
(8
ن 8

ستا
(زم

 80
ب 

كتا
مه 

لنا
فص

     

151

مقايسة استنادهای پايان نامه های گروه هاى آموزشي 
فني مهندسي و علوم انساني

مريم خسروی1

مقدمه
دوره ای  در  مناسب  اطالعاتي  منابع  گزينش 
توليد  به  سيل آسا  سرعتي  با  پژوهشگران  كه 

چكيده
پژوهش حاضر با هدف تجزيه و تحليل رفتارهای استنادی فارغ التحصيالن دو گروه آموزشي 
موجود  پايان نامه های  مآخذ  براساس  سال های1385-1380،  انساني،  علوم  و  مهندسي  فني 
پژوهش  روش  است.  شده  انجام  ايران  علمي  مدارک  و  اطالعات  پژوهشگاه  كتابخانة  در 
پيمايشي بوده و با به كارگيرى روش تحليل استنادى، منابع و مآخذ 400 پايان نامه از هر دو 
گروه آموزشي، كه از طريق نمونه گيری تصادفي طبقه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسي 
قرار گرفت. يافته ها مجموعًا 18353 استناد به انواع منابع اطالعاتي را در هر دو گروه (تعداد 
12230 استناد در 213 پايان نامة علوم انساني و 6123 استناد در 187 پايان نامة فني مهندسي)، 
پايان نامه های  در  و  انساني 57/41  علوم  پايان نامة  هر  در  استنادها  متوسط  تعداد  داد.  نشان 
فني مهندسي 32/73 مي باشد. زبان انگليسي در پايان نامه های فني مهندسي با 85/88 درصد 
و در گروه علوم انساني فارسي با 63/68 درصد زبان رايج بوده است. بررسي نماية فوری 
منابع نيز بيانگر آن است كه كمترين نماية فوری 3/31 درصد و بيشترين آنها 35/62 درصد 
بود. همبستگي ميان سال نشر منابع اطالعاتي و تعداد دفعات استناد به آنها نيز 0/94 و 0/69 

مي باشد.

كليدواژه ها
رفتار استنادی، پايان نامه، استناد، نماية فوری، گروه آموزشي فني مهندسي، گروه آموزشي 

علوم انساني. 

بسيارى  اهميت  مي پردازند،  علمي  اطالعات 
راهنمايي  امروزه،  دليل  همين  به  دارد. 
و  مفيد  منابع  به  دستيابي  برای  پژوهشگران 

 khosravi.irandoc@gmail.com 1. عضو هيئت علمي گروه كتابداری و اطالع رساني پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران
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كتابداران  اصلي  وظايف  از  يكي  روزآمد 
راهكاری  استنادی،  تحليل  مي رود.  به شمار 
است كه به كتابداران كمك مي كند تا با توجه 
نوع  كارآمدترين  موجود،  محدوديت های  به 
منابع اطالعاتي را تهيه نمايند. اين روش كه 
از اعتبار علمي زيادی برخوردار است، سال ها 
و  كتابداری  علوم  حوزۀ  پيشگامان  توسط 
اطالع رساني مورد آزمايش قرار گرفته است. 
استفاده از اين روش، مسئوالن كتابخانه ها را 
محدوديت های  به  توجه  با  كه  مي سازد  قادر 
را  اطالعـاتي  منـابع  منـاسب ترين  موجـود، 
شناسايي و گزينش نمايند (تصويری قمصری، 
1385، ص76). بوچانان و هروبرت2 (1993، 
ص 63) معتقدند بررسي الگوهای استنادی، 
ابزار علمي و مهمي برای تهية منابع اطالعاتي 
ص   ،1378) پائو3  نظر  از  مي روند.  شمار  به 
مقياسي  اطالع رسانان  برای  استناد  كار   (48
موضوعي  ارتباط  براى  را  آسان   و  مناسب 

فراهم كرده است.        

بيان مسئله
به طور  علمي  تحقيقات  ارزيابي  امروزه،   
از  بيش  و  است  گسترش  به  رو  فزاينده ای 
در  است.  شده  افزوده  آن  اهميت  بر  پيش 
اطالعات  از  بهره وری  جريان  ميان،  اين 
يكي از اهداف عمدۀ ارزيابي هاست. در اين 
استنادی  مطالعات  تحقيقاتي،  جديد  فضای 
فعاليت های  ارزيابي  مهم  جنبه های  از  يكي 
جمله  از  استنادی  مطالعات  است.  تحقيقاتي 
تاكنون  پيدايش  بدو  از  كه  است  شيوه هايي 

