تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای اارشناسی ارشد و داترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده
زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان سالهای 1934-1934
زهرا چاوشی نجفآبادی
احمد شعبانی





دریافت1933/49/31 :
پذیرش1933/43/34 :

چکیده
ژه

حاضو به بورس مآخذ اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوای دباش ه ادبیرا

اصهراش در ساارای  3172-3176م ودادد در ارن ژه

لروب دانشرک

دبانررای خرارج دانشرها

با اسدهاد اد رهش هتمیل اسدنادی 4306،اسردناد مدعمرق بره  30ارراش نامره

کارشناس ارش ه  1اراش نامه دکدوا مترد بورس ه هج.ره ه هتمیل قوار گوفت رژه
است ه در هج.ره ه هتمیل داد ا اد نوح اف.ار اکسل اسدهاد ش

اد نرتع هتصریه ه اد رهش کدرابسرنج

است در راسدای اسخ به سؤاال

ژه

ارن ندارج به دسرت امر :

کداب با  96/66درص باالهورن رقا اسدناد ه اراشنامه ا با  2/73درص ک.دورن رقا اسدناد را در میاش منابع دارن ؛ کشتر ابناش با 33/46
درص باالهورن رقا موبتط به متل نشو کدابرا ه دباش لوب با  93/78درص باالهورن رقا اسردناد را بره خرتد اخدصراص داد ؛ 10/60
درص اد کدابرا دارای شناسه اف.هد مصتح ه شارح ه 6/74درص اد کدابرا دارای شناسه افر.هد مدروجا مر باشرن ؛ بیشردورن میر.اش
اسدناد به کدابرا اد سا  3962به بع هخصتصاً اد 3963ها  3992صتر

گوفده است ه بین دماش نشو کدابرای هأایه ه هع اد اسدناد بره

انرا ،ضورب .بسده  r = -2/237حاصل ش که بیانهو .بسده بسیار ضعیف برین سرا نشروکدابرای هرأایه ه هعر اد اسردناد بره
انراست
واژههای الیدی :هتمیل اسدنادی ،اراش نامه کارشناس ارش  ،اراش نامه دکدوای هخصص  ،دباش ه ادبیا

 دانشجتی کارشناس ارش کداب اری ه اعاع رسان دانشها اداد اسام هاح

 .اش (نترسن مسئت ) chavoshi@gmail.com

 اسداد گوه کداب اری ه اعاع رسان دانشها اصهراشshabania@edu.ui.ac.ir .
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جسدجت ه مطااعه م شتد در و اثو مکدتب م.کن اسرت بره

مقدمه
ومنبع را مت.ل اعالاه نظیوم ااه ،کداب ،اراش نامه ،گ.ارش
مترد اسدهاد قوار گوفده باش

ارن امو اسدناد م گترن م.کن است چهتنه اسدناد در انتاع

م گودد(صر ر  )3172 ،اکثرو اندشرارا

اسرت

هغیو که درهریه رک اثوهت ی
نتل اسدناد هم

لم .سیا ه ای اد ارجالا

نتشده ا مدهاه

کدابشناخد دارنر ل.رل اسردناد

م یاس مناسب ه اساش اد ارهباط متضتل

ادلا را ه

نشاش دادش اسدهاد اد نظوره ای درهرواش ررا ندرارج یشرنرادی
اسدناد ،ارج نررادش

یشین به اسدناد م ودادن  ،در ارن صتر

بو نهتذ ه هأثیو کار ل.م خاص است کره در

گذشده انجاح ش

باش  ،ها ل.ل اسردناد شرناخده شر

ه ا ل.وکدابت ههأایف م باش (حوی،3170،ج)639 3
ارن ژه

را بوای کدابر اراش

فوا ا اهرد است ادانجاکه نترسن گاش بوای اثبرا

اشکار نترسن

لمل گتناگتش به هجوبه ای ،قتا را مکدتب اشار شتد ،که بره

در ص د است با اسردهاد اد رهش هتمیرل

اسرردنادی ،فروسررت مآخررذ اررراشنامرره ررای دهر ء هتصرریا
هک.یم را مشد.ل بو م اعع کارشناس ارش ه دکدوا در رشده
دباش ه ادبیا

لوب دانشها اصهراش در رک دهر ءش

ء

سرااه

( )3172-3176مترد بورس قوار د
رر ف کمرر ارررن ررژه

است ارن ل.ل ،یتن ی اسراش میراش اسرناد

 ،هتمیررل اسرردنادی مآخررذ

موهبط به هجرتد مر اهرد .چنرین ل.رل اسردناد لراه برو

اراشنامه ای فرارغ اادتصریاش رشردۀ دبراش ه ادبیرا

اسدهاد اد ارجاع ا بوای بوقواری ارهباط کارفود برا چرارچتب

دانشک ة دبراش رای خرارج دانشرها اصرهراش درسرا رای

هراد

 3172 -3176اسررت بررا اسرردهاد ادارررن رهش رفداراسرردنادی

گسدود هوی اد لما ،به نترسن
کشف ش

امکاش م د

ها دانر

نترسن گاش ،در ارن اراشنامه ا مشخص ختا

را ارائه ن.ار ه با ارن کار به هعیین اهاتررت رار

بپودادد ( ائت )3189،40 ،اسدناد ،رکر اد لناصرو شراخص در
براردی در هتایر اعالرا

نهارش لم .است ه ن

دارد

اسدناد اد اصت اساس هأایف لم .است ه اثروی در جامعرۀ
لم .با اقبا رهبوه م شتد که در رلارت اررن اصرل ،هراش
باش ه مطااب اسدناد ش

الدح در اش اثو ش

اسدتار ،گتررا ه

صورح باشن (ح ی )3173 ،
اموهد اردراب هت ی ا

لم .به عرتر ف.ارنر ای ره بره

اد ی

بوا .یت اش اف.هد م گودد ،در

گسدوش است ه بی

ارن راسدا جوراش برو هری اد اعالا
ارن اردراب

رک اد ا اف ل.ر ة

است فضای ج ر هت ی اه در حرتد مطااعرا

ی ار

اسدنادی ادج.مه شیت ار است کره اد بر ه

ها کنتش دسدختش هغییو ه هتت ش

است (ص ر ،

 )3172مطااعه اسدنادی را هتمیل اسدنادی رک اد مد اه هورن
فنتش کدابسنج است که دراش قتالر حراکا بورابطره میراش
م رک اسردناد د نر

3

(مردن) همر رک مترداسردناد( 0سرن )،
. Citing- document

ش

مروری بر مطالعات گذشته
ای مدع دی با اسردهاد اد رهش هتمیرل اسردنادی در

ژه

ارواش ه در خارج اد ارواش صتر

گوفده که به ا ا انرا اشرار

م شتد
اح .داد ( )3174در ژه ش به «بورس هضعیت اسدناد
در مآخذ اراشنامه ای دکدوای مع.اری ه شروسادی دانشرک ة
نو ای دربا اد ابد ا ها اراش سا  » 3173م رودادد مج.رتع
اسدناد ا در ده رشدۀ هتصیم  3340اسدناد م باش کدابررا برا
 76/0درص بیشدورن اسدناد را دارن بیشدورن اسدناد ا موبتط
به رشدۀ مع.اری با  378/6اسدناد ه ک.درورن انررا موبرتط بره

