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 تحليل استنادي آرشيو مقاالت پژوهشگران

 پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

 فاطمه تصويري قمصري
 پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزيدر داري كارشناس ارشد علوم كتاب

 نما محمدرضا جهان
 عضو هيات علمي پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

 چكيده
 اين تحقيق براي تعيين الگوي رفتار علمي پژوهشگران در چگونگي استفاده از منابع:هدف

دسي در هاي ارائه شده توسط پژوهشگران پژوهشكده مهن علمي، به تحليل استنادي مقاله
. پرداخته است1384-1370هاي فاصله سال

از:روش  عنوان مقاله موجود در آرشيو كتابخانه، 547 با استفاده از روش تحليل استنادي

شد3642 همچنين از قانون برادفورد درخصوص نشريات ادواري مورد. استناد استخراج
.استناد استفاده شده است

د يافته:ها يافته . استناد است8اد تعداد متوسط استناد در هر مقاله حدود هاي پژوهش نشان

مي5/45باالترين ميزان استناد با از5/90. باشد درصد مربوط به نشريات ادواري  درصد
با. استنادها به زبان انگليسي است و منابع5/16پروانه ثبت اختراعات  سال باالترين

همچنين با استفاده از ضريب.عمر را دارند ترين ميانگين نيم سال پايين1/2الكترونيكي با
. عنوان نشريه هسته نيز مشخص گرديد6برادفورد 

.مقاله. پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي. استناد. تحليل استنادي:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

شمار به بشري جوامع پيشرفتو توسعهايزيربن رساني اطالعو اطالعات تامين
و هدف كتابخانه ترين مهم. روند مي به مراكز اطالع ها عنوان پايگـاه اصـلي رساني،

رو از ايـن. باشـد كننـده مـي ارائه اطالعات، رفع نيازهاي اطالعاتي جامعه استفاده 

و منابع اطالعاتي مـورد كتابداران بايد با آگاهي از نيازهاي اطالعاتي پژوهشگران
و گزينش مواد كتابخانه  م نيازشان، به انتخاب و روزآمد بپردازنـد اي توانـايي. فيد

آسا بـه اي كه پژوهشگران با سرعتي سيل گزينش منابع اطالعاتي مناسب در دوره 

استنادي تحليل از استفاده.است اهميت حائز بسيار پردازند، مي علمي اطالعات توليد
ترين منابع هاي موجود، كارآمد كند تا با توجه به محدوديت به كتابداران كمك مي 

هاي معتبـر روش تحليل استنادي يكي از روش. طالعاتي را انتخاب وتهيه نمايندا
گرفته تعلق استنادهاي شمارش براساس علمي متون ارزيابي به كه است سنجي كتاب

به). 1377عصاره،(پردازد به آن متون مي و تحليل استنادهاي مقاالت عنوان تجزيه
ا يكي از سرمايه  و. مري درخور توجـه اسـت هاي علمي مراكز پژوهشي بوچانـان

و) 1993(1هروبرت معتقد هستند كه بررسـي الگوهـاي اسـتنادي، ابـزار علمـي

در. مهمي براي تهيه منابع اطالعاتي اسـت  بـا توجـه بـه اهميـت گـزينش منـابع
هـا، ايـن مقالـه بـرآن اسـت تـا بـا اسـتفاده ازتحليـل اسـتنادي مقـاالت كتابخانه

هاي ويژگي بررسيبه،1384-1370 هاي سالدريمهندس پژوهشكده پژوهشگران
نتـايج ايـن بررسـي مـديران. منابع اطالعاتي مورد استناد در اين مقاالت بپـردازد 

هاي آينده در مورد نوع منابع مورد نياز پژوهشگران گذاري مجموعه را در سياست 
و مفيدتر با بهره ميو ارائه خدمات كاربردي .ندك گيري از اين منابع ياري

 بيان مساله

كتابخانه پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي يك كتابخانه تخصصي است كه
و مراكز  و فني مورد نياز محققان پژوهشكده به منظور تامين اطالعات علمي

از. وابسته تشكيل شده است در اين كتابخانه، انتخاب منابع اطالعاتي مورد نياز

جلوگيريو انتخاب امر در سهولت منظورهب.پذيرد مي صورت انتخاب كميته طريق
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پژوهشكده پژوهشگران مقاالت استنادي تحليل با حاضر تحقيق اضافي، هاي هزينه از
و 1384-1370هاي مهندسي كه در سال و سمينارهاي معتبر ملي  در مجالت

