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  چکیده
دانشکدة ادبیات و علوم انـسانی و دانـشکدة   ) 2002سال (در این پژوهش نشریات هستۀ التین جاري       

وم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانۀ میرزاي شیرازي، با اسـتفاده از قـانون پراکنـدگی                 عل
هـاي مربـوط بـه      عنوان نشریۀ جاري التـین در رشـته    268جامعۀ مورد مطالعه    . اند  برادفورد تعیین شده  

یلی دانـشکدة علـوم   هاي تحص   عنوان نشریۀ جاري التین در رشته      120دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، و       
در نتیجـه در دانـشکدة ادبیـات و    . تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانۀ میرزاي شیرازي است   

 عنوان مجله به عنوان نـشریات هـسته   23 عنوان و در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی   59علوم انسانی   
رسانی جاري در زمینـه نـشریات    ت آگاهیاز جمله پیشنهادهاي عمدة تحقیق، ارائۀ خدما   . معرفی شدند 

رسانی و اشـتراك   هاي آموزشی دو دانشکده، توسعۀ بخش اطالع       کنندگان و گروه    براي آگاهی مراجعه  
کردن کمیتۀ تخصصی انتخاب نشریات التین، و انجام مطالعات علمی    هاي اطالعاتی ضروري، فعال     پایگاه

  .باشد ت میدر فواصل منظم دربارة وضعیت استفاده از نشریا

  نشریات هسته، قانون برادفورد، کتابخانۀ میرزاي شیرازي: ها کلیدواژه

  بیان مسئله
ّـات   ّات منتشرشده و رشد روزافزون آن یکی از مشکالت اساسی در انتخاب مجل      تعداد زیاد عناوین مجل   

خریـد  . ا اسـت هـ   ها و کـاهش بودجـۀ کتابخانـه       مشکل دیگر در تهیۀ مجالت، افزایش قیمت      . شود  محسوب می 
ّهـی از منـابع مـالی     مجالت معموالً به صورت اشـتراك سـاالنه اسـت و بـا اشـتباه در انتخـاب، مبـالغ قابـل تـوج               

گیري براي اشـتراك نـشریات ادواري بایـد از روي مطالعـۀ دقیـق و       رو تصمیم از این. رود ها به هدر می  کتابخانه
هـاي   بـراي انتخـاب نـشریات، بخـصوص در کتابخانـه       . براساس نیازهاي واقعی جامعۀ کتابخانـه صـورت پـذیرد         

هـاي   رسانان قبـل از هرگونـه اقـدام بـراي اشـتراك، مجـالت هـستۀ رشـته         بزرگ، الزم است کتابداران و اطالع  
  .موردنظر را تعیین کنند

هـاي زیـر، کتابخانـۀ میـرزاي شـیرازي را در بررسـی و        پژوهش حاضر سعی دارد با پاسخگویی به سـؤال  
  .ت هستۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی یاري نمایدانتخاب نشریا

                                                
  رساني دانشگاه شيراز ار علوم كتابداري و اطالعاستادي. ۱
  رساني دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع. ۲



  هاي پژوهش سؤال
  هاي دانشکدة ادبیات و علوم انسانی بیشترین استفاده را دارند؟ چند عنوان نشریه در رشته
  را دارند؟هاي دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی بیشترین استفاده  چند عنوان نشریه در رشته

  اند؟ اند یا فقط یک بار استفاده شده چند عنوان نشریۀ مربوط به دو دانشکده اصالً استفاده نشده

  پیشینۀ پژوهش
سنجی، بویژه قانون پراکندگی برادفورد در داخل کـشور       کارگیري قوانین کتاب    مطالعات متعددي در به   

در اینجا مختصراً به چنـد نمونـه اشـاره    . باشند ان میها تقریباً یکس   انجام شده که اصول کار در همۀ این پژوهش        
  .شود می

 با اسـتفاده از قـانون برادفـورد بـه بررسـی میـزان اسـتفاده از نـشریات در         1366در سال   » سلیمی جهرمی «
کتابخانۀ مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت و ضمن تعیین نشریات هستۀ جامعۀ پزشکی ایران بـه ایـن    

