مقايسهميزانبسامدخوداستنادیوبسامداستنادبهديگران
درمنتمقاالتچهاررشتهازعلوم
زینب فر یزاده

چڪیده
هدف :هدف از پژوهش حـــارض تحلیل بســامد خوداستنادی و
مقایسه آن با بسامد استناد به دیگران و ارائه دیدگاه جدیدی نسبت
به بحث خوداستنادی است.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش از نوع تحلیل استنادی است
و جامعه این پژوهش را مقاالت مجالت با رضیب تأثیر باال در چهار
شیمی تجزیه ،کامپیوتر و سیستمهای اطالعاتی ،و
رشته ریاضیاتِ ،
تشناسیتشکیلمیدهد.
زیس 
یافتهها:یافتههایپژوهشنشانمیدهدکهرشتهریاضیاتبا26/5
درصد باالترین میزان بسامد خوداستنادی را به خود اختصاص داده
است و رشتههای شیمی با  20درصد ،زیستشناسی با  19درصد ،و
کامپیوتر و سیستمهای اطالعاتی با  12/5درصد در رتبههای بعدی
قرار دارند .میزان بسامد خوداستنادی از بسامد استناد به دیگران در
کلی ه رشتهها بیشرت است .بررسی میزان پراکندگی بسامد استنادها
دربخشهایمختلفمقالهنشانمیدهدکهبیشرتخوداستنادیها
در بدنه اصلی مقاالت تکرار شده است .در مورد بسامد استناد به
شیمی
دیگران نیز این الگو در همه رشتههای مورد پژوهش بهجز
ِ
تجزیه مشابه است؛ یعنی میزان تکرار استنادها در بدنه اصلی بیشرت
از بخشهای مقدماتی است.
نتیجهگیری :از تکرار بیشرت خوداستنادی نسبت به استناد به دیگران
در منت مقاالت این نتیجه حاصل میشود که خوداستنادیها در
مقایسه با سایر استنادها ربط بیشرتی به مقالهاستنادکننده دارند.
بهعالوه ،باتوجه به میزان بسامد خوداستنادیها و جایگاه آنها در
بخشهای گوناگون مقاله میتوان خوداستنادیهای موجود در
مقاالت را به دو گروه مؤثر و سطحی تقسیم کرد.

ڪلیدواژهها

بسامد خوداستنادی ،تحلیل استناد ،رشته زیستشناسی ،رشته ریاضیات ،رشته شیمی تجزیه،
رشته کامپیوتر و سیستمهای اطالعاتی ،بسامد استناد به دیگران

مقايسهميزانبسامدخوداستنادی
و بسامد استناد به ديگران در
منتمقاالتچهاررشتهازعلوم
زینب فر یزاده

1

دریافت 1390/9/20 :پذیرش1392/2/2 :

مقدمه

خوداستنادی نویسنده نوعی استناد است که در آن مقاله استنادکننده و استنادشونده حداقل
یک نویسنده مشترک داشته باشند (اشنایدر و بونزی1998 ،؛ اکسنیز2003 ،2؛ گلنزل ،تیجس و
اسکلیمر2004 ،3؛ اسکوبرت ،گلنزل و تیجس2006 ،؛ گامی و دیگران.)2004 ،4
پژوهشهای مبتنی بر خوداستنادی نوع خاصی از روابط در یک شبکه استناد را به
نمایش میگذارند که در آن مقاالتی که دارای یک یا چند پدیدآور مشترک هستند ،به هم
ربط داده میشوند (تالیاکوتسو .)1977 ،5به لحاظ ماهیت این پژوهشها بخشی از تحلیل
گستردهتر کتابسنجی مربوط به الگوهای استنادی علمی و دانشگاهی هستند (هیلستن و
دیگران.)2007 ،
پژوهشهاي زيادي در این حوزه انجام شده است ،ازجمله :شهریاری و افقهی()1386؛
طباطبایی( )1387؛ نظریان و دیگران ()1391؛ عطاپور ( )1388؛ الواني)1982( 6؛ بونزی
واشنایدر )1991( 7؛ اشنایدر و بونزی ()1998؛ اکسنیز ( )2003؛ گامی و دیگران()2004؛
گلنزل و تیجس)2004a( 8؛ گلنزل ،تیجس ،اسکلیمر ()2004؛ فاولر 9و اکسنیز ()2007؛
هیلستن و دیگران )2007(10و...
درحالـيكه برخــیها چون تالياكــوتسو ( ،)1977فيــالن)1999(11؛ هيلستـن
وديگران()2007موافق خوداستنادي نويسندگان هستند و آن را جزئی از پژوهش میدانند،

