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  فصلنامه دانش شناسی

  )اتعلوم کتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالع(
  1389 تابستان )9(، شماره ومسسال 

  
  
 
  

تحلیل استنادي و تعیین منابع اثرگذار در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد 
  1386-1379اسالمی واحد همدان در سالهاي 

 
  1ریحانه ایزدي

  چکیده
از جمله روشهاي علمی که می توان به بررسی مآخذ منابع گوناگون پرداخـت و از راه شـمارش تعـداد    : هدف

منبع به پرمراجعه ترین منابع دست یافت، روش تحلیل استنادي است زیـرا در آن نـوعی رابطـه     استفاده از آن
محتوایی بین سند و متن وجود دارد از سوي دیگر پایان نامه ها هم منابعی هستند که در نتیجـه همکـاري بـین    

ستنادي پایان نامه ها مـی  لذا تحلیل ا. دانشجویان و اساتید و با پشتیبانی مؤسسات آموزش عالی پدید می آیند
تواند در یافتن اهدافی از جمله تعیین میانگین میزان استنادها، تعییین پربسامدترین منابع، توزیع فراوانی استناد 

همچنین .مؤثر واقع شود...به زبانهاي مختلف، میزان روزآمدي منابع، میزان اثرگذاري منابع، تعیین مجالت هسته و
نیازهاي اطالعاتی دانشجویان و اساتید، آگاهی مدیران و مسئووالن کتابخانه ها جهت  اهدافی از جمله شناسایی

  .تهیه منابع اطالعاتی بهینه و به کارگیري اصولی بودجه در راستاي تهیه مجموعه اي غنی را در بر گیرد
ارغ التحصیالن در این پژوهش با استفاده از فن تحلیل استنادي به بررسی الگوهاي استنادي ف: روش پژوهش

پرداخته شده اسـت  1386-1379مقطع کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی همدان درفاصله سالهاي 
  . استناد است 8672عنوان پایان نامه با  302وجامعه آماري شامـل 

ین استناد را کمتر%  7/3باالترین استناد و نشریات التین با %  1/47نشان می دهد که کتب فارسی با : یافته ها
توزیع زبانی باال بودن میزان استناد بـه  . استناد است 7/28داشته اند و متوسط میزان استناد براي هر پایان نامه 

سال  87/3سال و پایان نامه ها با  62/11نیم عمر منابع به کتب التین با  .نشان می دهد%  2/87زبان فارسی را با 
بـا   1380-1371همچنین پوشش زمانی منابع مربـوط بـه سـالهاي    .می دهدبیشترین و کمترین میانگین را نشان 

بـه ترتیـب بیشـترین و    %  66/0و نشریات التین بـا  %  95/5از کل استنادها می باشد و کتب فارسی با %  61/62
 92/0، 1384منبع و در سال  5/2، 1380میزان استناد به منابع روزآمد در سال . کمترین میزان اثرگذاري را دارند

  منبع می باشد
مجالت از قانون برادفورد تبعیت می کنند و مجالت هسـته فارسـی شـامل نشـریه معمـاري و      : نتیجه گیري

است و نیز پربسامدترین کتاب فارسی، اقلیم و   A+Uو  Reviewشهرسازي و نشریه معمار و مجالت التین شامل 
باشد و همچنین از بین کل اسـتنادات صـورت   می  Types for building Saver Timeمعماري و کتاب التین 

به منابع التـین و  % 8/12به منابع فارسی و %  2/87به نشریات و% 1/24به کتب فارسی و التین و %  4/55گرفته ،
به منابع غیر چاپی تعلق گرفته است که فرضیات آزمون را مورد پذیرش قرار می % 5/15به منابع چاپی و %  5/84

  .دهد
  

 

 -پایـان نامـه هـاي کارشناسـی ارشـد      -نیم عمر منـابع  -معماري -قانون برادفورد -تحلیل استنادي :هاکلید واژه 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

                                                        
 Reihane.Eizady@gmali.com کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی،.1
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 قدمهم

استناد یکی از عناصر شاخص در نگارش علمی است و 
نقش بارزي در تولید و نشر اطالعات دارد استناد از اصول 

جامعه علمی با  اساسی تألیف پژوهشی است و اثري در
اقبال رو به رومی شود که در رعایت این اصل دقت و 

بنیان ). 1381حقیقی،(تالش الزم را به عمل آورده باشد 
روشهاي تحلیل استنادي این است که میان مدرك استناد 

نوعی رابطه  )متن( مدرك استناد کننده و )سند(شونده
ی محتوایی وجود دارد و متن کم و بیش به همان موضوع

حري و (می پردازد که سند به آن پرداخته است 
تحلیل استنادي کاربرد هاي بسیار مهمی ).1381نشاط،

بهبود کنترل :دارد که موارد عمده آنها عبارتند از
کتابشناختی متون رشته هاي مختلف،تعیین منابع 
هسته،گروه بندي منابع،رد گیري گسترش اندیشه ها و 

د انتشارات، تبیین الگوي پیش بینی رون رشد متون علمی،
استفاده از انواع منابع در فهرست منابع و مآخذ و 
سیاستگذاري براي مجموعه سازي کتابخانه ها و مراکز 

اما الزم به ذکر است که یکی ).1382حري،. (اطالع رسانی
از نوشتارهاي تحقیقاتی که نقش قابل توجهی در تولید 

هاست و کمتر اطالعات علمی ایفا می کند،پایان نامه 
منابع اطالعاتی را می توان یافت که داراي ویژگیهاي این 
چنینی باشد زیرا پایان نامه ها از لحاظ زمانی نسبت به 
  سایر تحقیقاتی که دانشجویان طی دوره تحصیل انجام 
می دهند زمان بیشتري الزم دارند ولی برعکس از لحاظ 

سیار دامنه موضوعی محدود می باشند که خود ویژگی ب
لذا با بررسی ). 1379خسروي تاج،(خوبی از پژوهش است 

منابع مورد استفاده در پایان نامه ها میزان استناد به منابع 
مختلف مشخص می گردد و چگونگی ارتباط مفهومی 
ومحتوایی بین پایان نامه ها و فهرست مآخذ آنها روشن 
می گردد و دستیابی به این امر مهم جز از طریق تحلیل 

دانشگاه آزاد ).1382زندي،(ستنادي امکان پذیر نیست ا
اسالمی واحد همدان از جمله مراکز دانشگاهی در غرب 
کشور است که از بدو تأسیس تا کنون مسئوولیت تعلیم و 
آموزش بخش عمده اي از مهندسین معمار را بر عهده 

