-citation was 23.54. Average of annual 

growth rate of journal impact factors with self-citation and without self-

citation was -8.51 and -8.93, respectively. Moreover, the average of 

annual growth rate of immediacy index was -10.1. 

Conclusion: The results showed that Iran has had increasing and 

decreasing trends in the field of microbiology in terms of quantitative 

and scientometric qualitative indicators in recent years. 

Keywords: Microbiology, Scientometrics, Self-citations, Articles, Iran, 

Web of Science Database 
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