میزاناستفادهازمنابعاینرتنتیدرطرحهایتحقیقاتی،سازمانترویج،
آموزشوتحقیقاتكشاورزی
جواد بشیرى| مژگان ندیم

چڪیده
هدف :مقالهحارضباهدف بررسیوتعیینمیزاناستفادهازمنابعاینرتنتی
درتهیهطرحهایتحقیقاتیسازمانترویج,آموزشوتحقیقاتکشاورزیكه
در سالهای 1383-82انجام شده ،تنظیم شده است.
روش/رويكردپژوهش:دراینپژوهش،بااستفادهازروشتحلیلاستنادی،
میزان استناد به منابع اطالعاتی كه از طریق اینرتنت بهدست آمدهاند ،نوع
شطرحهایتحقیقاتیوسال
منابعبهکارگرفتهشدهنظیرمقاله،كتابوگزار 
استفادهازمنابعاطالعاتیدر 1700طرحتحقیقاتیپایانیافتهطیسالهای
 ،1383-82مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد كه تنها 106طرح ( 6/2درصد) از
كل طرحهای تحقیقاتی مورد نظر ،دارای استناد اینرتنتی است و از كل2716
استناد مندرج در  106طرح تحقیقاتی مورد بحث ،میزان استناد به منابع
اینرتنتی  229مورد ( 8/4درصد) بوده است .موضوع طرحهایی كه دارای
استناداینرتنتیبودهاندبرمبنایردهبندیموضوعیکتابخانهكنگرهنیزمورد
بررسی قرار گرفت .بر این اساس موضوع پرورش گیاهان ،زارعت و آفات و
بیامریهای گیاهی با 68/9درصد ،خاك و آب و آبیاری 16درصد ،شیالت2/9
درصد و سایر موضوعات با 7/5درصد ،بیشرتین بسامد را داشتهاند.
نتیجهگیری :در رابطه با نوع منابع اینرتنتی ،در  32/7درصد از موارد نوع
استنادهای الكرتونیكی مندرج در طرحهای تحقیقاتی نامشخص بودند .در
 31/9درصدپژوهشگرانتنهابهذكربخشاصلینشانیسایتاكتفاکردهاند.
پس از استناد به سایت ،مقاالت با 15/7درصد و گزارشطرحهای تحقیقاتی
و كتاب هر یك با میزان  4/4درصد ،در رتبههای بعدی قرار دارند .عالوه
بر یافتههای فوق ،مؤسسات و مراكز تحقیقاتی كه بیشرتین میزان استناد به
منابعاینرتنتیرادرطرحهایتحقیقاتیخودداشتهاندنیزشناساییشدهاند.

ڪلیدواژهها
منابع اینرتنتی ،طرحهای تحقیقاتی ،علوم كشاورزی ،تحلیل استنادی ،سازمان ترویج ,آموزش و تحقیقات كشاورزی
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جواد بشیرى  | 1مژگان ندیم

2

دریافت 1388/2/13:پذیرش1388/6/17 :

مقدمه

تاكنون ،تحقيقات زيادي در زمينه تجزيه و تحليل استنادي منابع چاپي انجام شده است.
با وجود اين ،طرحهای تحقيقاتي از آن دسته منابع چاپياي هستند كه كمتر مورد بررسي
استنادي قرار گرفته اند .از آنجا كه بررسي ك ّمي و كيفي نتايج حاصل از تحقيقات از اهميت
ويژهاي برخوردار است ،روش تجزيه و تحليل استنادي ،يكي از شيوههاي مهم ارزيابي
فعاليتهاي پژوهشي بهشمار میرود .پژوهشگران ،نويسندگان ،و بهطور كلي پديدآورندگان
به سه دليل عمده به منابع اطالعاتي استناد میکنند:
 .1حفظ و رعايت حقوق مالكيت معنوي ساير نويسندگان،
 .2هدايت خوانندگان به منبع اصلي اطالعات استناد شده بهمنظور دسترسي و تكميل
اطالعات مورد نياز ،و
 .3اعتبار بخشيدن و تضمين صحت اطالعات ارائه شده.
با ظهور اينترنت و گسترش شبکههای وبي ،حجم بسيار زيادي از اطالعات در
زمينههاي مختلف ،از طريق محملهاي ديجيتالي ،قابل دسترس شدهاند و استفاده از آنها
براي انجام فعالیتهای پژوهشي و علمي بهطور فزايندهاي در حال افزايش است .در اين
ميان ،بسياري از منابع اطالعاتي تنها در قالب ديجيتال در دسترس هستند و براي استفاده از
آنها بايد منحصرا ً به نمونه الكترونيكي آنها مراجعه كرد .همچنين ،بسياري از منابع اطالعاتي