نظر به اینکه پایان نامه هاي کارشناسی ارشد .داشته است
انشگاه تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند معماري این د

و نیز از طرفی این پایان نامه ها ممکن است بعدها به 
عنوان طرحهاي اجرایی مورد استفاده قرار گیرند، لذا در 

این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی و استفاده از 
تکنیک تحلیل استنادي به بررسی میزان استنادها در 

-1379ن پایان نامه ها در فاصله سالهاي منابع و مآخذ ای
و تعیین اولویت و اثرگذاري منابع براي نیازهاي  1386

  اطالعاتی دانشجویان و محققین این حوزه پرداخته 
  .می شود

  
  بیان مسأله

در مطالعه استنادي رابطه میان مدرك استناد 
بررسی می شود ) سند( و مدرك مورد استناد) متن(دهنده

م قواعدي را که بر این رابطه حاکم است، و هرگاه بکوشی
کشف کنیم به تحلیل استنادي دست زده ایم که یکی از 

از سوي دیگر  ).1372حري،(تکنیک هاي کتابسنجی است 
در میان انواع منابع اطالعاتی ،پایان نامه ها به جهت اینکه 
باید به شیوه علمی و تحت نظارت افراد ذي صالح تهیه 

نیز به طور رسمی مورد داوري و ارزیابی شوند و در نهایت 
قرار می گیرند از ارزش تحقیقاتی ویژه اي برخوردارند 

بنابراین یکی از روشها براي  ).1379تقوي گلچینی،(
سنجش چنین موضوعی استفاده از روش کتابسنجی یا 
بیبلیومتریک است که یکی از شاخه هاي آن تحلیل 

ان استفاده از استنادي است با این روش می توان میز
مأخذ پایان نامه ها و تعیین نیم عمر اطالعات الگوي رفتار 
علمی پژوهشگر را نشان داد زمانی که افراد شناخت کافی 
از منابع منتشر شده را در زمینه موضوعی داشته باشند و 
از منابع معتبر بهره گیرند می توان گفت که یک پایان 

از این رو با  نامه به رسالت پژوهشی خود رسیده است
بررسی منابع مورد استناد در پایان نامه ها می توان بر 

شناسایی  انتخاب،وجین، مشکالتی چون ارزیابی مواد،
و در کیفیت ارائه و  منابع پر استناد از کم استناد فائق آمد

دسترس پذیري منابع در مجموعه سازي کتابخانه ها بهره 
ن انواع منابع و بنابراین با هدف تعیی). 1382زندي،(جست

میزان کاربرد و حضور آنها، میزان اثرگذاري منابع، زبان 
استنادها، ارتباط میان استنادهاي صورت پذیرفته و تازگی 
و کهنگی منابع استناد شده در پایان نامه هاي کارشناسی 
ارشد معماري، تحلیل استنادي این دسته از پایان نامه ها 

ن می تواند در شناخت ضروري به نظر می رسد و نتایج آ
الگوي رفتار اطالعاتی دانشجویان و همچنین ارزیابی گروه 

  .آموزشی این دانشگاه مورد کاربرد واقع شود
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  پرسش هاي اساسی 

توزیع فراوانی انواع منابع در پایان نامه هاي مورد .1
  بررسی در سالهاي مورد نظر چقدر است؟

  ت؟ نسبت زبانی منابع مورد استفاده چگونه اس.2
پوشش زمانی منابع اثر گذار مورد استفاده در پایان .3

  نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟
در پایان نامه ) التین -فارسی(میزان اثر گذاري کتب.4

  هاي مورد بررسی چگونه است؟
در پایان ) التین -فارسی(میزان اثر گذاري نشریات .5

  نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟
ري پایان نامه هاي فارسی در پایان میزان اثر گذا.6

  نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟
آیا منابع مورد استفاده با توجه به سال ارائه پایان .7

  نامه روز آمد بوده اند؟
   مجالت هسته با استفاده از قانون برادفورد کدامند؟.8
  

  هدف کلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش تحلیل استنادي و تعیین 

ذاردر پایان نامه هاي کارشناسی ارشد معماري منابع اثرگ
  86-79دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در سالهاي 

  .می باشد
  

  فایده پژوهش
با توجه به رشد روز افزون انتشارات،افزایش قیمت 
ساالنه نشریات ادواري و کتب،کاهش بودجه کتابخانه 
ها،پایین بودن ارزش پولی کشور در مقابل ارزهاي خارجی 

کمبود مکان جهت ذخیره سازي منابع باعث شده که  و
کتابداران با مشکالتی در حوزه فراهم آوري و مجموعه 
سازي رو به رو شوند لذا با انجام پژوهش هایی چون 
تحلیل استنادي می توان به فوایدي دست یافت که 

  :عبارتند از
شناسایی نیازهاي اطالعاتی دانشجویان و اساتید که . 1

اي از مراجعین کتابخانه ها و مراکز اطالع بخش عمده 
  .رسانی دانشگاهی را تشکیل می دهند،نائل شد

آگاهی مسئوالن و مدیران کتابخانه ها از نیازهاي .2
اطالعاتی جهت برنامه ریزي و تهیه منابع اطالعاتی بهینه 

  .در مجموعه کتابخانه
به کارگیري اصولی بودجه و منابع مالی در راستاي .3
  .جموعه اي مفید ازمیان انبوه منابعتهیه م

  اهمیت و ضرورت پژوهش
اعتال و پویایی مراکز و جوامع علمی هر کشور در گرو 
انجام پژوهش ها و تحقیقات در آن کشور است و این امر 
جز در سایه استفاده از منابع کتابخانه ها و مراکز اطالع 

ایش رسانی کارآمد و غنی ممکن نخواهد بود لذا براي افز
کارآیی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی باید کیفیت کار و 
بهره وري بخش مجموعه سازي این مراکز را ارتقاء داد تا 
بتوان علیرغم محدودیت هایی که دارند به مطلوب ترین و 
مفیدترین وجه براي جامعه استفاده کننده مهیا 

حال این سؤاالت مطرح می شود که ).1381طاهري،(شوند
و با » انتخاب«بداران بخش مجموعه سازي چگونه کتا

  توجه به چه معیارهایی این گونه منابع را اولویت بندي 
می کنند؟ آنها کدام دسته از منابع اطالعاتی را باید 
برگزینند؟ این منابع را از کدام زبانها انتخاب کنند؟ و 
سؤاالتی از این دست، لذا یکی از روشها براي حصول 

