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هاي كارشناسي ارشد  نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان
هـاي   طـي سـال   سينا رشته كشاورزي دانشگاه بوعلي

  1389تا  1380
                            

  چكيده
          

ارشد رشـته   هاي كارشناسي نامه هدف اين پژوهش، تعيين رفتار استنادي نويسندگان پايان :هدف
  .رفتاري، اطالعاتي، زباني و زماني مورد استفاده آنهاست كشاورزي و تشخيص الگوهاي

    
و از نـوع  ) با استفاده از فـن تحليـل اسـتنادي   (سنجي  اين بررسي، پژوهشي كتاب :شناسي روش

جامعه آماري پژوهش را تمامي اسـتنادهاي موجـود در بخـش منـابع و مĤخـذ      . تحليل محتواست
 1389تـا   1380هاي  سينا ميان سال دانشگاه بوعلي ارشد رشته كشاورزي هاي كارشناسي نامه پايان

. نگرفـت  گيـري صـورت   گونه نمونه دهند كه با مراجعه به همه آنها، هيچ مي تشكيل) استناد 3370(
هاي مخصوص بـود و اطالعـات مـورد نيـاز بـا اسـتفاده از        ابزار مورد استفاده تحقيق، فيش برگه

هـاي مختلـف و    سايت شدند و با مراجعه به وب رياي و تحليل استنادي گردآو هاي كتابخانه روش
هـا بـه كمـك آمـار      شـدند؛ سـپس داده   سينا نواقص رفـع  هاي دانشگاه بوعلي فهرستگان كتابخانه

   .شدند وتحليل تجزيه Excel 2007 ،SPSS19افزارهاي  توصيفي، تحليلي و نرم
    

تناد بـه مجـالت التـين    اسـ . انـد  منـابع، بيشـتر بـومي و محلـي بـوده     دادنـد كـه    نشان :ها يافته
  .است بوده) درصد85/30(بيشتر از استناد به نشريات فارسي ) درصد15/69(

   
كتب و منابع چاپي همچنـان در اولويـت اسـتفاده قـرار داشـته      دادند كه  نتايج نشان :گيري نتيجه
  .باشد گيري از وب نيز در حال گسترش مي وبهره

    
، رفتـار اسـتنادي،   سينا، همـدان  رزي، دانشگاه بوعليتحليل استنادي، رشته كشاو :واژگان كليدي

  .ها، كارشناسي ارشد نامه مĤخذ، پايان
    

  1 محسن حميدي

  2* سينا كالنتري
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  لهو بيان مسئ مقدمه
ها در جهت تهيـه و تـدارك اطالعـات علمـي و كـاربردي       با توجه به گسترش روزافزون عرصه تالش

يابـد،  مي هاي مختلف و گسترش بيش از حد افزونگي دانش در ميان جوامع انساني، آنچه ضرورتدرزمينه
از آن  يافتـه  است كه بتوان در قالبي سامانهايي از دانش بشري كوشش در جهت ساماندهي چنين مجموعه

افزايش اسـت؛   اي روبهطور فزاينده هاي علمي به آورد لذا امروزه، ارزيابي تحقيق عمل برداري الزم را بهبهره
وري از اطالعات شـده، ايـن يكـي از اهـداف چنـين      بخشيدن به جريان بهره چراكه درعمل، موجب رونق

ها و تعيين ارزشمندي آنها، دسـتيابي بـه   ها در جهت مرور يافتهز اولين حركتا. شودمي هايي تلقيارزيابي
هاي علمي و چگونگي آن را در  خصوص نحوة ارزيابي كه بتواند گرايش هاي ارزيابي كارآمد است بهشيوه

سـنجي  ترين فنـون كتـاب  مطالعه استنادي يا تحليل استنادي، يكي از متداول. كند يك رشته تخصصي دنبال
ست كه در آن قواعـد حـاكم بـر رابطـة ميـان مـدرك اسـتناددهنده و مـدرك مـورد اسـتناد، جسـتجو و            ا

شـود   اي، قولي يا مكتـوبي اشـاره  در هر اثر مكتوب، ممكن است به علل گوناگون به تجربه. شود مي مطالعه
اشـد ولـي عمـل    هـا متفـاوت ب  ممكن است چگونگي استناد در انواع نوشته. گويندكه به اين امر استناد مي

  ). 617و  161: 1، ج1381حري، (عمر با كتابت و تأليف است  و هم  شده استناد شناخته
: انـد از  است كـه مـوارد عمـدة آنهـا عبـارت      ، تحليل استنادي كاربردهايي گوناگون داشته1963از سال 

ندي منابع، ردگيري ب هاي مختلف، تعيين منابع هسته، گروهشناختي متون رشته بهبودبخشيدن به پايش كتاب
بيني روند انتشارات، تعيين الگوي اسـتفاده از مـواد و منـابع و     ها و رشد متون علمي، پيش گسترش انديشه

؛ همچنـين،  )3: 1388آبادي،  چاوشي نجف(رساني  ها و مراكز اطالعگذاري براي مجموعة كتابخانهسياست
يـابي آنـان را در اسـتفاده از منـابع و     ار اطـالع اي است تـا بتـوان رفتـ   تحليل مĤخذ آثار دانشجويان وسيله

  ). 4: 1387جهانفر، (مجموعة كتابخانه با استفاده از ابزارهاي كمي سنجيد 
هـاي مختلـف،   استناد در ميان نويسندگان رشته افزايد كه چگونهرا نيز به آن مي، مواردي ديگر 1لنكستر

شـود؛ بـه همـين ترتيـب،      گيرند، مياستناد قرارميموجب شناسايي نويسندگاني كه بيشتر از ديگران، مورد 
شوند و روابـط   مي شود؛ شناساييهايي كه بيش از موارد مشابه به آنها استنادميمجالت، كشورها يا سازمان

هاي علمي با توجه به تـاريخ منـابع مـورد اسـتفاده در آثـار از آن      اي و ميزان روزآمدبودن نوشتهرشته ميان
  ). 3 :1388آبادي،  فچاوشي نج(اند  جمله

هـاي تحليـل اسـتنادي، داراي كاربردهـاي فـراوان      ها و ارزشيابي آنها و استفاده از روش امروزه تحقيق
هـا دربـارة    سنجي براي اتخاذ تصميمهاي كتاببسياري از كشورها از تحليل استنادي و ساير شيوه. هستند

كننـد   مـي  هش در آموزش عـالي اسـتفاده  ها درراستاي حمايت و تخصيص بودجه پژوارزش كيفي پژوهش
  ). 4 :1387جهانفر، (