است.  شده  تحول  و  تغيير  دستخوش 
عوامل  از  يكي  رايانه ای  فناوری  پيشرفت 
جمله  آن  از  و  كتابسنجي  مطالعات  بر  مؤثر 
تحليل استنادی است و كاربرد آنها را افزايش 
اين   .(701 ص   ،1989 (پيسلي4،  است  داده 
پيشرفت ها در چند دهة اخير باعث به وجود 
از  الكترونيكي  اطالعاتي  پايگاه های  آمدن 
به صورت   ، علوم5  استنادی  نمايه های  جمله 
شده  پيوسته  به صورت  يا  و  فشرده  لوح 

است. 
بنا به اهميت گزينش منابع در كتابخانه ها، 
از  استفاده  با  كه  است  برآن  حاضر  مقالة 
تحليـل استنـادی پايـان نامه هـای ارائـه شـده 
آموزشي  گـروه  دو  فارغ التحصيـالن  توسـط 
فنـي مهندسـي و علـوم انسـاني در سال های

1380-1385، پراستفاده ترين منابع اطالعاتي 
را مشخص نمايد. 

اطالعاتي،  محمل های  انواع  ميان  در 
منابع  بهترين  از  يكي  به عنوان  پايان نامه ها 
تحقيقاتي نه تنها راهنمايي برای شناخت منابع 
در يك موضوع خاص هستند، بلكه مي توانند 
مدارک مهمي  را مبني بر اينكه چه نوع مواد 
ارائه  گرفته اند،  قرار  استفاده  مورد  تحقيقاتي 
دهند. پايان نامه ها كه نتيجة يك پژوهش مستقل 
فارغ التحصيالن  علمي  مطالعات  حاصل  و 
كسب  در  ص 105)،  (حری، 1378،  هستند 
اهميت  داراى  كتابخانه  مجموع  از  اطالع 
زيادى هستند. در اين پژوهش سعي مي شود 
با استفاده از روش تحليل استنادی به بررسي 
گروه  دو  فارغ التحصيالن  استنادی  رفتار 
2. Buchanan & Herubert 

3. Pao 

4. Paisley 

5. Science Citation Index (SCI) 
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طي  انساني،  علوم  و  مهندسي  فني  آموزشي 
مآخذ  براساس   ،1385  -  1380 سال های 
پژوهشگاه  كتابخانة  در  موجود  پايان نامه های 
پژوهش  اين  از  حاصل  نتايج  شود.  پرداخته 
تعيين  با  را  كتابخانه  مجموعه سازان  مي تواند 
در  استفاده  مورد  منابع  نوع  روزآمدی  ميزان 
آثار نويسندگان ياری رساند و آنها با دقت در 
تهية منابع اطالعاتي مورد نياز كاربران خود، 
و  وضعيت  بهبود  جهت  عملي  راهبردی  به 

كارآيي آن دست يابند. 

اهداف پژوهش
اهداف زير در اين پژوهش دنبال مي شود:

تعيين ميزان استناد به كتاب های فارسي   -
گروه  دو  منتخب  پايان نامه های  در  التين  و 
آموزشي علوم انساني، و فني مهندسي (1385 -

1380) موجود در كتابخانة پژوهشگاه.
تعيين ميزان استناد به نشريات فارسي و   -
التين در پايان نامه های مذكور، طي سال های 

مورد مطالعه.
پايان نامه های  به  استناد  ميزان  تعيين   -

فارسي و التين در پايان نامه های مذكور.
يا  منابع  ساير  به  استناد  ميزان  تعيين   -
محمل های اطالعاتي فارسي در پايان نامه های 

مذكور.
تعييـن ميـزان استنـاد به سـاير منـابع   -
گروه  دو  منتخب  پايان نامه های  در  (پيوسته) 

آموزشي مورد مطالعه.
توزيع زباني استنادها در پايان نامه های   -

موردنظر.
از  استفاده  در  استناد  سرعت  تعيين   -
روزآمدی منابع در پايان نامه های مورد بررسي. 

انتشار  سال  ميان  همبستگي  تعيين   -
كتاب های استنادی و ميزان استناد به آنها.