  .گیرند ه در مجموعۀ کتابخانه، نشریات بسیاري وجود دارند که اصالً مورد استفاده قرار نمینتیجه رسید ک
 به بررسی افزایش حق اشتراك نشریات در دانشگاه اهواز پرداخـت و بـا محاسـبۀ          1369در سال   » ّانی  دی«

 آن دوره هـر   به این نتیجـه رسـید کـه در   1975ـ1979هاي   اشتراك مجالت علمی طی سال      میانگین افزایش حق  
حل براي مقابله با افزایش قیمت نـشریات   ترین راه او ساده.  درصد بر هزینۀ اشتراك مجالت افزوده شده11سال  

  .کند استفاده ذکر می را حذف نشریات کم
ــاوه« ــشریات هــستۀ مراکــز و مؤســسات تحقیقــاتی تحــت پوشــش وزارت جهــاد  1376در ســال » رادب  ن

 بار مورداستفاده 10 درصد نشریات مورد بررسی، کمتر از  60 داد که بیش از      سازندگی را شناسایی کرد و نشان     
  .اند قرار گرفته
 نشریات هستۀ التین دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس را تعیین نمود 1378در سال » ابراهیمی«

  . درصد نشریات براي مجموعه نقش حیاتی داشته است87و نشان داد که کمی بیش از 
 پژوهشی را براي تعیین نشریات هستۀ التـین کتابخانـۀ مالصـدراي دانـشگاه              1380در سال   » پور  يحمد«

 45انـد و   تـرین بـوده   هاي مختلـف، پراسـتفاده      درصد نشریات در موضوع    12شیراز انجام داد و دریافت که تنها        
  .اند درصد نشریات فقط یک بار استفاده شده

استفاده، اشـتراك   شده حول محور حذف مجالت کم ي انجام ها  به طور کلی پیشنهادهاي عمدة پژوهش     
مجالت ضروري، استفاده از نظرهاي تمام استادان در زمینـۀ ارزیـابی و خریـد نـشریات التـین، و اِعمـال قـانون                 

  .باشد برادفورد در فواصل زمانی منظم می
هاي مالی در   محدودیتتحقیقی را دربارة تهیۀ نشریات ادواري با توجه به      ) 1970(» موریس«و  » گافمن«
انجام دادند و با مطالعۀ مجـالت مـورد اسـتفاده دریافتنـد کـه نـشریات هـسته، بهتـرین                    » آلن مموریال «کتابخانۀ  

آنـان  . شـوند  ترین مقاالت در یک موضوع را شامل مـی       نشریات در یک موضوع هستند، زیرا بیشترین و مربوط        
کنـدگی مقـاالت در نـشریات، در امـر تهیـه و تـأمین نـشریات        همچنین میزان استفاده از نـشریات را هماننـد پرا        

  .کتابخانه امري ضروري دانستند
گیـري    طی پژوهشی در زمینۀ نشریات ادواري، هفت معیار را به عنوان مدل تصمیم 1987در سال   » برود«

) 3ن استفاده، میانگی) 2هزینۀ اشتراك، ) 1: اند از کند که عبارت در حذف یا تجدید اشتراك نشریات معرفی می
ارتبـاط بـا   ) 7اعتبار ناشر، ) 6ها،  دسترسی در دیگر کتابخانه) 5ها،  ها و چکیده    دفعات استفاده از مقاله   ) 4استناد،  

  .دورة تحصیلی



 در تحقیقـی بـراي انتخـاب یـا حـذف نـشریات در زمینـۀ روانـشناسی و         1995در سـال  » لشر«و  » سیلویا«
 هزینۀ هر بـار مـصرف، و نظـرات اعـضاي هیئـت علمـی بـراي انتخـاب             هاي تحلیل استنادي و     مشاوره، از روش  

کـار   که چه روشی به نشریات هسته استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ فرمول راحتی براي تعیین این              
 اي درست فراهم آوریم، وجود ندارد؛ اما ترکیبی از چند روش بریم تا بتوانیم براي هر برنامۀ آموزشی، مجموعه

