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91/...نشریهدودراستناديخودـمیزانتطبیقیمطالعه_________________________
...مطالعه تطبيقي ميزان خودـ استنادي در دو نشريه 

استنادي در دو نشرية فصلنامه کتاب و -مطالعه تطبيقي ميزان خود
۱۳۸۶تا ۱۳۸۲رساني در سالهاي فصلنامه کتابداري و اطالع

هاي فارسي پايگاه بر اساس پايگاه گزارشهاي استنادي نشريه
استنادي علوم جهان اسالم

1الرسول جوکاردکتر عبد

2تاجیمرضیه گل

چکیده
فـصلنامه  «هـاي منتـشر شـده در دو نـشریۀ     در این پژوهش میزان خود ـ استنادي در مقالـه  

بر اساس پایگاه گزارشـهاي      1386تا   1382بین سالهاي   » رسانیفصلنامه کتابداري و اطالع   «و  » کتاب
همچنـین، شاخـصهایی   . شودمقایسه می  هاي فارسی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم      استنادي نشریه 

هـاي داراي   استنادي  نویسنده، میزان مقالـه      -استنادي نویسنده، درصد خود    -همچون تعداد خود    
اسـتنادي   -استنادي نویسنده، همچنین نوع مدرك خود استناد شده در هر نشریه، عمر خود               -خود

-هـا قبـل و پـس از حـذف خـود      یهاستنادي مجله و ضریب تـأثیر نـشر    -در هر نشریه و  نرخ خود        
نتایج نشان داد میـزان     . استنادي محاسبه شده است    -ها پس از حذف خود      استنادي و عملکرد مجله   

در کل، فصلنامۀ کتابداري و     . استنادي در دو نشریه در سالهاي مورد بررسی نسبتاً پایین است           –خود  
-یسنده بیـشتري دارد امـا در مـورد خـود     استنادي نو-رسانی نسبت به فصلنامه کتاب ، خود        اطالع

این میزان   .دهداستنادي باالتري را نشان می     -فصلنامه کتاب نرخ خود      1385استنادي مجله تا سال     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ajowkar2003@yahoo.com                زدانشیار بخش علوم کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه شیرا.1

-ارشد مرکز منطقه اي اطالع    و  کارشناس   دانشجوي کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه شیراز         . 2

marzieh.goltaji@gmail.comرسانی علوم و فناوري

www.SID.ir

mailto:ajowkar2003@yahoo.com
mailto:goltaji@gmail.com


Arc
hive

 of
 S

ID

1شماره13رسانی ـ جلد کتابداري و اطالع/92
از دیگـر  . براي فصلنامه  کتابداري و اطالع رسانی نسبت به فصلنامه کتاب بیشتر اسـت   1386در سال   

افزایش ضریب تأثیر شـده و رتبـه مجلـه پـس از              استنادي باعث  -نتایج پژوهش این است که خود       
.کنداستنادي تغییر می-حذف خود

پایگـاه   رسـانی، استنادي، فصلنامه کتـاب، فـصلنامه کتابـداري و اطـالع           -خود: هاکلیدواژه
فارسی، پایگاه استنادي علوم جهان اسالمهاي هگزارشهاي استنادي نشری

مقدمه
یزي، تکیه بر چیزي کردن، یـا سـخنی را سـند قـرار     استناد به معناي سند قرار دادن چ 

). 1381مدیرامانی، (باشد و بیانگر نوعی استفاده از دانش پیشین است میدادن
تحلیل استنادي بخشی از کتاب سنجی است که به ارتباط میـان مـدارك ارجـاعی و                 

تاریخ اسـتناد،    اي،روند موضوعی، الگوهاي استنادي بین رشته     .  منبع استنادکننده می پردازد   
استنادي از جمله مـواردي اسـت کـه در مطالعـات اسـتنادي مـورد               -استناد گروهی، و خود     

اي از تحلیل استنادي را     بعد تازه  1»گارفیلد«). 1386شهریاري و افقهی،    (اند  توجه قرار گرفته  
ه اي را نظیر، تحرك تازمطرح و نمایه استنادي علوم را بررسی کرد و با بررسی این منبع کم             

و شـاخص نزدیکـی را در   2گیري دیگري مانند ضریب تأثیر وي روشهاي اندازه  . ایجاد نمود 
.هاي علمی مطرح کردمجله

هـاي علمـی    تـرین ابزارهـاي سـنجش مجلـه       که به عنوان یکی از مهـم      » ضریب تأثیر «
بل، به  پذیرفته شده، عبارت است از نسبت تعداد استنادهاي تعلق گرفته به مجله در دو سال ق               

.هاي دو سال گذشتۀ آن نشریه، در یک سال مشخصتعداد مقاله
4»دیوداتـو «. دهـد تشکیل مـی   3استنادي -روشن است که تعدادي از استنادها را خود       

رفتاري که در آن، مؤلف اثر به  مـدرك یـا           :کندمیاستنادي چنین عنوان   -در تعریف خود  
). در مدرك استناد کننده و استنادشـونده یکی بودن مؤلف(مدارکی از خود استناد می کند    

