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 فصلنامه دانش شناسي

و اطالع رسا( و فناوري اطالعاتعلوم كتابداري )ني

1389 بهار)8(، شماره دومسال

و مهندسي نفت )86-80سالهاي(تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق در علوم

1دكتر نشانه پاكدامن

2سيده فهيمه علوي

 چكيده
و مهندسي نفت طي سالهاي و مĤخذ مقاالت فصلنامه تحقيق در علوم 86-80در اين پژوهش، منابع

. بررسي مي شود
 هاي استنادي نويسندگان مقاالت مي باشد شناسايي رفتارهدف از اين تحقيق،: هدف
و تحليل قرار17 مقاله كه در 115جامعه پژوهش. حاضر تحليل استنادي است:روش  فصلنامه مورد تجزيه

و داده ها با استفاده از نرم افزار هاي. گرفته است شيوه جمع آوري داده ها به صورت چك ليست مي باشد
SPSS وExcelشد و تحليل . تجزيه

5/42 مورد معادل 491 استناد، بيشرين ميزان استناد با 1154در بررسي مجموع: نتايج حاصل از يافته ها
و9/95درصد كل استنادها مربوط به مجالت مي باشد كه از اين تعداد  درصد از استنادات به مجالت التين

ه. درصد به مجالت فارسي اختصاص دارد1/4 5/37 مورد معادل 433ا با همچنين تعداد استناد به كتاب
و7/91درصد كل استنادها در رده دوم قرار دارد كه از اين تعداد  درصد به كتب3/8 درصد به كتب التين

با.فارسي اختصاص دارد و كنفرانسها  درصد در رده7/14ميزان استناد به گزارشات، استانداردها، پتنت ها
و پر و ميزان استناد به پايان نامه ها باسوم با4/4وژه ها و منابع الكترونيكي درصد در رده هاي8/0 درصد

4همچنين مشخص گرديد كه به طور ميانگين ميزان استناد به مجالت التين در هر مقاله. بعدي قرار دارند
و پتنت هاي التين حدود3عنوان، كتب التين و1 عنوان، ميزان استناد به گزارشات، استانداردها  عنوان

ا و پروژه هاي التين كمتر از يك منبع در هر مقاله مي باشدميزان . ستفاده از منابع الكترونيكي، پايان نامه ها
. عنوان مي باشد18در اين بررسي تعداد مجالت هسته

و مهندسـي:كليد واژه ها و مهندسي نفت، فصلنامه تحقيق در علـوم تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق در علوم
و مهندسي نفتنفت، مقا .الت فصلنامه تحقيق در علوم

12قدمهم

و استناد يكي از عناصر شاخص در نگارش علمي است
و نشر اطالعات دارد استناد از اصول  نقش بارزي در توليد
و اثري در جامعه علمي با  اساسي تأليف پژوهشي است

 
ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالأعضو هي1

neshaneh.pakdaman@yahoo.com 
ا2 و اطالع رساني، دانشگاه آزاد سالمي كارشناس ارشد رشته كتابداري

 Alavi_fahimeh@yahoo.comواحد تهران شمال 

و تالش اقبال روبرو مي شود كه در رعايت اين اصل دقت
با پيدايش) 1381حقيقي،.(عمل آورده باشدالزم را به 

و انتشار مستمر  روش علمي تحليل استنادي از يك سو
و نمايه  ابزارهاي كتابشناختي همانند نمايه استنادي علوم
و  استنادي علوم اجتماعي از سوي ديگر كه كار شناسايي
و منابع آنها را راحت كرده،مسير كشف  گرد آوري مقاالت

 استفاده از منابع هموار شده استو تشخيص رفتارهاي
بنيان روشهاي تحليل استنادي اين است كه ميان مدرك
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50 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
نوعي رابطه)متن(ومدرك استناد كننده)سند(استناد شونده

و بيش به همان موضوعي  و متن كم محتوايي وجود دارد
و نشاط،(مي پردازد كه سند به آن پرداخته است   حري

1381.(
ه اي بسيار مهمي دارد كه تحليل استنادي كاربرد

موارد عمده آنها عبارتند از بهبود كنترل كتابشناختي 
متون رشته هاي مختلف،تعيين منابع هسته،گروه بندي 

و رشد متون علمي، منابع،  رد گيري گسترش انديشه ها
پيش بيني روند انتشارات، تبيين الگوي استفاده از انواع

و سياستگ و مأخذ ذاري براي منابع در فهرست منابع
و مراكز اطالع رساني امروزه.مجموعه سازي كتابخانه ها

و  پژوهشگران براي اينكه نتايج پژوهش هاي خود را سريع
به صورت روزآمد در اختيار ديگران قرار دهند آنها را به 
و به همين دليل  صورت مقاله در نشريات چاپ مي كنند

گاه خاصي نشريات درپاسخگويي به نيازهاي محققان از جاي
در.)1380رحمتي،(برخوردار هستند  ارزش مجالت هم

و هم پس از گذشت زمان انكار ناپذير است . زمان انتشار
 كه قرن هيجدهم قرن1اين گفته قديمي رابرت برادوس

و قرن بيستم قرن نشريات جزوه، قرن نوزدهم قرن كتاب
. است هنوز تازگي خود را از دست نداده است

 مسئلهبيان
بهب يش از نيم قرن است كه پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان يكي از بزرگترين مراكز تحقيقاتي خاورميانه به 
و منظور توسعه هاي حل مشكالت عملياتي گام صنعت نفت

و خدمات قابل توجهي ارائه كرده است از  اساسي پيموده
و برنامه ريزي علمي  جمله اهداف اين پژوهشگاه، پژوهش

مشدر حوزه نفت و هدايت پروژه هاست،اوره، . نظارت
از آنجايي كه يكي از طرق آموزش غير رسمي نيروي
و نشريات ادواري  انساني متخصص مي تواند انتشار مجله
تخصصي باشد از اين رو پژوهشگاه صنعت نفت تصميم به 
انتشار فصلنامه اي در زمينه مهندسي نفت گرفت تا به 

 دانش در حوزه كمك آن محققان را با آخرين تحوالت
و دستاوردهاي آنها آشنا و تحقيقات و مهندسي نفت نفت