اسدنادی رک اد جنبه ای مررا اردرراب فعاایدررای هت ی راه
م باش مطااعا

لروب

1

رشدۀ شروسادی با  317/9اسدناد است بیشردورن دبراش اسردناد
ش

فارس ه سپس انهمیس م باش
مظهوی غوّبا ()3174در اراشنامۀ ختد هتت لنتاش«هتمیل

اسدنادی هطبی

اراش نامه ای دکدوای شی .دانشها هررواش ه

دانشها هوبیت م رس در سا ای » 3186 -3171به بورسر
. Cited- document
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2

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .سال اول ،شماره اول ،بهار 1939

ای منابع اعالاه مترد اسردناد ،ههاههررا هشربا درای

هرژگ

انرا در ده دانشها مر رودادد ندرارج نشراش مر د ر کره در
دانشها هرواش نشرورا

بو اساس می.اش اسدناد ه اسردهاد سرنجی

مر شرتن ه بروای

اشدواک ه خور اری ،اندخاب را حذف م شتن
1

ادهاری برا  70/9درصر ه کدراب برا

گرررتدش ( )0223در ژه شررر بررره هتمیرررل اسررردنادی

ادهاری برا

اراشنامه ای دکدوای رشده شی .در دانشرها اررااد اه رارت

4

 73/4درص ه کداب با  31/9درص بیشردورن اسردناد ا را بره

وداخت ندارج نشاش داد که اد مج.تع  1824اسردناد اسردخواج

ختد اخدصاص داد ان دباش اکثو اسدناد ا انهمیسر اسرت ه

با  73/7درص  ،بیشدورن

 33/3درص  ،ه در دانشها هوبیت م رس نشرورا

به منابع فارس بسیار کا اسدناد ش

است

ش

اد  12اراش نامه ،م اال

می.اش اسدنادا

ارسار ( )3173در اراشنامۀ کارشناس ارش ختد هتت

مجا

را به ختد اخدصاص داد انر ه سرپس کدابررا

با  7/4درص در رهبه دهح قوار دارن

لنررتاش«هتمیررل هتصرریه ه اسرردنادی مجمررۀ لمررتح هوبید ر ه

رد اُکرر  )0224( 3در ژه شرر هتررت لنررتاش «هتمیررل

رهانشناس دانشها شری چ.واش ا تاد ع سراارای  3133هرا

اسدنادی اراش نامه ای رشدۀ لمتح هوبیدر متجرتد درکدابخانرۀ

 »3171به ارن ندارج دست رافت کره اد مج.رتع  4328اسردناد

دانشها

اراات دادا 6در نیجوره در ساارای  »0220-3990بره

متجتد در  023لنتاش م ااره ،هعر اد اسردناد در رو م ااره 03

بورسر  82لنررتاش اررراشنامررۀ ارائرره شر

اسدناد بتد بیشدورن اسدناد ا در منابع فارس با  47/77درصر

کارشناس ارش متجتد در ارن دانشها وداخت ندارج نشراش

به کدابرا هعمق داشده اسرت در حراا کره در منرابع خرارج ،

داد که اد مج.تع  4230اسدناد ،باالهورن می.اش اسدناد به کدابررا

با  13/89درص بیشدورن اسدناد ا را دارا بتدن منرابع

رعن ح هد  62/1درص  ،سپس درهو اشکا متاد کدابخانرهای

مجا

در م طررع دکدرروا ه

خارج با  86/94درص برو منرابع فارسر برا  01/26درصر

بتد است مج.تع  37لنتاش مجمه مترد اسدناد قوار گوفده ان

غااب بتدن

که  30لنتاش مجمه رعن ح هد  66/8درص اد انرا در ارراال

سیمترا )3997( 3در ژه ش هتت لنتاش «هتمیل اسردنادی
برره لنررتاش رررک رهش برروای اردشرریاب مج.تلرره مجررا
مترداسرردهادة م رراال
بورسرر م رراال

امورکا مندشو ش

مدت

انر  6 ،لنرتاش مجمره رعنر حر هد

 11/1درص ر اد مر.دررورن مجررا

هت ی ر دانشررجتراش رهانشناس ر » برره

در دمینررۀ لمررتح هوبیدرر

م باشن
اشرروف شررورف 8ه خاا ر مت.ررتد )0224( 7در ژه ش ر

هت ی رر دانشررجتراش دهر کارشناسرر ه

کارشناس ارش رشدۀ رهانشناس دانشرها مرورس 0هاقرع در

هترت لنررتاش «هتمیررل اسرردنادی ده مجمررۀ سرردۀ اقدصررادی

ف بورس هضعیت

اکسداش » به بورسر رفدرار اسردنادی نترسرن گاش م ااره رای

در کدابخانررۀ دانشررک ة رهانشناسرر ارررن

من رج درارن ده مجمه وداخدن  ،اد و مجمه  7لنرتاش ن.تنره

اراات هه.اس وداخت ارن ژه
مج.تلرره مجررا

با

دانشها انجاح ش ندارج نشاش داد کره مرؤثوهورن ه واسردهاد
هورن مجا

مرترد نیراد دانشرجتراش اررن رشرده بره هسریمۀ

کدابخانه خور اری ه نهر اری ش
متضتلا

ان لنراهرن مجاهر کره

موبتط به انرا در کدابخانه ک.دو مترد اسدهاد قروار

گوفده ان به لنتاش مجا
مجا

اندخاب ش  ،ندرارج بورسر اررن ده مجمره بره نراح رای

باا ت بروای دهرة ج رر اشردواک

The

) Pakistan Development Review (PDRو The Pakistan
) Economic and Social Review (PESRنشراش مر د کره

بی

اد  32درص اسدناد ا به کدابررای اصرم همررا در اررن

دمینه بتد است ،نترسن گاش بیشدو اد کدابرای خارج اسدهاد

اندخاب نش ن  ،رعن با اسدهاد اد ارن رهش ،مجا
. Gooden
. Ohio state university

3
4
5

. Rose B. Okiy
. The Library, Delta State University
7
. Muhammad Ashraf Sharif
6

. Margaret J.Sylvia
. Marys University
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کود ان  ،دباش اکثرو اسردناد ا بره منرابع انهمیسر برتد اسرت،
.چنین  48درص اد اسدناد ا مدعمق به مجمرۀ  PDRدر عر

ساارای مترد بورس چ ر است؟

رک دهرة  3سااه بتد  ،که در م ارسه با مجمرۀ PESRف رط 03
درص اد اسدناد ا را به ختد اخدصاص داد است
ارررر ادش 3ه کتاشوسرردا )0228( 0در ژه شرر هتررت
لنتاش « هتمیل اسردنادی ارهباعرا

لم.ر در مجمرۀ

Vishnu

 »Kumar Kulshresthaبا اسدهاد ادرهش هتمیرل اسردنادی بره
بورس ارن مجمه درعر سراارای  3970هرا  3993وداخدنر ،
ندارج نشاش داد که منابع اصم اعالا  ،کدابرا ه منابع مندشرو
ش

