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  ٧ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

  ...هاي منتشر شده در  تحليل استنادي مقاله

 شمارة فصلنامة ۳۰هاي منتشر شده در  تحليل استنادي مقاله
  ۱۳۸۴ـ۱۳۷۶بين سالهاي » رساني اري و اطالعكتابد«

  ١ ي محمديمهد
   ٢ دادگرير متقي                                                               ام

  :دهيچک
 ين الگـو يـي و تب» يرسان  و اطالعيکتابدار« فصلنامه يها ت مقالهيق وضعي دقيابيبه منظور ارز  

ـ پس از تجز.  صورت گرفتيل استنادي با استفاده از روش تحليقين حوزه، تحق  ي محققان ا  يرفتار ه و ي
 هر ي برا٣/٧ن يانگيبا م) يا  مقالة ترجمه٥٤ و يفي مقالة تأل١٦٥( مقاله ٢١٩ها مشخص شد که  ل داده يتحل

 مورد ٢٩ک نفر، يمورد آنها را ١٦٥اند که    منتشر شدهيشيماي مقالة پ٦١ و يمقالة نظر١٠٤شماره در قالب 
مقطـع  .  داشتندين مقاالت همکاري نفر محقق در نوشتن ا    ١٩٨.  بودند   نفر نوشته  ٣ مورد را    ٢و نفر و    را د 
ها بـه   ن مقالهي استناد در ا١٧٤٨.   بودي مقاله، دکتر٦٣ ارشد و   ي مقاله، کارشناس  ٧٤سندگان  ي نو يليتحص

ها قبل از کتابها  ، مقالهيطالعات اين محملهايدر ب. ن شديي هر مقاله تعي برا٩/١١ن يانگيکار رفته بود که م
 يسيمنابع زبان انگل. شتر مقاله محور هستندين حوزه بيها قرار گرفت و نشان داد که محققان ا  نامه  انيو پا 

هـا نـشان داد کـه     م عمر داده  ين ن ييتع.  قرار گرفت  ي اختالف، باالتر از  زبان فارس      يدر استنادها با اندک   
م عمر را به خود ين نين و کمتريشتري ماه ب٥ سال و ٤ با ينترنتياه و منابع ا م٢ سال و ١٤ن با  ي الت يکتابها

در » يانين ديمحمدحس«و » يعباس حر«ن کتابها و يدر ب» يدانشنامه کتابدار« به .اختصاص داده بودند
ـ هـا و  پا    در بخـش مقالـه    » يفتاح«و  » يانيد«دآورندگان کتابها،   ين پد يب در بخـش  » عـصاره «نامـة   اني
در » فصلنامه کتـاب «  با يرسان  و اطالعي کتابداريها  فصلنامه.  ها بيش از همه استناد شده بود        نامه  انيپا

  .   انتخاب شدندين رشته در فارسيگر به عنوان مجالت هستة اي مجلة د٣کنار 
  . يفي، مقاالت تأليرسان  و اطالعي، فصلنامه کتابداريل استناديتحل:  ها دواژهيکل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسـاني   ت علمي گروه کتابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحـد قـم و دانـشجوي دوره دکتـري علـوم کتابـداري و اطـالع         ئعضو هي . ١

   com.yahoo@203mohammadi-mahdiدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  
رسـاني دانـشگاه تربيـت     کارشناس کتابداري کتابخانه مرکزي دانشگاه قم و دانشجوي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطـالع     . ٢

    Motaghy55@yahoo.com مدرس تهران
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٨

 

  مقدمه
ار يـ ع  و بـه روز در اخت ي خود را سـر يج پژوهشها ينکه نتا ي ا يوهشگران برا امروزه پژ 

ل، يـ ن دليبـه همـ  .  کننـد  يات چـاپ مـ  يگران قرار دهند، آنها را به صورت مقالـه در نـشر         يد
ارزش مجـالت، هـم در     .  دارنـد  يگاه خاصـ  ي محققان جا  يازهاي به ن  يات در پاسخگوي  ينشر

ن اخبار و اطالعات،  قبـل  يتر تازه. ر است يرناپذزمان انتشار و هم پس از گذشت زمان، انکا        
هـا   يهـا، نقـدها و آگهـ    ق مقالـه يـ  از طريات ادوارينکه در کتابها منتشر شـوند، در نـشر    ياز ا 

 کسب اطالعـات در  يعي طبيقت مجراهايشرو، در حقي از مجالت پياريبس. شوند  يعرضه م 
  . کنند يعات را ارائه من اطاليتر  تازهشوند و اکثراً ي محسوب مي پژوهشيها نهيزم

 به خـاطر تـازه بـودن، کوتـاه بـودن،      ي و فنيمقاالت منتشر شده در مجالت تخصص    
سنده بـه خواننـده، ارزان تـر بـودن، ارائـة مطالـب بکـر وتـازه،         يـ ج تفکر نويسرعت انتقال نتا 

 يتر، دسترس عيع سري، چاپ و توزي و فنيدة علميچي پيها ق از موضوع يار دق ي بس يها  ليتحل
 اهل فن و سرانجام تنوع مطالب و  يها  يها، انتقادها و بررس     ن پژوهش ي آخر يتر، معرف   انآس

 داشته و از يشتريت بي پژوهشگران جذاب يان سهل تر، معموالً برا    يشکل ارائه و گاه زبان و ب      
، ١٣٨١، يمورخــانيت( دارنـد  يشتريـ ، کـاربرد ب ي علمـ يز نـسبت بـه کتابهــا  يـ نظـر پـژوهش ن  

  ). ٣٣ص
 منتـشر  يا  مقالـه يآور مـشهور  ا فـن يـ  که هرگاه دانشمند   کند  ميجاب  ي ا يسنت علم 

شـوند،   ي مربـوط مـ  ي که به موضوع کار و    يد خوانندگان خود را به مقاالت قبل      ي، با کند  مي
 است که ين ارجاعات نشان دهنده آن دسته از محققانين است که ا   يتصور بر ا  . ارجاع دهد 

د آوردن يـ ر در پديـ سندة اخيـ انـد الهـام بخـش نو     که به کـار بـرده  يا وسايل يم، روشها   يمفاه
ت را نشان داده و اطالعـات    يک فعال ين  يشي پ يدادهاي رو ين ارجاعهاي يچن. اند  اش بوده   مقاله

 از موضـوع،  يل اسـت دربـاره جنبـة خاصـ        ي که ما  يا  ار خواننده ي الزم را در اخت    يکتابشناخت
  ). ١٣٦، ص١٣٧٦، ١لديگارف(دهند  ي به دست آورد، قرار ميشترياطالعات ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. E. Garfield 
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  ٩ / ... در شده نتشرم هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

 مـدرک،  يت و تعـداد اسـتنادها  يـ فين کيشـود کـه بـ    ين تـصور مـ  ي، چنيبه طور کل  
شتر باشـد،  يـ ک مـدرک ب يـ گر، هر چه تعداد استنادها بـه       يبه عبارت د  .  وجود دارد  يا  رابطه

 يل اسـتناد يـ بـا تحل ). ٣٦، ص ١٣٧٧عـصاره،  (ت بهتـر آن مـدرک اسـت         يـ فينشان دهندة ک  
 ي که هررشـته علمـ  يريرد و مسي گي چگونه صورت مي علمتحوالت«افت که يتوان در   يم
 ي و فنـ ي علمـ يهـا  افتـه يا پخش ي کسب اطالعات و ي واقعيالگو«و  » ست؟ي چ کند  مي يط

  :  ر استيد که شامل موارد زيآ ي به دست مين دو مورد، اطالعاتياز ا» چگونه است؟
 و آنهـا را  کنـد  مـي شنا  آي مبادلة اطالعات علميشناس پژوهان را با جامعه  دانش) اوالً

  .  را به عمل آورنديسازد از دانش مکتوب، حداکثر بهره بردار يقادر م
 آشنا کـرده آنهـا      ي مبادله اطالعات علم   يشناخت  کتابداران را با مجموعة جامعه    ) اًيثان
 و ي کتابخانه خود فراهم سـازند کـه در تحـوالت علمـ         ي را برا  يا  سازد مجموعه   يرا قادر م  
  ). ٥٩، ص١٣٧٩، يانيد(  داشته باشد ي، اثر با ارزش جامعهيفرهنگ

  
  بيان مسئله

 يس و ارزشـمند خطـ  ي با آثار نفي و مرکز اسناد آستان قدس رضو      يکتابخانة مرکز 
،  ي خـارج يه بـه زبانهـا  يز هزاران جلـد کتـاب و نـشر   ي و ني و عربي فارسي به زبانها يو چاپ 

در . رود يا بـه شـمار مـ   يـ  دنيها انهن کتابخيتر  کسب کرده  و در شمار مطرح     يشهرت جهان 
 ينـة ارزشـمند، کوشـشها   ين گنجيـ  و شناساندن ذخاير گرانسنگ ا   ي شناساي ين مدت، برا  يا

 بـود کـه   ي بـه صـورت مـنظم،  روشـ    ية علمـ يانتـشار نـشر  .   انجام گرفته اسـت يقابل توجه 
 يت محققـان کتابــدار يـ توجـه و عنا .  آن را آغـاز کردنــد ١٣٧٦مـسئوالن کتابخانـه از سـال    

نکـه  يل کرد تـا ا يات مطرح و معتبر کشورمان تبدي از نشريکين مجله را به يسراسر کشور، ا  
 يات علمــي نــشريون بررســيسيــ کمي شــماره، از سـو ١٩ بعــد از انتــشار ٦/١١/٨١خ يدر تـار 

فـصلنامه  «و  » يکتابـدار  «يهـا   بعـد از مجلـه    . افـت کـرد   يدر» يجيـ ترو  يعلم«کشور، درجة   
ر را ين مـس ين تفاوت که ايافته بود؛ با اين درجه دست يود که به ا    ب يا  هين نشر ي، سوم »کتاب

قبل از آن، فصلنامه کتاب  پس از انتـشار  .  نموديتر از اخالف ذکر شدة خود ط  عي سر يليخ
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٠

 

ک دهـه از  يـ ک بـه  يـ نـک بـا گذشـت نزد    يا. ابـد يت دست   ين موفق ي شماره توانست به ا    ٤٦
ن يها و تـدو   يکاسـت برطـرف نمـودن     ده بـراي     انجـام شـ    يتهـا ي فعال يابين مجله، ارز  يت ا يفعال

ل يـ تحل. ديرسـ  ي به نظـر مـ  يضرور» ي ـ پژوهش يعلم« مناسب براي ارتقا به درجة يها برنامه
.  رود يه بـه شـمار مـ     يک نـشر  يـ  مقـاالت    يابي ارزش ي و معتبر برا   ي علم ي، از روشها  ياستناد

ه را ارزيـابي كننـد تـا    ين نـشر يـ ن روش،  مقاالت منتشر شده در ا       يمحققان برآن شدند تا با ا     
زان يـ  و ميا مـرور يـ  يت مقـاالت ـ اعـم از پژوهـش    يسندگان و وضـع ي نوي رفتار علميالگو

دآورندگان يپد. تحليل نمايندن مقاالت به شيوه علمي ي محققان ـ را در تدو يمشارکت علم
ع توانـد از لحـاظ نـو    ين منـابع مـ  يـ کننـد و ا  ي مختلف به منابع استناد مـ يمقاالت به گونه ها 