 .1کارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسی
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12. May
13. Broadus
14. Thorne
15. MacRoberts
16. Jones
17. Maricic, et.al.
 .18مقصود از استناد به دیگران مأخذی از
مآخذمقالهاستکهدرآناسمهیچیکاز
نویسندگانمقالهموردبررسیوجودندارد.
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برخی دیگر چون ماي)1967( 12؛ برودوس )1971( 13؛ ثورن ) 1977( 14؛ مكرابرت 15و
مكرابرت ( )1996مخالف آن هستند و آن را عاملی مزاحم در تحلیل استنادي میدانند
و معتقدند که باید این نوع استنادهای زائد از شمارش استنادها در هنگام تحلیل استنادي
حذف شود.
علت مخالفت دسته دوم متعدد است ،اما شاید بتوان گفت علت اصلی این است که آنها
بر این عقیدهاند نویسندگان برای باال بردن میزان استناد خود دست به این کار میزنند و بنابراین
خوداستنادیها عواملی هستند که بهطور کاذب میزان استناد دریافتی فرد را باال میبرند.
برای نشان دادن میزان اهمیت مقاله استنادشونده در شکلگیری مقاله استنادکننده دو
راه وجود دارد .یکی روش تحلیل بسامد استناد است که توسط جونز )1976( 16مطرح شد.
وی به شمارش استنادها در متن مقاالت (نه صرف ًا در مأخذ آن) پرداخت و پيشفرض او
اين بود كه استنادي كه در متن مقاله بيشتر تكرار ميشود ،ربط بيشتري به مقاله استنادکننده
دارد و نقش بيشتري در شكلگيري مقاله ایفا میکند .دیگری مقایسه پراکندگی استنادها در
بخشهای مختلف مقاله (شامل مقدمه ،روش ،یافتهها و )...است ،چرا که جاي قرار گرفتن
استنادها در مقاله سنجهاي براي ميزان اهميت مقاله استنادشونده در مقاله استنادكننده است
(ماريكيس و ديگران.)1998 ،17
با تلفیق این دو راه ،این پژوهش بر آن است که میزان اهمیت خوداستنادیها را در مقاله
استنادکننده بهدست آورد و آن را با استناد به دیگران 18مقایسه کند.
جستوجوها برای یافتن پیشینه پژوهشهای مرتبط با مقاله حاضر به نتایج بسیاری در
زمینه خوداستنادی منجر شد ،اما در زمینه بسامد تعداد مقاالت اندکی یافت شد که در ادامه به
برخی از مرتبطترین نتایج اشاره میشود.
طباطبایی ( )1387در پایاننام ه خود به تحلیل مقاالت پژوهشگران ایرانی که در سال
 2003در پایگاه وب علم نمایه شدهاند پرداخت .یافتههای وی نشان میدهد که میزان
خوداستنادی پژوهشگران ایرانی حدود  40درصد است.
نظریان و دیگران ( )1391در پژوهشی ارتباط بین میزان خوداستنادی و تعداد نویسندگان
مقاالت نویسندگان ایرانی نمایهشده در وبگاه علوم سال  2007را بررسی کردند نتایج آنها
نشان داد میزان استناد دریافتی مقاالت چندنویسنده در مقایسه با تکنویسنده بیشتر است که
علت این اختالف خوداستنادی بیشتر بوده است.
عطاپور و دیگران ( )1388در پژوهشــی به بررسی روابط خوداستنــادی و همآیندی
مؤلفان با ضریب تأثیر در نشریات حوزه اقتصاد موجود در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که خوداستنادی و همآیندی مؤلفان روابط معناداری با
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ِ
نشریات
ضریب تأثیر نشریات مورد مطالعه دارد .بهعالوه بین همآیندی مؤلفان و خوداستنادی
مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
بونزی واشتایدر ( )1991در پژوهشی به مقایسه خوداستنادی و استناد به دیگران به
لحاظ انگیزه پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزههای استناد به خود و استناد به
دیگران تفاوت ناچیزی وجود دارد.
گلنزل ،تیجس ( )2004aدر پژوهشی به بررسی میزان تأثیر همتألیفی روی خوداستنادی
پرداختند .دادههای این پژوهش از درهمکرد ساالنه  2002-1992وب علم استخراج شده
است .نتایج این پژوهش نشان داد که همتألیفی سبب ایجاد تغییرات زیادی در الگوی
خوداستنادی نمیشود و تأثیر آن روی افزایش استناد خارجی بیشتر است تا خوداستنادی.
هیلستن و دیگران ( )2007در پژوهشی باعنوان «خوداستنادی ،همتألیفی و کلیدواژهها:
روش دسترســی جدید به جابجــایی حوزه 19پژوهشی دانشمنــدان» کاربرد جدیدی از
خوداستنادی را مطرح کردند .به نظر آنها الگوی خوداستنادی اطالعات مهمی درباره توسعه
و ایجاد موضوعات جدید پژوهش در طول زمان آشکار میکند .بهعالوه آنها خوداستنادی را
وسیلهای برای مشخص کردن جابهجایی دانشمندان (منظور تغییر زمینه پژوهش دانشمندان از
یک حوزه پژوهش به حوزه پژوهشی جدید است) در حوزههای مختلف دانستند.
رضازاده ( )1387در پایاننامه خود به تحلیل بسامد استنادی مآخذ پایاننامههای رشته
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتري طی سالهای  1385 -1381پرداخت.
نتایج پژوهش وی نشان داد که از لحاظ نحوه نشر میزان بسامد استناد به منابع چاپی ،از لحاظ
قالب استناد ،کتب؛ از لحاظ زبان ،زبان فارسی؛ از لحاظ سال منابع منتشره ،دهه 70؛ از لحاظ
محل نشر ،ایران؛ باالترین درصدها را به خود اختصاص دادهاند .بین درصد استناد و درصد
بسام ِد استناد اختالف معنیداری وجود دارد.
عزیزخانی ( )1388در پایاننامه خود به تحلیل استنادهای دریافتی مقاالت مجالت
آی.اس.آی .حوزه شیمی آلی در پایگاه الزویر در سال  2006پرداخت .استنادات مقاالت مورد
بررسی به سه گروه تقسیم شدند:
 .1مجالت آی.اس.آی.
 .2مجالت غیر آی.اس.آی.
 .3سایر منابع غیر از مجالت
نتایج وی نشان داد که مجالت آی.اس.آی .با  84/78درصد بیشترین تعداد استناد،
مجالت غیرآی.اس.آی .با  8/9درصد و سایر منابع با  6/32درصد کمترین میزان استناد را به
خود اختصاص دادند .مجالت آی.اس.آی 86/35 .درصد بیشتر از سایر منابع ،بسامد استناد

