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 و اطالع ي در مجالت كتابداري به زبان فارسي علميشهايزان استناد به مقاالت هماي ميبررس
  1385 تا 1375 از سال يرسان

  
  

 1 زهرا رضازاده
  2 ناهيد بني اقبالدكتر 

 
  چكيده

در اين پژوهش به بررسي ميزان استناد مقاالت همايشهاي علمي به زبان فارسي در مجالت مورد پژوهش                 
 پرداخته و با بررسي مجموع استنادهاي مجله مجالت مورد پژوهش، ارائـه شـده طـي        1385 تا   1375 از سال 
 اين نتيجه به دست آمد ميزان استناد به مقاالت همايشها در ميان كل اسـتنادها بـا                  1385 تا   1375هاي    سال
ـ         .است% 66/4 مورد   293  مـورد  168ا واستنادهايي كه به مقاالت همايشهاي داخلـي صـورت گرفتـه اسـت ب

ميـزان اسـتناد بـه    . شـده اسـت   به مقاالت همايشهاي خارجي استناد) 66/42(  مورد 125درصد و)33/57(
  .مقاالت همايشهاي داخلي در مقاالت مجالت كتابداري بيشتر از استناد به مقاالت همايشهاي خارجي است

في متعلـق بـه فـصلنامه اطـالع        بيشترين ميانگين استناد به مقاالت همايشهاي داخلي در هر مقاله تـألي           
باشد و بيشترين      مربوط به فصلنامه اطالع شناسي مي      05/0 استناد و كمترين ميانگين استناد       268/0رساني با   

 اسـتناد و كمتـرين      186/0ميانگين استناد به مقاالت همايشهاي خارجي در هر مقاله تأليفي فصلنامه كتاب با              
 . است04/0ع شناسي با ميانگين استناد مربوط به فصلنامه اطال

 و 1383و1385  سـالهاي دردر مجـالت مـورد بررسـي     به مقاالت همايشهاي داخلـي       بيشترين استنادها 
و با تعيين نيم عمر استناد در مجالت مورد بررسي مشخص شـد كـه               .  اختصاص داشت  1377كمترين به سال    

به مقاالت همايشهاي داخلي و فصلنامه پيام        ماه باالترين نيم عمر استناد       8 سال و    4فصلنامه اطالع رساني با     
  . ماه باالترين نيم عمر استناد به مقاالت همايشهاي خارجي را دارد6 سال و 5كتابخانه با نيم عمر 

  

  كتابداري و اطالع رساني، گنگره ها استناد، مقاله هاي فارسي، نشريات ادواري، :كليد واژه ها
  
 12قدمهم

  ت و اعتبار برخودارند و مقاالت علمي زماني از اهمي
مي توانند رسالت تحقيقي و پژوهشي خود را خوب ايفا 
كنند كه نويسندگان مقاله ها از منابع منتشر شده در آن 
زمينه شناخت كافي داشته باشند و حتي المقدور سعي 
كنند تا از منابع مهم، اصيل ، و معتبرتري استفاده و به آن 

                                                           
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال كتابداريكارشناس ارشد - 1
 احد تهران شمالعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي و - ٢

يت علمي نيازمند آگاهي از در انجام هر فعال.استناد كنند 
چرا كه بدون كسب آگاهي از . فعاليت هاي پيشين هستيم

تالشهاي گذشته نمي توان در مسير تحقيق گامي به پيش 
در واقع ادعاي انديشه اي نو بدون تكيه بر آنچه .رفت 

ديگران كرده اند به ايجاد اندام واره اي ناموزون مي انجامد 
  .ستو حائز ارزش علمي چنداني ني

 استنادي شامل چند مورد مطالعاتاز نظر لنكستر 
  :است
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  نويسندگان چه نوع منابعي را مورد استناد قرار  -١

  مي دهند؟
كدام نويسندگان بيشترين استنادها را به خود  -٢

 اختصاص داده اند؟
كدام مجالت بيشترين استنادها را به خود  -٣

 اختصاص داده اند؟
 ارتباط بين استنادها چگونه است ؟ -٤
ي چه كسي به چه كسي و چه مجله اي به چه يعن

مجله اي استناد كرده است؟ در متون رشته اي علمي چه 
  .موضوعي بيشتر مورد استناد واقع شده است 

امروزه با توجه به كثرت و سرعت نشر، تازه ترين اخبار 
و اطالعات قبل از آنكه در كتاب منتشر شود، در نشريات 

از طرفي انتخاب .ئه مي گرددادواري از طريق مقاله ها ارا
نشريات ادواري نيز مهم است كه با استفاده از روش تحليل 

اين روش، شيوه اي است آماري . استنادي صورت مي گيرد
و به منظور اندازه گيري اهميت نسبي نشريات طراحي 

تحليل استنادي در حال حاضر در بسياري از .شده است 
با . كار برده مي شودكتابخانه ها براي انتخاب مجالت به 

اين روش نه تنها مي توان به بررسي الگوهاي رفتار پي برد 
و ديدگا ه هاي جديدي برگرفته از ادعاهاي تثبيت شده 

به عبارت ديگر . گذشتگان براي آيندگان فراهم ساخت
تحليل استنادي نه تنها به آثار گذشتگان مي پردازد بلكه 

 و معتبر بودنادعاهاي نادرست آنان را رد مي كند 
  .ادعا هاي يكي نسبت به ديگري را مشخص مي كند

پژوهش حاضر با استفاده از تحليل استنادي، وضعيت 
انتخاب مجالت در حوزه كتابداري واطالع رساني را مورد 
بررسي قرار داده است تا نتايج و يافته هاي آن بتواند 
منعكس كننده ميزان استفاده از مقاالت همايشها توسط 

  .فان مقاالت باشدمول
  

  بيان مسئله
مجالت كتابداري و اطالع رساني داراي مقاالت مفيدي 

با توجه به .براي جامعه كتابداران و اطالع رسانان است
  جامعه همواره در تالش هستند كه به منابع ناينكه اي

مورد نظر خود در كمترين زمان ممكن دست يابند، 
 تواند به بررسي وضعيت مقاالت در اين مجالت مي

نشريات مفيد و مهم، و به چگونگي استفاده مولفان از 
مقاالت همايشها جهت تاليف مقاالت پي برد و نويسندگان 

مقاالت مجالت كتابداري و اطالع رساني از مقاالت 
همايشها استفاده مي كنند اما ميزان استفاده آنها از 

در اين . مقاالت همايشها و زمان استفاده متفاوت است
ژوهش چگونگي استناد به مقاالت همايشها در مقاالت پ

  .مجالت و روز آمدن آنها متون، مشخص مي شود
فارغ التحصيالن ، ودست اندركاران اين رشته , استادان

به قصد رفع مسائل موجود، تبادل انديشه و نيز ارتقاي اين 
حرفه نوپا، مقدمات برگزاري گردهمايي هاي تخصصي را 

  .تدارك مي بينند
در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليل استنادي، به 
بررسي مĤخذ مقاالت مجالت فصلنامه كتاب، پيام 

، دفتر )آستان قدس(كتابخانه، كتابداري و اطالع رساني 
كتابداري، اطالع رساني، اطالع شناسي ارائه شده طي 

  .، پرداخته مي شود1385 تا 1375هاي  سال
 مقاالت تاليف شده در اين پژوهش ميزان استفاده