 يفي مقـاالت تـأل  ين پـژوهش،  اسـتنادها  يـ در ا.  شـوند يمحمل، زبان، زمان و جز آن بررسـ   
 ي رفتــار علمــيله الگــوين وســيانــد  تــا بــد  شــدهي بررســيرســان  و اطــالعية کتابــدارينــشر

  .ن شود در استفاده از منابع معييرسان  و اطالعيپژوهشگران و محققان رشته کتابدار
  

  اهميت پژوهش
ان يـ  را نماير اکتشافها و تفکرات علميه هستند که مس   ي شب ي ثابت يرد پاها استنادها به   

ن يا. ستديا ينمپا  ي روين خود، به تنهاييشي بدون استناد به دانش پيچ مقالة علم يه. كنند  مي
 دانـش  يه بـر سـکو  يـ دانشمندان با قدم نهادن و تک. شود  خ همواره ديده مي   يامر در طول تار   

ن حرکت يعت ايطب.  دهندي را بنا نهاده و به صعود خود ادامه ميشران، پلکان دانش ب   ينيشيپ
ک مقالـه در  يـ نمـودار شـدن   . سها و استنادها قابـل مـشاهده اسـت    يل پانو يبا دقت نظر و تحل    

 و ين اثـر و يسنده بـ يـ ن مطلب اسـت کـه در ذهـن نو   يک سند، بازگوکنندة اياهة مراجع   يس
ه و يـ تجز.  وجـود دارد يده اسـت، ارتبـاط   که بـه آن در فهرسـت مآخـذ اسـتناد کـر      يا  مقاله
 ١»يل اسـتناد يـ تحل« را بـه نـام   يا رد، مقولهيگ  ين ارتباطات صورت م   ي که درباره ا   يلهاييتحل
توان انبوه متون و منـابع   ي مختلف آن م  ي و روشها  ٢»يکتابسنج«با استفاده از    . آورد  يد م يپد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Citation analysis.  
2. Bibliometrics.  
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  ١١ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

 يرا معرفـ ) پراسـتفاده  (١الت هـسته  نمود، مجيبند زان استفاده رتبهيمنتشر شده را بر اساس م    
 شناسـاند و  يرسـان   و اطـالع يرا در حوزة علوم کتابدار) ديپرتول (يديسندگان کليکرد و نو 

هـا و   کنندگان کتابخانـه   سازان و جامعه استفاده      ارزشمندي به مجموعه   يله کمکها ين وس يبد
سـازان   وزه، مجموعهن ح يه مجالت اصلي ا   يرا با شناخت و ته    ي ارائه كرد، ز   يمراکز اطالعات 

 دارنـد،  يشتري از مجالت كه کاربرد و مخاطبان ب     يقادر خواهند بود با اشتراک تعداد کمتر      
 ية تعـداد مجـالت کمتـر، فـضا    يـ ن حال، با تهي كنند و در عيجوي در بودجة کتابخانه صرفه  

 يديلسندگان کيز با شناخت نو يکنندگان ن   استفاده. نمايند از کتابخانه اشغال     ي کمتر يکيزيف
توانند مطالعات خود را هدفمندتر دنبال کنند و فارغ از مطالعـة   يش، مي خو ي علم يها  حوزه

  ينة کمتر، به مطالـب  ارزشـمندتر  ي و هزي و نامربوط، با صرف وقت، انرژ  يا  هيمطالب حاش 
 کـه  يل اسـتناد يـ توان بـا اسـتفاده از روش تحل        ين م يهمچن.  دست يابند  ي علم يها  در حوزه 

ب، ين ترتي از ساختار علم ترسيم كرد و بد      يري است، تصو  ي مهم کتابسنج  يا از روشه  يکي
. نمـود  يابيـ د را رديـ  جدي ساختار علم را مطالعـه و ظهـور موضـوعات علمـ    يبهايفراز و نش  

 ).  ٦٤، ص ١٣٧٦عصاره، (

  
  اهداف پژوهش
ت استفاده از منابع در مقاالت منتشر شـده در       ين وضع يين پژوهش، تع  ي ا يهدف اصل 

 ين الگـو يـي  و تعيرسـان   و اطـالع ي فصلنامة کتابـدار يجي ـ ترو ياره از فصلنامة  علم شم٣٠
  .  استي کتابداريها سندگان مقالهي نويرفتار

  :اهداف فرعي
   يا  و ترجمهيفي تأليها ن تعداد مقالهييتع . ۱
  ي اطالعاتيزان استناد به انواع محملهاين مييتع . ۲

  استنادهايت زبانين وضعييتع . ۳

  انواع منابع مورد استناد م عمرين نييتع . ۴

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Core Journals.  
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٢

 

  مقاالتيش موضوعين گراييتع . ۵

 يزان مـشارکت  و همکـار  يـ ن م يـي  و تع  ي و نظر  يت مقاالت پژوهش  ين وضع ييتع . ۶
  يقات گروهيمحققان در انجام تحق

ات اصـلي  ين نـشر يـي ات بـراي تع ين نـشر  ين افـراد و پـر اسـتنادتر       ين پرکـارتر  ييتع . ۷
 . يرسان  و اطالعيکتابدار

  :وهشپرسشهاي اساسي پژ
هـا چقـدر     مقالـه  ين تعـداد اسـتنادها    يانگي و م  يا   و ترجمه  يفي تأل يها  زان مقاله يم . ١
 است؟

 ت  چگونه است؟يع مؤلفان بر اساس جنسيتوز . ٢

  چگونه است؟ي و گروهيع مقاالت بر اساس مؤلف فرديتوز . ٣

  چگونه است؟ي اطالعاتيزان استفاده از انواع محملهايم . ٤

  از نظر زبان چگونه است؟ي مقاالت مورد بررسيع استنادهايتوز . ٥

 م عمر منابع مورد استفاده چقدر است؟ين . ٦

 شوند؟  بع بيشتر استفاده مياكدام من . ٧

 سندگان کدامند؟ين نويپرکارتر . ٨

  كدامها هستند؟ يمجالت اصلي رشتة کتابدار . ٩

  مقاالت چگونه است؟يش موضوعيگرا . ١٠

  
  روش و جامعة پژوهش

 ي رفتـار يص الگـو يهاي تشخ تواند داده ي به کار رفته در متون،  م ي استناد يالگوها
 محققـان، معمـوالً از روش   ين الگـوي رفتـار  يـي  تعيبرا. سندگان و محققان به شمار رود     ينو
ن يـ در ا.  اسـت يرمجموعـه حـوزه کتابـسنج   يكننـد کـه خـود ز      اسـتفاده مـي    يل استناد يتحل

 فـصلنامة   منتـشر شـده در  يهـا  ، تمـام مقالـه  يل اسـتناد يـ ز با اسـتفاده از روش تحل      يپژوهش ن 
هـا در دو بخـش صـورت      مقالـه يبررسـ . ل شـدند يـ ه و تحليـ  تجزيرسـان    و اطـالع   يکتابدار
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  ١٣ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

 ي  و نظريا گروهي ي بودن، انفراديا ا ترجمهي يفيبخش اول، شامل سال انتشار، تأل    : گرفت
 ين قـسمت بررسـ  يـ  مقاالت منتشر شده در اي بودن  و موضوع مقاله بود که تمام    يشيمايا پ ي

 کنـار گذاشـته شـده و    يا  ترجمهيها ها بود که مقاله     مقاله يشامل استنادها شد؛ بخش دوم،    
 ياطالعات کتابـشناخت و ه ي تهي خاصي هرکدام از مراحل فوق، فرمها   يبرا. نگرديد يابيارز

 موجـود بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      يها مقاالت و استنادها در آن فرمها نوشته شد، سپس داده      
»SPSS «دگرديل يه و تحليتجز.       
  

  محدوديتهاي پژوهش
 رفـع آنهـا بـه متـون و منـابع      ي موجود در مآخذ سبب شد کـه بـرا     يهاي نارساي يبرخ

تـوان بـه غفلـت مؤلفـان از درج اطالعـات کامـل             يمرتبط مراجعه شود کـه از آن جملـه مـ          
  . دآور اشاره کرديا پديا عنوان و يا کتاب، ي و صرفاً اکتفا به نام مجله يکتابشناخت

  
  ف مفهومي و تعاريف عملياتيتعاري

ها بـه    نوشتهي روابط مفهومي که امروزه در بررس  يدر مطالعة استناد  : يل استناد يتحل
گردد،  ي ميان مدرک استناد دهنده و مدرک مورد استناد، بررسيشود، رابطة م آن توجه مي 

دسـت   يل استناديم، به تحلين رابطه حاکم است کشف کني را که بر ا    يم قواعد ياگر بکوش 
  ). ٢٩٢، ص١٣٧٢، ي؛حر٣٦، ص١٣٨١، يمورخاني؛ ت١٩٦، ص ١٣٧١، ينير حسيام(م يزده ا

 هستند کـه نويـسندگان در فهرسـت    يق، منظور از استناد، مآخذ  ين تحق ي در ا  :استناد
  . اند  كردهيف اثر معرفيخذ به عنوان منابع تألآمنابع و م

 نـشر  يانـة سـالها  ي آن از من را كه با کم کردن سال نشر      ي مع ي ارزش مدرک  :نيم عمر 
گر، يبه عبارت د. نديگو» م عمرين«شود،  اند تعيين مي  که به آن مدرک استناد كرده يمدارک

هرچـه طـول   . افتـه اسـت  ي از کل منابع استناد شده، در آن زمان انتشار          يمي که ن  يمدت زمان 
  ). ٣٦، ص١٣٨١، يمورخانيت( شتر باشد، استناد به منابع روزآمد کمتر است ين مدت بيا
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٤

 

  پيشينه تحقيق  
  در خارج از ايران ) الف
ن ي ب ٢» رابر يعيقات طب يمجله تحق « مقاله منتشر شده در      ٢٥٨ يابيبا ارز ) ١٩٩٨ (١»ويت «
دآور بودنــد يــا دو پديــک يــ ياز مقــاالت دارا% ٢/٦٣افــت کــه يدر١٩٩٧ -١٩٨٨ يســالها

 مقاالت منتشر   ي استنادها ليتحل). دآوري دو پد  يدارا% ٣/٣٥دآور و   يک پد ي يدارا% ٩/٢٧(
ن يز بـ يـ از مقـاالت ن % ٣/٩ استناد بودنـد و  ١-٣٠ ياز مقاالت دارا% ٥٣/٨٨شده نشان داد که  

ن اسـتنادها  يانگيـ م. ار اندک بودي استناد بس٥٠ش از يمقاالت داراي ب.  استناد داشتند٥٠ تا  ٣١
 بودن مجلـه و  ي و علمين الملليبا توجه به ب.  استناد گزارش شده است٤٩/١٦ هر مقاله    يبرا

رفـت   ي سراسـر جهـان، انتظـار مـ    يمشارکت محققان و دانشمندان دانشگاهها و دانشکده ها     
از مقـاالت بـا   % ٨٢/٣٦هـا نـشان داد    داده.  باشـد يشتر از آثار فـرد ي بي گروه يتهايانجام فعال 
 ي محققـان از کـشورها  ياز مقـاالت، بـا همکـار   % ٥٦/١٣ و   يدانشگاه   محققان هم  يهمکار

