
لزوم بازنگری در سیاست تشویق مقاالت پراستناد و داغ

دههــا هــزار مقالــه بــا خوداســتنادی بیــش از حــد متعــارف در دســته مقــاالت پراســتناد و داغ قــرار می گیرنــد. بــا 
پراهمیت تــر شــدن اســتناد، موسســات آمــوزش عالــی نیــاز دارنــد تــا پژوهشــگران را بــا راهکارهــای علمــی افزایــش 

اســتنادها آشــنا کــرده و در سیاســت های تشــویق مقــاالت بــر اســاس میــزان خوداســتنادی بازنگــری نماینــد.

توجــه نظام هــای آمــوزش عالــی در کشــورهای مختلــف بــه 
اســتناد بیشــتر شــده اســت. بــه مــوازات ایــن مســئله، حساســیت 
بــه خوداســتنادی نویســندگان در دنیــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. 
ــخیص  ــتنادی، تش ــای اس ــعه پایگاه ه ــا توس ــان ب ــن می در ای
ــده  ــه گذشــته ســاده تر گردی خوداســتنادی نویســندگان نســبت ب
اســت. مثــاًل، در آخریــن فهرســت اعالمی پژوهشــگران پراســتناد 
)Highly-cited researchers( آن دســته از محققانــی کــه میــزان 
ــا داشــتن هــر  ــود ب ــارف ب خوداســتنادی آنهــا بیــش از حــد متع
ــد1. خوداســتنادی  ــاال حــذف گردیدن ــو بســیار ب تعــداد اســتناد ول
ــک  ــه ی ــود ک ــی ش ــالق م ــی اط ــه حالت ــنده ب ــطح نویس در س
ــایر  ــه س ــود ب ــی خ ــای علم ــک از فعالیته ــر ی ــگر از ه پژوهش

تحقیقاتــش اســتناد دهــد.
پایــگاه شــاخصهای اساســی علــم )ESI( متعلــق بــه شــرکت 
کالریویــت آنالتیکــس )ISI( دو ماهــی یکبــار فهرســت روزآمــدی 
از مقــاالت پراســتناد و داغ را منتشــر مــی کنــد. مقــاالت پراســتناد 
)Highly-cited papers( یــک درصــد از مقاالتــی را تشــکیل 
می دهنــد کــه در ده ســال اخیــر منتشــر شــده و بیشــترین 
ــا ســال انتشــار و رشــته موضوعــی  ــداد اســتناد را متناســب ب تع
ــه  ــی ک ــه آنهای ــر نســبت ب ــاالت قدیمی ت ــد. مق ــت کرده ان دریاف
ــت  ــرای دریاف ــتری ب ــت بیش ــد فرص ــده ان ــر ش ــر منتش جدیدت
ــک  ــی از ی ــتنادهای دریافت ــداد اس ــد و همینطــور تع ــتناد دارن اس
 رشــته بــه رشــته دیگــر متفــاوت اســت )جــدول 1(.  مقــاالت داغ

ــر  ــر منتش ــال اخی ــه در دو س ــتند ک ــی هس )Hot papers( آنهای
شــده و در دوره هــای دو ماهــه اســتنادهای بیشــتری مطابــق بــا 

ــد. ــت کرده ان ــده دریاف ــاظ ش ــتانه لح آس
ــًا در  ــران مرتب ــتناد و داغ ای ــاالت پراس ــهم مق ــداد و س تع
حــال افزایــش اســت. براســاس آخریــن فهرســت روزآمــد شــده، 
ــورد  ــه 473 م ــال 2019 ب ــاالت در س ــروه از مق ــن گ ــداد ای تع
ــق  ــا متعل ــًا کمــی بیــش از 3% از ســهم دنی ــی تقریب رســیده یعن
ــی اســت. در ســال 2009 ایــن تعــداد 50  ــه پژوهشــگران ایران ب
ــا  ــه 17 دنی ــران رتب ــود. در ســال 2019 ای ــران 4/.% ب و ســهم ای
براســاس تعــداد ایــن گــروه از مقــاالت را بدســت آورده اســت. در 
همیــن ســال، آمریــکا، چیــن، انگلســتان، آلمــان، اســترالیا، کانــادا، 
ــه  ــی هســتند ک ــد و اســپانیا 10 کشــور اول ــا، فرانســه، هلن ایتالی
بیــن حــدود 6 تــا 37% از مقــاالت پراســتناد و داغ دنیــا را منتشــر 
1.https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/

highly-cited/2019/methodology/

کرده انــد.
حداقــل تعــداد اســتنادهای الزم بــرای قــرار گرفتــن در جمــع 
ــد و اعــالم  ــار روزآم ــاالت پراســتناد و داغ هــر دوماهــی یکب مق
ــک دوره  ــت در ی ــن اس ــه ممک ــک مقال ــن ی ــوند، بنابرای می ش
ــل  ــتن حداق ــل نداش ــه دلی ــپس ب ــر و س ــت ظاه ــن فهرس در ای
اســتنادهای الزم در دوره یــا دوره هــای بعــدی از فهرســت حــذف 
 ESI ــط ــده توس ــالم ش ــت اع ــن فهرس ــا آخری ــق ب ــود. مطاب ش
یــک مقالــه علــوم کشــاورزی کــه در ســال 2019 منتشــر شــده 
باشــد بــه 6 اســتناد نیــاز دارد تــا در دســته مقــاالت پراســتناد قرار 
گیــرد. ایــن رقــم بــرای مقــاالت علــوم و فضــا در همــان ســال 