و در آرشيو كتابخانه نيز قابل بازيابي است، به بررسي بين المللي ارائه شده
ميه ويژگي در نتيجه اين. پردازد اي منابع اطالعاتي مورد استناد در اين مقاالت
. گردد مي شناسايي شده ارائه هاي مقاله در استناد مورد منابع ترين پراستفاده تحقيق،

و مورد نياز مجموعه اين امر به مديران مجموعه كمك مي كند تا منابع معتبر، مفيد

و احتماالً و توجه بيشتر .هاي كمتر تهيه نمايند صرف هزينهرا با دقت

 پژوهشهاي هدف

هدف از اين پژوهش، تعيين وضعيت استفاده از منابع اطالعاتي در مقاالت
مي. پژوهشگران پژوهشكده مهندسي است توان به تعيين از ديگر اهداف پژوهش

تعداد مقاالت، مشخص نمودن ميانگين استنادها در هر مقاله، تعيين وضعيت 
و استنادها، تعيين نيمزباني  عمر انواع منابع مورد استناد، محاسبه ضريب برادفورد

. تعيين نشريات هسته اشاره كرد

 هاي پژوهش پرسش

:اين پژوهش بر آن است تا به سواالت ذيل پاسخ دهد
و ميانگين تعداد.1 تعداد مقاالت ارائه شده در محدوده زماني پژوهش

 استنادها در هر مقاله چقدر است؟
 اند؟ پژوهشگران به چه نوع اطالعاتي استناد كرده.2

 زبان منابع اطالعاتي مورد استناد چيست؟.3
 است؟ كدام منابع عمر نيم ميانگينو استناد مورد اطالعاتي منابع انواع عمر نيم.4
 براساس قانون برادفورد نشريات هسته كدامند؟.5

 جامعه پژوهش

در اين پژوهش كليه. تحليلي است-پژوهش انجام شده از نوع توصيفي
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و استنادهايي كه در مقاالت پژوهشگران به صورت كتاب شناسي ذكر ارجاعات
جامعه. اند، با استفاده از روش تحليل استنادي مورد بررسي قرار گرفته است شده

 عنوان 547 استناد مربوط به 3642آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، تعداد 
م هاي هندسي جهاد كشاورزي است كه از سالمقاله پژوهشگران پژوهشكده

كه. ارائه شده است1384 تا پايان سال 1370  عنوان 596الزم به توضيح است
براي. توسط پژوهشگران اين مجموعه توليد شده است1384مقاله تا پايان سال

در49دستيابي به نتايج آماري صحيح تعداد   عنوان مقاله به علت موجود نبودن
و بخانه يا به علت ناقص بودن اطالعات كتابآرشيو كتا شناختي حذف گرديد

و تحليل اطالعات گردآوري. عنوان مقاله مورد بررسي قرار گرفت547 تجزيه
3و محاسباتي اكسل2.اس.اس.پي.اسافزارهاي تحليل آماري شده با استفاده از نرم

.انجام شد

 تعريف عملياتي اجزاي مساله

هاي كمي است كه به ارزيـابي متـون علمـي بـر كي از روشي:تحليل استنادي

مي اساس شمارش استنادهاي تعلق  در هـر اثـر مكتـوبي. پردازد گرفته به آن متون
و يـا نوشـته  هـاي پيـشين ممكن است بنا به داليل متفاوتي به تجـارب، سـخنان

).1362حري،(اشاره شود كه اصطالحاً استناد خوانده مي شود) مĤخذ(

هاي كردن سال نشر آن از ميانه سال محاسبه ارزش مدركي معين با كم:رعم نيم
به عبـارت ). 1378كينن،(نشر مداركي كه در آنها به آن مدرك استناد شده است 

شود كه نيمي از كل منابع استنادشده، در آن مدت ديگر به مدت زماني اطالق مي 
ا. انتشار يافته باشد  ستناد به منابع روزآمد بيشتر هر چه طول اين مدت كمتر باشد

و هرچه طول اين مدت بيشتر باشد استناد به منابع روزآمد كمتر است . است

و مشكالت محدوديت  ها

به.1  عنوان از مقاالت پژوهشگران؛49عدم دسترسي
در.2  خذ مورد مطالعه؛ام91كامل نبودن اطالعات كتابشناختي
. مورد از استنادها7ابهام درتشخيص زبان منبع.3
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و خارج كشور  پيشينه پژوهش در داخل

در پژوهشي استنادهاي مقاالت در برخي نشريات ادواري) 1364(هاشمي بني

آن يافته. پزشكي فارسي را مورد بررسي قرار داده است هاي تحقيق وي نشانگر
بررسي. درصد استنادها از مجالت مختلف پزشكي بوده است9/78است كه 