، يبـه طـور کلـ   . ه شده بود ي ته ياز مقاالت به صورت انفراد    % ٩١/٢٧. ه شده بود  يتلف ته مخ
 ٢٨ بـا انتـشار   ي داشـتند کـه مـالز    ين مجلـه همکـار    ية مقاالت ا  ي کشور در ته   ١٢محققان از   

از . د مقـاالت بودنـد  يـ  مقاله، سه کشور برتـر در تول ٥ مقاله و فرانسه با    ٢١مقاله،  انگلستان با     
 بودنـد و  ر مقالـه، در صـد  ٧اركت، محققان مالزي با محققان فرانـسه در توليـد   نظر ميزان مش  

 مقالـه در  ٢النكـا بـا تايلنـد در توليـد          مقالـه و سـري     ٤محققان مالزي با انگليـسيها در توليـد         
 . هاي دوم وسوم رده

 پاکــستان را ي دو مجلــة اصـلي اقتـصاد  يقـ يدر تحق) ٢٠٠٤ (٤»محمـود « و ٣»فيشـر «
ش از يافتند کـه بـ  ين دو مجله، دري بيهاي  آنها ضمن مشاهده مشابهت   . ردندتحليل استنادي ك  

از مقاالت بـا مـشارکت   % ٢٠ هستند و تنها يک مؤلفياز مقاالت هر دو مجله،  مقاالت  % ٥٠
. داد يل مـ ي تـشک ياز استنادها را ارجاع به منابع کتـاب % ٥٠ش از   يب. اند  دآور نوشته شده  ي پد ٢

ار يخورد که درصد آن، بس ين ارجاعات به چشم م يز در ب  ي ن يکيرونالبته ارجاع به متون الکت    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wai Sin  Tiew. 
2. Journal of Nature Rubber research.  
3. Muhammad Ashraf Sharif.  
4. Khalid Mahmood.  
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  ١٥ / ... در شده منتشر هاي مقاله ادياستن تحليل _______________________________

  

ن يانگيـ ن  مي اسـتناد در مقـاالت دو مجلـه نـشان داد کـه بـ        ٥٤١١ل  يه و تحل  يتجز. اندک بود 
ن در يانگيـ ن ميـ امـا ا . شـود  ين دو مجله، تفاوتي معنادار ديده نمـ     ياستنادها  در هر مقاله در ا      

ن يانگيـ از نظـر م . ش داشته اسـت   ي افزا ٢٠٠٠-١٩٩٩ و   ٧٠-١٩٦٩ ين سالها ياستناد  مقاالت ب   
 کـه  ي بـه طـور  ه شـد  تفـاوتي معنـادار مـشاهد   ين دو مجله مـورد بررسـ  يم عمر منابع، در ب   ين
از نظر زبان . اند  سال گزارش شده٩٦/١٢ سال و ١٦/٩ن دو مجله   يم عمر مقاالت ا   ين ن يانگيم

  .  استيکاييات آمريت با نشري مورد استناد،  اولويات ادوارينشر
براي تعيين مؤثرترين مقالـة مجـالت در اقتـصاد محيطـي و            ) ٢٠٠٥ (٢»استرن« و   ١»ما«

 و همچنـين مـشخص کـردن ميـزان     ٢٠٠٣ – ١٩٩٤اقتـصاد بـوم شـناختي در فاصـلة سـالهاي      
  ســال اخيــر دو مجلــة١٠همپوشـاني مقــاالت ايــن دو حــوزه بــه تحليــل اســتنادي مقــاالت  

(JEEM) »Journal of Environmental Economics and Management « و
هاي معتبر ايـن   هر دو مجله، از مجله. پرداختند»  Ecological Economics «(EE) مجلة 

 ٢٦داراي رتبـه هـاي   » ISI« مجله اقتصادي معرفي شده در سايت ١٧١حوزه بودند و در بين   
حات آمـاري و  توضـي ( محققان، تجزيه و تحليل خود را در سه بخش جداگانه .  هستند ٢٩و  

تحليلي از اطالعات دو مجله، فهرست مجالت مورد استناد در مقاالت اين دو مجله و ارائـه          
 استناد ١١٩٥٧ها نشان داد از  يافته. تنظيم کردند ) فهرستي از مقاالت اصلي بر اساس استنادها      

  اســتناد از١٥٨٦٤و %) ٤٤/٦٣ ( ٧٥٨٥، JEEM ســاله مجلــه ١٠بـه کــار رفتــه در اســتنادهاي  
.   مربوط به مجـالت بـوده اسـت       EEهاي    استنادهاي به کار رفته در مقاله     %)  ٨٨/٤٦ (٣٣٨٣٨

 مربوط به کتابها، گزارشـها و اسـناد و   EEبه عبارت ديگر، بيش از نيمي از استنادهاي مجله   
 بود ٤/٧  EE و در مجله ٧/٩  JEEMنيم عمر استنادها در مجلة . مدارک دولتي بوده است

 نـشريه اصـلي مـشخص    ٥٣و نشريه همپوشاني زيادي داشتند؛ بـه طـوري کـه    و مطالب اين د 
 عنـوان مجلـه در اسـتنادهاي    ٦شده بر اساس استنادهاي اين دو نشريه، با هم برابر بود و تنها            

JEEMمجله .  ظاهر نشده بودEE در مقايسه با مجله JEEM  ،خود استنادي زيادي داشت 
  .  بوده است ISI مجله برتر فهرست ١٠شتر به  بي JEEMاما استنادهاي مقاالت مجله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chunbo Ma.  
2. David .I . Stern.  
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٦

 

 شـماره اول از  ١٠ضمن تحليل اسـتنادي  ) ٢٠٠٤ (٣»دايگل« و ٢»وايت«،  ١»هاتچيسون«
و مجلــــه  "Advance in Accounting Information System" دو مجلــــه 

"International Journal of Accounting Information System"    آمريکـا را در
 مقالــه معرفــي ٢ ســر مقالــه، ٥ مــصاحبه و گفتگــو، ٢٠ مقالــه اصــلي، ٩٩( الــه  مق١٢٦قالــب 

 ٦ بـا انتـشار   ٤»نيو مکزيکو«در بين دانشگاهها، دانشگاه . بررسي کردند)  ها همايشها و کنگره 
 و دانــشگاه ٦» ميــشگان« مقالــه و  دانــشگاههاي ٥ بــا ٥» فلوريــدا«مقالــه در صــدر و دانــشگاه 

محققان، عالوه بر موارد .  مقاله در رتبه هاي بعدي قرار داشتند٤ و ٥٠/٤با انتشار ٧» آريزونا«
ــد     ــي کــرده بودن ــز بررس ــان را ني ــصيل مؤلف ــشگاه محــل تح ــوق،  دان ــشان داد   داده. ف ــا ن ه

 و ٨» کارولينـا «آموختگـان دانـشگاههاي    آموختگان دانشگاه ميشگان در صدر و دانش        دانش
محققـان، اسـتنادهاي مقـاالت را در دو    . بودنـد هـاي بعـدي     در   رتبـه   ٩»آرکانزاس«دانشگاه  

 و استناد به مقاالت مجالت ديگر مطالعه كردند و دريافتنـد          ١٠بخش جداگانه خود استنادي     
بـه عبـارت   .  بار به مقاالت خود اين مجـالت اسـتناد کـرده بودنـد    ٧٧ مقاله مختلف،      ٤٠که  

 ٥آنهـا در پايـان،    . ه بودنـد   مقالة اصلي مورد بررسي، به خود اسـتناد کـرد          ٩٩از  % ٤٠ديگر،  
  . اي اين رشته را معرفي کرده بودند  مجله هسته٥مقاله  و 

   ر داخل کشورد) ب
خوشبختانه تحقيقات تحليـل اسـتنادي در ايـران، بـسيار گـسترده بـوده و پـا بـه پـاي               

دهـد کـه تحليـل     سير مطالعاتي ايـن تحقيقـات نـشان مـي    . تحقيقات خارجي پيش رفته است  
علـت  .  ت، بخصوص مجالت علمي و پژوهشي، کمتر مورد توجه بوده است       استنادي مجال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paul D. Hutchison. 
2. Craige G. White.  
3. Ronald J. Daigle.  
4. The University of New Mexico.  
5. University of South Florida.  
6. Michigan State University.  
7. Arizona State University.  
8. University of South Carolina.  
9. University of Arkansas.  
10. Within Citation.  
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  ١٧ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

گونـه مجـالت بـه دانـشگاهها و مراکـز       توان محدود بـودن انتـشار ايـن    اين بي توجهي را مي   
بـي  . پژوهشي و عدم توجه اين نشريات به رعايت فاصله انتـشاراتي تعيـين شـده، بيـان کـرد                  

 يا انتشار يک يا دو شماره از آن در طول سـال،     نظمي اين نشريات از نظر فاصله انتشاراتي و       
آغاز سياستهاي پژوهـشي جديـد در   .خود به خود اين نشريات را از کانون توجه خارج کرد    

سالهاي اخير، توجه و تـشويق محققـان بـه انجـام فعاليتهـاي تحقيقـاتي و انتـشار مقـاالت در               
،  مجدداً ايـن نـشريات را   مجالت علمي معتبر و پرداخت پاداش در قبال مقاالت چاپ شده         

تري  به رعايت فاصله انتشاراتي معين شده  و مسئوالن اهتمام جديقرار داده کانون توجه در 
گونـه مجـالت نيـز     هاي اين تحقيقات استنادي بر روي مقاله   . ها دارند   کيفيت مجله افزايش  و  

تـوان بـه سـه     مـي طور کلي، مطالعات تحليل اسـتنادي را در ايـران   ه ب. مدتي است آغاز شده 
  : دسته زير تقسيم کرد

هـاي کارشناسـي ارشـد و يـا دکتـري       نامـه   تحقيقاتي که به تحليـل اسـتنادي پايـان        . ١
در اين زمينه تحقيقات متعددي انجام شـده اسـت کـه از نمونـه هـاي بـارز آنهـا           . اند  پرداخته

، )١٣٧٥(» بافپورشـعر «،  )١٣٧٣( » فخاري«، )١٣٧٣(» جاهد«،  )١٣٦٥( » شفيعي«توان به     مي
ــده« ــي«، )١٣٧٨(» آژي ــراد«، )١٣٧٨(» هرات ــدي «و » مه ــان مزي ــي«، )١٣٨١( » کريمي » کريم
بـا توجـه بـه    . اشـاره کـرد  ... و  ) ١٣٨٤( »حـري «،  »فـدايي عراقـي   «،  »مظفري غربـا  «،    )١٣٨٢(

  .كنيم گستردگي تحقيقات اين حوزه،  از ذکر جزئيات خودداري مي
از .  انـد   واري مختلـف را تحليـل اسـتنادي كـرده         تحقيقاتي که مقاالت نشريات اد    . ٢

» هاشـمي  بنـي «،  )١٣٧٦(» محمدزاده«،    )١٣٦٥( » عصاره«توان به     هاي اين تحقيقات مي     نمونه
با توجه به عمـومي بـودن       .  اشاره کرد ...  و    ) ١٣٨٠(» اشتري«،  )١٣٧٥(» نيا  رياحي«،  )١٣٦٤(

 از ارائه توضيحات مبـسوط تـر دربـارة    اين تحقيقات و ارتباط کمتر آنها به موضوع تحقيق،      
  .آنها خودداري كرديم