هاي پيشين از اهميت كاربرد چنين روشـي درخصـوص ارزيـابي منـابع مـورد اسـتفاده در       تمامي گفته
كنند؛ شايد همين ضرورت مسـئله باشـد كـه محقـق را بـر آن       مي ها و مطالعات راهبردي حكايتپژوهش

هـاي مـورد توجـه دانشـجويان      ها و موضوع منظور تعيين گرايش هداشت تا در حوزة كشاورزي و آن هم ب
                                                 
1 . Lancaster 
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بزند و انگيزة واقعي وي، كمك به دانشـجويان   سينا، به چنين حركتي دست كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي
ها و پركردن خأل نبـود   نامه شده در پايان كارگرفته حال و آينده درخصوص استفادة بهتر از منابع ارزشمند به

تعيـين  : هايي متنـوع ماننـد  محقق بر آن است تا موضوع باال را از ديدگاه. يابي در حوزه باال باشدچنين ارز
هـا و نـوع   نامـه هـاي موضـوعي پايـان    گـرايش  ها و مجالت،عمر كتاب نوع منابع اطالعاتي، نوع زبان، نيم

بـه ديگـر   . كنـد  يهاي اطالعاتي مورد استفاده، توزيع جغرافيايي و مجالت هسته ايـن رشـته بررسـ   محمل
: است براي پرسش زير كه مسئله اصـلي تحقيـق اسـت، پاسـخي مناسـب بيابـد       سخن، پژوهشگر درصدد

سـينا داراي چـه    هاي كارشناسي ارشد رشته كشـاورزي دانشـگاه بـوعلي    نامه كاررفته در پايان استنادهاي به
 و پراكندگي هستند؟ عمر نيم زباني، هاي موضوعي، ويژگي

  تحقيق  اهميت و ضرورت 
اي كارآمد و غني و ارائـه  آوري مجموعه رساني، فراهم ترديد، هدف نهايي هر كتابخانه و مركز اطالع بي

سـازي و   كنندگان است؛ براي نيل به اين مقصـود بايـد بـه كيفيـت مجموعـه      خدمات مناسب براي استفاده
هـاي مـالي، بتـوان    ه و محـدوديت شود تا با درنظرگرفتن امكانات كتابخان طور شاياني توجه وري آن به بهره

زاده خليـق،   رسـول (كـرد   كننده تهيه ترين منابع را براي جامعة استفادهترين و پراستفادهكارآمدترين، مناسب
1387 :5 .(  

شـوند و بـا    مـي  سازي چگونـه انتخـاب  شوند كه كتابداران بخش مجموعهها مطرح مي حال اين پرسش
كنند؟؛ آنها كدام دسته از منـابع اطالعـاتي را بايـد    مي بندي بع را اولويتگونه منا توجه به چه معيارهايي اين

  ). 8: 1388ايزدي، (هايي از اين دست  كنند؟ و پرسش بها انتخا برگزينند؟؛ اين منابع را از كدام زبان
ن ها را در ايدهند، كتابخانه مي دست هايي نظير پژوهش حاضر، قادر خواهندبود با نتايجي كه بهپژوهش
سنجي، يكي از ابزارهاي مفيد براي ارزيـابي  دهند كه روش كتابمي زيرا بررسي متون نشان. كنند امر ياري

  ). 5: 1387زاده خليق،  رسول(متون و منابع علمي است 
مند شد؛ منابع مهم و معتبـر  ها بهرهسازي كتابخانه توان در امر مجموعهاز نتايج حاصل از اين تحقيق مي

و به شناسايي نيازهاي اطالعـاتي دانشـجويان و   ) 5: 1388آبادي،  چاوشي نجف(كرد  شناسايي اين رشته را
دهنـد، نايـل   مـي  رساني دانشگاهي را تشكيلها و مراكز اطالعاز مراجعان كتابخانه استادان كه بخشي عمده

ي بـراي  ايي كلـ عنـوان راهنمـ   تواننـد بـه  هاي پژوهش حاضر مـي حال، يافته درعين). 7: 1388ايزدي، (شد 
  ).   5: 1387زاده خليق،  رسول(موضوع نيز پرفايده باشند  هاي هم استفاده در ساير كتابخانه

...) كتـاب، مجلـه و   (سينا كدام يك از اشكال مختلف منابع  اينكه در كتابخانه كشاورزي دانشگاه بوعلي
اي اسـت كـه بـا    انـد؟، مسـئله   كـدام  هاي استفادهشود و منابع پركاربرد دانشجويان براساس اولويت مي تهيه

  . بررسي است هاي كارشناسي ارشد كشاورزي اين دانشگاه قابلنامهكمك تحليل استنادي منابع پايان
منابع مهم و پراسـتناد   شده، علوم بسياري با استفاده از تحليل استنادي بررسي: گفت توانطور كلي مي به

 تصـويري  ماننـد ورزي نيز مورد لطف قرارگرفتـه و محققـاني   ميان، دانش كشا دراين ؛اند آنها مشخص شده
اند؛ اما پژوهش  علمي پژوهشگران اين حوزه پرداخته به تعيين الگوهاي رفتار )1385( نما جهانو  قمصري
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دانشـگاه  هاي كارشناسي ارشد رشـته كشـاورزي    نامه پايان منابعاولين پژوهشي است كه به مطالعه  ،حاضر
 .دپرداز سينا مي بوعلي

  اهداف پژوهش 
هاي كارشناسي ارشد رشـته كشـاورزي   نامه هدف اصلي پژوهش، تعيين رفتار استنادي نويسندگان پايان

  . و تشخيص الگوهاي رفتاري، اطالعاتي موضوعي، زباني و زماني مورد استفاده آنهاست
  : اند ازرتااهداف فرعي، عب

  ها؛ نامه ر نوشتن پايانبرآورد ميزان استناد به انواع منابع اطالعاتي د. 1
  ها؛ نامهعمر انواع منابع مورد استفاده در پايان شناسايي نيم. 2
  ها؛ نامه ، كتب و پايانشناسايي توزيع جغرافيايي استنادها برحسب محل نشر. 3
  ؛ 1»قانون برادفورد«شناسايي توزيع مجالت هسته براساس . 4
  .هانامهدر تدوين پايان هاهاي پراستفادة زباندستيابي به گونه. 5

 هاي پژوهشپيشينه

  شده در ايران  مطالعات انجام
هـاي   نامـه  تحليل استنادي مĤخذ پايان«اي مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  در مقاله) 1380( صديقي