 درصد استنادها در هر سه مجله مورد2/86هد كه زباند زبان استنادها نشان مي
. بررسي زبان انگليسي بوده است

 عنوان 203با استفاده از روش تحليل استنادي، مĤخذ) 1372(نيا رياحي
و اطالع پايان هاي رساني ارائه شده در سال نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري

مي يافته. را بررسي نموده است1371 تا 1354 كه هاي پژوهش وي نشان دهد

. هاي التين اختصاص دارد درصد به كتاب7/28بيشترين ميزان استناد با 
نامه از هفت رشته مختلف پايان198در پژوهشي مĤخذ) 1375(پورشعرباف

و تحليل قرار داده است به. گروه علوم پايه را مورد تجزيه دست آمده از اين نتايج
ك پژوهش نشان مي  درصد، بيش از منابع59ه ميزان استناد به نشريات با دهد

و ميزان استناد به كتاب با  درصد در درجه دوم اهميت قرار66/22ديگر بوده
با. دارد . درصد به زبان انگليسي است98/90همچنين بيشترين استنادها

هاي به بررسي وضعيت استفاده از منابع اطالعاتي در طرح) 1377(بختياري

نتايج. پرداخته است1375-1349هاي هشي حوزه دامپروري طي سالپژو
 گروه عمده منابع9تحقيق وي نشان داد كه پژوهشگران حوزه دامپروري از 

ها استناد درصد به كتاب82/37در بيشتر موارد يعني. اند اطالعاتي استفاده كرده
كه. شده است ا23/49از بررسي زبان استنادها مشخص شد به درصد ستنادها

.منابع منتشره به زبان انگليسي تعلق دارد
كه پايان211در تحقيقي) 1378( مزيدي كريميان نامه كارشناسي ارشد آبياري

هاي شهيد چمران اهواز، تهران، در دانشگاه1377 تا 1367هاي در فاصله سال
و فردوسي مشهد ارائه شده هاي يافته.اند، را مورد مطالعه قرار داده است شيراز

 شده، در مجموع در چهار آوري استناد جمع8727تحقيق وي نشان داد كه از 
و كتاب درصد، عمده7/43دانشگاه، نشريات ادواري با ها ترين منبع مورد استناد
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دهنده اين است نتايج حاصله نشان. درصد در رتبه دوم قرار داشته است8/29با
مي درصد از منابع مورد استناد70كه  و را منابع زبان انگليسي تشكيل 30دهد

.درصد بقيه متعلق به زبان فارسي است
و ادبيـات عـرب دانـشكده پايان55به بررسي) 1379(شفيعي نامه رشته زبان

نتـايج پـژوهش. پرداخته اسـت 1377-1370هاي ادبيات دانشگاه تهران در سال 
اد را در ميـان انـواع منـابع درصـد بـاالترين رقـم اسـتن98نشان داد كه كتاب بـا 

در بررسي زبان استنادها، زبان عربي رتبـه. اطالعاتي به خود اختصاص داده است 
.اول را داراست
مقاالت تاليفي فصلنامه كتاب را مورد بررسي قرار داده) 1381(تيمور خاني

كه17/10نتايج اين تحقيق نشان داد كه متوسط استناد در هر مقاله. است  است

و درصد از استنادها به كتاب61/48آن ميان در  درصد از استنادها به منابع50ها
با كتاب. انگليسي است و7ها با11 سال و منابع الكترونيكي  ماه3 ماه باالترين

. عمر را دارند ترين نيم پايين

شناسي نامه دكتراي زمين عنوان پايان 836در پژوهشي مĤخذ) 1991(4والكات
 درصـد منـابع6/79هاي اين تحقيق نـشان داد كـه يافته. بررسي قرار داد را مورد 

به97و. ها، نشريات ادواري هستند نامه مورد استفاده در اين پايان  درصد استنادها
شناسي ها در حوزه زمين وي پيشنهاد كرد كتابخانه. منابع انگليسي زبان بوده است

در پـژوهش) 1994(والكـات. هـاي ديگـر را خريـداري نكننـد هاي زبـان كتاب
نتـايج ايـن. هاي رشته بيولـوژي پرداخـت نامه ديگري، به بررسي استنادهاي پايان 

. درصد استنادها به نشريات ادواري بوده است95تحقيق نيز نشان داد كه تقريباً 

و كار به تحليل استنادي مقاالت چاپ شده در نشريه تحقيقـات) 2000(5تيو
هاي پژوهش آنهـا يافته. پرداختند 1997-1988هاي له سال در فاص8ملي الستيك 