سؤال های پژوهش
و  (فارسي  كتاب هاى  به  استناد  1. ميزان 
التين) در پايان نامه های منتخب، از دو گروه 
در  انساني  علوم  و  مهندسي  فني  آموزشي 

سال های مورد نظر چگونه است؟
و  (فارسي  نشريات  به  استناد  2. ميزان 
گروه  دو  از  منتخب  پايان نامه های  در  التين) 
در  انساني  علوم  و  مهندسي  فني  آموزشي 

سال  های مورد نظر چگونه است؟
پايان  در  نامه ها  پايان  به  استناد  3. ميزان 
فني  آموزشي  دوگروه  از  منتخب  نامه های 
مورد  سال های  در  انساني  علوم  و  مهندسي 

نظر چگونه است؟
اطالعاتي  منابع  ساير  به  استناد  4. ميزان 
منتخب  پايان  نامه های  در  التين)  و  (فارسي 
علوم  و  مهندسي  فني  آموزشي  گروه  دو  از 
انساني در سال های موردنظر چگونه است؟

(از  پايان نامه  هر  در  استنادها  5. ميانگين 
گروه آموزشي فني مهندسي و علوم انساني) 

چقدر است؟ 
در  استفاده  مورد  زبان  6. پربسامدترين 
گروه  دو  هر  در  مطالعه،  مورد  پايان نامه های 

آموزشي، كدام است؟ 
7. آيا منابع مورد استناد در پايان نامه های 
پايان نامه،  ارائة  سال  به  توجه  با  منتخب، 

روزآمد (شاخص نماية فوری) بوده اند؟ 
نشـر  سـال  ميـان  همبستگـي  8. ميـزان 
كتاب هاى استناد شده و تعداد استناد به آنها 
در پايان نامه ها، در هر دو گروه چقدر است؟
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جامعة پژوهش
اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي است. در 
اين پژوهش، كلية ارجاعات و استنادهايي كه 
در پايان نامه های مذكور به صورت كتابشناسي 
ذكر شده، با استفاده از روش تحليل استنادی 
مورد  است  كتابسنجي  شيوه های  از  يكي  كه 
امتيازات  جمله  از  است.  گرفته  قرار  بررسي 
از  است.  آن   انجام  عملي  امكان  روش،  اين 
در  شيوه  اين  بارز  خصوصيت  ديگر،  سوی 
به دور نگهداشتن بسياری از اعمال نظرهای 
است  تحقيق  نتايج  از  تعصب ها،  و  شخصي 
ديده  حدی  تا  روش ها  ساير  در  احتماالً  كه 

مي شود.
برای  نمونه گيری  روش  مطالعه،  اين  در 
مورد  جامعة  معرف  نمونة  تعداد  انتخاب 
تحقيق، نمونه گيری تصادفي طبقه ای مي باشد. 
تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 
برای  شد.  انجام   (127 ص   ،1379 (پاول6، 
تعميم بيشتر، تعداد نمونه را 400 پايان نامه قرار 
داده شد و به دليل تعداد متفاوت پايان نامه های 
موجود در پژوهشگاه، برای نمومة موردنظر، 
گروه  دو  پايان نامه ها ی  از  نسبت  به  نيز  
انتخاب گرديد. تعداد مورد نياز طبق فرمول

p = n/N  برای گروه علوم انساني 213 (از 
7826 پايان نامه) و گروه فني و مهندسي 187 
اطالعات  شد.  تعيين  پايان نامه)   6850 (از 
حاصل با استفاده از روش های آماری توصيفي 
چون توزيع فراواني، درصد، ميانگين، نمودار، 
و محاسبة نيم عمر مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفتند. 

پيشينة پژوهش
صديقي (1379)، درتحليل استنادی 310 مآخذ  
در  زمين موجود  علوم  حوزه  فارغ التحصيالن 
ايران،  علمي  مدارک  و  اطالعات  پژوهشگاه 
كه متشكل از 18083 استناد بود، دريافت كه  
به طور متوسط برای هر پايان نامه 58/33 استناد، 
مي توان  درنظر گرفت. در اين ميان، بيشترين 
ميزان استناد به نشريات (36/43 درصد) است 
و پايان نامه  ها با (5/49 درصد) كم استنادترين 
منبع در حوزۀ مورد مطالعه مي باشند. بررسي 
نيم عمر منابع اطالعاتي نشان داد كه كمترين 
كنفرانس ها  مقاالت  خالصة  به  نيم عمر 
نشريات  به  نيم عمر  بيشترين  و  سال)   6/09)
(15/28درصد) اختصاص دارد.  بررسي زبان 
استنادها نيز نشان داد كه بيشترين منابع استناد 
شده به زبان انگليسي (59/07 درصد) مي باشد. 
در بين منابع انگليسي زبان، مقاالت و مجالت 
علمي از نظر فراواني در اولويت قرار داشتند، 
در  فارسي  زبان  به  استناد  ميزان  درحالي كه 
ارتباط با اين منابع بسيار كم بوده و كتاب ها، 
پايان نامه  ها، جزوات، نقشه ها، و ساير موارد در 
درجة اول اهميت قرار داشتند. توزيع جغرافيايي 
استنادها نشان مي دهد كه بيشترين منابع مورد 
استفاده متعلق به ايران (44/25 درصد) مي باشد 
و پس از آن، آمريكا و انگلستان به ترتيب، با 
مرتبه های  در  درصد،   9/01 و  درصد   18/43