درمجالت كتابداري به مقاالت ارائه شده در همايشهاي 
  مورد بررسي قرار1385 تا 1375كتابداري از سال 

يعني با مطالعه استنادها در ماخذ و منابع مورد . مي دهد
 استفاده پرداخته و براساس تعداد استنادها مشخص

االتي مي شود كه پژوهشگران اين رشته تا چه ميزان به مق
در همايشها كتابداري استناد مي كنند و در واقع بخشي از 
الگوهاي رفتاري اين پژوهشگران در استفاده از اين مقاالت 

  .بررسي مي شود
اين پژوهش استنادهاي  مجالت الكترونيكي كتابداري 

و مالك ارزيابي استنادهاي منابع و .را شامل نمي شود
 اصلي و چاپي ماخذ پايان مقاالت تاليفي در مجالت

  .كتابداري است
به طور : هاي داخلي در اين مقاله منظور از همايش

مشخص با عباراتي نظير كنفرانس، كنگره، همايش، 
اين . گردهمايي، سمپوزيوم، قابل تشخيص هستند

هاي ارائه  ها، در داخل كشور برگزار شده و مقاله همايش
الت ها به زبان فارسي است و منظور از مقا شده در آن

همايشهاي خارجي مقاالتي كه ترجمه شده به زبان فارسي 
مقاالت ايفال و كامليس و فيد و مقاالت كنفرانس بين ( 

  .را در بر مي گيرد ) المللي اطالع رساني پيوسته 
از آنجا كه استنادهاي مقاالت ترجمه شده بازگو كننده 
رويكرد نويسندگان ايراني نيستند از جامعه پژوهش حذف 

 . استنادهاي مقاالت تاليفي مورد بررسي قرار مي گيرندشد و
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  اهميت پژوهش

نتايج اين پژوهش اثر بخشي مقاالت مجالت كتابداري 
را مشخص مي كند و اين امكان را فراهم مي آورد كه 
چگونگي مقاالت تاليفي در مجالت كتابداري از نظر اعتبار، 

بيشتر مفيدبودن و نياز اطال عاتي با دقت و توجه هرچه 
بررسي شوند و تاثير همايشها كتابداري در متون كتابداري 
مشخص شود و با شناخت الگوي رفتاراطالع يابي 
نويسندگان مقاالت، ضعفهاي احتمالي در گزينش مقاالت 
همايشها مشخص شود كه مي تواند در برنامه ريزيهاي 
آموزشي و استفاده كتابداران كتابخانه ها و بخش پژوهش 

  .دوثر باشم
اهميت پژوهش حاضر آگاهي از كنش و واكنش 
متخصصان كتابداري در خصوص مباحث و مسائل اين 
رشته است و مستند سازي مقاالت و تحليل فعاليتهاي 
موثر آنان در قالب گردهمايهاي برگزار شده از نكات مهم 

  .ديگر در اين مطالعه محسوب مي شود
 

  هدف پژوهش
الت تاليفي درمجالت در اين پژوهش ميزان استناد مقا

كتابداري به مقاالت ارائه شده در همايشهاي كتابداري از 
يعني با .  مورد بررسي قرار مي گيرد1385 تا 1375سال 

مطالعه استنادها در ماخذ و منابع مورد استفاده براساس 
تعداد استنادها مشخص مي شود كه پژوهشگران اين رشته 

 استناد مي كنند و در به چه مقاالتي در همايشها كتابداري
واقع بخشي از الگوهاي رفتاري اين پژوهشگران در استفاده 

هدف اصلي اين پژوهش . از اين مقاالت بررسي مي شود
تعيين وضعيت استفاده از مقاالت همايشها در مقاالت 
تاليفي منتشر شده در نشريات كتابداري و اطالع رساني در 

گيري اهميت سالهاي مورد پژوهش و همچنين اندازه 
نسبي مجالت كتابداري و اطالع رساني در اين حوزه براي 
كاربردهاي تحقيقي و بازيابي اطالعات در پژوهشهاي آينده 

در اين پژوهش ميزان استفاده .بر اساس اين استنادها است
مقاالت تاليف شده درمجالت كتابداري به مقاالت ارائه 

 مورد 1385  تا1375شده در همايشهاي كتابداري از سال 
يعني به مطالعه استنادها در ماخذ و . بررسي قرار مي گيرد

منابع مورد استفاده پرداخته و براساس تعداد استنادها 
مشخص مي شود كه پژوهشگران اين رشته به چه مقاالتي 
در همايشها كتابداري استناد مي كنند و در واقع بخشي از 

 از اين مقاالت الگوهاي رفتاري اين پژوهشگران در استفاده
  :به عبارت ساده تر. بررسي مي شود

 

  :اهداف فرعي پژو هش عبارتند از
   تعيين ميزان استناد به مقاالت همايشها-1
    تعيين نيم عمر مقاالت مورد استناد-2
   تعيين پراستنادترين سال -3
 

 سئواالت اساسي
  ميزان استناد به مقاالت همايشها در نشريات-1

 ار است؟چه مقد كتابداري
 ميزان استناد به مقاالت همايشهاي داخلي يا به -2

 مقاالت همايشهاي خارجي بيشتر است؟ 
  مقاله در درهرمقاالت همايشها،ميانگين استناد به  -3

   چيست؟مجالت كتابداري
 همايشهاي داخلي و استناد به مقاالت  نيمه عمر-4

  خارجي چقدر است؟
  

  محدويتهاي پژوهش
  :ت عبارتند بودند ازمحدويتها و مشكال

 كامل نبودن تعدادي از اطالعات كتابشناختي تعدادي -2
 .از ماخذ مورد مطالعه

 عدم رعايت اصول نگارش اطالعات كتابشناختي مقاله -3
  .از سوي بعضي از نويسندگان

 

  تعاريف عملياتي
استناد در اين تحقيق، منظور از استناد ،ماخذي هستند 

ابع و ماخذ به عنوان منابع كه نويسندگان در فهرست من
  .تاليف اثر معرفي كرده اند

هاي   يكي از روش،تحليل استنادي: تحليل استنادي
كتابسنجي است كه به ارزيابي متون علمي براساس 

به . پردازد شمارش استنادهاي تعلق گرفته به آن متون مي
 مقاله علمي به تنهايي وجود ندارد، بلكه ساخته ،يكلّ طور

به ) ( 1،1968زايمن( از متون آن موضوع استو پرداخته
 بر اين باور است كه 2گارفيلد). 1377عصاره،  :نقل از

 يك مقاله كه نكته قابل توجهي را بيان  ازمعموالً هر جمله
. شود دارد، با يك استناد حمايت و پشتيباني مي مي

به عالوه . كند اين نظريه را تأييد مي) 1971(3وينستوك
                                                           
1 - Ziman 
2- Garfield 
3- Weinstock  
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به (ك اثر كه به انتشارات قبلي اشاره دارد فهرست منابع ي

 اساسي يك مقاله تحقيقاتي به   بخش،)ويژه در حوزه علوم
  ).همانجا( آيد حساب مي

ارزش مدركي معين را كه با كم كردن سال  : نيم عمر
سالهاي نشر مداركي كه به آن مدرك ٴنشر آن از ميانه