مورد بهترین و پراستفاده ترین منابع، مطالعه اطمینان در 
کریمیان مزیدي و اشرافی (آثار محققان قبلی است 

در این راستا می توان به اهمیت پایان نامه ها ).1386،
اشاره نمود که نه تنها راهنماي شناخت منابع در 
موضوعات خاص هستند، بلکه مدارك مهم مبنی بر این که 

ورد استفاده قرار گرفته اند را ارائه چه نوع مواد تحقیقاتی م
می دهند و می توان با تجزیه و تحلیل منابع به کارگرفته 
شده عالوه بر نحوه عملکرد تحقیقات قبلی، راه را براي 

از این رو مهم ).1380صدیقی،(تحقیقات بعدي هموار نمود
است که پایان نامه ها از دو دیدگاه بررسی شوند، یکی 

به اعتبار متن تحقیق و دیگري  درك معتبر پژوهش
کتابشناسی تخصصی به اعتبار فهرست پایانی، از این رو 
بررسی پایان نامه ها و به عبارت بهتر بررسی استنادي 
منابع و مآخذ آنها به عنوان یکی از سرمایه هاي علمی و 
فکري مراکز دانشگاهی امري قابل توجه است و نتایج یافته 

ي رفتاري و پژوهشی محققان را هاي چنین مطالعاتی الگو
  مشخص می کند و فهرست هاي حاصل از این بررسی 
می تواند در بسیاري از کتابخانه ها مبنایی براي گزینش و 

این ). 1384مرادي صومعه سرائی،(مجموعه سازي باشد
پژوهش بر آن است که با استفاده از روش تحلیل استنادي 

نامه هاي کارشناسی و تعیین منابع اثرگذار، مآخذ پایان 
ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان را تجزیه 
و تحلیل کند و از این طریق به رشد و غناي مجموعه 
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کتابخانه این دانشگاه کمک نماید و به قانون پنجم 

جامه » کتابخانه ارگانیسمی رو به رشد است«رانگاناتان که
  .عمل بپوشاند

  

  روش پژوهش 
  سنجی از نوع تحلیل استنادي روش پژوهش کتاب

  .که از شیوه هاي علم سنجی است می باشد
  

  جامعه آماري
مأخذ استفاده  8672جامعه آماري پژوهش را تعداد 

عنوان از پایان نامه هاي دانشگاه آزاد  302شده در 
 1386 – 1379اسالمی واحد همدان که بین سالهاي 

بور ارائه دفاع شده و به بخش مرجع کتابخانه دانشگاه مز
  . شده اند، تشکیل می دهد

  
  ابزار گردآوري اطالعات

با مشخص شدن جامعه آماري مورد پژوهش به 
گردآوري داده هاي مورد نیاز پرداخته شد که این کار از 
طریق مراجعه مستقیم به بخش مرجع کتابخانه مرکزي 
دانشگاه و بررسی تک تک پایان نامه ها با استفاده از روش 

سپس با استفاده از کاوش . ي صورت گرفتفیش بردار
جستجو در سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه (کامپیوتري 

آزاد همدان، کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران،کتابخانه 
و نیز با استفاده از بانک هاي اطالعاتی داخلی و ) کنگره

خارجی نسبت به رفع نواقص موجود در اطالعات 
از جمله از . اقدام گردید کتابشناختی نشریات و کتب 

براي 1راهنماي مجالت ایران،بانک اطالعات نشریات کشور 
بانک  تکمیل مشخصات کتابشناختی نشریات فارسی و

جهت تکمیل اطالعات کتابشناختی 2اطالعاتی اولریخ 
نشریات التین استفاده گردید همچنین به منظور تکمیل 

شرده اطالعات کتابشناختی کتابهاي فارسی از لوح ف
و براي کتابهاي التین از 13کتابشناسی ملی ایران نسخه

بهره  4و پایگاه تجاري آمازون 3پایگاه هاي پیوسته پاب مد
ها، استنادها براساس نوع،  آوري داده پس از جمع. برده شد

هاي  پوشش زمانی، زبان و محل نشر و با استفاده از روش
                                                        
١- Magiran 
٢- Ulrich plus 
٣- Pub med 
٤- Amazon  

راوانی، ها بر حسب توزیع ف بندي داده آماري چون دسته
تعیین میانگین، رسم نمودار و محاسبه نیم عمر، شاخص 
فوریت، میزان اثر گذاري و بررسی قانون برادفورد، مورد 

ها از  براي تجزیه و تحلیل داده. تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 6و اکسل  13نسخه  5اس. اس. پی. اس افزارهاي نرم

   .و خروجی هاي الزم استخراج گردیداستفاده 
  
  تجزیه و تحلیل اطالعاتروش 

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق پس از آنکه 
نواقص استنادها تا حد امکان بر طرف شد بر اساس 
سوأالت اساسی پژوهش، اطالعات استخراج شده در قالب 

در مرحله اول نوع منابع مشخص . جداولی طراحی گردید
 گردید در این مرحله منابع به پنج دسته تقسیم شدند که

سایت هاي .4پایان نامه ها .3نشریات .2کتابها .1 :عبارتند از
منابعی که هیچکدام از انواع منابع ذکر شده . 5اینترنتی 

فوق را در بر نمی گیرد که تحت عنوان سایر موارد از آنها 
 راهنماها، نام برده می شود که شامل گزارشات،

 مصاحبه هاي بروشورهاي تبلیغاتی،جزوات درسی،طرح ها،
شخصی، فیلم ها، قطعات موسیقی،آمارنامه ها،نتایج 

می ...سرشماري،مطالعات موردي، آئین نامه ها و ضوابط و
در مرحله دوم به منظور بررسی زبان  منابع مورد . باشد

استفاده، فرم ها بر اساس زبان منبع تنظیم شد و به سه 
زبان . 2زبان فارسی . 1: دسته تقسیم گردید که عبارتند از

سایر زبانها بدین ترتیب شمارش میزان . 3گلیسی و ان
فراوانی به کارگیري هر زبان در منابع و مآخذ پایان نامه ها 

در مرحله سوم براي تعیین پر بسامدترین . معلوم گردید
منابع، کتاب ها و نشریات بر اساس عنوان تنظیم گردیدند 
و به شمارش پر استنادترین منابع پرداخته شد و منابع 

ورد استناد به ترتیب از استنادهاي زیاد به کم تا فراوانی م
با این کار مشخص گردید که اوالً چه . ثبت گردید 2