دوم و سوم بودند.
شفيعي (1381)، به تحليل استنادی مآخذ 
طي  شيمي  ارشد  كارشناسي  پايان نامه های 
سال های 1370 الي 1379 در دانشگاه شيراز 
ميانگين  كه  داد  نشان  او  يافته های  پرداخت. 
6. Powell 
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شكل  عمده ترين  مي باشد.   96/16 استنادها 
منابع اطالعاتي مورد استناد، نشريات ادواری 
با 74/04 درصد و پس از آن كتاب با 10/56 
درصد قرار دارند. توزيع جغرافيايي كتاب های 
 60/84 با  آمريكا  كه  داد  نشان  استناد  مورد 
با  انگلستان  سپس  و  نخست  رتبة  در  درصد 
نيم عمر  همچنين  دارد.  قرار  درصد   16/65

منابع اطالعاتي 20/82 سال است.
احمدزاده (1384)، در پژوهشي به بررسي 
وضعيت استناد در مآخذ پايان نامه های دكتری 
معماری و شهرسازی دانشكدۀ هنرهای زيبا، 
از ابتدای تا پايان سال 1381 پرداخت. نامبرده 
با  تحصيلي  رشتة  دو  در  پايان نامة  عنوان   35
5542 استناد انجام داد و نشان داد كه كتاب 
با 4580 استناد دارای بيشترين مقدار و به طور 
متوسط برای هر پايان نامه 158/3 استناد بوده 
است. بيشترين آنها در رشتة معماری با 187/6 
شهرسازی با  رشتة  در  آنها  استناد و كمترين 
138/9 استناد بوده است. بيشترين زبان استناد 
فارسي و ميانگين نيم عمر منابع مورد استفاده 
در  و  يكماه  و  سال  شهرسازی 17  رشتة  در 

رشتة معماری 15 سال و 3 ماه است. 
 ،(1385) نما  جهان  و  قمصری  تصويری 
تعيين  به  منظور  كه  خود  پژوهش  در  نيز 
الگوی رفتار علمي پژوهشگران در چگونگي 
استنادی  تحليل  به  علمي،  منابع  از  استفاده 
پژوهشگران  توسط  شده  ارائه  پايان نامة   137
- سال های1366  طي  مهندسي  پژوهشكدۀ 
استناد  متوسط  تعداد  است،  1383پرداخته 

در هر پايان نامه را حدود 41/9 درصد نشان 
داده است. همچنين، باالترين ميزان استنادها 
مربوط به نشريات ادواری با 50/7 درصد، و 
نيز زبان انگليسي با 90/7 درصد، بوده است. 
پروانة ثبت اختراعات با 23/3 سال باالترين و 
لوح های فشردۀ نوری با 9/6 سال پايين ترين 

ميانگين نيم عمر را داشته اند. 
روی  استنادی بر  گودن7 (1002)، تحليل 
 2000 الي   1995 سال های  پايان نامه های 
دانشكدۀ شيمي در دانشگاه ايالتي اوهايو انجام 
داد. يافته های نامبرده كه براساس بررسي 30 
پايان نامة دكتری و 3704 استناد بود، نشان داد 
نشريات  اساس  بر  استنادها  درصد  كه 58/8 

مجالت و بقيه از تك نگاشت ها بوده است. 
تحليلى  نيجريه،  در   ،(2003) اوكي8 
استنادی بر 70 پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة 
تعليم و تربيت طي سال های 1992-2002، در 
دانشگاه ايالت دلتا9، با 4012 استناد انجام داد. 
از  دانشجويان  بيشتر  استفادۀ  بيانگر  او  نتايج 
متون كتاب ها (60/3 درصد)؛ بيش از ساير 

مواد كتابخانه اى مي باشد.
مقـالـة  سـه  و  سـي   ،(2004) ژوزف10 
طي  كه  را  زيست شناسي  رشتة  دانشجويان 
سمپوزيوم  يك  در  تا 2002  سال های 2000 
ساالنه در دانشگاه دنور11 ارائه شده بود، مورد 
ارزيابي قرار داد. آنها جمعًا 770 استناد داشتند 
كه ميانگين آن در هر مقاله 23/3 بوده است. 
از اين تعداد استناد 76/2 درصد از استنادها 
به  مربوط  درصد   16/4 نشريات،  به  مربوط 
7. Gooden 