  .تواند مفید باشد، زیرا هر کدام مکمل دیگري است می
 نشریۀ الکترونیکی مربوط بـه ایـن رشـته را مـورد بررسـی قـرار داد و ایـن               28،  2001در سال   » هاوکینز«

ــشریات الکترونیکــی را براســاس تعــداد مقــاالتی کــه از ســال   ــا 1995ن ــه مــدت  (2001 ت در حــوزة )  ســال7ب
هاي مجازي و جـستجوي   مثل اطالعات الکترونیکی، نشر الکترونیکی، کتابخانه     هایی    رسانی و در موضوع     اطالع

سپس با اسـتفاده از قـانون پراکنـدگی برادفـورد،     . اطالعات و استفاده از اینترنت منتشر کرده بودند، مرتب نمود   
  .تعداد نشریات الکترونیکی هسته را مشخص کرد

  روش پژوهش
» برادفـورد «دیده و در این زمینه از قانون معـروف و جهـانی        سنجی انجام گر    این پژوهش به روش کتاب    

معتقد است که اعتبار یک مجله به تعداد مراجعه به آن و تعداد مقاالتی که در آن » برادفورد«. استفاده شده است
تواند در انتخاب بهینۀ مجالت به کتابداران کمک کند، بدین      توجه به این دو متغیر می     . چاپ شده بستگی دارد   

هـا صـورت    معنا که انتخاب عناوین مجالت براساس تعداد مقاالت مختلف در آن و از نظر تعداد مراجعه بـه آن        
بیـانگر  » برادفـورد «کند؛ مـدل   ، مراجعات علمی از یک توزیع خاص پیروي می »برادفورد«براساس قانون   . پذیرد

انـی تجمعـی تعـداد کـل مراجعـه بـه       ها و فراوXاین است که درج لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین روي محور  
  :ها، باعث ایجاد نموداري به شکل صفحۀ بعد خواهد شدYمجالت روي محور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون پراکندگی برادفورد. 1نمودار شمارة 

خواهـد  ) ها زیاد باشـد  به شرطی که تعداد نمونه (BC و خط راست ABشامل منحنی » برادفورد«نمودار  
 بیـانگر ایـن   Bگردد و در واقع شکـست منحنـی از نقطـه       آغاز می  BC محلی است که خط راست       Bنقطه  . بود
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  Xلگاريتم فراواني تجمعي عناوين 
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 كل مراجعات



درنتیجـه، معادلـۀ قـسمت    . است که تعداد مراجعه به مجالت کاهش یافته و باعث شکست منحنـی شـده اسـت                 
f(x)=a+bloge، و معادلـۀ قـسمت خـط راسـت     R(n)=anbمنحنی نمودار  

x باشـد   مـی .R(n) و F(x)راوانـی   ف
 تعـداد مراجعـه بـه    aترین مجالت در هر منطقه قـرار دارد؛     پرمراجعه xتجمعی تعداد مقاالتی است که به تعداد        

  . تعداد مجالت هسته استnو » برادفورد« ضریب bمجالت در اولین ردة هر طبقه، 
 در یـک حـوزه   ّـات علمـی   اگر مراجعه به مجل«: اعالم کرد » برادفورد«ها بود که      فرض  برطبق همین پیش  

ّـات هـسته یـا ضـروري در اولـین طبقـه تقـسیم         علمی خاص به صورت نزولی مرتب شود، به گروههایی از مجل      
هـستند و نیـز بعـد از آن بـه طبقـات دیگـري       ) پرتعدادترین مقـاالت (ّات   ترین مجل   شوند که داراي پرمراجعه     می

هستند و تعداد عناوین مجـالت در  ) االت کمتر داراي مق (تر    شوند که نسبت به طبقۀ اول، کم مراجعه         تقسیم می 
  ).318همان، ص (»  قابل تقسیم است.…n:n2:1هر طبقه به نسبت 

  جامعۀ آماري پژوهش
 کتابخانـۀ میـرزاي شـیرازي دانـشگاه شـیراز،      2002 عنوان نشریۀ جـاري التـین سـال     388جامعۀ آماري،   

نـسانی و دانـشکدة علـوم تربیتـی و روانـشناسی      هاي مختلف تحصیلی دانشکدة ادبیـات و علـوم ا        مربوط به رشته  
  .گیري از این جامعۀ آماري به عمل نیامد و تمام این نشریات مورد بررسی قرار گرفت نمونه. باشد می