منابعی مورد استفاده بوده اند و ثانیاً بسامد به کارگیري هر 
این مراحل ابتدا به تفکیک سال . مأخذ چه اندازه می باشد

ا با یکدیگر دفاع پایان نامه ها  انجام می شود و سپس ساله
ادغام شده و مشخص می شود که چه منابعی با چه 

پایان نامه معماري به کار رفته  302بسامدي در مجموع 
  .است و فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد

                                                        
٥ -SPSS١٣ 
٦- Excel 
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  پیشینه پژوهش در ایران

در پژوهشی به بررسی وضعیت ) 1384(احمدزاده
شهر  استناد در مأخذ پایان نامه هاي دکتراي معماري و
 1381سازي دانشکده هنرهاي زیبا از ابتدا تا پایان سال 

می پردازد که مجموع استنادها در دو رشته تحصیلی 
درصدبیشترین  2/86استناد می باشدکتاب ها با 5542

استناد را دارند بیشترین استنادها مربوط به رشته معماري 
استناد و کمترین آنها مربوط به رشته شهر  6/187با 

استناد است و بیشترین زبان استناد فارسی  9/138باسازي 
میانگین نیم عمر منابع در .و سپس انگلیسی می باشد

سال و یک ماه و در رشته معماري  17رشته شهرسازي 
سال و سه ماه است وي در این پژوهش دریافت که  15

 و پر» فالمکی« و » توسلی« پربسامدترین نویسنده 
از «و » کل خوب شهر و فضاتئوري ش«بسامدترین عنوان 

  .می باشد» زمان و معماري
در پایان نامه خود با ) 1387(رسول زاده خلیق 

عنوان تحلیل استنادي مأخذ  پایان نامه هاي دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به این نتیجه رسد که 

%  8/18و کتب با %  1/76بیشترین استناد به مجالت با 
مجله به عنوان مجله هسته  3ش می باشددر این پژوه

%  16/93شناخته شدند و زبان غالب استنادها انگلیسی با 
سال و  8/11از کل استنادها می باشد و نیم عمر مجالت 

  .سال محاسبه گردید 5/8کتابها 
  

  پیشینه پژوهش در خارج از ایران
در پژوهشی به کشف ) 2006(و دیگران  1فوچس

انشگاه تگزاس در رشته هاي منابع مورد نیاز دانشجویان د
روانشناسی تربیتی و مهندسی شهر سازي با هدف توسعه 
مجموعه کتابخانه پرداختند،بدین منظور ابتدا به تحلیل 

 -1997استنادي پایان نامه هاي ارائه شده در بین سالهاي 
پرداختند و با استفاده از مطالعه رفتار اطالع یابی  2002

ناسایی کردند نتایج حاکی از آن منابع مورد نیاز آنان را ش
و سپس کتابها و %  51بود که میزان استناد به مجالت 

می باشد %  4/6و اسناد دولتی با %  9/27تک نگاشت ها با 
و پر استنادترین مجله در پایان نامه هاي شهر سازي 

American Society Of Civil Engineers  124با 
                                                        
١-Fuches 

 Americanبیتی بار استناد و در رشته روانشناسی تر
Psychological Association  باراستناد می  248با

  .باشند
در پژوهشی به تحلیل استنادي منابع  )2007( 2لو 

عنوان از پایان نامه دانشجویان  13مورد استفاده در تدوین 
هسینگ تایوان  - دکتراي علوم طبیعی دانشگاه ملی چانگ

به طور استناد را  استخراج کرد که  1689پرداخت و 
استناد براي هر پایان نامه برآورد شد  123متوسط 

درصد  95/90،بیشترین استناد به مقاالت مجالت با 
درصد منابع مورد استناد به زبان  99اختصاص داشت و 

سال  33/8انگلیسی بودند همچنین نیم عمر منابع 
بار استناد پرکارترین  6با  .Kappen L.Sمحاسبه شد و 

با  Journal of Biological Chemistryنویسنده و 
  . بار استناد پرکاربردترین نشریه شناخته شدند 55

  
  یافته هاي پژوهش

  بررسی وضعیت استناد به منابع مختلف
  

توزیع فراوانی انواع منابع اطالعاتی مورد استناد در .1جدول
  پایان نامه هاي مورد بررسی

 منابع اطالعاتی
تعداد 

 استناد ها

درصد 
فراوانی 

 ستنادهاا

 1/47 4081 کتاب فارسی

 4/8 725 کتب التین
 3/20 1768 نشریات فارسی
 7/3 321 نشریات التین

 0/5 437 پایان نامه
 1/6 525 سایت اینترنتی

گزارش، جزوه (سایر موارد 
 ...)و 

815 4/9 

 100 8672 جمع کل
  

  همان گونه که مشاهده می شود در کل پایان 
رشد دفاع شده در بین سالهاي نامه هاي کارشناسی ا

مورد استناد به چشم  8672، مجموعاً 1386تا سال 1379
می خورد که بیشترین میزان استناد مربوط به کتاب هاي 

درصد کل استنادها  1/47مورد معادل با  4081فارسی با 

                                                        
١-Lo 
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 1768می باشد بعد از کتب فارسی، نشریات فارسی با 

استنادها، گزارشات  درصد کل 3/20مورد استناد معادل با 
مورد استناد  815و جزوات تحت عنوان سایر موارد با 

 725درصد کل استنادها، کتب التین با  4/9معادل با 
درصد از کل استنادها، سایتهاي  4/8مورد استناد معادل با 

درصد از کل  1/6مورد استناد معادل با  525اینترنتی با 
 5د استناد معادل با مور 437استنادها و پایان نامه ها با 

درصد از کل استنادها به ترتیب بیشترین و کمترین منابع 
کمترین میزان . ها می باشندپایان نامه مورد استناد در 

 7/3مورد استناد معادل  725استناد به نشریات التین با 
  . درصد از کل استنادها می باشد

  
  پایان نامه هانسبت زبانی منابع مورد استفاده در 

این بخش وضعیت استفاده از منابع به تفکیک زبان  در
  .آنها مورد بررسی قرار می گیرد

  

توزیع فراوانی زبان استنادات مورد استفاده در پایان . 2جدول 
  نامه هاي مورد بررسی

 زبان منابع
تعداد 

 استنادها
درصد فراوانی تعداد 

 استنادها
 2/87 7101 منابع فارسی
 8/12 1046 منابع التین
 100 8147 جمع کل

  

همان گونه که از نتایج جدول باال مشاهده می شود از 
مورد استناد  7101مورد بررسی تعداد پایان نامه  302بین 