این اصطالح برخی اوقات تنها براي مواردي استفاده می شود که فرد تنها مؤلف و یـا اولـین          
).1994دیوداتو، (نویسنده آن مدرك باشد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garfield.
2. Impact Factor.
3. Self citation.
4. Diodato.
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هـاي منتـشر شـده      ارجاع به مقاله   .استنادي با معانی مختلفی استفاده شده است       -خود
خوانــده » 1اســتنادي مجلــه-خــود« نادکننده در آن چــاپ شــده در مجلــه اي کــه مقالــه اســت

شـونده داشـته    اگر مقالۀ استنادکننده یک یا چند نویسندة مشترك بـا مقالـۀ اسـتناد             . شودمی
هـاي تـألیفی   استنادهاي مقاله.تعریف می شود»  استنادي-خود «باشد، این خصیصه به عنوان   

شـود  نامیـده مـی  2»اسـتنادي سـازمانی  -خـود « ز افراد به سازمانی که در آن کار می کنند نیـ          
استنادي عنوان شده که کمتر به آنها پرداخته         -انواع دیگري از خود   ). 1990،  3روسو و اگه  (

که نشان از استناد مؤلف یا مؤلفان به آثار          4»استنادي زبانی  -خود«به عنوان مثال،    . شده است 
اسـتنادي  -خـود «مطالعـه کـه آن را   زبان مـادري دارد، یـا اسـتناد بـه مـدارك حـوزة مـورد            

کـه بیـانگر اسـتناد بـه صـفحات وب            6»اسـتنادي صـفحه وب     -خـود «نامنـد و    مـی  5»ايرشته
).1999روسو، (نویسنده یا نویسندگان است 

7(ISC)م پایگاه استنادي علوم جهان اسال

کـه در  9رویتـرز -تامسون از محصوالت (JCR)8هاگزارشهاي  استنادي نشریه
هـا در سـطح جهـان مـورد اسـتفادة      منتشر شد، به عنوان منبعی براي ارزیابی مجله       1975سال  

محققان، کتابداران و ناشران قرار می گیرد، اما به علت سـوگیري نـسبت بـه زبـان انگلیـسی                    
هـاي  از این رو، این موضوع باعث شده تـا در کـشورهاي مختلـف، مجلـه         . مورد انتقاد است  

.ها را نداشته باشندایه شدن در پایگاه استنادي نشریهغیرانگلیسی زبان فرصت نم
رسانی علوم مرکز منطقه اي اطالعتوسط (ISC) مپایگاه استنادي علوم جهان اسال

بعــد از .اســتیــک نظــام اســتنادي در ســطح کــشورهاي اســالمی تهیــه شــده و و فنــاوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Journal self citation.
2. Institutional self-citation.
3. Rousseau & Egghe.
4. Language self-citation.
5. Discipline self-citation.
6. Webpage self-citation.
7. Islamic World Science Citation Center (ISC).
8. Journal Citation Reports (JCR).
9. Thomson-Reuters.
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پـس  مهوري اسالمی ایـران ج،سال در مطالعات استنادي تجربه دارد60که    ایاالت متحده 
نظام استنادي را در سـطح بـین المللـی           سومین،  1اسکوپوسو   رویترز –تامسون  شرکتهاي  از  

.راه اندازي نموده است
هاي فارسی به خاطر نبود مطالعات عمیق و گسترده در ابعاد مختلف آن،          پدیدة مجله 

اي مرکز منطقه ان اسالم در    نظر به تأسیس پایگاه استنادي علوم جه      . اي است پدیدة ناشناخته 
هاي فارسـی   اکنون این فرصت به دست آمده تا شناخت مجله         ،رسانی علوم و فناوري   اطالع

.سنجی میسر شوداز ابعاد مختلف بویژه علم
ISC     بـه  مراحـل زیـر  طـی  دروزارت علوم، تحقیقات و فناوري  بر اساس سیاستهاي

:دهدخود ادامه میۀتوسع
فارسیهايهمجل-1
انگلیسی ایران و سایر کشورهاي اسالمیهايهلمج-2
عربی کشورهاي اسالمیهايهمجل-3
.کشورهاي اسالمی... زبانهایی مانند ترکی، اندونزیایی، مالزیایی، فرانسوي و -4

ــا اســتفاده از اطالعــات جمــع ISCدر حقیقــت  ــشریهآوري شــده ازب ــر ن هــاي معتب
بنـدي مؤسـسات علمـی و نویـسندگان در     و رتبـه هـا هتحلیل محتوا، ارزیابی مجلـ  به   فارسی،

گـذاري شـده، از ایـن    سنجی بر اساس قوانین علمی پایهمعیارهاي علم .می پردازد سطح ملی   
در رویتـرز  –تامـسون   هایی است  کـه توسـط        برابر با فرآورده   ISCهاي علمی   رو فرآورده 

راي زبان فارسـی و کـشورهاي       ها ب شود، با این تفاوت که این فرآورده      سطح جهان تولید می   
هـاي معتبـر  بـراي نـشریه  ISCبرخـی از تولیـدات  .سـازي شـده انـد   اسالمی طراحی و بومی

تهیـه و یـا در دسـت تهیـه        رسـانی علـوم و فنـاوري      اي اطـالع  مرکـز منطقـه   فارسی که در    
:باشند، به قرار زیر استمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scopus.
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داران علـم   ، طالیه 2یران، نمایه استنادي علوم ا    1هاي فارسی گزارشهاي استنادي نشریه  
، 5استنادي برترین همایشهاي علمی فارسی    ، پایگاه   4، فهرست مندرجات جاري فارسی    3ایران

