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  26-2(: 2) 21مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1911، بهار 1شماره  ،دوازدهمل و علم اطالعات. سا یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 به روش برادفورد اتینشر یو دسته بند یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب

 یحوزه نابارور اتی:  نشریمورد مطالعه
 

3فرزانه سعادت ، 2یزاده راور ی، محمدتوکل *1زادهیفاطمه مک
 

، یزد، ایران دزیدانشگاه  ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس ار،یدانش .1

، یزد، ایران زدیدانشگاه  ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس ار،یدانش .2

 ، یزد، ایرانزدیدانشگاه  ،یسنجارشد علم یکارشناس .3

 اطالعات مقاله

 30/11/98 تاریخ پذیرش: 17/09/97 تاریخ دریافت:

 چکیده

 .شدبایم یبه روش برادفورد در حوزه نابارور اتینشر یندو دسته ب یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب یهدف پژوهش حاضر بررس: هدف

. ابزار جمع دهندیم لیپابمد جامعه پژوهش را تشک گاهیدر پا یحوزه نابارور اتیاست. نشر یلیتحل -یفیپژوهش حاضر توص شناسی:روش

است. از نرم  2012-2012 یر بازه زماند مگویو سا نسیوب او سا گاهیبرگرفته از اطالعات دو پا اتیها گزارشات رتبه نشرداده یآور

 .دیها استفاده گردداده لیو تحل هیاس .اس  در تجز یاکسل، اس پ یافزارها یافزارها

 یه نسبت به دسته قبلهر دست اتیبر اساس قانون برادفورد نشان داد که تعداد نشر یحوزه نابارور یتخصص  اتینشر عیبرازش توز جینتا ها:یافته

برادفورد انطباق  عیسه دسته، با توز نیدر ا اتینشر عیکه توز دهدیثابت نشان م بیضر نیاست. ا افتهی شیثابت افزا بیضر کیخود با 

با توجه به  ریتآث بیو ضر   .آریاس. ج نیب نیو همچن  ینابارور اتینشر ندکسیبا اچ ا  .آریو اس. ج ریتآث بیر ضریمقاد نیدارد. ب

 مثبت وجود دارد. یهمبستگ اتینشر نیفورد ابراد یفراوان عیتوز

آنها  نیب یهمبستگ لیبه دل یو برادفورد در حوزه نابارور ـ مگو،یسا ،یابیارز یهااز شاخص کیبا هر  اتیانتخاب نشر گیری:نتیجه

 است. ریامکان پذ

 ینابارور اتی. آر.، تشریشاخص اس. ج ر،یتأث بیضر ندکس،یاقانون برادفورد، اچ ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول*

  ایمیل: 
 استناد به این مقاله: 

به روش  اتینشر یو دسته بند یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب .(9911)فرزانه ، سعادت ،محمد ،راوری زادهوکلیت، فاطمه، زادهکیم

 69-9(: 9)91 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.یحوزه نابارور اتینشر: یمورد مطالعه ،برادفورد
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 و بیان مسئله مقدمه

مختلف محققان به  یهاگروه یعلم داتیو تول یآن انتشارات علم قیاست که از طر ییهااز محمل کی یادوار اتینشر

انتقال  که در یسرعت نشر و نقش موثر لیبه دل یمدارک و منابع انتشارات انیدر م یادوار اتی. نشررسدیمدست کاربران 

رشد  یهااز شاخص یکی اتینشر تیفیو ک دیتول زانی. مشوندیم محسوب یمنابع اطالعات علم نیتراز مهم اطالعات دارند؛

 شرفتیدر آموزش مستمر و پ اتی((. نشر رودیآن جامعه به شمار م یو فرهنگ یعلم

قرار داده و  دییمورد تأ راامر  نیاروپا ا هیاتحاد ونیسی. کم(نقش دارند ) یعلم یهاتیفعال عیها و توزپژوهش

 یدسترس نیتضم یکردن دانش برا یگانیامر در با نیو انتشار را داشته است و ا دیینقش دوگانه تأ یعلم اتیمعتقد است که نشر

مستمر آنها به منظور  یابیارز ،یعلم اتی( بها دادن به نشراست  .) نیبه آن نقش آفر یمیدا

دانش و اشاعه و اشتراک آن است.  م،عل دیتول

 کیو کشف نظام و ساختار  یاست که با بررسشده فیعلم تعر یریگبه عنوان روش اندازه یحال حاضر علم سنج در

را  یعدب یاشرفتهیپ یبرا یخطوط احتمال یکرده و حت نیرا مع یقلمرو فکر کی یدستاوردها ،یبه روش کم یحوزه علم

 یابیارز ،یفراوان عیتوز یبه چگونگ توانیم یموجود در علم سنج نیکاربرد فنون و قوان قی. از طرکندیم ینیب شیپ