 .1عضو هیئت علمی مركز اطالعات
و مدارك علمی كشاورزی (نویسنده مسئول)
bashiri16@yahoo.com
 .2كارشناس ارشد كتابداری و اطالعرسانی،
مركز اطالعات و مدارك علمی كشاورزی
na_2500@yahoo.com
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چاپي ،بهصورت الكترونيكي نيز منتشر ميشوند و برخي پژوهشگران استفاده از نسخههای
الكترونيكي را ترجيح ميدهند .در بسياري از موارد ،روزآمدي ،منحصربهفرد بودن ،سهولت
دسترسي ،قابليت جستوجو ،رايگان يا ارزان بودن منابع الكترونيكي نسبت به نمونههاي
چاپي ،و دسترسي به اطالعات چندرسانه ای ،آنها را به ابزارهاي مهم ،پراستفاده ،و كاربردي
براي انجام فعالیتهای تحقيقاتي و علمي مبدل ساخته است.
در زمينه ميزان استفاده از اينترنت در طرحهای تحقيقاتي ،پژوهشهای نسبت ًا زيادي انجام
شده است كه به اختصار به برخي از مطالعات انجام شده اشاره ميشود .درزمينه اينترنت،
در كشورهاي ديگر ،پژوهشهای فراواني صورت گرفته ،اما در بيشتر موارد تنها جنبههاي
خاصي از اين فناوري نسبت ًا نوين مورد بررسي قرار گرفتهاست .براي نمونه ،در تحقيقاتي
نظير پایاننامه دكتري رضايي شريفآبادي ( )1996در دانشگاه نيوساوت ولز استراليا ،ميزان
استفاده از اينترنت توسط پژوهشگران و دانشجويان دانشكده روانشناسي دانشگاه نيوساوت
ولز ،بررسي شده است.
هرينگ ،)2002( 3در تحقيقي با عنوان «تحليل استنادي ميزان استفاده از منابع الكترونيكي
در مجالت پژوهشي الكترونيكي» ،با انتخاب  12مجله از ميان مجالت الكترونيكي منتشر
شده از سال  1999تا  ،2000ميزان استناد به منابع الكترونيكي و نيز نوع و موضوع اين منابع را
مورد بررسي قرار داده است .نتايج حاصل از تحقيق نشان میدهد كه  55درصد مقاالت اين
مجالت داراي استناد الكترونيكي بودند و  16درصد از كل استنادها مربوط به منابع پيوسته
(برخط) بودهاست.
آوادوول ،)2004( 4تحقيقي با عنوان «تأثير استفاده از اينترنت در نتايج تحقيقاتي کشاورزي
دانشگاههاي کشاورزي نيجريه» انجام داده است .اين مطالعه ،بهمنظور بررسي استفاده از
اينترنت و تأثير آن در نتايج تحقيقاتي متخصصان کشاورزي دانشگاه کشاورزي ابدوتا 5در
نيجريه انجام گرفته است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  147پرسشنامه تكميلشده نشان داد
كه در حدود نيمي از پژوهشگران کشاورزي دانشگاه ( 54درصد) از راهنماي موضوعي ياهو
استفاده کردهاند و بهطور متوسط روزانه يك ساعت از وقت خود را صرف جستوجو در
شبکه اينترنت نمودهاند .نتايج اين بررسي نشان داد که آنها به ترتيب از مجالت و کنفرانسها
بيشترين استفاده را کردهاند و ارسال و دريافت نامههای الکترونيكي به بهبود مهارت استفاده
آنها از اينترنت کمک کردهاست .اين مطالعه پيشنهاد میکند که آموزشهاي الزم جهت
جستوجوي اطالعاتي و مهارتهای بازيابي براي دانشمندان فراهم شود.
مگنيبتو ،)2006( 6در تحقيقي با عنوان «استناد به منابع اينترنتي توسط دانشجويان مقطع
ليسانس :بررسي موردي دانشجويان كتابداري و علوم اطالعرسانی در دانشگاه ببين »7و با
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همكاري مركز آموزش علوم كتابداري و اطالعرسانی در «ببين» مطالعهاي بر روي دانشجويان
اين مركز انجام داد تا اهميت و جايگاه و چگونگي استناد به منابع اينترنتي را در ميان آنها
بسنجد .اين تحقيق برروي پایاننامههای اين دانشجويان انجام گرفته است .نتايج پژوهش نشان
میدهد كه درصد استناد به منابع اينترنتي تا سال  2001بسيار پايين بوده است .با وجود اينكه
ميزان استناد از سال  2002افزايش يافته ،اين ميزان همچنان كمتر از  10درصد بوده است.
آرونسكي 8و همكارانش ( ،)2007تحقيقي با عنوان «رواج و عدم دسترسي به منابع
اينترنتي در متون زیستپزشکی در زمان انتشار» انجام دادند .اين تحقيق ،بهمنظور تعيين ميزان
درج منابع اينترنتي و عدم دسترسي به منابع ذكر شده در متون زیستپزشکی انجام گرفت .در
اين تحقيق 20 ،درصد منابع منتشر شده در اين حوزه انتخاب و استنادهاي اينترنتي مشخص
و تعيين گرديد .نتايج حاصل از پژوهش نشان میدهد كه  0/6درصد از منابع استناد شده جزء
منابع اينترنتي هستند ،و به يك يا چند منبع اينترنتي در  403مقاله بهطور مكرر استناد شده
بود .عالوه براين ،از  840نشاني مربوط به استنادهاي اينترنتي 11/9 ،درصد تنها دو روز پس
از انتشار قابل دسترسي و بازيابي نبودند.
مطالعات نشان میدهد ،كه تحقيقات انجام شده در ايران ،كه بهطور مشخص به تحليل
استنادي و ميزان استناد به منابع اينترنتي پرداخته باشند ،بسيار اندکاند .در تحقيقاتي نظير
پایاننامهکارشناسیارشد اخوتي ( ،)1377كه به نوعي به استفاده از شبكه اينترنت ارتباط دارد،
بيشترين تأكيد بر ميزان استفاده از اينترنت و يا رضايت كاربران و يا تأثير آن بر فعالیتهای
پژوهشي پژوهشگران است.
شمسويي( ،)1381در مقالهای با عنوان «استناد به منابع الكترونيك در مقاالت علمي»
اينترنت را به عنوان روش جديد جستوجوي منابع توسط پژوهشگران معرفي ميكند و
درباره ماهيت و نحوه استناد به منابع اينترنتي و تفاوت آن با نحوه استناد به منابع چاپي بحث
كرده است .در اين مقاله ،انواع منابع اينترنتي نظير صفحات اينترنتي مربوط به سازمانها،
دانشگاهها ،و نظير آن معرفي شده است .عالوه بر اين ،مؤلف در مورد محدوديت در استناد
به مطالب الكترونيك نيز بحث كرده است.
نديم ( ،)1381در پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان «تعيين ميزان استفاده اعضاي
هيأت علمي و پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزي از خدمات اينترنت در طرحهای پژوهشي
حوزه باغباني طي سالهای  »70-80با استفاده از روش پيمايشي و تهيه پرسشنامه ،ميزان
استفاده از اينترنت در تهيه طرحهای تحقيقاتي را ارزيابي کرده است .نتايج اين پژوهش نشان
میدهد كه  98درصد از افراد جامعه تحقيق در طرحهای تحقيقاتي خود از اينترنت استفاده
میکنند .در حالي كه  14/9درصد از افراد جامعه تحقيق عنوان کردهاند كه در  25/4درصد از

