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    يدهچك

نمايه استنادي علوم شده در هاي علمي ايراني نمايه  مقايسه وضعيت مقالهژوهش حاضر  هدف پ :هدف
هـاي  هـا در فاصـله سـال    آن اسـتنادي  وبگاه مؤسسه اطالعات علمي با تأكيد بر ميزان خـود ايران و 

انگين خوداستنادي ها، تفاوت مي ها، ميزان خوداستنادي آن تعيين توزيع موضوعي مقاله. بود 2005-2009
هـاي   ها، و تعيين توزيع وابستگي سازماني در مقالـه  ها، چگونگي همكاري علمي نويسندگان در مقالهآن

  .هاي فرعي اين پژوهش بوددو پايگاه از جمله هدف
 اسـتنادي  نمايـه  اسـتناد  داراي مقاله 1089 جامعه آماري شاملروش انجام پژوهش كتابسنجي و  :روش
 در شـده  نمايه استناد داراي  مقاله 27729 همراه به ،1388 تا 1384 هاي سال زماني فاصله در ايران علوم
گيـري  بـه روش نمونـه  واحـدهاي نمونـه    .بـود  2009 تـا  2005 هاي سال طول در آوساينسوب  پايگاه

  . تصادفي منظم گزينش شد
اسـتناد، و خوداسـتنادي    نتايج اين پژوهش نشـان داد كـه ميـزان همكـاري نويسـندگان، ميـزان       :هايافته
 .بـود هاي نمايه استنادي علـوم ايـران    تر از مقالهآوساينس بسيار بيشهاي ايراني نمايه شده در وب مقاله

. نداشتوجود مورد بررسي رابطه معناداري ها پايگاهدو بين ميزان استناد و تعداد نويسنده در هر يك از 
ه نشـان داد سـهم حـوزه موضـوعي علـوم انسـاني و       هاي موضوعي در دو پايگا چنين بررسي حوزههم

   . بودبيش از ساير موضوعات  نسيآوسا وباجتماعي در نمايه استنادي علوم ايران و حوزه علوم پايه در 
 اطالعات مؤسسه -ايراني علمي هاي مقاله -استنادي خود -علوم استنادي پايگاه: يكليدهاي  واژه
 .ايران علوم استنادي نمايه - علمي
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  دمهمق
بنيانگـذاري پايگـاه   بـا هـدف   ) 1سـي  .اس. آي(پايگاه استنادي علوم جهان اسـالم  

استنادي مستقل و خاص دانشمندان جهان اسالم و مراكز اسالمي و مرتبط با ساير 
ايجاد فرصت و و  هاثر و سازنده با آنؤهاي استنادي علمي جهان و تعامل م پايگاه

هاي بومي و با معيارها و  اولويت راستاي تقويت روح نوآوري در علوم انساني در
خورشـيدي   1380در دهه بخشي به جهان اسالمالهام به منظورهاي اسالمي  ارزش

نمايـه اسـتنادي   . رساني علوم و فناوري پا به عرصه نهـاد  اي اطالع در مركز منطقه
هـاي ايـن پايگـاه اسـت كـه در آن       يكـي از بخـش  ) آي. سـي  .اس .پي(علوم ايران 

هـاي معتبـر وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و نيـز وزارت        اي مجلـه هـ  مقاله
با توجه به اين كه . اند نمايه شده 1378بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 
در مؤسسـه اطالعـات علمـي     2سـاينس  نمايه استنادي علوم ايـران معـادل وب آو  

بـا معيارهـاي   شود و سعي شده است مطـابق   در نظر گرفته مي) آي اس آي(امريكا 
رسـد بسـتر مناسـبي فـراهم آمـده اسـت تـا         اين پايگاه طراحي گردد، به نظر مـي 

آوساينس المللي نمايه شده در وب هاي بين نشريات علمي داخلي نيز همانند مجله
همچنين با اسـتفاده  . دهي شوند بندي و اعتبار تحليل استنادي و بر اين اساس رتبه

هـاي   هـاي مجلـه   توان ميزان استفاده از مقالـه  اه ميهاي موجود در اين پايگ از داده
هـاي موضـوعي متفـاوت، ميـزان دقيـق اسـتنادها بـه تفكيـك          مختلف در حـوزه 

ها بـر يكـديگر، مقـاالت     استنادي، اثرپذيري و اثرگذاري رشته استنادي و دگر خود
ن هاي مختلف و مانند آن را تعيي در حوزهها  اي، افراد هسته، عمر نوشته چند رشته

  .  نمود
هاي علمي و يا به عبارتي توليد  هاي متعددي تا به حال در مورد فعاليت پژوهش

هـا   عمده اين پژوهش. گيرد المللي انجام گرفته است و مي علم ايران در سطح بين
هـاي مختلـف و    به ارائه آمارهاي متفاوتي درباره ميزان توليد علم ايـران در سـال  

دهقـان،  (انـد   ان با برخي از كشورهاي منطقه پرداختهها و يا مقايسه اير مقايسه آن
هـا،   گروه ديگري از اين پـژوهش ). 1380؛ عصاره، 1387، 1385؛ صبوري، 1386
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پـور،  قاضـي (هـا   هاي مختلف موضـوعي و ميـزان رشـد توليـد علـم در آن      حوزه
و ) 2008، 3؛ گائو و گوآن1388، زاده محمدحسن؛ 1387كرمي و عليجاني، ؛1381

اسـتنادي نويسـندگان ايرانـي را در مقايسـه بـا همتايـان        ر ميـزان خـود  برخي ديگ
) 2002، 4؛ موئـد 1386؛ جوكار و ابراهيمي،1386اميري و ديگران، (ها  خارجي آن

هايي تصـويري نسـبتاً گويـا از     با مطالعه چنين پژوهش. اند مورد بررسي قرار داده
حـال سـؤالي كـه    . آيد ميالمللي به دست  هاي ايرانيان در سطح بين وضعيت مقاله

هـا در داخـل ايـران بـه لحـاظ ميـزان        شود اين است كه وضعيت مقالـه  مطرح مي
استنادي و ميـزان همكـاري نويسـندگان چگونـه      استفاده، ميزان استناد، ميزان خود

هاي خارجي دارد؟ در پاسـخ   هاي چاپ شده در مجله است و چه تفاوتي با نمونه
هـاي علمـي ايرانـي     شود وضعيت مقاله الش ميدر پژوهش حاضر ت  سؤالبه اين 

آوساينس با تأكيد بـر ميـزان   نمايه شده در نمايه استنادي علوم ايران و پايگاه وب
  . ها بررسي شود استنادي آن خود

هاي علمي ايراني نمايه شده در  هدف اصلي پژوهش مقايسه وضعيت مقاله
استنادي  تأكيد بر ميزان خودآوساينس با  نمايه استنادي علوم ايران و پايگاه وب

ها،  ها، ميزان خوداستنادي آن همچنين تعيين توزيع موضوعي مقاله. ها بود آن
ها، چگونگي همكاري علمي نويسندگان در تفاوت ميانگين خوداستنادي آن

هاي دو پايگاه مورد بررسي، از  ها، و تعيين توزيع وابستگي سازماني در مقاله مقاله
  . ي اين پژوهش بودهاي فرعجمله هدف

شود، براي هاي داخلي و خارجي پديدار ميچون توليد علم هر كشور در مجله
ها الزم هاي صورت گرفته در هر كشور و ميزان اثربخشي آنسنجش فعاليت