7.هاي فارسیهاي نشریه، تحلیل پایگاه داده6هاي فارسینظام شاخصهاي عملکردي نشریه

هاي ایجـاد شـده در پایگـاه       هاي فارسی، از نخستین پایگاه    گزارشهاي استنادي نشریه  
هدف از ایجاد ایـن پایگـاه، بررسـی مجلـه هـاي فارسـی و       . استنادي علوم جهان اسالم است   

،فارسـی  هـاي هگزارشـهاي اسـتنادي نـشری     . بندي آنها بر اساس مطالعات استنادي اسـت       رتبه
، و عمـده مخاطبـان ایـن     هـا هنـشری  ابزاري است دقیق براي ارزیابی بسترهاي علمی در قلمروِ        

طـرح  ایـن پایگـاه یـک   . دهنـد جتماعات علمی در سطح ملی تشکیل می پایگاه را جوامع و ا    
1378معتبـر فارسـی را از سـال          هـاي هکه رکوردهاي اطالعـاتی نـشری      استپیوسته و مداوم    

.پوشش داده است
هـا در یـک سـال    هـاي فارسـی، بررسـی مجلـه    مبناي کار گزارشهاي استنادي نـشریه     

وجـود، وضـعیت هـر مجلـه در سـالهاي مختلـف       بنابراین، منطبق با معیارهاي م. شمسی است 
بـر ایـن اسـاس،    . بررسی و سیر صعودي یا نزولی میـزان اسـتفاده از آن مـشخص مـی گـردد      

ها در همان حـوزة موضـوعی       توانند مجله خود را  در مقایسه با سایر مجله         ها می ناشران مجله 
فارسـی دنبـال     هـاي به عبارت دیگـر، هـدفی کـه گزارشـهاي اسـتنادي نـشریه             . مقایسه کنند 

هـاي دیگـر   نماید، این موضوع مهم است که یک مجله چقدر  به دفعات از سـوي مجلـه               می
).1387مهراد و مقصودي دریه، (گیرد مورد استناد و استفاده قرار می

بیان مسئله
استنادي مجله و مؤلف تشکیل مـی دهـد          -با وجود آنکه تعدادي از استنادها را خود       

هـاي یـک حـوزة خـاص موضـوعی بـه خـاطر تـازگی و                 ي در مجلـه   استناد -خود  و وجود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Persian Journal Citaion Reports (PJCR).
2 . Iran Science Citation Index (ISCI).
3 . Iran Essential Science Indicators (IESI).
4.Persian Current Contents (PCC).
5 . Persian Highly –Cited Proceeding Database (PHPD).
6 . Persian Journal Performance Indicator (PJPI).
7. Persian Journal Database Analysis (PJDA).
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-هایی هستند که نـرخ خـود  ناپذیر است، مجلهمنحصر به فرد بودن موضوعات امري اجتناب    
استنادي در میان کل استنادها در صد باالیی را بـه خـود اختـصاص مـی دهـد و چـون بـراي         

ي مختلفـی از قبیـل ناشـران،        هـا  محاسبۀ ضریب تـأثیر از اسـتناد اسـتفاده مـی شـود و گـروه               
سردبیران، کتابداران و مؤلفان براي تعیین رتبه مجله در یک حـوزه خـاص از ضـریب تـأثیر               

شود تا مجله در جاي واقعی خود قـرار نگیـرد و مؤلـف نیـز                کنند، این باعث می   استفاده  می  
یین ضریب تـأثیر    استنادي و تع   -بنابراین، بررسی میزان خود   . ها قرار بگیرد  جزء پراستنادترین 

.استنادي، ضروري است-بدون  خود

هدفهاي پژوهش
اسـتنادي مؤلـف و     -خود -2استنادي مجله    -تعیین خود  -1هدف از پژوهش حاضر     

فـصلنامه  «اسـتنادي در دو نـشریۀ        -تشخیص همبستگی میان ضریب تأثیر مجلـه و خـود            -3
بـدیهی  . باشـد مـی ) 1386-1382طی سالهاي   (»رسانیو اطالع فصلنامه کتابداري «و» کتاب

چنانچـه ایـن    . اسـتنادي مجلـه و مؤلـف اسـت         -است، درصدي از کل استنادها شـامل خـود        
شود رتبه مجله در سـطح بـاال قـرار گیـرد و مؤلـف در                موضوع در حد زیاد باشد، باعث می      

عالوه بر صـحت ،هدف از استناد به انتشارات پیشین   . ها باشد بعضی موارد جزء پراستنادترین   
چنانچـه  . موضوع مورد بررسی، مرتبط بودن منبع مورد استناد با نتـایج تحقیـق جـاري اسـت                

یکـی اینکـه او تنهـا    : مؤلفی بیش از حد به خـود اسـتناد کنـد، نـشان دهنـدة دو مـورد اسـت           
متخصص حوزه در دست تحقیق است و یا اینکه به دالیل گوناگون عالقه به افزایش اسـتناد               

در این صورت، احتماالً نتایج حاصل در تعیین ضـریب تـأثیر            . د دارد هاي پیشین خو  به نوشته 
تعیـین همبـستگی بـین ضـریب تـأثیر مجلـه و       ،بررسی حاضر. خالی از سوگیري نخواهد بود  