اي وزين با اتكا به يكي از بدين ترتيب فصلنامه. نمايد
و مراكز علمي كشور منتشر شد ي. مهمترين سازمانها عده

 
1 R.N.Broadus 

كثيري از نيروهاي متخصص در حوزه نفت يا در آن 
پ و .ندژوهش مشغول هست آموزش ديده اند يا به تحقيق

ت بـبا مهـردهـه كاربـوجه مـاي تخـم درـجالت  صصي
و با درنظر گرفتن اهميت فصلنامه تحقيق در پژوهشها

و مهندسي نفت در پژوهش حاضر به تحليل استنادي علوم
پرداخته86الي80مقاالت تاليفي اين فصلنامه از سال 

از آنجايي كه مقاالت پژوهشي، حاصل ساعتها. است
بهرو تفك تحقيق محققين بوده، لذا بررسي اين منابع

و فكري مراكز تحقيقاتي  عنوان يكي از سرمايه هاي علمي
به.امري در خور توجه است  پديدآورندگان مقاالت

و اين منابع گونه هاي مختلف به منابع استناد مي كنند
و جز آن بررسي  مي تواند از لحاظ نوع محمل، زبان، زمان

.شوند
عمسير حركت محقق به نوعي در مناببه عبارت ديگر

. شودو مĤخذي كه مورد استفاده قرار مي دهد منعكس مي
ا و مĤخذ  طرفزلذا اندازه گيري ميزان استفاده از منابع

محقق در مقاالت به نوعي نشان دهنده الگوي رفتار علمي
محقق بوده كه با روشهاي ارزيابي عيني قابل بررسي است 

و با  توجه به اهميت فصلنامه تحقيق در ؛بر همين اساس
و مهندسي نفت، در اين تحقيق الگوي رفتار علمي  علوم
و محققان در استفاده ازمنابع علمي طي  پژوهشگران

و86-80سالهاي مورد بررسي قرار گرفت تا نوع استناد
.زبان به كار رفته در آن مشخص گردد

:پرسش هاي اساسي پژوهش
و ميانگين استنادها ميزان استناد به انواع)1  منابع

 چگونه است؟
 وضعيت استنادها از نظر زبان چگونه است؟)2
 مجالت هسته براساس قانون برادفورد كدامند؟)3
و ميانگين نيم)4 نيم عمر انواع منابع مورد استناد

 عمر منابع چقدر است؟

 هدف پژوهش
پژوهش حاضر، مشخص كردن منابع بكار هدف اصلي
و مهندسي نفت رفته در مقاال ت فصلنامه تحقيق در علوم

.مي باشد86-80در سالهاي
براي رسيدن به اين هدف، ميزان استناد به كتب، نشريات،
و گزارش، ميزان اثر گذاري، وضعيت  و پروژه پايان نامه
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و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي و اطالع رساني 51 1389 بهار)8(، شماره دومسال) علوم كتابداري
زباني استنادها، نيم عمر منابع مورد استناد، مجالت هسته

.گرفتو شاخص فوريت مورد بررسي قرار خواهند 

:متغير هاي اساسي
. مقاالت فصلنامه تحقيق: متغير مستقل
.استنادهاي مقاالت فصلنامه تحقيق: متغير وابسته

:روش پژوهش
به منظور بررسي وضعيت استنادها در مĤخذ مقاالت
و مهندسي نفت از روش تحليل  فصلنامه تحقيق در علوم

.استنادي استفاده شده است

 جامعه آماري
پژوهش جامعه آماري شامل كليه مقاالت چاپ در اين

و مهندسي نفت از سال  شده در فصلنامه تحقيق در علوم
 1154 مقاله با 115مي باشد كه شامل 1386 تا 1380

.استناد مي باشد

:1تحليل استنادي
يكي از شيوه هاي ظاهراً بديعي كه در بيست سال

مي به اخير در غرب باب شده استفاده ازمĤخذ مقاالت عل
عنوان ابزاري براي بازيابي مقاالت جديد، تحليل محتواي 
آنها، ربط موضوعي ميان نوشته ها ومسائلي از اين قبيل 

كه. است امري كه ظاهراً بديهي تلقي مي شود اين است
محتواي يك مقاله علمي تعيين مي كند كه قاعدتاً چه 

حري،(مĤخذي مي بايست مورد استفاده قرار گرفته باشد
1362.(

از) 1994(اتو ديود تحليل استنادي را به عنوان يكي
روشهاي اصلي كتابسنجي معرفي مي كند كه استناد به هر 

و به مدرك را مورد بررسي قرار دو صورت،  از مدرك
و نويسندگان آنها،. مي دهد تحليل استنادي مدارك

و يا كشورها را  مجالتي كه مدرك در آنها منتشر مي شوند
و ارزيابي به عنوا ن توليد كنندگان آن مدارك مورد بررسي

.قرار مي دهد
ها) 1989(2سانديسون عقيده دارد كه استناد

مجموعه اي از اطالعات كتابشناختي در پايان مقاله به 
و غيره يا داده هاي  عنوان يادداشتهاي آخر پانويس ها
 
1 Citation Index
2 Sandison 

بيرون كشيده شده از نمايه استنادي نيست، در حقيقت
ن كهاستناد  شان دهنده تصميم يك نويسنده است

 مي خواهد رابطه بين مدركي را كه در دست تهيه دارد با
.نوشته اي ديگر نشان دهد

به يك گروه بسيار مهم از مطالعات) 1991(لنكستر
:استنادي اشاره مي كند كه در پي يافتن موارد زير هستند

 نويسندگان چه نوع منابعي را مورد استناد قرار-
 دهند؟مي

كدام نويسندگان بيشترين استنادها را به خود-
 اختصاص داده اند؟

كدام مجالت بيشترين استنادها را به خود اختصاص-
 داده اند؟

چه(شناخت ارتباط بين استنادها- يعني چه كسي به
و چه مجله اي به چه  كسي استناد كرده است؟

؟)مجله اي استناد كرده است
عات مختلف علمي در يك رشته علمي مهم، موضو-

 كدام است؟
چه موضوعي بيشترين استنادها را به خود اختصاص-

).1377عصاره،(داده است؟ 

 پيشينه پژوهش
، تحليل استنادي مقاالت تاليفي)1381(تيمور خاني

 را انجام 1379فصلنامه كتاب از آغاز انتشار تا پايان سال
و نتايج نشان مي دهد كه در  1730 عنوان مقاله98داد