پرداخت.  اتینشر رینظ یعلم یهاتیموجود

 است، اما انهیگرا یکم یکردیحوزه، رو نیغالب در ا کردیرو ،یسنجو شواهد موجود در علم فیچند براساس تعار هر

 کنندیرا به ما ارائه م تیفیهر چند کوچک از ک یحوزه در واقع نماد نیمورد استفاده در ا یکم یهادانست که شاخص دیبا

ارائه  یکم انیرا با زبان و ب هاتیفیک یسنجمتخصصان علم ست،ین سریم تیفیک قیو سنجش دق یریگجا که اندازهو از آن

ژوهشگران و پ هاستتیتوسط کم هاتیفیک نیام سنجش موجود، در واقع تبگرفت که نظ جهینت توانی. پس مکنندیم

 یارهایمع نیباشد و ا هاتیفیآن ک گرانینشان دهند که ب ییهاتیرا به صورت کم هاتیفیتا ک کنندیتالش م وستهیپ یسنجعلم

(. ) شوندیشناخته م« شاخص»با عنوان یسنجدر علم یکم

 اتینشر یاند. قاعده برادفورد پراکندگشده شنهادیمجالت پ یانتخاب  و رتبه بند یبرا یمتفاوت یارهایو معها  شاخص

قاعده  نی. ادهدیخاص را مورد مطالعه قرار م یهااز مجله یمجموعه ا یهاتعداد مقاله ایحوزه خاص دانش  کیدر  یادوار

 ییهالهمحاسبه تعداد مج یو برا دهدیم حیمربوطه را توض یهامجلهدر  یضوعمو نهیزم کیمقاالت مربوط به  عیتوز یچگونگ

:  صورت است نیبه ا . فرمول قاعده برادفوردسازدیفراهم م ییاز مقاالت منتشر شده هستند مبنا یدرصد خاص یکه حاو

رتب کنیم، میتوانیم آن خاصی م ع. اگر مجالت علمی را بر اساس بازدهی نزولی مقاالت آنها در ارتباط با موضو

مجالت را به دو گروه تقسیم نماییم:

یک هسته مرکزی از مجالت که بیشترین مقاالت آنها به آن موضوع اختصاص دارد. -1

(. ) گیرندیچندین گروه که در اطراف هسته مرکزی قرار م -2

 کنندیکه در آن موضوع منتشر م یرا دارند و تعداد مقاالت یبازده نیهستند که باالتر یاتیهسته  در هر موضوع نشر مجالت

 اتینشر ات،یگروه از نشر نیموضوع است. ا نیدر هم اتینشر ریاز سا شیبه مراتب ب زیاستفاده از آنها ن نیاست. بنابرا ادیز

 یهاشاخص ات،ینشر یسته بندد یبرا یتجرب نی(. عالوه بر استفاده از قوان) شوندیم دهینام یهسته مرکز ایهسته 

 یگزارش استناد گاهیاز پا ریتأث بی. به عنوان نمونه شاخص ضرپردازندیم اتینشر یوجود دارد که به رتبه بند یمختلف یاستناد

 یابیارز یهستند که برا یسه شاخص  مگویسا مجالت یرتبه بند گاهی.آر از پایو شاخص اس. ج ندکسیمجالت ، شاخص اچ ا
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. پایگاه گزارشهای استنادی مجالت  یکی از بخشهای پایگاه اطالعاتی مؤسسه تامسون رویترز است که شوندیاده ماستف اتینشر

. ردیگیقرار م دهاستناد به آنهامورد استفا زانیدر جامعه و م رشانیمهم و تاث یمجالت و ژورنال ها یابیارز وهیش کیبه عنوان 

مجله برای چاپ مقاالت تحقیقاتی کمک می کند، به عبارتی یکی از بهترین نویسندگان را در تعیین مناسب ترین  نیهمچن

ابزارهای دسترسی در انتخاب مجالت با کیفیت است.

ضریب تأثیر یک مجله، نسبت بین تعداد استنادهای دریافتی به مقاالت انتشار یافته در طول یک دوره زمانی است،  شاخص

آن در نظر گرفته میشود و در سنجش و ارزیابی تولیدات علمی، شناخته شده ترین  که معمواًل یک دوره دو ساله برای بررسی

ابزار است. همچنین این شاخص به عنوان یکی از رایج ترین معیارهای سنتی تحلیل استنادی است که در علم سنجی نیز به کار 

) شودیهم شناخته م رید، و تأثمجالت، نفوذ مجالت، نرخ استنا ریتأث بیمانند ضر گرید یو با عنوا نها رودیم

.)