بـا اسـتفاده از   » التحصيالن حوزه علـوم زمـين، موجـود در مركـز اطالعـات و مـدارك علمـي ايـران         فارغ
ها با كمك وتحليل داده نامه كارشناسي ارشد پرداخت؛ پس از تجزيه پايان 310به بررسي منابع  سنجي كتاب
دارد و  نشـريات اختصـاص  مشـخص شـد كـه بيشـترين ميـزان اسـتناد بـه         Excelو  SPSSافزارهـاي  نرم

نشـريات  استنادترين منبع در حوزه مـورد مطالعـه هسـتند؛ درانتهـا پژوهشـگر، فهرسـتي از        ها كم نامه پايان
  . است داده پراستفاده حوزه علوم زمين را ارائه

هاي كارشناسـي ارشـد رشـته     نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان«در پژوهش خود با عنوان ) 1381( آژيده
گيـري از روش تحليـل اسـتنادي، وضـعيت     با بهـره » زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيـات دانشـگاه تهـران را     نامه پايان 103استنادهاي 
به ساير انواع منابع به طرز آشكاري، زيـادتر بـوده    گرفت كه استناد به منابع كتابي نسبت كرد و نتيجه بررسي

يز مشـخص  است؛ درخصوص موضوع استنادها ن و از لحاظ قالب ادبي به آثار نظم، بيشتر از نثر استنادشده
هاي دين، زبان و در مرتبه آخر بـه رده   شد كه پژوهشگران حوزه ادبيات فارسي پس از رده ادبيات، به رده

  . اندهاي دهدهي ديويي استنادكردهتاريخ و جغرافيا بيش از ساير رده
هـاي دكتـراي شهرسـازي و     نامـه  تحليل اسـتنادي مĤخـذ پايـان   «در تحقيقي زير نام ) 1384( احمدزاده

التحصيالن معماري و شهرسازي و نيز  با هدف بررسي الگوي رفتاري فارغ» ماري دانشكده هنرهاي زيبامع
عنـوان   35هاي استفاده از منابع اطالعاتي در كارهاي تحقيقاتي آنـان، بـه تحليـل اسـتنادي      بررسي ويژگي

زنـد و  مـي  دسـت  1381سال نامه دكتراي شهرسازي و معماري دانشكده هنرهاي زيبا از ابتدا تا پايان  پايان
                                                 
1 . Bradford's Law 
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كـرده   اند؛ مجالت از قانون برادفورد تبعيتدرصد، بيشترين استناد را داشته6/82ها با  كند كه كتابمي اعالم
و بيشترين زبان مورد استفاده دانشجويان، فارسي و سپس انگليسي اسـت؛ پربسـامدترين مؤلفـان در ايـن     

نظريـه شـكل   «ترتيب،  و پربسامدترين عناوين به مكيفال منصور محمدو  توسلي محمودترتيب،  بررسي به
  . هستند» فضا، زمان و معماري«و » خوب شهر
هـاي   نامـه  تحليل اسـتنادي پايـان  «در تحقيق مشتركشان با عنوان ) 1385( نماجهانو  قمصري تصويري

بـه تعيـين الگوهـاي رفتـار علمـي پژوهشـگران در       » پژوهشگران پژوهشكده مهندسـي جهـاد كشـاورزي   
گيرند كـه اگرچـه بـاالترين اسـتناد بـه نشـريات ادواري،       مي پردازند و نتيجهچگونگي استفاده از منابع مي

كننـد كـه علـل ايـن امـر مشـخص       مربوط است، ميزان استناد به منابع جديد، بسيار كم است و پيشنهادمي
  . اندترنت استنادنكردهنامه خود به شبكه اين الزم به توضيح است كه پژوهشگران در تدوين پايان. شوند

نامـه دانشـگاه    تحليل استنادي مĤخذ پايـان «نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان  در پايان) 1387( جهانفر
نامه پزشكي  عنوان پايان 151سازي كتابخانه دانشگاه، منابع درراستاي كمك به مجموعه» علوم پزشكي آجا

شـده   دفاع 1385تا  1380هاي  ايران را كه ميان سالعمومي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي 
سنجي و فن تحليل استنادي، مورد مطالعـه قـرارداد؛   بودند با استفاده از كتاب شده و به دانشگاه يادشده ارائه

بـه   تـري نسـبت   دادند كـه نويسـندگان منـابع فارسـي داراي روحيـه همكـاري ضـعيف        نتايج حاصل نشان
اسـت؛   كـرده  كه بيشتر اين منـابع را يـك نفـر نوشـته يـا ترجمـه       نحوي ستند بهنويسندگان منابع انگليسي ه

پنجم كتب فارسي مورد اسـتناد را   به دليل اينكه بيش از يك تيمورزادهعالوه، دانشگاه تهران و انتشارات  به
  . اند، درزمره ناشران پراستناد هستندمنتشركرده

هاي شـيمي دانشـگاه تبريـز    نامه حليل استنادي مĤخذ پايانت«نامه خود با عنوان  در پايان) 1388( پورقلي
نامه كارشناسي ارشد و دكتراي شيمي را در پـنج گـرايش    عنوان پايان 273، »1386تا  1381هاي  ميان سال

دهنـد كـه از مجمـوع    مي مورد بررسي قرارداد؛ نتايج نشان» شيمي آلي، تجزيه، فيزيك، كاربردي و معدني«
توزيـع  . اسـت  واع منابع اطالعاتي، بيشترين استناد به مجالت و پس از آن به كتب بـوده استناد به ان 19530

جغرافيايي كتب و مجالت درمجموع پنج گرايش، گوياي آن است كه آمريكا در رتبه اول و ايران در رتبـه  
تعداد ) ها در هر گرايش و در جمع گرايش(سوم قراردارند؛ در خاتمه، پس از تعيين پراستنادترين مجالت 

  . اندشده عنوان مجالت هسته شناخته سه مجله به
هـاي پژوهشـي اعضـاي    تحليل اسـتنادي طـرح  «نامه خود را با عنوان  پايان) 1390( حجبي زاد  اسماعيل

» 1388تـا   1383پزشكي تبريز جهت تعيين الگوهاي رفتار علمي پژوهشگران  هيئت علمي دانشكده دندان
بـه   Excelو  SPSSافزارهـاي  هـاي آمـار توصـيفي و از طريـق نـرم     ز روشنوشت؛ نـامبرده بـا اسـتفاده ا   

پزشـكي   به گروه دنـدان ) مورد 27(گرفت كه بيشترين تعداد مقاالت  ها پرداخت و نتيجهوتحليل داده تجزيه
  85/61پراستنادترين محل نشر، كشور آمريكا بوده و ناشـران آمريكـايي بـا اختصـاص     . اند ترميمي مربوط