8. Aronsky
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طرحهای تحقيقاتي 9 ،درصد از افراد در  75درصد و  14/9درصد نيز ادعا کردهاند كه در 100
درصد از طرحهای تحقيقاتي خود ،به منابع اينترنتي استناد کردهاند 38/8 .درصد از افراد دليل
عدم ذکر نشانيهاي اينترنتي در فهرست منابع و مآخذ طرحهای پژوهشي را مرسوم نبودن اين
شيوه و  4/5درصد نيز عدم آشنايي با نحوه ذکر آنها عنوان نمودهاند.
خداجوي( ،)1381در پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان «بررسي وضعيت استفاده از
شبكه اينترنت و تأثير آن بر فعالیتهای علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران
مؤسسه آموزش عالي علمي کاربردي و مرکز آموزش عالي امام خميني(ره) جهاد کشاورزي
شهر تهران» با استفاده از روش پيمايشي ،وضعيت استفاده از اينترنت را در دو مؤسسه و
مركز آموزشي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بررسي كرده است .نتايج اين پژوهش
نشان میدهد كه كاربران ،بيشتر بهمنظور انجام كارهاي علمي و پژوهشي از اينترنت استفاده
میکنند .چنانكه  34درصد براي كارهاي آموزشي و پژوهشي و  31/6درصد براي دسترسي
به منابع اطالعاتي و روزآمدسازي اطالعات از اينترنت استفاده میکنند .از ميان خدمات شبكه
اينترنت ،وب جهاني با  33/9درصد و پست الكترونيكي با  32/3درصد (باالترين ميزان) مورد
استفاده قرار گرفته است .در بهره گيري از موتورهاي كاوش ،ياهو با  33/4درصد و گوگل با
 19/6درصد رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند.
هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان و چگونگی استفاده از منابع اينترنتي در تهيه
طرحهای تحقيقاتي سازمان ترويج ،آموزش و تحقيقات کشاورزي است .همچنين از ديگر
اهداف اين پژوهش میتوان به موارد زير اشاره كرد:
• شناسايي نوع منابع اينترنتي مورد استناد نظير مقاله و كتاب در طرحهای تحقيقاتي؛
• مقايسه ك ّمي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وابسته به سازمان ترويج ,آموزش و تحقيقات
كشاورزي از لحاظ استناد به منابع برگرفته از اينترنت در تهيه طرحهای تحقيقاتي؛
• بررسي وضعيت استفاده از اينترنت از نظر زماني؛ و
• شناسايي حوزههای موضوعي طرحهای تحقيقاتي در استفاده از استنادهاي اينترنتي.
سؤاالت پژوهش به قرار زير است:
• ميزان استناد به منابع اينترنتي در طرحهای تحقيقاتي چقدر است؟
• انواع منابع اطالعاتي اينترنتي (برحسب نوع منبع اطالعاتي شامل مقاله ،كتاب ،وگزارش)
مورد استفاده کداماند؟
• وضعيت منابع اينترنتي مورد استفاده از نظر زماني چگونه است؟
• در كداميك از حوزههای موضوعي كشاورزي به منابع اينترنتی بيشتر استناد شده است؟
• كداميك از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي در طرحهای خود بيشتر به منابع اينترنتی
استناد کردهاند؟
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روش پژوهش

