


Self- Citation 
 

 :گـردآورنده
 کــوثر اســکینی

 ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکیکارشناسی 
 





 استناد

استناد از اصول اساسی تألیف پژوهشی است و اثری در جامعه علمی با اقبال  
روبرو می شود که در رعایت این اصل، دقت و تالش الزم در آن صورت  

 (1).گرفته باشد و مطالب استناد شده گویا و صریح باشند

[1]Haghighi M. Application of citations in scientific writing. Journal of Psychology and Education 2002; 32(2): 215-32. Available 
at: http://jpsyedu.ut.ac.ir/article_10618_1065.html. [In Persian] 



 پناه واگذاشتن، چیزی به پشت معنی به استناد واژه دهخدا، نامه لغت در
  تعریف دیگری چیز هر یا حدیث آیه، به کردن سند و آوردن سند دادن،
 (3).است شده

 دادن قرار سند معنای به استناد
  یا کردن چیزی بر تکیه چیزی،
 باشد می دادن قرار سند را سخنی

 دانش از استفاده نوعی بیانگر و
 (2).است پیشین

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران: تهران. در دایرة المعارف کتابداری و اطالع رسانی.  استناد(. 1381)مدیرامانی، پروانه [ 2]
مجله روانشناسی و علوم . "چاله ها و چالشها: استناد در آثار علمی". نقل در حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم. "استناد کردن"و  "استناد"ذیل . 2لغت نامه، ج . دهخدا، علی اکبر [3]

 .95-65:(1383)2تربیتی، دوره سی و چهارم، 



 ..ادامه

استناد اشاره به سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است و نویسندگان به آثاری ارجاع 
می دهند که با نوشته آنان ربط موضوعی دارد، تا بدین وسیله کار خود را اعتبار بخشنند،  
به عنوان شاهد از آنها استفاده می کنند تا سخن خود را تأیید نمایند؛ یا تفناوت رویکنرد   

 (4).آنها را با نقطه نظرات نظریه پردازانه خویش بیان کنند

 .1381هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه، : تهران. آئین نگارش علمی. حری، عباس[4]



 ..ادامه

از آنجایی که از میزان استناد به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت مجالت، مورد 
توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است، زیاد بودن میزان استناد به مقاله یا مجله را می 

 (5).توان تا حد زیادی به منزله باال بودن کیفیت آن مقاله یا مجله در نظر گرفت
 

[5]Sharifi V. Citation Analysis. New Cognitive Science 2003; 5(3): 96-8. Available at: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68113820315.pdf. [In 
Persian] 



با وجود اهمیت کیفیت مجالت و لزوم ارزیابی آن با تکیه بر شاخص های شنناخته شنده   
ارزیابی کیفیت مجالت، باید اذعان داشت که به منظور حفن  و تنداوم کیفینت مجنالت،     

 (6).مجالت نیز توجه داشتخود استنادی باید به عوامل دیگری از جمله میزان 

[6] MacRoberts MH, MacRoberts BR. Problems of Citation Analysis: A Critical Review. Journal of the American Society for Information 
Science 1989; 40(5): 342-9. 



 



 (7).روشن است که تعدادی از استنادها را خوداستنادی تشکیل میدهد

 
رفتاری که در آن، مؤلف اثر به : در تعریف خوداستنادی چنین عنوان می کند« دیوداتو»

یکی بودن مؤلف در مدرک استنادکننده و  . )مدرک یا مدارکی از خود استفاده می کند
 (8)(.استناد شونده

 

اصطالح خوداستنادی برخی اوقات تنها برای مواردی استفاده می شود که فرد تنها مؤلف و یا اولین 
 (9).نویسنده آن مدرک باشد

بر اساس پایگاه  1386تا  1382استنادی در دو نشریة فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی در سالهای  -مطالعه تطبیقی میزان خود. مرضیه, گل تاجی, عبدالرسول, جوکار[ 8],[7]
 .110-91((: 49پیاپی ) 1شماره )13 ;1389, فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی. گزارشهای استنادی نشریه های فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

[9] Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. New York: The Haworth Press. 



 پیشتر که است خود مدارک به واحد یک دادن ارجاع عمل خوداستنادی
 که چرا باشد عادی فعالیت یک تواند می خوداستنادی .است شده منتشر
 و خود پیشین های یافته از ترکیبی اساس بر را جدید های ایده محققین
 (10).دهند می توسعه محققین سایر

 .1395(. 2جلد )مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی سنجش علم . "خوداستادی مجالت  حوزه زیست شناسی سلولی". کرامت فر، عبدالصمد؛ رفیعی، محدثه؛ نورمحمدی، حمزه علی[ 10]



اگر مقاله استنادکننده یک یا چند . خوداستنادی با معانی مختلفی استفاده شده است
نویسنده مشترک با مقاله استنادشده داشته باشد، معموالً این خصیصه به عنوان 

 (11). تعریف می شود« خوداستنادی»

 

[11] Rousseau, R. , Egghe, L. (1990). Introduction to infometrics quantitative methods in library, documentation and information science. 
Amesterdam: Elsevier Science Publishers. 