اي كه اعضاي هيئـت  عنوان مجله 226براين از مجموع  اند؛ عالوهداده به اول را به خود اختصاصدرصد، رت
عنـوان از مجـالت مـورد اسـتناد در فهرسـت موجـودي        105انـد،   ه علمي دانشكده مورد استفاده قـرارداد 

  . هاي پراستناد در كتابخانه موجودند نشدند ولي بيشتر كتاب كتابخانه يافت
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  ق تحقي فرضيه
 .اند ها مورد استفاده و استناد قرارگرفتهرسد مجالت بيشتر از كتابنظرمي به

  هاي پژوهش  پرسش
  است؟  ها بيشترين كاربرد را داشتهنامهيك از انواع منابع اطالعاتي در نوشتن پايان كدام. 1
  ها چقدر است؟ نامه عمر كتب و مجالت مورد استفاده در پايان نيم. 2
  ها چگونه است؟ نامهافيايي استنادها برحسب محل نشر كتب و پايانتوزيع جغر. 3
  ند؟  مجالت هسته براساس قانون برادفورد كدام. 4
  است؟...) فارسي، عربي، انگليسي و(ها  يك از زبان ها به كدامنامهبيشترين استناد در پايان. 5
  ها هستند؟ كدام هانامهترين عناوين كتب مورد استفاده در نگارش پايان مهم. 6
  ها چگونه است؟ نامهالگوي نويسندگي منابع پايان. 7

  شده در خارج از ايران  مطالعات انجام
هاي مـديريت و سـازمان در جامعـه    تحليل استنادي پژوهش«در تحقيقي به نام ) 2002( 2سوييو  1لي
در بيست مجلـه   1999تا  1984هاي  مقاله تحقيقي در اين زمينه كه طي سال 226با تحليل استنادي » چين

كردنـد؛   مقاله و نويسـندگان تأثيرگـذار در ايـن حـوزه را مشـخص      52است،  رسيده چاپ علمي انگليسي به
  . سپس به ارائه پيشنهادهايي در اين زمينه پرداختند

ليل ، پس از تح»هاي رشته تعليم و تربيت نامه تحليل استنادي پايان«اي با عنوان  در مقاله) 2003( 3اوكي
به كتابخانه  2002تا  1992هاي  نامه كارشناسي ارشد رشته تعليم و تربيت كه ميان سال هفتاد پايان استنادي
بيشتر دانشجويان از كتـاب بـيش از سـاير مـواد و منـابع      : نويسدبودند، مي شده ارائه Delta Stateدانشگاه 
درصـد در مجموعـه   50انـد،  استناد واقـع شـده  كنند؛ از ميان مجالت علمي كه مورد  مي اي استفادهكتابخانه

-شـده  عنوان مجالت هسته شناخته اند و شش مجله از هجده مجله مورد استناد بهكتابخانه در دسترس بوده

دهـد؛ الزم   اند؛ اين به آن معني است كه كتابخانه بايد مجموعه مجالت علمي تعليم و تربيـت را گسـترش  
 .است بوده WAJE4اين بررسي،  به يادآوري است كه برترين نشريه در

هــا  چطــور اقتصــاددانان بــه مقــاالت و نوشــته«در پژوهشــي بــا عنــوان ) 2004( 6محمــودو  5شــريف 
، ابتدا هشت دوره از هر PESR8و  PDR7منظور يافتن الگوي استنادي مقاالت دو مجله  ، به»كنند؟ استنادمي

اي با بيشترين استناد ، مجلهPDRگرفتند كه  دي نتيجهكردند سپس با استفاده از تحليل استنا مجله را انتخاب
المللي اسـت؛ داليـل آنـان بـراي     هاي بينتر از حوزهاند، عقب داده است و استنادهايي كه اقتصاددانان انجام

                                                 
1 . Li 
2 . Tsui 
3 . Okiy 
4 . West African Journal of Education 
5 . Sharif 
6 . Mahmood 
7 . Pakistan Development Review 
8 . Pakistan Economic and Social Review 
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درصد استناد در هـر دو مجلـه از منـابعي غيـر از نشـريات      50بيش از : گيري بدين شرح استچنين نتيجه
اسـت تعـداد آنهـا نـاچيز اسـت كـه        است، اگرچه به منابع آناليـن نيـز استنادشـده   ) ها طور عمده كتاب به(

 PDRدرصد كل اسـتنادهاي  47حدود . دهنده شكاف و عدم آموزش در استفاده از چنين منابعي است نشان
. دارنـد  به پنج سال اخير تعلـق  PESRدرصد استنادهاي 25كه تنها  اند، درحالي داشته به پنج سال اخير تعلق

هايي بسـيار از نظـر اسـتناد    شباهت. مؤلفي هستند درصد از استنادهاي هر دو مجله يادشده، تك50بيش از 
عنوان نمونه، بسـياري از نشـريات پراسـتناد بـه كشـور آمريكـا        به نشريات در هر دو مجله وجوددارند؛ به

نابراين بررسـي عـواملي كـه سـبب     كنند، بتعداد زيادي از محققان به منابع قديمي استنادمي. اند داشته تعلق
  .اند، ضروري استچنين اقدامي شده

هـاي علـوم    نامـه  تحليل اسـتنادي پايـان  «اي با عنوان منظور نگارش مقاله به) 2008( 2پاتيلو  1كيت چي
ه رساني را ك نامه دكتراي كتابداري و اطالع پايان 27ابتدا » شده به دانشگاه پونا رساني ارائه كتابداري و اطالع

اسـتناد از   6257كردنـد؛ سـپس    بودنـد، انتخـاب   شـده  به دانشگاه پونـا ارائـه   2005تا  1982هاي  ميان سال
شدند؛ پس از  بنديهاي مختلف تقسيم هاي يادشده استخراج و برحسب شكل يا نوع منبع به دسته نامه پايان

  : آمدند دست ، نتايج زير بهSPSSافزار ها به نرم انتقال داده
ترتيب، استناد به كتاب و اسـتناد بـه    نيمي از استنادها متعلق به مجالت هستند و پس از آن به نزديك به

است و مقـام   College and Research Librariesپراستنادترين نشريه. گيرندوب در مراحل بعدي قرارمي
 55ت هسـته و  عنـوان مجـال   دراختياردارد؛ بر همين اساس، پنج نشريه بـه  Scientometricsدوم را نشريه 

ناشران تجاري در رتبه نخست، ناشران دانشـگاهي در جايگـاه   . اندشده عنوان مجالت مهم معرفي نشريه به
نفره، پـس   بيشترين استنادها، داراي الگوي نويسندگي تك. ترين مرتبه هستنددوم و ناشران دولتي در پايين