درعت نیا قوش ی

کشتر ای اراال
هأایف م اال

م باشن  ،نترسن گاش بره هوهیرب اد

مدت

امورکا ،کانادا ه اا.اش بیشدورن سررا

ارن مجمه را داشده ان  ،نترسن گاش کشرتر نر

در رهبۀ هدا ارسا م اال

حاصل م گودد ،ارن است کره مطااعرا

یشینه را

حتد ای مخدمف نشاش داد که منرابع دسردیاب مت رین بره
اعالا

اسرت مرثاً در

حررتد ررای لمررتح انسرران رفدررار اسرردنادی نترسررن گاش در
ا ه عوح ای هت ی اه انجاح ش

ژه
هنشورا

کداب م ار اسرت

ادهاری در موحمۀ بع ی قوار دارد در حراا کره در

حتد لمتح ،بیشردورن میر.اش اسردنادا

بره م راال

مجرا

م باش ه سارو منابع در رهبه ای بع ی قوار دارن ارن متارد
در رافده ای ارن ژه
م ارسه ار نی .صتر

چ ر است؟
 3هتدرع فواهان کدابرا بو اساس هع اد دفعا

اسردناد بره

اش چ ر است؟
 6هتدرع فواهان کدابرای اسدناد ش

اد جرت مترل نشرو

چهتنه است؟
 8هتدرع فواهان کدابرای اسدناد ش

اد جرت سرا نشرو

چهتنه است؟
 7با متاسربۀ ضرورب .بسرده هعیرین شرتد چره نرتع
ههع اد اسدناد به اش هجتد دارد؟

هتمیرل اسردنادی در

در حتد ای مخدمف لمتح ،مدهاه

 4هتدرع فواهان انتاع منابع ه هع اد اسردناد بره رو ررک

.بسده میاش سا نشرو ه کدابررای مرترد اسردنادهاقع شر

به ارن مجمه قوار دارن

در رک ج.ع بن ی کم  ،ندیجه ای که اد بورس

 1هتدرع فواهان انرتاع منرابع بره ههکیرک دبراش در عر

مترد هتجه قوار ختا ر گوفرت هرا
گیود

 9هتدرع فواهان سا نشو کدابرای مترد اسدناد هاقع شر
به ههکیک متل نشو انرا چهتنه است؟
 32هتدرع فواهان نترسن گاش بو اساس دفعا

اسردناد بره

کداب اش نترسن گاش چ ر است؟
 33هتدرع فواهان سروشناسره ه شناسرۀ افر.هدة کدابررای
مترد اسدناد چ ر است؟
 30هتدرع فواهان نشورا

مرترد اسردناد قروار گوفدره بره

ههکیک دباش چ ر است؟
روش پژوهش ،جامعۀ آماری ،شیوه گردآوری اطالعالات و
روش تج یه و تحلیل دادهها
ارن ژه

اد نتع هتصیه است ه با اسدهاد اد رهش هتمیل

اسدنادی که رک اد رهشرای لماسنج است ،صتر

پرسشهای پژوهش

ذروفده

است هتمیل اسدنادی رهش است مشرد.ل برو سراخت ه بره

 3هع اد اراشنامه ای مترد بورس در ع سراارای  3172-3176کارگیوی هع ادی اد شاخص ای هأثیو ،اثوگرذاری ررا کیهیرت
کار لم .که اد داد ای اسدنادی من رج در اندشرارا

چ ر است؟

حاصل م شتد (متئ  )3178،بوارن اسراس میر.اش اسردناد ای

 0هتدرع فواهان انتاع منابع در اراشنامه ای مترد بورس

متجتد در اراشنامه ای هتصیا

در ساارای مترد نظو چ ر است؟
. Sudharma Haridasan
. Vishnu Kumar Kulshrestha

لم.ر

هک.یم  ،شامل کارشناسر

1
2
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ارش ه دکدوا در رشده دباش ه ادبیا

لوب دانشک

ن.تدار ار هریه ههنظیا ش ها در هج.رره ههتمیرل رای الدح،

دباش رای

مترد اسدهاد قوار گیون

خارج دانشرها اصرهراش در سراارای  3172-3176سرنجی
م شتد در ارن ژه
دست ام

ابد ا به هتصیف ک.ور اعالرا

وداخده ش  ،سپس با هتجه بره سرؤاال

به هتمیل رافده ا مبادر

مج.تع  33جم اراشنامه م باش که ع سرا

شررامل کمیرره اررراشنامرره ررای

دانشجتران است که در رشده دباش ه ادبیا
دانشک

رژه

عبق داد ای حاصل هع اد ارراشنامره رای مرترد بورسر در

گودر

جامعررۀ امرراری ررژه
سا

بره

یافتههای پژوهش
رای -3176

 3172هتسط دانشجتراش رشده دباش ه ادبیرا لروب دانشرها
اصهراش دفاع ش است ،که اد ارن هعر اد  30جمر در م طرع

لوب در فاصرمه

ای  3172-3176در م طع کارشناس ارشر ه دکدروا اد

کارشناس ارش ه 1جم درم طع دکدوا م باش
بواساس ج ه ش.ار  3اد مج.تع  3379لنرتاش اد کمیره

دبانرای خارج دانشها اصهراش فارغ اادتصیل ش

ان هع اد ارن اراشنامه ا  33جم است که  30جم موبتط بره

منابع متجتد شامل کداب ،مجمه ،رهدنامره ه ارراشنامره؛ 3316

م طع کارشناس ارش ه  1جم در م طع دکدروا نتشرده شر

لنتاش کداب مترد اسردناد ژه شرهواش قروار گوفدرهاسرت کره

است اراش نامه ای م.بتر در کل ،هع اد  4306اسدناد اد انررا

 96/66درص اد کل لناهرن منابع را به خرتد اخدصراص داد

اسدخواج ه مترد بورس قوار گوفت

ان ؛  13لنتاش مجمه متجتد مترد اسدناد معاد 0/02درصر اد

برو اسراس رهش هتصریه
رهش اماری در ارن رژه
بتد که اد فواهان  ،درص  ،ن.تدار ،ه ج ه برو جتر شر

کل لناهرن منابع را بره خرتد اخدصراص داد انر ؛ .چنرین 3
لنتاش رهدنامه متجتد که هتسط مت رین مرترد اسردناد قروار

است با اسدهاد ادهعورف مدغیو ا برو رهی نروح افر.ار Excel
کار ه اهح رافت ،هاعالا

گوفدهان که معاد 2/13درص اد کل لناهرن منابع را به خرتد

موبتط بره اسردناد ای متجرتد در

اخدصاص داد ان ؛ ه  31لنتاش اراش نامه متجتد مرترد اسردناد

مآخذ اراشنامه ای مترد بورس در نوح اف.ار اماری Excel

معاد 2/73درص اد کل لناهرن منابع را به ختد اخدصاص داد ان

هارد ش سرپس اعالرا گروداهری شر  ،دسرده بنر ی ه
شرر.ارش گودررر هداد ررای حاصررل درقااررب جرر اه ه

در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای 3172-3176

جدول  .1هتدرع فواهان نتع منابع اسدناد ش
نتع منبع

کداب

مجمه

رهدنامه

اراشنامه

ج.ع

هع اد

3316

13

3

31

3379

درص

96/66

0/00

2/13

2/73

322
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0
پ ي ن ن مه

نمودار  .1هتدرع درص نتع منابع اسدناد ش

62

رو

ن مه

مجله

ك ب

در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا درعت سا ای 3172-3176
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عبق ن.تدار  3کداب بیشدورن هع اد لنراهرن رعنر 96/66