به  .دگوين ))نيم عمر(( استناد كرده اند تعيين مي شود،
عبارت ديگر، مدت زماني كه نيمي از كل منابع استناد 

هر چه طول اين مدت .شده، در آن زمان انتشار يافته است 
وزآمد كمتر است بيشتر باشد، استناد به منابع ر

  ).1381تيمورخاني، (
به طور مشخص با عباراتي نظير : هاي داخلي همايش

، قابل كنفرانس، كنگره، همايش، گردهمايي، سمپوزيوم
ها، در داخل كشور برگزار  اين همايش. تشخيص هستند

ها به زبان فارسي يا  هاي ارائه شده در آن شده و مقاله
  ).1382نجفي، (باشد غيرفارسي مي
هايي  به طور مشخص با عبارت: هاي خارجي همايش

، Proceedings ،Symposium ،Seminarنظير 
Conference،meetingن اي.  قابل تشخيص هستند

هاي ارائه  ها در خارج از كشور برگزار شده و مقاله همايش
  .شده در آنها به زبان غير فارسي مي باشد

  

  نوع و روش پژوهش
در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليل استنادي، به 
بررسي مĤخذ مقاالت مجالت مورد پژوهش ارائه شده طي 

   سپس.  پرداخته مي شود1385 تا 1375هاي  سال
 Microsoft(( هاي موجود با استفاده از نرم افزار داده

Excel  ((تجزيه و تحليل مي گردد.  
  

  پيشينه تحقيق در خارج ايران
، پژوهشي درمالزي با عنوان )2000 (1تيو و كار

، Research Natural ubberتحليل استنادي مجله ((
 استناد 4181در اين پژوهش . انجام دادند)) 1997-1998

 گزارش 18 مقاله تحقيقي و 25رست ماخذ موجود در فه
يافته ها نشان . كوتاه در مجله فوق مورد بررسي قرار گرفت

 درصد پر بسامدترين منبع 4/72مي دهد كه مجالت با 
اطالعاتي بكار رفته شده توسط نويسندگان اين مجله 

 درصد مقاالت اين مجله توسط 56/61همچنين . است
                                                           
1 - Tiew & kaur 

مر تمايل به سوي چند نويسنده تهيه شده و اين ا
دانش نويسندگان . تحقيقات گروهي را نشان مي دهد

مجله كامالً به روز است و استنادها اكثراًً جديد هستند، به 
 1977-1978 درصد آنها بين سالهاي 97/55طوري كه 

اين مطالعه همچنين نشان مي دهد كه . انجام شده است 
 درصد، موضوعاتي هستند كه 6/6شيمي و فناوري، 

  .االترين استنادها را به خود اختصاص داده اندب
استفاده از ((در پژوهشي با عنوان ) 2001 (2بلك

تحليل استنادي براي تهيه مجموعه مجالت هسته، 
دو نمونه مفيد از نشريات ادواري )) اختالالت ارتباطي 

مجموعه .هسته در زمينه اختالالت ارتباطي تهيه شود
ه شده شامل نشريات هسته اي كه در اين پژوهش تهي

درصد از استنادهاي مقاالت نمونه را % 80ادواري است كه 
موفقيت زاده ((تشكيل مي دهد و اين مفهوم كتابسنجي 

درخواست اين . را دوباره احيا مي كند)) موفقيت است
نمونه از نشريات از نظر كمي مورد بررسي قرار گرفته و 
   مشگل خاص تعيين مجالت هسته در زمينه ميان

داده ها بر اساس نوع . رشته اي مورد بحث قرار گرفته است
  منابع استناد شده و پراكندگي زماني استنادها تهيه 

  .شده اند
، در پژوهشي با عنوان )2004 (3شواگل و اشتوك

تحليل : تاثير و ارتباط مجالت كتابداري و اطالع رساني((
بان علم سنجانه مجالت كتابداري و اطالع رساني آلماني ز

 تحليل استنادي در مقابل بررسي -و بين المللي 
به بررسي نشريات بين المللي و منطقه اي در )) خوانندگان

اين تحقيق با . زمينه كتابداري و اطالع رساني مي پردازد
استفاده از تحليل استنادي و پيمايش خوانندگان انجام 

پيمايش كارشناسي به بررسي فراواني خواندن ، . شده است
اربردي بودن مجالت با توجه به شغل خوانندگان، فاصله ك

زماني انتشار، و الويت نشر براي همه پاسخ دهندگان و 
براي گروههاي مختلف در ميان پاسخ دهندگان پرداخته 

  نشريات نقش مهمي در علم ارتباطات بازي . است
. استنادها در دو مقوله گسترده عمل مي كنند. مي كنند

زماني كه مجالت علمي . اني و نمادينعملكردههاي سازم
تحليل مي شود، هم تحليل استنادي و هم پيمايش 

از آنجا كه . كارشناسانه بايد مورد استفاده قرار گيرد

                                                           
2 -Black 
3 - Shocgl & stock. 
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نويسندگان، عضو جامعه آلماني زبان هستند، نه تنها به 
علم ارتباطات بين المللي، بلكه به ارتباط كشورهاي آلماني 

گي ارتباط اين دو زبان با زبان و به خصوص به چگون
  .يگديگر عالقه دارند

ضمن تحليل ) 2004 (3 و دايگل2 ، وايت1هاتچيسون
 Advance in" شماره اول از دو مجله10استنادي 

Accounting Information System" و مجله 
"International journal of Accounting 

Information System " مقاله 126 آمريكا را در قالب 
 2 سر مقاله، 5 مصاحبه و گفتگو، 20 مقاله اصلي، 99(

در بين . بررسي كردند) مقاله معرفي همايشها و گنگره ها 
 مقاله در صدر 6 با انتشار 4دانشگاهها ، دانشگاه نيومكزيكو

 و 6 مقاله و دانشگاههاي ميشگان5 با 5دانشگاه فلوريدا
به هاي  مقاله در رت4 و 50/4با انتشار  7دانشگاه آريزونا

محققان، استنادهاي مقاالت را در دو . بعدي قرار داشتند
بخش جداگانه خود استنادي و استناد به مقاالت مجالت 

 بار 77 مقاله مختلف، 40ديگر مطالعه كردند ودريافتند كه 
به عبارت . به مقاالت خود اين مجالت استناد كرده بودند

 به خود  مقاله اصلي مورد بررسي،99درصد از % 40ديگر 
   مجله 5 مقاله و 5آنان در پايان، . استناد كرده بودند

  .هسته اي اين رشته را معرفي كرده بودند
  

  پيشينه تحقيق در ايران
تحليل "در پژوهشي تحت عنوان ) 1381(تيمورخاني

 به بررسي الگوي ،"استنادي مقاالت تأليفي فصلنامه كتاب
گي استفاده از رفتار علمي مؤلفان اين نشريه در مورد چگون

نتايج تحقيق نشان داد كه در . منابع علمي پرداخته است
تعداد .  است  بار استناد شده1730 عنوان مقاله،198

 17/10نامه،  متوسط استناد در هر مقاله برگرفته از پايان
مربوط ) رصد د61/48(باالترين ميزان استناد . استناد بود
 به منابع انگليسي ، درصد از استنادها50. ها بود به كتاب
 باالترين و منابع ،ماه11 سال و7ها با  كتاب. زبان بود

ترين ميانگين نيم عمر را    پايين، ماه3الكترونيكي با 
پراكندگي موضوعي استنادها نشان داد كه موضوع . داشتند

                                                           
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 Universitty. 
7 -Arizona State University. 