پایان به منابع فارسی غیر الکترونیکی شامل کتاب، نشریه، 
نامه و سایر منابع شامل گزارشات، جزوات و سالنامه ها 

ناد، رقمی معادل با صورت گرفته است که این تعداد است
درصد از کل استنادها به منابع غیر الکترونیکی  2/87

فارسی را شامل می شود و در مورد منابع التین نیز 
پایان نامه مورد بررسی، تعداد  302مشاهده می شود که از 

درصد استناد به منابع التین  8/12مورد معادل با  1046
  .شامل کتاب و نشریه صورت گرفته است

  
شش زمانی منابع مورد استفاده در پایان نامه هاي پو

  مورد بررسی
به منظور تعیین پوشش زمانی منابع مورد استناد در 
پایان نامه هاي مورد بررسی، ابتدا تاریخ نشر میالدي منابع 

التین به تاریخ شمسی تبدیل شد و سپس تاریخ نشر 
ساله تقسیم بندي شد که نتایج  10منابع به گروههاي 

  .ت آمده در جدول زیر ارائه شده استبدس
  

توزیع فراوانی انواع منابع اطالعاتی مورد استناد در .3جدول 
  پایان نامه هاي مورد بررسی

 تعداد استناد ها منابع اطالعاتی
درصد فراوانی 

 استنادها
 20/0 17 1310تا سال 

  20/0 17 1320تا  1311بین 
  25/0 22 1330تا  1321بین 
  83/0 72 1340 تا 1331بین 
  71/2 235 1350تا  1341بین 
  60/4 399 1360تا  1351بین 
  90/16 1466 1370تا  1361بین 
  61/62 5429 1380تا  1371بین 

  70/11 1015 1386تا  1381از سال 
  100 8672 کل سالها

  

یافته هاي پژوهش در جدول باال نشان می دهد که 
امه ها به ترتیب مربوط بیشترین منابع مورد استناد پایان ن

با  1380تا  1371به منابع اطالعاتی منتشره در سالهاي 
 1361درصد، منابع اطالعاتی منتشره در سالهاي  61/62
 7/11با  1386تا  1381درصد و از سال  9/16با  1370تا 

کمترین میزان استناد به . درصد از کل استنادات می باشد
و بین  1310ل از منابع منتشره در فاصله سالهاي قب

  . درصد از کل استنادات می باشد 4/0با  1320تا  1311
  

  میزان اثرگذاري منابع اطالعاتی
در این پژوهش براي تعیین میزان اثرگذاري هر یک از 
انواع منابع اطالعاتی مورد استفاده در پایان نامه ها، از 
شاخص تعداد استنادات به منبع مورد نظر در یک دوره 

تعداد کل پایان نامه هاي دفاع شده در همان معین به 
ساله دفاع  8با توجه به فاصله زمانی . دوره استفاده شد

دوره زمانی ) 1386تا سال  1379از سال (پایان نامه ها 
. سال در نظر گرفته شد 8مورد نظر در این تحقیق برابر 

سال میزان استناد به هر یک از انواع در جدول زیر در هر 
ردیف . ساله ارائه شده است 8منابع اطالعاتی در دوره 

جمع کل، میزان کل استنادات به هر یک از انواع منابع 
  . ساله نشان می دهد 8اطالعاتی را در دوره 
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  تعیین میزان اثر گذاري منابع مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسی. 4جدول

 پایان نامه هاي فارسی نشریات فارسی کتابهاي فارسی نشریات التین کتابهاي التین لسا
1379 44 46 186 79 16 
1380 19 65 215 124 21 
1381 43 23 182 126 16 
1382 25 26 156 161 26 
1383  39 11 224 157 49 
1384  35 9 489 221 65 
1385  10 17 203 139 51 
1386  17 1 141 88 26 

 270 1095 1796 198 232  جمع کل
 89/0 63/3 95/5 66/0 77/0  میزان اثر گذاري

طبق فرمول، شاخص اثرگذاري هر یک از انواع منابع 
نگاهی به . در ردیف آخر جدول باال محاسبه شده است
کتابهاي  که شاخص میزان اثرگذاري منابع نشان می دهد

پایان نامه هاي و  63/3، نشریات فارسی با 95/5فارسی با 
  را در پایان  بیشترین میزان اثرگذاري 63/3فارسی با 

میزان اثرگذاري نشریات  .نامه هاي مورد بررسی داشته اند
  .التین کمتر از سایر منابع بوده است

  

  میزان فوریت منابع اطالعاتی مورد استناد 
شاخص فوریت به عنوان مقیاسی جهت تعیین منابع 

قرار می گیرد که یکی از روشهاي  روزآمد مورد استفاده

در این پژوهش شاخص فوریت . تحلیل استنادي می باشد
برابر تعداد استنادات به منابع روزآمد در یک دوره یک 
ساله به تعداد پایان نامه هاي ارائه شده در همان سال 

روند محاسبات مربوط به شاخص فوریت در . .تعریف شد
ونه که مشاهده می شود همانگ. جدول زیر ارائه شده است
محاسبه شده  47/1برابر  1379شاخص فوریت در سال 

بدین معنا که در این سال به ازاي هر پایان نامه ارائه . است
منبع روزآمد مورد استفاده قرار گرفته  5/1شده، حدود 

  . است
  

  
  تعیین شاخص فوریت منابع مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسی. 5دول ج

ال دفاع س
 پایان نامه

پایان نامه 
دفاع شده 
 در هر سال

استناد به 
کتابهاي 

 التین

استناد به 
نشریات 

 التین

استناد به 
کتابهاي 
 فارسی

استناد به 
نشریات 
 فارسی

استناد به پایان 
 نامه هاي فارسی

تعداد کل 
استنادات 

 روز آمد

شاخص 
 فوریت

 47/1 62 1 29 18 5 9 42 1379سال 

 46/2 96 9 34 42 11 0 39 1380سال 

 97/0 34 2 13 14 2 3 35 1381سال 

 21/1 39 5 22 11 0 1 32 1382سال 

 08/1 49 6 24 16 0 3 45 1383سال 

 92/0 60 10 17 31 0 2 65 1384سال 

 50/1 39 14 13 10 2 0 26 1385سال 

 00/1 18 2 10 4 0 2 18 1386سال 

 31/1 397 49 162 146 20 20 302 کل سالها
  

شاخص فوریت براي منابع پایان نامه هاي ارائه شده 
نتایج بدست . ارائه شده است 5در هر سال، در جدول 