بـا  . انـد  تحقيقاتي که مقاالت مندرج در يک نشرية خاص را تحليل استنادي كرده  . ٣
  .   کنيم  ارتباط مستقيم اين تحقيقات به نوشته حاضر،  به چند نمونه از آنها اشاره ميهتوجه ب

Archive of SID

www.SID.ir



  
  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٨

 

وم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز بين بررسي استنادي مجله عل  «با  ) ١٣٧٨(» زندي«
 استناد به کار رفتـه کـه      ١٨٨٢ساله مجله کالً      دريافت که در دوره ده    »  ١٣٦٦-١٣٧٥سالهاي  

بـه مجـالت   %) ٩٩/٨( مـورد  ١٦٤به مجـالت خـارجي و   %) ٢٤/٢٤( مورد  ٤٤٤از اين تعداد،  
را کتابهـاي   %) ٤٧/٣٢(د مـور ٥٩٢ اسـتناد مربـوط بـه کتابهـا          ١٢١٧از  .فارسي استناد کرده اند   

را کتابهـاي عربـي،   %) ١٨/٧( مورد ١٣١را کتابهاي فارسي و %) ٠٩/٢٧(  مورد  ٤٩٤خارجي،  
تعيين نيم عمر منـابع نـشان داد   . ها و مقاالت کنفرانس به خود اختصاص داده بودند  نامه  پايان

  .علق داشت سال ت١٠ تا ٥که بيشترين استنادها به منابع نسبتاً جديد با فاصله زماني 
ــا تحليــل اســتنادي ) ١٣٨١(» تيمورخــاني«  شــماره از  ٤٤ اســتناد ١٧٣٠ مقالــه و ١٩٨ب

از مقاالت، تأليفي،  % ٨٠/٥٤دريافت که ) ١٣٧٩از آغاز تا پايان سال      (مقاالت فصلنامه کتاب    
 ١٠ميـانگين اسـتنادهاي هـر مقالـه       . اي بودند   ترجمه% ٢٧/٢٣گزارش و   % ٠١/١٨نقد،  % ٦٤/٤

 مـورد  ٤٠٥ مورد، کتابهاي انگليسي ٤٢٧نشريات ادواري انگليسي . شده استمورد گزارش   
از % ٥٠زبـان  . مـورد از اسـتنادها را بـه خـود  اختـصاص داده بودنـد      ٤٠٠و کتابهاي فارسـي    

در تعيين نيم عمر،  منابع الکترونيکي با .  انگليسي گزارش شده است  % ٥٠استنادها فارسي و    
هاي تعيين نوع محمل.  ماه، باالترين مدت را داشتند١١ سال و ٧ با   ترين و کتابها     ماه و پايين   ٣

بـه نـشريات   ) مـورد ٦٨٧% (٧١/٣٩به کتـاب،    )  مورد ٨٤١% (٦١/٤٨به کار رفته نشان داد که         
% ٣٥/٣به  منابع الکترونيکـي و   ) مورد ١٩% (١٠/١ها،    نامه  به پايان ) مورد ١٢٢% (٠٥/٧ادواري،  

 مـورد، فـصلنامه   ٤٢بـا  » پيـام کتابخانـه  «فـصلنامه  . د کـرده انـد  به ساير منابع اسـتنا   )  مورد ٦١(
   " Information Science  Journal of American Society of"  مـورد، ٣٤با » کتاب«

بـا  » نـشر دانـش  « مورد و   ١٨با  » رساني  اطالع« مورد،   ١٨با   " Scientometric " مورد و  ٢٣با  
در ميـان  . رونـد  رسـاني بـه شـمار مـي      اطـالع  مورد، جزء نشريات هسته رشته کتابداري و         ١٨

 ١١بـا  » رسـاني  مـروري بـر اطالعـات و اطـالع     « مورد،   ١٥با  » اصطالحنامه کتابداري «کتابها،  
 مـورد  ٨بـا   » هاي موضوعي فارسي    سرعنوان« مورد و    ١٠با   » ٩٥گزيده مقاالت ايفال    «مورد،  

  . استناد، جزء پر بسامدترين کتابها بودند
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  ١٩ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل _______________________________

  

 ١٣٣٠ مقالـه داراي مآخـذ و      ١٢٥در تحليـل اسـتنادي        ) ١٣٨٢( شهرياري و عصاره      
 مقالـه در طـول     ٢٦٦ دريافتند که    ١٣٨١ – ١٣٥١رساني بين سالهاي      استناد نشريه علوم اطالع   

ــه ١٥٩ چــاپ شــد کــه  ١٣٨١-١٣٥١ســالهاي  ــأليفي و %) ٨/٥٩( مقال ــه ١٠٧ت %) ٢/٤٠(  مقال
از مقـاالت را   % ٤/٨٦.  گزارش شده اسـت   ميانگين استناد در هر مقاله    ٤٢/٨.اي بودند   ترجمه

زنـان  %  ٩/٢٩مؤلفـان، مـردان و   % ١/٧٠اندکـه   را دو يـا چنـد نفـر نوشـته        %  ٦/١٣يک نفـر و     
بـه نـشريات ادواري و      % ٥/٣٣بـه کتـاب،     % ٤١نـوع محملهـاي اطالعـاتي نـشان  داد           . هستند

%  ٢/٣٦دها انگليـسي  و   از اسـتنا  % ٣/٦٠زبان  . به  منابع الکترونيکي استناد کرده بودند      % ٧/١٠
 مـاه،   ٦ مـاه، بيـشترين و يادداشـتهاي شخـصي بـا      ٧ سـال و  ٩گزارشها  با    . فارسي بوده است  

 مـاه و طرحهــاي   ٤ ســال و ٨کتابهــا  بـا  . کمتـرين نــيم عمـررا بــه خـود اختــصاص داده بـود    
    رســاني، هــاي اطــالع مجلــه. هــاي بعــدي قــرار داشــتند  مــاه در رتبــه٤ ســال و ٥پژوهــشي بــا 

"Journal of American Society for Information Science"و "Journal of 

Documentation" ،»  و » پيـام کتابخانـه  «، »فـصلنامه کتـاب"Journal of Information 

Science "    مهرانگيـز  «، »محمـدنقي مهـدوي  «،  »عبـاس حـري   «و  » مجـالت هـسته   «به ترتيب
  .  ن هسته اين تحقيق بودندبه ترتيب، نويسندگا» پوري سلطاني«و » حريري

تعيين نوع منـابع مـورد اسـتناد و      «به منظور تحقق چهار هدف      ) ١٣٨١(حري و نشاط    
کـشف  «، »تشخيص زبـان غالـب در مآخـذ مـورد اسـتفاده مقـاالت           «،  »چگونگي توزيع آنها  

کــشف رفتــار اســتنادي «و » فاصــله زمــاني ميــان تــاريخ نــشر مآخــذ و تــاريخ نــشر مقــاالت 
الت مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از آغـاز تـا پايـان سـال         نويسندگان مقا 

 اسـتناد  ٢٤٦٢ مقالـه تـأليفي و   ١٧٩،  در تحقيقي با استفاده از روش تحليـل اسـتنادي،        »١٣٧٩
 ٥/٨ بوده و سـاالنه  ٧/١٣آنها را مورد ارزيابي قرار داده، دريافتند که متوسط استناد هر مقاله    

و مقـاالت  % ٥٥هـاي آنهـا نـشان داد کـه کتابهـا       يافتـه . مجله درج شده استمقاله تأليفي در   
لذا نويسندگان مقاالت، بيشتر، کتـاب مـدار   . اند از استنادها را به خود اختصاص داده      % ٨/٣٧

بـراي  را  سـال  ٣/٦ سـال بـراي مقـاالت و    ١٢ سال نيم عمر براي کتابهـا،  ٦/١٢ها  بوده و يافته 
  .ها نشان دادند نامه پايان
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دهنـد کـه در ايـران       پيشينه پژوهش به آنها اشاره كرديم، نـشان مـي         در  اتي كه   عمطال
درباره تحليل استنادي، تحقيقهاي فراواني انجام گرفته است، اما تحقيقات استنادي مقـاالت             

نکته حـايز  .  مربوط به يک مجله، در مقايسه با تحليلهاي استنادي ديگر،  سابقه کمتري دارد 
هاي کتابداري در مقايسه با ساير نشريات است، به   بودن تحليل استنادي مجله  اهميت، پيشتاز 
 عنـوان بررسـي شـده    ٢رسـاني،    مجله تخصصي علوم کتابداري و اطالع ٥ يا   ٤طوري كه از    

  .   کند ميتحقيق حاضر نيز خأل ارزيابي يکي ديگر از مجالت تخصصي کتابداري را پر . است
  

  ها تجزيه و تحليل داده
اي و ميـانگين   هاي تأليفي و ترجمه     ميزان مقاله «پاسخ به سؤال اول تحقيق درباره        در  

رسـاني،    شماره مجله کتابداري و اطالع٣٠ها نشان داد که در        داده» ها  تعداد استنادهاي مقاله  
 بـا  ١٣٨١ و ١٣٧٨ هاي، سـال ١هـاي جـدول شـماره        براساس داده .  مقاله منتشر شده است    ٢١٩

 مقاله، کمتـرين تعـداد مقـاالت    ١٤  و  ٦ با   ١٣٨٤ و   ١٣٧٦بيشترين و سالهاي     مقاله،   ٣٣انتشار  
 آغاز انتـشار مجلـه از پـاييز    ١٣٧٦علت پايين بودن تعداد مقاالت سال      . داشتندرا  منتشر شده   

 مصادف بوده و ١٣٨٤ نيز با تابستان ٣٠ است که فقط يک شماره منتشر شده و شماره     ١٣٧٦
  . فقط دو شماره منتشر شده است
  فراواني مقاالت به ترتيب سال انتشار. ۱جدول
 نوع مقاله          جمع  اي هاي ترجمه مقاله  هاي تأليفي مقاله

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  سال
۱۳۷۶  ۵  ۳  ۱  ۹/۱  ۶  ۷/۲  
۱۳۷۷  ۱۰  ۶  ۶  ۱/۱۱  ۱۶  ۳/۷  
۱۳۷۸  ۲۱  ۷/۱۲  ۱۲  ۲/۲۲  ۳۳  ۱/۱۵  
۱۳۷۹  ۲۲  ۳/۱۳  ۹  ۷/۱۶  ۳۱  ۱/۱۴  
۱۳۸۰  ۲۱  ۷/۱۲  ۷  ۹/۱۲  ۲۸  ۸/۱۲  
۱۳۸۱  ۲۸  ۱۷  ۵  ۲/۹  ۳۳  ۱/۱۵  
۱۳۸۲  ۲۰  ۱/۱۲  ۶  ۱/۱۱  ۲۶  ۹/۱۱  
۱۳۸۳  ۲۶  ۸/۱۵  ۶  ۱/۱۱  ۳۲  ۷/۱۴  
۱۳۸۴  ۱۲  ۴/۷  ۲  ۸/۳  ۱۴  ۳/۶  
  ۱۰۰  ۲۱۹  ۱۰۰  ۵۴  ۱۰۰  ۱۶۵  جمع
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  ٢١ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي ليلتح _______________________________

  

در ايـن بخـش،   .  اسـت ٣/٧ شـماره  ٣٠به طور کلي،  ميانگين مقاالت منتشر شده در     
رسـاني و نـشريه علـوم تربيتـي و         منتشر شدة  نـشريه کتابـداري و اطـالع          هاي  بين تعداد مقاله  

