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  چكيده
حوزه آي .اس.هدف از انجام اين پژوهش بررسي و تحليل بسامد استنادي مقاالت مجالت آي :هدف

 در متني واحد مĤخذاز طريق شمارش تعداد دفعات استناد به هر كدام از  2006مي آلي سال شي
امكان تا با انجام يك تحليل استنادي با رويكرد به بسامد آن،  تالش داردپژوهش حاضر . باشد يم

تحليل استنادي مبتني بر  يها پژوهشاستفاده از بسامد استنادي به عنوان شاخصي قابل توجه در 
  .مارش استنادي را مطرح نمايدش

تحليل استنادي  نوعي اين روش. روش انجام پژوهش تحليل بسامد استنادي استاندارد است: روش
مقاالت مورد بررسي و استنادات هر دو از مجالت  چونكه  ،است با رويكرد به بسامد استنادها

  .باشد يماز نوع استاندارد  هستندآي .اس.آي
استناد به  10استناد درون متني از  8حاصل از انجام اين پژوهش نشان داد كه حدود  يها افتهي: هاهتياف

همچنين توزيع اين  .دهند يمآي به خود اختصاص .اس.را مجالت تحت پوشش آي يا مجلهمدارك 
 40حدود  در حالي كهاند داشتهبيشترين بسامد را  از مجالت رصدد 5/3 بسامد استنادي نرمال نيست؛

نتايج آزمون ويلكاكسون وجود اختالف معني دار بين ميانگين . اند داشته يك بار بسامدها نآاز  رصدد
  .نشان دادها آناستناد به مجالت و بسامد 

  آي.اس.شيمي آلي، مجالت آي تحليل بسامد استنادي، شمارش استنادي، :يديكل يها واژه
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  مقدمه 
ه بسيار مهمي برخوردار است از اهميت و جايگا »استناد«هاي علمي، در پژوهش

و تا كنون بسياري از پژوهشگران به ارزيابي و تجزيه و تحليل استنادات 
و ) 1،1387موئد( ينمودهايي از فرايندهاي نيمه پنهاندر واقع استنادها . اند پرداخته

معتقد ) 1979( 3گارفيلد .هستند) 2،2003نيكوليسن( در عين حال عملي اجتماعي
از ديد اصطالحات  توان يماستناد در يك مدرك د ات موراست كه به ارجاع

  :ديگو يمموضوعي آن مدرك نگريست وي 
اي خاص به منابع پيشين تفصيل نكتهو ز آنجا كه نويسندگان براي تاييد، تشريح ا« 

تعداد كل چنين . نشانگر اهميت آن منابع است ياستناددهدهند، پس ارجاع مي
اي است كه در مورد اهميت اين منابع براي ين سنجهتركم و بيش عيني يينشانگرها

تعداد دفعاتي كه به تمامي منابع يك مجله معين . پژوهش در حال انجام وجود دارد
اي براي اي عيني و روشنگر از كيفيت آن مجله در حكم رسانهاستناد شده است، سنجه
  ).1378پائو،  ؛1387نقل در موئد،( »تبادل نتايج پژوهش است

اثر فردي مورد توجه قرار نگرفته و ديگران در نظام علمي از آن استفاده اگر 
نقل در  4،1977مرتون( گيردمينكنند، ترديد در مورد ارزش آن اثر فزوني 

نويسندگان اغلب وقتي به آثار ديگر  )1994( 5و يا به عقيده نيسونگر) 1387موئد،
. نظرات خودشان مفيد بدانندرا براي توسعه ها آنكنند كه نويسندگان استناد مي

بنابراين هر چه يك مقاله بيشتر مورد استناد واقع شود در ارتباطات علمي اهميت 
  .بيشتري دارد

  
  مسألهبيان  

هايي است كـه  ترين روشترين و پيچيدهتحليل استنادي يكي از شناخته شده
اقدام به بررسـي  به اين معنا كه نه تنها  .گيردسنجي مورد استفاده قرار ميدر كتاب

كند، بلكه به كشف رابطه بـين  چگونگي نشر و استفاده از انواع منابع اطالعاتي مي
هاي يك زمينه موضوعي از طريق بررسـي دقيـق   و نيز تعيين ويژگي مĤخذمتن و 