  ها روش گردآوري و تحلیل داده
مانـده بـر    ها از شمارش کپی مقاالت در بخش زیـراکس و شـمارش مجـالت بـاقی          براي گردآوري داده  

در کتابخانـۀ میـرزاي شـیرازي اسـتفاده     ) اردیبهشت، خرداد و تیـر (ماهه  ه در یک دورة زمانی سهروي میز مطالع  
و قانون برادفورد، جـدول  » اکسل«افزار  هاي آماري ازجمله آمار توصیفی و نرم ها از روش    براي تحلیل داده  . شد

  .و نمودار استفاده شده است

  هاي پژوهش یافته
هاي مربـوط بـه شـمارش میـزان اسـتفاده از           و تعیین نشریات هسته، داده    » برادفورد«براي محاسبۀ ضریب    

در قالب جـدول و نمـودار   ) مانده بر روي میز مطالعه و میزان تکثیر مقاالت مجالت           یعنی نشریات باقی  (نشریات  
 در ستون اول جدول، تعداد عناوین مجالت و در ستون دوم تعداد مراجعات بـه هـر     . گیرد  مورد بررسی قرار می   

هاي بعدي به ترتیب تعداد کل مراجعـات، فراوانـی تجمعـی       در ستون . نشریه به صورت نزولی آورده شده است      
عناوین، فراوانی تجمعی تعداد کل مراجعات، لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین و عملیـات محاسـباتی بـر اسـاس        

  .اند به منظور تعیین نشریات هسته ذکر شده» برادفورد«قانون 
شده به صورت نمودار نیز ترسیم گردیده که محور افقی، لگـاریتم       جدول، اطالعات محاسبه   برمبناي هر 

  .دهد فراوانی تجمعی عناوین و محور عمودي، فراوانی تجمعی تعداد کل مراجعات را نشان می
نـشریاتی  . کنـیم  ها را براساس بیشترین مراجعه به صورت نزولی مرتب مـی   براي یافتن نشریات هسته، آن    

را شـامل  » نـشریات هـسته  «دهند دستۀ اول، یا بـه اصـطالح    بیشترین تعداد و مراجعه را به خود اختصاص می      که  
  .شوند می

، تعداد مراجعه به نشریات در هر دسـته، بایـد تقریبـاً بـا هـم برابـر باشـند، کـه بـا                »برادفورد«مطابق قانون   
هاي بعدي از ضـریب   زیرا تعداد نشریات دستهتوان تعیین نمود،  هاي دیگر را می    کردن دستۀ اول، دسته     مشخص

اي اسـت کـه منحنـی     همچنـین مـرز بـین دسـتۀ اول و دسـتۀ دوم بـر روي منحنـی، نقطـه               . کنند  ثابتی پیروي می  



. آمدن میزان استفاده در نشریات دیگر است دهد، این امر به خاطر پایین کند و تغییر جهت می شکستگی پیدا می
در ایـن  . شوند طور معمول تعداد عناوین بیشتري را نیز شامل می     تعددي دارند، به  هاي م   هایی که گرایش    موضوع
هاي عالوه بر منطقۀ هسته، چند عنوان از منطقۀ دوم نیز که از میزان استفادة باالیی برخـوردار بودنـد بـه                موضوع

  .ها ذکر شد عنوان نشریات پراستفاده انتخاب و نام آن
هـا و نمودارهـاي مربـوط     ي تعیین نشریات هستۀ هر رشتۀ موضوعی، جـدول     ذکر این نکته ضروري است که برا      

به طور جداگانه براي هر رشـته ترسـیم شـده، امـا در ایـن مقالـه در هـم ادغـام شـده و بـه                  » برادفورد«به محاسبۀ ضریب    
  .اند صورت دو جدول و دو نمودار ارائه گردیده

 علوم انسانی بیـشترین اسـتفاده را   هاي دانشکدة ادبیات و هایی که در رشته  عنوان نشریه 
  دارند