شـمار تـرين منـابع اطالعـاتي بـه درصـد پراسـتفاده4/72نشان داد كه مجالت با 
و. روند مي  درصـد9/55همچنين نتايج نشان داد كه استنادها اكثراً جديد هـستند

.باشندمي1997-1978هاي آنها بين سال
در پايـان30به بررسـي) 2001(7گودن نامـه بخـش شـيمي دانـشگاه اوهـايو
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8/85نتـايج تحقيـق وي نـشان داد كـه. ميالدي پرداخت 2000-1996هاي سال
.درصد استنادها به مقاالت نشريات ادواري بوده است

و كوشيك شـده در نـشريه مقالـه چـاپ61به بررسي مĤخذ) 2004(8شوكن
از81 آنـان نـشان داد كـه نتـايج تحقيـق. اند پرداخته9فيزيولوژي گياهي   درصـد

و همچنين قـدمت بيـشتر اسـتنادها استنادها به نشريات ادواري اختصاص داشته
. كمتر از بيست سال است

 هاي پژوهش يافته

هاي استخراج شده از مĤخذ مقـاالت، مـورد بررسـي قـرار در اين بخش يافته
.گيرد مي

مي1جدول ود، بيشترين تعداد عنوان مقاله موج547دهد در بين نشان

كمترين تعداد. هاي ملي اختصاص دارد درصد به كنفرانس7/64مقاالت با 
 درصد در نشريات داخلي فاقد درجه معتبر وزارت علوم6/1مقاالت ارائه شده با 

از7/13طوركلي از ميان مقاالت ارائه شده تنهابه. منتشر شده است  درصد
و خارجي به و مقاالت در نشريات داخلي  درصد از مقاالت3/86 چاپ رسيده

و بين در كنفرانس .المللي ارائه شده است هاي ملي

 توزيع فراواني مقاالت پژوهشگران پژوهشكده مهندسي.1جدول
 1384-1370هاي در سال

درصدتعدادمقاالت

ISI 356/4 ارائه مقاله در نشريه

134/2ي پژوهش-يارائه مقاله در نشريه علم

183/3ي ترويج-ي مقاله در نشريه علمارائه

1186/21يالملل مقاله در كنفرانس بينارائه

ملارائه 3547/64ي مقاله در كنفرانس

96/1ي مقاله در نشريه داخلارائه

547100 جمع
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در2جدول و ميانگين استناد در هر مقاله را  توزيع فراواني ميزان استناد
ميهاي مورد سال هاي با توجه به اينكه تعداد مقاالت در سال. دهد مطالعه نشان

توجه نبود، لذا اين دوره زماني در دو گروه به تفكيك هرسال قابل1370-1379
به. پنج ساله مورد بررسي قرار گرفت كمترين تعداد مقاالت ارائه شده

به6/4 با 1374-1370هاي سال و بيشترين تعداد نشر مقاله هاي سال درصد
اطالعات اين جدول. درصد اختصاص دارد3/22و5/22 با 1382و 1383

هر1/9 با 1381نشانگر آن است كه باالترين ميانگين استناد در سال   استناد در
و كمترين ميانگين استناد در سال هر2/5 با 1374-1370هاي مقاله  استناد در

در. مقاله است مي8/7هر مقاله به طور كلي ميانگين استناد . باشد استناد
 در 1382الزم به توضيح است تعداد زيادي از مقاالت ارائه شده در سال

نامه منتشر شدهو خالصه مقاالت به صورت چكيده هاي ملي ارائه شده كنفرانس
مي لذا همان. است شود تعداد مقاالت بدون استناد در اين سال طور كه مالحظه

.ر افزايش چشمگيري داشته استهاي ديگ نسبت به سال

تعداد تاريخ انتشار

 مقاالت
مقاالت بدون درصد

 ماخذ
ميانگين استناد استنادها

 در هر مقاله

1374-1370254/67945/2

1379-13759216/8135987/6

1380 448/143619

1381 397/172929/1

1382 12222/3226906/9

1383 12322/5138457/7

1384 10218/6127628/5

5471007836428/7 جمع

و ميانگين استناد در هر مقاله.2جدول  توزيع فراواني ميزان استناد
 1384-1370هاي در سال
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به منظور تعيين ميزان استفاده از انواع منابع، منابع اطالعاتي ذكر شده در استنادها
ها، نامه ها، مجموعه مقاالت، گزارشات، پايان ري، كتاببه هفت دسته نشريات ادوا

و منابع الكترونيكي تقسيم منابع الكترونيكي. اند بندي شده پروانه ثبت اختراعات
ب كهشامل و شبكه اينترنت استĤن كه. اي اطالعاتي، استانداردها آن دسته از منابعي