معتقد اسـت در گـروه    )1991( 7لنكستر). 6،2003لو( پردازد يمدر متون آن حوزه 
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بـه چـه    سندگانينو ابنديدرتا  شود يمتالش  يسنج كتاباز مطالعات  يمهم اريبس
ها است كه  جنبه نيابه  ياستناد ليتحلاز نظر او توجه . كنند يماستناد  يمنابعنوع 

استنادها بـه   نيشتريب؛ اند كردهاستنادها را كسب  نيشتريب، سندگانينوچه تعداد از 
كه چه  معنا نيبد(استنادها به چه صورت است  نيبداده شده؛ روابط  يمجالتچه 
رشته  كي؛ در متون )استناد كرده يا مجلهبه چه  يا مجله، و چه يكسبه چه  يكس
. آن ريـ نظاسـتناد قـرار گرفتـه اسـت؛ و مـوارد      مـورد   شتريب يموضوع، چه يعلم

گارفيلـد،  (همچنين تحليل استنادي به منظـور معرفـي پيشـگامان عرصـه تحقيـق      
و ردگيري جريان اطالعات در  اختار فكريو تعيين تأثير منابع، شناخت س) 1983

 .دگيرميمورد استفاده قرار  )8،2007ژائو(ص يك رشته خا
از طريق تحليل استنادي به منظور كشف ميزان  استنادهاواقع ارزيابي ر د

كشف  اين روشن سازي به منظور. تأثيراتشان در منابع، كاري ارزشمند است
مكان و يا بسامد ، قدرت تأثيرشان د دارد،هايي كه در پشت هر استناد وجو انگيزه

توجه . )2005و ديگران  9هني(الزم و ضروري است  در يك مقاله ظهور استنادها
در . كاربردهايي را به همراه داشته است هاي مختلفبسامد در حوزهاهميت به 

سازي  نمايه موضوعاتي مثلدر نيز اين اصطالح رساني اطالعحوزه كتابداري و 
 يشناس زبانسازي مبتني بر اصول آماري و در قانون  در روش نمايهخودكار 

  .مورد استفاده قرار گرفته است 10زيف
 شاخص پذيرفته شده و سنجي و تحليل استناديمدر كليه مطالعات عل

منابع است كه اغلب از طريق  و مĤخذبكاررفته، شمارش استنادها در فهرست 
بيش از  يا سندهينوبنابراين حتي اگر  .دگيرميآي صورت .اس.پايگاه استنادي آي

مختلف مقاله استناد كند، در مطالعه تحليل  يها بخشيك بار به منبعي در 
ظهور «با اين وجود مشخص نيست كه آيا . گردد يماستنادي يك بار محاسبه 

تواند در يك اثر علمي مي) 1385 حرّي،( »بيش از يك بار استناد به منبعي واحد
از اين رو . هاي استنادي مورد توجه باشد يا نهباشد و در تحليلاهميت داشته 

در مقاالت علمي و سنجش  11بررسي نقش بسامد استنادي ،مسئله تحقيق حاضر
هاي تحليل استنادي موضوع پژوهش. سنجي استارزشمندي آن در مطالعات علم
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رويكردي بسياري در داخل و خارج از ايران بوده است اما تحليل بسامد استنادي 
  .است كه كمتر بدان پرداخته شده است

هايي در ميان تحقيقات انجام شده در خارج از ايران گرچه معدود پژوهش 
نيز يافت شدند كه به تحليل محتواي استنادي پرداخته بودند اما پژوهشي كه به 

در ميان تحقيقات انجام شده در ايران نيز . بسامد استنادي پرداخته باشد يافت نشد
هاي دكتري علوم به تحليل بسامد استنادي پايان نامه) 1387(رضازاده  ي پايان نامه

وي در طبقه بندي معمول استنادها به . انساني دانشگاه تربيت مدرس پرداخته بود
. به رويكرد بسامد استنادات توجه نموده است ...و لحاظ قالب، زبان، سال 

سي و روش پژوهش، متفاوت از پژوهش حاضر كه از لحاظ جامعه، معيار برر
باشد به تحليل و بررسي نقش بسامد در ميان استنادهاي  پژوهش قبلي خود مي