اسبه مح یبرا نیو همچن ات،یدانشمندان، نشر یعلم یرگذاریو تأث یوربهره کوشدیاست که م یعدد یشاخص ندکسیا اچ

د شاخص با در نظر گرفتن تعدا نیدهد. ا شینما یکشور را به صورت کم کیها و دانشمندان دانشگاه یعلم یرگذاریتأث

(.) شودیمحاسبه م گرانیمقاالت توسط د نمقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آ

 یاطالعات گاهیاپ نیاز بزر گتر یکیاسکوپوس که در حال حاضر  گاهیموجود در پا یهاداده قیاز طر مگویسا یرتبه بند نظام

است.    .آریاس. ج  مگویمجالت  در سا یرتبه بند  یاز شاخص ها یکیشده است.  جادیجهان است، ا  یو استناد  دهیچک

وه موضوع که نح نیو تکرار شونده است. با در نظر داشتن ا یاچرخه ندیفرآ کیمجله  کی یبرا  .آرینحوه محاسبه اس. ج

سته واب یاص داده شده در مراحل قبلاست که به اعتبارات اختص ریو تکرار پذ یاچزخه ندیفرآ کی  .آریمحاسبه اس. ج

 ریمقاد نیهمگرا است که ا ندیفرآ کی  .آری. نحوه محاسبه اس. جرسدیبه نظر م یضرور هیاعتبار اول زانیم کیاست، داشتن 

خروج از ا خواهند بود. ب رگذاریتعداد تکرار چرخه تاث یکننده نخواهد بود و تنها رو نییتع یینها جهیدر نت هیاول یاعتبارها

 نیورند. ابه دست آ جالتم ریاعتبار هر مجله را با توجه به اعتبار سا زانیتا م شوندیمرحله اول، محاسبات وارد چرخه تکرار م

شده باشد.  نییتع شیحد از پ کیدو چرخه کمتر از  نیب  .آریاس. ج انسیوار زانیکه م کندیم دایادامه پ ییچرخه تا جا

(.  در حال حاضر شاخص شود ) یهر مجله معرف  .آریاس. ج بیبه عنوان ضر ندتوایم یینها جهینت

ده راهکار نشان دهن زیشده و ن یاسکوپوس معرف یاطالعات گاهیدر پا اتینشر یابیبه منظور ارز یبه عنوان ابزار  آر.یاس. ج

(.شده است ) انیب اتینشر یابیدر جهت ارز یمناسب

 یهاهای علمی به کار برده شوند، باید از جنبهبه عنوان اسناد علمی جهت سیاست گذاری توانندیآنجا که این قوانین م از

انتشار مقاالت در مجالت عالوه بر شهرت و سطح خوانندگان آن مجله،  یبرا سندگانیرفتار نو نیشود. همچن یمختلف بررس

 ریمقاد سهی(. مطالعه حاضر با هدف مقاباشد ) تمجال یابیارز یاخصهامتأثر از ش تواندیم

ت در انتخاب مجال نیمورد استفاده محقق تواندیآن م جیانجام شده است که نتا یسنجش  مجالت حوزه نابارور یهاشاخص

 یررسمطالعه به ب نیواقع شود. ا تفادهمجالت مناسب مورد اسها و چاپ مقاالت در کتابخانه یمجموعه ساز یبرا زیمناسب، و ن

هسته در حوزه  اتینشر یبا رتبه بند ریتاث بیو ضر ندکسیاچ ا . .آریاس. ج یهاشاخص نیب ایپردازد که آ یمساله م نیا

وجود دارد. یهابر اساس قانون برادفورد رابط ینابارور
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پژوهش نهیشیپ

ها با استفاده پژوهش یکرده اند. بر خ یرا بررس اتینشر یرتبه بند یهاگوناگون شاخص ییایاز زوا یمختلف یهاپژوهش 

( ) یجهرم یمیحوزه خاص دانش را مشخص نمودند. سل کیدر   اتینشر یاز قانون برادفورد، پراکندگ

قرار داد.  یموجود در کتابخانه را مورد بررس هینشر 631 ،یعلوم پزشک انشگاهد یکتابخانه مرکز نیمجالت هسته الت نییدر تع

است  قتیحق نیا یایومسئله گ نی. اکندیم تیاز قانون براد فورد تبع قایدق یعلوم پزشک اتیها نشان داد که استفاده ازنشر افتهی

 نیی( با تع) دیسع ریم ی. قاضندادرصد استفاده بوده نیشتریب ینعداد عنوان استفاده شده دارا نیکه کمتر

 یدار یا رابطه معنه افتهی جیقرارداد. نتا یو استناد به انها را مورد بررس دیتول زانیمجالت هسته با استفاده از قانون برادفورد، م

 نیهسته الت اتینشر نیی(( ضمن تع یمفرد و مکار یلیرا نشان داد. وک ریدو متغ نیا نیب

و  انید. رضائکردن یابیارز ادیکاربران را ز یاطالعات یازهایبه ن اتینشر نیا ییپاسخگو زانیهمدان، م ینشگاه علوم پزشکدا

م ارشد دانشگاه علو یکارشناس یهانامه انیموجود در مآخذ پا نیالت اتی(( با توجه به نشرعصاره 