% 20اي بـاالتر از  استنادي مجلـه -چه میزان خود نمیزان خود استنادي را دنبال می کند و چنا    
.ها تجدید نظر کنندمقالهباشد، سردبیران باید در سیاست پذیرش 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

97/...نشریهدودراستناديخودـمیزانتطبیقیمطالعه_________________________

پیشینۀ پژوهش
هـاي  اسـتنادي در مجلـه  -خـود « اي بـا عنـوان   در مقاله)  1386(»شهریاري و افقهی «

اسـتنادي،  -شاخصهایی چون تعداد خود» )1383-1384(کتاب رسانی و فصلنامه علوم اطالع 
نتـایج نـشان    . ی کردند استنادي را بررس   –هاي داراي خود  استنادي، میزان مقاله   -میزان خود   

میــزان . اســتنادي بــین دو نــشریه مــشاهده نمــی شــود-داد تفــاوت چنــدانی  در میــزان خــود
استنادي، نوع مـدرك  -اي ندارد، اما رتبه علمی در میزان خوداستنادي با نشریه رابطه -خود

.خوداستناد شده، و عمر خوداستنادها با نشریه رابطه دارند
هـاي حـوزة علـوم پزشـکی منتـشر       استنادي مجله  -اي، خود   العهدرمط) 1386(»قانع«

. هـاي فارسـی را بررسـی نمـود    با استفاده از گزارشـهاي اسـتنادي نـشریه         1384شده در سال    
اسـتنادي  -بـین ضـریب تـأثیر و نـرخ خـود      ) 01/0(نتایج نشان داد رابطه معناداري در سطح  

r)085/0( وجود دارد   ابطـۀ معنـاداري بـین ضـریب تـأثیر و      ضریب همبستگی پیرسون ر.=
اسـتنادي   -استنادي مجله نشان داد و همچنین رابطۀ معناداري بین ضریب تأثیر و خود             -خود

هاي فارسـی حـوزه پزشـکی بـا     مجله% 85این تحقیق همچنین  نشان داد       . مؤلف  وجود دارد   
صـفر شـده   هـا از مجلـه % 6/58ضـریب تـأثیر   . استنادي، منتشر می شـوند -خود % 5/61نرخ  

تعـداد  .اسـتنادي اسـت    -است که نشان دهندة تمایـل زیـاد بعـضی از نویـسندگان بـه خـود                  
اسـتنادي  –و ضریب تـأثیر بـدون خـود         ) r= -201/0(ها تأثیري در ضریب تأثیر مجله     مقاله

)109/0- =r (ندارد .
م هـاي علـو  رشـتۀ حـوزه  6استنادي را در -الگوهاي خود ) 1998(1»اشنایدر و بنزي  «

نمونــه هــا بــراي تعیــین و ســنّ . اجتمــاعی و علــوم فیزیکــی و علــوم انــسانی بررســی کردنــد
هـا در خـصوص     بـین رشـته   . ها، مطالعه شد  استنادي و استناد به دیگران در کتابشناسی       -خود

اسـتنادها متعلـق بـه     % 9بـه طـور کلـی    . تعداد و سن استنادها اختالف معناداري مـشاهده شـد      
اسـتنادي اسـت، در      -استنادهاي حوزه علوم فیزیکـی شـامل خـود          % 15. بوداستنادي   -خود

. باشدمی% 3و % 6استنادي حوزه هاي علوم اجتماعی و علوم انسانی به ترتیب -مقابل خود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snyder & Bonzi.
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و 1995استنادي در شماره هاي       -در تحقیقی خود    ) 2000(و دیگران  1»فسوالکی«
نـرخ خوداسـتنادگري و خوداستنادشـدگی،        شش مجله حوزه بیهوشـی را بـا محاسـبه          1996

ــد  ــه کردن ــه   . مطالع ــتنادگري مجل ــرخ خوداس ــشان داد ن ــایج ن ــا از نت ــا % 4ه ــرخ % 57ت و ن
در این بررسی، بین نرخ خوداستنادگري      . متغیر است % 35تا  % 4ها از   خوداستنادشدگی مجله 

, r=0.89)ها و ضریب تأثیر، همبستگی معناداري مشاهده شد  مجله p=0.015) .
هـاي مؤسـسه اطالعـات علمـی        استفاده از گزارش استنادي نشریه    ) 2000(2»نیسنگر«

ایـن مطالعـه تـأثیر      . هـا در کتابخانـه هـاي دانـشگاهی را بررسـی نمـود             براي مـدیریت مجلـه    
رسـانی و   هـا در حـوزة علـوم کتابـداري و اطـالع           بندي مجلـه  استنادي مجله را در رتبه     ـخود

تواننـد از   اسـتنادي، مـی    -تایج نشان داد کتابداران بدون توجه به خـود        ن. ژنتیک بررسی کرد  
.هاي خود استفاده کنندبراي مدیریت مجموعه مجلهJCRها در بندي مجلهرتبه

Radiologiaاسـتنادي را در سـه مجلـۀ         -خـود   ) 2002(3»میگوئل و مارتی بنماتی   «

Radiologyو European Radiologyو ) مجله رسـمی انجمـن اسـپانیولی رادیولـوژي    (

اســتنادي کــه از نــسبت بــین -شــاخص خــود . مقایــسه کردنــد1998-1997در دورة زمــانی
. آید، براي سه مجلۀ مذکور محاسـبه شـد  خودارجاعی و کل ارجاعات هر مقاله به دست می  