19. Fieldmobility
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داشتهاند .بین بسامد استنادی و ضریب تأثیر مجالت ارتباط معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
 53/81درصد استنادها در بخشهای مقدماتی دیده میشود ،ولی میانه بسامد استنادی در بدنه
اصلی ( )5/11بیشتر از بخشهای مقدماتی ( )4/68است .نسبت بسامد به استناد برای 55/4
درصد استنادها یک است و برای بقیه تا  4/66متغیر است.
بورمن و دانیل ( )2007در پژوهشی بسامد استنادهاي موجود در 31مقاله از بورینگر
اینگلهایم فوندز(بی.آی.اف 20).را بررسي كردند .نتايج آنها نشان داد كه هر استناد در متن1/7
تكرار داشته است .يعني تقريب ًا هر استناد  2بار در متن تكرار شده است .آنها همچنين
پراكندگي منابع كماستناد و پراستناد را در بخشهاي مختلف مقاله مقايسه كردند .نتایج آنها
نشان داد که در كلي ه بخشهای مقاله بجز بحث و نتيجهگيري ،مقاالت پراستناد بسامد باالتري
را به خود اختصاص دادند.
تالياكوتسو ( )1977در پژوهشی ويژگيهاي مختلف خوداستنادي را در دو حوزه
فیزیولوژی گیاهی و نوروبیولوژی استخراج کرد .از پژوهش وی مشخص شد که میزان
خوداستنادی بیشتر از استناد به دیگران است ،زیرا بهطور متوسط هر مقاله بین4 - 3
خوداستنادی دارد ،حال آنکه در اکثر موارد از هر مؤلف دیگر تنها یک اثر مورد استناد واقع
شده است .در مورد بسامد ،وی کار خود را محدود به بدنه اصلی کرد .نتایج وی نشان داد كه
میزان بسامد خوداستنادی بیش از دو برابر میزان بسامد استناد به دیگران است ( 46درصد در
مقایسه با  20/8درصد) .وی نشان داد که میزان خوداستنادی با افزایش تعداد مؤلفان افزایش
پیدا نمیکند .یکی از فرضیههای وی این بود که میزان خوداستنادی با افزایش تعداد منابع
افزایش پیدا میکند ،ولی نتایج او نشان داد که ارتباط معناداری بین تعداد ارجاعات و تعداد
خوداستنادی وجود ندارد .همچنين بین تعداد تولیدات نویسنده و میزان خوداستنادی نيز
ارتباط معناداری وجود ندارد.