8. Okiy 

9. Delta State 

10. Joseph 

11. Denver 
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و  متفرقه  منابع  به  مربوط  درصد  كتاب، 6/4 
وب سايت  به  مربوط  آنها  از  درصد   1 تنها 

بود.  
بررسي  به   ،(2006) اوپنهيم12   و  كالرک 
رفتار استنادی دانشجويان علوم اطالع رساني 
در دانشگاه الف برو13 در انگلستان پرداخت. 
استنادی  تحليل  شامل  تحقيقي  روش های 
كتابشناسي های دانشجويان از سال 1998 الي 
2003 بود. نتايج نشان داد كه بيشتر استنادها 
با  كتاب   درصد،  با 32/6  نشريات  به  مربوط 
30 درصد و وب سايت با 24 درصد بود. در 
وب سايت ها  با  استناد   2003 و   2002 سال 
اختالف  بود.  شده  گزارش  كتاب ها  از  بيش 
عنوان های  بين  همبستگي  در  معني داری 
به  استناد  تعداد  و  دانشجويان  مطالعات 
مجموع  مي شد.  ديده  الكترونيكي  نشريات 
غلط های استنادی 24/9 درصد و 80 درصد 
استنادی  غلط  يك  دارای  كتابشناختي ها  از 

بودند. 
به  بررسي  يك  طي   ،(2006)  14 ويلت 
 57 استنادها،  و  شده  ارائه  انتشارات  تحليل 
و  كتابداری  علوم  دانشكدۀ   5 در  زن  و  مرد 
انگلستان  در  شفيلد  دانشگاه  اطالع رساني 
به  استناد  ميانگين  كه  داد  نشان  و  پرداخت 
مؤلفان مرد بيش از استناد به مؤلفان زن است 
و اختالف اين استنادها در مقاالت چاپ شده 

كامًال واضح مي باشد.  
يك  طي   ،(2007) وبستر15  و  يو،  گائو، 
بررسي طولي به شناسايي  و توصيف رفتار 
رشتة  كارشناسى  دورۀ  دانشجويان  استنادی 

هندسه از دانشگاه وهان16 در چين پرداختند. 
آنها 9317 استناد را در 21 پايان نامة دكتری 
در  كه  ارشد  كارشناسي  پايان نامة   180 و 
سال های 1988 و 1996 و 2004 ارائه شده 
بودند را مطالعه نمودند. نتايج آنها نشان داد 
در  نشريات  تحقيق  ادبيات  از  استفاده  كه  
است.  بوده  زياد  پايان نامه ها  كتابشناختي های 
زبان استنادها بيشتر چيني و انگليسي بوده و 
ميزان پراكندگي در استناد به نشريات زياد بوده 
است. تنها 25 درصد از عنوان ها در سال های 
 2004 سال  و  بوده  تكراری   1988 و   1996
داشته  را  نشريات  فهرست  در  رتبه  باالترين 
هندسه  رشتة  ادبيات  هستة  همچنين  است. 
از  درصد   80 تا  درصد   42 و  است  گسترده 

عنوان های نشريات را دربرمي گيرد.
باعنوان  مطالعه ای  طي   ،(2008) ژانگ17 
توسعة  منظور  به  استنادی  تحليل  «مطالعة 
گردآوری» ، به بررسي استنادها در ارتباطات 
شده  چاپ  مقاالت  و  نشريات  بين المللي، 
اين  پرداخت.   2005 تا   2000 سال های  در 
بين المللي  ارتباطات  در  كه  داد  نشان  مطالعه 
كتاب ها  بر  نشريات،  از  بيش  متخصصان 
متمركز مي باشند. كمتر از 2 درصد از استنادها 
از منابع الكترونيكي بهره مند شده اند. مطالب 
ساير  از  بيش  وضوح  به  انگليسي  زبان  به 

زبان ها مي باشد. 