بیشترین میزان  1380آمده حاکی از این است که در سال 
استناد به منابع روزآمد صورت گرفته است به طوري که 
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مقدار شاخص فوریت براي پایان نامه هاي ارائه شده برابر 

محاسبه شده است یعنی به ازاي هر پایان نامه دفاع  46/2
منبع روزآمد مورد  5/2، حدود 1380شده در سال 

کمترین میزان شاخص فوریت . استفاده قرار گرفته است
  . می باشد 92/0با  1384مربوط به پایان نامه هاي سال 

  

  تعیین مجالت هسته 
طبق تعریف، مجالت هسته،آن گروه از نشریاتی 

د که بیشترین استنادها به آنها صورت گرفته است و هستن
همواره چند جایگاه نخست در صدر فهرست رتبه بندي را 
به خود اختصاص می دهند و تعیین تعداد دقیق آنها با 
  استفاده از قانون برادفورد و محاسبات مربوطه صورت 

  .می پذیرد
  

  تعیین مجالت هسته فارسی
ده در پایان نامه هاي تعداد نشریات فارسی استفاده ش

دوره کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نشریه بود که میزان استناد به  189همدان جمعاً برابر 
  . ارائه شده است 6هرنشریه در جدول 

براي تعیین تعداد مجالت هسته، ابتدا تعداد گروهها 
)k ( بر اساس رابطه بیشترین استناد صورت گرفته به یک
مورد  k=تعداد کل استنادات به نشریات فارسی/شریهن

بدین ترتیب با توجه به اینکه تعداد . محاسبه قرار می گیرد
مورد و بیشترین استناد به نشریه  1768کل استنادها برابر 

 6مورد بوده است لذا تعداد گروه ها برابر  309برابر 
 با توجه به تعداد گروه ها، مجالت به ترتیب. محاسبه شد

طبقه  6بیشترین استنادها، از زیاد به کم مرتب شده و در 
براي محاسبه ضریب ثابت . به صورت زیر هم قرار گرفتند

برادفورد، ستون هاي جدول تعریف و محاسبات الزم در 
  جدول انجام گرفت که نتایج بدست آمده در ادامه ارائه 

  .می شود
  

  

  ارسی مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسیمحاسبه ضریب برادفورد براي نشریات ف. 6جدول 

تعداد 
 مجالت

تعداد 
 استنادات

کل 
 استنادها

فراوانی تجمعی 
 تعداد مجالت

فراوانی تجمعی 
 کل استنادها

لگاریتم فراوانی 
 تجمعی تعداد مجالت

تعداد مجالت 
 در هر طبقه

تعداد 
استنادها در 

 هر طبقه

ضریب 
   bmبرادفورد

1 309 309 1 309 0 1 309 - 
1  245 245 2 554 69/0 1 245 1 
1  141 141 3 695 10/1 2 281 2 1 140 140 4 835 39/1 
1 110 110 5 945 61/1 

7 319 5/3 

1 54 54 6 999 79/1 
1 38 38 7 1037 95/1 
1 33 33 8 1070 08/2 
1 31 31 9 1101 20/2 
1 27 27 10 1128 30/2 
1 26 26 11 1154 40/2 
1 26 26 12 1180 48/2 

28 309 4 

2 23 46 14 1226 64/2 
1 22 22 15 1248 71/2 
2 17 34 17 1282 83/2 
1 15 15 18 1297 89/2 
1 13 13 19 1310 94/2 
2 12 24 21 1334 04/3 
2 11 22 23 1356 14/3 
2 10 20 25 1376 22/3 
1 9 9 26 1385 26/3 
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4 7 28 30 1413 40/3 
5 6 30 35 1443 56/3 
4 5 20 39 1463 66/3 
6 5 30 45 1493 81/3 

150 305 36/5 
14 4 56 59 1549 08/4 
25 3 75 84 1624 43/4 
39 2 78 124 1702 82/4 
66 1 66 190 1768 25/5 

آمده براي هرطبقه،  با توجه به مقادیر برادفورد بدست
  . ضریب ثابت برادفورد طبق فرمول زیر محاسبه شد

64.2
6
86.151 




k

bm
b

k

i
i

  
  : با جایگذاري مقدار ثابت برادفورد در رابطه

bnanR .)(   
در رابطه باال . محاسبه شد) n(تعداد مجالت هسته 

R(n)  ،تعداد کل استنادهاa  تعداد استناد به مجله با
تعداد  nضریب ثابت برادفورد و  bین استناد، بیشتر

بعد از جایگذاري مقادیر بدست . مجالت هسته می باشد
آمده در رابطه باال و حل معادالت الزم، تعداد مجالت 

  : هسته برابر
293.1 n  
بدست آمد که با توجه به بیشترین استنادات صورت  

  .دو مجله زیر شدندگرفته به نشریات، مجالت هسته شامل 
مورد  309نشریه معماري و شهر سازي با  .1
  استناد
 مورد استناد 245نشریه معمار با  .2

  
  رتبه بندي نشریات فارسی مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسی بر اساس میزان استنادها. 7جدول

 تعداد استناد ها عنوان منبع  نوع نشریات

 309 معماري و شهرسازي  هسته
 245 معمار

  پر استناد

 141 آبادي
 140 معماري و فرهنگ

 110 موزه ها
 54 پیام یونسکو

 38 هنر
 33 معماري ایران
 31 میراث فرهنگی

 27 هنر و مردم
 26  اثر

  

  تعیین مجالت هسته التین
بررسی هاي به عمل آمده در مورد تعداد نشریات 

ي دوره کارشناسی التین استفاده شده در پایان نامه ها
ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان نشان داد 

نشریه  34پایان نامه مورد بررسی، جمعاً  302که در بین 
التین مورد استناد قرار گرفته بود که در جدول زیر میزان 

همانند قسمت قبل . استناد به هرنشریه ارائه شده است
) k(ا تعداد گروهها براي تعیین تعداد مجالت هسته، ابتد

بر اساس رابطه بیشترین استناد صورت گرفته به یک 
محاسبه  k=تعداد کل استنادات به نشریات التین/نشریه

بدین ترتیب با توجه به اینکه تعداد کل استنادها به . شد
مورد و بیشترین استناد به نشریه  304نشریات التین برابر 

گروههاي مورد بررسی مورد بود، لذا تعداد  61التین برابر 
محاسبات انجام گرفته  14-4در جدول . بدست آمد 5برابر 