فارس ه لوب بتد ؛ .چنرین  1لنرتاش کدراب معراد 2/39

درص اد کل اسدناد ا را بره خرتد اخدصراص داد انر ؛ سرپس

درص هجتد دارد که به سارو دبانرا مر باشرن اد مج.رتع 13

با  0/00درص در موهبه دهح ؛ اراشنامه را برا  2/73در

لنتاش مجمه متجتد 8 ،لنتاش مجمه معاد  02درص بره دبراش

موهبه ستح ؛ هسپس رهدنامه ا با 2/13درص درها سین موهبره

فارس ؛ 06لنتاش مجمه معاد  84/07درص به دباش لوب ؛ه 0

هع اد لناهرن قوار م گیون

لنتاش مجمه معراد  3/80درصر بره دبراش انهمیسر متجرتد

مجا

مر شرتد اد مج.رتع

م باش اد مج.تع  3لنتاش رهدنامه متجرتد رو  3لنرتاش بره

اشچنانکه اد ج ه ش.ار  0مشا

3316لنتاش کدراب متجرتد 338 ،لنرتاش کدراب معراد 8/60

دباش لوب م باش ه اد مج.تع  31لنتاش اراشنامره متجرتد،

درص به دباش فارس ؛3433لنتاش کداب معاد  93/78درصر

 33لنتاش اراش نامه معاد  74/60درص به دباش فارسر ؛ه 0

به دباش لوب ؛ه  3لنتاش کداب معاد  2/10درص

لنتاش اراش نامه معاد  33/17درص به دباش لوب مر باشرن

ا به دبراش

که مترد اسدهاد مت ین قوار گوفدهان

فارس ه ا به دباش لوب است که شامل فو نا ای دهدبانه

جدول  .3هتدرع فواهان ه درص نتع منابع به ههکیک دباش در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای 3172-3176
فارس

دباش

لوب

فارس ه لوب

انهمیس

سارو دبانرا
ج.ع

نتع منبع

هع اد

درص

هع اد

درص

هع اد

درص

هع اد

درص

هع اد

درص

کداب

338

8/60

3433

93/78

___

___

3

2/10

1

2/39

3316

مجمه

8

02

06

84/07

0

3/80

___

___

___

___

13

رهدنامه

___

___

3

322

___

___

___

___

___

___

3

اراشنامه

33

74/60

0

33/17

___

___

___

___

___

___

31

مر شرتد کدراب

مترد اسدناد قوار گوفدرهانر رهدنامره را شرامل  3لنرتاش

اش چنانکه در ج ه ش.ار  1مشا

 3316لنتاش مر باشرن کره 98/6

م باشن که  2/38درص اد کل اسدناد ا را به ختد اخدصراص

درصر اد کررل اسرردناد ا را برره خررتد اخدصرراص داد انر هدر

داد ان ر ه در مج.ررتع  8بررار مررترد اسرردناد قوارگوفدررهان ر ه

ای مترد اسدناد هاقع ش

مج.تع  4206بار مترد اسدناد قوار گوفدهان

.چنین مجا

اراش نامه ا که  31لنتاش را شامل م شتن  2/31درص اد کل

مترد اسدناد دارای  13لنتاش م باشن کره  3/8درصر اد کرل

اسدناد ا را به ختد اخدصاص داد ان کره در مج.رتع  00برار

اسدناد ا را به ختد اخدصاص داد ان هدر مج.تع  83بار

مترد اسدناد قوار گوفدهان

جدول  .9هتدرع فواهان ه د رص انتاع منابع ه هع اد اسدناد به و ک اح اد انرا در اراش نامه ای
کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای 3172-3176
نوع منبع

تعداد عناوین منابع

تعداد استناد به منابع

درصد

اتاب

3316

4206

37/4

مجله

13

83

1/7

روزنامه

3

8

4/17

پایاننامه

31

00

4/69

جمع

1633

0134
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رو ن مه

ك ب

مجله

نمودار  .3هتدرع درص انتاع منابع ه هع اد اسدناد به و ک اح اد انرا در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا

ای 3172-3176

عبق ن.تدار ،0کداب ا بیشردورن میر.اش اسردناد رعنر 98/6

اسدناد ش است که در کل اد اد مج.تع  4206بار اسدناد

برا  3/8درصر در موهبره دهح

به

درص اد کل اسدناد ا؛ مجرا

به کداب ا 464 ،بار اسدناد را به ختد اخدصاص داد ان

هع اد اسدنادا ؛ ارراشنامره را برا  2/31در موهبره سرتح قروار

.ین هوهیب بو اساس ج ه ش.ار  74 ،4لنتاش کداب

م گیون ؛ در نرارت رهدنامه ا با  2/38درص ک.درورن میر.اش

که در

اسدنادا

هجتد دارد که به و ک اح اد انرا  1بار اسدناد ش

مج.تع  030بار اسدناد به کداب ا را به ختد اخدصاص داد -

را به ختد اخدصاص داد ان
م شتد ادمج.تع

ان در نرارت لناهرن هجتد دارن که به و ک اح اد انرا 12

در ج ه ش.ار . 4انهتنه که مشا

کل  3316لنتاش کداب؛ 972لنتاش کداب هجتد دارد که به

است در مج.تع

وک اح ادانرا ا بار اسدناد ش

بار 13 ،بار 13 ،بار ،ه را  44بار اسدناد ش

است که در کل اد مج.تع

هع اد کل لناهرن کداب ای مترد اسدناد قوار گوفده 3316

 4206بار اسدناد 972 ،بار اسدناد را به ختد اخدصاص داد -

لنتاش کداب است که در کل  4206بار اسدناد به ارن لناهرن

ان  010لنتاش کداب هجتد دارد که به و ک اح اد انرا  0بار
جدول .0هتدرع فواهان کداب ا بو اساس دفعا

صتر

گوفدهاست

اسدناد در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا

تعداد عناوین اتابها

تعداد دفعات استنادها

تعداد ال استناد به اتاب

334

3

334

393

0

040

30

1

363

1

12

94

1

13

91

3

10

40

1

13

96

1

00

00

اش چنانکه اد ج ه ش.ار  3مشرا

ای 3172-3176

مر شرتد در اررن

کشتر ابناش معاد  33/46درص اد مج.تع کل اسدناد ا را بره

ج ه کداب ا بو اساس متل نشو مرترد بورسر قوارگوفدره،

ختد اخدصاص داد است  683متل نشو موبتط به کداب رای

عبررق ج ر ه م.بررتر در مج.ررتع  4206متررل نشررو متجررتد

کشتر ارواش معاد  38/17درص اد مج.تع کل اسدناد ا را بره

م باش که اد ارن هع اد  0106متل نشو موبتط به کداب رای

ختد اخدصاص داد است  627متل نشو موبتط به کداب رای
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کشتر مصومعاد  33/83درص اد مج.تع کل اسردناد ا را بره