 یط دمرچتوس یرا مشخص نمودند.  مجالت هسته رشته دندانپزشک یه علوم پزشکشاپور اهواز، مجالت هست یجند یپزشک

قرار  یدانشگاه تهران  با استفاده از تحلیل استنادی  مورد بررس یدانشکده علوم انسان نی(( و مجالت التلو 

 نیبه ا« رآ ،یس ،یج» شده در  یتبه بندمجالت ر اههیس ایهسته  مجالت اههیس سهیپژوهش پژوهشگران از مقا نیگرفت. در ا

 نیانگیاز م شتریمجالت هسته به دست آمده ب ریتأث بیضر نیانگیمطابقت وجود دارد و م اههیدو س نیا انیکه م دندیرس جهینت

انتخاب مجالت هسته در  نهیزم(( در مربوطه است. ماگور یهادر رشته«  . آر.ی. سیج»مجالت  ریتأث بیضر

در انتخاب  یبود که اوال استفاده از قانون برادفورد روش مناسب نیا انگریپژوهش ب نیانجام داد. ا یقیتحق یعلوم کتابدار

. ونابل و باشدیمجالت مورد نظر م  نییدر تع یعامل مهم و دوما استفاده از آمار و ارقام مندرج در  باشدیمجالت هسته م

قرار داند و  یاعصاب را با استفاده از قانون برادفورد مورد بررس ی( مجالت رشته جراح) کارانهم

( با هدف کمک به و همکاران ) یقرار دادند. دسا دییمجالت هسته مورد تا نییقانون را در تع نیکاربرد ا

پژوهش  جیتانیقرار دادند.  یاطفال را مورد بررس یراحبرادفورد؛ مجالت هسته ج انوناطفال با استفاده از ق یجراح نیمتخصص

مجالت را فراهم  یشده و واقع ینیب شیارزش پ نیرابطه ب توانیموضوع بود که با استفاده از قانون برادفورد م نیا انگریانان ب

کرد.

 ییافضل آقا ،یان، دهق یاست. جمالهها مورد توجه بوداز پژوهش یمجالت در برخ یرتبه بند یهاشاخص ارتباط

بر اساس  و اسکوپوس   گاهیدر پا ییمجالت حوزه زنان و ماما تیفیک ی( به بررس

  .آری. جو اس ژهیعامل و ر،یتأث بیضر یهاشاخص نیآنها نشان دادکه ب یافتههایمجالت پرداختند.   یبندرتبه یهاشاخص

نسبت به  یترمناسب یاریمع توانندیم   .آریو اس. ج ژهیوجود دارد. شاخص عامل و یحوزه ارتباط معنادار نیمجالت ا

(( با  یپاکپور لنگرود یو رمضان یباشد. مطالعه معتمد ریتأث بیضر

 گاهیشده در پا یرتبهبند ،یو دانششناس مجالت علم اطالعات ریتأث بیشاخص ضر ریمقاد نییهدف تع

است که پژوهشگران علم اطالعات و  نیاز ا ی، حاک گاهیدر پا  .آریبا شاخص اس. ج سهی( در مقا

.ندیستفاده نماا توانندیم  .آریو اس. ج یانتخاب مجالت مناسب از هر دو نظام رتبهبند یبرا یدانششناس

 یخود استناد ی(( همبستگ یغفور ،ییمختار ، برومند، پارسا آل

عنوان  22 یبر رو ،یاستناد لیبه روش تحل مجالت  یگزارش استناد گاهیشده در پا هینما یرانیا اتینشر ریتأث بیبا ضر
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مجالت مشاهده  نیدر ا یو خوداستناد  نیب یکردند. در مجموع، رابطه معنادار یبررس   گاهیشده در پا هیمجله نما

 یاری. سالجقه و داستهافتی شیافزا زیمجالت ن ،یخوداستناد زانیم شیبا افزا ،گری(. به عبارت د<001/0شد)

فاکتور  گنیا مگو،یسا اتیرنش یبندرتبه پ،یاسن یاستناد یهاها و شاخصدگر سنجه نی(( رابطه ب

 توانندیسنجهها م از دگر یاریپژوهش آنها نشان داد که بس جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس یعلوم پزشک اتینشر ریتأث بیو ضر

 یاستناد یاخصهاش لهیباشند که به وس ییاستنادها یابیارز یبرا یاستنادها باشند و کمک کننده خوب یبرا یبه عنوان مکمل

 یو رمضان یپاکپورلنگرود یرمضان ،یاند. پوربندبنهگرفته شد دهیناد

 ینشان دادند که رابطه مثبت و معن «یمجالت سالمند یدو نظام رتبهبند یابیارز یشاخصها ی(.( با بررس

وس و اسکوپ ترزیتامسون رو یاستناد گاهیشده در پا هینما یحوزه سالمند تمجال  .آریجو اس.  ریتأث بیضر ریمقاد نیب یدار

وجود دارد.