كا گيرند مانند سالنامه در اين هفت دسته قرار نمي در ها، آمارنامه تالوگها، و غيره ها
دليل كامل نبودن اطالعاتبه. رديف مربوط به ساير منابع آورده شده است

. استناد، اين موارد در رديف نامشخص ذكر شده است91شناختي كتاب
مي3اطالعات جدول با نشان دهد كه باالترين ميزان استناد به نشريات ادواري

و كمترين ميزان5/45 و پايان درصد به نامه استناد به منابع الكترونيكي با ها 7/2ترتيب
بر كه مطالعه رفتار اطالع از آنجايي. درصد اختصاص دارد8/2و يابي پژوهشگران

و ديسك مي استفاده آنان از اينترنت از هاي فشرده نوري تاكيد دارد، به نظر رسد يكي
 پژوهشگران در شروع كار پژوهشي علل تعداد كم استناد به اين منابع، آن است كه

مي براي مكان و پس از آن براي مطالعه متن يابي اطالعات، از اينترنت استفاده كنند

مي. كنند كامل به منبع مورد نظر مراجعه مي توان به عدم آشنايي از ديگر عوامل
 با توجه به اينكه. پژوهشگران با چگونگي استناد به منابع الكترونيكي اشاره كرد

اند كه نقش مهم آنها در كمك به محققان كامالً ها از جمله منابع اطالعاتي نامه پايان
از مشهود است، علت استفاده اندك از اين منابع را مي توان در عدم اطالع

و يا منحصر به فرد بودن موضوع انتخابي پژوهشگران به علت نامه پايان هاي موجود
.كيفيت كار پژوهشي آنان عنوان كرد

مي4طوركه در جدول همان شود ميزان استناد به زبان انگليسي بيشتر مشاهده

به5/90كه طوريبه. ها است از ساير زبان  درصد از كل استنادهاي اين مقاالت
هاي روسي، هاي مورد استناد، زبان منظور از ساير زبان. زبان انگليسي است

و چيني است كه در مجموع آلماني،  درصد از استنادها را به خود2/0 ژاپني
 مورد از استنادها مشخص نبود كه در رديف نامشخص7زبان. اند اختصاص داده

به. ذكر شده است عنوان زبان تحقيق پيشنهاد با توجه به اهميت زبان انگليسي
خانه به زبان انگليسي تر ساختن مجموعه منابع كتاب گردد، اين كتابخانه به غني مي
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.و روزآمدسازي آن اهتمام ورزد

 درصد تعداد انواع منابع

5/45 1658 نشريه

29 1055 كتاب

7/7 279 مجموعه مقاالت

9/4 179 گزارش

8/2 103 نامه پايان

9/3 141 پروانه ثبت اختراعات

987/2 منابع الكترونيكي

915/2 نامشخص

381 ساير

100 3642 جمع

 توزيع فراواني ميزان استناد به انواع منابع در مقاالت پژوهشگران.3جدول
 1384-1370هاي پژوهشكده مهندسي در سال

فر.4جدول  ها در مقاالت پژوهشگران اواني ميزان استناد به انواع زبانتوزيع
 1384-1370هاي پژوهشكده مهندسي در سال

مي، مقايسه ميانگين نيم5با توجه به جدول كه عمر هر منبع نشان دهد
با ترين نيم كم و بيشترين نيم1/2عمر به منابع الكترونيكي عمر به پروانه ثبت سال

درصدتعدادزبان استناد

5/90 3294يانگليس

5/8 311يفارس

236/0 فرانسه

72/0ها زبانساير

72/0 نامشخص

100 3642 جمع
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عمر منابع كمتر با توجه به اينكه هر چه نيم. سال تعلق دارد5/16اختراعات با
و برعكس، درمي يابيم در بين باشد، ميزان استناد به منابع جديد بيشتر است

و نشريات جديد بسيار كم  پژوهشگران پژوهشكده مهندسي ميزان استناد به كتب
ت. است و حقيقي از آنجا كه نشريات ادواري حاوي جديدترين اطالعات علمي

و تاثير عواملي مانند كمبود  هستند، الزم است مسئوالن اين مسئله را بررسي كرده
و كتب جديد، عدم آگاهي پژوهشگران از منابع جديد يا سرويس دهي نشريات