. اسـت  شـده  يكـا پراسـتنادترين كشـور شـناخته    هند پـس از آمر . از آن، دونفره و در آخر، چهارنفره هستند
ــس از آن    ــان انگليســي و پ ــه زب ــتنادها ب ــترين اس ــاد (بيش ــيار زي ــي بس ــا اختالف ــان ) ب ــه زب  Marathiب

  . است گرفته صورت
هـاي كارشناسـي ارشـد رشـته      نامـه  تحليل استنادي پايان«در پژوهش خود با عنوان ) 2010( 3نيا رياحي

نامـه كارشناسـي    پايـان  259با هدف تحليل رفتارهاي استنادي دانشجويان،  »رساني علوم كتابداري و اطالع
را از پـنج دانشـگاه مسـتقر در شـهر تهـران       2008تـا   2003هاي  رساني ميان سال ارشد كتابداري و اطالع

 كرد؛ نتايج، گوياي آن هستند كه اگرچه تعـداد  مطالعه 4گردآوري و منابع آنها را با استفاده از سياهه وارسي
ترونيـك انگليسـي،   كل منابع چاپي مورد استناد، بسيار بيشتر از منابع الكترونيك بوده، استناد بـه منـابع الك  

ديگرسـخن، منـابع الكترونيـك فارسـي بـراي       اسـت؛ بـه   بيشتر از استناد به منابع الكترونيك فارسـي بـوده  
كرد كـه هرگـاه آنـان بـه منـابع       دستيابي نيستند، البته نبايدفراموش رساني قابل دانشجويان كتابداري و اطالع

الزم بـه يـادآوري   . دهنـد  مـي  لكترونيكي ترجيحباشند مجالت علمي را به كتب ا داشته الكترونيك دسترسي
  . كندمي ترين منبع براي مطالعات پژوهشي دانشجويان معرفي ها را مطلوباست كه اين بررسي، كتاب

                                                 
1 . Chikate 
2 . Patil 
3 . Riahinia 
4 . Checklist 
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نشـده و   درستي مطالعه كرد، رفتار اطالعاتي هنرمندان بهمي به دليل اينكه احساس) 2011( 1اوچاك اوزن
 83» اسـتفاده از اطالعـات در هنـر   «است، طي پژوهشي با عنوان  هي شدهتوجبه نيازهاي اطالعاتي آنان بي

گـري و   ، معماري داخلـي، كـوزه  3در پنج رشته طراحي گرافيكي(هنر  2نامه كارشناسي ارشد و دكتري پايان
 Hacepteppeبـه دانشـگاه    2007تـا   1983هـاي   را كه ميان سال) سازي و نقاشي ، مجسمه4ساخت شيشه

  : يافت بودند، تحليل استنادي كرد و به نتايج زير دست شده تركيه ارائه
هـاي   نامـه  كه حجم متوسط پايان صفحه است درحالي 86هاي كارشناسي ارشد، نامه حجم متوسط پايان

هـا   درصد از ديگر زبان 7/19بيش از نيمي از منابع مورد استناد به زبان تركي و . صفحه است 116دكتري، 
طـور   هـا بـه   انگليسـي، دومـين زبـان كـاربردي اسـت و اسـتفاده از ديگـر زبـان         .انـد  شده به تركي ترجمه

هـا و  قـام دوم و كنفـرانس  كتـاب، پراسـتنادترين منبـع بـوده، مجـالت در م     . اي، كـم اسـت  مالحظـه  قابل
بيشتر هنرمنـدان از منـابعي   : كندمي گيري، چنين نتيجهاوچاك اوزنها در آخرين رتبه قراردارند؛  گردهمايي

شـوند، ايشـان اسـتفاده از منـابع بـه زبـان محلـي و بـومي را         كنند كه در قالب كتاب منتشـرمي مي دهاستفا
 .رو شوند ها روبه دهند و ممكن است با موانعي در بازيابي اطالعات به ساير زبانمي ترجيح

  پژوهش شناسي روش
  .ع تحليل محتواستو از نو) با استفاده از فن تحليل استنادي(سنجي  پژوهش حاضر، پژوهشي كتاب

هاي كارشناسي  نامه ژوهش، شامل تمامي استنادهاي موجود در بخش منابع و مĤخذ پايان جامعه آماري پ
عنـوان   107طـور كلـي،    بـه  .است 1389تا  1380هاي  سينا ميان سال ارشد رشته كشاورزي دانشگاه بوعلي

شناسـي گيـاهي،    اغبـاني، بيمـاري  هـاي توسـعه روسـتايي، آبيـاري و زهكشـي، ب      نامـه كـه در شـاخه    پايان
بودنـد، در   شده شناسي كشاورزي نوشته شناسي، زراعت، علوم دامي و حشره بيوتكنولوژي كشاورزي، خاك

» بـراي دريافـت درجـه پـس از كارشناسـي     «نامـه بـه دليـل اينكـه      شدند كه شش پايان اين تحقيق بررسي
اسـتناد   163شـد كـه    اسـتناد اسـتخراج   3542نـده،  ما نامه بـاقي  پايان 101از  .شدند بودند، حذف شده نوشته

شـدند؛ بنـابراين،    استناد طبق تعريف عملياتي از جامعـه پـژوهش خـارج    9عنوان مĤخذ كور شناسايي و  به
  .شدند استناد تحليل 3370

شـناختي و همچنـين وجـود     هاي استناددهي و ارائه ناقص اطالعـات كتـاب   متأسفانه عدم رعايت شيوه
  .هاي پژوهش هستند ترين محدوديت ممĤخذ كور از مه

  شيوه و ابزارهاي گردآوري اطالعات
سـينا، تصـويري از فهرسـت     ابتدا با مراجعه مستقيم به كتابخانه دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه بـوعلي    

ها، مشخصات هريـك   نامه شد؛ سپس با رؤيت بخش منابع و مĤخذ پايان هاي كارشناسي ارشد تهيه نامه پايان
شامل چندين ستون متغير با هدف گردآوري اطالعات دربـاره  (هاي مخصوص  برگه روي فيش  از استنادها

                                                 
1 . Özenç Uçak 
2 . Proficiency 
3 . Graphic Design 
4 . Ceramics and Glass 
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شـد؛ آنگـاه    نوشـته ...) نام پديدآور، عنوان منبع، تعداد نويسنده، زمان نشر، زبان مورد استفاده، محل نشر و 
سازمان اسناد و كتابخانه  ،3، كتابخانه بريتانيا2هاي كتابخانه كنگره آمريكا1 سايت منظور رفع نواقص از وب به

، پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري    6، كميته ملي آبياري و زهكشـي 5، كتابخانه ملي كشاورزي آمريكا4ملي ايران
، پايگـاه اطالعـات علمـي    9، پايگاه مجالت تخصصي نور8، بانك اطالعات نشريات كشور7اطالعات ايران
سـينا   هـاي دانشـگاه بـوعلي    رستگان كتابخانهو فه Genamics journal seek11، تارنماي 10جهاد دانشگاهي

 12هــاي جغرافيــايي از دانشــنامه آزاد ويكــي پــديا شــد؛ همچنــين بــراي يــافتن امــاكن و موقعيــت اســتفاده
 .شد برداري بهره

  ها وتحليل داده تجزيه
شـدند؛   منتقـل  Word 2007 شـده ابتـدا بـه     هاي گـردآوري  شناختي، داده پس از تكميل اطالعات كتاب

و آمـار اسـتنباطي   ) هـاي آمـاري   اي و رسم جدول نمودار ميله(هاي آمار توصيفي  استفاده از روشسپس با 
مـورد   Excel 2007و  SPSS 19افزارهـاي   ، بـا كمـك نـرم   )اي براي آزمون فرضيه آزمون نسبت دوجمله(

  . وتحليل قرارگرفتند تجزيه

 هاي پژوهش  يافته

 است؟ ها بيشترين كاربرد را داشته نامه ر نوشتن پايانيك از انواع منابع اطالعاتي د كدام. 1پرسش 

ــا   ــالت ب ــتناد  1533مج ــد48/45(اس ــا   )درص ــب ب ــد؛ كت ــه اول را دراختياردارن ــتناد  1296، رتب اس
در جايگـاه ســوم و  ) درصـد 26/12(اسـتناد   413هــا بـا   نامـه  در مقـام دوم هسـتند؛ پايـان   ) درصـد 45/38(

در ) درصـد 78/1(اسـتناد  ) 60(ها درمجموع با شصـت   ها، كنگره ها، كارگاه ها، سمينارها، همايش كنفرانس
در مكـان پـنجم و   ) درصـد 64/1(استناد  55مرتبه چهارم قراردارند؛ گزارش و طرح پژوهشي درمجموع با 

كمتـرين ميـزان، بـه    . گيرنـد  مـي  در رده ششـم جـاي   )درصـد 24/0(اسـتناد  ) 8(جزوات درسي با هشـت  
دارد؛ بنـابراين مجـالت، بيشـترين كـاربرد را در نوشـتن       تعلـق ) درصـد 15/0(ها با پنج  اسـتناد   سايت وب
 .ها دارند نامه پايان

 پـور  قلـي ، )1387( جهـانفر ، )1385( نما جهانو  قمصري تصويري، )1380( صديقيپاسخ باال با نتايج 
 يـده آژهـاي   دارد و بـا يافتـه   همخـواني ) 2008( پاتيلو  كيت چيو ) 1390( حجبي زاد اسماعيل، )1388(
كـه كتـب را در   ) 2011( اوچـاك  اوزنو ) 2010( نيـا  ريـاحي ، )2003( اوكي، )1384( احمدزاده، )1381(

                                                 
1 . Website 
2 . Library of Congress (www.loc.gov) 
3 . The British Library (www.bl.uk) 
4 . www.nlai.ir 
5 . National Agricultural Library (www.nal.usda.gov) 
6 . www.irncid.org 
7 . www.irandoc.ac.ir 
8 . www.magiran.com 
9 . www.noormags.com 
10 . www.sid.ir 
11 . www.journalseek.net 
12 . www.wikipedia.org 
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  .ندارد دانند، مطابقت درجه اول اهميت مي
 ها چقدر است؟ نامه عمر كتب و مجالت مورد استفاده در پايان نيم. 2پرسش 

عمر كتب التين، شانزده سال  ل، نيمعمر مجالت فارسي هفت سا عمر كتب فارسي، دوازده سال، نيم نيم
عمر مجالت التين نيز شانزده سال است؛ اين بدان معني است كـه پژوهشـگران از كتـب و مجـالت      و نيم

عمر كل در حـدود سـيزده سـال     اند؛ ليكن نيم كرده روزتر و كتب و مجالت التين قديمي استفاده فارسي به
دهنـده قـدمت    دارند كه نشـان  ه به سيزده سال اخير تعلقاست؛ يعني، نيمي از كتب و مجالت مورد استفاد

  .منابع مورد استفاده است
، )1385( نمـا  جهـان و  قمصـري  تصـويري ، )1384( احمـدزاده ، )1380( صديقيپاسخ يادشده با نتايج 

عمـر   كـه نـيم  ) 1387( جهـانفر هـاي   دارد و با يافته همخواني) 1390( حجبي زاد اسماعيل، )1388( پور قلي
كند و دليل عدم تطابق، آن است كه علـم   نمي كرده، برابري مورد كاربرد را كمتر از هفت سال محاسبه منابع

 .ها سروكاردارد و به همين سبب، استناد به منابع جديد، امري الزامي است پزشكي با مرگ و زندگي انسان

  ونه است؟ها چگ نامه توزيع جغرافيايي استنادها برحسب محل نشر كتب و پايان. 3پرسش 
در مرتبـه  ) درصـد 91/85(اسـتناد   1500هـا ايـران بـا     نامه گرفته به كتب و پايان استناد صورت 1746از 

در مقـام  ) درصـد 46/2(اسـتناد   43در رتبه دوم، انگلستان بـا  ) درصد82/8(استناد  154نخست، آمريكا با 
) 6(ن و اسـتراليا هريـك بـا شـش     در جايگاه چهـارم، آلمـا  ) درصد86/0(استناد ) 15(سوم، هلند با پانزده 

در مكان ششم و هند با سـه  ) درصد23/0(استناد ) 4(در سكوي پنجم، كانادا با چهار ) درصد68/0(استناد 
هريك بـا   ، اسكاتلند و ايتاليا)اسرائيل(گيرند؛ فلسطين اشغالي  در پله هفتم قرارمي) درصد17/0(استناد ) 3(

ارمنستان، پاكستان، روسيه، سوئيس، غنا، فرانسه، مصر، مكزيك،  و كشورهاي) درصد 33/0(استناد ) 2(دو 
ترتيب  گيرند؛ بنابراين سه كشور اول به در مرحله آخر قرارمي) درصد54/0(استناد ) 1(يونان هريك با يك 

  .ايران، آمريكا و انگلستان: اند از عبارت
، )1388( پـور  قليهاي  رد و با يافتهدا طور كامل هماهنگي به) 1380( صديقيآمده با نتايج  دست پاسخ به
كـه ايـاالت   ) 2008( پاتيلو  كيت چيو ) 2003( اوكي، )2002( سوييو  لي، )1390( حجبي زاد اسماعيل