( و ) وپولوسیکارا جورج ا،ینی، کورانس، آرس فالگز

 قیحقت جهیکردند و نت سهی.آر مقای.سیرا با ج مگویسا یرتبه بند یها( شاخصاسجوفل و پراست )

آزاد به  یسترسد تیدر خصوص ماه شتریب یبه بررس ازی.آر نی.سیج یجا هب مگویسا یبندآ نها نشان داد که استفاده از رتبه

اوت ش متفدو پژوه نیها در اشاخص نیب یهمبستگ بیاستناد آن دارد. ضر تیفیو تعداد مجالت تحت پوشش و ک مگویسا

بود.

 یهامجله هسته در طب کار در سال 5 ریتأث بیو ضر یاستناد لیروند تحل» ( در مقاله خود با عنوان) تیاسم

اند هشد یمجالت معرف یابیبه منظور ارز یموجود که به عنوان ابزار یهانشان داد که شاخص هانهیشیپ یبررس«. 2006 -1985

تند.هس گریکدیموارد مکمل  یها در برخشاخص نیا نیمجالت باشند و همچن یابیر جهت ارزد یراهکار مناسب توانندیم

.آر مورد ی.سیو ج مگویسا یهاگاهیدر پا یهجده مجله ارتوپد یبند( رتبهو همکاران ) سبلت

گزارش شد. زیناچ مگویسا یبنددر نظام رتبه یحذف خود استناد ریکه تأث یقرار گرفت، به طور سهیمقا

 یحوزه پزشک یمجالت را برا یسه نظام رتبهبند ی((  در پژوهش یرازیو صراف ش یصادق

 بیبا ضر یهستها ی.آر مجالت حوزه پزشکینفوذ مجله  و اس.ج بیکه ضر دندیرس جهینت نیکردند و به ا یبررس یاهسته

موثر واقع شوند.  یهسازینما تیفیصحت ک ییناساش یبرا توانندیمجالت م ریتأث

و  کرد یحاصل شده بود را رتبه بند یسنت یهانامهدهیها و چکنامه ههیرا که از نما ی((  مجموعه مدارک ریما

فن  کیوان را به عن یبرادفوردساز ینمود. او کارآمد میتقس یانها را با استفاده از روش برادقورد به مدارک هسته و فرع

قرار داد. یابیرزاطالعات مورد ا یابیدر باز یکتابسنج

و  ینابارور ،یبارور»با عنوان  یدر پژوهش   &( 2017, یچرنید اتا،ی، شا یتوالند

مورد  2008-2000 یسالها یمجالت در ط یو گزارش استناد مگویسا گاهیرا در دو پا ریتأث بیشاخص ضر «ریتأث بیضر

 2ریتأث بیرض نی. همچنشودینم ریتأث بیضر شیمنجر به افزا مقاالتتعداد  شینشان داد که افزا هاافتهیقرار دادند.  یبررس

دارد.  یساله نوسانات کمتر 5 ریتأث بیبا ضر سهیساله در مقا

یابی مجالت نسبت به یکدیگر ( نشان داد، هیچ یک از شاخص های ارز)  انگیو  نگرزیم مطالعه

(با هدف نرمال سازی مجالت حوزه های برتری ندارند، اما شاخص هایی از قبیل اچ ایندکس (شامل بهره وری مجله( و )

بیشتر مؤثر هستند. ارموضوعی در ارزیابی کیفی مجالت مدیریت و کسب و ک
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ها اند مشخص شد که قانون برادفورد در طی سالهتکه به موضوع پژوهش پرداخ یمطالعات مختلف یبررس یجمع بند در

 نشیدم گزو ع نشیگز ایباال و  تیبا اولو یهامجله هسته و انتخاب مجله نییهای مختلفی به منظور تعدر موضوعات و رشته

وش به ر اتینشر یو دسته بند یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب ودوج یاست. بررسمجالت مورد استفاده قرار گرفته

 یدسته بند و یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب یکه به بررس یاتا به حال مطالعه نیاست.  عالوه بر اهبرادفوردمورد توجه نبود

 یحاضر با هدف بررس هپرداخته باشد مالحظه نشد، لذا مطالع یبه روش برادفورد در خصوص مجالت حوزه نابارور اتینشر

 بیو ضر ندکسیا اچ نیرابطه ب یبه بررس یبه روش برادفورد و به عبارت اتینشر یدو دسته بن یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب

در  یحوزه  نابارور یتخصص اتینشر ریتأث بیو ضر .آریاس. ج  نی. و رابطه ب .آریو اس. ج ندکسیااچ نیرابطه ب ر،یتأث

.پردازدیماول و هر سه دسته برادفورد  یهادسته

پژوهش یشناس روش

ب او و گاهیبرگرفته از اطالعات دو پا اتیها گزارشات رتبه نشرداده یو ابزار جمع آور  یفیژوهش از نوع توصپ نیا