هاي ايران المللي منتشر كننده مقالههاي داخلي و بيناست تا به بررسي مجله
تر به توليد علم در ايران در اهتمام بيش از سويي ديگر، با توجه به. پرداخت

گذاري پژوهشي گوناگون و سرمايه- هاي اخير و ظهور نشريات علميسال
چشمگير در اين زمينه و ايجاد نمايه استنادي علوم ايران، و به منظور اطالع از 
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هايي براي تعيين رسد انجام چنين مقايسهها به نظر مياثربخشي اين فعاليت
 . نامه بسيار مفيد باشدهاي اين دو نمايهن استنادبه مقالهگستره ميزا

  پيشينه پژوهش
نقش خوداستنادي را در توليدات علمـي نـروژ در   ) 2003(اي، اكسنس  در مطالعه

هزار اثـر   45بيش از . بررسي كرد 1996 -1981هاي يك دوره نسبتا طوالني، سال
% 36ي سه ساله متوجه شد كه وي با استفاده از استنادها. مورد تحليل قرار گرفت

از همه استنادها خوداسـتنادي نويسـنده اسـت؛ امـا هنگـامي كـه اسـتنادها بـراي         
وي نتيجه گرفت كه . يافتشد، اين درصد كاهش مي هاي طوالني بررسي مي دوره

ترين ميزان كم. تر استناد شده بودهاي كم بيشترين سهم خوداستنادي در ميان مقاله
. به رشته پزشكي و باالترين آن مربوط به رشـته شـيمي بـود    خوداستنادي مربوط

ها و تعداد نويسـندگان مـدرك همبسـتگي مثبـت و قـوي       بين تعداد خوداستنادي
هـاي   وي به اين نتيجه رسـيد درصـد خوداسـتنادي در بـين رشـته     . وجود داشت

مختلف علمي متفاوت و در سطوحي كه ميزان استناد كم است، خوداسـتنادي بـه   
  . كند يك مشكل جدي بروز ميعنوان 

هاي چاپ شـده   تالش نمودند، مقاله) 2005(و ديگران  5در پژوهشي ديگر روئيز
هاي علمي نمايه شده در مؤسسه اطالعـات علمـي و    نويسندگان كوبايي در مجله

هـاي   هاي علمي داخلـي طـي سـال    هاي چاپ شده اين نويسندگان در مجله مقاله
ها از پايگاه اطالعاتي مؤسسه  براي اين كار آن. نندرا با هم مقايسه ك 1988-2003

به عنـوان يـك    ٦المللي و از كوباسينسيس اطالعات علمي به عنوان يك پايگاه بين
هـاي چـاپ شـده، مشـاركت      تعداد مقالـه . پايگاه اطالعاتي داخلي استفاده نمودند

گان هـاي حـامي نويسـند    ترين مؤسسات و دانشگاه نويسندگان در هر مقاله و مهم
از جمله نتايج اين پژوهش آن بود . ها بود ها از جمله متغيرهاي مورد نظر آن مقاله

هـاي   هـاي خـود را در مجلـه    تر، اكثر مقالهكه نويسندگان داراي تعداد مقاله افزون
تـر علمـي   كردند و با اين كار هر چند به حضـور بـيش   المللي چاپ مي علمي بين

هـاي علمـي    شد اما از عامل تأثير مجلـه ميالمللي كمك  كشور خود در سطح بين



  125  _____________________ علوم استنادي نمايه در شده نمايه ايراني علمي هاي مقاله وضعيت  مقايسه

 

هـا نشـان داد كـه     وابستگي سازماني نويسـندگان مقالـه  . كاستند كشور خويش مي
ها عضويت داشتند، وابسـته بـه وزارت    اغلب مؤسساتي كه اين نويسندگان در آن

توجه آن كه اين پژوهش نشان داد كه ميزان همكاري  نكته قابل. آموزش عالي بود
اي كـه اگـر   ندگان كوبايي با توجه به نوع مجله متفاوت بود بـه گونـه  علمي نويس

اي را در يك مجله علمي داخلي چاپ كنند، تمـايلي بـه همكـاري     قرار بود مقاله
اي خارجي بود، همكاري علمي نويسـندگان بـه    نداشتند اما چنان چه هدف مجله

  . يافت ميزان زيادي افزايش مي
رسي ميزان همبستگي خوداستنادي با ضريب تأثير در پژوهشي به بر) 1388(قانع 
علـوم پزشـكي در گـزارش اسـتنادي نشـريات فارسـي         هاي علمـي حـوزه   مجله

هـا بعـد    درصد مجله 58نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه ضريب تأثير . پرداخت
از حذف خوداستنادي به صفر رسيد، و اين بيانگر باال بـودن ميـزان خوداسـتنادي    

در پايـان نيـز پيشـنهاد كـرد ميـزان خوداسـتنادي       . ه پزشكي بـود در مجالت حوز
بنـدي، از جنبـه ضـريب تـأثير      هـا در رتبـه   كاهش يابد تا مجله) نويسنده و مجله(

او اعتقاد داشت سردبيران نيـز بايـد در سياسـت    . جايگاه واقعي خود را پيدا كنند
  . گزينش مقاالت تجديد نظر نمايند

المللـي ايرانـي    هاي علمي بينبه مقايسه مجله) 1387( اي ديگر بهروزفر در مطالعه
هاي  ها در طول سال نمايه شده در مؤسسه اطالعات علمي به همراه استنادهاي آن

هــاي علمــي  و مقالــه نويســندگان ايرانــي چــاپ شــده در مجلــه 2006تــا  2000
المللي خارجي نمايه شده در مؤسسه اطالعات علمي در اين فاصـله زمـاني و    بين
هاي ايرانـي چـاپ    مقالهنتايج اين پژوهش نشان داد كه . ها پرداخت ستنادهاي آنا

در مقايسـه بـا    مؤسسه اطالعات علمـي هاي خارجي نمايه شده در  شده در مجله
مؤسسـه اطالعـات   المللـي ايرانـي نمايـه شـده در      هاي علمي بين هاي مجله مقاله
تـري  بـيش پـذيري   يـت ؤرو درنتيجـه   گرفـت قرار مي تر مورد استناد، بيشعلمي
المللي ايراني نمايـه   هاي علمي بين هاي مجله پذيري مقاله بين ميزان رؤيت. داشتند

دار  هاي موضوعي مختلف تفاوتي معنـي  شده در مؤسسه اطالعات علمي در حوزه
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هـا و   ترين مقالـه هاي موضوعي مهندسي شيمي و شيمي بيش وجود داشت؛ حوزه
هـاي   رشـد مقالـه   زانيـ بـين م  .خود اختصـاص دادنـد  ميانگين ميزان استناد را به 

ـ يا يالمللـ  نيهاي ب مجله و ميـزان   يسسـه اطالعـات علمـ   ؤشـده در م  هيـ نما يران
ـ . شـت اي وجـود ندا  رابطـه  ياد شـده ها در طول دوره  پذيري آن يتؤر  زانيـ م نيب

هـاي منتشـر شــده در    مقالــه ديـ در تول يو خـارج  يداخلــ سـندگان يمشـاركت نو 
تفـاوت   يسسه اطالعات علمـ ؤشده در م هينما يرانيا يالملل نيب يهاي علم مجله
 يهـاي علمـ   و توليد مقاله در مجلـه  يسازمان يوابستگ نيب. شتدار وجود دا معني