روشپژوهش

:Boehringer Ingelheim Fonds (B.I.F (.20
مؤسسهایبرایپژوهشهایبنیادیدرپزشکی
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براي انجام اين پژوهش چهار حوزه از علوم ،يعني شيميِ تجزيه ،رياضيات ،كامپيوتر ،و
سيستمهاي اطالعاتي زيستشناسي انتخاب شدند .باتوجه به باال بودن تعداد مجالت و مقاالت
هر رشته براي انجام اين پژوهش ،ده مجله اول داراي باالترين ضريب تأثير از پايگاه گزارش
استناد مجالت سال ( 2008آخرين ويرايش موجود پايگاه در زمان پژوهش ) انتخاب شد.
این پژوهش از نوع تحلیل استنادی است .مفهوم خوداستنادی که در این پژوهش بهکار
رفته ،همانی است که در مقاالت بونزی و اشنايدر ()1991؛ اكسنيز ()2003؛ گلنزل ،تيجس و
اسكليمر ( )2004؛ اسكوبرت ،گلنزل و تيجس()2006؛ گامي و ديگران ( )2004نيز بهكاررفته
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است؛ يعني خوداستنادي به معناي استنادي است كه در آن مقاله استنادكننده و استنادشونده
حداقل يك نويسنده مشترك داشته باشند .در ادامه الزم است برخی از مفاهیم و اصطالحاتی
که در این مقاله استفاده میشود را بهطور روشنتر توضیح داد.
منظور از بسامد خوداستنادي و بسامد استناد به ديگران ميزان تكرار اين دو مورد در متن
است ،يعني:
22
21
نسبت بسامد خوداستنادی به خوداستنادی ( )fs/sبرابر است با:

نسبت بسامد استناد به دیگران به استناد به دیگران ( 23)fco/coبرابر است با:

براي اينكه مشخص شود در متن مقاله ،خوداستناديها بيشتر تكرار شدهاند يا استناد به
ديگران ،بايد اين دو نسبت را برهم تقسيم كرد:
نسبت (بسامد خوداستنادی به خوداستنادی) به (بسامد استناد به دیگران به استناد به
دیگران))): ((fs/s)/(fco/co

باتوجه به منطق ریاضیات هرگاه حاصل یک کسر بزرگتر از یک باشد ،صورت کسر از
مخرج آن بزرگتر است ،از این رو:
مقادیر )fs/s)/(fco/co( <1نشان میدهد که بسامد خوداستنادی از بسامد استناد به دیگران
بیشتر است.
مقادیر )fs/s)/(fco/co( >1نشان میدهد که بسامد استنادی به دیگران از بسامد
خوداستنادی بیشتر است.
مقادیر )fs/s)/(fco/co( =1نشان میدهد که خوداستنادی و استناد به دیگران به نسبت
مساوی در متن تکرار شدهاند.
براي مقايسه ميزان بسامد خوداستنادي و بسامد استناد به ديگران در بخشهاي مختلف
مقاله ،مقالهها به دو قسمت مقدمه و بدنه اصلي تقسيم شدند ،كه بخش مقدمه شامل مقدمه و