به خود اد را ن بيشترين است،رصد د14/15مواد منابع با 
  .اختصاص داده است

در پژوهشي ) 1384( و ديگران نبيابراهيم مختاري 
 تحليل استنادي مقاالت تاليفي مديريت در "تحت عنوان

نشريات مورد تاييد كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 
 به تحليل استنادي ماخذ " 1380-1375در سال هاي

، "دانش مديريت"مقاالت تاليفي رشته مديريت در مجالت 
علوم اداري و مجله "، و "فصلنامه مطالعات مديريت"

.  است1380-1375 در سال هاي"اقتصاد دانشگاه اصفهان
در اين تحقيق . روش انجام پژوهش تحليل استنادي است

تالش شده است كه با تجزيه و تحليل داده هاي به دست 
آمده، تعداد مقاالت، تعداد استنادها، ميانگين تعداد 

ان، نيم استنادها در هر مقاله، نوع منابع مورد استفاده، زب
براي سنجش . عمر، منابع و منابع پربسامد تعيين گردد

نتايج اين تحقيق .  استفاده شدTسواالت تحقيق از آزمون 
 بار به منابع 4116 عنوان مقاله، 220نشان مي دهد كه در 

تعداد متوسط استناد در هر مقاله . ديگر استناد شده است
 ) درصد84/64(باالترين ميزان استناد.  استناد است18,70

 از ) درصد59/71(مربوط به كتاب است، زبان انگليسي
بيشترين استناد برخوردار است، و ميزان استناد به منابع 

  بسيار بيشتر از منابع ترجمه) درصد64/75( تاليفي
استنادها از .  در متون فارسي است) درصد35/24(

بيشترين .  سال برخوردارند63/8ميانگين نيم عمر 
 است ) سال9,34(م عمر مربوط به پايان نامه هاميانگين ني

   و كمترين ميانگين نيم عمر به منابع الكترونيكي
  . اختصاص دارد)سال76/0 (

در پژوهشي تحت عنوان )1386( احترام كيانمهر
تحليل استنادي مقاالت منتشر شده در مجالت كتابداري "

به تحليل استنادي ")1382-1375(و اطالع رساني 
تا 1375تشر شده در مجالت كتابداري از سال مقاالت من
نتايج نشان مي دهد كه به . پرداخته است1382پايان سال 

 بار استناد شده ، تعداد متوسط 7073 عنوان مقاله 659
باالترين ميزان استناد در . استنناد است 73/10استنادها 

مربوط به )  درصد43/48(ميان انواع منابع اطالعاتي 
 درصد از استنادها به زبان فارسي است، 75/54كتابهاست،

 ماه باالترين و منابع الكترونيكي 8 سال و 7و كتاب ها با 
 ماه پايين ترين ميانگين نيم عمر را دارند و 3 سال و 1با 

مجالت هسته :همچنين اين پزوهش نشان مي دهد 
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 131 مورد، مجالت مورد پژوهش142فصلنامه كتاب 

 Journal Of The American Society Forمورد،
Information Science 97 79 مورد، اطالع رساني با 

 Colledge And Research libraries  54مورد،
 مورد استناد 35مورد استناد، و دفتر كتابداري داراي 

گرايش موضوعي استنادها نيز نشان مي دهد كه . هستند
 درصد بيشترين استفاده را 74/17موضوع مواد و منابع با 

  .شته استدا
تحليل استنادي "در ) 1386( و ديگرانمهدي محمدي

كتابداري و « شماره فصلنامه 30مقاله هاي منتشر شده در 
به منظور "1384ـ1376 بين سالهاي» اطالع رساني

كتابداري و «ارزيابي دقيق وضعيت مقاله هاي فصلنامه 
و تبيين الگوي رفتاري محققان اين حوزه، » اطالع رساني

. ا استفاده از روش تحليل استنادي صورت گرفتتحقيقي ب
 مقاله 219پس از تجزيه و تحليل داده ها مشخص شد كه 

با ميانگين )  مقاله ترجمه اي54 مقاله تاليفي و 165(
 مقاله 61 مقاله نظري و 104براي هر شماره در قالب 3/7

 29مورد آنها را يك نفر، 165پيمايشي منتشر شده اند كه 
 نفر 198.  نفر نوشته بودند3 مورد را 2فر و مورد را دو ن

مقطع . محقق در نوشتن اين مقاالت همكاري داشتند
 63 مقاله، كارشناسي ارشد و 74تحصيلي نويسندگان 

 استناد در اين مقاله ها به كار 1748. مقاله، دكتري بود
در . براي هر مقاله تعيين شد11,9رفته بود كه ميانگين 
تي، مقاله ها قبل از كتابها و پايان بين محمل هاي اطالعا

نامه ها قرار گرفت و نشان داد كه محققان اين حوزه بيشتر 
منابع زبان انگليسي در استنادها با . مقاله محور هستند

تعيين نيم . اندكي اختالف، باالتر از زبان فارسي قرار گرفت
 2 سال و 14عمر داده ها نشان داد كه كتابهاي التين با 

 ماه بيشترين و كمترين 5 سال و 4نابع اينترنتي با ماه و م
دانشنامه «به . نيم عمر را به خود اختصاص داده بودند

و » عباس حري«در بين كتابها و » كتابداري
در بين پديدآورندگان كتابها، » محمدحسين دياني«
در بخش مقاله ها و پايان نامه » فتاحي«و » دياني«
ا بيش از همه استناد شده در بخش پايان نامه ه» عصاره«

فصلنامه «فصلنامه هاي كتابداري و اطالع رساني با . بود
 مجله ديگر به عنوان مجالت هسته اين 3در كنار » كتاب

  .رشته در فارسي انتخاب شدند
  

  ها و تجزيه و تحليل يافته
هدف اين پژوهش اين است كه مشخص كند 

ين رشته نويسندگان مقاالت تأليفي كتابداري در مجالت ا
تا چه ميزان به مقاالت ارائه شده در همايشهاي كتابداري 
توجه داشته اند و تا چه ميزان در نوشته هاي خود به اين 

  .مقاالت استناد كرده اند
تعداد يا ميزان « در پاسخ به سئوال اول تحقيق درباره 

داده ها » مجالت كتابداري  درمقاالت همايشها،استناد به 
 شماره مجله كه در زمان مورد 176ر نشان داد كه د

ازكل  ،1پژوهش منتشر شده است، مطابق جدول شماره 
 استناد به مقاالت 293 استناد به منابع فارسي، 6283

 درصد از كل استنادها را شامل 66/4همايشها است كه 
  .مي شود

  
ميزان استناد به مقاالت همايشها نسبت به كل . 1جدول 

  استنادها
استناد به   نادهااست  نام مجله

مقاالت 
  همايشها

درصد   درصد
  كل

  414/0  11/3  26  834  پيام كتابخانه
  1/1  7/11  70  609  كتابداري و اطالع رساني

  7/1  95/3  108  2730  فصلنامه كتاب
  14/0  05/2  9  437  اطالع شناسي
  75/0  81/6  47  690  اطالع رساني
  525/0  35/3  33  983  دفتر كتابداري