هاي تحصیلی مورد بررسی محاسبه گردید     براي تمام رشته  » برادفورد«در پاسخ به این سؤال ابتدا ضریب        
و با اعمال فرمول مربوط، نـشریات هـسته و مـاوراي هـستۀ     » برادفورد«و سپس با ترسیم نمودار قانون پراکندگی   

  .مرکزي تعیین شدند
  در ارتباط به عناوین نشریات ادواري التین دانشکده ادبیات و علوم انسانی» برادفورد«محاسبات ضریب . 1 جدول شمارة

ضریب 
  برادفورد

تعداد 
استفاده 
عناوین 
  Aدرمناطق

محاسبات 
تعداد 
  مراجعات

تعداد 
دستجات 

کل  براي
 Kتعداد

لگاریتم 
فراوانی 
تجمعی 

  e پایه عناوین

فراوانی 
تجمعی 

  مراجعات  کل
CFJ.A 

فراوانی 
تجمعی 
  عناوین
CF.J 

تعداد 
کل 

  مراجعات
J.A 

تعداد 
مراجعات 

به 
 Aعناوین

تعداد 
عناوین 
  مجالت

J 

0  65  1  65  65  1  

69/0  119  2  54  54  1  0  195  
65=65*1  
54=54*1  
76=38*2  

4=1J 

4/1  195  4  76  38  2  

6/1  230  5  35  35  1  

79/1  263  6  33  33  1  5/1  196  
35=35*1  
33=33*1  

128=32*4  
6=2J 

3/2  391  10  128  32  4  

39/2  420  11  29  29  1  

7/2  532  15  112  28  4  3/1  195  
29=29*1  

112=28*4  
54=27*2  

8=3J 

83/2  586  17  54  27  2  

99/2  664  20  78  26  3  

04/3  686  21  22  22  1  

09/3  707  22  21  21  1  

17/3  747  24  40  20  2  

1/1  199  

78=26*3  
22=22*1  
21=21*1  
40=20*2  
38=19*2  

9=4J 

25/3  785  26  38  19  2  

36/3  839  29  54  18  3  

43/3  873  31  34  17  2  

46/3  905  33  32  16  2  

61/3  965  37  60  15  4  

4/1  194  

54=18*3  
34=17*2  
32=16*2  
60=15*4  
14=14*1  

12=5J 

63/3  979  38  14  14  1  



71/3  1005  40  26  13  2  

85/3  1077  46  72  12  6  

93/3  1121  50  44  11  4  
3/1  192  

26=13*2  
72=12*6  
44=11*4  
50=10*5  

17=6J 

02/4  1171  55  50  10  5  

        12/4  1225  61  54  9  6  

        18/4  1257  65  32  8  4  

        26/4  1292  70  35  7  5  

        33/4  1322  75  30  6  5  

        44/4  1367  84  45  5  9  

        58/4  1419  97  52  4  13  

        74/4  1470  114  51  3  17  

        89/4  1508  133  38  2  19  

        13/5  1544  169  36  1  36  

        59/5  1544  268  0  0  99  
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52/5  83/4  14/4  45/3  76/2  07/2  38/1  69/0  0    
  لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین

  در ارتباط با عناوین نشریات ادواري التین جاري دانشکده ادبیات و علوم انسانی» برادفورد«قانون پراکندگی . 2نمودار شمارة 

  1نشریات هستۀ التین جاري دانشکدة ادبیات و علوم انسانی بر اساس جدول شماره . 2جدول شمارة 

  رشته اقتصاد

  نشریات هستۀ مرکزي

International Financial Statistics 
World Development 
American Economic Review 
Applied Economics 
Economrtrics 
Journal of Finance 
Journal of Economic Studies 
Economic Developments and Cultural Change 
International Economic Journal 



Economic Journal 

  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Journal of Money Credit and Banking 
Review of Economic and Statistics 
Journal of Economic Literature 
Journal of Applied Economics 

  رشته آموزش زبان انگلیسی

  نشریات هستۀ مرکزي

TESOL Quarterly 
ELT Journal 
Language Learning 
Language Learning Journal 
Language Teaching 
Review of English Language Teaching 

 Language Testing  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Reading Research Quarterly 

