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تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته
کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا طی سالهای 1380 -1389
محسن حمیدی
2
سینا کالنتری
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چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رفتار استنادی نویسندگان پایاننامههای کارشناسیارشد رشته کشاورزی و
تشخیص الگوهای رفتاری ،اطالعاتی ،زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست .این بررسی یک پژوهش
کتابسنجی (با استفاده از فن تحلیل استنادی) و از نوع تحلیل محتواست .جامعه آماری پژوهش را کلیه
استنادهای موجود در بخش منابع و مآخذ پایاننامههای کارشناسیارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا
مابین سالهای  3370( 1380-1389استناد) تشکیل میدهد .ابزار مورد استفاده تحقیق فیشبرگههای
مخصوص بود و اطالعات مورد نیاز با استفاده از روشهای کتابخانهای و تحلیل استنادی گردآوری شد؛
سپس دادهها به کمک آمار توصیفی ،تحلیلی و نرمافزارهای SPSS19 ،2007 Excelمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند :کتب بعد از نشریات مهمترین منبع مورد استفاده بوده و پژوهشگران به منابع قدیمی استناد
کردهاند .روحیه همکاری نویسندگان ضعیف است .بیشترین استناد به منابع فارسیزبان صورت گرفته و
برترین کشورها از نظر توزیع جغرافیایی ایران ،آمریکا و انگلستان هستند .نیمعمر کل کتب و مجالت  13سال
محاسبه شد .استناد به مجالت التین بیشتر از استناد به نشریات فارسی است.
واژه های کلیدی :تحلیل استنادی ،پایاننامه رشته کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا همدان

 .1استادیارکتابداری و اطالعرسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
sina.kalantari@outlook.com
 .2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی (نویسنده مسئول مقاله)

m_hamidi_46@yahoo.com
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مقدمه
بیان مسئله
با توجه به گسترش روزافزون عرصه تالشها در جهت تهیه و تدارک اطالعات علمی و کاربردی در زمینههای
مختلف و گسترش بیش از حد افزونگی دانش در بین جوامع انسانی ،آنچه ضرورت مییابد کوشش در جهت
ساماندهی چنین مجموعههایی از دانش بشری است که بتوان در قالب سامان یافتهای از آن بهرهبرداری الزم
را به عمل آورد .لذا امروزه ارزیابی تحقیقات علمی به طور فزایندهای رو به افزایش است؛ چرا که عم ً
ال موجب
رونق بخشیدن به جریان بهرهوری از اطالعات شده و این یکی از اهداف چنین ارزیابیهایی تلقی میشود.
از اولین حرکتها در جهت مرور یافتهها و تعیین ارزشمندی آنها ،دستیابی به شیوههای ارزیابی کارآمد است