هاي منتشر شده آن مجله بـراي هـر سـال،     روانشناسي اختالف وجود دارد زيرا ميانگين مقاله 
بـا توجـه بـه افـزايش تعـداد      ).  ١١،ص ١٣٨١حري و نـشاط،  (  مقاله گزارش شده است    ٥/٨

رساني در سطوح تحصيالت تکميلي دکتري    العآموختگان رشته علوم کتابداري و اط       دانش
ين يرسـد ايـن ميـانگين پـا     هاي تخصصي، به نظـر مـي      يت مجله دو کارشناسي ارشد و محدو    

اي از  در زمينه تناسب مقاالت تأليفي و ترجمه   . ست ا است و افزايش تعداد مقاالت ضروري     
ــشر شــده،   ٢١٩ ــه منت ــأليفي و  %) ٣/٧٥ (١٦٥ مقال ــه ت ــورد،  مقال ــه ) ٧/٢٤ (٥٤م ــورد،  مقال م

در زمينـه نـسبت کـم    .  نـشان داده شـده اسـت     ١اي بوده است که در نمـودار شـماره            ترجمه
رسـاني و فـصلنامه    هاي تأليفي بين کتابـداري و اطـالع   اي در مقايسه با مقاله      هاي ترجمه   مقاله

ــاب، شــباهتهايي وجــود دارد   ــن قــسمت، مقــاالت  ).  ٣٩، ص١٣٨١تيمورخــاني، ( کت در اي
اي،  اصـلي اسـت    توجه به مقاالت تأليفي در برابر مقاالت ترجمـه       . ي ارزيابي نشدند  ا  ترجمه

که گردانندگان اين مجله از آغاز به آن توجه داشـتند، زيـرا برخـي از متخصـصان معتقدنـد       
 و ايـن مـسئله خـود بـه     کند ميگذاري کم  رفتن به سوي ترجمه از اعتبار مجله هنگام ارزش       

  ). ١٧،ص١٣٨٤حري، (دهد  الب تأليفي سوق ميخود، مجالت را به سوي مط
  
  
  
  
  

  

  
  

  اي هاي تأليفي و ترجمه فراواني مقاله. ۱نمودار
  

» توزيـع فراوانـي مؤلفـان بـر اسـاس جنـسيت      «در پاسخ به سؤال دوم تحقيـق دربـاره          
 نفـر، زن بودنـد کـه در نمـودار     ٤٧ نفر از نويسندگان مقـاالت، مـرد و         ١٥١گفتني است که    

75/3

24/7

مقاله هاي ترجمه اي 

مقاله هاي تأليفي 
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حضور زنان محقق حـوزه کتابـداري در مقـاالت ايـن نـشريه      . داده شده است نشان ٢شماره  
با توجه به افزايش نسبت زنان دانش آموخته اين رشته در مقايسه با    . بوده است % ٣٠کمتر از   

در مـورد ميـزان   . رود ميزان مشارکتشان نيز در انتشار مقاالت افزايش يابـد      مردان،  انتظار مي   
هاي ايـن تحقيـق و شـهرياري و عـصاره        يسه با مردان، بين يافته    رنگ زنان در مقا     حضور کم 

شـهرياري و  (انـد   گزارش کرده% ٩/٢٩آنها نيز ميزان حضو ر زنان را       . همخواني وجود دارد  
  ). ٥، ص١٣٨٢عصاره، 

  
  

  
  
  

  
  
  
  

   فراواني پديدآورندگان بر حسب جنسيت.٢نمودار
  

 مقـاالت بـر اسـاس فـردي و     توزيـع فراوانـي  «در پاسخ به سؤال سوم تحقيـق دربـاره     
 نفر محقق در نوشتن مقاالت همکاري داشتند ١٩٨ها نشان داد که  ،  داده »گروهي بودن آنها  

بـر  .  نـشان داده شـده اسـت   ٢که تفکيک جنسيتي و ميزان مشارکت آنها در جـدول شـماره      
را %) ٦/١٧( مقالـه  ٢٩را يـک نفـر و   %) ٢/٨١( مقاله ١٣٤ مقاله تأليفي، ١٦٥ها،  از  اساس داده 

ها بين نتـايج تحقيـق    در اين بخش از يافته . اند  را سه پديدآور نوشته   %) ٢/١( مقاله   ٢دو نفر و    
آنها نيز گـزارش کـرده بودنـد      . هاي شهرياري و عصاره همخواني وجود دارد        حاضر و يافته  

  ). ٤، ص١٣٨٢شهرياري و عصاره، (ها را يک پديد آور تدوين كرده بود  از مقاله% ٤/٨٦که 
  
  
  

76/3

23/7

زنان
مردان
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  ٢٣ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل ______________________________

  

  ها بر اساس جنسيت فراواني نويسندگان مقاله. ٢جدول
  هاي گروهي و ميزان مشاركت آنها در تأليف مقاله

  پديدآور      اي نويسنده سه   اي نويسنده دو   اي نويسنده يك 
  زن  مرد  تعداد مقاله  زن  مرد  تعداد مقاله  زن  مرد  تعداد مقاله  سال

۱۳۷۶  ۵  ۵  -  -  -  -  -  -  -  
۱۳۷۷  ۱۰  ۷  ۳  -  -  -  -  -  -  
۱۳۷۸  ۲۰  ۱۸  ۲  ۱  ۱  ۱  -  -  -  
۱۳۷۹  ۲۱  ۱۲  ۹  -  -  -  ۱  ۳  -  
۱۳۸۰  ۱۹  ۱۴  ۵  ۲  ۳  ۱  -  -  -  
۱۳۸۱  ۲۰  ۱۵  ۵  ۷  ۱۰  ۴  ۱  ۲  ۱  
۱۳۸۲  ۱۴  ۱۲  ۲  ۶  ۸  ۴  -  -  -  
۱۳۸۳  ۱۹  ۱۷  ۲  ۷  ۱۱  ۳  -  -  -  
۱۳۸۴  ۶  ۳  ۳  ۶  ۱۰  ۲  -  -  -  
  ۱  ۵  ۲  ۱۵  ۴۳  ۲۹  ۳۱  ۱۰۳  ۱۳۴  جمع

  
اند، ولي هنوز تا رسيدن به  ت گروهي روي آوردهحققان در سالهاي اخير به تحقيقا م

 منتـشر شـده  در    مقالـه %)  ٢٠ (١٦٥ مقالـه از  ٣٣به طور کلي،  .  مرزهاي مطلوب فاصله دارد 
 مقالـه را خـود دانـشجو اسـتخراج و چـاپ      ٢٤انـد کـه    نامه استخراج شده اين نشريه، از پايان   

رسـد   بـه نظـر مـي   . جو منتـشر شـده اسـت    مقاله نيز با همکاري استاد راهنما و دانش        ٩كرده و   
اي بوده است، چنانچه اين مقـاالت را   نامه هاي پايان تأليفات گروهي بيشتر  تحت تأثير  مقاله     

اين ميزان عـدم مـشارکت،   .  ناديده بگيريم، کار پژوهشي گروهي چنداني انجام نشده است        
 نـشان داده شـده   ٣ه اي بيش از مقاالت تأليفي است که در جـدول شـمار         در مقاالت ترجمه  

را يک مترجم تهيـه كـرده   %) ٥/٩٢( مقاله ترجمه شده ٥٣ مقاله از ٤٩ها    بر اساس داده  . است
  .اند ها را دو مترجم تهيه كرده از مقاله%) ٥/٧( مقاله ٤و تنها 
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٤

 

  اي هاي ترجمه ميزان مشاركت مترجمان در مقاله. ٣جدول
  جمع  سه مترجم  دو مترجم  يك مترجم  سال
۱۳۷۶  ۱  -  -  ۱  
۱۳۷۷  ۶  -  -  ۶  
۱۳۷۸  ۱۱  -  -  ۱۱  
۱۳۷۹  ۹  -  -  ۹  
۱۳۸۰  ۷  -  -  ۷  
۱۳۸۱  ۴  ۱  -  ۵  
۱۳۸۲  ۷  -  -  ۷  
۱۳۸۳  ۴  ۲  -  ۶  
۱۳۸۴  ۱  ۱  -  ۲  
  ۵۴  -  ۴  ۵۰  جمع

  

با در نظر گرفتن درجه علمي ـ ترويجي نشريه و اهتمام اين گونه نشريات به آخـرين   
 ١٠٤زيابي نوع مقاالت منتشر شده نـشان داد   ها، اعم از نظري و پيمايشي، ار        تحوالت و يافته  

ــه  ــه ١٦٥از %) ٦٣(مقال ــشر شــده، مقال ــه منت ــاي نظــري و   مقال ــة ٦١ه ــده، %) ٣٧(  مقال باقيمان
  . به خوبي نشان داده شده است٣اين ترکيب، در نمودار شماره . هاي پيمايشي هستند مقاله

  
  
  
  
  

  ها به تفكيك نوع مقاله فراواني مقاله. ٣نمودار
  
ميزان . ا، معيار ديگري بود که بررسي شده هفاده از افراد متخصص در تأليف مقال     است

مشارکت تمام سطوح تحصيلي متخصصان رشته در تأليف مقاالت در طول ساليان متفاوت،      

%37

%63

مقاله هاي نظري

مقاله هاي پيمايشي
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  ٢٥ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل ______________________________

  

 مقالــه ٧٤هـا،    مطـابق داده .  ارائـه شـده اســت  ٤تحليـل شـده و نتـايج آن در جــدول شـماره     
را دارنـدگان مـدرک   %) ٨/٣١( مقالـه    ٦٣اسي ارشـد و     را دارندگان مدرک کارشن   %) ٤/٣٧(

دارندگان مقطع کارشناسي و دانشجويان دکتري به ترتيب با توليـد       . اند  دکتري تدوين كرده  
% ١/١٠اطالعات مربوط به سـطوح تحـصيلي   . هاي بعدي قرار گرفتند در رتبه % ٦/٧و  % ١/١٢

آموختگـان مقطـع      ز تالش دانش  ارزيابي اطالعات، ا  . از نويسندگان نيز مشخص نشده بودند     
 حكايت دارد، اما با توجه به کـم بـودن دارنـدگان          ها  هکارشناسي ارشد در تأليف بيشتر مقال     

% ٦/٥آموختگان کارشناسي ارشد اختالف    مدرک دکتري در ايران در مقايسه با انبوه دانش        
ت ايـن  دهد که دارندگان مدرک دکتري در توليـد مقـاال      اختالف ناچيزي است و نشان مي     

  .حوزه همچنان فعال هستند
  سطوح تحصيلي نويسندگان مقاالت به تفكيك سال. ٤جدول

  مدرک       
 يکارشناس  يکارشناس  يکاردان  سال

  ارشد
 يدانشجو
  جمع  نامشخص  يدکتر  يدکتر

۱۳۷۶  -  -  ٤  -  ١  -  ۵  
۱۳۷۷  -  ٢  ٢  -  ۵  ١٠  ١  
۱۳۷۸  -  ٢٢  ٢  ٩  -  ١٠  ١  
۱۳۷۹  -  ١  ٣۵  -  ٢٤  ٢  ٤  
۱۳۸۰  -  ١٢  ٢  -  ۵  ٢٣  ٤  
۱۳۸۱  ٩  ١٣  ٢  ۵  ٣٧  ١  ٧  
۱۳۸۲  -  -  ٢٦  ١  ١٦  ٣  ٦  
۱۳۸۳  -  -  ٣٣  ٦  ٩  ٦  ١٢  
۱۳۸۴  -  ١٨  ٣  ٤  ١  ٧  ٣  
  ١٩٨  ٢٠  ٦٣  ١۵  ٧٤  ٢٤  ٢  جمع