بیات زبان انگلیسیرشته اد  

  نشریات هستۀ مرکزي

Critical Quarterly 
Modern Drama 
Essays in Criticism 
Modern Fiction Studies 
American Literature 
Milton Studies 
Twentieth Century Literature 

  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Ninteenth Century Literature 
Novel 
World Literature Today 

 رشته تاریخ

  نشریات هستۀ مرکزي
Victorian Studies 
Iranian Studies 
History Today 
Journal of History Ideas 

 رشته حسابداري

   مرکزيۀنشریات هست
Accounting Review 
Management Accounting 
Journal of Accountancy 
CPA Journal 

 Harvard Business Review  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي

 رشته زبانشناسی

  نشریات هستۀ مرکزي

Applied Linguistics 
Modern Language Journal 
PMLA 
Language in Society 
IRAL 

 Language  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Indian Journal of Applied Linguistics 

 رشته علوم اجتماعی

  نشریات هستۀ مرکزي
American Sociological Review 
Rural Sociology 
International Journal Sociology 



American Journal of Sociology 
Demography 
Urban Studies 
Social Forces 
Population and Development Review 

 Conteporary Sociology  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Population Studies 

رسانی رشته علوم کتابداري و اطالع  

  نشریات هستۀ مرکزي

American Libraies 
Journal of Academic Librarianship 
Journal of Information Science 
Journal of American Society for 
Information Science 
Online Program 
College and Research Libraries 
Serials Libraries 

  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Library Resources and Technical 
Services 
Journal of Library Administration 

 رشته مدیریت

  نشریات هستۀ مرکزي

Management Science 
OMEGA: International Journal of 
Management 
Academy of Management Review 
Management Review 
Business Horisons 

  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Journal of Management Studies 
International Journal of Project 
Management 

  هاي علوم تربیتی و علوم روانشناسی بیشترین استفاده را دارند هایی که در رشته عنوان
هاي تحصیلی مورد بررسی انجام  براي تمام رشته» برادفورد«در پاسخ به این سؤال ابتدا محاسبات ضریب      

و با اِعمـال فرمـول مربـوط، نـشریات هـسته و مـاوراي       » برادفورد«م نمودار قانون پراکندگی شد و سپس با ترسی    
  .هستۀ مرکزي تعیین شدند



  محاسبات ضریب برادفورد در ارتباط با نشریات التین جاري دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 3جدول شماره 

ضریب 
  برادفورد

b 

تعداد 
استفاده 
عناوین 
  Aدرمناطق

 محاسبات
تعداد 
  مراجعات

تعداد 
دستجات 

براي 
کل 
  Kتعداد

لگاریتم 
فراوانی 
تجمعی 

 eپایه عناوین
  

فراوانی 
تجمعی 

کل 
  مراجعات 

CFJ.A  

فراوانی 
تجمعی 
  عناوین
CF.J  

تعداد 
کل 

  مراجعات
A.J  

تعداد 
مراجعات 

به 
  عناوین

A  

تعداد 
عناوین 
  مجالت

J  

0  50  1  50  50  1  
0  95  50=50*1  

45=45*1  
2=1J 

69/0  95  2  45  45  1  

09/1  120  3  25  25  1  

38/1  144  4  24  24  1  2  95  
25=25*1  
24=24*1  
46=23*2  

4=2J 

79/1  190  6  46  23  2  

94/1  211  7  21  21  1  

07/2  231  8  20  20  1  

19/2  250  9  19  19  1  

3/2  267  10  17  17  1  

2/1  92  

21=21*1  
20=20*1  
19=19*1  
17=17*1  
15=15*1  

5=3J 

39/2  282  11  15  15  1  

48/2  296  12  14  14  1  

63/2  320  14  24  12  2  

77/2  342  16  22  11  2  

83/2  352  17  10  10  1  

6/1  88  

14=14*1  
24=12*2  
22=11*2  
10=10*1  
18=9*2  

8=4J 

94/2  370  19  18  9  2  

        04/3  386  21  16  8  2  

        13/3  400  23  14  7  2  

        36/3  418  29  18  6  3  

        46/3  433  32  15  5  3  

        68/3  465  40  32  4  8  

        95/3  501  52  36  3  12  

        17/4  527  65  26  2  13  

        44/4  547  85  20  1  20  

        78/4  547  120  0  0  35  
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52/5  83/4  14/4  45/3  76/2  07/2  38/1  69/0  00/0    
  لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین

  در ارتباط با عناوین نشریات ادواري التین جاري دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی» برادفورد«قانون پراکندگی . 3نمودار شماره 

  3نشریات هستۀ التین جاري دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی براساس جدول شماره . 4جدول شمارة 

  ته روانشناسی بالینیرش

  نشریات هستۀ مرکزي

Journal of Personality and Social Psychology 
Child Development 
Psychological Reports 
Developmental Psychology 
Journal of Abnormal Psychology 
Psychological Bulletin 
American Psychology 
Addictive Behaviours 
Applied Psychology 

  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Cognitive Therapy and Research 
Journal of Applied Psychology 
Journal of Cilinical Psychology 

 رشته روانشناسی تربیتی

  نشریات هستۀ مرکزي
British Journal of Education Psychology 
British Journal of Social Psychology 
Educational and Psychological Measurment 
European Journal of Social Psychology 

 Journal of the Marriage and the Family  مرکزي هستۀماوراي نشریات 
Journal of the Youth and Adolescence 

 رشته مبانی آموزش و پرورش

  نشریات هستۀ مرکزي

Childhood Education 
Curriculum 
Journal of School Psychology 
Journal of Higher Education 
Resource in Education 
Quality in Higher Education 
Elementry School Journal 

 Educational Technology Research and  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Development 

 رشته مدیریت آموزشی
 Educational Administration Quarterly  نشریات هستۀ مرکزي



Educational Management and  Administration 
School Administrator 

 Strategy and Leadership  نشریات ماوراي هستۀ مرکزي
Review of Educational Research 

هاي مربـوط بـه دو دانـشکده ادبیـات و علـوم انـسانی و علـوم تربیتـی و               عنوان نشریه 
  اند ار استفاده شده یا اصالً استفاده نشدهب روانشناسی که فقط یک

 عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انـسانی در طـول دوره مطالعـه تنهـا     36، 3هاي جدول     براساس یافته 
 عنوان مجله دانشکده علـوم تربیتـی و روانـشناسی    20. اند  عنوان نیز اصالً استفاده نشده99بار استفاده شده و    یک

  .اند  عنوان نیز اصالً مورد استفاده قرار نگرفته35 شده و بار استفاده تنها یک
  گیري نتیجه

هـاي    عنـوان مجلـۀ التـین پراسـتفاده در رشـته     75در مجمـوع  » برادفـورد «در این پژوهش براساس قانون  
 عنوان مجله بیـشترین اسـتفاده را بـه    59تحصیلی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی شناسایی شدند که از این تعداد   

 عنوان مجلۀ پراستفاده مشخص 31در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی در مجموع . خود اختصاص داده بودند
  .ترین بودند  عنوان مجله، پراستفاده23شدند که از این تعداد 

دهد که میزان استفاده از مجالت التین در کتابخانۀ میـرزاي شـیرازي در    آمده نشان می   دست  هاي به   یافته
توان در رابطه با مراجعۀ کم به مجالت التین ذکر کرد  عوامل مختلفی را می   . ة مطالعه پایین بوده است    طول دور 

باشند؛ دانشجویان به دلیل تمایل اندك به   مجالت موردنیاز بموقع در کتابخانه در دسترس نمی       : اند از   که عبارت 
اجعـان بـا زبـان انگلیـسی آشـنایی ندارنـد؛       کننـد؛ همـۀ مر   انجام کارهاي پژوهشی، کمتر به کتابخانه مراجعه می    

هاي زیاد آموزشـی، اداري و اجرایـی، فرصـت مراجعـه بـه کتابخانـه را پیـدا         اعضاي هیئت علمی به دلیل مشغله   
کنند؛ وضع نامناسب سازماندهی نشریات التین در زمان مطالعه و نبود نیروي انـسانی متخـصص بـراي ارائـه           نمی