دار وجـود   تفـاوت معنـي   يسسه اطالعات علمـ ؤشده در م هينما يرانيا يالملل نيب
از درصـد   9سسـه پليمـر و پتروشـيمي ايـران بـا مشـاركت در توليـد        ؤ؛ مشتدا

-بـيش  مورد بررسـي هاي  المللي ايران در طول سال هاي علمي بين هاي مجله مقاله
انتظـامي و فقيهـي    پور، ملك.  ها داشت هاي اين مجله ترين سهم را در توليد مقاله
اسـتنادي و نيـز    ترين ميـزان اسـتناد را بـه لحـاظ خـود     هرسه از رشته شيمي بيش

از به خود اختصـاص دادنـد، امـا     رسيمورد برهاي  ها در طول سال مجموع استناد
پور هرسه از  پور به همراه ملك استنادي جعفري و شمسي ترين ميزان دگربيش نظر

  . ندرشته شيمي در صدر قرار گرفت
نشــان داد پژوهشــگران چينــي همچــون ) 2007( ٧نتــايج پــژوهش مــا و گــوآن

اي بـزرگ  هـ  مند بودنـد در گـروه  جنوبي عالقه پژوهشگران كشورهاي ژاپن و كره
پژوهشــگران چينــي هماننــد ديگــر . نفــر فعاليــت كننــد 4يــا بــيش از  4معمــوالً 

هاي داخلـي منتشـر    پژوهشگران كشورهاي آسيايي نتايج كار خود را نيز در مجله
  . المللي اندكي داشتند پذيري بين ساختند و رؤيت مي

اسـتنادي   نمايه پايگاه در يرفتار خوداستناددر پژوهشي به بررسي ) 1386(عامل 
ـ ياريو غ يرانيپژوهشگران ا سهيو مقا ،8علوم  ،ياهيـ در چهـار رشـته علـوم گ    يران
ـ  يميو شـ  يو داخلـ  يعمـوم  يپزشك ك،يالكترون يمهندس  جينتـا  .پرداخـت  يآل

 انيـ رانيرايو غ) 14/3بـا  ( انيـ رانيا يخوداستناد ميانگين نيب پژوهش نشان داد كه
در چهـار رشـته    يخوداسـتناد  زانيم نيب. شتوجود دا دار يمعن يتفاوت) 44/1با (
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 يمربوط به رشته پزشك يخوداستناد زانيم نيتركم. شتوجود دا دار يمعن يتفاوت
 .بـود %) 2/71( يآل يميآن مربوط به رشته ش نيترشيو ب%) 49(ي و داخل يعموم

ـ . وجود داشـت  دار يمعن يدر چهار رشته تفاوت يدگراستناد زانيم نيب  نيتـر شيب
 نيتـر و كـم %) 1/89( يو داخل يعموم يمربوط به رشته پزشك ياددگراستن زانيم
ـ  .بـود %) 7/75( كيـ الكترون يآن مربوط به رشته مهندس زانيم  ريتـأث  بيضـر  نيب

 ريتأث بيضر نيترشيب. داشتوجود  دار يمعن يدر چهار رشته تفاوت يخوداستناد
بـه رشـته   آن مربـوط   نيترو كم) 317/0( يآل يميمربوط به رشته ش يخوداستناد

در چهـار   يسال انتشـار و خوداسـتناد   نيب .بود/.) 160(يو داخل يعموم يپزشك
ـ  شيباال گرا يانتشارات يبا بارور سندگانينو .داشتوجود  يرشته همبستگ -شيب

خوداستنادي با سـال انتشـار، ضـريب تـأثير مجلـه،       .دشتندا يبه خوداستناد يتر
  . ا و تعداد نويسندگان رابطه داشتباروري انتشاراتي نويسنده، ميزان كل استناده

 و مجلـه  خوداسـتنادي  خوداستنادي، نقش بررسي تر به بيش ياد شده هاي پژوهش
 يـك  تاثير متفاوت، موضوعي هاي حوزه در خوداستنادي تأثير، ضريب بر آن تأثير
 هـاي  ارجـاع  تـأثير  موضوع، زمان، تاثير همانند خوداستنادي روي بر خاص متغير

اي  كه بـه بررسـي مقايسـه   در اين ميان پژوهشي . اند پرداخته خود رآثا بر نويسنده
و بر  وجود نداشتالمللي بويژه در ايران بپردازد  استنادات در دو پايگاه ملي و بين

 .اين اساس، ضرورت انجام چنين كاري آشكار است
  

  هاي پژوهش فرضيه
علوم  ياستناد هينمايه شده در نما يرانيا هاي بين ميزان خوداستنادي مقاله. 1
  .دار وجود دارد ساينس تفاوت معني آو و وب رانيا

علوم  ياستناد هيشده در نما هينما يرانيا يها استناد به مقاله زانيم نيب  .2
   .دار وجود دارد آوساينس تفاوت معني و وب رانيا

بين ميزان استناد و تعداد نويسنده در هر يك از دو پايگاه نمايه استنادي . 3
   .آوساينس رابطه وجود دارد ايران و وبعلوم 
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  .وجود دارد دار يتفاوت معن گاهيدر دو پا سندگانينو يهمكار زانيم نيب  .4
 

  هاي پژوهش پرسش
 رتبه استنادي نويسندگان در دو پايگاه چگونه است؟  .1
ترين تعداد مقاله را در دو پايگاه به خود اختصاص ها بيش كدام سازمان .2

 دهند؟  مي
 اند؟ ترين توليد علمي در دو پايگاه كدامداراي بيش نويسندگان .3
 ها در دو پايگاه چگونه است؟  توزيع موضوعي مقاله .4
 ها در دو پايگاه كدام است؟پراستنادترين مقاله .5
 ؟ هاي كدام كشورها منتشر شده است تر در مجلههاي ايراني بيش مقاله .6

 
  شناسي پژوهش روش

 اين جامعه. سنجي بود از نظر روش، كتاب اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و
 فاصله در ايران علوم استنادي نمايه استناد داراي مقاله 1089 شامل پژوهش
 شده نمايه استناد داراي  مقاله 27729 همراه به ،1388 تا 1384 هاي سال زماني

 1089 ميان از. بود 2009 تا 2005 هاي سال طول در آوساينسوب  پايگاه در
 1388 -1384 هاي سال طول در كه ايران علوم استنادي نمايه استناد رايدا مقاله
 با برابر حجمي به اي نمونه كرجسي و مورگان، فرمول براساس اند، شده منتشر
-وب در كه ايراني نويسندگان استناد داراي مقاله 27729 از و مقاله 284

 همان اساسبر اند، شده نمايه 2009 تا 2005 هاي سال فاصله در آوساينس
  . گزينش شد منظم تصادفي گيري نمونه روش با نمونه 379 فرمول

هاي نمايه استنادي علوم ايران به  براي دسترسي به اطالعات كتابشناختي مقاله
 9اي علوم و فناوري در قسمت نمايه استنادي علوم ايران وبگاه مركز منطقه

» منبع«، »آدرس«در فيلد وجوي واژه ايران با توجه به اين كه جست. مراجعه شد
شد، ها نمي هاي نشريه منجر به بازيابي تمام مقاله» تاريخ نشر«و يا محدود كردن 