به خصوص نحوۀ ارزیابی که بتواند گرایشهای علمی و چگونگی آن را در یک رشته تخصصی دنبال نماید.
در هر اثر مکتوب ممکن است به علل گوناگون به تجربهای ،قولی یا مکتوبی اشاره شود که به این امر استناد
میگویند .ممکن است چگونگی استناد در انواع نوشتهها متفاوت باشد ولی عمل استناد شناخته شده است و
هم عمر با کتابت و تألیف است (حری ،1381 ،ج ،1صص.)616-617
مطالعه استنادی یا تحلیل استنادی یکی از متداولترین فنون کتابسنجی است که در آن قواعد حاکم بر
رابطۀ میان مدرک استناددهنده و مدرک مورد استناد جستجو و مطالعه میشود.
از سال  1963از تحلیل استنادی استفادههای گوناگونی شده است که موارد عمدۀ آنها عبارتاند از :بهبود
بخشیدن به پایش کتابشناختی متون رشتههای مختلف ،تعیین منابع هسته ،گروهبندی منابع ،ردگیری
گسترش اندیشهها و رشد متون علمی ،پیشبینی روند انتشارات ،تعیین الگوی استفاده از مواد و منابع و
سیاستگذاری برای مجموعۀ کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی (چاوشی نجفآبادی.)1388 ،
همچنین تحلیل مآخذ آثار دانشجویان وسیلهای است تا بتوان رفتار اطالعیابی آنان را در استفاده از منابع و
مجموعۀ کتابخانه با استفاده از ابزارهای کمی سنجید (جهانفر.)1387 ،
لنکستر 1موارد دیگری را نیز به آن میافزاید که چگونگی استناد در میان نویسندگان رشتههای مختلف،
موجب شناسایی نویسندگانی که بیشتر از دیگران مورد استناد قرار میگیرند میشود و به همین ترتیب
مجالت ،کشورها یا سازمانهایی که بیش از موارد مشابه به آنها استناد میشود؛ شناسایی میگردند و روابط
بین رشتهای و میزان روزآمد بودن نوشتههای علمی با توجه به تاریخ منابع مورد استفاده در آثار از آن جمله
اند (چاوشی نجف آبادی.)1388 ،
امروزه تحقیقات و ارزشیابی آنها و استفاده از روشهای تحلیل استنادی دارای کاربرد فراوان هستند .بسیاری
از کشورها از تحلیل استنادی و سایر شیوههای کتابسنجی برای اتخاذ تصمیمات دربارۀ ارزش کیفی
پژوهشها در راستای حمایت و تخصیص بودجه پژوهش در آموزش عالی استفاده میکنند (جهانفر.)1387 ،
کلیه گفتههای پیشین حاکی از اهمیت کاربرد چنین روشی در خصوص ارزیابی منابع مورد استفاده در
پژوهشها و مطالعات راهبردی است .شاید همین ضرورت مسئله باشد که محققان را بر آن داشت تا در
حوزۀ کشاورزی و آنهم جهت تعیین گرایشها و موضوعات مورد توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه
بوعلیسینا ،دست به چنین حرکتی بزنند و انگیزۀ واقعی ایشان ،کمک به دانشجویان حال و آینده در خصوص
استفادۀ بهتر از منابع ارزشمند به کار گرفته شده در پایاننامهها و پر کردن خالء نبود چنین ارزیابی در حوزه
پیشگفته است.
1. .Lancaster