  .پردازد يمآي رشته شيمي آلي .اس.مقاالت مجالت آي
  
  اساسي  يها پرسش 
به چه ميزان  مطالعهدر جامعه مورد  آي.اس.بسامد استنادي به مجالت آي. 1

  است؟
  ر ميان مقاالت جامعه چگونه است؟د 12توزيع بسامد استنادي.2
چگونه  )c/f(و نسبت استناد به بسامد آن ) f/c( تعدادبسامد استناد به  13نسبت. 3

  است؟
از لحاظ ها آناستناد به مجالت و ميانگين بسامد استناد به  تعدادآيا ميان  .4

  آماري اختالف معني داري وجود دارد؟
  

  جامعه مورد پژوهش و روش تحقيق
استناد مربوط بـه مقـاالت مجـالت     1504ورد مطالعه اين پژوهش تعداد جامعه م

جامعه مـورد بررسـي بـه پايگـاه      .باشد يم) 142006(آي حوزه شيمي آلي .اس.آي
الزوير محدود گرديد به دليل اين كه براي انجام پژوهش نياز به دسترسي به مـتن  

) الزويـر (نيكـي  كامل مقاالت بود و اين امكان از طريـق وب سـايت ناشـر الكترو   



 17______________________________... آي.اس.آي بررسي نقش بسامد در ميان استنادات مجالت

 

كه در اين پژوهش بسامد استنادات در متون مقـاالت   با توجه به اين. فراهم گرديد
بنابراين به جهت كـاهش خطـا در شـمارش و تحليـل، جامعـه       شوندشمارش مي

اي بود كه از شيوه عدد دهي براي استناد درون متني استفاده كند و مطلوب جامعه
شته باشد تا مقاالت انتخاب شده نماينـده  آي دا.اس.همچنين پوشش خوبي در آي
به جهت اين كـه رشـته شـيمي پوشـش موضـوعي       .مناسبي از جامعه خود باشند

مهــم در بســياري از  يهــا رشــتهو از ) 2005 موئــد،(آي دارد .اس.خــوبي در آي
، اين حوزه به منظور )15،2008عصاره و مك كين(مطالعات علم سنجي بوده است 

  .ر مقاالت علمي انتخاب شده استبررسي بسامد استنادي د
استنادات  تك تكبررسي با روش بكار رفته در اين پژوهش تحليل استنادي و 

مقاالت مجالت جامعه مورد بررسي است با اين تفاوت كه در اين پژوهش بسامد 
در اين  تر قيدق انيببه . انداستنادها نيز شمارش شده و مورد تحليل واقع شده

براي  .است استفاده شده 16ل بسامد استنادي استانداردپژوهش از روش تحلي
دست يافتن به مقاالت جامعه پژوهش ابتدا فهرست تمامي مجالت رشته شيمي 

تهيه شد و سپس تمامي عناوين  17آر.سي.از طريق پايگاه جي 2006آلي در سال 
وارد  ORبا عملگر  18علوم گاه وبدر قسمت جست و جوي پيشرفته پايگاه 

دليل اين كه امكان دسترسي به متن كامل مقاالت امكان پذير نبود، به . گرديد
كه امكان دسترسي به تمام متن مقاالت را از (نتايج بازيابي شده به پايگاه الزوير 

بدين ترتيب از بين . محدود شد) آورد طريق اشتراك دانشگاه تهران فراهم مي
پس از حذف  شد واي انجام گيري طبقه مجله نمونه 11مقاالت موجود در 

در واقع جامعه . بودند، جامعه تعيين گرديد »نامه«ح مقاالت مجالتي كه به اصطال
در ها آناستنادي  شمارش بسامدا استناد است كه ب 1504د در اين پژوهش تعدا

نيز ذكر گرديد شيوه  تر شيپكه  طور همان. اندگرفتهمتن مقاالت مورد برسي قرار 
و ) 19ونكوور(معه مورد بررسي شيوه استنادهي عددي مقاالت جا در ياستنادده

اف در دسترس بود، بنابراين با امكان جست و جوي .دي.مقاالت به صورت پي
برنامه آكروبات ريدر استنادها شناسايي و شمارش گرديد و سپس با استفاده از 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS.16و  Excelنرم افزارهاي آماري 
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  آي .اس.امد استنادي به مجالت آيميزان بس
مقاالت مجالت مورد بررسي نشان داد كه نويسندگان اين  بررسي استنادهاي