اي از تمامي نشريات فارسي، انگليسي، و  برحسب ضرورت، نخست سياهه
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كه كل نمايه استنادي علوم ايران  1388مصوب سال  ريثأت بيضر يداراعربي 
تك عناوين اين  سپس تك. اد شده دريافت شدي وبگاهاز دادند، را تشكيل مي

-1384هاي  به سال» سال انتشار«با محدود كردن فيلد » منبع«نشريات در فيلد 
هاي  جو شده مقاله و هاي نشريات جست از ميان تمام مقاله. جو شد و جست1388

هاي بدون استناد جدا و سپس براساس باالترين ميزان  داراي استناد از مقاله
مقاله از  284 منظم يتصادف يريگ نمونه وهيبا استفاده از ش. مرتب شدنداستناد 
مربوط  يها نهيشيپ سپس. مقاله موجود به عنوان نمونه انتخاب شد 1089ميان 

ها در  آن يها استناد ي، به همراه تمامنمونه به دست آمده ي استناددارها به مقاله
 يو بر رو يابيازب 21/5/1389تا  16/5/1389 ي ازعنهفته ي كيمدت 

  . رنديقرار گ ليو تحل هيتا مورد تجز شد رهيفشرده ذخ لوح
 سندگانينو يها با مقاله ياد شده يها مقاله انيم سهيمقاانجام  يبرا نيهمچن

 الزم بود تا از ،آوساينس در فاصله مورد نظر منتشر شده بودندوب ي كه دررانيا
اطالعات كسب  2009تا  2005 يها در طول سال رانيا يعلم داتيمجموع تول

و با  شدمراجعه  ١٠آوساينسبه وب 21/4/1389 خيركار در تا نيا يبرا. شود
به  فيلد تاريخ انتشار كردنو محدود  در فيلد آدرس» ايران«وارد نمودن واژه 

 يها گاهيشامل پاآوساينس وب ياستناد يها هينماتمام  2009تا  2005 يها سال
و  ١٢يعلوم اجتماع ياستناد نامه هي، نما١١جامع علوم يدنااست نامه هينما ياطالعات

پس از  .وجو قرار گرفتمورد جست ١٣يهنر و علوم انسان ياستناد نامه هينما
 يينها يها افتهي. براساس باالترين استناد مرتب شد ها مقاله ج،ينتا شينما

نس آوسايدر وب ي داراي استنادرانيا سندگانينوهاي  مقالهتعداد  كردمشخص 
 اگرفته شد ب ميتصم. بود مقاله 27729، برابر 2009تا  2005 يها در طول سال

 يتصادف يريگ نمونه وهيبا استفاده از ش در پايگاهها  ارائه داده نحوهتوجه به 
مقاله موجود به عنوان نمونه انتخاب  27729 انيمقاله از م 379منظم تعداد 

 ياطالعات گاهينمونه به پا يها قالهمورد نظر انتخاب و م  نمونه نيبنابرا. شود
ها،  داده ليو تحل هيتجز يپس از آن برا. شد رهيجا ذخ در آن ومنتقل  ١٤اندنوت
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 نيچند يو بر رو فرو فرستاده شد اندنوت گاهيشده در پا رهيذخ يها نمونه
 ينمونه بر رو يها مقاله رهيذخعمليات كه  جا از آن. ديگرد رهيفشرده ذخ لوح
استناد  زانيو احتمال داشت كه م مدت زمان زيادي به طول انجاميدفشرده  لوح
تمام اطالعات  21/5/1389 خيباشد، در تار كرده رييمدت تغ نيها در ا مقاله

 گاهيفشرده با استفاده از پا يها لوح يشده بر رو رهيذخ يها مربوط به همه مقاله
غيير يافته بود، قرار گرفت و مواردي كه ت يمورد بررسآوساينس دوباره وب

 نيا ازياطالعات مورد ن يتمامياد شده  خيدر تار بيترت نيبه ا .اصالح شد
هاي مورد نياز  به منظور استخراج داده. فراهم آمد ليو تحل هيتجز يپژوهش برا

فشرده، براساس متغيرهاي  هاي هاي ذخيره شده بر روي لوح از داخل پيشينه
هاي  ها، داده مراجعه به تك تك پيشينهتدوين شد و با  ١٥پژوهش سياهه وارسي

  . الزم ثبت و گردآوري گرديد
  
  هاي پژوهش يافته

 ياستناد هينمايه شده در نما يرانيا يها بين ميزان خوداستنادي مقاله :1فرضيه 
  .دار وجود دارد تفاوت معني نسساي آو و وب رانيعلوم ا

ده در نمايه استنادي علوم هاي ايراني نمايه ش تفاوت بين ميزان خوداستنادي مقاله
. شدبررسي مستقل اي دو نمونهساينس با استفاده از آزمون تي  آو ايران و وب

، بين خوداستنادي 01/0را در سطح داري معنينتايج آزمون آماري تفاوت 
 ساينس نشان داد آو هاي ايراني نمايه شده در نمايه استنادي علوم ايران و وب مقاله

)0001/0=p( .آوساينس  خوداستنادي نويسندگان ايراني در وبين ميانگ)87/1 (
  . بود) 43/0(تر از نمايه استنادي علوم ايران  بيش
علـوم   ياستناد هيشده در نما هينما يرانيا يها استناد به مقاله زانيم نيب: 2 هيفرض

  دار وجود دارد تفاوت معني نسيسا آو و وب رانيا
. مستقل استفاده شد ايري تي دو نمونهن آماوبراي آزمون اين فرضيه از آزم

بين ميزان استناد  01/0نتايج آزمون آماري نشان داد كه تفاوت معناداري در سطح 
حاصل از  هاي  يافته). =0001/0p(وجود داشت هاي ايراني در دو پايگاه به مقاله
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شده در  هينما يرانيا يها استناد به مقاله زانينشان داد كه م هيآزمون فرض
 هينما يرانيا يها استناد به مقاله زانيبرابر م 5/4 باًيتقر) 29/5( نسيآوسا وب

  . بود) 17/1(ران يعلوم ا ياستناد
 هيـ نما گـاه ياز دو پا كيـ در هـر   سـنده ياستناد و تعـداد نو  زانيم نيب: 3فرضيه 

  .رابطه وجود دارد نسيآوسا و وب رانيعلوم ا ياستناد
. يب همبستگي پيرسون استفاده شدبراي بررسي اين رابطه از آزمون ضر

، بنابراين بين ميزان استناد و تعداد نويسنده تأييد نشدي سوم اين پژوهش  فرضيه
آوساينس رابطه وجود  در هر يك از دو پايگاه نمايه استنادي علوم ايران و وب

به تر،  هاي بيشبررسيبا توجه به عدم انجام پژوهشي در اين زمينه . نداشت
 . رسد تر شدن ابعاد مختلف كار، ضروري به نظر ميروشنمنظور 

وجـود   دار يتفاوت معنـ  گاهيدر دو پا سندگانينو يهمكار زانيم نيب: 4فرضيه 
  .دارد
 يهمكار زانيم نيعدم وجود تفاوت معنادار ب اياطالع از وجود  يبرا
  كه يياز آنجا. مستقل انجام شد يا دو نمونه يآزمون ت ،گاهيدر دو پا سندگانينو