استناد وجود دارد تعداد متوسط استناد در هر مقاله
درصد)61/48(باالترين ميزان استناد. است17/10

 درصد استنادها به زبان50. مربوط به كتابها مي باشد
و منابع18انگليسي است، كتابها با  ماه باالترين

. ماه پايين ترين ميانگين را دارند3الكترونيك با
 عنوان 545، در پژوهشي استنادهاي)1376(كوالئيان

مقاله نشريه آرشيو موسسه رازي را به منظور بررسي
الگوهاي رفتار علمي محققين اين موسسه در چگونگي 
و تحليل قرار داده  استفاده از منابع علمي مورد تجزيه
و مفيد  است تا با استفاده از نتايج حاصله پراستفاده ترين

و غني سازي مجموعه ترين منابع به منظور بهي نه سازي
نتايج حاصل از اين تحقيق. كتابخانه موسسه معرفي گردد

از نشان مي 62/54 استناد مورد بررسي 6173دهد كه
منابع منتشره. درصد مربوط به نشريات ادواري بوده است
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52 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
 درصد از استنادها را به خود54به زبان انگليسي

و ميانگين كل استناد . مي باشد11/23 اختصاص داده اند
 عنوان نشريه استناد شده است كه در اين 819دركل به

براساس( عنوان نشريه موجود در سه گروه اول22بين
و43/12) قاعده برادفورد  عنوان 798 درصد از استنادها

ها درصد ازاستناد56/79نشريه موجود درچهار گروه بعدي
.را به خود اختصاص داده اند

ب)1376(قطبي در، ه بررسي وضعيت استفاده از منابع
مقاالت دايره المعارف فارسي منتشر شده در ايران پرداخته

و. است و اسالم نتايج گوياي آن است كه دانشنامه ايران
 هاي بيشتري دايره المعارف بزرگ اسالمي از مدخل

بررسي فراواني منابع مشترك در مدخلهاي. دارند برخور
ا ابن) وفيات االعيان(ست كه كتاب مشابه نشان دهنده آن

به منظور تعيين. خلكان پربسامد ترين منبع مي باشد
پربسامدترين منابع هر موضوع نيز مدخلهاي مشابه بر 
و در هر رده  اساس رده بندي ديويي گروه بندي شده

بررسي استنادها. پربسامدترين منبع مشخص گرديده است
از آن است كه از لحاظ فرمهاي كتابشناسي نيز حاكي 

استناد به كتاب متداول تر از ساير اشكال كتابشناسي بوده 
كه. است همچنين بررسي زبان استنادها نشان مي دهد

.باالترين درصد استنادها به زبان عربي تعلق دارد
، در پايان نامه خود به تحليل)1374(سبكتكين

استنادي پايان نامه هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي از
.ر استناد به پايان نامه هاي همين رشته پرداخته استنظ

يافته ها از طريق مشاهده حضوري پايان نامه دكتراي
و  حرفه اي دامپزشكي چهار دانشگاه تهران، شيراز، اروميه

و با استفاده از نرم افزار   مورد SPSSاهواز بدست آمده
و تحليل قرار گرفته اند  پايان نامه 535تعداد. تجزيه

 1371تراي حرفه اي دامپزشكي كه در فاصله سالهاي دك
مورد تحليل استنادي قرار گرفته. تدوين شده اند1373تا

 استناد به منابع گوناگون، تعداد 29205از مجموع.اند
هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي استناد به پايان نامه748

 درصد از مجموع3بوده است كه اين ميزان حدود 
 542از تعداد. به عمل آمده را شامل مي شوداستناد هاي

استناد، باالترين ميزان استناد به پايان نامه هاي دانشگاه
و روي هم رفته) درصد27حدود(اروميه  اختصاص دارد

اي17نزديك به   درصد از پايان نامه هاي دكتراي حرفه
.دامپزشكي مورد استناد قرار گرفته است

 هزينه" با عنوان، در پژوهشي)2002(1ديويس
 مجالت"مجالت الكترونيكي در كجا بايد مصرف شود؟
 را با تجزيه2هسته در زمينه علوم زيستي در دانشگاه كرنل

 از طريق 1996-2001و تحليل فراواني استنادات از سال
تحليل استنادي مورد بررسي قرار داد،مشخص گرديد كه

ب ، قانون پراكندگي رادفورد يا قانون فراواني توزيع مجالت
مجله با توجه به نوع 240. را تاييد مي كند20 به 80

و تحليل قرار  و حق اشتراك سازماني مورد تجزيه ناشر
.گرفت

 پژوهش هاي"در پژوهشي با عنوان)2000(3بارمن
، الگوي استفاده4دكترا در موسسه فناوري ميكروبيال هند

و مĤخذ  كه در كتابخانه" پايان نامه دكترا20از منابع
موسسه فناوري ميكروبيال هند موجود است، مورد تحليل

 ارجاع، از نظر 4752در مجموع. استنادي قرار گرفت
و نيز سياهه اي از و زمان مورد بررسي قرار گرفت مولف

 تهيه IMTECHنشريات ادواري مورد استناد به كمك 
و پراكندگي موضوع شد كه از نظركشور منتشر كننده

و تحليل قرار گرفتمو يافته ها نشان مي دهد. رد تجزيه
 درصد از استنادها به مطالب نشريات ادواري85كه تقريباً 

.است كه نيمي از آنها متعلق به كشور امريكا است
به صورت گروهي) درصد87(اكثر مقاالت نشريات

را15. تهيه شده است  نشريه كه باالترين ميزان استناد
ا ز كل استنادهايشان به نشريات ادواري بوده داشتند نيمي

به59است كه در حدود  درصد از اين استنادها
و ميكروبيولوژي اختصاص داده موضوع هاي بيوشيمي

11نيم عمر نشريات ادواري درعلم بيوشيمي. شده است
.سال برآورد شد

 تحليل استنادي"در پژوهشي با عنوان)2000(5تيو
 استناد كه در فهرست ماخذ 4181 1988-1997"مجله
و 250  گزارش كوتاه در مجله فوق آمده18 مقاله تحقيقي

با. است، بررسي شد يافته ها نشان ميدهد كه مجالت
 درصد، پربسامدترين منبع اطالعاتي به كارگرفته4/72