  
» ميزان استفاده از انواع محملهاي اطالعاتي« تحقيق درباره ٤در تجزيه وتحليل سؤال    

 مقاله ١٦٥مشخص شد که از » نتوزيع استنادهاي مورد بررسي از نظر زبا  «  درباره    ٥و سؤال   
 مقالـه  ١٤٧در .  مقاله بدون استناد بودند که در تجزيه و تحليـل لحـاظ نـشده انـد    ١٨تأليفي،   
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.  اسـت ٩/١١ سند استناد شده بود که ميانگين استناد براي هر مقاله  ١٧٤٨تأليف شده، کالً به     
 و شـهرياري کـه دو مجلـه    هاي تحقيقات تيمورخـاني  هاي اين تحقيق با يافته      در مقايسة يافته  

رساني را تحليل استنادي كردند نـشان داده شـد، کـه فـصلنامه      هسته علوم کتابداري و اطالع  
وضـعيت بهتـري   » رسـاني  اطـالع «و » کتاب«در مقايسه با فصلنامه » رساني کتابداري و اطالع  «

، ١٣٨١رخاني، تيمو(  مورد براي هر مقاله      ١٠» کتاب«دارد، زيرا ميانگين استنادهاي فصلنامة      
 مـورد بـراي هـر مقالـه گـزارش شـده       ٤٢/٨رساني   و ميانگين استنادهاي مجله اطالع    ) ٣٩ص

جزئيـات بيـشتر اطالعــات اسـتنادها در  جــدول    ). ٢، ص١٣٨٢شـهرياري و عــصاره،  (اسـت  
  . اند  نمايش داده شده٥شماره 

  و زبان آنها ي اطالعاتي بر اساس انواع محملهاهاي له مقاي استنادهاي فراوان.۵جدول
  زبان                   جمع  نيزبان الت  يزبان فارس

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  يمحمل اطالعات

  ۵/٣٤  ٦١٧  ٣/٢٤  ٢١٤  ٤/٤٦  ٤٠٣  کتاب
  ٤٢  ٧٢٦  ٢/۵٢  ٤۵٩  ٧/٣٠  ٢٦٨   مجالتيها مقاله

  ٧/٣  ٦۵  ٤/٤  ٣٩  ٣  ٢٦  نار و روزنامهي سميها مقاله
  ١  ١٦  -  -  ٨/١  ١٦  يقاتي تحقيطرح ها
  ٨/٨  ١۵٤  ١/١  ١٠  ٦/١٦  ١٤٤  نامه انيپا
  ٢/٧  ١٢۵  ٣/١٤  ١٢۵  -  -  نترنتيا

  ١  ١٣  -  -  ۵/١  ١٣  ير منابع اطالعاتيسا
  ٨/١  ٣٢  ٧/٣  ٣٢  -  -  نامشخص
  ١٠٠  ١٧٤٨  ١٠٠  ٨٧٩  ١٠٠  ٨٧٠  جمع

  

از % ٤٢ها در بين ساير محملهاي اطالعاتي،  ، مقاله٥هاي جدول شماره      بر اساس داده  
ادها را به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار دارند که حاکي از مقاله محـور بـودن        استن

% ٨/٨هـا بـا    نامه و پايان% ٣٤کتابها با .رساني مي باشد هاي کتابداري و اطالع  نويسندگان مقاله 
هـاي تيمورخـاني    هاي تحقيق حاضر با يافته  در اين زمينه يافته   . در رتبه هاي بعدي قرار دارند     

ا در مقايـسه بـا کتابهـا در    هـ  ههاي آنها نشان داده بود مقال  شهرياري تفاوت داشته زيرا يافته    و  
   ).٥، ص١٣٨٢؛ شهرياري و عصاره، ٢، ص١٣٨١تيمورخاني، (رتبه دوم قرار دارند 
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  ٢٧ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل ______________________________

  

 مـورد  ٨٦٩ اسـتناد بـه کـار رفتـه     ١٧٤٨، از مجمـوع  ٥هـاي جـدول شـمارة     برابر داده 
نمودار شـماره  (به زبان التين استناد کرده اند     %) ٣/٥٠( مورد   ٨٧٩به زبان فارسي و     %) ٧/٤٩(
هـاي   در مورد باالبودن ميزان استناد به منابع التين در مقايسه با منـابع فارسـي، بـين يافتـه      ).  ٥

ايــن تحقيــق و تحقيــق تيمورخــاني، همخــواني وجــود دارد، زيــرا در تحقيــق وي نيــز زبــان  
در مقايسه با زبان فارسي و ساير زبانها در رتبه نخست    از استنادها   % ٥٠انگليسي با اختصاص    

هاي موجود،  ميزان استناد بـه منـابع        با توجه به داده   ). ٤١،ص١٣٨١تيمورخاني،  (قرار داشت   
بـه نظـر   . التين بيشتر از منابع فارسي بوده، اما اين اخـتالف چنـدان قابـل توجـه نبـوده اسـت           

رسي در سالهاي اخير و وفور منـابع فارسـي باعـث    رسد افزايش منابع انتشاراتي به زبان فا      مي
  . شده که ميزان استناد به منابع فارسي در مقايسه با منابع التين اختالف اندکي داشته باشد

  
  
  
  

  فراواني زبان منابع مورد استناد . ۴نمودار
  

  ي استنادها بر اساس سال نشر منابع مورد استفاده فارسيفراوان. ۶جدول
  يالعاتمحمل اط         

  مقاله  کتاب  سال نشر
مقاله 

روزنامه و 
  ناريسم

طرح   نامه انيپا
  يقاتيتحق

ر يسا
  جمع  منابع

  ١  -  -  -  -  -  ١  ١٣٣٠قبل از سال 
١٣٣٠-١٣٣٥  -  -  -  -  -  -  -  
١٣٣٦-١٣٤٠  -  -  -  -  -  -  -  
٣  -  -  ١  -  -  ٢  ١٣٤١-١٣٤٥  
٥  -  -  -  -  -  ٥  ١٣٤٦-١٣٥٠  
٢٩  -  ١  ٧  -  ٦  ١٥  ١٣٥١-١٣٥٥  
٤١  -  -  ٩  -  ١٤  ١٨  ١٣٥٦-١٣٦٠  
٣٢  ١  ١  ١  -  ٢  ٢٧  ١٣٦١-١٣٦٥  
٨٣  ١  -  ١١  ١  ١٣  ٥٧  ١٣٦٦-١٣٧٠  
٢٣٨  ١  ٤  ٥٠  ٥  ٧٧  ١٠١  ١٣٧١-١٣٧٥  
٣٦٤  ٨  ٩  ٦٣  ١٦  ١٢٣  ١٤٥  ١٣٧٦-١٣٨٠  
٥٠  ٢  ١  ٢  ٣  ٢٣  ١٩  ١٣٨١-١٣٨٥  
  ٢٣  -  -  -  ١  ٩  ١٣   تايب

  ٨٦٩  ١٣  ١٦  ١٤٤  ٢٦  ٢٦٧  ٤٠٣  جمع

50/3
49/7

زبان فارسي 
زبان التين
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  ال نشرن بر اساس سي منابع التيفراوان. ۷جدول
  يمحمل اطالعات 
مقاله روزنامه   مقاله  کتاب  سال نشر

  جمع  نترنتيا  نامه انيپا  ناريو سم
١٩٣-١٩٤٠۵  ١  -  -  -  -  ١  
١٩٤۵-٢  -  -  -  ١  ١  ١٩٤١  
١٩۵٤  -  -  -  ١  ٣  ١٩٤٦-٠  
١٩۵۵-١٩۵٢  -  -  -  ١  ١  ١  
١٩-١٩٦٠۵١  -  -  -  -  ١  ٦  
١٩٦۵-١٦  -  ١  -  ٦  ٩  ١٩٦١  
٢٣  -  -  -  ١٣  ١٠  ١٩٦٦-١٩٧٠  
١٩٧۵-٢٩  -  -  ١  ١٢  ١٦  ١٩٧١  
٤٢  -  ١  ١  ٢٤  ١٦  ١٩٧٦-١٩٨٠  
١٩٨۵-٦٠  -  ٢  ٣  ٣٢  ٢٣  ١٩٨١  
٢  ١٩٨٦-١٩٩٠۵  ۵٧٦  ٢    -  ٠  
١٩٩۵-١  ٤  ٢  ١١  ٩٣  ٤٨  ١٩٩١۵٨  
٢٧  ٣٩  ٤  ٢٠  ١٦٨  ٤٤  ١٩٩٦-٢٠٠٠۵  
٢٠٠۵-١١  ٢٠٠١  ۵٣  ٠  -  ۵١١٧  ٤  
  ٣٩  ٢٦  -  -  ٨  ۵   تايب

  ٨٤۵  ١٢۵  ١٠  ٣٩  ٤٥٩  ٢١٤  جمع
  

اطالعـات جـدول    » تعيين نيم عمر منابع مورد استناد     «ر مورد    تحقيق د  ٦دربارة سؤال   
تهيـه شـده    ) مربـوط بـه منـابع التـين         (٧و جدول شـماره     )  مربوط به منابع فارسي    (٦شماره  
) ١٣٠، ص ١٣٧٩سـن،  (١» سـن «براي تعيـين نـيم عمـر منـابع مـورد اسـتناد، از فرمـول            . است

در . اسـتفاده کـرده اسـت   ) T=Y+y(ل وي براي تعيين نيم عمر از فرمـو      . استفاده شده است  
بيشتر مواقع، مقدار زماني نيم عمر، عـدد صـحيح از مجمـوع سـالها و کـسري از يـک سـال                

 کـسري از  y اي از سالها و  مجموعهY به معناي نيم عمر، Tاست؛ لذا در اين فرمول، حرف      
  : براي تعيين مقدار صحيح نيم عمر از  فرمول زير استفاده شده است. سال است

  )] =Yسال مبنا ( -)سال فرعي بحراني+ (١[
  :آيد مقدار اعشاري نيم عمر نيز از فرمول زير به دست مي

y= a-b/c-b 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. B. K. Sen.  
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  ٢٩ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل ______________________________

  

 فراوانـي تجمعـي اسـتنادهاي سـال فرعـي       b نيمي از اسـتنادها،  aکه در اين فرمول، 
 بـا قـرار دادن مقـادير دو فرمـول    .  فراواني تجمعي استنادهاي سال بحرانـي اسـت  cبحراني و   

  : آيد ذکر شده در باال، مقدار نيم عمر از فرمول زير به دست مي
c-b] / a-b  ] + [ سال مبنا (–) سال فرعي بحراني + (١( [ =T  

با توجه به فرمول باال،  سال مبنا آخرين سال مورد اسـتناد در منـابع و سـال بحرانـي،             
، ١٣٨٢کريمـي،  (ه باشـد  سالي است که از سال مبنا تا آن، نيمي از متون مـؤثر اسـتفاده شـد              