اخدصاص داد انر ه .چنرین  43مترل نشرو نامشرخص اد

ختد اخدصراص داد اسرت در موهبره رای رارین کشرتر ار

مج.تع کل متل نشو کداب ا هجتد دارد که  3/24درصر اد

ماحظه م شتد که به هوهیب  ،0 ،1ه 3متل نشو را بره خرتد

کل اسدناد ا را به ختد هخصیص داد است

جدول  .6هتدرع فواهان ه درص کداب ا اد حیث متل نشو در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای
3172-3176
اشور

ج ه ش.ار  6نشاش م د

تعداد استناد

درصد

لبنان

0106

66/04

ایران

683

17/93

مصر

627

16/76

عمان

1

4/14

هندوستان

0

4/43

قطر

3

4/44

بی جا

01

1/40

که در مج.رتع  3316لنرتاش

بین سا ای  3913-3962اندشاررافده؛  778لنتاش ادکداب

کداب هتسط مت ین مترد اسدناد قوار گوفده اسرت  37لنرتاش

ای مترد اسدناد ،معراد  38/8درصر برین سراارای -3992

اد کداب ای مترد اسدناد مت ین معاد  3/0درصر  ،قبرل اد

 3963اندشار رافده؛ .چنین  323لنتاش اد کدراب رای مرترد

سا  3922اندشار رافده؛ 03لنتاش اد کداب رای مرترد اسردناد

اسدناد،معاد  10/77درص بع اد سا  3992اندشار رافدهانر
.چنین  33لنتاش اد کدراب رای مرترد اسردناد ژه شرهواش

مت ین ،معاد  3/4درص بین سراارای  3922-3912اندشرار

معاد  2/80درص فاق هاررخ نشو سدن

رافده؛  94لنتاش اد کداب ای مترد اسدناد ،معاد  6/3درصر
جدول  . 4هتدرع فواهان سا نشو کداب ای اسدناد ش

در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای

3172-3176
درصد

اتاب ها

سال های نشر

4/73

33

بی تاریخ

1/3

37

قبل از 1344

1/0

03

1344-1394

4/1

94

1391-1344

67/7

778

1341-1334

93/33

323

 1334به بعد

144

1694

جمع
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قبل

1900-1930

نمودار .9هتدرع درص سا نشو کداب ای اسدناد ش

ي

1900

ريخ

در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای

3172-3176

عبق ن.تدار 1بیشدورن می.اش اسدناد در فاصرمه سرا رای -3992

بار ،به  16لنتاش کداب بین  8ها  7بار ،به  04لنرتاش برین  9هرا 32

 3963است که  38/8درص اد کل اسدناد ا را به ختد اخدصراص داد

اسرت

بار ،ه به  84لنتاش کداب بیشدو اد  32بار اسردناد شر
.چنین در ج ه  8شا

ه ک.دورن می.اش اسدناد قبل اد سا  3922است که ح هد  3/0درصر
اد کل اسدناد ا م باش

هع اد لنراهرن کدراب رای مرترد

اسدناد در ساارای نشومترد نظو م باشیا ،بوای مثا  37لنتاش

ج ه ش.ار  8در .کود دهج ه شر.ار  4ه  6اسرت جر ه

ادکداب ای مترد اسدناد ژه شهواش قبل ادسا  3922اندشار

ش.ار  8نشاش م د به  3030لنتاش کداب بین  3ها  0بار اسدناد ش

رافدهان  ،درحاا که  778لنرتاش اد کدراب رای مرترد اسردناد

است به 309لنتاش کداب بین  1ها  4بار ،به  63لنتاش کداب بین  3هرا 6

ژه شهواش بین سا ای  3963-3992اندشار رافدهان

جدول  7هتدرع فواهان سا نشو کداب ای مترد اسدناد قوار گوفده ه هع اد دفعا

اسدناد به انرا در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا

ای

3172-3176
جمع ال

 14به باال

3-14

7-3

6-4

9-0

1-3

11

3

___

___

0

___

7

بی تاریخ

13

___

3

3

3

1

30

قبل از 1344

31

___

___

3

4

6

32

1344-1394

30

0

4

3

6

30

63

1391-1344

337

42

30

02

14

89

820

1341-1334

323

13

8

9

34

09

433

 1334به بعد

3316

84

04

16

63

309

3030

جمع ال

اش چنانکه درجر ه شر.ار  7مشرا
اسدنادا

تعداد استناد

مر شرتد هعر اد

مندشو ش

سال نشر

در کشتر ابناش ب هش هاررخ نشو سدن 31 ،بار قبل

متجتد در فاصمه ای دمان معین ،با هتجه به مترل

اد سا 3922؛  08بار در فاصمه سا رای 3922 -3912؛ 320

نشوموبتعه مشخص م شتد ،بوای مثا اد مج.تع کرل 4206

بار در فاصمه سرا رای 3913-3962؛  3423برار در فاصرمه

بار اسدناد به کداب ا 0106 ،باراد اسردناد بره کدراب را ،مترل

سا رای 3963-3992؛ ه  868مرترد اش بعر اد سرا 3992

نشوشاش کشتر ابناش م باشر کره  30برار اد اررن اسردناد ای

مندشو ش ان

64

تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای اارشناسی ارشد و داترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان...

جدول  .3هتدرع فواهان سا نشو کداب ای مترد اسدناد قوار گوفده به ههکیک متل نشو انرا در اراش نامه ای کارشناس ارش ه
دکدوا در سا ای 3172-3176
سال نشر
محل نشر

بی تاریخ

قبل از 1344

1394-1344

1344 -1391

1334 -1341

لبنان

30

31

08

320

3423

868

3934

ایران

7

7

4

13

087

117

471

مصر

7

13

30

39

919

169

443

اش چنانکرره اد ج ر ه شرر.ار  9مشررا
نترسن

 1334به بعد

جمع

هجتد دارن که به کداب هأایه

 3بار اسدناد ش

نترسن گان را مشا

م ر شررتد 676

م کنیا که هع اد دفعا

اسدناد بره

و ک اح اد انررا ف رط

کداب ای هأایه انرا 44بار43 ،بار 48 ،برار 49 ،برار ،ه ررا 73

اد مج.تع کرل

بار بتد است،که نترسن گاش ارن کدابرا به هوهیرب لبارهنر اد:

است. ،چنین  348نترسن

شتق ضیف ،إبن منظتر مت .بن مکوح ،رع تب امیل بر رع،

نترسن گاش مترد اسدناد ،هجتد دارن که به کداب رای هرأایه

لب اهلل بن مسما إبن قدیبه اا رنتری ،ه ج.ا اا رن إبن شراح

و ک اح اد انرا  0برار اسردناد شر اسرت ه کدراب رای اررن

األنصاری

نترسن گاش در مج.تع  094بار مترد اسدناد قوار گوفدهان
جدول  .3هتدرع فواهان نترسن گاش بواساس دفعا