را نشان ها آنكه جدول زير  اند كردهمقاالت به طور كلي از سه دسته منبع استفاده 
  .دهد يم

  استناد و بسامد استنادي بر حسب قالب ميزان توزيع فراواني. 1جدول

 قالب استناد يبسامد استناد

  تعداد درصد  تعداد  درصد

 اس آي.مجالت آي 1275 78/84% 1916 35/86%

 آي.اس.مجالت غير آي 134 9/8% 196 83/8%

 ساير منابع 95 32/6% 107 82/4%

 جمع كل  1504  100%  2219  100%

مورد  مĤخذاز مجموع كل  شودمشاهده مي 1همان طور كه در جدول شماره 
 درصد 78/84با  آي.اس.مجالت آي )1504( ت مورد بررسياستناد در مقاال

در رتبه بعدي قرار  درصد 9/8 با آي.اس.آيبيشترين تعداد استناد؛ مجالت غير 
ميزان استناد را به خود اختصاص  نيتر كمدرصد  6/32دارد و ساير منابع با 

  .اند داده
كه اين تعداد مجالت دهد ميشمارش بسامد اين استنادها، نشان 

در متن اين مقاالت به صورت استناد درون ) درصد 35/86(بار  1916،آي.اس.آي
 10استناد درون متني از  8به سخن ديگر حدود . اندگرفتهمتني مورد استناد قرار 
آي به خود اختصاص .اس.اي را مجالت تحت پوشش آياستناد به مدارك مجله

مقاالت مورد  مĤخذهرست ف نه تنها در اين امر بيانگر اين است كه. دهند مي
ديده شده است بلكه به وفور  ها قالببيشتر از ساير  آي.اس.آيمجالت  ،بررسي

بسامد مجالت  عناوين پر. اند شدهدر متن مقاالت نيز مورد استناد واقع 
  .اند شدهآي مورد استناد در پيوست آورده .اس.آي
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ها  آنآي به .اس.آيدهي هايي كه پوششكه در حوزه دارد يمبيان ) 1387(د موئ
در حد عالي است، بهتر است در تحليل تأثير استنادي، فقط آن مقاالتي را به 

آي منتشر .اس.عنوان مقاالت هدف در نظر بگيريم كه در مجالت منبع آي
آي را به .اس.و كل مجموعه ارجاعات مورد استناد در مجالت منبع آي شوند يم

كه  طور هماناين نوع تحليل را . گيريمعنوان مجموعه يا گروه استناد در نظر ب
با اين . آي دانست.اس.توان تحليل استاندارد آيتر نيز بدان اشاره شد ميپيش

آي .اس.توضيح در پاسخ به سواالت بعدي پژوهش تنها استنادات به مجالت آي
  .اندگرفتهبه عنوان گروه استناد مورد تحليل قرار 

  
  ت جامعهتوزيع بسامد استنادي در ميان مقاال

مقايسه بسامد استنادها با يكديگر حاكي از آن است كه توزيع بسامد از الگوي 
تاثيري كه بسامد بر روي استنادها  احتماالً به عبارت ديگر .كندنرمالي تبعيت نمي

را در ميان توزيع  اين جدول زير هايبدين منظور داده. يكسان نيست گذارد يم
  .دهد يمشان استنادات مورد بررسي ن

  
آي در حجم نمونه.اس.توزيع بسامد استنادي مجالت آي. 2جدول   

تعداد حجم نمونه
 مجالت

رديف

بسامد درصد
تنادي %35/0ا  183 1 1 

35/0%  109 1 2 
35/0%  84 1 3 
35/0%  83 1 4 
35/0%  79 1 5 
35/0%  74 1 6 
35/0%  64 1 7 
35/0%  56 1 8 
35/0%  46 1 9 
35/0%  45 1 10 
13/57%  2-39  164 11 
37/39%  1 113 12

100% جمع 287 1088 
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هاي موجود در جدول فوق توزيع نابرابر بسامد استنادي را نشان داده
 درصد 5/3طور كه در جدول نيز نشان داده شده است، در مجموع  همان. دهد يم