، مشخص شد که کتابهـاي  ٧ و ٦هاي جدولهاي  شماره  پس از تجزيه و تحليل داده  ). ٦٧ص
  مـاه کمتـرين عمـر     ٥ سـال و  ٤ ماه، داراي بيشترين  و منابع اينترنتـي بـا   ٢ سال و    ١٤التين با   

 مـاه،  ٦ل و  سـا ٨هـاي التـين بـا        مـاه، مقالـه    ٥ سـال و     ٩کتابهـاي فارسـي بـا       . استناد را دارند  
 مـاه در رتبـه هـاي    ٤ سـال و  ٧هـاي فارسـي بـا      ماه و مقاله٧ سال و ٧هاي فارسي با    نامه  پايان

آنچه در اين مورد گفتني است، باال بودن نيم عمر منابع التين در مقايـسه  . بعدي قرار داشتند 
م علـت آن را بايـد در عـدم تـسلط محققـان بـه زبـان انگليـسي و عـد           . با منابع فارسي اسـت    

در مورد پايين بودن نيم عمر منـابع اينترنتـي در        . دسترسي آسان به منابع جديد التين دانست      
هاي  اين تحقيق و تحقيق تيمورخـاني همخـواني وجـود دارد       مقايسه با ساير منابع،  بين يافته      

  ). ٤٤، ص١٣٨١تيمورخاني، (
و » کـدام هـستند  پـر اسـتفاده تـرين منـابع     « تحقيق مبني بر اينكـه   ٧در پاسخ به سؤال     

بايد گفت که در بـين  » پرکارترين نويسندگان چه کساني هستند؟«  در اين مورد كه ٨سؤال  
  :شود  کتاب زير در ميان كتابهاي فارسي بيش از همه استفاده مي٥کتابهاي فارسي به 

   بار٨  )         ش مختلفبا احتساب دو ويراي(رساني  دانشنامه کتابداري و اطالع: سلطاني، پوري و راستين فروردين. ١
   بار٧  ترجمه اسداهللا آزاد                                                                 . تاريخ و فلسفه کتابداري: ه.ک.موکهرجي، ا. ٢
رسـاني، ترجمـه فاطمـه رهادوسـت و فريبـرز             روشهاي پـژوهش در کتابـداري و اطـالع        : کومار، کريشان . ٣

  خسروي    
   بار٧

   بار٦  ، زير نظر عباس حري                                                    )١٩٩٦ اوت ٣١-٢٥چين  (٩٦گزيدة مقاالت ايفال . ٤
  ر با٦مفاهيم بازيابي اطالعات، ترجمة اسداهللا آزاد و رحمت اهللا فتاحي                                        : پائو، ميراندا لي. ٥

ــاي  ــداري «کتابه ــق در کتاب ــه«و » روشــهاي تحقي ــراهم  مجموع آوري در  ســازي و ف
. م. جـان «تـأليف   » مباني فلسفه کتابداري آموزشـي    «نوشته محمدحسين دياني و     » ها  کتابخانه
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بـا در نظـر   . هاي بعدي قـرار داشـتند     بار در رتبه   ٥با ترجمه اسداهللا آزاد با فراواني       » کرايست
 مـورد اسـتناد و محمدحـسين    ٢١آثار يک پديـدآور،  عبـاس حـري بـا     گرفتن فراواني کليه   

در زمينـه قـرار گـرفتن    . رونـد    مورد، پراستنادترين پديدآورندگان به شـمار مـي        ١٩دياني  با    
هـاي ايـن تحقيـق و تيمورخـاني      در صـدر کتابهـاي پربـسامد بـين يافتـه         » دانشنامه کتابداري «

هاي شهرياري    دکتر عباس حري در يافته    . )٤٤، ص ١٣٨١تيمورخاني،  (همخواني وجود دارد  
  ).  ٢، ١٣٨٢شهرياري؛عصاره، (رفت  نيز جزء پر بسامدترين نويسندگان به شمار مي

 Information technology and the remaking of در بين کتابهاي التين به کتاب

the university library  مورد استناد، بيش از همه استناد شده است٣ با  .  
  .  مقاله پر استناد شناخته شدند٥زير به ترتيب هاي  ه فارسي،  مقالهاي همقالدر 

   مورد استناد ٩  هاي پيمايشي                                              حجم نمونه در پژوهش: دياني، محمد حسين. ١
   مورد استناد ٦                     .رساني دياني، محمدحسين، برنامه آموزش دوره کارشناسي کتابداري و اطالع. ٢
   مورد استناد ٦          ...اختار آموزش هاي کتابداري والگويي براي بازنگري و تجديد س: فتاحي، رحمت اهللا. ٣
   مورد استناد٤  دياني، محمدحسين، کتابسنجي                                                                                        . ٤
   مورد استناد  ٣  جايگاه منابع اطالعاتي در فرايند يادگيري دانشجويان دانشگاه فردوسي     . دياني، محمدحسين. ٥

،  حـري بـا   ١١،  فتاحي با ٣٦با احتساب استناد به کلية آثار يک پديد آور،  دياني با        
 قـرار  هـا  ه نويـسندگان بخـش مقالـ    مورد اسـتناد در صـدر  ٥ و زهير حياتي با ٦،  داورپناه با  ٧

  :روند  به شمار ميها ه مورد استناد، پراستنادترين مقال٣خارجي نيز دو مقاله زير با هاي  هدر مقال. دارند
Sloan, B. Electronic reference services 
Sloan, B. Ready to reference: Academic libraries offer live web – based  

بررسـي وضـع اسـتناد در    «نامـه عـصاره بـا عنـوان      هاي فارسـي نيـز پايـان    نامه  در پايان 
مجالت دانشکده هاي پزشکي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و         : مجالت پزشکي فارسي  

بررسـي  «با عنوان » آبادي ماه سوري برادران ليل«نامه   و پايان » ١٣٥٤-١٣٥٦مشهد در سالهاي    
 مــورد، ٣هــر کــدام بــا »  ريــه شــهر تبريــزنيازهــاي اطالعــاتي متخصــصان قلــب و عــروق و

  . ها معرفي شدند نامه پراستنادترين پايان
تجزيـه و تحليـل   » مجالت هسته کدام مجالت هـستند؟    «:  تحقيق ٩در پاسخ به سؤال     

  : ها مشخص کرد که مجالت زير به عنوان مجالت هسته فارسي انتخاب شدند داده
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   مورد ٤٤                                                                                         رساني        فصلنامة کتابداري و اطالع. ١
   مورد٣٤فصلنامة کتاب                                                                                                                           . ٢
 مورد    ٢٥مة پيام کتابخانه                                                                                                                  فصلنا. ٣
  ورد  م١٤رهيافت                                                                                                       . ٤
   مورد١٢رساني                                                                                                                              اطالع. ٥

  

  في شدند در بخش مجالت خارجي نيز مجالت زير به عنوان مجالت هسته اين رشته معر
36  1. Journal of American society for information science and technology   
16  2. College and research libraries                                                      
16  3. Library resource and technical services                                       
15  4. Information process and management                                         
0  5. Journal of Documentation                                                            

  

در کـاربرگ ثبـت   » هـا  گـرايش موضـوعي مقالـه    « تحقيق دربـاره     ١٠در مورد سؤال    
 فيلدي جهت تعيين  موضوع مورد بحث مقاله نيـز اختـصاص داده شـده             ،ها  همشخصات مقال 

  LISA Broad Subject Headingبنـدي   براي تقسيم بنـدي موضـوعات، از تقـسيم   . بود
نيـا،   بهـزادي و حـسين  ( » رسـاني   هاي کتابـداري و اطـالع       نامه  نامه پايان  چکيده«که در کتاب    

هـا نـشان داد    تجزيـه و تحليـل داده  . ه گرديدارائه شده است، استفاد)  شانزده ـ ، ص ده١٣٧٩
  : ر بودنديبيشترين مقاالت درباره موضوعات ز

   مورد۲٠  ـ حرفه کتابداري                                                   
   مورد١٢  ـ تحقيق                                                                

   مورد١١  ني    رسا ـ خدمات اطالع
   مورد٩  ـ تکنولوژي اطالعات و ارتباطات
   مورد٧  ـ ادبيات کودکان و نوجوانان

   مورد٦  ـ ذخيره و بازيابي                                                    
   مورد٦  ـ خدمات مرجع                                                      

  

» کـوکبي «هـا خـالي بـود کـه قـبالً         اري از موضوعات نيز در بين نوشته      البته جاي بسي  
  .لزوم پرداختن به آنها را گوشزد کرده بود) ١٠، ص١٣٨٣(

  

  گيري  و پيشنهادها نتيجه
 مقاله منتشر شده است کـه از آنهـا   ٢١٩رساني   شماره مجله کتابداري و اطالع   ٣٠در  

 نفـر  ١٥١(  محقـق  ١٩٨اي بودند کـه      ترجمه) %٧/٢٤(  مقاله   ٥٤تأليفي و   %) ٣/٧٥( مقاله   ١٦٥
 عنـوان  ١٣٤ مقاله تـأليفي  ١٦٥از . ا مشارکت داشتنده  هدر نوشتن اين مقال   )  نفر زن    ٤٧مرد و   
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% ٦٣.  مقاله را نيز سه نفر نوشته بودنـد ٢را دو نفر و %) ٦/١٧( مقاله ٢٩را يک نفر و  %) ٢/٨١(
نويـسندگان بـا   . هـاي پيمايـشي بودنـد      مقالـه  %٣٧هاي نظري و      هاي منتشر شده، مقاله     از مقاله 

 در مقايـسه بـا نويـسندگان سـاير          ،اه  همقال% ٤/٣٧مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد با انتشار       
تجزيـه و تحليـل اسـتنادها نـشان داد کـه      . مدارک، بيشترين سهم را در توليد مقاالت داشتند  

 اسـتناد بـراي هـر    ٩/١١انگين  مقاله تأليفي به کار رفته است که مي       ١٤٧ سند در نوشتن     ١٧٤٨
اسـتنادها بـه خـود، در مقايـسه بـا      % ٤٢هاي مجالت با اختصاص      مقاله. دهد  مقاله را نشان مي   

ترکيـب منـابع   . ساير محملهاي اطالعاتي نشان داد که نويسندگان، بيشتر مقاله محـور بودنـد            
د هـا بـه زبـان    از اسـتنا % ٧/٤٩فارسي و انگليسي نسبت کامالً نزديکي دارند، بـه طـوري کـه     

تعيين نيم عمر محملهاي اطالعاتي مورد اسـتناد، نـشان     . به زبان التين بودند   % ٣/٥٠فارسي و   
 ماه ٥ سال و ٤ ماه به کتابهاي التين و کمترين نيم عمر با ٢ سال و ١٤داد بيشترين نيم عمر با   

 ٤ سـال و  ٧ فارسي با هاي  ماه، مقاله٥ سال و ٩کتابهاي فارسي با . به منابع اينترنتي تعلق دارد   
 مـاه در تـدوين   ٨ سـال و  ٧هـاي فارسـي بـا     نامه  ماه و پايان٦ سال و    ٨هاي التين با      ماه، مقاله 

هاي مـورد بررسـي نـشان داد کـه حرفـه        گرايش موضوعي مقاله  . ها استفاده شده بودند     مقاله
. شـتند  مـورد، در صـدر موضـوعات تحقيقـي قـرار دا          ١٢ مقالـه و تحقيـق بـا         ٢٠کتابداري با   