اسدناد در اراشنامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای

3172-3176
تعداد نویسندگان

تعداد دفعات استنادها

تعداد ال استناد به اتابهای نویسندگان

434

3

434

107

0

330

1

44

00

1

43

06

1

48

07

1

49

03

1

31

31

ج ه ش.ار  32بیانهو ارن متضتع است که  900لنرتاش

مج.تع کل لنتاش را لراه برو سوشناسره مؤارف دارای

اد کداب رای مرترد اسردناد ،دارای سوشناسره مؤارف معراد

شناسه اف.هد مصرتح ه شرارح معراد 10/60درصر اد کرل

 62/20درص ادکل اسدناد ا ؛ 7لنتاش ادکداب ای مترد اسدناد

اسدناد ا؛ ه  323لنتاش کدراب اد مج.رتع کرل لنراهرن مرترد

شامل کداب ای هنااهان ه اسر.ان بر هش سوشناسره مؤارف
معرراد 2/30درص ر اد کررل اسرردناد ا؛  323لنررتاش کدرراب اد

اسدناد هجتد دارن که لاه بوسوشناسه مؤارف دارای شناسره
اف.هد مدوجا معاد 6/74درص اد کرل اسردناد ا را بره خرتد
اخدصاص داد ان
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جدول  .14هتدرع فواهان ه درص سوشناسه ه شناسه اف.هد کداب ای مترد اسدناد در اراشنامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای
3172-3176
سرشناسه و شناسه اف وده

تعداد

درصد

سرشناسه مؤلف

900

62/20

شناسه اف وده مصحح وشارح

323

10/60

شناسه اف وده مترجم

323

6/74

بدون سرشناسه (اتابهای تنالگانی و آسمانی)

7

2/30

جمع

1694

322

70
60
50
40
30
20
10
0
دون س شن سه

شن سه فزوده
م جم

س شن سه مولف

شن سه فزوده
مصحح و ش رح

نمودار 0هتدرع درص سوشناسه ه شناسه اف.هد کداب ای مترد اسدناد در اراش نامه ای کارشناس ارش ه دکدوا در سا ای
3172-3176

نتیجهگیری
عبق ن.تدار 4بیشدورن می.اش اسدناد موبرتط بره کدراب رار
است که دارای سوشناسه مؤارف مر باشرن کره حر هد 62/20

در راسدای اسخ به سؤا اه ژه
نشاش م د

 ،ندارج بره دسرت امر

کره وسرا برو میر.اش دانشرجتراش رشرده دبراش

درص است ،سپس کداب ار که دارای شناسه اف.هد مصتح-

هادبیا

شارح م باشن با  10/60درصر قروار مر گیونر ه رس اد اش

دانشها ا اف.ار

کداب ار که دارای شناسه افر.هد مدروجا مر باشرن برا 6/74

جامعررۀ لم.ر ه دانشررها

درص جای گوفدره ه کدراب رای بر هش سوشناسره مؤارف برا

همطوح شر ش درسرطح برین اا.ممر بره هراش ه کتشر

2/30درص ک.دورن می.اش اسدنادا

رابه ختد اخدصاص داد ان

در اسخ به هتدرع فواهان نشورا

هت ی ا

لوب اف.هد مر گرودد ه در هاقرع ظوفیرت رذروش
م راب  ،ارن اموگترای ارن مطمب است کره
کشررتر جرررت رشر ه یشرروفت
ه

بیشدوی درارن دمینه لم .نیادمن است

مترد اسدناد قوار گوفده

داد ای حاصل دربار انتاع منابع در اراش نامه ای مترد

به ههکیک دباش  ،در مج.تع  8لنتاش مجمه دباش فارس  38بار

بورس  ،گترای ارن مطمب است که اد  3379لنتاش متجرتد اد

مترد اسدناد ،دهلنتاش مجمه انهمیس دباش در مج.تع  1بار

کمیه منابع ،کداب با  3316لنتاش بیشردورن لنراهرن را در برین

مترد اسدناد ،ه  06لنتاش مجمه دباش لوب هجتد دارن که در

منابع به ختد اخدصراص داد ه ژه شرهواش بیشردو اد کدراب

مج.تع  33بار مترد اسدناد قوار گوفدهان

66

اسدهاد کود ان

س اد کداب مجا

با  13لنتاش ،اراشنامه ا
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با  31لنتاش؛ ه رهدنامه ا با  3لنتاش در رهبه ای بع ی جرای

در موهبه ها سین قوار م گیون  ،که به هوهیب کداب ا،

است در م ارسره

مجا  ،اراشنامه ا ه سپس رهدنامه ای دباش لوب بیشدورن

یشین رد اُک ( ، )0224باالهورن می.اش اسردناد را

بنابوارن م هتاش ندیجه

م گیون که مترد اسدهاد مت ین هاقع ش
با هت ی ا

به کدابرا رعن ح هد  62/1درص ،ه سرپس بره درهرو اشرکا

می.اش لناهرن منابع را شامل م شتن

گوفت که کداب ا بوای ژه شهواش ارن رشده در گوه

متاد کدابخانه ای بیاش کود است. ،چنین اح.ر داد (،)3174

امتدش دباش ه ادبیا

باالهورن می.اش اسدناد را به کداب ا با  76/0درص معوف کود

نسبت به سارو انتاع منابع ادگسدودگ متضتلا

است ،بنابوارن در حتد لمتح انسران ه نرو بیشردورن میر.اش

بوختردار بتد ان  ،اما سارو منابع با هجتد رهد ام بتدش ه

اسدنادا

را کدابرا به ختد اخدصاص داد ان

کا مترد اسدناد قوار گوفدهان

که اد مج.تع کل کدابرا ،مجا  ،رهدنامره را ،ه

ارا ش نامه ای مترد اسدناد ،کدابرای دباش لوب با  3433لنتاش
معاد  93/78درص  ،مجا

ه مطااب

ج ر هو بتدش نسبت به کداب ا رش مت هدی داشده ه خیم

در دمینه هتدرع فواهان انتاع منابع به ههکیک دباش  ،ندرارج
نشاش م د

لوب رغبت بیشدوی را بو انهیخده ه

دباش لوب با  06لنرتاش معراد

در دمینه هتدرع فواهان کداب ا بو اساس هعر اد دفعرا
اسدناد به انرا ،ندارج حاصل گترای ارن مطمب اسرت کره رهبره
اه در بین کدابرا اد نظو می.اش اسدنادا  ،کداب اسرت کره 44

 84/07درص  ،ه رهدنامه ای دباش لوب با  3لنرتاش بیشردورن

بار مترد اسدناد قوار گوفده است ه  972لنرتاش کدراب هجرتد

می.اش لناهرن متجتد را بره خرتد اخدصراص داد انر  ،چرتش

دارن که و ک اح اد انرا ف ط  3بار مترد اسدناد قوار گوفده ان

هت یق متجتد موبتط به رشده دباش ه ادبیا

لروب مر باشر

دباش لوب در بین سارو دبانرا ،دباش غااب متستب م شرتد ه
بیشدورن می.اش لناهرن را به ختد اخدصاص داد است ه رس