  .براي محاسبه ضریب ثابت برادفورد ارائه شده است
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  محاسبه ضریب برادفورد براي نشریات التین مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسی. 8جدول 

تعداد 
 مجالت

تعداد 
 استنادات

کل 
 استنادها

معی فراوانی تج
 تعداد مجالت

فراوانی 
تجمعی کل 

 استنادها

لگاریتم فراوانی 
تجمعی تعداد 

 مجالت

تعداد 
  مجالت 

 در هر طبقه

تعداد 
  استنادها در 

 هر طبقه

ضریب 
 برادفورد

1 61 61 1 61 0 1 61 - 
1 59 59 2 120 693147/0 1 59 1 
1 56 56 3 176 098612/1 1 56 1 
1 21 21 4 197 386294/1 

5 64 5 
1 13 13 5 210 609438/1 
1 12 12 6 222 791759/1 
2 9 18 8 240 079442/2 
1 8 8 9 248 197225/2 

26 64 2 .5 

1 5 5 10 253 302585/2 
2 4 8 12 261 484907/2 
4 3 12 16 273 772589/2 

13 2 26 29 299 367296/3 
5 1 5 34 304 526361/3 

ه به مقادیر برادفورد بدست آمده براي هرطبقه و با توج
طبق فرمول زیر، ضریب ثابت برادفورد بر اساس رابطه زیر 

  .  محاسبه می شود

44.2
5

2.121 



k

bm
b

k

i
i

  
  با جایگذاري مقدار ثابت برادفورد در رابطه 

bnanR .)(   
در رابطه . محاسبه می شود) n(تعداد مجالت هسته 

تعداد استناد به مجله  aتعداد کل استنادها،  R(n)باال 
 nضریب ثابت برادفورد و  bالتین با بیشترین استناد، 

بعد از جایگذاري مقادیر . تعداد مجالت هسته می باشد

بدست آمده در رابطه باال و حل معادالت الزم، تعداد 
  مجالت هسته برابر

293.1 n  
بیشترین استنادات صورت با توجه به . بدست آمد 

گرفته به نشریات التین، مجالت هسته شامل دو مجله زیر 
  .شدند
  مورد استناد 61با  Reviewنشریه  .1
  مورد استناد 59با  A+Uنشریه  .2

در این جدول  لیست نشریات هسته و پر استناد 
بر اساس . استفاده شده در پایان نامه ها، ارائه شده است

زینش مجالت التین در رشته این لیست می توان براي گ
  .معماري استفاده نمود

  

  رتبه بندي نشریات فارسی مورد استفاده در پایان نامه هاي مورد بررسی بر اساس میزان استنادها. 9جدول 
 تعداد استناد ها عنوان منبع  نوع نشریات

 هسته
Review 1 61 

a+u 2 59 

 پراستناد
ja 3 56 

Damos 21 
Record 4 13 

                                                        
١- Architectural Review 
٢- Architecture and Urbanis 
٣- The Japan Architecture 
٤- Architectural Record 
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  نتیجه گیري

در پاسخ به اولین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر اینکه 
هاي مورد  توزیع فراوانی انواع منابع در پایان نامه« 

هاي یافته »بررسی در سالهاي مورد نظر چگونه است؟
در کل پایان نامه هاي کارشناسی پژوهش نشان داد که 

، 1386تا سال 1379ارشد دفاع شده در بین سالهاي 
مورد استناد به چشم می خورد که  8672 مجموعاً

بیشترین میزان استناد مربوط به کتاب هاي فارسی با 
درصد کل استنادها می باشد  1/47مورد معادل با  4081

مورد استناد  1768بعد از کتب فارسی، نشریات فارسی با 
درصد کل استنادها، گزارشات و جزوات  3/20معادل با 

 4/9مورد استناد معادل با  815 تحت عنوان سایر موارد با
مورد استناد  725درصد کل استنادها و کتب التین با 

دزصد از کل استناد ها، به ترتیب بیشترین  4/8معادل با 
کمترین . ها می باشندپایان نامه منابع مورد استناد در 

میزان استناد به نشریات التین صورت گرفته است که 
درصد از کل استناد ها را  7/3میزان استناد به این منابع، 

  .تشکیل می دهد
در پاسخ به دومین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر 

است  نسبت زبانی منابع مورد استفاده چگونه« اینکه 
درصد از کل  2/87یافته هاي پژوهش نشان داد که  »؟

درصد استنادها به منابع  8/12استنادها به منابع فارسی و 
  .التین صورت گرفته است

ر پاسخ به سومین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر د
استفاده در  پوشش زمانی منابع اثرگذارمورد« اینکه 

یافته هاي  »پایان نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟
پژوهش نشان داد که بیشترین منابع مورد استناد پایان 
نامه ها به ترتیب مربوط به منابع اطالعاتی منتشره در 

درصد، منابع اطالعاتی  61/62با  1380تا  1371سالهاي 
درصد و از  9/16با  1370تا  1361منتشره در سالهاي 

  درصد از کل استنادات  7/11با  1386تا  1381سال 
کمترین میزان استناد به منابع منتشره در فاصله . می باشد

در  4/0با  1320تا  1311و بین  1310سالهاي قبل از 
  .صد از کل استنادات می باشد

ر پاسخ به چهارمین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر د
 در) التین -فارسی(میزان اثرگذاري کتب« اینکه 

از جدول  »پایان نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟

پژوهش چنین نتیجه می شود که میزان اثرگذاري  4
   77/0و کتابهاي التین برابر  95/5کتابهاي فارسی برابر 

ده می شود میزان اثرگذاري همان گونه که مشاه. می باشد
  .کتابهاي التین بسیار کم می باشد

در پاسخ به پنجمین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر 
در ) التین - فارسی(میزان اثرگذاري نشریات « اینکه 

از جدول  »پایان نامه هاي مورد بررسی چگونه است؟
پژوهش چنین نتیجه می شود که میزان اثرگذاري  4

 66/0و نشریات التین برابر  63/3 نشریات فارسی برابر
همان گونه که مشاهده شد همانند کتابهاي . باشدمی

التین، میزان اثرگذاري نشریات التین در پایان نامه ها نیز 
  .در حد بسیار کمی می باشد

در پاسخ به ششمین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر 
در  میزان اثرگذاري پایان نامه هاي فارسی« اینکه 

از جدول  »امه هاي مورد بررسی چگونه است؟پایان ن
پژوهش چنین نتیجه می شود که میزان اثرگذاري پایان  4