11 اســت )جــدول 1(.
ــوند  ــز می ش ــاالت داغ نی ــامل مق ــه ش ــتناد ک ــاالت پراس مق
بیــن 0 تــا 100 درصــد خوداســتنادی )در ســطح نویســنده( 
دارنــد )شــکل 1(. بــه دلیــل ماهیــت تجــاری و هزینــه محاســبه 
خوداســتنادی، در حــال حاضــر شــرکت دارنــده ESI میــزان 
خوداســتنادی نویســندگان را بــه عنــوان معیــاری بــرای انتخــاب 
ــی از  ــرد. آگاه ــر نمی گی ــتناد در نظ ــاالت پراس ــذف مق ــا ح ی
متوســط میــزان خوداســتنادی نویســندگان در مقــاالت پراســتناد 
در هــر یــک از رشــته ها یکــی از راههــای قبــول یــا عــدم قبــول 
ــاًل متوســط  ــه پراســتناد اســت. مث ــوان مقال ــه عن ــه ب ــک مقال ی
رشــته  در  پراســتناد  مقــاالت  در  نویســندگان  خوداســتنادی 
ــوان  ــه عن ــل و ب ــت، در مقاب ــی 7% اس ــی جامعه شناس موضوع
ــاالت پراســتناد رشــته  ــرای مق ــم ب ــن رق ــر، ای ــال دیگ ــک مث ی

ــت.  ــردی 26% اس ــات کارب ــی ریاضی موضوع

در حــال حاضــر 60% مقــاالت پراســتناد بیــن 0 تــا %10 
ــد. در ده  ــتنادی دارن ــا 20% خوداس ــا ت ــتنادی و 82% آنه خوداس
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ســال گذشــته حــدود 160,000 مقالــه پراســتناد منتشــر شــده اســت، بنابرایــن براســاس ایــن اعــداد مشــخص اســت کــه چنــد ده هــزار 
مقالــه بیــش از حــد متعــارف خوداســتنادی دارنــد. ارزشــگذاری بــرروی فعالیت هــای موسســات آمــوزش عالــی یــا پژوهشــگران معمــوال 
ــان  ــاری نش ــال ج ــتناد در س ــه انتخــاب پژوهشــگران پراس ــرد. تجرب ــاله صــورت می پذی ــاله و ده س ــج س ــاله، پن ــه س ــای س در دوره ه
ــی  ــتنادی گروه ــزان خوداس ــر می ــی ب ــان و مبتن ــده ESI ناگه ــی شــرکت دارن ــش حساســیت های بین الملل ــل افزای ــه بدلی ــد ک ــی ده م
از پژوهشــگران را نادیــده گرفــت. حساســیتی کــه چــاپ یــک مقالــه2 در نشــریه PloSBiology و گــزارش آن3 در نشــریه Nature ایجــاد 
کــرد باعــث ایــن حرکــت شــد. بنابرایــن یــک سیاســت شایســته تر آن اســت کــه هــم اکنــون در خصــوص خوداســتنادی سیاســتگذاری 
و فرهنــگ ســازی کنیــم. فــرض کنیــد در یــک نظــام رتبه بنــدی بــه نــاگاه یــک دانشــگاه را بــه همیــن دلیــل نادیــده بگیرنــد. یکــی از 
راه حل هــای  مکمــل در ایــن زمینــه آمــوزش راه کارهــای علمــی افزایــش تعــداد استنادهاســت، بویــژه کــه عــالوه بــر خــود اســتنادی، 

گفتگــو در خصــوص اســتناد از همــکاران نیــز در محافــل علمــی در حــال داغ تــر شــدن اســت.
2.https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384
3. https://www.nature.com/articles/d7-02479-019-41586
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RESEARCH FIELDS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AGRICULTURAL SCIENCES 133 137 111 97 86 71 60 45 30 17 6

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 273 250 211 190 165 134 106 77 51 27 8

CHEMISTRY 225 218 214 192 166 147 123 89 63 33 9

CLINICAL MEDICINE 223 206 179 157 135 113 95 70 46 23 7

COMPUTER SCIENCE 130 125 116 99 96 89 71 59 44 25 9

ECONOMICS & BUSINESS 186 178 147 119 95 79 58 40 27 14 5

ENGINEERING 139 132 117 102 92 81 69 54 41 24 8

ENVIRONMENT/ECOLOGY 252 232 198 178 145 122 95 66 45 23 7

GEOSCIENCES 216 182 171 153 131 103 81 59 39 19 7

IMMUNOLOGY 339 297 251 215 196 172 127 92 59 29 8

MATERIALS SCIENCE 259 276 239 229 198 179 144 111 77 39 10

MATHEMATICS 81 79 65 55 45 39 33 25 19 12 5

MICROBIOLOGY 244 225 180 176 149 121 95 83 49 24 6

MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS 492 445 398 330 275 225 170 121 76 41 10

MULTIDISCIPLINARY 444 548 416 273 312 176 168 138 64 41 7

NEUROSCIENCE & BEHAVIOR 293 269 220 196 163 133 102 76 50 25 8

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 198 179 151 135 117 97 75 56 39 20 6

PHYSICS 179 172 151 142 125 109 91 70 47 26 8

PLANT & ANIMAL SCIENCE 156 145 123 105 91 76 61 43 28 15 5

PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY 236 216 180 145 118 98 72 50 33 16 6

SOCIAL SCIENCES, GENERAL 134 124 104 90 75 65 48 35 23 13 5

SPACE SCIENCE 265 240 218 194 189 139 118 89 59 33 11

جدول )1(:حداقل استنادهای الزم برای قرار گرفنت مقاله در فهرست مقاالت 1% برتر پراستناد