33

نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم  ،تابستان 94

محققان قصد دارند تا موضوع فوق را از دیدگاههای متنوعی چون :تعیین نوع منابع اطالعاتی ،نوع زبان،
نیمعمر کتابها و مجالت ،گرایشهای موضوعی پایاننامهها و نوع محملهای اطالعاتی مورد استفاده ،توزیع
جغرافیایی و مجالت هسته این رشته بررسی کنند.
به دیگر سخن پژوهشگران در صدد هستند برای پرسش ذیل که مسأله اصلی تحقیق است پاسخی مناسب
بیابند:
استنادهای بهکاررفته در پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از چه ویژگیهای
موضوعی ،زبانی ،نیمعمر ،و پراکندگی برخوردار است؟

فایده و اهمیت تحقیق

بی تردید هدف نهایی هر کتابخانه و هر مرکز اطالعرسانی فراهمآوری مجموعهای کارآمد و غنی و ارائه خدمات
مناسب برای استفادهکنندگان است .برای نیل به این مقصود باید به کیفیت مجموعهسازی و بهرهوری آن
توجه شایانی شود تا با توجه به امکانات کتابخانه و محدودیتهای مالی ،بتوان کارآمدترین ،مناسبترین و
پراستفادهترین منابع را برای جامعۀ استفادهکننده تهیه کرد (رسولزاده خلیق.)1387 ،
حال این سؤاالت مطرح میشود که کتابداران بخش مجموعهسازی چگونه انتخاب و با توجه به چه معیارهایی
این گونه منابع را اولویتبندی میکنند؟ آنها کدام دسته از منابع اطالعاتی را باید برگزینند؟ این منابع را از
کدام زبانها انتخاب کنند؟ و پرسشهایی از این دست (ایزدی.)1388 ،
از نتایج حاصل از این تحقیق میتوان در امر مجموعهسازی کتابخانهها بهرهمند شد ،منابع مهم و معتبر این
رشته را شناسایی کرد (چاوشی نجف آبادی )1388 ،و به شناسایی نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اساتید که
بخش عمدهای از مراجعین کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاهی را تشکیل میدهند ،نائل شد ( ایزدی،
.)1388
اینکه در کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا کدام یک از اشکال مختلف منابع (کتاب ،مجله و )...
تهیه میشود و منابع پرکاربرد دانشجویان بر اساس اولویتهای استفاده کدامند؟ مسئلهای است که با کمک
تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد کشاورزی این دانشگاه قابل بررسی است.
به طور کلی میتوان گفت :بسیاری از رشتههای علوم با استفاده از تحلیل استنادی مورد بررسی قرار گرفته و
منابع مهم و پُراستناد آنها مشخص شدهاند .در این میان ،دانش کشاورزی نیز مورد لطف قرار گرفته و محققانی
چون تصویری قمصری و جهاننما ( )1385به تعیین الگوهای رفتارعلمی پژوهشگران این حوزه پرداختهاند؛
اما پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به مطالعه مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا می پردازد .لذا این مطالعه می تواند خالء موجود را مرتفع نموده و به عنوان یک ابزار
سنجشی برای پژوهشگران حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر تعیین رفتار استنادی نویسندگان پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته کشاورزی و
تشخیص الگوهای رفتاری ،اطالعاتی موضوعی ،زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست.

فرضیه تحقیق

به نظر میرسد مجالت بیشتر از کتابها مورد استفاده و استناد واقع شدهاند.
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پرسشهای اساسی تحقیق

 .1کدامیک از انواع منابع اطالعاتی در نوشتن پایاننامهها بیشترین کاربرد را داشته است؟
 .2نیمعمر کتب و مجالت مورد استفاده در پایاننامهها چقدر است؟
 .3توزیع جغرافیایی استنادها بر حسب محل نشر کتب و پایاننامهها چگونه است؟
 .4مجالت هسته در رشته کشاورزی بر اساس قانون برادفورد کدامند؟
 .5بیشترین استناد در پایاننامهها به کدامیک از زبانها (فارسی ،عربی ،انگلیسی و )...است؟
 .6مهمترین عناوین کتب مورد استفاده در نگارش پایاننامهها کدامها هستند؟
 .7الگوی نویسندگی مآخذ پایاننامهها چگونه است؟