بهمنظور ارزيابي طرحهای تحقيقاتي از لحاظ استفاده از منابع اينترنتي طي سالهای 1382
و ،1383کليه طرحهای تحقيقاتي انجام گرفته در اين دو سال ،به تعداد  1700طرح تحقيقاتي،
مورد بررسي قرار گرفت .علت انتخاب اين دو سال اين بود كه سالهای  1370الي 1381
در پایاننامه کارشناسیارشد نديم ( )1381بررسي شده بود .هرچند كه بهدليل عدم آشنايي
پژوهشگران با نحوه استناد منابع اينترنتي و مرسوم نبودن ذكر نشانيهاي اينترنتي در فهرست
منابع ،در آن مقطع زماني ،نتايج بهدست آمده از تحقيق اشاره شده از جامعيت و روايي الزم
برخوردار نيست .علت ديگر اينكه ،در سالهای اخير ،استفاده از اينترنت رواج بيشتري پيدا
كرده است و پژوهشگران توجه خاصي به آن دارند.
بنابراين ،در پژوهش حاضر ،از روش تحليل استنادي (شاخهاي از کتابسنجي) استفاده شد.
در فرايند گردآوري اطالعات ،بهدليل محدود بودن جامعه تحقيق ،از هيچ روش نمونهگيري
ح تحقيقاتي ،بهصورت
استفاده نشد؛ به تعبير ديگر ،كليه استنادهاي درج شده در  1700طر 
دستي ،مورد بررسي قرار گرفت .پس از بررسي مورد به مورد استنادها ،اطالعات استخراج
شد و با استفاده از نرم افزار اكسل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در اين مرحله ،تعداد
طرحهای تحقيقاتي داراي استنادهاي اينترنتي شمارش شد ،كه در مجموع 106طرح تحقيقاتي
با ويژگي مزبور شناسايي گرديد .در ادامه ،تعداد كل استنادهاي بهکار گرفته شده و تعداد
استنادهاي اينترنتي موجود در طرحهای تحقيقاتي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تعيين گرديد.
عالوه بر آن ،موضوعات طرحهای استخراج شده حاوي استناد اينترنتي نيز ،با توجه به ردهبندی
کتابخانهكنگره امريکا ،كه در اكثر كتابخانههاي بزرگ تحقيقاتي و آموزشي از آن بهعنوان شيوه
ردهبندیموضوعيمنابعاستفادهميشود،بررسيوشناساييگرديد.وضعيتمؤسساتومراكز
تحقيقاتي نيز از لحاظ استفاده از اينترنت در تهيه طرحهای تحقيقاتي با شمارش تعداد طرحهای
تحقيقاتي هريك از مؤسسات و مراكزی كه از اينترنت استفاده كرده بودند ،روشن گرديد .با
توجه به قابليتهاي خاص شبکه اينترنت و گسترش روزافزون فرهنگ استفاده پژوهشگران
از اينترنت در فعالیتهای پژوهشي ،انتظار میرفت كه ميزان استفاده از اينترنت بهعنوان يکي از
ش و تحقيقات
ي كسب منابع اطالعاتي در مؤسسات و مراكز تابعه سازمان ترويج ،آموز 
بسترها 
كشاورزي ،وضعيت مناسبتري داشته باشد .در همين زمينه ،تعيين ميزان استفاده پژوهشگران،
بهطور رسمي ،از منابع الكترونيكي ،اهميت فراواني دارد .يكي از روشهاي بررسي ميزان
استفاده پژوهشگران از اينترنت ،روش مصاحبه و پرسشنام ه است .تاكنون ،پژوهشهای زيادي
با اين روش انجام شده است .ازجمله نديم ( ،)1381در پایاننامه کارشناسیارشد خود ،با عنوان
«ميزان استفاده از اينترنت در طرحهای تحقيقاتي توسط اعضاي هيئت علمي سازمان آموزش
و تحقيقات كشاورزي» و خداجوي ( )1381در پایاننامه کارشناسیارشد با عنوان «بررسي
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وضعيت استفاده از شبکه اينترنت و تأثير آن بر فعالیتهای علمي و پژوهشي اعضاي هيئت
علمي و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالي علمي کاربردي و مرکز آموزش عالي امام خميني
(ره) جهاد کشاورزي شهر تهران» تحقيق خود را با اين روش انجام دادهاند.
از آنجا كه اينگونه پژوهشها مشكالت و محدوديتهاي خاصي دارند ،دقت و صحت
روش استنادي را ندارند؛ زيرا در روش پيمايشي ،طرحهای تحقيقاتي بهصورت مستند
بررسي نميشوند و اطالعات حاصل تنها برمبناي پاسخهای ارائه شده توسط پژوهشگران
استوار است .در روش پيمايشي ،نمیتوان مشخص كرد منابع الكترونيكي واقعي و مستند،
چند درصد از كل منابع مورد استفاده پژوهشگران را تشكيل داده و از چه ويژگيهايي
برخوردارند.

یافتههایپژوهش

در اين پژوهش 1700،طرح تحقيقاتي پايانيافته در سالهای ،1383-1382مربوط به مؤسسات
و مراكز تحقيقاتي تابعه سازمان ترويج ،آموزش و تحقيقات كشاورزي ،به روش تحليل استنادي
بررسي و از ميان آنها  106طرح تحقيقاتيِ داراي استناد اينترنتي ،استخراج گرديد .نتايج حاصل
از اين پژوهش به شرح زير ارائه شده است:

وضعیت استفاده از اینرتنت در طرحهای تحقیقاتی

بر اساس نخستين پرسش پژوهش ،مبني بر ميزان استفاده از اينترنت در طرحهای تحقيقاتي،
جدول  ،1نشان دهنده وضعيت طرحهای تحقيقاتي از لحاظ استناد به منابع اينترنتي است.

جدول 1

توزیعفراوانیوضعیتطرحهای
تحقیقاتیازلحاظمیزان
استنادبهمنابعاینترنتی

وضعیت طرحها از لحاظ استناد

فراوانی

درصدنسبی

طرحهای تحقیقاتی دارای استناد اینرتنتی

106

6/2

طر حهایتحقیقاتیفاقداستناداینرتنتی

1594

93/8

جمع كل

1700

100

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،1كه مبتني بر نخستين سؤال پژوهش است ،تنها
در فهرست منابع  106طرح تحقيقاتي ( 6/2درصد) ،از مجموع  1700طرح تحقيقاتي كه در
سالهای  1383-1382در مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وابسته به سازمان ترويج ،آموزش و
تحقيقات كشاورزي انجام شده ،به منابع اينترنتي استناد شده است .به عبارت ديگر1594 ،
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طرح تحقيقاتي ( 93/8درصد) فاقد استناد اينترنتي در فهرست منابع بودند.
وضعیت استنادهای مندرج در طر حهای دارای استناد اینرتنتی