  66/4  66/4  293  6283  مجموع
  

دهد كه مقاالت مورد  هاي جدول يك نشان مي داده
 مورد 293استناد در مقاالت مجالت مورد پژوهش، با 

درصد از كل استنادها % 66/4استناد به مقاالت همايشها، 
و اين  .اند را به خود اختصاص داده)  مورد استناد6283(

 و ميزان با توجه به رشد دانش آموختگان رشته كتابداري
اطالع رساني در سطوح تحصيالت تكميلي دكتري و 
كارشناسي ارشد و محدوديت مجله هاي تخصصي پايين به 
نظر مي رسد و نشانگر اين نكته است كه نويسندگان كمتر 

  .به مقاالت همايشها توجه دارند 

  
  ميزان استناد به مقاالت همايشها. 1نمودار
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  1385-1375مايشها به تفكيك هرمجله بين سالهاي ميزان درصد استناد به مقاالت ه. 2جدول 

كتابداري و   پيام كتابخانه
  مجالت   مجله6  دفتر كتابداري  اطالع رساني  اطالع شناسي  فصلنامه كتاب  اطالع رساني

  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ميزان 
  100  293  26/11  33  04/16  47  07/3  9  86/36  108  89/23  70  87/8 26  استناد

  
 مورد 293دهد كه از  هاي جدول دو نشان مي داده

 عنوان مجله، فصلنامه كتاب، با 6استناد، در بين مقاالت 
صد استناد در، بيشترين )درصد86/36( مورد استناد108

. را به خود اختصاص داده است به مقاالت همايشها
  مورد استناد70طالع رساني با ا فصلنامه كتابداري و

، در جايگاه دوم، و فصلنامه اطالع رساني و )درصد89/23(

 04/16(  مورد47فصلنامه دفتر كتابداري به ترتيب با 
در جايگاه سوم )  درصد26/11(  مورد استناد33و ) درصد

و فصلنامه پيام كتابخانه و اطالع . و چهارم قرار دارند
  مورد استناد9و )  درصد87/8( مورد26شناسي نيز با 

، كمترين ميزان درصد را به خود اختصاص ) درصد07/3(
  . اند  داده

پيام کتابخانه
9%

کتابداری و اطالع 
رسانی
24%

فصلنامه کتاب
37%

اطالع شناسی
3%

اطالع رسانی
16%

دفتر کتابداری
11%

  
   1385-1375ميزان درصد استناد به مقاالت همايشها به تفكيك هرمجله بين سالهاي . . 2نمودار

  

در مقاالت مجالت ((در خصوص پرسش دوم تحقيق 
داخلي كتابداري ميزان استناد به مقاالت همايشهاي 

با )).بيشتر بوده است يا به مقاالت همايشهاي خارجي؟
توان پاسخهايي را به  استفاده از داده هاي جداول ذيل مي

  .دست آورد

طبق تعريف اين پژوهش همايشهايي كه در داخل 
كشور به صورت بين المللي بر پا شده است به دليل وجود 
مقاالتي از كشورهاي ديگر و نويسندگان ديگر جزء 

  .مايشهاي خارجي در نظر گرفته شده استه
  

 ميزان استناد به همايشهاي داخلي و همايشهاي خارجي به تفكيك هر مجله. 3جدول 

كتابداري و   پيام كتابخانه
  مجموع  دفتر كتابداري  اطالع رساني  اطالع شناسي  فصلنامه كتاب  اطالع رساني

       
 مجالت 

  خارجي  داخلي  خارجي  داخلي  خارجي  داخلي  خارجي  داخلي  خارجي  ليداخ  خارجي  داخلي  خارجي  داخلي   

ميزان 
  125  168  14  19  13  34  4  5  48  60  33  37  13 13  استناد

  
 مورد 293دهد كه از  هاي جدول سه نشان مي داده

 مورد استناد 168 عنوان مجله، 6استناد، در بين مقاالت 
ت  مورد به مقاال125به مقاالت همايشهاي داخلي و 

 مورد 60همايشهاي خارجي است فصلنامه كتاب، با 
 مورد استناد 48و ) داخلي(استناد به مقاالت همايشهاي 

، بيشترين ميزان استناد به )خارجي(به مقاالت همايشهاي
فصلنامه . را به خود اختصاص داده است مقاالت همايشها

 مورد استناد به مقاالت 37اطالع رساني با  كتابداري و
 مورد استناد به مقاالت 33و ) داخلي(ي همايشها

، در جايگاه دوم، و فصلنامه اطالع )خارجي(همايشهاي
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 مورد به 34رساني و فصلنامه دفتر كتابداري به ترتيب با 

 مورد استناد به مقاالت 13و ) داخلي(مقاالت همايشهاي 
 مورد استناد به مقاالت 19و ) خارجي(همايشهاي

 مورد استناد به مقاالت 14و ) داخلي(همايشهاي 
و . در جايگاه سوم و چهارم قرار دارند) خارجي(همايشهاي

 مورد به 13فصلنامه پيام كتابخانه و اطالع شناسي نيز با 
 مورد استناد به مقاالت 13و ) داخلي(مقاالت همايشهاي 

به مقاالت  مورد استناد 5و ) خارجي(همايشهاي
 مورد استناد به مقاالت 4و ) داخلي(همايشهاي 
، كمترين ميزان درصد را به خود )خارجي(همايشهاي

  . اند  اختصاص داده
در بين مجالت مورد پژوهش در استناد به مقاالت 
همايشهاي داخلي و خارجي فصلنامه پيام كتابخانه به طور 

يشهاي  مورد به مقاالت هما13يكسان استناد به تعداد 
 مورد به مقاالت همايشهاي داخلي است و در 13خارجي و 

ديگر مجالت مورد پژوهش گرايش بيشتر به استناد 
  .مقاالت همايشهاي داخلي است
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اطالع 
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کتاب
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شناسي

اطالع 
رساني

دفتر کتابداري

  

ميزان استناد به مقاالت همايشهاي داخلي و . 3نمودار
  خارجي به تفكيك هر مجله

  
  

   مورد پژوهشميزان درصد استناد به همايشهاي داخلي در مجالت. 4جدول 

كتابداري و اطالع   پيام كتابخانه
  مجموع  دفتر كتابداري  اطالع رساني  اطالع شناسي  فصلنامه كتاب  رساني

          
  مجالت 

  درصد   داخلي  درصد   داخلي  درصد   داخلي  درصد   داخلي  درصد   داخلي  درصد   داخلي  درصد   داخلي  

ميزان 
  100  168  30/11  19  23/20  34  97/2  5  71/35  60  02/22  37  73/7 13  استناد

  

بر اساس جدول چهار بيشترين ميزان استناد به 
 71/35مقاالت همايشهاي داخلي را فصلنامه كتاب با 

درصد را به خود اختصاص داده است، و كمترين ميزان 
استناد به مقاالت همايشهاي داخلي را فصلنامه اطالع 

است و   درصد را به اختصاص داده 97/2شناسي با 

 در جايگاه دوم 02/22فصلنامه كتابداري و اطالع رساني با 
 در جايگاه سوم و 23/20و فصلنامه اطالع رساني با ميزان 

 درصد جايگاه چهارم و 30/11دفتر كتابداري با نيزان 
 درصد در جايگاه 73/7فصلنامه پيام كتابخانه با ميزان 