 40و در مقابل حدود اند داشته 45-183بين ) منحصر به فرد(از مجالت بسامد 
 13/57 يو مابق اند شدهتنها يك بار در متن مقاالت ظاهر  استنادهااز  رصدد

  .اند داشته 39-2بسامدهايي بين ، مجالتدرصد 
183= J AM CHEM SOC 
109= J ORG CHEM 
84= ORGANOMETALLICS 
83= TETRAHEDRON LETT 
79= ANGEW CHEM 
74= TETRAHEDRON 
64= ORGANIC LETT 
56= J ORGANOMET CHEM 
46= TETRAHEDRON-ASSYM 
45= CHEMICAL REW 

  آي در جامعه مورد مطالعه.اس.استنادي مجالت آيد نمايش نحوه توزيع بسام.1نمودار 
  

نمودار فوق . اسامي مربوط به ده مجله پربسامد در نمودار مشخص شده است
و اند داشتهبيشترين بسامد را %) 35/0×10(مجالت  درصد 5/3كه دهد مينشان 

توزيع . انداز اعضاي نمونه داراي بسامد يك بوده درصد 40حدود  از سوي ديگر
) 1927(غير نرمال در تعداد مقاالت منتشر شده توسط قانون عكس مجذور لوتكا 
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در قانون لوتكا ارتباط . )20،1998مرتون(به بهترين نحو توضيح داده شده است 
به شرطي ( xnyمبتني بر فرمول  (x)و مقاالتشان ) y( ميان فراواني نويسندگان

مقاله  2بدين ترتيب كه تعداد نويسندگان با . شودتعريف مي) باشد n=2كه 
مقاله  3حدود يك چهارم نويسندگان با يك مقاله است، تعداد نويسندگان با 

مقاله دارند حدود  nهايي كه حدود يك نهم است و به همين ترتيب تعداد آن
اي مقاله دارند و نسبت كل نويسندگان يك مقاله هايي است كه يكيك دوم آن

كتابداري و اطالع  المعارف دائره؛ 1998،مرتون(درصد است  60حدود 
  ).2003، 21گلنزل ؛1381رساني،

 The awards of science نيز در كتاب خود با عنوان 1985گارفيلد در سال 

and other essays  علوم زيستي و ميليون مقاله كه در  19توزيع مشابهي بين
وي گزارش داد . منتشر شده بود مشاهده كرد 1980تا  1961هاي فيزيك بين سال

بار مورد  100-25بين  رصدد 7/2بار و  100از مقاالت بيش از  رصدد 0 /3كه 
آناز مدارك تنها يك بار در اين فاصله زماني به  درصد 58اند و استناد واقع شده

 ).1998مرتون، (استناد شده بود ها 
نيز  آمده از شمارش بسامدي استنادات در اين پژوهش، نتايج به دست 

به . شواهد مناسبي براي تعميم اين قانون براي بسامد استنادات فراهم آورده است
توسط ) بار 45-183(گفت كه بيشترين دفعات استناد شدگي  توان يمكه  طوري

يك «اصطالح  سهم كل مجالت بهو  تعداد كمي از مجالت كسب شده است
  .درصد است 40حدود  »بسامدي
  

   ).c/f(و نسبت استناد به بسامد آن ) f/c(د محاسبه نسبت بسامد استنادي به استنا
جداگانه در ها آنو بسامد ) مجالت(براي پاسخ اين پرسش ابتدا استنادات 

 هر مجله به تعداد استناد )f( يفايل اكسل وارد شد و سپس با تقسيم بسامد استناد
)c( يها نسبت f/c،  هاي نسبتها آنو با تقسيم تعداد استنادات مجالت به بسامد

c/f ها تالش براي ارائه نتايج در واقع هدف از محاسبه اين نسبت. به دست آمد
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قابل مشاهده و اعتبار بخشي به ميزان بسامد مشاهده شده در ميان استنادهاي 
  .باشد يمجامعه مورد مطالعه 
متغير  66/4- 1به دست آمده اعدادي بين  f/c يها نسبته شده مقادير محاسب

به دست آمد  »يك«از استنادها عدد  درصد 4/55همچنين اين نسبت براي  .است
گفت متغير  توان يم. است تر بزرگاستنادها از يك  درصد 6/44و براي مابقي 