ه ک.دورن می.اش اسدنادا
م ارسه با هت ی ا
اسدنادا

را بره خرتد اخدصراص داد انر ،در

یشین اح .داد ( )3174بیشردورن میر.اش

را به کداب رشده مع.اری ه ک.دورن اش را به کدراب-

اد اش دباش فارس به مشابرت منابع بره دبراش لوبر در موهبره

ای رشده شروسادی معوف کود اسرت برا هجرتد اخرداف

یشرین در

دراد در می.اش اسدناد به کداب ا ،لناهرن که ک.دو مترد اسردناد

حتد لمتح انسان  ،ارسار ( )3173به ارن ندیجه دست رافت

قوار گوفدهان  ،را حاهی مطااب کا ا .یتهوی برتد انر ه ررا

بع ی جای م گیود امرا در م ارسره برا هت ی را

که منابع خارج با  86/94درص بو منرابع فارسر برا 01/26

اسخهتی مت اش در  3را چن دمینه اد هت ی ا

درص غااب بتدن ؛در حتد اقدصاد ،اشروف شرورف ه خاار

کداب ای و اسدناد حاهی مطااب بسریار مررا برتد انر کره

مت.تد ( ،)0224می.اش اسردناد بره منرابع خرارج را بری

اد

می.اش اسدناد به منابع داخم معوف کرود انر ؛ در حرتد نرو،
اح .داد ( )3174بیشدورن دباش اسدناد شر

هت ی ا

را اد جنبه ای مخدمف تش

برتد هار

داد انر ه برو .رین

اساس بیشدو مترد اسدناد مت ین قوار گوفدهان
در باب هتدرع فواهان کدراب رای اسردناد شر

را فارسر ؛ ه در

اد جررت

حتد لمتح ،مظهوی غوبا ( ،)3174دباش انهمیس را دباش غااب

متل نشو ،داد ای متجتد حراک اد اررن مطمرب اسرت کره

معوف کود ان بنابوارن مت اش در حتد ای مخدمرف لمرتح

بیشدورن رقا موبتط به متل نشو کداب را موبرتط بره کشرتر

بواساس نیاد ه .چنین می.اش هجتد منابع به دباش انهمیسر ه

ابناش است س اد ابناش ،کشتر ارواش ه سپس کشرتر مصرو در

را سارو دباش ا به انرا اسدناد کود ان

موهبه ستح قوار م گیود بنرابوارن در میراش کشرتر ای لوبر ،

در راسدای اسخ به انتاع منابع ه هع اد اسدناد به و رک،
ندارج هت یق نشاش م د
بیشدورن می.اش اسدنادا
مجا

که کداب ا با  3316لنتاش،

را به ختد اخدصاص داد ان

کشتر ابناش حائ .رهبره اه چراپ ه نشرو کدراب رای لوبر
م باش ه اکثو مؤاهاش ه ناشواش در حتد دباش ه ادبیا

لوب

سپس

در ارن کشتر فعاایت م کنن ه ارن کشتر گنجینه غن دباش ه

درموهبه دهح ؛ اراشنامه ا درموهبه ستح ؛ ه رهدنامه ا

لوب را در بو دارد بو ارن قروار شروکت در ن.ارشرها

ادبیا
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هتسط کدابر اراش دانشرها

بیناا.مم کداب بیوه

هریه متاد اد ارن ن.ارشها اد ضروهررا
متاد لوب هم

اررواش ه

مج.تلره سرادی در

م شتد در م ارسه با هت ی ا

کداب ای هأایه ه هع اد اسدناد به انرا ،برا اسردهاد اد فومرت
یوستش ،ضورب .بسرده  r= -2/237بره دسرت

.بسده

یشین اشروف

ام که نشانه .بسده بسیار ضعیف بین سا نشرو ه هعر اد

خرتد در حرتد

اسدناد به انراست ،ب رن معن که و چه دماش نشو بره هراررخ

اقدصاد به ارن ندیجه رسی ن کره نترسرن گاش بیشردو بره منرابع

اسدناد به کدابرا ،خیم کا

شورف ه خاا مت.رتد ( )0224در رژه
مندشررو شرر

در کشررتر ای انهمیسرر دبرراش اسرردناد کررود

ان . ،چنین در حتد لمرتح هوبیدر  ،رداکر (،)0224بره اررن
ندیجه رسی که ح هد  66/8درص اد مجا
مدت

اراال

امورکا مندشو ش

جاری ن.درکدو م شتد هع اد دفعا
اف.ار

ی ا کود است اررن متضرتع بیرانهو خصیصرۀ ذاهر

رشده ای ادب ه هاررخ هم

م شتد

مترد اسردناد در

در راسدای اسخ به هتدرع فواهان سا نشو کدابرای مترد

ان بنابوارن در رو حرتد اد

به ههکیک متل نشو بیشدورن می.اش اسدناد به

اسدناد هاقع ش

لما ،مت اش به کدابرار اسدناد کود ان که در ررک ررا چنر

کدابرا اد سا  3963ها سا  0227برتد اسرت،ک.دورن میر.اش

کشتر فعا هو در دمینه نشو کداب ،اندشار رافدهان

اسدناد به کدابرا ،قبل اد سا  3922م باش که  48بار اسدناد را

ندارج هتدرع فواهان کداب ای اسردناد شر اد جررت سرا

به ختد اخدصاص داد است کشتر ابنراش در برین مترل رای

نشو ،نشاش داد که بیشدورن کدابرای مرترد اسردناد عر  12سرا

اندشار کداب با  0106بار اسدناد ،رهبه اه را به ختد اخدصاص

رعن اد  3963ها  3992اندشرار رافدره انر ه اابدره عر سراارای

داد است

 3993ها  0227نی .که رک دهر  37سااه را دربوم گیرود ،رقرا

در دمینه هتدرع فواهان نترسن گاش بو اساس دفعا

باالر اد کدابرای مترد اسدناد اندشار رافده انر ه ک.درورن هعر اد

به کداب ،ندارج نشاش م د

کداب ای اسدناد ش  37لنتاش م باشن که قبرل ادسرا 3922

کداب ای مترد اسدناد را هأایف کود ان ک.دورن می.اش اسردناد

اندشار رافدهان  ،درهاقع وچه که به سرا رای ج رر ن.درکدرو

گوفده که به لنراهرن کدراب رای رو

م شترا می.اش اسدناد به کداب ا اف.ار

رافده ه کداب رفده رفده

رک سریو صرعتدی را عر کرود  ،ه برو .رین اسراس میر.اش
اسدنادا

به کداب ا ه منابع مندشرو برا گذشرت دمراش افر.ار

م راب در م ارسه با هت ی را

یشرین اررر ادش ه کتاشوسردا

()0228به ارن ندیجه رسی ن که منابع اصم اعالا  ،کدابررا ه
منابع مندشو ش

درعت نیا قوش اخیو مر باشرن  ،رعنر میر.اش

اسدناد به کدابرار که به هادگ مندشو ش ان بیشدو بتد است

به  676نترسن

صتر

کره  3312نترسرن

اسدناد

ک اح اد انرا ف ط  3بار اسدناد ش

در مج.رتع،

است بیشدورن می.اش اسدناد

به نترسن ای است که  73بار به کدراب رای اش اسردناد شر
است در م ارسه با هت ی ا

یشرین ،اررر ادش ه کتاشوسردا

( ،)0228بیشدورن نترسن گاش را اد کشتر ای ارراال

مدتر

امورکا ،کانادا ه اا.اش معوف کود ان در حاا کره در هت یرق
حاضو ،نترسن گاش کشتر ای لوب دباش بیشدورن سرا هتایر
منابع را داشدهان