. هنددیم لیپابمد جامعه پژوهش را تشک گاهیدر پا یحوزه نابارور اتیاست. نشر 2012-2012 یدر بازه زمان مگویو سا نسیسا

ن شد هیپابمد استخراج شدند. نما گاهیاز پا یشده حوزه نابارور هینما مجالت ستیها در مرحله اول لداده یآورجمع یبرا

(.شد ) یبررس کایامر یپزشک یوبگاه کتابخانه مل قیپابمد از طر گاهیمجله در پا

بر اساس قانون  هینشر 92 جهینتاز مجالت، از قانون برادفورد استفاده شد. در  یپژوهش به منظور شمول تعداد مناسب نیا در

.آر،  یاس. ج یهاشاخص ریسپس مقاد هینشر 72و دسته سوم  هینشر 16دسته دوم  ه،ینشر 2برادفورد انتخاب شدند. دسته اول 

و  لیتحل هیتجز یاستخراج شده مبنا ریاستخراج شدند. مقاد   گاهیاز پا ریتاث بیو ضر مگویسا گاهیاز پا ندکس،یاچ ا

انجام گرفت. با توجه به  اکسل، و  یداده با استفاده نرم افزارها لیو تحل هیشاخص ها قرار گرفتند. تجز نیبطه برا یبررس

استفاده شد.  یخط ونیو رگرس رسونیپ یها از آزمون همبستگداده لیتحل یبرا قیتحق یرهایبودن، متغ یکم

پژوهش یهاافتهی

نشان  1در نمودار  2012 -2012 یهادر سال یقانون برادفورد در حوزه ناباروربر اساس  اتیمقاالت در نشر عیتوز برازش

و  ،هینشر 16در دسته دوم  ه،ینشر 2شدند. در دسته اول  میبه سه دسته تقس ه،ینشر 92برادفورد  عیاست. بر اساس توزهداده شد

اند.گرفته رقرا هینشر 72در دسته سوم  تاینها

2012 -2012 یهادر سال یبر اساس قانون برادفورد در حوزه نابارور اتینشر عی: برازش توز1 نمودار
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ثابت   بیرض کیخود با  یهر دسته نسبت به دسته قبل اتی. که تعداد نشردهدیرا نشان م اتینشر عی، برازش توز1 نمودار

انطباق دارد.  برادفورد عیسه دسته، با توز نیدر ا اتینشر عیکه توز دهدیثابت نشان م بیضر نی. ااستافتهی شی( افزا2/2)

. دهدیمدسته اول برادفورد( نشان  و)د هینشر 20اطالعات مربوط به  1جدول 

2012– 2012 یهادر سال یحوزه نابارور اتینشر نی. عناو1جدول
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 یاز نظر فراوان و   اتینشر شودیمالحظه م چنانچه

موضوع را  نیشتریاستفاده و ب نیشتریب ینابارور یدر حوزه تخصص اتینشر نیرتبه را دارند. ا نیها باالترشاخص گریمقاله و د

 . در حوزه خود تحت پوشش دارند

فورد در دسته اول و در هر سه دسته براد یحوزه نابارور یتخصص اتینشر ریتأث بیو ضر ندکسیااچ نیب رابطهبررسی 

 دهیوه ددر مجموع سه گر ینوع همبستگ نیوجود دارد که ا ریتأث بیو ضر ندکسیااچ نیب یخط یهمبستگ کینشان داد 

(.2)نمودار شودیم

در دسته اول و در هر سه دسته برادفورد یحوزه نابارور یتخصص اتیدر نشر ریتأث بیو ضر ندکسیاچ ا نی: رابطه ب 2 نمودار

و بدون در نظر گرفتن دسته  اتیمجموع نشر یبرا بیضر نیاست و ا 0236/0رشد برابر با  بیدسته اول برادفورد، ضر در

 بیضر 0236/0دسته اول  اتینشر ندکسیاواحد به اچ کیبا افزون شدن  ،ی. به عبارتباشدیم 0239/0برادفورد آنها برابر با

.ابدییم شیافزا ریتأث بیضر 0239/0 ات،یکل نشر ندکسیاواحد در اچ کیش یافزا ،ی. با اختالف کمشودیاضافه م ریتأث

 کیدر دسته اول و در هر سه دسته برادفورد  یحوزه نابارور یتخصص اتینشر ندکسیاو اچ .آریاس. ج  نیرابطه ب 

(.3)نمودار  دهدینشان م  .آریو اس. ج ندکسیااچ نیب یخط یهمبستگ

y = 0.0236x + 0.5334
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ه اول و در هر سه دسته برادفورددر دست یحوزه  نابارور یتخصص اتینشر و  ندکسیااچ نی: رابطه ب 3 نمودار

 نیاست و ا 0108/0رشد برابر با  بی. در دسته اول برادفورد، ضرشودیم دهیدر مجموع سه دسته د ینوع همبستگ نیا