فراوانی

درصدنسبی

تعداداستنادهایغیراینرتنتی

2487

91/6

تعداداستنادهایاینرتنتی

229

8/4

جمع كل

2716

100

جدول 2

توزیعفراوانیاستنادهایمندرج
در طرحها ی تحقیقاتی دارای
استناد اینترنتی

از سوي ديگر ،ميزان كل استنادهاي موجود در  106طرح تحقيقاتي مورد نظر ،بررسي
و ميزان استنادهاي اينترنتي به كارگرفته شده در اين طرحها نيز محاسبه شد و ميزان آن نسبت
به كل استنادهاي موجود در اين  106طرح بهدست آمد .همانگونه كه از اطالعات مندرج در
جدول  2بر میآید ،از مجموع  2716استناد بهکاررفته در  106طرح تحقيقاتي مورد نظر229 ،
استناد ( 8/4درصد) مربوط به استنادهاي اينترنتي است.
نوعمنابع

فراوانی

درصدنسبی

نامشخص

75
73
36
10
10
6
5
5
4
3
2
229

32/7
31/9
15/7
4/4
4/4
2/7
2/2
2/2
1/7
1/3
0/9
100

نامشخص (فقط عنوان سایت)
مقاله
گزارشات
كتاب
نتیجهجستوجو
داد ههای آماری
پایگاهاطالعاتی
خربنامه
واژهنامه
تصویر
جمع كل

جدول 3

توزیعفراوانیوضعیت
استنادهایاینترنتیازلحاظ
نوعمنابعاطالعاتی

با استفاده از دادههای موجود در جدول  3و در پاسخ به دومين سؤال پژوهش ،يعني « انواع
منابع اطالعاتي اينترنتي مورد استفاده کداماند؟» نتايج زير به دست آمد:
از مجموع  229استناد اينترنتي ذكر شده در فهرست منابع طرح تحقيقاتي 75 ،مورد
( 32/7درصد) مربوط به استنادهايي است كه ماهيت آنها ،از لحاظ نوع منبع اطالعاتي
نامشخص بودند؛ زيرا يا نشانيها بهصورت ناقص نوشته شدهاند و يا اينكه اشتباهاتي ضمن
درج نشاني در طرح باعث شدند كه نشاني مورد نظر بازيابي نشود .همچنين ،برخي موارد
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احتماالً مربوط به منابعي هستند كه ديگر در اينترنت وجود ندارند و ديگر قابل بازيابي نيستند.
در  73مورد ( 31/9درصد) پژوهشگران تنها به ذكر نام سايتيكه از آن استفاده کردهاند اكتفا
نمودهاند و مسير كامل را عنوان نکردهاند ،مانند وبسايت فائو كه فقط نشاني صفحه اصلي
سايت را به اين شكل ذكر کردهاند.www.fao.org :
در  36مورد ( 15/7درصد) ،منابع استفاده شده مشخص ًا از نوع مقاالت بودند و پس از
ش با  10مورد ( 4/4درصد) ،كتاب با  10مورد ( 4/4درصد) ،نتايج جستوجو و يا
آن گزار 
موتورهاي جستوجو با  6مورد ( 2/7درصد) ،پايگاه اطالعاتي  5مورد ( 2/2درصد) ،و تصاوير
با  2مورد ( 0/9درصد) به ترتيب نوع منابع استناد شده در اين  106طرح تحقيقاتي بودند.
در ارتباط با سومين سؤال پژوهش (وضعيت منابع اينترنتي مورد استفاده ازنظر زماني
چگونهاست؟) يك دوره زماني دو ساله (سالهای  1382و  )1383در نظر گرفته شد و پس
از بررسي الزم نتايج آن به شكل زير (جدول  )4ارائه شده است .از آنجا كه سالهای 1382
و  1383جهت بررسي استنادي انتخاب شدند ،در ابتدا مشخص شد كه بيشترين استنادهاي
اينترنتي در كداميك از اين دو سال بوده است.

جدول 4

توزیعفراوانیطرحهایتحقیقاتی
دارایاستناداینترنتی
به تفكیك سال اجرا

سال طرح

فراوانی

درصدنسبی

طرحهای تحقیقاتی سال 1382

26

24/5

طر حهای تحقیقاتی سال 1383

80

75/5

جمع كل

106

100

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،4از مجموع  106طرح تحقيقاتي مورد بررسي،
 80طرح ( 75/5درصد) مربوط به سال  1383و  26مورد از طرحهای تحقيقاتي(24/5
درصد) مربوط به سال  1382داراي استناد اينترنتي بودهاند.از طرف ديگر ،استنادهاي اينترنتي
استخراج شده از  106طرح تحقيقاتي از لحاظ سال منابع نيز دستهبندي شدند .جدول5
نشاندهنده وضعيت سال استنادهاي اينترنتي مندرج در طرحهای تحقيقاتي است.
بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،5از ميان  229استناد اينترنتي موجود در 106
طرح تحقيقاتي ،بيشترين استنادهاي اينترنتي با  38مورد ( 16/6درصد) مربوط به سال 2002
و كمترين استناد اينترنتي با فراواني  5مورد ( 2/1درصد) مربوط به سال  1996بوده است.
درباره پرسش ( 4در كداميك ازحوزههای موضوعي كشاورزي بيشتر از اينترنت استفاده
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سالاستنادهایاینرتنتی