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در ایران
صدیقی ( )1380در مقالهای مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای فارغ
التحصیالن حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران» با استفاده از کتابسنجی به
بررسی مآخذ  310پایاننامه کارشناسی ارشد پرداخت .پس از تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزارهای
 SPSSو  Excelمشخص شد بیشترین میزان استناد به نشریات اختصاص دارد و پایاننامهها کماستنادترین
منبع در حوزه مورد مطالعه هستند .در انتها پژوهشگر فهرستی از نشریات پر استفاده حوزه علوم زمین را
ارائه داده است.
آژیده ( )1381در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته زبان
و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» با بهرهگیری از روش تحلیل استنادی وضعیت استنادهای
 103پایاننامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را بررسی کرد و
نتیجه گرفت که استناد به منابع کتابی نسبت به سایر انواع منابع به طرز آشکاری زیادتر بوده و از لحاظ فرم
ادبی به آثار نظم بیشتر از نثر استناد شده است .در خصوص موضوع استنادها نیز مشخص شد که پژوهشگران
حوزه ادبیات فارسی بعد از رده ادبیات ،به ردههای دین ،زبان و در مرتبه آخر به رده تاریخ و جغرافیا بیش از
سایر ردههای دهدهی دیویی استناد کردهاند.
احمدزاده ( )1384در تحقیقی زیر نام «تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دکترای شهرسازی و معماری
دانشکده هنرهای زیبا» با هدف بررسی الگوی رفتاری فارغ التحصیالن معماری و شهرسازی ،و نیز بررسی
ویژگی های استفاده از منابع اطالعاتی در کارهای تحقیقاتی آنان ،به تحلیل استنادی  35عنوان پایاننامه
دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا از ابتدا تا پایان سال  1381دست میزند و اعالم میکند
که کتابها با  82/6درصد بیشترین استناد را داشتهاند ،مجالت از قانون برادفورد تبعیت کرده و بیشترین
زبان مورد استفاده دانشجویان فارسی و سپس انگلیسی است .پربسامدترین مؤلفان در این بررسی به ترتیب
«محمود توسلی» و «محمد منصور فالمکی» و پربسامدترین عناوین به ترتیب «تئوری شکل خوب شهر» و
«فضا ،زمان و معماری» است.
تصویری قمصری و جهاننما ( )1385در تحقیق مشترکشان تحت عنوان «تحلیل استنادی پایاننامههای
پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی» به تعیین الگوهای رفتار علمی پژوهشگران در چگونگی
استفاده از منابع میپردازند و نتیجه میگیرند :اگرچه باالترین استناد مربوط به نشریات ادواری است اما میزان
استناد به منابع جدید بسیار کم است و پیشنهاد میکنند که علل این امر مشخص شود .الزم به توضیح است
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که پژوهشگران در تدوین پایاننامه خود به شبکه اینترنت استناد نکردهاند.
جهانفر ( )1387در پایاننامه کارشناسی ارشد خود «تحلیل استنادی مآخذ پایاننامه دانشگاه علوم پزشکی
آجا» در راستای کمک به مجموعهسازی کتابخانه دانشگاه ،مآخذ  151عنوان پایاننامه پزشکی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران را که بین سالهای  1380 -1385دفاع شده و به دانشگاه
مذکور ارائه شده بودند با استفاده از کتابسنجی و فن تحلیل استنادی مورد مطالعه قرار داد .نتایج حاصله
نشان داد که نویسندگان منابع فارسی از روحیه همکاری ضعیفتری نسبت به نویسندگان منابع انگلیسی
برخوردارند به نحوی که بیشتر این منابع توسط یک نفر نوشته یا ترجمه شدهاند .بعالوه دانشگاه تهران و
انتشارات تیمورزاده به دلیل اینکه بیش از یک پنجم کتب فارسی مورد استناد را منتشر کردهاند در زمره
ناشرین پر استناد هستند.
قلیپور ( )1388در پایاننامه خود تحت عنوان «تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای شیمی دانشگاه تبریز
بین سالهای  273 »1381 -1386عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی در پنج گرایش شیمی
آلی ،تجزیه ،فیزیک ،کاربردی و معدنی را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که از مجموع 19530
استناد به انواع منابع اطالعاتی بیشترین استناد به مجالت و بعد از آن به کتب بوده است .توزیع جغرافیایی
کتب و مجالت در مجموع پنج گرایش گویای آن است که آمریکا در رتبه اول و ایران در رتبه سوم قرار
دارد .در خاتمه ،پس از تعیین پر استنادترین مجالت (در هر گرایش و در مجموع گرایشها) تعداد  3مجله
به عنوان مجالت هسته شناخته شدهاند.
اسماعیلزاد حجبی ( )1390پایاننامه خود را تحت عنوان «تحلیل استنادی طرحهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی تبریز جهت تعیین الگوهای رفتار علمی پژوهشگران »1383 -1388
نوشت ،نامبرده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و از طریق نرمافزارهای  SPSSو  Excelبه تجزیه و
تحلیل دادهها پرداخت و نتیجه گرفت که بیشترین تعداد مقاالت ( 27مورد) مربوط به گروه دندانپزشکی
ترمیمی است .پر استنادترین محل نشر کشور آمریکا بوده و ناشرین آمریکایی با اختصاص  61/85درصد
رتبه اول را به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر این از مجموع  226عنوان مجلهای که توسط اعضای هیأت
علمی دانشکده مورد استفاده قرار گرفته 105 ،عنوان از مجالت مورد استناد در لیست موجودی کتابخانه
یافت نشد ولی اکثر کتابهای پراستناد در کتابخانه قابل دسترس هستند.