.ضعيف كتابخانه را مشخص كنند

 انواع منابع

 سال
 نشرياتها كتاب

مجموعه

 مقاالت
ها نامه پايان گزارشات

پروانه ثبت

 تراعاتاخ
منابع

 الكترونيكي

1370 7/11125/22--76/23-

1373 5/189/235/18-17--

1374 5/2695/1357/2329-

1375 95/12625/6-5/214--

1376 5/16275/126/6-72/35/29-

1377 54/1460/1567/1415/783/245/14-

1378 83/1412/812/115/08/2--

1379 56/19201/106/158/59-

1380 72/176/2256/414/1375/1236/151

1381 31/1647/167/124/878/683/1

1382 71/1089/1078/672/695/68/82

1383 5/92/134/59/88/114/1113/3

1384 4/116/137103/51612/2

4/153/153/95/99/65/161/2 ميانگين

عمر انواع منابع مورد استناد در مقاالت پژوهشگران توزيع فراواني نيم.5جدول
 1384-1370هاي پژوهشكده مهندسي در سال

اي از همـه عنـاوين مجـالت در بررسي نشريات ادواري مورد استناد، سـياهه

شد مورد استناد به  نـوان مقالـهع547بـه. ترتب نزولي ميزان استفاده از آنها تنظيم
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 عنوان مجله بوده 234 استناد به 1658هاي مذكور، ارائه شده پژوهشگران در سال
و به 110از اين تعداد به يك عنوان نشريه. است  عنوان نشريه فقط70 بار استناد،

بـراي مـشخص كـردن قـانون برادفـورد بـر روي ايـن. يك بار استناد شده است
اب  و مشخص كردن مجالت هسته، تدا مجالت به ترتيب ميزان استنادها از مجالت

و سپس گـروه  و تعداد كل استنادها مشخص بنـدي انجـام زياد به كم مرتب شده
در تعداد گـروه. تنظيم شده است6هاي گردآوري شده در جدول داده. گرديد هـا

و ميانگين ضريب برادفورد در اين پژوهش6،9جدول  . است5/1 گروه
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به.6جدول  محاسبه ضريب برادفورد جهت يافتن مجالت هسته با توجه
 بسامد استناد به آنها
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09/5
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∑j = 234 K = 9 ∑b = 02/14

به.6جدول ادامه  محاسبه ضريب برادفورد جهت يافتن مجالت هسته با توجه
د استناد به آنهابسام

= 1/55 
9
02/14

k
b∑Bm= 

 تعــداد مجــالت هــسته bR(n)=a.nبــا كــاربرد ضــريب برادفــورد در فرمــول

 بيـشترين اسـتنادهايa تعـداد كـل اسـتنادها، R(n)در اين فرمول. مشخص شد
و تعnمتعلق به پراستنادترين مجله، . ضريب برادفورد استbداد مجالت هسته
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55.1n110 =1658 
6≈75/5=n

طوركه مشخص گرديد مجالت هـسته پژوهـشكده مهندسـي در مĤخـذ همان
مي6مقاالت مورد بررسي  :باشد عنوان مجله ذيل

 رديف عنوان مجله تعداد استناد

110 Journal of Sound & Vibration 1

70 AIAA Journal 2
60 Journal of Applied Polymer Science 3

56 Analytical Chemistry  4
56 Journal of Acoustical Society of America 5
51 AICHE Journal   6

با توجه به كثرت استفاده از اين نشريات، ضـروري اسـت مـديران مجموعـه
و در صورت لزوم اشتر و تهيه آنها اقدام نمايندنسبت به ارزيابي . اك

 گيري نتيجه

 عنوان مقاله ارائه شده توسط 547 استناد موجود در 3642در اين پژوهش
 با روش تحليل 1384-1370هاي پژوهشگران پژوهشكده مهندسي طي سال

و تحليل قرار گرفت و تجزيه محورهاي پژوهش بر تعيين. استنادي مورد بررسي
شده، ميانگين استنادها در هر مقاله، انواع منابع اطالعاتي مورد ميزان مقاالت ارائه 

و زبان آنها، تعيين نيم و تعيين نشريات هسته استوار استناد عمر منابع اطالعاتي
هاي تحقيق به سواالت پژوهش پاسخ داده در اين بخش بر اساس يافته. هستند

.شده است
االت ارائه شده در محدوده در پاسخ به سوال اول پژوهش مبني بر تعداد مق
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از زماني پژوهش، يافته هاي مورد اي كه در سال عنوان مقاله547ها نشان داد كه
و كمترين مقاالت 1383و 1382هاي مطالعه توليد شده، بيشترين مقاالت در سال

همچنين بيشترين مقاالت. ارائه شده است1374-1370هاي در فاصله سال
و بينسدر كنفران) درصد3/86( و تنها هاي معتبر ملي 7/13المللي ارائه شده

. درصد در نشريات به چاپ رسيده است
بررسي ميانگين استنادها در هر مقاله نشان داد كه باالترين ميانگين استناد در