بدست آمد که در مقایسه با  89/0نامه هاي فارسی برابر 
  .سایر منابع فارسی از اثرگذاري کمی برخوردار است

در پاسخ به هفتمین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر 
 فاده با توجه به سال ارائهآیا منابع مورد است« اینکه 

از شاخص میزان فوریت  »پایان نامه روز آمد بوده اند؟
بیشترین  1380استفاده شد و نتایج نشان داد که در سال 

میزان استناد به منابع روزآمد صورت گرفته است بطوریکه 
مقدار شاخص فوریت براي پایان نامه هاي ارائه شده برابر 

به ازاي هر پایان نامه دفاع  محاسبه شده است یعنی 46/2
منبع روزآمد مورد  5/2، حدود 1380شده در سال 

کمترین میزان شاخص فوریت . استفاده قرار گرفته است
   92/0با میزان  1384مربوط به پایان نامه هاي سال 

می باشد یعنی به ازاي هر پایان نامه تقریباً یک منبع 
ان گونه که هم. روزآمد مورد استفاده قرار گرفته است

،  47/1برابر  1379مشاهده شد شاخص فوریت در سال 
، در 21/1برابر  1382، در سال 97/0برابر  1381در سال 

و درسال  5/1برابر  1385، در سال 08/1برابر  1383سال 
براي کل پایان . بدست آمد 1، شاخص فوریت برابر 1386

 1386تا  1379نامه هاي دفاع شده در فاصله سالهاي 
بدست آمد که با گرد کردن این  31/1اخص فوریت برابر ش

  عدد، مشاهده می شود که بطور متوسط در هر پایان نامه 
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مقایسه این . تقریباً از یک منبع روزآمد استفاده شده است

عدد با متوسط تعداد استنادها در هر پایان نامه که برابر 
استناد می باشد، نشان می دهد که نسبت منابع  7/28

04.0روزآمد در هر پایان نامه برابر، 
7.28

31.1
 است .

بنابراین از این محاسبات می توان نتیجه گرفت که در 
پایان نامه هاي مورد بررسی از منابع روزآمد استفاده نشده 

  . است
در پاسخ به هشتمین سوأل اساسی پژوهش مبنی بر 

ورد برادف مجالت هسته با استفاده از قانون«اینکه 
از قانون برادفورد براي محاسبه مجالت هسته  »کدامند؟

فارسی و مجالت هسته التین بطور جداگانه استفاده شد و 
نتایج تحقیق نشان داد که در پایان نامه هاي مورد بررسی، 
قانون برادفورد در مجالت فارسی مورد استناد صادق بوده 

نوان ع 9عنوان نشریه هسته،  2نشریه،  189و از مجموع 
نشریه جزو نشریات حاشیه قرار  178نشریه پر استناد و 

با توجه به بیشترین استنادات صورت گرفته به . گرفتند
  .نشریات، مجالت هسته شامل دو مجله زیر شدند

مورد  309نشریه معماري و شهر سازي با  .1
 استناد
 مورد استناد 245نشریه معمار با  .2

براد فورد در  در پایان نامه هاي مورد بررسی، قانون
 2نشریه،  34مورد نشریات التین صادق بوده و از مجموع 

نشریه  29عنوان نشریه پر استناد و  3عنوان نشریه هسته، 
با توجه به بیشترین . جزو نشریات حاشیه قرار گرفتند

استنادات صورت گرفته به نشریات التین، مجالت هسته 
  .شامل دو مجله زیر شدند

 مورد استناد 61با  Reviewنشریه  .1
  مورد استناد 59با  A+Uنشریه  .2
  

  پیشنهادات پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه 

  :می گردد
درصد پایین استفاده از منابع التین نسبت به منابع .1

فارسی ممکن است به دالیلی نظیر ضعف دانشجویان در 
عی در زبان انگلیسی یا در دسترس نبودن چنین مناب

ارتباط با رشته معماري باشد که پس از بررسی هاي به 
عمل آمده از وضعیت منابع موجود در کتابخانه دانشگاه 

آزاد همدان و مشاهده قدیمی بودن و ناقص بودن منابع به 
خصوص در حوزه نشریات پیشنهاد می شود دانشگاه به 
تهیه منابع روزآمد و نیز در خصوص نشریات به تهیه 

  ).11برطبق جدول ( هاي جدید  همت گمارد شماره 
نظر به اهمیت فهرست منابع و مآخذ هر اثر .2

پژوهشی به عنوان کتابشناسی تخصصی و استناد معتبر 
جهت انجام پژوهش هاي آتی، پیشنهاد می شود تا 
دستورالعمل استانداردي جهت تنظیم این بخش از پایان 

، دانشجویان این نامه به دانشجویان ارائه شود تا طبق آن
 .بخش را به شیوه اي علمی به نگارش درآورند 

با توجه به اشتباهات موجود در منابع و مآخذ مورد .3
بررسی به ویژه در حوزه منابع غیر چاپی که به دالیل 
متعددي نظیر ویژگی هاي خاص منابع الکترونیک در 
ناپایداري آدرس ها و اطالعات الکترونیکی و یا ضعف 

در شناسایی و استناددهی به منابع فوق، وجود دانشجو 
  دارد پیشنهاد می شود که اساتید راهنما و مشاور

هاي مرتبط را بررسی نموده و دانشجویان را به ارائه پیوند
اطالعاتی نظیر تاریخ بررسی اثر و نوشتن آدرس اینترنتی 

 طبق جدول بر( منابع به صورت دقیق و کامل سوق دهند
12.( 

ر فراوانی استناد به کتب و نشریات در تفاوت د.4
پژوهش انجام شده زیاد است و این در حالی است که 
نشریات علمی در هر رشته تخصصی حاوي اطالعات 
روزآمدتري هستند لذا پیشنهاد می شود دانشجویان را به 
استفاده و به کارگیري مقاالت علمی در تحقیقاتشان 

  ).10برطبق جدول (هدایت کرد
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62  :33 -48.  
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المعارف  دایره. »تحلیل استنادي«).1382(حري، عباس

 کتابخانه ملی: ، تهرانرسانی کتابداري و اطالع
  .1.جمهوري اسالمی ایران، ج 

بررسی رفتار استنادي « ).1381(،نرگس؛ نشاط______
هاي مندرج در مجله روانشناسی و  نویسندگان مقاله

علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 
مجله روانشناسی و علوم تربیتی . »1379

 .33- 1:  32.،شدانشگاه تهران
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انواع منابع اطالعاتی در پایان نامه هاي فارق 
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