   .ندپنجم از استناد به مقاالت همايشهاي داخلي هست

داخلی
پيام کتابخانه

8%

داخلی
کتابداري و اطالع 

رساني
22%

داخلی
فصلنامه کتاب

36%

داخلی
اطالع شناسي

3%

داخلی
اطالع رساني

20%

داخلی
دفتر کتابداري

11%

پيام کتابخانه داخلی

کتابداري و اطالع
رساني داخلی
فصلنامه کتاب داخلی

اطالع شناسي داخلی

اطالع رساني داخلی

دفتر کتابداري داخلی

  

  ميزان درصد استناد به مقاالت همايشهاي داخلي در مجالت مورد پژوهش. 4نمودار 
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  ميزان درصد استناد به همايشهاي خارجي در مجالت مورد پژوهش. . 5جدول 

كتابداري و   پيام كتابخانه
  مجموع  دفتر كتابداري  اطالع رساني  اطالع شناسي  فصلنامه كتاب  اطالع رساني

       
  مجالت

  درصد  خارجي  درصد  خارجي  درصد  خارجي  درصد  خارجي  درصد  خارجي  درصد  خارجي  درصد  خارجي       

ميزان 
  100  125  2/11  14  4/10  13  2/3  4  4/38  48  4/26  33  4/10 13  استناد

  
براساس جدول پنج ميزان درصد استناد به مقاالت 

 درصد 4/38 با ميزان همايشهاي خارجي را فصلنامه كتاب
 درصد در 4/26داراست و فصلنامه كتابداري با ميزان 
 درصد در 2/11جايگاه دوم و فصلنامه دفتر كتابداري با 

جايگاه سوم و فصلنامه پيام كتابخانه و فصلنامه اطالع 
 در جايگاه چهارم و اطالع شناسي با 4/10رساني با ميزان 

ر دارند و با توجه به  درصد در جايگاه پنجم قرا2/3ميزان 
كم بودن تعداد شماره هاي فصلنامه پيام كتابخانه ، ميزان 
استناد به مقاالت همايشهاي خارجي   در فصلنامه اطالع 
رساني و پيام كتابخانه  در سالهاي مذكور به ميزان مساوي 

  .است

پيام کتابخانه
10%

کتابداري و اطالع 
رساني
27%

فصلنامه کتاب
39%

اطالع شناسي
3%

اطالع رساني
10%

دفتر کتابداري
11%

پيام کتابخانه

کتابداري و اطالع
رساني

فصلنامه کتاب

اطالع شناسي

اطالع رساني

دفتر کتابداري

  
  د پژوهشميزان درصد استناد به مقاالت همايشهاي خارجي در مجالت مور. 5 نمودار

  
 ميزان درصد استناد به همايشهاي داخلي و خارجي در مجالت مورد پژوهش. . 6جدول 

كتابداري و   پيام كتابخانه
  مجموع  دفتر كتابداري  اطالع رساني  اطالع شناسي  فصلنامه كتاب  اطالع رساني

       
  مجالت

درصد        
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

درصد 
  خارجي

درصد 
  داخلي

ميزان 
  33/57  66/42  30/11  2/11  23/20  4/10  97/2  2/3  71/35  4/38  02/22  4/26  73/7 4/10  استناد

  
بر اساس داده هاي جدول شش فصلنامه كتاب 

رين درصد استناد به مقاالت همايشهاي داخلي با بيشت
 4/38 درصد و مقاالت همايشهاي خارجي را با 71/35

درصد و فصلنامه اطالع شناسي كمترين ميزان درصد 

 درصد و استناد 2/3استناد به مقاالت همايشهاي داخلي با 
 درصد است و فصلنامه 97/2به مقاالت همايشهاي خارجي 

اني با استناد به مقاالت همايشهاي كتابداري و اطالع رس
 درصد و استناد به مقاالت همايشهاي 02/22داخلي با 
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 درصد و فصلنامه اطالع رساني با 4/26خارجي با ميزان 

 درصد و 23/20استناد به مقاالت همايشهاي داخلي با 
 درصد 4/10استناد به مقاالت همايشهاي خارجي با ميزان 

 استناد به مقاالت همايشهاي و فصلنامه دفتر كتابداري با
 درصد و استناد به مقاالت همايشهاي 30/11داخلي با 

 درصد و فصلنامه پيام كتابخانه با 2/11خارجي با ميزان 
 درصد و 73/7استناد به مقاالت همايشهاي داخلي با 

 4/10استناد به مقاالت همايشهاي خارجي  با ميزان 
  درصد است

داخلی

57%

خارجی 
43% داخلی

خارجی

  
  تناد به مقاالت همايشهاي خارجي و داخلي در مجالت مورد پژوهشميزان درصد اس. 6نمودار 

  
نمودار شش، نتيجه نهايي استنادها به مقاالت 
همايشهاي داخلي و خارجي را نشان مي دهد و بر اساي 
اين نمودار مي توان گفت كه استناد به مقاالت همايشهاي 
داخلي بيشتر از استناد به مقاالت همايشهاي خارجي است 

ويكرد نويسندگان مجالت مورد پژوهش به مقاالت و ر
  .همايشهاي داخلي بيشتر است 

و از علل اين گرايش ممكن است فارسي بودن مقاالت 
همايشهاي داخلي است  و مقاالت همايشهاي خارجي 
كمتر به زبان فارسي ترجمه شده است و بيشتر به زبان 

ناد انگليسي است و اين امر در واقع مانعي در راه  است
مجالت كتابداري به مقاالت همـايشـهاي خارجي براي 

بر اساس تحقيقات  .نويـسنـدگان مـقـاالت مي باشد

ميزان استناد به منابع فارسي در ). 1386،101كيانمهر،(
مقاالت مجالت كتابداري بيشتر از منابع انگليسي است و 

 درصد از استنادها به منابع زبان فارسي است و در 75/54
استناد به مقاالت همايشها نيز اين مسئله صادق مورد 
  است 
  

شهاي داخلي در يزان استناد به مقاالت همايم
  مجالت مورد پژوهش برحسب دوره ده ساله

اول و تعداد استناد در هر سال در دبا استفاده از ج
مجالت كتابداري محاسبه و پراستنادترين سال در استناد 

  .ستبه مقاالت همايشهاي تعيين شده ا

  1385تا 1375تعداد استنادها به مقاالت همايشهاي داخلي در مجالت مورد پژوهش در سالهاي . 7جدول 
مجالت 
مورد 
13  پژوهش

76
  13

77
  13

78
  13

79
  13

80
  13

81
  13

82
  13

83
  13

84
  13

85
وع  

جم
م

  

ميزان 
  استناد

12  1  11  6  20  20  22  27  18  27  164  

 
 بر اساس جدول هفت ميزان استناد به مقاالت

 1380همايشهاي داخلي در مجالت مورد پژوهش از سال 
  سير صعودي به مقاالت همايشهاي داخلي مشاهده 

در ). 1386،197كاتوزيان ،(مي شود بر اساس پزوهش 
 تا 1379واقع همايشهاي كتابداري در داخل كشور از سال 

 48از برگزاري همايشها كل كشور و )  درصد44( 1385
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تشر شده در مجالت مختلف را به درصد از سهم مقاالت من