اين مقاله نشان. شده توسط نويسندگان اين مجله است
 گروهي در ميان مي دهد كه بيشتر استنادات به تحقيقات

از2متخصصان در دسته هاي  نفر در اين مجله2 يا بيش

1 Daivis 
2 Cornell University 
3 Burman, J.S 
4 Institute Microbial Technology (IMTECH) 
5Tiew, W.S  
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و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي و اطالع رساني 53 1389 بهار)8(، شماره دومسال) علوم كتابداري
و  درصد مقاالت را به خود اختصاص56/61مي باشد

و.مي دهد دانش نويسندگان مجله كامالً به روز است
 درصد آنها بين97/55. استنادها اكثراً جديد هستند

اين مطالعه همچنين نشان. است1978- 1997سالهاي
د و فناوري با مي  درصد موضوع هايي60/6هد كه شيمي

. هستند كه باالترين استنادها را به خود اختصاص داده اند

و تحليل يافته هاي پژوهش  تجزيه
داده هاي آماري استخراج شده از فصلنامه تحقيق در

و مهندسي نفت طي سالهاي   در قالب جداول86-80علوم
.استو نمودارها به شرح زير آورده شده

ا  توزيع فراواني سال نشر مقاالت فصلنامه تحقيق.جدول

كلتعداد زمستان پاييز تابستان بهار سال نشر  درصد فراوانيسال مقاله در

6555213/18 1380سال
587204/17 1381سال
87150/13 1382سال
77142/12 1383سال
88169/13 1384سال
88169/13 1385سال
58133/11 1386سال

 100 115 جمع كل

 نشان مي دهد، فصلنامه1نتايج بررسي ها در جدول
تحقيق در سال اول انتشار خود بصورت منظم انتشار يافته

و پاييز  است اما در دومين سال، در فصلهاي تابستان
 1382در سال. مجموعاً يك شماره منتشر نموده است

ب و فصلنامه تحقيق و در بهار ه دو فصلنامه تبديل شده
و زمستان نيز يك و در پاييز تابستان هر سال يك شماره

تا. شماره منتشر شده است همانگونه كه مشاهده مي شود
 شماره از اين نشريه به چاپ17 مجموعاً 1386پايان سال 

 مقاله انتشار 115رسيده است كه در طي اين شماره ها،
ت. يافته است 21 با 1380عداد مقاله مربوط به سال بيشتر

و كمترين آن مربوط به سال  عنوان13 با 1386عنوان
.مقاله مي باشد

 توزيع فراواني انواع منابع اطالعاتي مورد استناد در مقاالت.2جدول

هاتعداد منابع اطالعاتي  درصد فراواني استنادها استناد

5/42 491 مجله
5/37 433 كتاب

ا 98/0 لكترونيكيمنابع
514/4 پايان نامه وپروژه

7/14 170)كنفرانس-پتنت-استاندارد(گزارش
 100 1154 جمع كل

كل2نتايج بررسي ها در جدول  نشان مي دهد كه در
 1154، مجموعا86ً-80مقاالت فصلنامه در بين سالهاي

مورد استناد به چشم مي خورد كه بيشترين ميزان استناد
ب 5/42 مورد استناد معادل با 491ه مجالت با مربوط

استناد به كتاب هاي فارسي. درصد كل استنادها مي باشد
در5/37 مورد معادل با 433و التين با  درصد كل استنادها

 استناد به گزارشات، استانداردها،. رده دوم قرار دارد

و كنفرانسها با  درصد در رده7/14پروانه هاي ثبت اختراع
همانگونه كه مشاهده مي شود كمترين.ي داردسوم جا

و4/4ميزان استناد به پايان نامه هاو پروژه ها با  درصد
كه8/0منابع الكترونيكي با   درصد صورت گرفته است

را2/5ميزان استناد به اين منابع، كل استناد ها  درصد از
.تشكيل مي دهد
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54 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
اط.3جدول  العاتي در مقاالتمتوسط ميزان استفاده از انواع منابع

 نوع منبع اطالعاتي
به ميانگين ميزان استناد
 منابع فارسي در هر مقاله

به ميانگين ميزان استناد
 منابع التين در هر مقاله

ميانگين ميزان استناد
و التين  به منابع فارسي

13/010/43/4 مجله
23/045/38/3 كتاب

00/008/01/0 منابع الكترونيكي
18/020/04/0 نامه وپروژهپايان

،پ،استاندارد(گزارش 11/033/15/1)كنفرانسروانه ثبت اختراع
65/016/90/10 جمع كل

 مشاهده مي شود كه ميزان3در جدول شماره
در) عنوان1/4( عنوان4استفاده از مجالت التين، حدود

 عنوان3هر مقاله، ميزان استفاده از كتابهاي التين حدود
و)عنوان45/3( ، ميزان استفاده از گزارشات، استانداردها

33/1( عنوان1پروانه هاي ثبت اختراع التين، حدود
و)عنوان ، ميزان استفاده از منابع الكترونيكي، پايان نامه ها

.پروژه هاي التين كمتر از يك منبع در هر مقاله مي باشد

اط.4جدول  العاتي التين در هر پايان نامه به تفكيك سالمتوسط ميزان استفاده از منابع

 سال انتشار
 فصلنامه ها

 مقاالتتعداد
 منتشر شده

 كتاب مجله شاخص
منابع

 الكترونيكي
پايان نامه
 وپروژه

كل منابع التينگزارش

 66571513142 تعداد استناد
 138021سال

14/32/7105/024/062/076/6 ميانگين استناد
 571916200 117 تعداد استناد

 138120سال
85/585/205/045/080/000/10 ميانگين استناد
 58441117121 تعداد استناد

 138215سال
87/393/207/007/013/107/8 ميانگين استناد
 27503137118 تعداد استناد

 138314سال
93/157/321/007/064/243/8 ميانگين استناد
 61641014140 تعداد استناد

 138416سال
81/300/406/000/088/075/8 ميانگين استناد
 51802334170 تعداد استناد

 138516سال
19/300/513/019/013/263/10 ميانگين استناد
 91450422162 تعداد استناد

 138613سال
00/746/300/031/069/146/12 ميانگين استناد
 1053 923153 397 471 تعداد استناد