به منظتر هعیین ضورب .بسده میاش سا نشو کدابررای

در خصتص هتدرع فواهانر سوشناسره ه شناسره افر.هد

 ،داد را ه ارقراح حاصرل گتررای اررن

کداب ای مترد اسدناد  ،چنین اسدنباط م شتد کره اد مج.رتع

مطمب است که بیشدورن لناهرن مترد اسدناد اد سا  3963بره

کل  3316لنتاش کداب 900 ،لنرتاش ،کدراب رار

سردن کره

بع رعن هرا حر هد سرا  0227اندشرار رافدره انر . ،چنرین

هوج.ه ه هصتیح نش ان ه اد دباش اصرم خرتد رعنر دبراش

بیشدورن می.اش اسدناد به کداب ا بین  3هرا  0برار برتد کره بره

.چنین اد مج.تع

مترد اسدناد هاقع ش

 3030لنتاش کداب صتر

گوفده است ه ک.دورن می.اش اسدناد

لوب مترد اسدهاد مت ین قوار گوفدهان

کل  3316لنتاش کداب 323 ،ه  323لنتاش کداب هجتد دارنر

به کداب ا بین  9ها 32بار بتد است که بره  04لنرتاش کدراب

که به هوهیرب هتسرط «مصرتتین ه شرارحاش» ه «مدروج.ین»

گوفده است جرت متاسبه .بسده بین دمراش نشرو

که

صتر
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مترد هصتیح ه هوج.ه قوار گوفده ان  ،داد ا نشاش م د

تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای اارشناسی ارشد و داترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان...

ژه شهواش به کداب ار که اد دباش اصم هوج.ه شر

ه ررا

مترد هصتیح قوار گوفدهان ک.دو اسدناد کود که م.کن اسرت
لمت ارن امو ل ح خور اری کداب ای هوج.ره شر

اد دبراش

لوب ه را در دسدوس نبتدش ارن کداب ا باش

 0با هتجه به ارنکه مجا
رهدام اعالا

ه رهدنامره را اد منرابع مررا ه

به ش.ار م ارن مجامع لم .ه مت اش بار

هتجه بیشدوی به هریه ه را اسدهاد اد ارن منابع داشده باشن
 1به لمت ا .یت رهداف.هش منابع درر اری – شرنی اری ه

در نرارت ارنکه هتدررع فواهانر نشرورا مرترد اسردناد قروار

غیو یتسده ه جارها هررژ انررا در هت ی را  ،کدابخانره را ه

گوفده به ههکیک دباش  ،بیشدورن اسدناد به مجا دبراش لوبر برا

مواکرر .اعرراعرسرران متظهنر اد عورررق بوقررواری ارهبرراط بررا

 33بار اسدناد صتر گوفده ؛مجا دباش فارس با  38بار اسردناد

کارگ.اراش معدبوه کدابخانه ای مخدمف ارن منابع را هریره ه در

حائ .رهبه دهح ؛ه س اد اش مجا دباش انهمیس با  1بار اسردناد

دسدوس مت اش ه مواجعین قوار د ن

قوار م گیون در بین مجا دباش لوبر مجمره ااوافر برا  6برار
اسدناد رهبه اه را بره خرتد اخدصراص داد اسرت داد را نشراش
م د

 4ف اش اسردهاد اد منرابع ااکدوهنیکر
نامه ای هتصیا

هک.یمر دبراش ه ادبیرا

یتسرده در ارراش
لروب دانشرها

که اد مج.تع  4306بار اسدناد به کمیه منرابع ،مجرا برا

اصهراش نتل ضعف امتدش ه ژه ش هم ر شر ،بو اررن

 83بار اسدناد سرا بسیار ناچی.ی را به ختد اخدصراص داد انر با

قوار کدابخانه ا ه مواک .اعاع رسان بارسد نسبت به هشترق

ف اش اسدهاد ژه شرهواش هتصریا هک.یمر دبراش ه ادبیرا

ژه شهواش ه اسدهاد اد ارن منابع اد عورق شبکه ای اعراع

لوب در دانشها اصهراش اد دباش انهمیس به هاقع نرتل ضرعف
امتدش ه را ب هتجر

رسان اق اح مطمتب صتر

ژه شهواش م.بتر اد ا .یت منابع دبراش

انهمیس  ،در حتد ادبیا لوب متستب مر شرتد کره نیادمنر

منابع

هج ررر نظو در رهررره امتدشرر دانشررها ه مج.تلرره سررادی

اح .داد ،سعاد

کدابخانه ای دانشرها
هت ی ا

اصرهراش هم ر مر شرتد در م ارسره برا

یشین در دمینه لمرتح هوبید  ،ارسرار ( ،)3173بره اررن

ندیجه رسی کره مجرا

دن

خرارج بیشردورن میر.اش اسردنادا ه

مجررا فارس ر دبرراش ک.دررورن میرر.اش اسرردنادا را برره خررتد

(« )3174هتمیل اسدنادی مآخذ اراش نامه-

ای دکدوای شروسادی ه مع.اری دانشک ة نو ای دربا»
فصمنامۀ کداب 47-11 :60
ارسررار  ،پ ( « .)3173هتمیررل هتصرریه ه اسرردنادی مجمررۀ
لمتح هوبیود ه رهانشناس دانشها شری چ.واش ا تاد ع

اخدصاص داد ان  ،بنابوارن در ارن دمینه لم .مجرا خرارج

سا

حاهی مطااب با اردش ه مرا م باشن

دانشها شرری چ.رواش ا رتاد ،دانشرک

رای  ،»3133-3171ارراش نامرۀ کارشناسر ارشر ،
لمرتح هوبیدر ه

رهانشناس
پیشنهادها
 3به لمت ارنکه دباش لوب  ،دبراش قرواش ه دبراش برین اا.ممر
مسم.اناش جراش متستب م شتد ،کدابرای مررا ه رو اسردناد
نترسن گاش ارن رشده بار هتسط کدابخانره را ه مواکر .اعراع
رسان فوا ا اهرد شتد هرا نیراد ژه شرهواش درهرو در اررن
دمینه رفع شتد

ررائت ،میوانر اا

( )3189مهررا یا بادررراب اعالررا هوج.ررۀ

اس اهلل اداد ه رح.ت اهلل فداح

مشر  :دانشها فودهس

حروّی ،لبرراس «اسرردناد» دارررو اا.عررارف کدابر اری ه اعرراع
رسان

ج602-636 3

ح ی ر  ،مت.ررتد (" )3173کرراربود اسرردناد درنهررارش ررای
لم.رر " مجمررۀ رهانشناسرر هلمررتح هوبیدرر دانشررها
هرواش،دهر س ه دهح010-033 :0 ،
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1939  بهار، شماره اول، سال اول.فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی

 دهر سر ه نررا،)" مجمۀ کدابر اری3186-3171( م رس
41-33 :44،
"

رژه

) "هتمیل اسردنادی مآخرذ ارراش نامره3172( . مرور، ص ر
"ر اررواش.ه مر ارک لم

) "هتمیل اسدنادی دراردراب3178(  نک، متئ

 چا ار: ه لباس میودار ه حی ر مخداری هرواش.هوج

 اعالا.ای متجتددر موک

17-12 :0ه3،دهر ه ا،فصمنامۀ کداب
ارراش

) "هتمیل اسدنادی هطبی ر3174(  رسدا،مظهوی غوّبا
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