فراوانی

درصدنسبی

استنادهایبدونتاریخ

65

28/4

قبل از سال 1996

22

9/6

1996

5

2/1

1997

8

3/5

1998

6

2/6

1999

15

6/55

2000

19

8/3

2001

24

10/5

2002

38

16/6

2003

19

8/3

2004

8

3/5

جمع

229

100

جدول 5

توزیعفراوانیسالاستنادهای
اینترنتیبهكارگرفتهشدهدر
طرحهایتحقیقاتی

شدهاست) ،همانگونه كه در نمودار  1مشخص شده است ،یافتههای پژوهش نشان میدهد
كه بيشترين فعالیتهای تحقيقاتي به ترتيب ،در زمينه پرورش گياهان و آفات و بيماريهاي
گياهي (رده موضوعي )SBبا  68/9درصد؛ خاك و آب و آبياري (رده  )Sبا  16درصد؛ ساير

منودار 1

وضعیتطرحهایتحقیقاتی
از لحاظ موضوعی
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حوزههای تحقيقاتي منطبق با كشاورزي نظير بستهبندي محصوالت كشاورزي با  7/5درصد؛
گياهشناسي (رده موضوعي )QKبا  3/8درصد؛ شيالت (رده موضوعي  2/9 )SHدرصد؛ و
دامپروري (رده موضوعي )SFبا  0/9درصد است.
درپاسخ به پرسش ،5از پرسشهاي اساسي پژوهش ،مؤسسات و مراكز تحقيقاتي از
لحاظ ميزان استفاده از اينترنت در طرحهای تحقيقاتي خود بررسي و رتبهبندي شدند .عالوه
بر آن ،تعداد كل استنادهاي بهکار گرفته شده در طرحهای تحقيقاتي حاوي استناد اينترنتي و
استنادهاي اينترنتي اين مؤسسات و مراکز ،نمايش داده شده است.
با بررسي طرحهای تحقيقاتي مربوط به  57مؤسسه و مركز تحقيقاتي ،مشخص شد كه
 34مركز در سالهای  ،1383 -1382در طرحهای تحقيقاتي خود به اينترنت استناد کردهاند.
عالوه بر آن ،مؤسسات و مراكزي كه بيشترين طرح تحقيقاتي حاوي استناد اينترنتي را
داشتهاند به ترتيب در جدول  6مشخص شدهاند.
نتايج مندرج در جدول  6نشان میدهد كه مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور با
 11مورد ( 10/4درصد) بيشترين تعداد طرحهای داراي استناد را دارد و از اين حيث در
رتبه نخست قرار دارد .پس از آن ،به ترتيب ،مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
با  9مورد ( 8/5درصد)؛ مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر و مؤسسه تحقيقات
خاك و آب نيز به يك ميزان با  6مورد ( 5/7درصد)؛ و مؤسسه تحقيقات پسته كشور،
مركز تحقيقات کشاورزی و منابع طببيعی استان آذربايجانشرقي ،سازمان ترويج ،آموزش و
تحقيقات كشاورزي ،و مركز تحقيقات كشاورزي و مناب ع طبيعی استان فارس با  5مورد (4/7
درصد) از لحاظ استفاده از منابع اينترنتي در تهيه طرحهای تحقيقاتي خود ،در رتبههاي بعدي
قرار ميگيرند.

نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای پژوهش نشان میدهد كه از مجموع  1700طرح تحقيقاتي ،تعداد  106مورد داري
استناد اينترنتي بودهاند .بنابراين ،با توجه به نخستين سؤال پژوهش و با استناد به اطالعات
مندرج در جدول  ،1ميزان طرحهای تحقيقاتي داراي استناد اينترنتي 6/2 ،درصد كل طرحهای
تحقيقاتي انجام شده در سالهای  1383-1382را تشكيل ميدهند .همچنين ،بررسي وضعيت
استنادها (جدول )2نيز نشان میدهد كه از مجموع استنادهاي بهکاررفته در طرحهای تحقيقاتي،
طي دو سال مورد نظر 229 ،مورد استناد ،يعني  8/4درصد كل استنادها ،استنادهاي اينترنتي
ميباشند .در همين زمينه ،نتايج پژوهشي كه توسط مركز آموزش كتابداري و اطالعرسانی ببين
در انگليس ،توسط مگنیبتو ( )2006انجام شده ،بيانگر آن است كه ميزان استناد به منابع اينترنتي
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مؤسسه/مركز

تعداد
طرح

تعداد كل
استنادها

استنادهای
اینرتنتی

درصدنسبی

مؤسسهتحقیقاتگیاهپزشكیكشور
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
مؤسسه تحقیقات خاك و آب
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانرشقی
مؤسسهتحقیقاتپستهكشور
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس
سازمان ترویج،آموزش و تحقیقات كشاورزی
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مؤسسهتحقیقاتبیوتكنولوژیكشاورزی
مركز تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند
مؤسسهتحقیقاتشیالتایران
مؤسسهتحقیقاتدیم
مركزتحقیقاتكشاورزیومنابعطبیعیزنجان
مركزتحقیقاتكشاورزیومنابعطبیعیچهارمحالبختیاری
مؤسسهتحقیقاتبرنجكشور
مؤسسهتحقیقاتخرماومیوههای گرمسیری
مؤسسهتحقیقاتمركباتكشور
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی لرستان
معاونت مؤسسه تحقیقات برنج كشور در مازندران
مؤسسه تحقیقات واكسن و رسم سازی رازی
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی كرمانشاه
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعیكهگیلویه و بویر احمد
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی همدان
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی یزد
كشاورزیومنابعطبیعیآذربایجانغربی

مركزتحقیقات
مركزتحقیقاتكشاورزیومنابعطبیعیورامین
مركز تحقیقات كشاورزی و منابعطبیعی جیرفت و كهنوج
دفرتبررسیهایاقتصادیطرحهایتحقیقاتی
جمع كل

11
9
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
106

446
212
106
156
185
78
170
124
154
84
161
86
22
47
41
67
52
52
39
42
22
37
40
25
26
9
14
90
36
25
18
24
3
27
2716