روشــهاي پـژوهش در کتابــداري و  «و » تــاريخ و فلـسفه کتابـداري  «و » دانـشنامه کتابـداري  «
ــاني اطــالع ــا »رس ــب، پراســتنادترين کتابه ــه ترتي ــاني   و، ب ــاس حــري و محمدحــسين دي  عب

رساني، فصلنامه کتـاب، فـصلنامه    فصلنامه کتابداري و اطالع. پراستنادترين نويسندگان بودند 
 Journal of American society forرســاني، همـراه بــا   يافـت و اطــالع پيـام کتابخانــه، ره 

information science and technology ،College and research libraries ،Library resource 

and technical services        بـه ترتيـب، مجــالت هـسته فارسـي و التــين  علـوم کتابــداري و
  . رساني بودند اطالع

هاي نشريه به خـاطر اسـتقبال بـيش از     هاي باال،  افزايش تعداد مقاله يافته   با توجه به  
حد محققان و کثرت دانش آموختگان سطوح تحصيالت تکميلي و حرکت به سوي کسب 

هـا،   اهميـت فعاليتهـاي گروهـي در کيفيـت مقالـه     .  درجه علمي ـ پژوهـشي ضـروري اسـت    
، روشـي اسـت کـه گرداننـدگان     هاي تدوين شده با مـشارکت چنـدين محقـق        پذيرش مقاله 

توانند از آن طريق فرهنگ فعاليتهاي گروهي را  در بين محققان اين حوزه نهادينه            نشريه مي 
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ها و تـدوين دسـتورالعملهاي يکـسان و اعمـال       توجه به سبکهاي علمي در انتشار مقاله      . کنند
ديتهاي آنها در همه مقاالت، روشي است که در حل مشکالت  مطرح شده در بخش محدو    

  .هاي نشريه خواهد شد پژوهش، کار ساز بوده و باعث يکدستي منابع و مآخذ مقاله
  

  منابع
هاي کارشناسي ارشد زبان و  نامه تحليل استنادي مآخذ پايان«). ١٣٧٨(آژيده، باهره   ـ  

نامه کارشناسـي ارشـد       ، پايان »)١٣٧٠-١٣٧٦(ادبيات فارسي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران       
 .رساني، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران داري و اطالععلوم کتاب

هـاي   تحليـل اسـتنادي مقـاالت فلـسفي فارسـي طـي سـال         «). ١٣٨٠(اشتري، مه لقـا     ـ  
 .٢٢-٨: ، تابستان٢، ١٢فصلنامه کتاب، . »١٣٧٧-١٣٧٠

، ٤-١، ٣، فصلنامه کتاب، »کتابسنجي و اطالع سنجي  «). ١٣٧١( امير حسيني، مازيار  ـ  
 . ٢٠٩ -١٨٣:  زمستانـبهار 

تجزيه و تحليل استنادهاي مقاالت در برخـي نـشريات          «). ١٣٦٤(بني هاشمي، ميترا    ـ  
رســاني،  نامــه کارشناســي ارشــد علــوم کتابــداري و اطــالع پايــان. »ادواري پزشــکي فارســي
 .رساني پزشکي دانشکده مديريت و اطالع

هـاي فـارغ التحـصيالن     نامـه  مآخذ پايانتحليل استنادي   «). ١٣٧٥(پورشعرباف، الهه   ـ  
نامـه کارشناسـي    پايـان . »١٣٧٤ -١٣٦٧دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي   

 . ارشد کتابداري، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس

. »تحليــل اسـتنادي مقــاالت تـأليفي فــصلنامه کتــاب  «). ١٣٨١(تيمورخــاني، افـسانه  ــ  
 . ٤٥-٣٢: ، پاييز٣، ١٣، فصلنامه کتاب

هاي دوره دکتـراي عمـومي        نامه  تحليل استنادي مآخذ پايان   «). ١٣٧٣(جاهد، حسن   ـ  
دانـشکده پزشـکي دانـشگاه علـوم پزشـکي و خـدمات بهداشـتي درمـاني شـهيد بهــشتي در          

رســاني،  نامــه کارشناســي ارشــد علــوم کتابــداري و اطــالع پايــان.  »١٣٦٨ -١٣٧٢هــاي  ســال
   .رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران ت و اطالعدانشکده مديري
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، خبرنامه انجمن کتابـداري و  »اين گفتگو پشت پرده ندارد« ). ١٣٨٤(حري، عباس   ـ  
 . ٢١-٨: ، اسفند١، ٥، »رساني ايران اطالع

در مجموعــة مــروري بــر اطالعــات و » تحليــل اســتنادي«). ١٣٧٢( ----------ـــ 
 . انه هيئت امناي کتابخانه هاي عمومي کشوردبيرخ: رساني، تهران اطالع

هاي  بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله «،  )١٣٨١(حري، عباس و نرگس نشاط      ـ  
» ١٣٧٩مندرج در مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانـشگاه تهـران از آغـاز تـا پايـان سـال                

 .  ٣٣-١: ، پاييز و زمستان٢، ٣٢مجله روانشناسي و علوم تربيتي، 

در مجموعه مباحث بنياني در کتابـداري       » کتابسنجي«). ١٣٧٩(دياني، محمدحسين    ـ
 .اي کتابخانه رايانه: ده مقاله، مشهد: رساني ايران  و اطالع

بررســي ميــزان کــاربرد نــشريات ادواري التــين در )." ١٣٧٥(ريــاحي نيــا، نــصرت ــ  
  . ٦٠-٥٣: ، تابستان٤، ١١رساني،  اطالع". هاي کتابداري نامه پايان

بررسي اسـتنادي مجلـه علـوم اجتمـاعي و انـساني دانـشگاه       «). ١٣٧٨(زندي، فاطمه ـ  
رساني،   نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطالع        پايان. »١٣٦٦ -١٣٧٥شيراز در سالهاي    

 .دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهوز

. »ي بـراي چنـد مفهـوم کتـاب سـنجي       نمادهـا و فرمولهـاي    «). ١٣٧٩(کـي   . سن، بـي  ـ  
 . ١٤٤-١٢٩: ، بهار١، ٣رساني،  ترجمه محمود ساالري، کتابداري و اطالع

هاي فارغ التحصيالن رشته     نامه  تحليل استنادي مآخذ پايان   ). " ١٣٧٩(شفيعي، فريال   ـ  
نامـه   پايـان ". . ١٣٧٠-١٣٧٧زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبيات دانشگاه تهـران در سـالهاي     

رسـاني، دانــشکده علـوم تربيتـي و روانــشناسي     کارشناسـي ارشـد علـوم کتابــداري و اطـالع    
 .دانشگاه تهران

گزارش نهايي طـرح پژوهـشي تحليـل اسـتنادي     «. شهرياري، پرويز و فريده عصاره    ـ  
مرکـز اطالعـات مـدارک علمـي        : تهران.  »)١٣٥١-١٣٨١(رساني    مقاالت نشريه علوم اطالع   

 . ١٣٨٢ايران، 
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  ٣٥ / ... در شده منتشر هاي مقاله استنادي تحليل ______________________________

  

هـاي   نامـه   چکيـده نامـه پايـان     ). ١٣٧٩(نيـا      بهزادي، مانـدانا و سـيمين حـسين        صديقـ  
رسـاني   کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، مرکز اطـالع     : تهران. رساني  کتابداري و اطالع  

 . و خدمات علمي جهاد سازندگي

مجـالت  : بررسي وضع استناد در مجالت پزشکي فارسـي     «). ١٣٦٥(عصاره، فريده   ـ  
. »١٣٥٤-١٣٥٦اي پزشکي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد در سـالهاي        دانشکده ه 

رســاني، دانــشکده علــوم تربيتــي و  نامــه کارشناســي ارشــد علــوم کتابــداري و اطــالع  پايــان
 .روانشناسي دانشگاه تهران

مجلـه علـوم تربيتـي و روانـشناسي دانـشگاه           . »کتابـسنجي «). ١٣٧٦ (----------ـ  
 . ٧٤-٦٣: ٤-٣، شماره هاي ٤، ٣شهيد چمران اهواز، 

: ، پـاييز و زمـستان  ٤-٣، ٩فصلنامه کتاب، . »تحليل استنادي«). ١٣٧٧ (---------ـ  
٤٨ -٣٤ . 

هـاي فـارغ التحـصيالن        نامـه   بررسـي اسـتنادهاي پايـان     ). ١٣٧٣(فخاري، حبيـب اهللا     ـ  
 ارشد علوم نامه کارشناسي ، پايان١٣٥٨ -١٣٧٠دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در سالهاي      

 .   رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران رساني، دانشکده مديريت و اطالع کتابداري و اطالع

هـاي کارشناسـي ارشـد مـرتبط بـا        نامه  تحليل استنادي پايان  «). ١٣٨٢(کريمي، رضا   ـ  
. »سـسه تنظـيم و نـشر آثـار حـضرت امـام خمينـي        ؤموجـود در م   ) س(حضرت امام خمينـي     

رســاني، دانــشکده علــوم تربيتــي و  ارشناســي ارشــد علــوم کتابــداري و اطــالع نامــه ک پايــان
 .  روانشناسي دانشگاه تهران

، »شناسائي برخي نقاط کور تحقيق در کتابـداري ايـران   «). ١٣٨٣(کوکبي، مرتضي   ـ  
  ١٠-٧: ، پاييز و زمستان٥پاپيروس، 

. حـسين فـرج پهلـو     ترجمـه عبدال  . »چگونه استناد کنيم؟  «). ١٣٧٦. (گارفيلد، يوجين ـ  
 . ١٤١-١٢٧: ٢-١، شماره هاي ٤، ٣مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، 
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بررسي وضـع اسـتناد در مجـالت فارسـي کتابـداري و             ). ١٣٧٦(محمدزاده، فاطمه   ـ  
نامـه کارشناسـي ارشـد علـوم        پايـان . ١٣٧٤رساني جاري از آغـاز نـشر تـا پايـان سـال                اطالع

 . رساني، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران  و اطالعکتابداري

تحليـل اسـتنادي   «.  غالمرضـا فـدايي عراقـي و عبـاس حـري         و مظفري غربا، رسـتم   ـ  
» )١٣٧٦-١٣٨٣(هاي دکتري شيمي دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس      نامه  تطبيقي پايان 

 .  ٤٣ -١٥: ٤٤-٤٠، ٣٩کتابداري، 

تحليــل اســتنادي مآخــذ «). ١٣٨١(ر و محمــدعلي كريميــان مزيــدي مهــراد، جفعـــــ 
هاي کارشناسي ارشد آبياري دانـشگاههاي شـهيد چمـران اهـواز، تهـران، شـيراز و           نامه  پايان

، ١، ١٩مجلـه علــوم اجتمــاعي و انـساني دانــشگاه شــيراز،   . »)١٣٦٧-١٣٧٧(فردوسـي مــشهد  
 . ١٣-١: زمستان 

هاي فارغ التحصيالن رشـته   نامه تنادي مآخذ پايانتحليل اس «). ١٣٧٩(هراتي، طلعت   ـ  
نامـه کارشناسـي    پايـان . »١٣٧٦-١٣٧٤مديريت دانشکده مديريت دانشگاه تهران در سـالهاي   

 . رساني، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران ارشد علوم کتابداري و اطالع
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