.21مقصود ازبسامدخوداستنادیدراینمقاله
مجموعکلخوداستنادیهاییاستکهدرمنت
مقالهدیدهمیشودومقصودازخوداستنادی
تعدادخوداستنادیهاییاستکهدرفهرست
منابعومآخذمقالهدیدهمیشود.بهطور
مشابهاینتعریفرابرایبسامداستنادبه
دیگرانواستنادبهدیگراننیزمیتوانبیانکرد.
22. Frequency of
self-citation/ self- citation
23. Frequency of citation to
others/ citation to others
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پيشينه ،و بدنه اصلي شامل روش ،يافتهها ،و نتايج و بحث مقاالت بررسی ميشوند.
در این پژوهش نتایج فرضیههای زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1خوداستنادی در متن مقاله نسبت به استناد به دیگران در متن مقاله از بسامد بیشتری
برخوردار است.
 .2هر مورد خوداستنادی در بدنه اصلی بیشتر از بخشهای مقدماتی تکرار شده است.
 .3هر مورد استناد به دیگران در بخشهای مقدماتی بیشتر از بدنه اصلی تکرار شده است.

يافت هها

همانگونه که در جدول 1ديده ميشود ،یافته حاکی از آن است که رشته ریاضیات دارای
باالترین میزان بسامد خوداستنادی به خوداستنادی ( )fs/sاست و رشتههاي زيستشناسي،
كامپيوتر و شيميِ تجزيه به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند .در رشته رياضيات هر
خوداستنادی حدودا ً  3بار در متن مقاالت تکرار شده است.
به لحاظ ميزان بسامد استناد به ديگران به استناد به ديگران ( ،)fco/coرشته كامپيوتر
شيمي تجزيه در
ِ
با  1/95باالترين رتبه را دارد 24و رشتههاي رياضيات ،زيستشناسي ،و
رتبههاي بعدي قرار دارند.
همانگونه كه از ستون آخر جدول 1برميآيد( ،نسبت بسامد خوداستنادی به خوداستنادی)
به (بسامد استناد به دیگران به استناد به دیگران)  )fco/co)(fs/s(/در رشته ریاضیات  ،1/49در
رشته زیستشناسی  ،1/41و در رشته شیمی  ،1/36در رشته کامپیوتر و سیستمهای اطالعاتی
 1/08است .همانطور که ميبينيد ،نسبت (بسامد خوداستنادی به خوداستنادی) به (بسامد استناد
به دیگران به استناد به دیگران) برای کلیه رشتهها بزرگتر از یک است .این مسئله به تأیید فرضیه
اول پژوهش منجر میشود .بزرگتر از یک بودن این نسبت حاکی از آن است که در جامعه مورد
پژوهش ،تکرار هر مورد خوداستنادی در متن بیشتر از تکرار هر مورد استناد به دیگران است.

جدول 1

مقایس ه نسبت بسامد خوداستنادی به
خوداستنادی با بسامد استناد به دیگران به
استناد به دیگران
در رشتههای مورد پژوهش

 .24یعنیهراستنادبهدیگراندررشتهکامپیوتر
حدودا ًدو بار در منت تکرار شده است.
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رشته

نسبتبسامدخوداستنادیبه نسبت بسامد استناد به دیگران به استناد
به دیگران ()fco/co
خوداستنادی()fs/s

نسبت)(fs/s) (fco/co

ریاضیات

2/84

1/9

1/49

زیستشناسی

2/27

1/61

1/41

کامپیوتر

2/12

1/95

1/08

شیمیتجزیه
ِ

1/86

1/37

1/36
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میزان بسامد خوداستنادی در بخشهای گوناگون رشتههای مختلف متفاوت است.
اين مسئله در نمودار 1نشان داده شده ،همانطور که در نمودار مشخص است ،میزان بسامد
خوداستنادی در بخش بدنه اصلی كل رشتهها بیشتر از بخشهاي مقدماتي است .اين نمودار
تأیید شدن فرضیه دوم پژوهش را نشان میدهد.

منودار 1
درصد بسامد خوداستنادی در
بخشهای مختلف مقاالت مورد پژوهش

پراکندگی بسامد استناد به دیگران در بخشهای مختلف مقاله و رشتههای گوناگون
متفاوت است .همانطور كه در نمودار  2ديده ميشود ،در کل رشتهها بهجز شیمی تجزیه این
میزان در بخش بدنه اصلی بیشتر از بخشهای مقدماتی است و این مسئله منجر به رد شدن
فرضیه سوم پژوهش میشود.