 115 جمع
10/445/308/020/033/116/9 ميانگين استناد

:همانطور كه در جدول باال مشاهده مي شود
متوسط ميزان استفاده از منابع التين مختلف در هر

 به حدود) مورد7/6( مورد7 از حدود 1380مقاله در سال 
 افزايش پيدا نموده 1386در سال) مورد46/12( مورد 12

. است
 از يك 1383ميزان استفاده از مجله التين در سال

و صعودي در فاصله سالهاي  تا 1380روند رو به رشد
كه از متوسط. برخوردار بوده است1383 بجز سال 1386

ان عنو7 به حدود 1380 نشريه در هر مقاله در سال14/3
. افزايش پيدا نموده است1386نشريه در سال

ميزان استفاده از كتاب هاي التين در فاصله سالهاي
 از يك روند صعودي برخوردار بوده است 1385 تا 1380

 به حدود 1380 كتاب در سال3كه از متوسط استفاده از
 افزايش پيدا نموده است1386 كتاب در سال5

ا لكترونيكي در حد بسيار كمي ميزان استفاده از منابع
در طي سالهاي مورد بررسي بيشترين ميزان. بوده است
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و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي و اطالع رساني 55 1389 بهار)8(، شماره دومسال) علوم كتابداري
 با ميانگين 1383استفاده از منابع الكترونيكي در سال

. در هر مقاله بوده است21/0
و پروژه ها، در طي ميزان استفاده از پايان نامه ها

 از يك روند نامشخص پيروي1386 تا 1380سالهاي 
و بيشترين ميزان استفاده از پايان نامه در سال مي كند

. در هر مقاله بوده است45/0 با ميانگين 1381

و سرانجام وضعيت استفاده از گزارشات، استانداردها
پتنت ها از يك روند نامشخص برخوردار بوده بطوريكه 
بيشترين ميزان استفاده از اين منابع در مقاله هاي منتشره 

 1384و كمترين آن در مقاله هاي سال 1383در سال 
.بوده است

 توزيع فراواني زبان استنادات.5جدول
 منابع التين منابع فارسي

 تعداد استنادها
درصد فراواني تعداد

 استنادها
 تعداد استنادها

درصد فراواني تعداد
 استنادها

9/95 1/4471 20 مجله
7/91 3/8397 36 كتاب

 00/090/100كيمنابع الكتروني
9/54231/45 28 پايان نامه وپروژه

0/90 0/10153 17)كنفرانس- پروانه ثبت اختراع-استاندارد(گزارش
2/91 8/81053 101 جمع كل

 115همانگونه كه از نتايج جدول باال مشاهده مي شود
 مورد استناد به منابع 1154مقاله مورد بررسي تعداد

و التين دا 2/91 استناد معادل با 1053شته اند كه فارسي
و كل استنادها به منابع التين  استناد معادل 101درصد

همانگونه. درصد به منابع فارسي صورت گرفته است8/8
كه مشاهده مي شود منابع فارسي نقش كمي در مقاالت 
و پروژه هاي فارسي  و تنها پايان نامه ها اين فصلنامه دارند

و پروژه هاي التين مورد به نسبت بيشتري  از پايان نامه ها
:بر اين اساس. استناد قرار گرفته اند

و9/95 1/4 درصد از استنادات به مجالت التين
.درصد به مجالت فارسي صورت گرفته است

و7/91 3/8 درصد از استنادات به كتابهاي التين
.درصد به كتابهاي فارسي مي باشد

منابع اي از تفادهبررسي هيچ اس مقاالت مورد
و تمامي منابع الكترونيكي  الكترونيكي فارسي ننموده اند

.مورد استفاده به زبان التين بوده است
و پروژه هاي9/54  درصد از مقاالت به پايان نامه ها

و و پروژه هاي1/45فارسي  درصد مقاالت به پايان نامه ها
.التين استناد نموده اند

و درصد مقاالت از گزا10 رشات، استانداردها، پتنت ها
و   درصد از گزارشات، استانداردها،90كنفرانسهاي فارسي

و كنفرانسهاي التين استفاده نموده اند .پتنت ها

 ميانگين نيم عمر منابع اطالعاتي برحسب سال به تفكيك نوع منبع.6جدول

 كتابهاي التين مجالت التين
منابع

 الكترونيكي
و پايان نامه

 وژهپر
و گزارشات
 استانداردها

كل منابع
 فارسي

 التينكل منابع

 سال
تعداد
 استناد

نيم
 عمر

تعداد
استناد

نيم
 عمر

تعداد
استناد

نيم
 عمر

تعداد
استناد

نيم
 عمر

تعداد
استناد

نيم
 عمر

تعداد
استناد

نيم
 عمر

تعداد
 استناد

نيم
 عمر

1380 6418 5115 --532 138299133 17 
1381 116 17 5118 1-919 1513 611 192 17 
1382 5713 4318 --1-16 5/1251117 17 
1383 2394411 331-37 7155108 5/10
1384 5916 6110 1---14 5/1553135 13 
1385 4818 7210 26322 3115 126156 14 
1386 9015 4115 --45/25185/12187153 15 

8/14 3/651/159/519/137/05/451/146/209/114/128/50/142 ميانگين
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56 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
تعيين نيم عمر منابع معياري است براي سنجش

و طبق تعريف  و قدمت منابع استناد شده ميزان تازگي
هرچه نيم عمر منابع كمتر باشد ميزان استناد به منابع 

و بالعكس جاري بيش .تر است
گردد كه در بين از جدول فوق چنين استنباط مي

و نيم عمر مقاالت منتشر شده، كم ترين ميزان استناد
و ميانگين7مربوط به منابع الكترونيكي التين با   استناد

و بيش5/4 ترين نيم عمر مربوط به مجالت سال است
ميانگين نيم عمر كتابهاي التين. سال است1/15التين با 

و پروژه هاي9/13ه برابر مورد استفاد  سال، پايان نامه
و استانداردهاي التين1/14التين برابر  سال، گزارشات

. سال مي باشد9/11برابر

مقايسه نيم عمر كل منابع التين در طول سالهاي
 نيز نشان مي دهد كه نيم عمر مقاالت 1386 تا 1380

ر است كه نسبت به ساي5/10 برابر 1383منتشره در سال
به عبارت ديگر منابع التين. سالها، كمترين مقدار مي باشد