مطالعات انجامشده در خارج از ایران

لی 1و سویی )2002( 2در تحقیقی به نام «تحلیل استنادی پژوهشهای مدیریت و سازمان در جامعه چین»
با تحلیل استنادی  226مقاله تحقیقی در این زمینه که طی سالهای  1984-1999در  20مجله علمی
انگلیسی به چاپ رسیده است 52 ،مقاله و نویسندگان تاثیرگذار در این حوزه را مشخص کردند سپس به
ارائه پیشنهادهای در این زمینه پرداختند.
اوکی )2003( 3در مقالهای با عنوان «تحلیل استنادی پایاننامههای رشته تعلیم و تربیت» پس از تحلیل
استنادی  70پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تعلیم و تربیت که مابین سالهای  1992الی  2002به کتابخانه
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دانشگاه  Delta Stateارائه شده بودند ،مینویسد :اکثریت دانشجویان از کتاب بیش از سایر مواد و منابع
کتابخانهای استفاده میکنند.
از میان مجالت علمی که مورد استناد واقع شدهاند 50 ،درصد در مجموعه کتابخانه در دسترس بودهاند و 6
مجله از  18مجله مورد استناد به عنوان مجالت هسته شناخته شدهاند .این به آن معنی است که کتابخانه
باید مجموعه مجالت علمی تعلیم و تربیت را گسترش دهد .الزم به ذکر است که برترین نشریه در این بررسی،
 1WAJEاست.
شریف 2و محمود )2004( 3در پژوهشی با عنوان «چطور اقتصاددانان به مقاالت و نوشتهها استناد میکنند»
به منظور یافتن الگوی استنادی مقاالت دو مجله  ، 4PDRو  5PESRابتدا هشت دوره از هر مجله را انتخاب
کردند سپس با استفاده از تحلیل استنادی نتیجه گرفتند که  PDRمجلهای با بیشترین استناد است و
استنادهای صورت گرفته بوسیله اقتصاد دانان عقبتر از حوزههای بینالمللی است .دالیل آنان برای چنین
نتیجهگیری بدین شرح است :بیش از  50درصد استناد در هر دو مجله از منابعی غیر از نشریات (به طور
عمده کتابها) است .اگرچه به منابع آنالین نیز استناد شده است اما تعداد آن ناچیز است -که نشاندهنده
شکاف و عدم آموزش در استفاده از چنین منابعی است .حدود  47درصد کل استنادهای  PDRمتعلق به
پنج سال اخیر بودهاند ،در حالی که تنها  25درصد استنادهای  PESRمتعلق به پنج سال اخیر است .بیش
از 50درصد از استنادهای هر دو مجله مذکور تکمؤلفی است .شباهتهای زیادی از نظر استناد به نشریات
در هر دو مجله وجود دارد ،به عنوان مثال بسیاری از نشریات پر استناد متعلق به کشور آمریکا بوده اند .تعداد
زیادی از محققان به منابع قدیمی استناد میکنند بنابراین بررسی عواملی که سبب چنین اقدامی شدهاند
ضروری است.
7
چی کیت 6و پاتیل ( )2008به منظور نگارش مقالهای تحت عنوان «تحلیل استنادی پایاننامههای علوم
کتابداری و اطالع رسانی ارائه شده به دانشگاه پونا »8ابتدا  27پایاننامه دکترای کتابداری و اطالع رسانی
که بین سالهای 1982 -2005به دانشگاه پونا ارائه شده بودند را انتخاب کردند ،سپس  6257استناد از
پایاننامههای مذکور استخراج گردید و برحسب شکل یا نوع منبع به دستههای مختلف تقسیمبندی شدند.
پس از انتقال دادهها به نرمافزار  SPSSنتایج زیر به دست آمد:
نزدیک به نیمی از استنادها متعلق به مجالت هستند و پس از آن به ترتیب استناد به کتاب و استناد به وب
در مراحل بعدی قرار میگیرند .پر استنادترین نشریه  College and Research Librariesاست و مقام
دوم را نشریه  Scientometricsدر اختیار دارد ،بر همین اساس  5نشریه به عنوان مجالت هسته و 55
نشریه به عنوان مجالت مهم معرفی شدهاند .ناشرین تجاری در رتبه نخست ،ناشرین دانشگاهی در جایگاه
دوم و ناشرین دولتی در پایینترین مرتبه هستند .بیشترین استنادات دارای الگوی نویسندگی تک نفره ،بعد
1. West African Journal of Education