خود اختصاص داده است علل مؤثر در رشد قابل توجه 
همايشها را مي توان اتمام جنگ تحميلي، آغاز بازسازي، و 
لزوم رسيدگي به كاستي هاي ايجاد شده و حضور 
دانشجويان در برگزاري گردهمايي هاي دانشجويي را 

د به مقاالت بر اين اساس فرضيه پژوهش كه استنا.دانست 
همايشها داخلي بيشتر از استناد به مقاالت همايشهاي 
خارجي است اثبات مي شود با توجه به افزايش 
گردهماييها و سمينارها كتابداري بر اساس تحقيقات 

 تعداد مقاالت ارائه شده 1385 تا 1376كاتوزيان از سال 
 گردهمايي در داخل كشور بوده است و 23 مقاله در 364

ن ميزان استناد به مقاالت همايشها در سالهاي بيشتري
 است كه اين ميزان مي تواند به علت 1385و 1383

 3 و 1383 مقاله درسال 64 همايش وارائه 4برگزاري 
اما علت   باشد است و1385 مقاله در سال 36همايش و 

حضور كمرنگ اين مقاالت دركل استنادها بايد بطور 
  .دمفصل در تحقيق ديگري بررسي شو

  
در مقاالت همايشهاي داخلي  استناد به تعداد. 7نمودار

 1385-1375مجالت مورد پژوهش در سالهاي 
  

ميانگين استناد به مقاالت همايشها در مقاالت 
   مجالت مورد پژوهش

در اين بخش ميانگين استناد به مقاالت همايشها 
در هر مقاله تأليفي در مجالت ) داخلي و خارجي(

مقدار اين ميانگين معيار .  مي شود كتابداري بررسي
استناد به مقاالت همايشها است كه در واقع اهميت 
همايشها و مقاالت آنها را در اعتالي دانش كتابداري نشان 

  .مي دهد 
  

  1385-1375توزيع فراواني ميزان استناد و ميانگين استناد در مقاالت مجالت مورد پژوهش در سالهاي . 8جدول 
  ميانگين استنادبه مقاالت  داد مقاالت تأليفيتع  نام مجله

  همايشهاي داخلي در هر مقاله
  ميانگين استنادبه مقاالت

همايشها ي خارجي در هر 
  مقاله

به مقاالت  ميانگين استناد
  همايشها در هر مقاله

  187/0  0935/0  0935/0  139  پيام كتابخانه
  354/0  167/0  187/0  198  كتابداري و اطالع  رساني

  419/0  186/0  233/0  258  نامه كتابفصل
  09/0  04/0  05/0  99  اطالع شناسي
  37/0  102/0  268/0  127  اطالع رساني
  285/0  121/0  164/0  116  دفتر كتابداري

  313/0  133/0  18/0  937  جمع

 
داده هاي جدول هشت نشان مي دهد كه بيشترين 
ميانگين استناد به مقاالت همايشهاي داخلي در هر مقاله 

 استناد و كمترين 268/0تأليفي فصلنامه اطالع رساني با 
 مربوط به فصلنامه اطالع شناسي 05/0ميانگين استناد 

، فصلنامه 233/0و به ترتيب فصلنامه كتاب با . مي باشد
، فصلنامه دفتر 187/0كتابداري و اطالع رساني با 

  .  قرار دارند0935/0، و پيام كتابخانه با 164/0كتابداري با 
بيشترين ميانگين استناد به مقاالت همايشهاي 

استناد 186/0خارجي در هر مقاله تأليفي فصلنامه كتاب با 
و كمترين ميانگين استناد مربوط به فصلنامه اطالع 

و به ترتيب فصلنامه كتابداري و . مي باشد04/0شناسي با 
، فصلنامه دفتر باكتابداري با 167/0اطالع رساني با 

، و پيام كتابخانه 102/0ه اطالع رساني با ، فصلنام121/0
  . قرار دارند0935/0با 

بيشترين ميانگين استناد به مقاالت همايشها در هر 
 استناد و كمترين 419/0مقاله تأليفي فصلنامه كتاب با 

ميانگين استناد مربوط به فصلنامه اطالع شناسي با 
و به ترتيب فصلنامه كتابداري و اطالع . مي باشد09/0

، 285/0، فصلنامه دفتر كتابداري با 354/0رساني با 
 187/0، و پيام كتابخانه با 37/0فصلنامه اطالع رساني با 

  .قرار دارند
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نيمه عمر استناد به مقاالت در همايشهاي داخلي و 

  خارجي
نيمه عمر (( تحقيق در مورد 4براي پاسخ به سئوال 

ي چقدر مقاالت ارائه شده در همايشهاي داخلي و خارج
  .  تهيه شده است 9اطالعات جدول ))  است؟

 براي تعيين نيم عمر منابع سعي شده است با استفاده 
 50از تاريخ انتشار استنادها نشان داده شود كه حداقل 

 به چه محدوده زماني ًًدرصد از منابع مورد استفاده عمدتا

به منظور دقت بيشتر در انجام محاسبات اين .تعلق دارد 
ژوهش ، پيروي از الگوي تحقيقي كه در ارتباط با بخش پ

 توسط محقق هندي 1984تعيين نيم عمر در سال 
 انجام گرفته ضروري به نظر مي رسد تا 1رنارندراكوما

 درصد از منابع در محدوده 50 ميزان پراكندگي ًدقيقا
  ).1386،111كيانمهر، .(زماني مشخص، تعيين شود

  

 قاالت همايشهاي داخلي و خارجي در مجالت كتابدارينيم عمر استناد به م. 9جدول 
نيم عمر استناد به مقاالت همايشهاي   عنوان مجله

  داخلي
 نيم عمر استناد به مقاالت همايشهاي 

  خارجي
  دو سال و نه ماه  سه سال و چهار ماه  فصلنامه كتاب

  دو سال و نه ماه  چهار سال و دو ماه  فصلنامه كتابداري و اطالع رساني
  يك سال وشش ماه  سه سال و چهار ماه  لنامه دفتر كتابداريفص

  يك سال و چهار ماه  چهار سال و هشت ماه  فصلنامه اطالع رساني
  دوسال  دو سال و هفت ماه  فصلنامه اطالع شناسي
  پنج سال وشش ماه  يك سال و نه ماه  فصلنامه پيام كتابخانه

  
ناد در پاسخ به سئوال پژوهشي چهارم  نيمه عمر است

به مقاالت در همايشهاي داخلي و خارجي به چه ميزان 
  ؟1است

داده هاي جدول نه نشان ميدهد در استناد به مقاالت 
 ماه  8 سال و 4همايشهاي داخلي فصلنامه اطالع رساني با 

باالترين نيم عمر را در و فصلنامه پيام كتابخانه با يك سال 
و بعد فصلنامه  ماه پايين ترين نيم عمر را دارا است 9و 

 سال و دو ماه قرار دارد و 4كتابداري و اطالع رساني با 
فصلنامه كتاب و فصلنامه دفتر كتابداري دارا نيم عمر 

 سال و چهار ماه هستند و بعد از آنها فصلنامه 3يكساني با 
و . سال و هفت ماه قرار دارد2اطالع شناسي با نيم عمر 

مايشهاي داخلي را كمترين نيم عمر استناد به مقاالت ه
 ماه دارا است و 9فصلنامه پيام كتابخانه با يك سال و 