نسبت به 1383مورد استفاده در مقاالت منتشره سال 
بطور مشابه. منابع مقاالت ساير سالها روزآمد تر هستند

كل منابع فارسي نيز مشاهده مي شود كه نيم عمر  براي
 برابر يك 1382منابع فارسي مورد استناد مقاالت سال 

 بوده كه كمترين مقدار را در مقايسه با منابع فارسي سال
.مقاالت ساير سالها مي باشد

 توزيع فراواني سال نشر انواع منابع اطالعاتي مورد استناد.7جدول

هاتعداد سال انتشار منابع اطالعاتي درصد فراواني واقعي استنادهادرصد فراواني استنادهااستناد

109/09/0 1939تا سال
164/15/1 1949 تا 1940بين
295/27/2 1959 تا 1950بين
744/68/6 1969 تا 1960بين
9/96/10 115 1979 تا 1970بين
8/224/24 264 1989 تا 1980بين
2/336/35 385 1999 تا 1990بين
2/164/17 188 2005 تا سال 2000از سال

 --787/6 نامشخص

 0/100 0/100 1159 كل منابع

نگاهي به جدول باال نشان مي دهد كه بيشترين منابع
مورد استناد مقاالت به ترتيب مربوط به منابع اطالعاتي 

 درصد، منابع6/35 با 1999 تا 1990منتشره در سالهاي 
4/24 با 1989 تا 1980اطالعاتي منتشره در سالهاي

و منابع اطالعاتي منتشره در سالهاي ات1970درصد
كمترين. درصد از كل استنادات مي باشد6/10 با 1979

 1939ميزان استناد به منابع منتشره در قبل از سال 
 در صد از كل استنادات به منابع منتشره9/0مي باشد كه

الزم به ذكر است كه عليرغم. در اين سالها مي باشد
كل منابع7/6كوششهاي محقق، سال نشر   درصد از

. استناد مقاالت، مشخص نگرديداطالعاتي مورد

و جديدترين منبع مورد استفاده به تفكيك نوع منبع.8جدول  قديمي ترين

و پروژه منابع الكترونيكي كتابهاي التين مجالت التين شاخص هاي آماري  پايان نامه
و گزارشات
 استانداردها

كل منابع
 فارسي

 1377 1993 1980 2001 1990 1988 ميانه سال انتشارمنابع اطالعاتي
 1351 1930 1955 1985 1878 1923 قديمي ترين منبع مورد استناد
 1385 2005 2005 2004 2005 2005 جديد ترين منبع مورد استناد

كه8نتايج بدست آمده در جدول  نشان مي دهد
و جديدترين منبع التين مورد استفاده، قديمي ترين

 در آن قديمي ترين مربوط به مجالت التين مي باشد كه

و جديدترين منبع مربوط به سال 1923منبع در سال
در بين منابع اطالعاتي فارسي مورد. مي باشد2005

استفاده مقاالت نيز مشاهده مي شود كه قديمي ترين 
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و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي و اطالع رساني 57 1389 بهار)8(، شماره دومسال) علوم كتابداري
و جديدترين منبع مربوط به 1351منبع مربوط به سال

. مي باشد1385سال
بع اطالعاتي همچنين مشاهده مي شود ميانه منا

 درصد از منابع50 مي باشد يعني1377فارسي برابر سال 
 به بعد چاپ 1377فارسي مورد استفاده در مقاالت از سال

كه. شده اند در مورد منابع التين نيز مشاهده مي شود
و استانداردهاي التين برابر  ميانه استناد به گزارشات

ال1993 تين مورد مي باشد كه بعد از منابع الكترونيكي
استفاده، اين منابع از روزآمدي باالتري نسبت به ساير 

.منابع برخوردار هستند

 محاسبه ضريب برادفورد براي نشريات التين مورد استناد.9جدول

تعداد
 مجالت

تعداد
 استنادات

كل
 استنادها

فراواني
تجمعي تعداد 

 مجالت

فراواني
تجمعي كل 
 استنادها

لگاريتم فراواني
 تعداد تجمعي

 مجالت

تعداد مجالت
 در هر طبقه

تعداد
استنادها در 
 هر طبقه

ضريب
 برادفورد

 براي هر طبقه

1 19 19 1 19 0 1 19 -
1 19 19 2 38 69/0 1 19 00/1
1 16 16 3 54 10/1 1 16 00/1
1 14 14 4 68 39/1 1 14 00/1
1 14 14 5 82 61/1 1 14 00/1
1 11 11 6 93 79/1
1 8 8 7 101 95/1

2 19 00/2

3 7 21 10 122 30/2
2 6 12 12 134 48/2
3 5 15 15 149 71/2

3 18 50/1

4 5 20 19 169 94/2 4 20 33/1
5 4 20 24 189 18/3 5 20 25/1
7 3 21 31 210 43/3 7 21 40/1
6 3 18 37 228 61/3 6 18 86/0
10 2 20 47 248 85/3 10 20 67/1
10 2 20 57 268 04/4 10 20 00/1
10 2 20 67 288 20/4 10 20 00/1
4 2 8 71 296 4/26
11 1 11 82 307 41/4

15 19 50/1

19 1 19 101 326 62/4 19 19 27/1
19 1 19 120 345 79/4 19 19 00/1
19 1 19 139 364 93/4 19 19 00/1
19 1 19 158 383 06/5 19 19 00/1
19 1 19 177 402 18/5 19 19 00/1
19 1 19 196 421 28/5 19 19 00/1
17 1 17 213 438 36/5 17 17 89/0
17 1 17 230 455 44/5 17 17 00/1
16 1 16 246 471 51/5 16 16 94/0

و با توجه به مقادير برادفورد بدست آمده براي هرطبقه
ه زير طبق فرمول زير، ضريب ثابت برادفورد بر اساس رابط

. محاسبه مي شود

1.1
24

61.261 ===
∑

=

k

bm
b

k

i
i

 با جايگذاري مقدار ثابت برادفورد در رابطه
bnanR .)( =

در رابطه. محاسبه مي شود)n(تعداد مجالت هسته
تعداد استناد به مجلهaتعداد كل استنادها، R(n)باال 

nو ضريب ثابت برادفوردbالتين با بيشترين استناد، 
بعد از جايگذاري مقادير. تعداد مجالت هسته مي باشد
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58 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
حل معادالت الزم، تعداد و بدست آمده در رابطه باال