26
15
7
14
11
11
14
15
14
5
18
4
3
3
3
8
7
2
2
2
10
9
3
2
1
1
1
7
3
1
2
2
2
1
229

5/8
0/7
6/6
8/9
6/1
14/1
8/2
12
9/09
5/9
11/1
4/6
13/6
6/2
7/3
11/9
13/4
3/8
5/1
4/7
45/4
24/3
7/5
8
3/8
0/11
7/1
7/7
8/3
4
11
8/3
66
3/7
100

جدول 6

وضعیتمراكزومؤسساتتحقیقاتی
ازلحاظتعدادطرحهایتحقیقاتی
دارایاستناداینترنتی
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در پایاننامههای دانشجويان اين رشته كمتر از  10درصد است كه اين ميزان بسيار مشابه ميزان
بهدست آمده در تحقيق حاضر میباشد .هرينگ ( )2002نيز در تحقيقات خود نشان داده است
كه ميزان كل استنادهاي الكترونيكي بهکار گرفته شده در فهرست منابع مجالت الكترونيكي
پژوهشي 16/5،درصد بوده است؛ كه اين ميزان ،حاكي از ميزان اندك استناد به منابع الكترونيكي
از سوي پژوهشگران است و با اينكه اين ميزان تقريب ًا دو برابر نتيجه حاصل از اين تحقيق است،
بخش اندكي از كل منابع را تشكيل میدهد و گوياي اين نكته است كه پژوهشگران مجالت
الكترونيكي خارجي نيز تمايل كمتري به استناد به منابع پيوسته (برخط) دارند.
اما به لحاظ ميزان استفاده از اينترنت ،نتايج پژوهش خداجوي ( )1381نشان میدهد كه
بيش از  85درصد جامعه آماري پژوهش ،از شبکه اينترنت استفاده میکنند .همچنين ،نتايج
تحقيق نديم ( ،)1381نشان میدهد كه  98درصد افراد جامعه تحقيق ،در طرحهای تحقيقاتي
خود از اينترنت استفاده میکنند .همانطور كه از نتايج حاصل از اين دو پژوهش برمیآید ،درصد
بااليي از پژوهشگران و متخصصان داخلي نيز براي انجام پژوهش و مطالعات خود از اينترنت
استفاده میکنند؛ اما به نظر میرسد كه پژوهشگران و متخصصان براي استناد به اينترنت ،يا هنوز
با روش و نحوه استناد اينترنتي آشنا نشدهاند و يا به اين شيوه استنادي اطمينان ندارند.
ش پژوهش مبني بر اينكه «انواع منابع اطالعاتي اينترنتي مورد استفاده
درباره دومين پرس 
کداماند؟» مشخص شد كه بيشترين نوع مطالب برگرفته از اينترنت و مورد استناد توسط
پژوهشگران ،متعلق به مقاالت ( 15/7درصد) است .پس از آن ،استفاده ازگزارش طرحهای
تحقيقاتي و كتاب به يك اندازه ( 4/3درصد) در جايگاه بعدي قرار دارند .قابل ذكر است كه
در اين زمينه ،كمترين ميزان منابع استناد شده ( 0/8درصد) مربوط به تصاوير استخراج شده
از اينترنتاست.
تمامي استنادهاي اينترنتي ذكر شده در طرحهای تحقيقاتي بررسي و نتايج حاصل از آن
در جدول  3ارائه شده است .نتايج موجود نشان میدهد كه در اغلب موارد ( 31/87درصد)،
پژوهشگران تنها به ذكر عنوان سايتي كه از آن استفاده کردهاند ،اكتفا نموده و يا اطالعات
استفادهشده مربوط به بخشي از صفحات حاوي اطالعات كلي در وب سايت مورد استفاده را
ذكر کردهاند .به عنوان مثال www.fao.org :يا .http://oregonstate.edu/potatoes/irrigation.htm
بخش زيادي از استنادهاي ذكر شده در فهرست منابع طرحهای تحقيقاتي ،به داليل متعدد،
از جمله مخدوشبودن نشاني اينترنتي ،اشتباه در نوشتن نشاني اينترنتي ،امالي نادرست ،تغيير
نشاني يا موجود نبودن سايت ،قابل بازيابي و مراجعه مجدد نبودند .برخي پژوهشگران (32/7
درصد) نيز تنها به ذكر بخشي از نشاني اينترنتي اكتفا كرده و مسير كامل دستيابي به مطلب را
عنوان نکردهاند ،مانند.http://www.fertilizer.org/ifa/publicat/ifa_conferences.asp :
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اين مطلب در تحقيق انجام گرفته توسط آرونسكي و ديگر همكارانش ( )2007در
دانشگاه نشويل نيز مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج نشان داد كه  11/9درصد منابع
اينترنتي استناد شده در متون دو روز پس از انتشار قابل بازيابي و دسترسي نبودند.
با توجه به سؤال ،3و با استناد به اطالعات مندرج در جدول  ،5نتايج بهدست آمده بيانگر
آن است كه سال  ،2002با  16/5درصد ،بيشترين استناد را دارد و در جايگاه نخست قرار
ميگيرد؛ و استنادهاي مربوط به سال  ،1996با  2/1درصد ،كمترين ميزان را در اين جدول به
خود اختصاص دادهاست .عالوه بر اين 28/3 ،درصد از استنادها بدون تاريخ هستند .نتايج
بهدست آمده نشان میدهد كه از سال  1996تا سال  2002ميزان استنادهاي احصا شده روند
رو به رشدي را نشان میدهد؛ هرچند آمار مربوط به سالهای  2003و  1382/ 2004و 1383
تا حدودي كاهش را نشان میدهد ،كه علت آن میتواند تفاوت زمان(تاريخ) اتمام كار با
زمان(تاريخ) ورود گزارش نهايي آن در مجموعه كتابخانه باشد.