 زانيم نيبر تفاوت ب يمبتن پژوهشفرض  بود، 01/0تر از  و كم p=0001/0مقدار 
 نسيسا آو و وب رانيعلوم ا ياستناد هينما گاهيدر دو پا سندگانينو يهمكار

  .شد رفتهيپذ
نتايج حاصل از بررسي اين فرضيه نشان داد كه ميانگين ميزان همكاري 

تر از ميانگين ميزان  بيش) 57/3(آوساينس  هاي ايراني وب نويسندگان مقاله
و تفاوت بود ) 70/2(هاي نمايه استنادي علوم ايران  همكاري نويسندگان مقاله

  . داشتها وجود  بين اين ميانگينداري معني
  چگونه است؟ گاهيدر دو پا سندگانينو يرتبه استناد: 1سوال 

استنادي،  ان خودها براساس ميز با بررسي ميزان استناد دريافتي هر نويسنده، آن
رتبه استنادي ده نويسنده . شدندبندي  ها رتبه استنادي و نيز مجموع استناد دگر

ساينس براساس هر يك  آو در دو پايگاه نمايه استنادي علوم ايران و وبنخست 
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 3-1هاي  از معيارهاي خوداستنادي، دگراستنادي و مجموع استنادها در جدول
   .ه استنشان داده شد

   تعداد كل استنادبراساس  آوساينسو وب نمايه استنادي علوم سندگانينو يرتبه استنادتوزيع  .1جدول 
 آوساينسوب نمايه استنادي علوم ايران

خود دگر استنادي  نام نويسندگان
  استنادي

نام تعداد استناد
  نويسنده

دگر 
  استنادي

خود 
  استنادي

تعداد 
  استناد

 69 10 59نژاديبه 8 3 5 بشارت محمدعلي

 69 10 59حمزوي 7 1 6 سوري علي

 69 10 59مديرشهال 6 1 5 اقبالي عليرضا

 57 22 35هروي 6 5 1 الريجاني باقر

 53 9 44عسگري 4 0 4 اميدوار شبنم

 53 9 44برينك 4 0 4 باكويي فاطمه

 53 9 44اقبال 4 1 3 حالفي حميد رضا

 53 9 44پريرخ 4 2 2 رضازاده محمدرضا

 46 10 36عليزاده 4 0 4 سلمليان هاجر

 46 8 38يميني 4 1 3 طباطبائي عالءالدين

  
  خوداستنادي تعداد راساسبآوساينس و وب نمايه استنادي علوم سندگانينو يرتبه استنادتوزيع  .2جدول 

 آوساينسوب نمايه استنادي علوم ايران

نام  تعداد استناد خود استنادي دگر استنادي  نام نويسندگان
  نويسنده

دگر 
  استنادي

خود 
  استنادي

تعداد 
  استناد

 35 25 10ساري  6 5 1 الريجاني باقر

 35 25 10ستاره 8 3 5 بشارت محمدعلي

 57 22 35هروي 3 3 0 ابوالحسني فريد

 28 19 9موسو 3 3 0 ارزاني حسين

 25 17 8شفيعي 3 3 0 عذرا طباطبايي

 37 16 21عسگر 3 3 0مهاجري تهراني

 37 16 21بارال 4 2 2 رضازاده محمدرضا

 37 16 21بورقي 4 2 2 عزيزي فريدون

 37 16 21مك  3 2 1 پورمتعبد علي

 37 16 21پير 3 2 1 دانشپور مريم السادات
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آوساينس براساس تعداد نمايه استنادي علوم و وب سندگانينو يرتبه استنادتوزيع : 3جدول 
  دگراستنادي

آوساينسوب نمايه استنادي علوم ايران  

دگر  نام نويسندهتعداد استنادخود استناديدگر استنادي نام نويسندگان
استنادي

خود 
 استنادي

تعداد 
 استناد

نژاديبه 7 1 6 سوري علي  59 10 69 

 69 10 59 حمزوي 8 3 5 بشارت محمدعلي

 69 10 59 مديرشهال 6 1 5 اقبالي عليرضا

 53 9 44 عسگري 4 0 4 اميدوار شبنم

 53 9 44 برينك 4 0 4 باكويي فاطمه

ن هاجرسلمليا  53 9 44 اقبال 4 0 4 

 53 9 44 پريرخ 4 1 3 حالفي حميد رضا

 46 8 38 يميني 4 1 3 طباطبائي عالءالدين

 46 10 36 عليزاده 4 1 3 گسكري ريحانه

 57 22 35 هروي 4 2 2 رضازاده محمدرضا
  

به خود اختصاص  گاهيتعداد مقاله را در دو پا نتري شيها ب كدام سازمان .2سوال 
  د؟دهن يم

تهران، علوم  هاي كه دانشگاه آن است انگريب 7مندرج در جدول  هاي داده
پزشكي تهران، تربيت مدرس به طور مشترك در هر دو پايگاه نمايه استنادي 

    .دارندترين توليد مقاله را  آوساينس بيش علوم ايران و وب
  ؟اند كدام گاهيدر دو پا يعلم ديتول نتري شيب يدارا سندگانينو .3سوال

ترين توليد علمي در دو پايگاه نشان داد كه  نتايج بررسي نويسندگان داراي بيش
مقاله در نمايـه اسـتنادي علـوم ايـران و      4بشارت، عزيزي، الريجاني با دارا بودن 

آوسـاينس را بـه خـود اختصـاص     ترين توليد علمي در وب مقاله بيش 5هروي با 
  . ن داده شده استنشا 8نتايج اين بررسي در جدول . دادند
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ترين توليد مقاله در دو پايگاه نمايه استنادي علوم و  هاي داراي بيش سازمانتوزيع  .7جدول 
  نسيسا آو وب

هيتعداد مقاله در نمانتريشيب يها دارا سازمان ساينسآو وبتعداد مقاله در  نتريشيبيها داراسازمان
 علومياستناد

تعداد سازماننام تعداد مقاله
 مقاله

 )نويسنده(سازمان 

 دانشگاه تهران 45 دانشگاه تهران 41

 دانشگاه علوم پزشكي تهران 24 دانشگاه علوم پزشكي تهران 32

 دانشگاه تربيت مدرس 20 دانشگاه تربيت مدرس 28

دانشگاه علوم پزشكي شهيد 20 دانشگاه صنعتي شريف 27
 بهشتي

 ندانشگاه اصفها 13 دانشگاه شيراز 26
 دانشگاه عالمه طباطبايي 13 تهرانواحد دانشگاه آزاد اسالمي، 19

 دانشگاه بوعلي سينا 9 اميركبيرصنعتيدانشگاه 16

 دانشگاه شهيد بهشتي 8 دانشگاه شهيد بهشتي 15

 دانشگاه علوم پزشكي ايران 8 ايران صنعتدانشگاه علم و 13

 زدانشگاه علوم پزشكي تبري 8 دانشگاه فردوسي 12

  
علوم و  ياستناد هينما گاهيدر دو پا علمي ديتول نيتر شيب يدارا نويسندگانتوزيع  .8جدول 