 مجالت هسته برابر

185.18 ≈=n

با توجه به بيشترين استنادات صورت. بدست آمد
 مجله18گرفته به نشريات التين، مجالت هسته شامل 

 زير شدند

 زان استناد در مجالت هستهمي.10جدول

 عنوان مجله تعداد استناد
19Aiche 
19 J.appl.polym.sci 
16 Chem.eng.sci 
14 Spe 
14 Paper spe 
11 Oil & gas journal 
8J.catal 
7No title 
7AAPG bulletin 
7Ind.eng.chem.res 
6Jcpt 
6J.am.chem.soc 
5Corrosion 
5Hydrocarbon processing 
5Int.j.heat mass transfer 
5Chem.eng.prog 
5Chemical engineering science 
5Trans.aime 

 نتيجه گيري
ميزان« در پاسخ به اولين سوال اساسي مبني بر اينكه

و ميانگين استنادها چگونه است؟ » استناد به انواع منابع
ه هاي مورد يافته هاي پژوهش نشان داد كه در كل مقال

، مجموعاً 1386 تا سال 1380بررسي در بين سالهاي
 عنوان استناد به چشم مي خورد كه بيشترين 1154

 مورد استناد معادل 491ميزان استناد مربوط به مجالت با
كل استنادها مي باشد5/42با استناد به كتاب. درصد

و التين با   درصد5/37 مورد معادل با 433هاي فارسي
ا استناد به گزارشات،. ستنادها در رده دوم قرار داردكل

و كنفرانسها با   درصد در رده7/14استانداردها، پتنت ها
با. سوم جاي دارد ميزان استناد به پايان نامه هاو پروژه ها

با4/4 و منابع الكترونيكي  درصد در رده هاي8/0 درصد
نش. بعدي قرار دارند ان داد بررسي ميانگين استنادها نيز

و10كه بطور متوسط هر مقاله به   منبع اطالعاتي التين
به65/0فارسي استناد نموده است كه از اين بين  استناد

و  استناد به يكي از منابع16/9يكي از منابع فارسي
هر. اطالعاتي التين صورت گرفته است به عبارت بهتر در

ه و ر مقاله دو مقاله تقريبا به يك منبع اطالعاتي فارسي
. منبع اطالعاتي التين استناد نموده است9به

بررسي بيشتر در اين زمينه نشان داد كه ميزان
در) عنوان1/4( عنوان4استفاده از مجالت التين، حدود 

 عنوان3هر مقاله، ميزان استفاده از كتابهاي التين حدود
و) عنوان45/3( ، ميزان استفاده از گزارشات، استانداردها
، ميزان) عنوان33/1( عنوان1نت هاي التين، حدود پت

و پروژه هاي استفاده از منابع الكترونيكي، پايان نامه ها
بطور. التين كمتر از يك منبع در هر مقاله مي باشد

و4متوسط در هرمقاله حدود   استناد4 استناد به نشريات
.به كتابها صورت گرفته است

« مبني بر اينكه در پاسخ به دومين سوال اساسي
يافته هاي» وضعيت استنادها از نظر زبان چگونه است؟

 مورد استناد به منابع 1154پژوهش نشان داد كه تعداد 
و التين داشته اند كه 2/91 استناد معادل با 1053فارسي

و  استناد معادل 101درصد كل استنادها به منابع التين
اس8/8 ت بر اين درصد به منابع فارسي صورت گرفته

اساس منابع فارسي نقش كمي در مقاالت اين فصلنامه
و پروژه هاي فارسي به نسبت  و تنها پايان نامه ها دارند
و پروژه هاي التين مورد استناد  بيشتري از پايان نامه ها

بررسي استنادها به تفكيك هر منبع نشان. قرار گرفته اند
:داد كه
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و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي و اطالع رساني 59 1389 بهار)8(، شماره دومسال) علوم كتابداري
o9/95ال و درصد از استنادات به مجالت 1/4تين

.درصد به مجالت فارسي صورت گرفته است
o7/91و 3/8 درصد از استنادات به كتابهاي التين

.درصد به كتابهاي فارسي مي باشد
oاي از منابع مقاالت مورد بررسي هيچ استفاده

و فارسي ننموده الكترونيكي تمامي منابع اند
.الكترونيكي مورد استفاده به زبان التين بوده است

o9/54و پروژه هاي  درصد از مقاالت به پايان نامه ها
و و1/45فارسي  درصد مقاالت به پايان نامه ها

.پروژه هاي التين استناد نموده اند
o10درصد مقاالت از گزارشات، استانداردها، پروانه 

و و كنفرانسهاي فارسي از90ثبت اختراع  درصد
و كنفران سهاي گزارشات، استانداردها، پتنت ها

.التين استفاده نموده اند
در پاسخ به سومين سوال اساسي پژوهش مبني بر

» مجالت هسته براساس قانون برادفورد كدامند؟« اينكه 
يافته هاي تحقيق نشان داد كه چون ميزان استناد به

و در نتيجه نشريات فارسي بسيار كم بود كه  منابع فارسي
و كتب التين در اين اين نشان دهنده اين است كه مقاالت 

و استناد قرار گرفته لذا مجالت زمينه بيشتر مورد استفاده
به. هسته فقط براي نشريات التين محاسبه شد با توجه

بيشترين استنادات صورت گرفته به نشريات التين، 
 مجله مي باشند كه قبالً به آنها18مجالت هسته شامل 

.اشاره شد
ي پژوهش مبني بر در پاسخ به چهارمين سوال اساس

و ميانگين نيم« اينكه نيم عمر انواع منابع مورد استناد
كه» عمر منابع چقدر است؟ نتايج بدست آمده نشان داد

و نيم در بين مقاالت منتشر شده، كم ترين ميزان استناد
و7عمر مربوط به منابع الكترونيكي التين با   استناد

و بيش5/4ميانگين عمر مربوط به ترين نيم سال است
ميانگين نيم عمر. سال است1/15مجالت التين با 

و9/13كتابهاي التين مورد استفاده برابر   سال، پايان نامه
و1/14پروژه هاي التين برابر  سال، گزارشات
ميانگين. سال مي باشد9/11استانداردهاي التين برابر