  .عالوه، محدودبودن زمان مطالعه در این رابطه اثرگذار بوده است رسانی جاري و به خدمات آگاهی
ها و  ها، بخش تواند با تشکیل جلسات حضوري با ریاست دانشکده     بنابراین، کتابخانه میرزاي شیرازي می    

اي، نظرخواهی از همۀ اساتید و محققان و درنظرگرفتن همۀ عالئق و نیازهاي پژوهشی و        افراد متخصص و حرفه   
هاي  بخش. کنندة خود تالش نماید اتی و با اختصاص بودجۀ بیشتر در جهت جلب رضایت جامعۀ استفاده      تحقیق

توانند با همکاري بموقع، سریع و جدي بـا کتابخانـه میـرزاي شـیرازي، درجهـت بررسـی محتـواي                آموزشی می 
وزشی و پژوهـشی و  هاي آم دادن مجالت با محتواي دروس و طرح      اي و مداوم، ارتباط     مجالت به صورت دوره   

هاي مشابه ممکن اسـت فهرسـتی    تحقیقات مشابه در دانشکده. بویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی تالش نمایند      
  .ها در ایران فراهم آورد از مجالت هستۀ این رشته

  منابع
کزي دانشگاه تعیین نشریات هستۀ التین دانشکده ادبیات و علوم انسانی در کتابخانه مر        ). 1378(ابراهیمی، محمدحسین   

نامـۀ   پایـان ، تربیت مدرس با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد و نظـرات اعـضاي هیـأت علمـی دانـشکده         
  .مدرس رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع

( اهللا فتـاحی، مـشهد، دانـشگاه فردوسـی      ، رحمت ترجمه اسداهللا آزاد،مفاهیم بازیابی اطالعات ). 1378(پائو، میراندا لی    
 .63، مؤسسه چاپ و انتشارات، ص )مشهد

تعیین نشریات هسته التین دانشکده علوم دانشگاه شیراز در کتابخانه مالصدرا براساس قانون ). 1380(پور، افشین  حمدي



نامه کارشناسی ارشـد علـوم    نپایا،  )2000ـ1995هاي    سال(برادفورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده         
 .رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز کتابداري و اطالع

 .41، ص 2، شماره 3، نشر دانش، دوره کتابسنجی). 1361(دیانی، محمدحسین 
حـق  گیري از تکنولوژي جدید و گزینش مجالت هسته دو روش مقابلـه بـا افـزایش                بهره). 1369(دیانی، محمدحسین   

 .107ـ124، صفحه 2، شماره 1، دوره مجله پژوهشی دانشگاه اصفهاناشتراك مجالت علمی، 
تعیین نشریات ادواري هسته مراکز و مؤسسات تحقیقات تحت پوشش وزارت جهـاد سـازندگی     ). 1376(رادباوه، علـی    

نامـه    پایـان .هـا  و مطالعـه سـودمندي آن     ) آبخیزداري، جنگل و مرتع، دامپروري، سرمسازي و فنی و مهندسی         (
 .رسانی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع

ویـرایش  . فارسی به انگلیسی و انگلیـسی بـه فارسـی   : اصطالحنامه کتابداري). 1372(سلطانی، پوري؛ راستین، فروردین  
 .245دوم، تهران کتابخانه ملی ایران، ص 

کاربرد قانون برادفورد در بررسی استفاده از نشریات ادواري دانشگاه علوم پزشـکی     ). 1366(ومه  سلیمی جهرمی، معص  
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران پایان. در ایران
، ترجمه فاطمه رهادوست بـا همکـاري فریبـرز     رسانی  روشهاي پژوهش در کتابداري و اطالع     ). 1374(کومار، کریشان   

 .380ـ381تابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، ص خسروي، ک
 .38نشر کتابدار، ص : ، تهرانمدیریت مجالت). 1378(محسنی، حمید 

 .203، ص )2ـ4(، شماره 1، دوره فصلنامه کتاب، قانون برادفورد و کتابسنجی). 1369(میرشمسی، شهرزاد 
سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب     : ، تهـران  رسـانی   آمار و روشهاي کمی در کتابداري و اطالع       ). 1378(هویدا، علیرضا   

  .318ـ326ها، ص  انسانی دانشگاه
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