 انواع خوداستنادی



o     ارجاع به مقاالت منتشر شده در مجله ای که مقالنه اسنتنادکننده در آن چناد شنده
 (12) .نامیده می شود«  Journal Self-Citationخوداستنادی مجله »

 
o   خوداسنتنادی  »استنادهای مقاالت تألیفی افراد به سازمانی که در آن کار منی کننند

 (12). نامیده می شود«  Institutional Self-Citationسازمانی 

 
o   در برخی موارد نویسنده اول اثر به خود استناد نمی کند بلکه نویسندگان همکنار بنه

معنروف  « خوداستنادی پنهنان »آن اثر استناد می کنند، که این نوع خوداستنادی به 
 (13). است

 
 

 
 
[12] Rousseau, R. , Egghe, L. (1990). Introduction to infometrics quantitative methods in library, documentation and information  

science. Amesterdam: Elsevier Science Publishers. 
[13] Tiew, W.S. (2000). “Characteristics of Self-citations in Journal of Natural Rubber Research 1988- 
1997 : A Ten-year Bibliometric Study”. Malaysian Journal of Library & Information Science, 5(1), P. 95-104.  
 



بدان باشند مشترک کشور از دو هر استنادشونده و استنادکننده منبع اگر 
 و تعصب دلیل به نویسندگان از برخی .شود می گفته «ملی یا کشوری خوداستنادی»

 (14) .کنند استناد خود کشور آثار به فقط است ممکن داوری پیش

«زبانی خوداستنادی Language Self-Citation» مؤلفان یا مؤلف استناد از نشان که 
 .دارد مادری زبان آثار به

نامند می «ای رشته خوداستنادی» را آن که مطالعه مورد حوزه مدارک به استناد. 
وب صفحه» خوداستنادی Web page Self-Citation» صفحات به استناد بیانگر که 

 (15) .است نویسندگان یا نویسنده وب

[14] Glanzel, W. & Schubert, A. (2005). Domesticity and Internationality in Co-Authorship, References and Citationd. Scientometrics, 
65(3), 323-342. 
[15] Rousseau, R. "Temporal differences in self-citation rates of scientific journals". Scientometrics, Vol.44, No.3 (1999): 521- 531. 



 (  16): الوانی خوداستنادی نویسندگان را به دو دسته تقسیم بندی کرده است

 
 خوداستنادی درزمانیDiachronous self-citation 
 خوداستنادی هم زمانی  Syschronous self-citation 

 

[16] Lawani, S. M. (1982). On the Heterogeneity and Classification of Author Self-Citations. Journal of the American Society for Information 
Science, 33, 281-284. 



 :خوداستنادی هم زمانی
o خوداستنادی هم زمانی، استنادی است که یک نویسنده به آثار پیشین خود می دهد

یه به عبارتی، زمانی که نویسنده در جدیدترین مقاله ای به مقاله های پیشین خود 
 .ارجاع دهد، خوداستنادی هم زمانی رخ داده است

 
o در واقع، درصد ارجاع هایی که یک نویسنده در پایان مقاله به خود می دهد نسبت به

 (17). کل منابع استناد شده در آن مقاله را خوداستنادی هم زمانی می گویند

 

[17] Lawani, S. M. (1982). On the Heterogeneity and Classification of Author Self-Citations. Journal of the American Society for Information 
Science, 33, 281-284. 



 :خوداستنادی درزمانی نویسنده
o ،زمانی که مقاله ای در فهرست مأخذ مقاله های بعدی یک نویسنده ظاهر شود

 (18). خوداستنادی درزمانی رخ داده است
 

[18] Lawani, S. M. (1982). On the Heterogeneity and Classification of Author Self-Citations. Journal of the American Society for Information 
Science, 33, 281-284. 



oاز یکـی جزء خوداسـتنادی 
 بخش و است ارجـاع انواع

 کـل از بزرگــی نسـبتاً
 می تشکیل را اســتنادها

 (20) .دهند

o یکــی از لــااش هــای
مهـــر در ارزیـــابی  
برونــدادهای می ــی  

 (19). پژوهشگران است

 خــوداســــــتنادی  

[19] Sharifi V. Citation Analysis. New Cognitive Science 2003; 5(3): 96-8. Available at: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68113820315.pdf. 
[In Persian] 

فصلنامه علوم کتابداری و اطالع رسانی و . " DOAJو  ISIتعیین رابطه بین خوداستنادی و ضریب تأثیر در مجالت دسترسی آزاد حوزه علوم پایه در پایگاه های اطالعاتی ". ترابیان، رودابه [20]
 .33-25. 1388، پاییز (6)سال دوم، شماره . فناوری اطالعات

 



وقتی نویسنده ای به اثر خود استناد می کند نوعی مردودی در اذهان عمومی  
از جمله انگیزه هایی که منتقدان برای خوداستنادی برشمرده . ایجاد می شود

 (21). اند دالیل سیاسی و خود تمجیدی می باشد

 

[21] 13. Snyder, H.W.; Bonzi, S. "An enquiry into the behavior of author self citation". Learned Information, (1989): 147- 151. 