نــسبت بــه %) Radiology)2/23اســتنادي بــراي نـشریه  -نتـایج نــشان داد شــاخص خـود   
.بیشتر بود%) 8/0(European Radiologyو %) Radiologia)8/1هاي  نشریه

استنادي در تولیـدات کـشور نـروژ را بـین سـالهاي              -نقش خود   ) 2003(4»اکسنس«
اسـتنادي   -تمام استنادها شـامل  خـود      % 36نتایج نشان داد    . بررسی کرده است   1981-1996

-بـین تعـداد خـود    نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه همبـستگی مثبـت و قـوي           . نویسنده است 
اسـتنادي در میـان      -استنادي مؤلف و تعداد مؤلفان مقاله وجود دارد و نیز در خصوص خود            

.حوزه هاي علمی مختلف، اختالف معناداري مشاهده شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fassoulaki.
2. Nisonger.
3. Miguel and Marti Bonmati.
4. Aksnes.
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هاي معتبر حوزة رساناها را در خصوص  نـرخ  استنادي مجله  -خود  ) 2006(1»تیسی«
INSPECبـا اسـتفاده از پایگـاه    . ها بررسـی کـرد  خوداستنادگري و خوداستنادشدگی مجله 

هاي مربـوط بـه   آوري و دادهجمع1997-1978مجله فعال این حوزه بین سالهاي  100تعداد  
نتـایج ایـن بررسـی نـشان داد     . تهیه شـده اسـت  ) 2001لوح فشرده (SCIفراوانی استنادها از   

. استنادي بـاالتري دارنـد  -خودهاي جدیدتر،تر نسبت به مجله  هاي استنادکنندة قدیمی  مجله
ــه  ــداد مقال ــین، تع ــیچ رابطــه  همچن ــافتی، ه ــرخ هــاي چــاپ شــده و اســتنادهاي دری ــا ن اي ب
و میانگین نـرخ    % 59/9ها  میانگین نرخ خواستنادگري مجله   . ها ندارد خوداستنادشدگی مجله 
.است% 03/15ها خوداستنادشدگی مجله

اسـتنادي مجلـه را بررسـی        -د تا خـود     تعدادي متغیر انتخاب کر   ) 2007(2»فرندسن«
مجلـه اقتـصادي کـه در نمایـه اسـتنادي علـوم اجتمـاعی نمایــه        32مطالعـه او بـر روي   . کنـد 

نرخ خوداستنادگري و ضریب تأثیر مجلـه       بین  مطالعۀ او نشان داد     . شدند، صورت گرفت  می
گري بـا  طـور، نـرخ خوداسـتناد   همـین . وجـود دارد ارتباط بر خالف نرخ خوداستنادشدگی،     

عوامل مختلف مانند انواع مـدارك، موقعیـت جغرافیـایی، زبـان و پیـشرفت در طـول زمـان                    
او دریافت که نرخ خوداستنادگري نشانه خودمطرحی و توجه به خـود نیـست،              . ارتباط دارد 

.اما این در مورد نرخ خوداستناد شدگی درست است
لـوژي موجـود در     مجلـۀ حـوزة اکو     107اسـتنادي    -نـرخ خـود     ) 2007(3»کراوس«

بـه طـور متوسـط،      . را بررسـی نمـود     مؤسسه اطالعات علمـی   هاينشریهگزارشهاي استنادي 
ــه  ــأثیر مجل ــریب ت ــال   ض ــه در س ــورد مطالع ــاي م ــین 2004ه ــأثیر  % 2/16±3/1ب ــت ت تح

استنادي با افـزایش ضـریب تـأثیر         -نتایج بررسی نشان داد میزان خود       . استنادي است  -خود
. هاي با ضریب تـأثیر بـاال نیـز تغییـرات وسـیعی را نـشان مـی دهنـد         یابد، اما مجله  کاهش می 

اسـتنادي مجلـه لحـاظ    -هاي خاص، نـرخ خـود   بندي مجلهکند براي رتبه مؤلف پیشنهاد می  
.شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Tsay.
2. Frandsen.
3. Krauss
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. هاي مختلف بررسـی کردنـد     استنادي را از جنبه    -خود) 2007(1»هلشتن و دیگران  «
اسـتنادي تکامـل     -د ظـاهر شـده و از طریـق شـبکه خـود              آنها نشان دادند موضوعهاي جدی    

هاي دانشمندان به سـوي موضـوعات جدیـد         این مطالعه پیشنهاد کرد حرکت حوزه     . یابندمی
.تواند سنجیده شوداستنادي می-با استفاده از خود 

ــانع« ــزان همبــستگی خــود در مطالعــه) 2008(»ق ــأثیر  -اي می ــا ضــریب ت اســتنادي ب
در دوره زمـانی  هـاي فارسـی  گزارشهاي استنادي نشریه وزه مهندسی در    هاي علمی ح  مجله

و نرخ خـود    % 41ها  استنادي مجله  -نتایج نشان داد نرخ خود      . را بررسی نمود   2002-2006
ــین  نتــایج همــین. باشــدمــی% 66اســتنادي مؤلــف - طــور نــشان داد همبــستگی معنــاداري ب

.مؤلف با ضریب تأثیر، وجود دارداستنادي -استنادي  مجله و خود -خود
)004/0=sig  ،397/0=r   ،032/0=sig   ،300/0=r .(  ستنادي، ا -خودبعد از حذف