و كمترين ميانگين استناد1/9و9 با 1381و1380هاي سال  استناد در هر مقاله
طوركليبه. استناد در هر مقاله است2/5 ميانگينبا1374-1370هاي در سال

. استناد است8تعداد متوسط استناد در هر مقاله حدود 
در ارتباط با سوال دوم پژوهش، نتايج حاصل از بررسي نشان داد كه استناد

با5/45به نشريات ادواري با  و كتاب و دوم29 درصد  درصد در اولويت اول
و پايانمنابع الكتر. قرار دارند با نامه ونيكي  درصد كمترين8/2و7/2ها به ترتيب

،)1364(هاشمي هاي بني نتايج بررسي. اند ميزان استناد را به خود اختصاص داده

و)1994، 1991(، والكات)1378(، كريميان مزيدي)1375(پورشعرباف ، تيو
و كوشيك) 2001(، گودن)2000(كار كه نيز نشان داد) 2004(و شوكن

بهترين مهمنشريات ادواري  مي منبع مورد استناد پژوهشگران .رود شمار
به مقاله و فني دليل تازگي، كوتاهي مطالب، هاي منتشرشده در مجالت علمي

و توزيع سريع و تنوع مطالب، معموالً براي پژوهشگران جذابيت بيشتري چاپ تر
و اطالعات قبل از تري نشان داد كه تازه10نتايج تحقيق چرگوين. دارند آنن اخبار

مي در كتابكه درحقيقت بسياري. شود ها منتشر شود، در نشريات ادواري ارائه

هاي پژوهشي محسوب از مجالت مجراهاي طبيعي كسب اطالعات در زمينه
و اكثراً تازه مي الزم به ذكر ). 1381تيمور خاني،(ترين منابع را دربردارند شوند

نشان) 1381(و تيمورخاني) 1379(، شفيعي)1372(نيايهاي رياح است يافته
بهترين مهمدهد كه كتاب مي مي منبع مورد استناد پژوهشگران با توجه. رود شمار

و تغييرات  به اينكه مطالعات ذكر شده در حوزه علوم انساني انجام شده است
مي بنيادي در اين حوزه به هاي اول ويتگيرد، اين جابجايي در اول كندي صورت



و ششم و زمستان،كتابداري، دفتر چهل 130 1386پاييز

.رسدو دوم طبيعي به نظر مي
. كند سوال سوم پژوهش به زبان منابع اطالعاتي مورد استناد اشاره مي

كه يافته  درصد از كل استنادهاي اين مقاالت به منابع5/90هاي پژوهش نشان داد
در اين يافته. زبان انگليسي بوده است ها حاكي از آن است كه مطالب موجود

ف حوزه ميهاي و مهندسي بيشتر به زبان انگليسي منتشر هاي بني يافته. شوند ني
مزيدي، كريميان)1377(، بختياري)1375(، پور شعر باف)1364(هاشمي 

نيز استناد بيشتر به منابع خارجي را مورد تاييد) 1381(و تيمور خاني) 1378(
.اند قرار داده

ها نشان داد كه كمترين استناد، يافتهعمر منابع مورد در ارتباط با ميانگين نيم
با نيم و بيشترين نيم1/2عمر به منابع الكترونيكي با سال به4/15عمر  سال

با. ها اختصاص دارد كتاب  سال در رده دوم قرار3/15پس از آن نشريات ادواري
با توجه به اينكه نشريات ادواري حاوي جديدترين اطالعات علمي. است گرفته

وو تحقي قي هستند، الزم است علت كمي استناد به نشريات جديد مورد توجه

. بررسي دقيق قرار گيرد
تعيين نشريات هسته بر اساس قانون برادفورد، يكي ديگر از سواالت پژوهش

 عنوان6ها نشان داد كه مجالت هسته در منابع مقاالت مورد بررسي يافته. است
در. اند مورد استناد قرار گرفتههستند كه نسبت به ساير مجالت بيشتر همچنين

مي اين پژوهش سياهه تواند اي از پراستنادترين نشريات تهيه شد كه اين سياهه
راهنماي مناسبي براي مديران كتابخانه باشد، تا با توجه به آن نسبت به انتخاب 

.نشريات مورد نياز اقدام كنند

 پيشنهادها

پژوهشگران استفاده مورد منابع ترين مهم از يكي التين ادواري نشريات كه آنجا از
مي به و با توجه به نيم شمار عمر نسبتاً باالي اين منابع در جامعه مورد بررسي، آيند