منودار 2
درصد بسامد استناد به دیگران در بخشهای
مختلف مقاالت رشتههای مورد پژوهش
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نتيجهگريی

• همانطور که در مقدمه اشاره شده ،دو دیدگاه عمده نسبت به خوداستنادی وجود دارد،
برخی با آن موافق و برخی مخالف آن هستند .از یافتههای این پژوهش میتوان به لحاظ
میزان بسامد خوداستنادی در متن مقاالت و جایگاه ظاهر شدن آن در متن ،خوداستنادیها را
در دو گروه جای داد:25

 .1خوداستنادی :استنادی مهم و مؤثر

از آنجایی که بسامد استناد ابزاری برای تعیین میزان ربط مقاله استنادشونده به مقاله استنادکننده
است (جونز )1976،و نیز استنادهایی که در بدن ه اصلی مقاله (روش ،یافتهها و نتیجهگیری)
آورده میشوند ،اهمیت بیشتری در شکلگیری مقال ه استنادکننده دارند (ماريكس و ديگران،
 ،)1998میتوان اینگونه نتیجه گرفت که خوداستنادیهایی که در متن مقاالت ،آن هم در
بخشهای اصلی (روش ،یافتهها و نتیجهگیری) دارای بسامد باالیی باشند ،چهبسا در رده
استنادیهای مؤثر قرار دارند و باید دید مثبتی نسبت به آنها داشت.

 .2خوداستنادی :استنادی سطحی

.25باتوجهبهاینکهپژوهشهایزیادی
دراینموردانجامنشدهاست،باقطعیت
منیتواناینتقسیمبندیراپذیرفت.لذا
پژوهشهایبیشرتبرایتأییداینمسئله
رضوریبهنظرمیرسد.
26. White
27. Visibility
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اگر برخالف موارد مذکور ،خوداستنادی در بخشهای مقدماتی آورده شده باشد و میزان
بسامد آن در متن مقاله کم باشد ،احتماالً خوداستنادی کماهمیتی است که هدف نویسنده از
آن افزایش تعداد استنادهایش است و اگر قرار است خوداستنادی از نتایج پژوهش حذف
شود ،چهبسا بهتر باشد این نوع از خوداستنادی حذف شود.
• مطالعات قبلي در زمينه خوداستنـادي نشان میدهـد که گرایش خـوداستنادی در
نویسنـدگان به مراتب بیشتر از گرایش استنـاد به دیگـران است (تالياكوتسو1977،؛ وایت،26
 .)2001همانطـور که یافتههای اين پژوهش و نتایج پژوهـش تالياكوتسـو ( )1977نشان داد،
نهتنها در مآخذ بلکه در متن هم نویسندگان به استناد به خود گرایش بیشتری دارند.
• يكي از نتايج جالب اين پژوهش باالتر بودن ميزان بسامد خوداستنادي رشته رياضيات
در بين ساير رشتههاست كه باتوجه به پژوهشهاي قبلي ،اين مسئله را شايد بتوان اينگونه
توجيه كرد :در رشته ریاضیات میزان همکاری پایین و تعداد انتشارات کم است (تیجس و
گلنزل2006 ،؛ اسکوبرت ،گلنزل ،تیجس ،)2006 ،این مسئله قابلیت دیدهشدن 27پژوهشها
در این رشته را کاهش میدهد (گلنزل ،تیجس ،)2004b ،از طرفي میزان خوداستنادی در
مقاالتی که میزان استناد دریافتی آنها کم است ،بیشتر است (اکسنیز .)2003 ،باتوجه به اینکه
در رشته ریاضیات میزان استنادهای دریافتی (به دلیل کم بودن میزان انتشارات و قابلیت دیده
شد ِن کم) پایین است ،میزان خوداستنادی و به تبَع آن ميزان بسامد خوداستنادي در این رشته
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نسبت به سایر رشتهها باالتر است.
• در مقايسه با چهار رشته مورد پژوهش ،رشته شيمي داراي كمترين بسامد استناد است
كه باتوجه به باال بودن میزان استنادهای دریافتی در رشته شیمی و نیز نتایج اکسنیز ()2003
ی آنها کمتر است) ،پایین بودن بسامد
(مقاالتی که استناد دریافتی آنها باالتر است ،خوداستناد 
استناد (چه خوداستنادی ،چه استناد به دیگران) در متن مقاالت اين رشته را احتماالً بتوان
اینگونه توجیه کرد که تعداد مقاالت قابل استناد در دسترس نویسندگان این رشته زیاد است
و این مسئله سبب کاهش میزان تکرار استنادها در متن میشود.
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