با افزون  ،ی. به عبارتباشدیم 0121/0و بدون در نظر گرفتن دسته اول برادفورد آنها برابر با  اتیمجموع نشر یبرا بیضر

واحد در  کی شیدر مقابل با افزا شودی.آر اضافه میاس. ج 0108/0دسته اول،  اتینشر ندکسیاواحد به اچ کیشدن 

و   .آریاس. ج نیب یخط یهمبستگ 2اساس نمودار  بر .ابدییم شیافزا  .آریاس. ج 0121/0 اتیکل نشر ندکسیااچ

در دسته اول و در هر سه دسته برادفورد وجود دارد. یحوزه  نابارور یتخصص اتیدر رابطه نشر ریتأث بیضر

و در هر سه دسته برادفورد در دسته اول یحوزه  نابارور یتخصص اتینشر ریتأث بیو ضر  نی: رابطه ب2نمودار

y = 0.0108x + 0.398
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رفتن دسته و بدون در نظر گ اتیمجموع نشر یبرا بیضر نیاست و ا 179/2رشد برابر با  بیدسته اول برادفورد، ضر در

 بیضر 179/2دسته اول  اتینشر  .آریواحد به اس. ج کیبا افزون شدن  ،ی. به عبارتباشدیم 815/1برادفورد آنها برابر با 

.ابدییم شیافزا ریتأث بیضر 815/1 اتیکل نشر  .آریدر اس. ج دواح کی شی. با افزاشودیاضافه م ریتأث

یریگجهیو نت بحث

ت، به کار پرداخ یو فن یعلم یهاتیموجود یفراوان عیآنها به مطالعات مربوط به توز قیاز طر توانیکه م یاز فنون یکی

رادفورد در علم مانند قانون ب یتجرب نیقوان یاز کاربردها یکیاست.  یو کتابسنج یمعروف در علم سنج یتحرب نیقوان یریگ

 یربناهایر نیتریکشف انها  از اساس ن،یقوان نیا یاست. بررس گوناگون اهداف یبرا یعلم یهاتیموچود یدسته بند یسنج

و  یاستناد یهاشاخص نیرابطه ب ی(.(  مطالعه حاضر با هدف بررساست  یسنجش یهاتوسعه حوزه

پژوهش حاضر  در یرورنابا اتیع نشریپژوهش، برازش توز یهاافتهیبه روش برادفورد انجام شد. براساس  اتینشر یدسته بند

 اتیدر نشر تعداد مقاالت مرتبط عیتوز میانجام بده ییجستجو گاهیپا کیاگر در  یباقانون برادفورد منطبق است. به عبارت

فن  کیبه عنوان   یبرادفوردساز ی(( کارآمد ریپژوهش ما جیمذکور مطابق برادفورد خواهد بود. مطابق نتا

توکلی  ،یاضرپژوهش ح یهاافتهیپژوهش با  نیا جیقرار گرفت.نتا دییاطالعات مورد تأ یابیو باز یرتبه بند در یکتابسنج

( در تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه  زاده و ابراهیمی 

وب آو ساینس از نظر صدق قاعده برادفورد همسو میباشد.

 یفراوان عیه توزبا توجه ب ینابارور اتینشر ندکسی.آر با اچ. ایو اس. ج ریتاث بیضر ریمقاد نیپژوهش ب یهاافتهیساس ا بر

( ) یلیزاده و سه یمثبت وجود دارد. مطالعه توکل یهمبستگ اتینشر نیبرادفورد ا

اهداف گوناگون  بر اساس یعلم یتهایموجود یدسته بند یبرا توانیمرا  یکتابسنج نیوانق گرینشان داد که قانون برادفورد و د

 اتیردر انتخاب نش یمناسب اری(( نشان داد که اوال استفاده از قانون برادفورد روش بسداد. پژوهش ماگور  میتعم

 جینتا نی. همچنباشدیمورد نظر م اتینشر نییدر تع یمل مهم. آر. عای. سیاستفاده از آمار و ارقام مندرج در ج ایو ثان باشدیم

زه حو اتینشر یمختلف رتبه بند یهاشاخص نیب ینشان داد که ارتباط معنادارو همکاران )  ) یمطالعه جمال

رتبه  نیب نکهیژوهش اپ نیا گرید یهاافتهیداشت. از  یحاصل از مطالعه حاضر همخوان جیوجود دارد که با نتا مانیزنان و زا

و با وجود دارد. همس یدر دسته اول و در هر سه دسته برادفورد همبستگ یحوزه  نابارور اتینشر .آر یو اس. ج ریتأث بیضر

 اتیدر نشر  .آریو اس. ج ریتأث بیضر نیب یهمبستگ بی( ضرپژوهش در مطالعه لوپز و همکاران ) نیا

و در مطالعه  71/0 یمجله فرانسو 123 نی(( در ب، در مطالعه اسجوفل و پراست 93/0 یتومور شناس

 یتگهمبس بیصورت گرفت، ضر ریتأث بیمجله برتر جهان از نظر ضر 20 نی( که در بفالگز و همکاران )