يافته های پژوهش
به  پاسخگويي  به  زير  جداول  از  استفاده  با 

سؤاالت مطرح در پژوهش مي پردازيم: 
12. Clarke & Oppenheim 

13. Loughborough 

14. Willett 

15. Gao, Yu & Webster 

16. Wuhan 

17. Zhang 



(8
ن 8

ستا
(زم

 80
ب 

كتا
مه 

لنا
فص

     

157

منابع  انواع  به  استناد  ميزان   1 جدول 
اطالعاتي، مربوط به پايان نامه های دو گروه را 
طي سال های مورد مطالعه نشان مي دهد. كل 
تعداد  اين  از  مورد بوده كه  استنادها 18353 
6123 استناد مربوط به گروه فني مهندسي و 

12230 استناد علوم انساني مي باشد.
همانطور كه مشاهده مي شود سال 1385 
به ترتيب با (22/91 درصد و 22/19 درصد) 
در هر دو گروه فني مهندسي و علوم انساني، 
بيشترين ميزان استناد و كمترين ميزان استناد 
با   1382 سال  در  مهندسي  فني  گروه  در 
انساني  علوم  گروه  در  و  درصد)   12/85)
است.  بوده  درصد)   10/55)  1380 سال  در 
همچنين در گروه فني مهندسي نخست نشريه 

 30/36 با  كتاب  سپس  و  درصد   49/36 با 
و  بوده  اطالعاتي  منابع  پربسامدترين  درصد، 
 69/04 با  كتاب  ابتدا  انساني  علوم  گروه  در 
قرار  درصد   9/86 با  نشريه  سپس  و  درصد 

دارند.

ميانگين استنادها در هر پايان نامه 
متوسط استنادهای انواع محمل هاى اطالعاتي، در 
هر پايان نامه (فني مهندسي و علوم انساني) محاسبه 

گرديد كه در جدول 2 نمايش داده شده است: 
متوسط  مي شود  مشاهده  كه  همانطور 
استنادها در پايان نامه های علوم انساني بيش از 
فني مهندسي است. به ترتيب (57/41 درصد 

در مقابل 32/73 درصد بوده است).

جدول 1. مقايسة استناد به انواع منابع اطالعاتي در دو گروه در سال های متفاوت
فني مهندسي

منابع اطالعاتي
سال

درصدجمع
138013811382138313841385

315434212290296312185930/36كتاب
282659448433470730302249/36نشريه
9792491568121869311/32مقاله

3729375136522423/95پايان نامه
1561351613681/11اينترنت
50352829197823990/3ساير
796125578796491814036123100جمع 13/0020/4912/8515/7414/9922/91درصد

علوم انساني

85912431650145915391693844369/04كتاب
297241504378349660242919/86نشريه
109473525471731/41مقاله

60541071051131796185/05پايان نامه
628291846541811/47اينترنت
59171005178813863/15ساير
129115922437204621502714جمع

12230100 10/5513/0119/9316/7217/5822/19درصد
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نمودار 1. مقايسة درصد و فراواني استنادهای دو گروه برحسب سال

جدول 2. مقايسة دو گروه براساس ميانگين استناد به انواع محمل اطالعاتي در هر پايان نامه

نوع منبع استناد شده
گروه آموزشي

ميانگين علوم انسانيميانگين فني مهندسي

9/9439/63كتاب
16/1611/40نشريه
3/700/81مقاله

1/292/90پايان نامه
0/360/84اينترنت
1/281/81ساير

32/7357/41جمع

نمودار 2. مقايسة ميانگين استنادها در دو گروه
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بررسي زبان استنادها 
محمل های  نوع  و  استنادی  زبان   3 جدول 
اطالعاتي را در هر دو گروه نشان مي دهد.     

همانطور كه در جدول 3 مالحظه مي شود، 
85/88 درصد از منابع استنادی در گروه فني 
سپس  و  بوده  انگليسي  زبان   به  مهندسي 

فارسي با 14/01 درصد، درحالي كه اين امر در 
گروه علوم انساني برعكس (27/23 درصد به 
زبان انگليسي و 63/68 درصد به زبان فارسي) 
است. منابع فرانسوی زبان نيز در گروه علوم 

انساني با 7/75 درصد مورد توجه مي باشند.
قابل ذكر است منظور از « ساير» زبان هايي 

جدول 3. توزيع فراواني و درصد و نوع محمل اطالعاتي

زبان استنادی

فارسي

محمل
اطالعاتي

گروه آموزشي
جمع علوم انسانيفني مهندسي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
4216/87592848/47634934/59كتاب
460/758747/149205/01نشريه
1582/581541/293121/70مقاله

1592/595494/487083/85پايان نامه
10/0150/0460/03اينترنت
731/192792/283521/91ساير
85814/0177/8963/68864747/11جمع

انگليسي

143423/41143911/76287315/65كتاب
297448/57153712/56451124/58نشريه
5358/73190/155543/01مقاله

831/35630/511460/79پايان نامه
671/091701/392371/29اينترنت
1662/711030/842691/46ساير
525985/88333127/23859046/78جمع

فرانسه

10/011200/981210/65كتاب
10/01160/13170/09نشريه
------------مقاله

60/0460/03----پايان نامه
60/0460/03----اينترنت
20/0120/01----ساير
20/031501/221520/82جمع

عربي
6497/736495/15----كتاب
20/0120/01----ساير
8497/758495/16-----جمع

ساير
30/04100/08130/07كتاب
10/0120/0130/01نشريه

61231001223010018353100جمع
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شده  استفاده  پايان نامه ها  در  كمتر  كه  است 
بودند، مانند آلماني، ژاپني، و روسي.