در ایـن خـصوص،   . مشاهده شد ) چه مثبت و چه منفی    (ها  بندي مجله تغییرات زیادي در رتبه   
.ها در موقعیت خود باقی ماندنداز مجله% 7/15و % 7/13تقریبا 

پرسشهاي پژوهش
:پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسشهاي زیر پاسخ گوید

ــزان خــود-1 ــشریۀ  -می ــسنده در دو ن ــاب«اســتنادي نوی ــصلنامه کت ــصلنامه «و »ف ف
چگونه است؟»رسانیکتابداري و اطالع

استنادي نویسنده از نظر نوع مدرك خود استناد شده در هـر نـشریه               -میزان خود -2
چگونه است؟

ه در هر نشریه چه وضعیتی دارد؟استنادي نویسند-عمر خود-3
طی سالهاي مـورد  (هاي مذکور در هر سال    استنادي مجله در فصلنامه    -نرخ خود -4

چه وضعیتی دارد؟) بررسی
طـی سـالهاي مـورد      (اسـتنادي هـاي هـر نـشریه در هـر سـال             -چه میزان از خـود    -5

چگونـه  استنادي-ها پس از حذف خود در ضریب تأثیر مؤثر بوده و عملکرد مجله   ) بررسی
است؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hellsten & et al.
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پژوهششناسیروش
روش پژوهش

. پژوهش حاضر، پیمایشی با رویکرد تحلیل استنادي است
جامعه پژوهش

فــصلنامه «و »فــصلنامه کتــاب«هــاي شــماره از نــشریه40جامعــه پــژوهش حاضــر را 
دلیل انتخاب ایـن دو نـشریه   . دهدتشکیل می86-82طی سالهاي »رسانیکتابداري و اطالع  

ست که هر دو در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم نمایه شده، هر دو بـه صـورت                  آن بوده ا  
.  فصلی منتشر می شوند و هر دو ضریب تأثیر دارند

هاابزار گردآوري داده
مرکـز  هـا فارسـی از تولیـدات        براي انجام پژوهش به پایگاه گزارش استنادي نـشریه        

هاي شد و با انتخاب سال،  ضریب تأثیر مجله        مراجعه   علوم و فناوري  رسانیاي اطالع منطقه
ــین  همــین. مــورد بررســی تعــین گردیــد  ــه تعی ــراي گــردآوري اطالعــات مربــوط ب طــور، ب

(SCI)هاي الکترونیکی و پایگاه نمایه استنادي علـوم  استنادي نویسنده از پایگاه مقاله  -خود

ي نویــسنده اســتخراج و در اســتنادیها-اســتفاده گردیــده و تعــداد خــودISC از تولیــدات 
سـپس، بـا اسـتفاده از اطالعـات گـردآوري           . فیشهایی که از قبل تهیه شده بود، درج گردید        

استنادي نویسنده نیـز از  -در رابطه با خود . شده، به پرسشهاي پژوهش پاسخ داده شده است      
ــشریه  ــه پایگــاه گزارشــهاي اســتنادي ن هــاي هــاي فارســی اســتفاده و ســپس از قــسمت مجل

تنادکننده آمار مربوطه گردآوري شده و در فیشهاي مجزایی یادداشـت گردیـده و چـون                اس
اسـتنادیهاي دو  -شود، خـود  براي محاسبه ضریب تأثیر از استنادهاي دو سال قبل استفاده می          

.استنادي محاسبه گردیده است-سال قبل مطابق فرمول زیر کسر و ضریب تأثیر بدون خود
استنادي بدین طریـق     -ضریب تأثیر بدون خود   1384اي سال   هبراي مثال، براي مجله   

:محاسبه می گردد
 

)(
)()(

DCE

bBaA


 = استنادي-ضریب تأثیر بدون خود
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:که در اینجا
A = مجله مورد بررسی1382هاي به مقاله1384استنادهاي سال
a = 1382خود استنادي سال
B = مجله مورد بررسی1383هاي به مقاله1384استنادهاي سال
b = 1383خود استنادي سال
C =1382هاي مجله در سال مقاله
D =1383هاي مجله در سال مقاله
E =1383و 1382هاي مجله در سالهاي مجموع مقاله

هابحث و تجزیه و تحلیل یافته
فـصلنامه  «نـشان داده شـده اسـت،       1طور که در جـدول    در رابطه با پرسش اول، همان     

مقاله دارند که در پایگـاه       174»رسانیفصلنامه علوم کتابداري و اطالع    «مقاله و    362»کتاب
فـصلنامه  «از ایـن تعـداد مقالـه بررسـی شـده در             . استنادي علوم جهان اسالم نمایه شده است      

فصلنامه علوم کتابـداري و   «استنادي نویـسنده و در       -داراي خود %) 98/12(مقاله   47»کتاب
.استنادي نویسنده هستند-داراي خود%) 68/20(مقاله 36»رسانیاطالع

فـصلنامه  «عـدد و بـراي   1800»فـصلنامه کتـاب  «تعداد استنادهاي بررسی شده بـراي    
»فـصلنامه کتـاب   «عدد می باشـد کـه از ایـن تعـداد اسـتناد               781»رسانیکتابداري و اطالع  