 يها ارششمگر اين واقعيت است كه اگرچه در  بودن نسبت بسامد به استناد، بيان
منابع استناد  اما وزن شود يممعمول استنادي وزن همه استنادها يك در نظر گرفته 

. است f/c، 43/1ميانگين محاسبه شده براي نسبت . شده در مدارك يكسان نيست
برابر  5/1به طور ميانگين هر استناد با احتساب بسامد آن وزني حدود  يعني

  .داشت خواهد) بدون محاسبه بسامد(حالت قبلي 
به دست آمد،  f/c يها نسبتنيز نتايج مشابهي نظير  c/fهاي با بررسي نسبت

اند و داري از استنادها يك بار در متن ظاهر شدهدرصد  4/55با اين توصيف كه 
عددي از ها آن c/fاز استنادها  رصدد 6/44و ) c=f( باشند يم "يك" c/fنسبت 

بدين  ه دست آيدب 0/ 25يك مدرك  c/fبه عنوان مثال وقتي  .كمتر است »يك«
هاي معمول استنادي وزن محاسبه شده آن در شمارش احتماالًمعني است كه 

در شمارش  عمالًوزن واقعي آن استناد است و مابقي  رصدد 25، )بدون بسامد(
  .اند نداشتهنقشي 
  

  ها آن مجالت و بسامد استناديبه د استنا يها نيانگيموجود اختالف معني دار ميان 
كه بدان پرداخته شد اين  استنادهابراي  f/cو  c/f يها نسبتپس از محاسبه 

به  ؟است دار سوال مطرح شد كه آيا اختالف ميان بسامد و استناد در نمونه معني
بيان ديگر آيا وجود و اهميت بسامد را كه ميانگين باالتري نسبت به استناد دارد 

 به منظور بررسي تعميم داد؟) مي آليمجالت رشته شي(توان به همه جامعه مي
از آزمون ويلكاكسون  ،ها آناستنادها و ميانگين بسامد تفاوت ميان ميانگين  وجود

دليل اين . وابسته است، استفاده شد t آزمون) 22پارامتريك( كه نمونه غير عددي
وابسته  tو آزمون  بوده) 32/4( 23هاي ما داراي چولگيامر اين است كه داده
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تعداد استنادها و اسبي جهت بررسي تفاوت ميان ميانگين بسامد استنادها روش من
  .باشد يم

) سطح معني داري(محاسبه شده  pكه  مشخص نمودمحاسبه آماره آزمون 
سطح ( 01/0باشد كه كمتر از سطح معني داري مي 00/0براي آزمون مذكور 

د آماري كافي براي توان گفت كه تحقيق از شواهاست، بنابراين مي%) 99اطمينان 
داري بين ميانگين بسامد ينكه تفاوت معنياتاييد فرضيه دوم تحقيق مبتني بر 

 اطميناناستنادها و تعداد استنادها وجود دارد، به دست آورده است و اين نتايج با 
نتايج به دست آمده حاصل از  .باشد يمقابل تعميم به جامعه آماري  درصد 99

مشابهي است كه رضازاده  نسبتاًم پژوهش مويد نتايج پاسخ به پرسش اساسي دو
هاي دكتري علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس  نامه ميان استنادات پايان) 1387(

به منظور بررسي اختالف  دمنيفروي با استفاده از آزمون . به دست آورده است
فته نسبت به استنادات در موارد مختلف چنين نتيجه گر استنادهاميان بسامد 

  :است
هاي هاي مختلف در طول سالها و زبانبين بسامد استناد به مدارك در قالب«

  . »مختلف تفاوت معني داري وجود دارد
  

  گيري نتيجهبحث و 
هايي كه در پشت اصول نظري مطرح شده درباره لزوم كشف انگيزه به توجهبا 

د تا به صورت اين پژوهش بر آن شها آنهر استناد وجود دارد و قدرت تأثير 
گفت كه  توان يمبنابراين . تحليل كندمشاهده و  عيني بسامد را در ميان استنادات

پژوهش حاضر از شواهد كافي براي تبيين اهميت دست آمده  با توجه به نتايج به
استنادي برخوردار است چرا كه نه تنها در ميان مقاالت جامعه مورد  بسامد