محاسبة روزآمدی منابع
فرمول  از  نيز  استناد  سرعت  محاسبة  برای 
نماية فوری18، كه يكي ديگر از شاخص های 
كتابسنجي است، استفاده گرديد. نماية فوری 
از  استفاده  تعيين  جهت  مقياسي  به عنوان 
روزآمدی منابع (منظور تعداد استنادهای همان 
سالي است كه پايان نامه در آن سال ارائه شده 
است) معرفي شده و از طريق نسبت استناد 

به انتشارات در يك سال معين بخش برتعداد 
پايان نامه های توليد شده در آن سال  به دست 

مي آيد (عصاره، 1377، ص 96):

    تعداد استنادهاى سال    
    تعداد پايان نامه های همان سال 

تعداد  فوری،  نماية  آوردن  به دست  برای 
نيز  و  سال  آن  در  شده  ارائه  پايان نامه های 
لذا  است.  الزم  سال  آن  استنادهای  تعداد 

خواهيم داشت:

نمودار 3. مقايسة زبان های استنادی پايان نامه ها

18. Immediacy index 

نماية فوری=     

جدول 4. نماية فوری در پايان نامه ها

سال

علوم انسانيفني مهندسي

تعداد تعداد استناد
پايان نامه

نماية 
تعداد درصدفوری

استناد
تعداد 
پايان نامه

نماية 
درصدفوری

138025241/044/3328290/963/31
138189352/547/25169315/4517/58
138215030310301339/1227/63
1383206297/1024/483933910/0725/82
1384269308/9629/865704014/2535/62
13853453410/1429/826714614/5831/69
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داده  نشان   4 جدول  در  كه  همانطور   
مي شود، ميزان درصد نماية فوری، به عبارت 
ديگر ميزان درصد منابع استنادی استفاده شده 
همان  پايان نامه های  نسبت  به  پايان نامه ها  در 
سال، در سال 1384بيش تر، (در هر دو گروه 
مهندسي  فني  در  درصد   86/29 ترتيب  به 
سال  و  انساني)،  علوم  در  درصد   35/62 و 
1380، كمتر 4/33 درصد، و 3/31 مي باشد. 

محاسبه همبستگي
برای به دست آوردن ميزان همبستگي ميان سال 
نشر منابع استناد شده و تعداد استناد به آنها، از 

روش همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
دو  هر  در  مي شود  مشاهده  كه  همانطور 
دارای  انساني  علوم  و  مهندسي  فني  حيطة 
سال  ميان  يعني  مي باشند،  خوبي  همبستگي 
استناد  دفعات  تعداد  و  اطالعاتي  منابع  نشر 
سال  هرچه  و  دارد  مثبت  همبستگي  آنان  به 
انتشار جلوتر باشد، ميزان استناد به آنها بيشتر 

است.

بحث و نتيجه گيری
 يكي از حوزه هايي كه در آن تحليل استنادی 
مورد استفاده قرار مي گيرد، ارزيابي عملكرد 
پژوهشي  و  آموزشي  گروه های  تحقيقاتي 
طرح  يك  آغاز  به عنوان  پژوهش  اين  است. 
مقايسه ای مي تواند اقدامي باشد جهت ارزيابي 
منابع اطالعاتي در كلية گروه ها و رشته ها و 
و  فراهم آوری  جهت  در  مؤثرتر  گامي  نيز 

تقويت منابع كتابخانه ای باشد.
دو  فارغ التحصيالن  پايان نامة  عنوان   400
گروه آموزشي فني مهندسي و علوم انساني، 
به  مربوط  استناد   12230) استناد   18353
فني  به  مربوط  استناد   6123 و  انساني  علوم 
مهندسي) داشته اند كه كتاب ها با تعداد 10302 
استناد (56/13 درصد)، كتاب هاى فارسي زبان 
(34/59 درصد) دارای بيشترين استناد بوده اند 
( از اين ميان تعداد  1859 استناد در گروه فني 
مهندسي و 8443 استناد مربوط به گروه علوم 
انساني بود). در كل، استنادهای صورت گرفته 
درصد   29/58 با  نشريات  كتاب ها،  از  پس 