-خـود %) 65/6(عـدد    52»رسـانی فصلنامه علوم کتابـداري و اطـالع      «و  %) 77/3(عدد   68
.استنادي نویسنده بودند

رسانیهاي فصلنامۀ کتاب و فصلنامه کتابداري و اطالعهاي توصیفی نشریهداده. 1جدول
نشریه

فصلنامه کتابداري و فصلنامه کتابشاخص
رسانیاطالع

362174هاي بررسی شدهتعداد مقاله
4736هاستنادي نویسند-هاي داراي خودتعداد مقاله
%68/20%98/12استنادي نویسنده-هاي داراي خودمیزان مقاله
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نشریه
فصلنامه کتابداري و فصلنامه کتابشاخص

رسانیاطالع
1800781هاي بررسی شدهاستنادهاي مقاله

6852استنادي نویسنده-تعداد استنادهاي داراي خود
%65/6%77/3استنادي نویسنده-میزان استنادهاي داراي خود

530359هاتعداد مؤلفان و مترجمان مقاله

راي پاسخ بـه پرسـش دوم بایـد گفـت منظـور از مـدرك خـود اسـتناد شـده، نـوع                        ب
مدرکی است که نویسنده خوداستنادگر به آن مدرك، که نویسنده یـا نویـسنده همکـار آن                 

-در فیشهاي تهیه شده نـوع مـدرك اسـتناد شـده کـه داراي خـود            . بوده، استناد کرده است   
گروه مشخص شده در     6پایان نوع مدرك به     استنادي نویسنده بوده، مشخص گردیده و در        

. بندي شده و تعداد هر یک به تفکیک زیر گروه مورد نظر درج شده اسـت               تقسیم2جدول  
رتبـه دوم را از نظـر نـوع مـدرك     » کتاب«رتبه اول و    » مقاله«نتایج نشان داد در هر دو نشریۀ        

تا بررسی شـود کـه آیـا    سپس از آزمون آماري خی دو استفاده شده      . استناد شده دارا هستند   
با توجه به اعـداد بـه دسـت    . اي وجود دارد یا خیر   بین نشریه و نوع مدرك استناد شده رابطه       

رابطه معناداري بین نـشریه و نـوع مـدرك    % 5آمده مالحظه می شود که در سطح معناداري        
د استناد شده وجود ندارد و فرض تحقیق مبنی بر مستقل بـودن نـشریه و نـوع مـدرك اسـتنا                     

.شودشده، تأیید می
نشریه و نوع مدرك خود استناد شده. 2جدول

نوع مدرك

نشریه
گزارش کتابمقاله

جمعمتفرقهنامهپایانهمایشو طرح

30154116268فصلنامه کتاب
فصلنامه کتابداري و 

رسانیاطالع
2216272352

Df=5  pvalue=0.71 (p=0.05)
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2به پرسش سوم، عمـر خوداسـتنادها را بـه چهـار گـروه صـفر تـا               براي پاسخ 
سال و باالتر تقسیم کرده و تعداد هـر کـدام را در جایگـاه    9و سال8تا 6سال،  5تا   3سال،  

.مربوط ثبت نمودیم
نشریه و عمر خوداستنادها. 3جدول 

استنادي دو نشریه-استنادي و تعداد خود-عمر خود. 1نمودار 

استنادي ها براي هـر دو       -آید، عمر خود  بر می  1و نمودار    3طور که از جدول     همان
ین اسـتنباط کـرد کـه نویـسندگان       تـوان چنـ   باشد؛ لذا می  سال می  2نشریه اغلب بین  صفر تا       

کنند که شاید علت آن را بتوان تازگی موضـوع و تنهـا         معموال به آثار جدید خود استناد می      
.بودن نویسنده در آن حوزه مورد نظر دانست و یا آنکه اثر ادامه کار قبلی اوست

عمرخوداستنادها
جمعو باالتر69-38-05-2نشریه

292211668فصلنامه کتاب
فصلنامه کتابداري و 

رسانیاطالع
21207452
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ــه   ــارم، از بخــش مجل ــش چه ــه پرس ــراي پاســخگویی ب ــاه  ب ــاي اســتنادکنندة پایگ ه
هایی در این بخش از پایگاه، مجله     . هاي فارسی استفاده شده است    استنادي نشریه  گزارشهاي

-رو، براي محاسبۀ نـرخ خـود  از این. ذکر شده است،که مجله مورد نظر به آنها استناد کرده 
استنادي، تعداد استنادهاي مجله مورد نظر را به تعداد کل اسـتنادهاي مجلـه هـا تقـسیم و در                    

.استنادي مجله مورد نظر محاسبه شود-نرخ خود ضرب نموده تا100
استنادي-نشریه و نرخ خود . 4جدول

استنادي–نرخ خود 
86ال س85سال 84سال 83سال 82سال نشریه

41.0فصلنامه کتاب
31

13
38.0

44

17
57.0

56

32
60.0

68

41
5.0

68

34


33.0فصلنامه کتابداري و اطالع رسانی
12

4
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39

11
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21.0

37

8
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ساله مورد بررسی5استنادي دو نشریه طی ـنرخ خود. 2نمودار 
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نرخ 85و 84، 83، 82سالهاي   بر می آید، در    2و نمودار    4دول  طور که از ج   همان
استنادي نشریه کتابداري و اطالع رسانی نسبت به فصلنامه کتاب بسیار پایین تر بـوده              -خود  