  نسيسا آو وب
در موسسه اطالعات  يعلم ديتول نتري شيبيداراسندگانينو

  يعلم
هيدر نمايعلمديتولنتريشيبيدارا سندگانينو

 علومياستناد
 نويسندگان نام تعداد مقاله نام نويسنده تعداد مقاله

 بشارت محمدعلي 4 هروي، مجيد 5

 عزيزي فريدون 4 ...اميرخاني، ولي  3

 الريجاني باقر 4 مقدم، مجيد 3

 دانشپور مريم السادات 3 موسوي موحدي ، علي اكبر 3

 ارزاني حسين 2 تنگستاني نژاد، شهرام 3

 اسفيداني محمد رحيم 2 عبداللهي، محمد 2

 اقبالي عليرضا 2 آبكنار 2

 بزاز زادگان نيلوفر 2 عليزاده، نادر 2

 پورمتعبد علي 2 ژاد، محمداناري عباسي ن 2

 تقوي مهدي 2 بامحرم، فاطمه 2
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  نسيسا آو علوم و وب ياستناد هينما گاهيدر دو پاهاي موضوعي  مقايسه حوزه .1نمودار
  

  نمايه استنادي علوم ايران براساس تعداد كل استنادمقاله پر استناد  توزيع ده .9جدول 
سال  عنوان مقاله

 انتشار
تعداد 
 استناد

 دگراستنادي وداستناديخ

 6 1 7 1384 سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي

 4 0 4 1384مشكالت آموزش باليني از نظر دانشجويان مامايي دانشگاه علوم

 3 1 4 1384 بي ثباتي صادرات نفت و رشد اقتصادي در ايران

 3 1 4 1384 فعل مركب در زبان فارسي

 3 0 3 1384 اني بر كيفيت روابط اجتماعيبررسي تاثير هوش هيج

توان پس انداز خانوارهاي روستايي و آثار آن بر مشاركت روستاييان
 در فرايند توسعه

1384 3 1 2 

Recent Advances in Synthesis of New 
Polymers by Living Free Radical Polymerization 

2006 3 1 2 

 0 3 3 1384 1380سالفراواني ديابت نوع دو در ايران در

بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شركت هاي
 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1385 2 0 2 

بررسي رابطه بين توزيع درآمد و افزايش توليد در اقتصاد ايران با
 استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي

1384 2 0 2 
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 فراواني

علوم كشاورزي فني و مهندسي علوم پايه علوم پزشكي

  يحوزه موضوع

نمايه استنادي علوم ايران

علوم انساني و علوم 
 اجتماعي

موسسه اطالعات علمي
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  براساس تعداد خوداستنادي رانيعلوم ا ياستناد هيده مقاله پر استناد نماتوزيع  .10جدول 
تعداد  سال انتشار عنوان مقاله

 استناد
 دگراستنادي خوداستنادي

 0 3 3 1384 1380فراواني ديابت نوع دو در ايران در سال

 0 2 2 1384 چشم انداز توسعه پايدار شرق ايران

چراي گوسفند با استفاده ازمدل تعيين شايستگي مراتع براي
GIS) منطقه طالقان: مطالعه موردي( 

1384 2 2 0 

فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان
 نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران 

1384 2 2 0 

تشخيص و غربالگري بيماري ديستروفي عضالني دوشن و بكر با
 شرقيان چندگانه در آذربايج PCRاستفاده از تكنيك 

13852 2 0 

جداسازي و تكثير سلولهاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان
  NMRIموش 

13852 2 0 

 6 1 7 1384 سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي

 3 1 4 1384 بي ثباتي صادرات نفت و رشد اقتصادي در ايران

 3 1 13844 فعل مركب در زبان فارسي

ن پس انداز خانوارهاي روستايي و آثار آن بر مشاركتتوا
 روستاييان در فرايند توسعه

13843 1 2 

  براساس تعداد دگراستنادي رانيعلوم ا ياستناد هيده مقاله پراستناد نماتوزيع  .11جدول 
سال عنوان مقاله

 انتشار
تعداد 
 استناد

 دگراستنادي خوداستنادي

 6 1 7 1384 اديسرمايه اجتماعي و عملكرد اقتص

مشكالت آموزش باليني از نظر دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي
 بابل

1384 4 0 4 

 3 1 4 1384 بي ثباتي صادرات نفت و رشد اقتصادي در ايران

 3 1 4 1384 فعل مركب در زبان فارسي

 3 0 3 1384 بررسي تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماعي

از خانوارهاي روستايي و آثار آن بر مشاركت روستاييان درتوان پس اند
 فرايند توسعه

1384 3 1 2 

Recent Advances in Synthesis of New Polymers by 
Living Free Radical Polymerization 

2006 3 1 2 

بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شركت هاي
  بهادار تهرانپذيرفته شده در بورس اوراق 

1385 2 0 2 

بررسي رابطه بين توزيع درآمد و افزايش توليد در اقتصاد ايران با
 استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي

1384 2 0 2 

ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشكده مديريت و اطالع رساني
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1385 2 0 2 
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  چگونه است؟ گاهيها در دو پا مقاله يموضوع عيتوز .4سوال
هاي در دو  شود توزيع موضوعي مقالهمشاهده مي 1نمودار همان گونه كه در 

مقاله  151حوزه موضوعي علوم انساني و اجتماعي با  پايگاه حاكي از آن است كه
ها را به خود اختصاص داده  تري از مقاله در نمايه استنادي علوم ايران سهم بيش

ساينس ايران از تعداد  آو مقاله در وب 210وزه موضوعي علوم پايه با است، و ح
علوم پزشكي در مقايسه با موضوعات ديگر . تري برخوردار بوده استبيش  مقاله

  . تقريباً از ميزان مشابهي در هر دو پايگاه برخوردار است
  

  كدام است؟ گاهيمقاله در دو پا نيپراستنادتر .5سوال 
و  رانيعلوم ا ياستناد هينما گاهيدو پا يها مقاله نيراستنادترپبراي اطالع از 

مورد  هاي مقالهي، دگراستناد ،يبراساس تعداد استناد، خوداستناد نسيسا آو وب
 .مرتب شدند يو دگراستناد يتعداد استناد، خوداستناد نيترشينظر براساس ب

داستنادي كمي هستند و ها داراي خو نتايج نشان داد كه تقريباً پراستنادترين مقاله
نتايج اين بررسي در . ها است ها به دليل مجموع دگراستنادي آن در صدر بودن آن

  .ترسيم شده است 14- 9هاي جدول
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  ساينس براساس تعداد استناد آو وب  ده مقاله پر استنادتوزيع  .12جدول 
دگر عنوان مقاله

 استنادي
تعداد  خود استنادي

 استناد
 تشارسال ان

Kinetic study on photocatalytic degradation of CI Acid 
Yellow 23 by ZnO photocatalyst 

59 10 69 2006 

Chemical differences between white and gray mineral 
trioxide aggregate 

44 9 53 2005 

Dodecylsulfate-doped polypyrrole film prepared by 
electrochemical fiber coating technique for headspace solid-
phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons  

35 8 43 2005 

Plasmons and the spectral function of graphene 21 16 37 2008 
Coupled oscillators as models of quintom dark energy 10 25 35 2008 
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2). A mild, 
reusable and highly efficient heterogeneous catalyst for the 
synthesis of 14-aryl or alkyl-14-H-dibenzo a,j xanthenes 

25 6 31 2007 

Human bocavirus in Iranian children with acute 
respiratory infections 

29 2 31 2007 

Simultaneous preconcentration of Cu, Fe and Pb as 
methylthymol blue complexes on naphthalene adsorbent 
and flame atomic absorption determination 

27 1 28 2005 

Removal of CI Acid Orange 7 from aqueous solution by 
UV irradiation in the presence of ZnO nanopowder 