 :جمله از دارد، وجود خوداستنادی برای نیز معتبری دالیل اما
است؛ اعتبار دارای و اطمینان مورد یا تنهاست آن در نویسنده 
و اوست؛ قبلی تحنقیق ادامنه اثر یا کند می کار نظر مورد حوزه در نویسنده  

 یا و (22) دهد می ارجاع آن به کند تکرار را قبلی کار اینکه جای به نویسنده
 (23) .کند می استناد خود به ای حرفه اعتبار برای

[22] 13. Snyder, H.W.; Bonzi, S. "An enquiry into the behavior of author self citation". Learned Information, (1989): 147- 151. 
[23] Hyland, Ken. "Self-citation and self-reference: credibility and promotion in academic publication". Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, Vol.54, No.3 (2003): 251-259. 
 



 خوداستنادی از نظر موافقان آن

  غیرقابل خویش ب استناد موارد از بعضی در
  های داده که است زمانی آن و است اجتناب
  منحصراً خاص حوزه یک در شده منتشر
 (24) .باشد خاصی گروه یا فرد به مربوط

[24] Gami, A. S. & Montori, V. M. & Wilczynski, N. L. & Haynes, R. B. (2004). Author Self-Citation in the Diabetes Literature. Canadian Medical 
Association Journal, 170(13), 1925-1927. 



 مخاافان آنخوداستنادی از نظر 

 (25). خوداستنادی ها تالش پژوهشگران را بر جامعه علمی نشان نمی دهد

[25] Aksnes. D.W.(2003). A Macro study of Self-Citation. Scientometrics, 56 (2), 235-246. 
[26] Lawani, S. M. (1982). On the Heterogeneity and Classification of Author Self-Citations. Journal of the American Society for Information 
Science, 33, 281-284. 
 

 کاذب افزایش بر مؤثر عوامل از یکی خوداستنادی
 متخصصان سوی از که هاست مجله تأثیر ضریب
 (26) .است گرفته قرار انتقاد مورد همواره سنجی علم



خوداستنادی در بسیاری از موارد باعث افزایش شاخص های تحلیل استنادی از جمله  
فاکتور ضریب تأثیر و یا شاخص آنی مجالت می شود و این میزان را به شکل بسیار 

 .نامتعارف تحت تأثیر قرار می دهد

 
و استفاده بیش از حد از   درصدی از کل استنادها شامل خوداستنادی مجله و مؤلف است
 (27). این موضوع باعث می شود که رتبه مجله در سطح باال قرار گیرد

[27] Ghane MR. Correlation between Self - Citation and Impact Factor in Persian Journal Citation Report's Medical Journals. Health information 
management 2009; 6(1): 53-64. 



  علمی متون در را خوداستنادی میزان پژوهشگران از بعضی
  20 از بیش خوداستنادی و دانند می قبول قابل درصد 20 تا

 (28) .کنند می محسوب غیرمنطقی و ساز مشکل را درصد

[28] Tagliacozzo, R. (1977). Self-Citation in Scientific Literature. Journal of Documentation, 33, 251-265. 



 اخالقخوداستنادی از نظر 

 تر سریع و بهتر هرچه درک در داوران و خوانندگان راهنمایی منظور به خوداستنادی
 الزامی و منطقی امری پذیرد انجام منظور این به که زمانی تا لذا است پژوهش یک نتایج
 .رود می شمار به نیز
 
 برای کاذب اعتبار ایجاد یا مقاالت به استناد افزایش تنها آن انجام از هدف که زمانی اما

  مؤسسات و افراد فریب باعث که جایی آن از است، مجالت و تحقیقاتی مراکز نویسندگان،
 با کامل تقابل در عمل این عالوه، به .رود می شمار به غیراخالقی شود، می تحقیقاتی
 (29) .است راستگویی و صداقت چون هم ای حرفه اخالق اصول

 .92، آذر 5مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دوره ششم، شماره . "خوداستنادی در آیینه اخالق"(. 1392. )سعادت، سهیل. خاجی، علی[ 29]



 خوداستنادی غیرضروریبرای کاهش اقدامات 

سردبیران و نویسندگان توجه یا آگاهی عدم تواند می عمل این به اقدام دالیل از یکی 
 خصوص این در رسانی اطالع لذا .باشد موضوع به نسبت تحقیقاتی مراکز مسؤوالن و

 .کند کمک امر این کاهش به است ممکن
 
استناد به که قسمتی در پژوهشگران و تحقیقاتی مراکز ارزشیابی ی نحوه در بازنگری 

 مراکز بندی رتبه در خوداستنادی نامطلوب اثر دادن نشان .است نظر مد مقاالت به
 بندی رتبه ی ارائه مثال، عنوان به .شود واقع مفید پیشگیری در تواند می تحقیقاتی
 (30) .ساالنه درگزارش (خوداستنادی ی محاسبه بدون و با) حالت دو در مراکز

 .92، آذر 5مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دوره ششم، شماره . "خوداستنادی در آیینه اخالق"(. 1392. )سعادت، سهیل. خاجی، علی[ 30]



Thank You 



 