نمودار 4. مقايسة درصد نماية فوری استنادهای دو گروه
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(24/58 درصد مربوط به نشريات انگليسي زبان 
و 5/01 درصد مربوط به نشريات فارسي زبان) 
دومين منبع مورد استفادۀ فارغ التحصيالن بود. 
منابع انگليسي زبان مورد استفاده در گروه فني 
مهندسي باالترين ميزان استناد (85/88 درصد)، 
اين امر نيز در پژوهش های پيشين نيز مورد 
تأكيد قرار گرفته است. درحالي كه گروه علوم 
دارای  درصد  با 63/68  فارسي  منابع  انساني 
چنين  مي توان  بودند.  استناد  ميزان  بيشترين 
نتيجه گرفت كه در حيطة علوم انساني تأكيد 
دانشجويان بر منابع فارسي است تا انگليسي. 
حال آن كه در حيطة فني مهندسي دانشجويان 
منابع  از  خود بيشتر  پايان نامه های  نوشتن  در 

انگليسي استفاده مي نمايند.

استفاده  كه  فوری  نماية  شاخص  كمترين 
از روزآمدی منابع را نشان مي دهد در گروه 
فني  گروه  در  و  درصد   3/31 انساني،  علوم 
كه  معنا  بدين  است،  درصد   4/33 مهندسي 
 ،1380 سال  مطالعه،  مورد  سال های  بين  در 
را  روزآمد  منابع  از  استفاده  ميزان  كمترين 
مي دهد (3/31  نشان  فارغ التحصيالن  بين  در 
 4/33 و  انساني  علوم  استنادها  از  درصد 
درصد از استنادهای فني مهندسي). بيشترين 
ميزان استفاده از منابع روزآمد در سال 1384 
(29/86 درصد و 35/62 درصد) بوده است. 
بدين معنا كه منابع استناد شده در سال 1384 

به نسبت ساير سال ها جديدتر بوده است.
نشر  سال  ميان  همبستگي  ميزان  محاسبة 

فني مهندسي
مقادير

سال نشر
جمع

1336-13451346-13551356-13651366-13751376-1385

X4050607080300
Y267332744219025906123
X21600250036004900640019000
Y2712891102245535364796100670810012239249
XY106801660044640153300207200432420

علوم انساني

X4050607080300
Y26056514974260494511527
X21600250036004900640019000
Y2676003192252241009181476002445302545228459
XY104002825089820298200395600822270

X=كه در اين فرمول، نقطه مياني سال نشر
Y=تعداد استناد
N=5
R=0/94برای گروه فني مهندسي
R=0/69و برای گروه علوم انساني
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منابع استناد شده و تعداد استناد به آنها،  در 
هر دو گروه مثبت است (به ترتيب 0/94 فني 
مهندسي و 0/69 علوم انساني). به عبارت ديگر، 
هرچه سال انتشار منابع به سال استناد نزديك تر 

باشد، ميزان استناد به آنها بيشتر است.

پيشنهادها
پژوهش  اين  يافته ها ی  براساس  پيشنهادها 

ارائه مي شود:
1. با توجه به اينكه يافته های علمي جديد 
زبان  به  بيشتر  مهندسي  و  فني  حوزه های  در 
انگليسي منتشر مي شوند، الزم است مسئوالن 
مجموعه در خريد منابع، به تهية منابع به زبان 

انگليسي توجة ويژه مبذول نمايند. 
2. همانطور كه نتايج نشان مي دهد بيشترين 
دانش آموختگان  استناد  مورد  اطالعاتي  منبع 
فني مهندسي نشريه است. توصيه مي شود در 
مؤثرتری  گام های  نيز  روزآمد  نشريات  تهية 

برداشته شود.
نشان  پژوهش  اين  نتايج  3. مقايسة 
مي دهد كه كتاب در گروه علوم انساني و به 
زبان فارسي، بيشتر مورد استناد است. پيشنهاد 
مي شود مجموعه سازان كتابخانه در تهية اين 

امر نيز اقدام نمايند.
4. با توجه به اينكه شاخص نماية فوری 
مي دهد،  نشان  را  روزآمد  استنادهای  ميزان 
جهت  در  فارغ التحصيالن  مي شود  پيشنهاد 
استفاده از منابع روزآمد و استناد به آنها بيشتر 

تالش نمايند.
5. نظر به عدم رعايت قواعد كتابنامه نويسي 
تـوسـط فارغ التحصيـالن، پيشنهـاد مـي شـود 
استانداردهای كتابنامه نويسي به صورت جزوه 

در اختيار آنان قرار گيرد.
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