22 3 25 2007 

Cavity soliton laser based on VCSEL with saturable 
absorber 

19 4 23 2005 

  
  براساس تعداد خوداستناديساينس  آو ده مقاله پر استناد وبتوزيع  .13جدول 

دگر  عنوان مقاله
 استنادي

تعداد
 استناد

خود 
 استنادي

 سال انتشار

Coupled oscillators as models of quintom dark energy 10 35 25 2008 
Plasmons and the spectral function of graphene 21 37 16 2008 
Padmakar-Ivan (PI) index of HAC(5)C(7) r,p nanotubes 1 15 14 2008 
Electrocatalytic oxidation and determination of deferasirox 
and deferiprone on a nickel oxyhydroxide-modified electrode 

7 20 13 2008 

On-fiber standardization technique for solid-coated solid-
phase microextraction 

4 17 13 2007 

Room-temperature indentation creep of lead-free Sn-5%Sb 
solder alloy 

2 14 12 2005 

Comparison of approaches to quantum correction of black 
hole thermodynamics 

12 23 11 2006 

Simultaneous X-linking and antimicrobial finishing of cotton 
fabric 

7 18 11 2007 

Taub-NUT/bolt black holes in Gauss-Bonnet-Maxwell 
gravity 

7 18 11 2006 

Fluoride determination in some mouth wash preparations by 
a novel La(III) graphite coated membrane sensor based on 
amitraz  

7 18 11 2005 
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   يساينس براساس دگراستناد  آو ده مقاله پر استناد وبتوزيع  .14جدول 
تعداد عنوان مقاله

 استناد
خود
 استنادي

دگر
 استنادي

سال 
 انتشار

Kinetic study on photocatalytic degradation of CI Acid 
Yellow 23 by ZnO photocatalyst 

69 10 59 2006 

Chemical differences between white and gray mineral 
trioxide aggregate 

53 9 44 2005 

Dodecylsulfate-doped polypyrrole film prepared by 
electrochemical fiber coating technique for headspace solid-
phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons  

43 8 35 2005 

Human bocavirus in Iranian children with acute 
respiratory infections 

31 2 29 2007 

Simultaneous preconcentration of Cu, Fe and Pb as 
methylthymol blue complexes on naphthalene adsorbent and 
flame atomic absorption determination 

28 1 27 2005 

Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): A mild, 
reusable and highly efficient heterogeneous catalyst for the 
synthesis of 14-aryl or alkyl-14-H-dibenzo a,j xanthenes 

31 6 25 2007 

On the implementation of a multi-surface kinematic 
hardening plasticity and its applications 

23 0 23 2005 

Removal of CI Acid Orange 7 from aqueous solution by 
UV irradiation in the presence of ZnO nanopowder 

25 3 22 2007 

Plasmons and the spectral function of graphene 37 16 21 2008 
Cavity soliton laser based on VCSEL with saturable 
absorber 

23 4 19 2005 

  
 يرانيا يها مقالهمحل چاپ  يكشورهاتوزيع  .15جدول 

 كشور مجله فراواني كشور مجله فراواني
 امريكا 101 سنگاپور 3

 انگلستان 90 فرانسه 3

 هلند 82 اسكاتلند 2

 آلمان 16 ايرلند 2

15 رزيلب 2  سوئيس

 ايران 7 امارات 2

 هند 7 اسپانيا 1

 ژاپن 6 بلژيك 1

 استراليا 5 پاكستان 1

 ايتاليا 5 چك 1

 كانادا 5 روماني 1

 لهستان 5 كرواسي 1

 اسلواكي 4 نروژ 1

 چين 4 نيجريه 1
 عربستان سعودي 4 
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  شده است؟ كدام كشورها منتشر يها در مجله تر شيب يرانيا يها مقاله. 6سوال 
نويسندگان ايراني  ال نشان داد كهوپاسخ به اين س درنتايج به دست آمده 

تر در كشورهاي اياالت متحده امريكا، انگلستان، هلند،  هاي خود را بيش مقاله
نشان داده شده  15اين نتايج در جدول . رسانند آلمان و سوئيس به چاپ مي

  . است
  
  گيري نتيجهبحث و  

 پايگاه در شده نمايه ايراني علمي هاي ميزان خوداستنادي مقاله اي مقايسه بررسي
 يخوداستناد زانيم نيانگيمنشان داد كه  ايران علوم استنادي نمايه و آوساينس وب
 زانيم نيانگيو م 87/1برابر  نسيسا آو شده در وب هينما يرانيا يها مقاله

. است 43/0برابر با  رانيعلوم ا ياستناد هيدر نما يرانيا يها مقاله يخوداستناد
در  يرانيا سندگانينو يخوداستناد دادنشان  نيز انجام آزمون آماري مربوط

 ،تفاوت رسد به نظر مي .است رانيعلوم ا ياستناد هياز نما تر شيب نسيآوسا وب
ها در ميزان استناد  دو پايگاه و نيز تفاوت آن هاي موضوعي در سهم حوزه ناشي از

جوكار و ابراهيمي ، )1386(هاي يلپاني و حيدري  شپژوه. دريافتي باشد
 كه دندعتقم هاآن. كرد تأييد را امر اين نيز) 2003(، و اكسنس )1386(

   .دارد قرار موضوعي عوامل تأثير تحت خوداستنادي
در هر دو  يرانيا يها استناد به مقاله زانيم نيب يتفاوت معنادارنتايج نشان داد 

 نسيآوسا شده در وب هينما يرانيا يها استناد به مقاله انزيو م داشتوجود  گاهيپا
 رانيعلوم ا ياستناد هينما يرانيا يها استناد به مقاله زانيبرابر م 5/4 بايتقر) 29/5(
 ايراني پژوهشگران بعضي اعتماد عدم و زبان بحثرسد به نظر مي .بود) 17/1(
آوساينس و   ودن وبالمللي ب بين كشور، داخل علمي هاي مجله هايمقاله به
ترغيب  .تر آن توجيه مناسبي براي اين موضوع باشدبودن بيشپذير  يتؤر

هاي علمي داخلي به ويژه در حوزه علوم انساني و  پژوهشگران به استفاده از مجله
 كيفيت افزايش براي علمي هاي مجله به كافي بودجه علوم اجتماعي، اختصاص
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 تواند باعث افزايش ميزان خارجي مي ويسندگانن همكاري با مقاله انتشار ها و آن
برخي هر چند در . المللي گردد بين سطح در علمي هاي مجله پذيري رؤيت

نشان داده شد ها وجود رابطه ميان ميزان خوداستنادي و تعداد نويسندگان  پژوهش
 نيباما وجود رابطه  ،)1386؛ عامل، 2003؛ اكسنس، 1995ديميتروف و آرليچ، (
و  رانيعلوم ا ياستناد هينما گاهياز دو پا كيدر هر  سندهيستناد و تعداد نوا زانيم

در پژوهشي كه روي ) 1389(نوكاريزي، سهيلي و دانش  .تأييد نشد نسيآوسا وب
 376توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه بيرجند انجام دادند، دريافتند كه از كل 

، 2009تا 1992هاي در طي سالاستناد انجام شده به توليدات دانشگاه بيرجند 
به در نتيجه . استناد فقط به يك اثر از يكي از پژوهشگران آن دانشگاه بود 238