2. Sharif
3. Mahmood
4. Pakistan Development Review
5. Pakistan Economic and Social Review
6. Chikate
7. Patil
8. pune
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از آن دو نفره و در آخر چهار نفره است .هند پس از آمریکا پراستنادترین کشور شناخته شده است .بیشترین
استنادات به زبان انگلیسی و پس از آن -با اختالف بسیار زیادی -به زبان  Marathiمیباشد.
ریاحینیا )2010( 9در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل استنادی پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته
علوم کتابداری و اطالعرسانی» با هدف تحلیل رفتارهای استنادی دانشجویان 259 ،پایاننامه کارشناسی
ارشد کتابداری و اطالعرسانی بین سالهای  2003 -2008را از  5دانشگاه مستقر در شهر تهران گردآوری و
مآخذ آنها را با استفاده از سیاهه وارسی 2مطالعه کرد .نتایج گویای آن است که اگرچه تعداد کل منابع چاپی
مورد استناد بسیار بیشتر از منابع الکترونیک بود اما استناد به منابع الکترونیک انگلیسی بیشتر از استناد به
منابع الکترونیک فارسی است .به دیگر سخن منابع الکترونیک فارسی برای دانشجویان کتابداری و اطالع
رسانی قابل دستیابی نمیباشد ،البته نباید فراموش کرد که هر گاه آنان به منابع الکترونیک دسترسی داشته
باشند مجالت علمی را به کتب الکترونیکی ترجیح میدهند .الزم به ذکر است که این بررسی ،کتابها را به
عنوان مطلوب ترین منبع برای مطالعات پژوهشی دانشجویان معرفی میکند.
اوزن اوچاک )2011( 3به علت اینکه احساس میکرد رفتار اطالعاتی هنرمندان به درستی مطالعه نشده و
به نیازهای اطالعاتی آنان بیتوجهی شده است ،طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطالعات در هنر» 83
پایاننامه فوق لیسانس و دکتری هنر (در پنج رشته طراحی گرافیکی ،معماری داخلی ،کوزه گری و ساخت
شیشه ،مجسمه سازی و نقاشی) را که مابین سالهای  1983-2007به دانشگاه  Hacepteppeترکیه ارائه
شده بودند تحلیل استنادی کرد و به نتایج زیردست یافت:
حجم متوسط پایاننامههای فوق لیسانس  86صفحه است در حالی که حجم متوسط پایاننامههای دکتری
 116صفحه است .بیش از نیمی از منابع مورد استناد به زبان ترکی و  19/7درصد از دیگر زبانها به ترکی
ترجمه شده است .انگلیسی دومین زبان مورد استفاده و استفاده از دیگر زبانها به طور قابل مالحظهای کم
است .کتاب پر استنادترین منبع ،مجالت در مقام دوم و کنفرانسها و گردهمآییها در آخرین رتبه قرار
دارند .نامبرده چنین نتیجه گیری میکند :اکثر هنرمندان از منابعی استفاده میکنند که در قالب کتاب
منتشر میشوند ،ایشان استفاده از منابع به زبان محلی و بومی را ترجیح میدهند و ممکن است با موانعی
در بازیابی اطالعات به سایر زبانها روبرو شوند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر یک پژوهش کتابسنجی (با استفاده از فن تحلیل استنادی) و از نوع تحلیل محتوا است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه استنادهای موجود در بخش منابع و مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در فاصله زمانی سالهای  1380-1389است.
به طور کلی  107عنوان پایاننامه (که در شاخه های توسعه روستایی ،آبیاری و زهکشی ،باغبانی،
بیماریشناسی گیاهی ،بیوتکنولوژی کشاورزی ،خاک شناسی ،زراعت ،علوم دامی و حشره شناسی کشاورزی)
نوشته شده بودند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که  6پایاننامه به علت اینکه «برای دریافت درجه
پس از کارشناسی» نوشته شده بودند حذف شدند.
1. Riahinia
2. Checklist
3. Özenç Uçak
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از  101پایاننامه باقیمانده  3542استناد استخراج شد که  163استناد به عنوان مآخذ کور شناسایی و 9
استناد طبق تعریف عملیاتی از جامعه پژوهش خارج شدند .بنابراین  3370استناد تحلیل شدند.
متاسفانه عدم رعایت شیوههای استناددهی و ارائه ناقص اطالعات کتابشناختی و همچنین وجود مآخذ کور
از مهمترین محدودیتهای پژوهش به شمار میروند.