اطالعات موجود در نمودار  1درباره سؤال  4پژوهش ،حاكي از آن است كه بيشترين
فعالیتهای تحقيقاتي بهترتيب ،در زمينه پرورش گياهان و آفات و بيماريهاي گياهي (رده
موضوعي )SBبا  68/9درصد؛ خاك و آب و آبياري (رده موضوعي  )Sبا  16درصد؛ ساير
حوزههای تحقيقاتي منطبق با كشاورزي مانند بستهبندي محصوالت كشاورزي با  7/5درصد؛
گياهشناسي (رده موضوعي )QKبا  3/8درصد؛ شيالت (رده موضوعي  )SHبا  2/9درصد؛ و
دامپروري (رده موضوعي )SFبا  0/9درصد صورت ميگيرد.
درباره پرسش  5پژوهش مبني بر بررسي وضعيت مؤسسات و مراكز تحقيقاتي از لحاظ
تعداد طرحهایي كه در آنها استنادهاي اينترنتي ذكر شده است ،جدول  6نشان میدهد كه
از مجموع  57مؤسسه و مركز تحقيقاتي 34 ،مؤسسه /مركز در سالهای  1383 -1382در
طرحهای تحقيقاتي خود از اينترنت استفاده کردهاند .در اين زمينه مشخص شد كه مؤسسه
تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي ،با  11مورد ،بيشترين تعداد طرح تحقيقاتي حاوي استناد
اينترنتي را داشت ه است .اين مؤسسه ،كه اخيرا ً به مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،تغيير نام
پيدا كرده در تهران مستقر میباشد و به لحاظ سابقه تأسيس ،امكاناتو تجهيزات آزمايشگاهي،
تعداد پژوهشگر ،و تعداد عضو هيئت علمي و متخصص از جايگاه مناسبي برخوردار است.
بنابراين ،میتوان چنين نتيجهگيري كرد كه شرايط مناسب و مساعد اين مؤسسه براي انجام تعداد
بيشتر طرحهای تحقيقاتي (داراي استناد اينترنتي) و در نتيجه ،قرار گرفتن آن مؤسسه بهعنوان
رتبه نخست ،مؤثر بوده است .همچنين ،مساعد بودن شرايط مؤسسه در باال بودن فعالیتهای
پژوهشي در زمينه موضوعي پرورش گياهان و آفات و بيماريهاي گياهي (موضوع مورد بحث
پرسش  )5و كسب رتبه نخست موضوعي نيز ،بيتأثير نبوده است.
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با توجه به نتايج حاصل از تحقيق ،و بهمنظور بهبود و ارتقاي كيفيت طرحهای تحقيقاتي
آتي ،موارد زير پيشنهاد ميگردد:
 .1دقت در نحوه استنا د به منابع اينترنتي در طرحهای مورد بررسي ،مشخص نمود
كه پژوهشگران در ذكر بسياري از استنادها دقت الزم و كافي را نداشته و در برخي موارد
نشانيهاي استناد شده مخدوش و يا تنها به بخشي از نشاني اشاره شده و بهطور كلي،
اصول و روش استناد به منابع اينترنتي رعايت نشده است .پيشنهاد ميشود اهميت اين
نكته به پژوهشگران يادآوري شود و در صورت امكان با استفاده از كارگاههاي آموزشي
كوتاهمدت اين موارد و يا بهطور كلي نحوه نگارش«پيشنهاد طرح تحقيقاتي» و«گزارشنهايي
طرح تحقيقاتي»آموزش داده شود.
 .2بر اساس مشاهدات عيني در تعدادي از كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی مؤسسات
و مراكز تابعه سازمان و بررسيهاي بهعملآمده از كارشناسان گروه اشاعه اطالعات در
مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي ،يكي از عمدهترين مشكالت پژوهشگران در
استفاده از منابع اينترنتي ،عدم تسلط كامل آنها به زبان انگليسي است .لذا از آنجاكه بيشترين
و جديدترين منابع موجود در محيط وب و حتي بانكهاي اطالعاتي به زبان انگليسي است،
پيشنهاد ميشود جهت افزايش آشنايي پژوهشگران با زبان انگليسي ،كالسهاي كوتاهمدت يا
بلندمدت ،بهصورت عمومي يا تخصصي ،برگزار شود.
 .3آموزش نحوه جستوجوي اطالعات در شبكه اينترنت و شناسايي وبسايتهاي
تحقيقاتي يكي ديگر از مواردي است كه پژوهشگران به آن نياز دارند.
 .4پژوهشگران حوزههای مختلف ،بهمنظور سهولت و سرعت دسترسي به اطالعات
مرتبط و مناسب براي انجام طرحهای تحقيقاتي خود ،با متخصصان اطالعرسانی (بهعنوان
همكار طرح) همكاري نمايند.

منابع

اخوتي ،مريم (« .)1377بررسي وضعيت استفاده از شبكه اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي
علوم پزشكي ايران ،تهران و شهيد بهشتي» .پایاننامه کارشناسیارشد كتابداري و اطالعرسانی پزشكي،
دانشكده مديريت و اطالعرسانی پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.
خداجوي ،محمد («.)1381بررسي وضعيت استفاده از شبکه اينترنت و تأثير آن بر فعالیتهای علمي و
پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالي علمي کاربردي و مرکز آموزش
عالي امام خميني(ره)» .پایاننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
علوم و تحقيقات.
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