  .ندارد كنند، همخواني مي متحده را برترين كشور معرفي
  اند؟ مجالت هسته براساس قانون برادفورد كدام. 4پرسش 

  :اند از مجالت هسته فارسي عبارت
  ؛مجله علوم كشاورزي ايران -
  ؛ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي -
  ؛هاي گياهي مجله آفات و بيماري -
  ؛)دانش كشاورزي پايدار(مجله دانش كشاورزي  -
  .علوم كشاورزي و منابع طبيعي -

  :اند از مجالت هسته التين عبارت
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    Soil Science Society of America Journal- 

    Journal of Soil Science- 

    Journal of Environmental Quality- 

    Soil Biology & Biochemistry- 

  .كنند مي دركل، مجالت از قانون برادفورد تبعيت
عنوان مجـالت   در پژوهش خود چهار عنوان نشريه فارسي و شش مجله التين را به) 1384( احمدزاده
، سه نشريه را در مقام مجالت هسته )1385( نما جهانو  صريقم تصويريكه  كند، درحالي مي هسته معرفي

هفـت  ) 1387( جهـانفر . كنند مي عنوان پراستنادترين نشريه معرفي را به AIAA Journalشناسند؛ ايشان  مي
سه عنـوان نشـريه را در   ) 1388( پور قليخواند، ليكن  مجله فارسي و ده نشريه التين را مجالت هسته مي

اگرچـه  . داند ، دو نشريه را مجله هسته مي)1390( حجبي زاد اسماعيل. كند مي شناسايي مقام مجالت هسته
 كيـت  چـي دهد،  مي را درزمره مجالت هسته جاي) درصد3/33(شش مجله از هجده نشريه ) 2003( اوكي

  .دهند ، يازده نشريه را در منطقه هسته قرارمي)2008( پاتيلو 
 است؟...) فارسي، انگليسي، عربي و(ها  يك از زبان ها به كدام مهنا بيشترين استناد در پايان. 5پرسش 

و سـاير  ) درصـد 02/39(اسـتناد   1315، زبـان انگليسـي بـا    )درصد89/60(استناد  2052زبان فارسي با 
اسـت،   به زبان عربي استنادنشـده . گيرند هاي اول تا سوم قرارمي در رتبه) درصد09/0(ها با سه  استناد  زبان

  .ها به زبان فارسي است نامه يشترين استناد در پايانبنابراين ب
هـاي   داشته، با يافتـه  همخواني) 2010( نيا رياحيو ) 1384( احمدزاده، )1381( آژيدهپاسخ باال با نتايج 

 زاد اسـماعيل ، )1388( پـور  قلـي  ،)1387( جهانفر ،)1385( نما جهانو  قمصري تصويري، )1380( صديقي
. كه معتقدند انگليسـي، پراسـتنادترين زبـان اسـت تضـاددارد     ) 2008( پاتيلو  كيت چيو ) 1390( حجبي
 .داند ها مي ، تنها كسي است كه زبان تركي را مقدم بر ديگر زبان)2011( اوچاك اوزن

 ها هستند؟ ها كدام نامه ترين عناوين كتب مورد استفاده در نگارش پايان مهم. 6پرسش 

پزشـكي ايـران،    ، خالصه مقاالت پانزدهمين كنگره گياه)الردينياكبر سا نوشته علي(خيزي خاك  حاصل
و چكيده مقـاالت سـومين   ) بار استناد هريك با هفده( پزشكي ايران خالصه مقاالت چهاردهمين كنگره گياه

  .اند عنوان كتب پراستناد، مشخص شده به) بار استناد با شانزده(همايش گياهان دارويي 
تواننـد ايـن كتـب را از كتابخانـه      ب نخستين، آن است كه دانشـجويان مـي  شايد دليل استناد به سه كتا

عنـوان كتـب    يك از كتب التـين بـه   متأسفانه هيچ. سينا به امانت بگيرند دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي
  .اند نشده پراستناد شناسايي

كه دو كتاب فارسـي و  ) 1384( احمدزادهدارد و با نتايج  هماهنگي) 1381( آژيدههاي  اين پاسخ با يافته
 .كند، همسو نيست مي عنوان پراستنادترين كتب معرفي دو كتاب التين را به

 ها چگونه است؟ نامه الگوي نويسندگي منابع پايان. 7پرسش 

اسـتناد   644را دو نويسـنده،  ) درصـد 22/28(استناد  951را يك نويسنده، ) درصد77/33( استناد 1138
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ــد11/19( ــند) درص ــه نويس ــتناد  578ه، را س ــد15/1(اس ــنده و  ) درص ــه نويس ــيش از س ــتناد  59را ب اس
رسد چراكـه   نظرمي بهترتيب، روحيه همكاري نويسندگان، ضعيف  يناند؛ بد را تنالگان نوشته) درصد75/1(

  . اند صورت فردي به تحقيق و نگارش پرداخته اغلب آنان به
 اوچاك اوزن، )2008( پاتيلو  كيت چي، )2004( محمودو  شريف، )1387( جهانفرپاسخ باال با نتايج 

كـه اعتقاددارنـد   ) 1390( حجبـي  زاد اسـماعيل و ) 1388( پـور  قلـي هـاي   داشته، با يافته همخواني) 2011(
 .كنند، همسو نيست مي استنادها از الگوي دو نويسنده يا بيشتر پيروي

 پژوهش آزمون فرضيه

  :گيريم فرض زير را درنظرمي كنيم و دو مي اي استفاده از آزمون نسبت دوجمله
H: نسبت استفاده از مجالت و كتب برابر است .  
H1: استفاده از مجالت و كتب برابر نيست نسبت.  