رفتار  توانیما ر ریدر دو مطالعه اخ .آریو اس. ج ریتأث بیضر نیب یهمبستگ بیتر بودن ضر نییپا لیشد. دل نییتع 278/0

نبودند. یدو مطالعه مجالت مورد پژوهش، محدود به موضوع خاص نیعلم جستجو کرد. در ا یهامتفاوت حوزه یاستناد

و قانون برادفورد   و مگویسا یابیارز یاز نظا مها کیبا هر  اتیپژوهش حاضر  انتخاب نشر جیبا توجه به نتا یبطور کل 

 اتیل با کل نشردسته او اتیاز نظر نشر یهمبستگ نیاست، اگر چه ا ریآ نها امکان پذ نیب یبه خاطر همبستگ یدر حوزه نابارور

و تعداد  اتیرنش یرتبه بند اریمتفاوت بودن مع نیو همچن ریتأث بیضر بیبه معا وجهوجود داشت. با ت یکم یلیتفاوت خ

برتر  اتیرنش یبرا یمناسب اریمع توانندینامبرده م یهاپژوهشها شاخص گریهمسو با د هاگاهیشده در پا یساز هینما اتینشر
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عه متفاوت است. همسو با پژوهش حاضر، مطال هاگاهیشده در پا یساز هینما اتیو تعداد نشر اتینشر یرتبه بند اریاگرچه مع

 یبرتر گریکدینسبت به  اتینشر یابیارز یهااز شاخص کی چی( نشان داد، ه)  انگیو  نگرزیم

 نیند. همچنموثر هست شتریو کسب و کار ب تیریمد اتینشر یفیک یابیدر ارز ندکسیاچ ا لیاز قب ییهااما شاخص ارند،ند

به  ازین .آریاس. ج یبه جا مگویسا یکه استفاده از رتبه بند دندیرس جهینت نی( به افالگز و همکاران )

ن دارد. مطابق استناد آ تیفیتحت پوشش و ک اتیو تعداد نشر مگویآزاد به سا یدسترس تیدرخصوص ماه شتریب یبررس

و  ریتأث بیضر یشاخصها زانیدر م یخوداستناد لیاز قب ی(  عوامل مختلفسبلت و همکارانش ) یهاافتهی

در رتبه  یفیضع ریتأث یستناددر مطالعه خود مشخص کردند که، خودا نیمحقق نی.آر. ممکن است اثر بگذارند، اما ایاس.ج

اضر، )در پژوهش ح یتجرب نیقوان یهایژگیپژوهشها و گریپژوهش حاضر همگام با د یداشت. به طور کل اتینشر یبند

 نکهی(. با توجه به اقرار داد ) دییرا مورد تا یریپذ میو تعم یدسته بند ریبرادفورد( نظ

 سهیامقها موردرا از نظر انتخاب مناسب مجله و شاخص یاطالعات یهاگاهیکه پا یدر کشور مطالعه مشابه یباروردر حوزه نا

ژوهشگران پ یقاتیتحق نیعناو یانتخاب مجالت مناسب برا یبرا یبستر مناسب تواندیمپژوهش  نیقرار دهد وجود ندارد، ا

. دیبه حساب آ یحوزه نابارور

هاشنهادیپ

ر حوزه مناسب د اتیانتخاب نشر یبرا توانندیم یحوززه نابارور سندگانیبدست آمده، پژوهشگران و نو جیتوجه به نتا با

 قاتیاستفاده کنند. انجام تحق ندکسی، برادفورد و اچ ا .آریاس. ج ر،یتاث بیضر یهاخود از شاخص یتخصص یموضوع

در  اتیرنش یاستناد یهاسنجه گرید یقیتطب یابیو ارز یموضوع یهاحوزه ریسا اتیها در نشرمشابه در مورد رابطة شاخص

ست. ا شنهادهایپ گریمختلف از د یهاگاهیپا

یو قدردان تشکر

به روش  اتیرنش یبنددسته نیرابطه ب» تحت عنوان یسنجرشته علم ارشدینامه کارشناس انیاز پا یمقاله حاصل بخش نیا

انجام شده است.  زدیدانشگاه  تیاست که با حما«  ی: مطالعه موضوع ناباروریاستناد یهابرادفورد و سنجه

منافع تعارض

نشده است.  انیب سندگانیع توسط نوگونه تعارض مناف چیه

 

  

 



 ... و های استنادی طه بین شاخصابرو همکاران:  زادهکیم

12 

 

   

.

   .

   

    

  

.

  

.

    

   

.

   

.

   

  َ   َ

.



  1933بهار ، 1، شماره وازدهمدطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

15 

 

.

.

.

.

     

.

    

.

   

   



 ... و های استنادی طه بین شاخصابرو همکاران:  زادهکیم

16 

 

   

.

 .

.

 .

.

.

 .

.