و روزآمد، امكان دسترسيميتوصيه  شود كتابخانه با اشتراك نشريات تخصصي
و گسترش همه با توجه به رشد. پژوهشگران به اطالعات مورد نياز را فراهم سازد
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به آوري جانبه فن و اهميت انتشارات، الزم است كتابداران نسبت هاي اطالعاتي
و اشتراك مجالت . الكترونيكي نيز اهتمام ورزندشناسايي

با توجه به اينكه تهيه تمام منابع علمي مورد نياز پژوهشگران براي هيچ
به مجموعه ب تنهايي امكان اي به كتابخانهينپذير نيست، الزم است امانت عنوان اي

و ساالنه بودجه اي يك عامل اساسي در تهيه منابع علمي مورد توجه قرار گيرد،
. قابل قبول براي آن در نظر گرفته شود

به دست به منظور بررسي صحت نتايج به آمده از اين پژوهش، ميزان مراجعه
و وضعيت اين نشريات در نمايه المللي هاي بين امهن نشريات ادواري مورد استناد

مرتبط بررسي شود تا نتايج حاصله از اين تحقيق با اطمينان بيشتر مورد استفاده 
. مسئوالن كتابخانه قرار گيرد

به هاي علمي جديد در حوزه با عنايت به اينكه يافته و مهندسي بيشتر هاي فني
من زبان انگليسي منتشر مي ابع اطالعاتي، شوند، الزم است مسئوالن مجموعه در خريد

.اي داشته باشند به تهيه منابع انگليسي زبان توجه ويژه

نويسي توسط نويسندگان مقاالت، پيشنهاد نظر به عدم رعايت قواعد كتابنامه
نويسي به صورت جزوه در اختيار پژوهشگران قرار شود استانداردهاي كتابنامه مي

.گيرد

ها نوشت پي
1. Buchanan & Herubert 
2. SPSS 
3. Excel 
4. Walcott 
5. Tiew, & Kaur 
6. Journal of natural rubber research 
7. Gooden 
8. Shokeen & Kaushik 
9. Journal of plant physiology 
10. Chergovin 
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 منابع
-1375هاي پژوهشي حوزه دامپروري بررسي وضعيت استفاده از منابع اطالعاتي در طرح). 1377(بختياري، آذر

. تهران دانشگاه تربيتي علومو روانشناسي دانشكده.رساني اطالعو كتابداري ارشد كارشناسي نامه پايان.1349

و تحليل استنادهاي مقاالت در برخي نشريات ادواري پزشكي فارسي).1364(بني هاشمي، ميترا نامه پايان. تجزيه

و اطالع و دانه علوم پزشكي ايران، دانشگا. رساني پزشكي كارشناسي ارشد كتابداري شكده مديريت

.رساني پزشكي اطالع

التحصيالن دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت هاي فارغ نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان).1375(پورشعرباف، الهه
و اطالع پايان.1367-1374هاي مدرس در سال دانشگاه تربيت. رساني نامه كارشناسي ارشد كتابداري

.دانشكده علوم انساني، مدرس

.45-32):3(13.فصلنامه كتاب. تحليل استنادي مقاالت تاليفي فصلنامه كتاب). 1381(تيمورخاني، افسانه

.كشور عمومي هاي كتابخانه امناي هيات دبيرخانه:تهران.رساني اطالعو اطالعات بر مروري).1372( عباس حري،

.40):2(3، نشر دانش.كتابسنجي). 1361(دياني، محمد حسين

. هاي كارشناسي ارشد كتابداري نامه بررسي ميزان كاربرد نشريات التين در پايان).1372(نيا، نصرت رياحي
و اطالع رساني پايان .دانشكده علوم انسانيدانشگاه تربيت مدرس،. نامه كارشناسي ارشد كتابداري

و ادبيات عرب دانشكده هاي فارغ امهن تحليل استنادي ماخذ پايان).1379(شفيعي، فريال التحصيالن رشته زبان
و اطالع پايان.1370-1377ادبيات، دانشگاه تهران درسالهاي  دانشگاه رساني، نامه كارشناسي ارشد كتابداري

.تهران، دانشكده علوم تربيتي

.48-34):4و3(9، فصلنامه كتاب.تحليل استنادي). 1377(عصاره، فريده

هاي هاي كارشناسي ارشد آبياري دانشگاه نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان).1378(مزيدي، محمد علي ان كريمي
و فردوسي مشهد  و، پايان)1367-1377(شهيد چمران اهواز، تهران، شيراز نامه كارشناسي ارشد كتابداري

.دانشگاه شيراز، دانشكده علوم انسانيرساني، اطالع

و اطالع رساني.)1378(كينن، استال .نشر كتابدار: تهران.فرهنگ فشرده كتابداري
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