  اي درخصوص فرضيه دوم پژوهش آزمون نسبت دوجمله. 1جدول 

  ار دوطرفهمقد p آزمون نسبت شده نسبت مشاهده تعداد 

1296 .46 .50 .000a  

1533 .54 .50   

2829 1.00    
                

شود؛ پـس سـطح    ، فرض برابري دو گروه ردمي)است 05/0كه كمتر از (آمده  دست به Pبراساس مقدار
است و با تكيه بر نتايج حاصل از آزمون  گرفته  آمده، نشانگر و تأييدكننده آزمون صورت دست داري به معني
اسـت؛ درواقـع،    آمده، داراي تفاوت و نابرابري بـوده  دست پذيرفت كه ميانگين به توان اي مي ت دوجملهنسب

 54/0اسـت؛ همچنـين بـا عنايـت بـه نسـبت        مورد تأييـد قرارگرفتـه   H1ردشده و فرض ) 0(فرض صفر 
ين بـدين  شود و ا شويم كه فرضيه تأييدمي ، متوجه مي)يعني، مجموع مجالت(شده براي گروه دوم  حاصل

 .معني است كه مجالت، بيشتر از كتب مورد استفاده و استنادند

  گيري بحث و نتيجه
كـه   دهد كه كتب و مجالت، همواره رتبه اول استناد را دراختياردارند؛ درحالي مي نشان ها پيشينهبررسي 

آنـان ثابـت نبـوده،     گيرد، جايگاه ها و وب، هميشه پس از كتب و مجالت قرارمي نامه اگرچه استناد به پايان
هـا   نامـه  رسد كه پايان نظرمي به .با فراز و فرودهايي همراه است؛ اين نكته براي تحقيق حاضر، صادق است

ها بيشتر بـه چشـم راهنمـايي     نامه سينا به پايان ندارند و دانشجويان كشاورزي دانشگاه بوعلي چندان اهميت
ها عللي بسيار براي تعداد ناچيز استناد يا عـدم   ر پيشينههنگام مرو .كنند مي براي نگارش رساله خويش نگاه

ازجمله عدم آموزش در استفاده از چنين منبعي، استفاده از اينترنت فقط و (يافت  توان استناد به اينترنت مي
؛ امـا  )يابي اطالعات و عدم آشنايي پژوهشگر بـا چگـونگي اسـتناد بـه منـابع الكترونيكـي       فقط براي مكان

كننـد كـه نتواننـد     مـي  دارد، دانشجويان كشـاورزي هنگـامي بـه اينترنـت رجـوع      سطور عقيده نويسنده اين
  .كنند كسب) ويژه منابع مكتوب به(اطالعات مورد نياز خود را از طريق منابع ديگر 
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هـاي مـورد اسـتفاده     بـه ديگـر زبـان    گـرفتن زبـان فارسـي نسـبت     با توجه به تأييد فرضيه اول و پيشي
يـك از كتـب    شدن هيچ ودن كشور عزيزمان ايران از نظر توزيع جغرافيايي و عدم شناختهدانشجويان، برترب

  :برد توان به يك مطلب پي عنوان كتب پراستناد مي التين به
طراز بـوده، بـا    هم) 2011( اوچاك اوزنهاي  اند كه اين موضوع با يافته منابع، بيشتر بومي و محلي بوده

  .تقابل استدر ) 2004( محمودو  شريفنتايج 
  ها نامه ميزان استفاده از كتب و مجالت به تفكيك زبان در پايان. 2جدول 

 درصد مجموع استناد به مجالت درصد مجموع استناد به كتب زبان

 85/30 473 87/82 1074 فارسي

  15/69  1060  13/17  222  التين
 100 1533 100 1296 جمع

              
طوركـه در جـدول    با توجه به تأييد فرضيه دوم، همان. تين استمطلب ديگر، استناد زياد به مجالت ال

تأكيد «ازجمله داليل آن، . است) درصد3/38(استناد  587شود، تفاضل نشريات التين و فارسي،  مي مشاهده
، عـدم آشـنايي   )به سبب باالتربودن سطح علمـي آنهـا  (زياد استادان كشاورزي بر استفاده از مجالت التين 

دانشـكده  (زبان و دريافت نامنظم قالب چاپي اين مجـالت توسـط كتابخانـه     نشريات فارسي دانشجويان با
  .اند اشاره قابل» )سينا كشاورزي دانشگاه بوعلي

  منابع 
هاي كارشناسي ارشد رشته زبـان و ادبيـات فارسـي     نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1381. (باهرهآژيده، 

 .120-109، 39، كتابداري). 1376تا  1370(دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 

هاي دكتراي شهرسـازي و معمـاري دانشـكده     نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1384. (، سعادتاحمدزاده
 .48-33، 62، كتاب فصلنامه. هاي زيبا هنر

هاي پژوهشـي اعضـاي هيئـت علمـي دانشـكده       تحليل استنادي طرح). 1390. (زاد حجبي، سيما اسماعيل
نامـه   پايـان . 1388تـا   1383تعيـين الگـوي رفتـار علمـي پژوهشـگران      ] منظور به[پزشكي تبريز  ندندا

 .همدان. دانشگاه آزاد اسالمي. رساني كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع

هاي كارشناسي ارشد معمـاري   نامه تحليل استنادي و تعيين منابع اثرگذار در پايان). 1388. (ايزدي، ريحانه
. نامه كارشناسي ارشـد كتابـداري   پايان. 1386تا  1379هاي  زاد اسالمي واحد همدان در سالدانشگاه آ

 .همدان. دانشگاه آزاد اسالمي

هـاي پژوهشـگران    نامـه  تحليل اسـتنادي پايـان  ). 1385. (نما، محمدرضا تصويري قمصري، فاطمه و جهان
 .88-75، 67. كتاب فصلنامه. پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

. )1385تا  1380(هاي دانشگاه علوم پزشكي آجا  نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1387. (نفر، رحمانجها
 .همدان. دانشگاه آزاد اسالمي. رساني كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع  نامه پايان
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اي رشـته  هاي كارشناسي ارشد و دكتـر  نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1388. (آبادي، زهرا چاوشي نجف
  نامـه  پايـان . 1386تا  1380هاي  زبان و ادبيات عرب دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه اصفهان سال

 .همدان. دانشگاه آزاد اسالمي. كارشناسي ارشد كتابداري

كتابخانـه  : تهـران . )1. ج(رسـاني   المعارف كتابداري و اطالع دايره . تحليل استنادي). 1381. (حري، عباس
 .اسالمي ايران ملي جمهوري

پزشكي دانشگاه علـوم   هاي دانشكده دندان نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1387. (زاده خليق، مريم رسول
دانشگاه . رساني نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع پايان. 1386تا  1382هاي  پزشكي تبريز در سال

 .همدان. آزاد اسالمي

التحصيالن حوزه علوم زمين موجـود در   هاي فارغ نامه نادي مĤخذ پايانتحليل است). 1380. (صديقي، مهري
 .41-30، )2و1(17، رساني علوم اطالع، »مركز اطالعات و مدارك علمي ايران

تـا   1381هاي  هاي شيمي دانشگاه تبريز در سال نامه تحليل استنادي مĤخذ پايان). 1388. (پور، جهانگير قلي
  .همدان. دانشگاه آزاد اسالمي. رساني ارشد كتابداري و اطالعنامه كارشناسي  پايان. 1386
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