-نـرخ خـود   86ري داشته تا آنجـا کـه در سـال        یاین نرخ رشد چشمگ    86است، اما در سال     
.سانی نسبت به فصلنامه کتاب بیشتر شده استاستنادي فصلنامه کتابداري و اطالع ر

-هاي استناد کننده، خود     براي پاسخگویی به پرسش پنجم، با استفاده از بخش مجله         
بـراي  . کنیماستنادي هاي دو سال قبل مجله  مورد نظر را استخراج و در جدول یادداشت می   

مجلـه مـالك     83و   82، چون اسـتنادهاي سـالهاي        84مثال، براي محاسبۀ ضریب تأثیر سال       
است، خود استنادیهاي ایـن دو سـال مجلـه را بایـد در نظـر گرفـت و رتبـه مجلـه را پـس از           

مـی نویـسیم   6و 5سپس در ستون مربـوط در جـدولهاي   . استنادي تعیین کرد-حذف خود  
.کنیمها را با هم مقایسه میآنگاه با استفاده از روش آماري ویلکاکسون، رتبه

استنادي-و ضریب تأثیر و عملکرد پس از حذف خود » امه کتابفصلن«. 5جدول 

ضریب تأثیر بدون ضریب تأثیرسال
استنادي-خود

استنادي -خود
رتبه پس از حذف رتبهمؤثر

استنادي-خود

82084.0
83

7
024.0

83

2
53773

83142.0
113

16
071.0

113

8
82450

84102.0
127

13
055.0

127

7
63866

85037.0
135

5
007.0

135

1
494118

86057.0
157

9
019.0

157

3
65486

استنادي-عملکرد پس از حذف خود و ضریب تأثیر و » رسانیفصلنامه  کتابداري و اطالع«. 6جدول 

ضریب تأثیر بدون ضریب تأثیرسال
استنادي-خود

استنادي -خود
رتبه پس از حذف رتبهمؤثر

استنادي-خود

82079.0
63

5
032.0

63

2
33965
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ضریب تأثیر بدون ضریب تأثیرسال
استنادي-خود

استنادي -خود
رتبه پس از حذف رتبهمؤثر

استنادي-خود

83081.0
62

5
065.0

62

4
14653

84083.0
60

5
033.0

60

2
34883

85079.0
63

5
048.0

63

3
46184

86159.0
69

11
058.0

69

4
71454

ها پس از حذف خـود     کنیم، رتبۀ مجله  مشاهده می  6و   5طور که در جدولهاي     همان
سیر نزولی را طی کرده و رتبۀ آنها کاهش می یابد، لذا براي آنکه جایگاه واقعی                استنادي   -

.استنادي را محاسبه نماییم-مجله را مشخص کنیم، بهتر است ضریب تأثیر بدون خود 
با استفاده از روش آماري ویلکاکسون نتیجه مـی گیـریم کـه اخـتالف آمـاري رتبـه             

استنادیها بـا    -به عبارت دیگر، خود     . عنادار است م% 5بندي ضریب تأثیر در سطح معناداري       
این مقـدار بـراي هـر دو نـشریه     . ها دارندبندي مجله ، تأثیر مثبت در رتبه    %95احتمال بیش از    

.یکسان به دست آمد
Z= 023/2-
Pvalue= 043/0

گیرينتیجه
ــداري و «و»فــصلنامه کتــاب«اســتنادي نویــسنده در –میــزان خــود  فــصلنامه کتاب

است که با توجه به مطالعات انجام شده، نـسبت بـه    % 65/6و  % 77/3به ترتیب    »رسانیاطالع
بیشترین مدرك خـود  . رسداستنادي، میزان پایینی به نظر می  -به دست آمده براي خود    % 20

نتایج نـشان داد نـوع   . باشداستناد می22و 30به ترتیب با    » مقاله«استناد شده در هر دو نشریه       
استنادها در دو   -بیشترین عمر خود  . خود استناد شده، رابطۀ معناداري با نشریه ندارد       مدرك  
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استناد و براي   30سال   3براي این    »فصلنامه کتاب «نشریه  صفر تا دو سال می باشد که براي           
ــالع« ــداري و اطـــ ــصلنامه کتابـــ ــانیفـــ ــین مـــــدت، »رســـ ــتناد22در همـــ اســـ

طی » فصلنامه کتاب «این نرخ براي    . نیز محاسبه شد  استنادي دو نشریه     -نرخ خود   . باشدمی
فـصلنامه کتابـداري و   «و بـراي   % 50و 61، 57،  38،  41سالهاي مـورد بررسـی بـه ترتیـب،          

ضریب تأثیر این دو نشریه نیز قبل و پـس از          . باشدمی% 59و   21،  35،  28،  33»رسانیاطالع
استنادي افزایش مقـدار ضـریب   -استنادي محاسبه شد و نتیجه نشان داد خود         -حذف خود   

هـا محـسوب شـده و    شـود نویـسندگان جـزء پراسـتنادترین     مـی تأثیر را در پی دارد و باعـث       
بنـابراین،  . نتوانند در جایگاه واقعـی خـود قـرار گیرنـد          که  اي را کسب کنند     ها نیز رتبه  مجله

گـزینش   هـا، سـردبیران در سیاسـت      اسـتنادي در نـشریه     -الزم است با افـزایش میـزان خـود        
.ها تجدید نظر کنندمقاله
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