بنابراين استناد به مقاالت همايشهاي داخلي اين فصلنامه 
  .روز آمدتر است

 در استناد به مقاالت همايشهاي خارجي  فصلنامه و
 ماه باالترين نيم عمر را و 6 سال و 5پيام كتابخانه با 

 ماه پايين ترين نيم 4ا يك سال و فصلنامه اطالع رساني ب
عمر را دارا است و به ترتيب فصلنامه كتابداري و اطالع 

 ماه ، فصلنامه اطالع 9 سال و 2رساني و فصلنامه كتاب با 

                                                           
1- Narendra Kumar 

 سال و 1 سال ، فصلنامه دفتر كتابداري با 2شناسي با 
 ماه 4 سال و 1و فصلنامه اطالع رساني با .شش ماه

به مقاالت همايشهاي خارجي را كمترين نيم عمر استناد 
دارا مي باشند و بنابراين  استناد به مقاالت همايشهاي 

  .خارجي اين فصلنامه روز آمدتر است
  

  نتيجه گيري
بررسي ميزان استناد نشان داد كه ، مقاالت همايشها 

 293مورد استناد در مقاالت مجالت مورد پژوهش، با 
هاي مقاالت درصد از كل استناد% 66/4مورد استناد، 

را به خود )  مورد استناد6283(مجالت مورد پژوهش 
كم بودن ميزان استنادها در فصلنامه . اند اختصاص داده

 شماره تا بهار و 28 پيام كتابخانه به علت انتشار تنها 
 است و از آن سال اين مجله به علت 1383تابستان 

اين مسئله يكي از . تعويض هيئت مديره متوقف شده است
مشكالت اساسي در زمينه نشريات كتابداري است و نيز 
درمجله اطالع شناسي تعداد كم استنادها به شروع انتشار 

بر مي گردد، در حاليكه آغاز اين پژوهش 1382آن از پاييز 
گيري، با تحقيقاتي كه  اين نتيجه.  است1376از سال 

در كشور، توسط ) كتابداري( پيشتر در همين حوزه
انجام شده، و نشان داده كه پژوهشگران ) 1386( كيانمهر
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ها بيش از ديگر منابع، در آثار  حوزه كتابداري، از كتاب

  .اند، همخواني دارد خود بهره گرفته
بررسي بيشتر، نشان داد كه بيش از نيمي از 
استنادهايي كه به مقاالت همايشهاي داخلي صورت گرفته 

 6ن مقاالت  مورد، در بي293مورد استناد از )168( است
و ) 33/57(عنوان مجله، به مقاالت همايشهاي داخلي 

) 66/42(  مورد به مقاالت همايشهاي خارجي برابر125
 يافته هاي پژوهش نشان داد كه استنادها به مقاالت .است

همايشهاي داخلي بيشتر از استناد به مقاالت همايشهاي 
دليل كمي استنادها به مقاالت همايشهاي . خارجي است

خارجي نسبت به مقاالت همايشهاي داخلي، در مجالت 
كتابداري را شايد بتوان اين گونه تحليل كرد كه رشته 
كتابداري، ريشه در غرب داشته و در همان محيط نيز رشد 

امروزه، تخصيص اعتبارهاي كالن . و بالندگي كرده است
  گيري از پيشرفته ترين  پژوهشي، همراه با بهره

 موقعيت ممتازي به بسياري از فناوري هاي نوين،
هاي اين حوزه در غرب بخشيده است و از آنجا كه  رشته

دانشمندان برجسته در اين حوزه ها، مقاالت خود را 
المللي كه اغلب  درسمينارها و كنفرانسهاي معتبر بين

 ارائه مي دهند، همگام بودن اين ،انگليسي زبان هستند
طالب متنوع و هاي علمي نوين، م مقاالت با پيشرفت

 از نتايج -همچنين منعكس نمودن نتايج تحقيقات
هاي دقيق در  هاي كلّي گرفته تا نتايج پژوهش پژوهش

زمينه هاي موضوعي ريز و تخصصي را در بر مي گيرد كه 
اين منابع، درصد كمي را در حوزه كتابداري داخلي به 

شايد علت عدم آشنايي نويسندگان با . خود اختصاص دهد
  .زبانها استديگر 

بيشترين ميانگين استناد به مقاالت همايشها در هر 
 استناد و 419/0مقاله تأليفي مربوط به فصلنامه كتاب با 

كمترين ميانگين استناد مربوط به فصلنامه اطالع شناسي 
و به ترتيب فصلنامه كتابداري و اطالع . مي باشد09/0با 

، 285/0 ، فصلنامه دفتر كتابداري با354/0رساني  با 
 187/0، و پيام كتابخانه با 0/ 37فصلنامه اطالع رساني با 

 .قرار دارند
و در پايان با محاسبه نيم عمر استناد به مقاالت 
همايشهاي داخلي، تعيين شد كه فصلنامه اطالع رساني با 

 ماه باالترين نيم عمر را دارد و فصلنامه پيام 8 سال و 4
 ماه دارا 9 با يك سال و كتابخانه پايين ترين نيم عمر را

است و در واقع روزآمدي استناد به مقاالت همايشهاي 
  .داخلي در فصلنامه پيام كتابخانه بيشتر است

 در استناد به مقاالت همايشهاي خارجي فصلنامه و
 ماه باالترين نيم عمر را و 6 سال و 5پيام كتابخانه با 

ترين نيم  ماه پايين 4فصلنامه اطالع رساني با يك سال و 
عمر را دارا است بنابراين  استناد به مقاالت همايشهاي 

 .خارجي اين فصلنامه روز آمدتر است
در واقع بر پايي گردهمايي در انتقال اطالعات روز آمد 
و تجارب تخصصي مؤثر است، ضمنا وجود جو علمي در 
گردهماييها فرصت مطلوبي را براي بحث و تبادل نظر 

وجود مسائل و مشكالت محققين از نظر با . فراهم مي آورد
مشاركت در مجامع و محافل علمي خارج از كشور ، ارقام 
به دست آمده حاكي از ادامه ارتباط آنها با متخصصين 

احتماال با تقويت كانال . خارج كشور از اينطريق مي باشد
هاي ارتباطي علمي، محققين قادر به عضويت و حضور در 

يابي به بخش قابل توجهي از انجمن هاي تخصصي و دست
  .اطالعات مورد نياز خود خواهند شد

با توجه به اهميت مقاالت همايشها ، و اطالع از 
تحقيقات كتابداري ، نياز زيادي به استفاده ازسايتهاي 

استفاده كم از مقاالت . اطالع رساني همايشها وجود دارد
 همايشها درتأليف مقاالت مجالت كتابداري، احتماالًبه

  :دليل ذيل مي تواند توجيه شود 
پس از رواج اينترنت در كشور ما، سايت هاي فارسي 
زبان، غناي علمي چنداني نداشتند و از آنجا كه بيشتر 
مطالب موجود در اينترنت را منابع انگليسي زبان تشكيل 

داد، بسياري از نويسندگان به دليل عدم تسلط كافي به  مي
فاده از سايتها نبودند، لذا زبان انگليسي، قادر به است

استفاده چنداني از مقاالت همايشها در مقاالت تأليفي خود 
و حضور در انجمن هاي تخصصي و دستيابي . نمي كردند

به بخش قابل توجهي از اطالعات مورد نياز خود خواهند 
  .شد
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