ها بسامدي بيش از يك دارند، بلكه بين ميانگين نيمي از استناد باًيتقرمطالعه 
كه اگر دهد مياين امر نشان . استناد اختالف معناداري وجود دارد استناد و بسامد

اين بسامد به هيچ عنوان  )مشاهده( اندنيمي از استنادها در متن مدارك تكرار شده
 تاس تأملتصادفي نيست بلكه به عنوان موجوديتي مجزا قابل بررسي و 
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سنجي شمارش بسامد استنادي در مطالعات علم كه رسد يمبه نظر  پس .)تحليل(
قابل توجهي در نتايج ، اثرات يرگذاريتأثو سنجش  مبتني بر تحليل استنادي

در صورتي كه از بسامد استنادي در شمارش استنادي و مطالعات . داشته باشد
تكرار (تري نادها با معيار دقيقاست ريتأثسنجي استفاده نماييم عالوه بر اين كه علم

، امكان حذف مشكالت فني چگونگي استناد، مقاصد شود يمسنجيده ) استفاده
عالوه بر اين وجود . شودتا حدي فراهم مي نيز مربوط به استناد... علمي، ور غي

ميان ميانگين استناد و بسامد استنادي، احتمال تأثير بسزاي  دار يمعناختالف 
را بيش از  ها يرگذاريتأثهاي مبتني بر تحليل استنادي و در ارزيابي استنادي بسامد

  .بخشد يمپيش قوت 
  

  هاوشتنيپ
 
1 .Moed 

2 . Nicolaisen 

3 .Garfield 

4 .Merton 

5 .Nisonger 

6 .Lowe 

7 . Lancaster 

8 .Zao 

9 .Hanney et al 

10 .Zipf 

11 .citation frequency 

12 .Distribution of citation frequency 

١٣ .Ratio 

  .ي در زمان گردآوري دادهاي پژوهش بود وبه همين دليل انتخاب گرديدآ.اس.آخرين زمان پوشش داده هاي آي 2006توضيح اين كه سال .  14

15 . McCain 

آي منتشر مي شوند و در اين نوع تحليل مدارك .اس.نوعي از تحليل استنادي است كه هم منابع استناد كننده و هم استناد شده در مجالت تحت پوشش نمايه هاي آي . 16

  ) 1378موئد،(ايه ها در پژوهش نقشي ندارند منتشره در منابع خارج از پوشش اين نم

17 JCR (journal citation report) 

18 .WOS (web of science) 

19 .vancouver style 

20 .Merton 

21 .Glanzel 

وان آزمون هاي توزيع آزاد نيز نام برده از آزمون هاي غير پارامتريك تحت عن. كه نيازي به پارامترهايي نظير انحراف معيارنيست معناستاصطالح غير پارامتريك به اين .  22

  ) 208 ص ،1384واگان،(مي شود؛ زيرا در اين آزمون ها نيازي نيست كه داده ها از توزيع نرمال برخوردار باشند 
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23 .skewness 

  

  منابع
: مشهد. ترجمه اسداهللا آزاد، رحمت اهللا فتّاحي. مفاهيم بازيابي اطالعات). 1378( يپائو، ميراندال

  .اه فردوسي مشهد؛ موسسه چاپ و انتشاراتدانشگ
كتابخانه ملي : تهران. 1ج . ويراستار ؛كتابداري و اطالع رساني المعارف دائره). 1381(حري، عباس 

  .جمهوري اسالمي ايران
دانشكده روانشناسي و . دانشگاه تهران. تقريرات كالسي درس سمينار تحقيق). 1385( _______

 .علوم تربيتي
دكتراي علوم انساني دانشگاه تربيت  يها نامهحليل بسامدي استنادي پايان ت. )1387(لهام رضازاده، ا

دانشگاه ،پايان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني .1385-1381 يها سالمدرس در 
  .تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني

ترجمه عباس ميرزايي، حيدر مختاري؛ . تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش). 1387(اف . موئد، اچ
  .چاپار: ويراستار جواد قاضي ميرسعيد، تهران

رويكرد كاربردي و : آماري براي متخصصان كتابداري و اطالع رساني يها روش). 1384(واگان، ليون 
  .چاپار: ] تهران [. ترجمه محمدرضا قانع و كيوان كوشا. ساده براي درك استفاده و تفسير علم آمار
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