كل منابع التين مورد استناد در مقاالت فصلن امه نيم عمر
و مهندسي نفت برابر  مي8/14تحقيق در علوم  سال

و استناد به منابع. باشد با توجه به آنكه ميزان استفاده
و كم بود لذا كل  فارسي در مقاالت مورد بررسي محدود

منابع اطالعاتي مورد استناد فارسي به صورت كلي مورد 
با توجه به اطالعات بدست آمده. بررسي قرار گرفت

 سال6 نيم عمر منابع فارسي مورد استناد حدود ميانگين
كل منابع التين) سال8/5( بدست آمد كه در مقايسه با

و به  مشاهده مي شود از نيم عمر كمتري برخوردار بوده
عبارت ديگر منابع فارسي نسبت به منابع التين روزآمد تر 

.بودند

 پيشنهادات
نتايج حاصله نشان داده است كه مجالت مهم-1

ين منابع مورد استفاده پژوهشگران حوزه نفت تر
هاي تحت بررسي مي باشد از طرفي در سال

كهنگي مقاالت مورد استفاده با توجه به نيم عمر 
باالي اين منابع بيانگر بي توجهي به گردآوري 

لذا توصيه مي شود كتابخانه هاي اين. آنهاست
حوزه با تهيه نشريات روزآمد، پشتوانه تحقيقات 

د .ر اين زمينه استحكام بخشندرا
با توجه به اينكه زبان انگليسي زبان غالب-2

 استنادهاي مورد بررسي بود است، پيشنهاد
مي گردد كتابخانه ها در تهيه مجموعه منابع در
حوزه نفت به زبان انگليسي اهتمام بيش تري 

.نمايند
با-3 به كتابداران حوزه نفت پيشنهاد مي گردد

ن و استفاده از فهرست شريات پر استناد اين حوزه
و   مقايسه آن با مجموعه كتابخانه خود
كتابخانه هاي ديگر نسبت به ارزيابي منابع

و تهيه مجالت  و در صورت لزوم سفارش موجود
و پر استفاده اقدام نمايند .مفيد

در-4 با توجه به ميانگين نيم عمر نسبتاً باالي منابع
ركاران اين حوزه پيشنهاد مي گردد دست اند

و تهيه منابع روزآمد به  كتابخانه ها با سفارش
غني تر كردن مجموعه هاي تخصصي اين حوزه 

.مبادرت ورزند
، بويژه-5 نتايج بيانگر عدم اعتنا به منابع غير چاپي

و ناپيوسته،  و ديجيتالي پيوسته منابع الكترونيكي
لذا پيشنهاد مي شود. در فرآيند پژوهش است

و مسئولين مجله تحقيق در هيات هاي تحريريه 
و مهندسي نفت به تبيين جايگاه اين منابع علوم
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60 سيده فهيمه علويور نشانه پاكدامندكت/.....تحليل استنادي مقاالت فصلنامه تحقيق
و روزآمد به عنوان محمل هاي اطالعاتي ارزشمند

در فرآيند تحقيق مبادرت كنند، به روزآمدي 
و همچنين  منابع توجه بيشتري مبذول دارند،
تمهيداتي بينديشند تا فرهنگ استناد به اين 

و رعايت مالكيت مع نوي پديدآورندگان آثار منابع
در قالب اين محمل هاي اطالعاتي، از سوي 

.نويسندگان مقاالت مورد اعتنا قرار گيرد

 پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده

با توجه به استفاده بسيار اندك از منابع فارسي-1
در اين زمينه مي بايستي به ريشه يابي اين 

.موضوع در پژوهش جداگانه اي پرداخته شود
سي علل استفاده بسيار اندك از منابع برر-2

اطالعاتي غير چاپي نظير سي دي ها، بانكها، 
و شبكه هاي اطالعاتي نيز مي تواند  پايگاه ها

. موضوع جالبي در پژوهش جداگانه اي باشد

 منابع
 تحليل استنادي مقاالت").1381.(تيمورخاني، افسانه

،"1379تاليفي فصلنامه كتاب از آغاز تا پايان سال
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي،

و تحقيقات .واحد علوم
آن").1362.(حري، عباس و شباهت هاي  تحليل استنادي

.17-11):2(4نشر دانش،."با علم الحديث
ن____  بررسي رفتار استنادي").1381.(؛ نشاط،

و علوم نويسندگان مقاله هاي مندرج مجله روانشناسي
."1379بيتي دانشگاه تهران از آغاز تا پايان سال تر

و علوم تربيتي، .33-1):2(32مجله روانشناسي
 كاربرد استناد در نگارش هاي").1381.( حقيقي، محمود

و علوم تربيتي،."علمي ):2(32مجله روانشناسي
215-232 .

 بررسي ميزان همپوشاني").1380.(رحمتي، معصومه
 ادواري كتابخانه هاي دانشگاهي عناوين نشريات

، پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري، واحد"قزوين
.علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي

 تحليل استنادي پايان نامه هاي").1374.(سبكتكين، نادر
دكتري حرفه اي دامپزشكي از نظر استناد به پايان

، پايان نامه كارشناسي ارشد"نامه هاي همين رشته
.كتابداري، دانشگاه تربيت مدرس

بررسي وضع استنادها در مجالت"). 1365.(عصاره، فريده
، پايان نامه كارشناسي ارشد"پزشكي فارسي

.كتابداري دانشگاه تهران
4(9، فصلنامه كتاب،" تحليل استنادي").1377(، ___
،3:(34-48.
، فصلنامه" بررسي مختصر كتابسنجي").1376(، ___

.97-90):4(8كتاب،
وضعيت استفاده از منابع"،)1376.( قطبي، سيد مهدي

در مقاالت دايره المعارف هاي فارسي منتشر شده در 
، پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري، دانشكده"ايران

.علوم تربيتي، دانشگاه تهران
 تحليل استنادي نشريه"،)1377.( كوالئيان، فردين

ر ازي، فصلنامه كتاب ميزان كاربرد انواع آرشيو موسسه
منابع اطالعاتي در طرح هاي تحقيقاتي موسسه 

و سرم سازي رازي .97-77:79، بهار"واكسن
و"،)1369(.مير شمسي، شهرزاد قانون برادفورد

.324- 290):4-2(، فصلنامه كتاب،"كتابسنجي
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