تري از تعداد نويسندگان  رسد ماهيت كار و توانايي پژوهشگر تأثير بيشنظر مي
تر به  هاي بيشهاي زياد در اين زمينه، بررسياما با توجه به نبود پژوهش. دارد

 زانيم نيانگيم. رسد تر شدن ابعاد مختلف كار، ضروري به نظر مينمنظور روش
 نيانگياز م تر شيب) 57/3( نسيآوسا وب يرانيا يها مقاله سندگانينو يهمكار

و  بود) 70/2( رانيعلوم ا ياستناد هينما يها مقاله سندگانينو يهمكار زانيم
ميزان مشاركت  ،بهتر بيانيبه  .داشتوجود  ها نيانگيم نيا نيب يداريمعنتفاوت 

تر از مواقعي المللي بسيار بيش نويسندگان ايراني به هنگام حضور در عرصه بين
 رسدبه نظر مي. سازند هاي خود را منتشر مي است كه در مجالت داخلي مقاله

هاي حاصل از همكاري چند  تري به مقالهالمللي اهميت بيش هاي علمي بين مجله
عدم امكان استفاده از . نداها معتبرتر ها اين نوع مقاله ر آندهند و از نظ نويسنده مي
هاي علمي و پژوهشي داخلي، و المللي براي چاپ مقاله در مجلههمكاري بين

در اين نيز نبود روحيه كار گروهي در بين پژوهشگران داخلي نسبت به خارجي 
نيز به ) 2005( ديگران و روئيز پژوهش نتايج. رسدزمينه خيلي مؤثر به نظر مي

 ياستناد هيدر نما سندهينو نيپراستنادتر.داردموضوع  اشاره به همينطور مشابه 
 سندهينو نيو پراستنادتر يو اجتماع يمتعلق به حوزه علوم انسان رانيعلوم ا
همان  اين نويسندگان تقريباً .بود يمهندس يمتعلق به حوزه فن نسيآوسا وب
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كه بررسي  ضمن آن. اند االتري نيز داشتهافرادي هستند كه باروري انتشاراتي ب
سهم حوزه موضوعي علوم انساني داد هاي موضوعي در دو پايگاه نيز نشان  حوزه

بيش  نسيآوسا وبو اجتماعي در نمايه استنادي علوم ايران و حوزه علوم پايه در 
ترين استناد را در هر هايي كه بيش بر همين اساس مقاله. بوداز ساير موضوعات 

حوزه علوم انساني و اجتماعي در نيز به ترتيب  ،از دو پايگاه دريافت داشتند يك
. بودند نسيآوسا وبدر پايگاه نمايه استنادي علوم ايران و حوزه علوم پايه در 

 توان گفتمي ،مهندسي و فني و پايه علوم هاي رشته ماهيتبا توجه به  چنينهم
 دنيا تمام درو  وابسته نيستندفرهنگ  تقريباًهاي مورد بحث در اين علوم موضوع

 علوم حوزه اما. گيرندمشابه مورد بررسي و استفاده قرار مي به شكلي نسبتاً
و  است كشور هر اقتصاد و سياست جامعه، فرهنگ، از متأثر اجتماعي و انساني
 اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، مسائل منطقه و كشور هر درچون 
 در اجتماعي و انساني علوم حوزه در مطرح مسائل ابراين، بناست حاكم مختلفي

 به. باشد متفاوت بسيار ي ديگركشور در مطرح مسائل با است ممكن يك كشور
 ماهيت خاطر به اغلب را داخلي مسائل بايد حوزه اين نويسندگان دليل همين

ان، تهر يها دانشگاهنتايج نشان داد .كنند منتشر داخلي نشريات در هاآن متفاوت
 هينما گاهيمدرس به طور مشترك در هر دو پا تيتهران، ترب يعلوم پزشك

. مقاله را دارا هستند ديتول نيتر شيب نسيآوسا و وب رانيعلوم ا ياستناد
 ترين عمده در رديفهاي متمادي همواره  برده شده در طول سال هاي نام دانشگاه

برند و اين  پايتخت به سر ميو هر سه در  اند در ايران بوده  مراكز توليد مقاله
تر منابع مالي و امكانات پژوهشي در اين ناشي از تمركز بيشمسأله ممكن است 

بنابراين الزم و ضروري است تا بودجه پژوهشي كشور به طور . منطقه باشد
ها و مؤسسات آموزش عالي سطح كشور توزيع شود و عادالنه ميان دانشگاه
پژوهشگران ساير نقاط ايران خارج از شهر تهران تري به اهتمام و توجه افزون

 . مبذول گردد



  143  _____________________ علوم استنادي نمايه در شده نمايه ايراني علمي هاي مقاله وضعيت  مقايسه

 

انگلستان،  كا،يمرا يدر كشورها تر شيخود را ب يها مقاله يرانيا سندگانينو
 ياطالعات علم ديدر تول كايمرا. رسانند يبه چاپ م سيهلند، آلمان و سوئ

و  رديگ يقرار م جايگاه نخست توليد علم جهاندر  اختالفي زيادبا  همواره
 يها مجله نيتر شيب دهد، يبه خود اختصاص م زيتعداد استناد را ن نيتر شيب

مربوط به  ياطالعات علم سسهؤمشده در  هينما نيزو  ايمنتشر شده در سطح دن
رسد كه  بنابراين طبيعي به نظر مي. استاين كشور و كشورهاي غربي 

ر دنيا تمايل داشته پژوهشگران ايراني نظير بسياري از همكاران خود در سراس
شايد از  .هايي منتشر سازند خود را در چنين مجلههاي پژوهشباشند تا نتيجه 

داليل عمده ميزان همكاري زياد با كشورهاي ياد شده، زبان انگليسي به عنوان 
آموخته شدن يا گذراندن فرصت مطالعاتي زبان استاندارد آن كشورها، محل دانش

-تر مجالت نمايه شده در وبرها، و انتشار بيشبرخي پژوهشگران در آن كشو
همه اين عوامل ممكن است بر انتخاب پژوهشگر . آوساينس در آن كشورها باشد
به طور كلي و با در نظر گرفتن ماهيت هر يك از . از اين كشورها تأثيرگذار باشد

توان گفت ضرورت  ، مينسيآوسا وبدو پايگاه نمايه استنادي علوم ايران و 
به حوزه علوم انساني و اجتماعي در ايران بروز نموده است و اثرات  توجه

هاي اين حوزه به ويژه در نمايه  ابتدايي اندك توجه مسؤوالن امر در تعداد مقاله
در  اما. استنادي علوم ايران و نيز ميزان استفاده از اين توليدات قابل مشاهده است

كه هنوز فاصله زيادي ميان ميزان دهد  هر حال مقايسه اين دو پايگاه نشان مي
وجود دارد و اين خود  نسيآوسا وباستفاده از توليدات علمي اين پايگاه و 

گذاران عرصه علم و مستلزم توجه و اهتمام بيشتر و مداوم مسؤوالن و سياست
  . فناوري كشور است

  
  

  ها پي نوشت
  

1. ISC  

2. Web Of Science 
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3. Gao &Guan 

4. Moed  

5. Ruiz  

6 . CubaCiencias 

7. Ma & Guan 

8  . SCI 

9 . http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa 

10 . www.isiknowledge.com 

11 . SCIE 

12 . SSCI  

13 . A & HCI 

14 . Endnote 

15 . Check list 
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