شیوه و ابزارهای گردآوری اطالعات

ابتدا با مراجعه مستقیم به کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از فهرست پایاننامههای کارشناسی
ارشد کپیبرداری شد .سپس با رویت بخش منابع و مآخذ پایاننامهها ،مشخصات هر یک از استنادات روی
فیشبرگههای مخصوص (شامل چندین ستون متغیر با هدف گردآوری اطالعات درباره نام پدیدآور ،عنوان
منبع ،تعداد نویسنده ،زمان نشر ،زبان مورد استفاده ،محل نشر و )...نوشته شد؛ آنگاه به منظور رفع نواقص از
وب سایت های 1کتابخانه کنگره آمریکا ، 2کتابخانه بریتانیا ، 3سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران  ،4کتابخانه
ملی کشاورزی آمریکا ، 5کمیته ملی آبیاری و زهکشی ، 6پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ، 7بانک
اطالعات نشریات کشور ، 8پایگاه مجالت تخصصی نور ، 9پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ، 10تارنمای
 11Genamics journal seekو فهرستگان کتابخانههای دانشگاه بوعلی سینا استفاده شد .همچنین برای
یافتن اماکن و موقعیتهای جغرافیایی از دانشنامه آزاد ویکی پدیا 12بهرهبرداری شد.

تجزیه و تحلیل داده ها

پس از تکمیل اطالعات کتابشناختی ،داده های گردآوری شده ابتدا به  Word 2007منتقل شد .سپس با
استفاده از روشهای آمار توصیفی (نمودار میلهای و رسم جداول آماری) و آمار استنباطی (آزمون نسبت دو
جملهای برای آزمون فرضیه) ،با کمک نرمافزارهای  SPSS 19و  Excel 2007مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.

یافتههای تحقیق

پرسش اول پژوهش :کدامیک از انواع منابع اطالعاتی در نوشتن پایاننامهها بیشترین کاربرد را داشته است؟
همانطور که در نمودار نشان داده شده است ،مجالت با  1533استناد ( 45/48درصد) رتبه اول را در اختیار
1. Website
)2. Library of Congress (www.loc.gov
)3. The British Library (www.bl.uk
4. www.nlai.ir
)5. National Agricultural Library (www.nal.usda.gov
6. www.irncid.org
7. www.irandoc.ac.ir
8. www.magiran.com
9. www.noormags.com
10. www.sid.ir
11. www.journalseek.net
12. www.wikipedia.org
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دارند ،کتب با  1296استناد ( 38/45درصد) در مقام دوم هستند .پایاننامهها با  413استناد ( 12/26درصد)
در جایگاه سوم و کنفرانسها ،سمینارها ،همایشها ،کارگاهها ،کنگرهها مجموعاً با  60استناد ( 1/78درصد)
در مرتبه چهارم قرار دارند .گزارش و طرح پژوهشی در مجموع با  55استناد ( 1/64درصد) در مکان پنجم و
جزوات درسی با  8استناد ( 0/24درصد) در رده ششم جای میگیرند .کمترین میزان ،متعلق به وبسایتها
با  5استناد ( 0/15درصد) است .بنابراین مجالت بیشترین کاربرد را در نوشتن پایاننامهها داشتهاند.
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0

نمودار .1توزیع فراوانی انواع منابع مورد استناد در پایاننامه ها

پاسخ فوق با نتایج صدیقی ( ،)1380تصویری قمصری و جهاننما ( ،)1385جهانفر ( ،)1387قلیپور
( ،)1388اسماعیلزاد حجبی ( )1390و چی کیت و پاتیل ( )2008همخوانی دارد و با یافتههای آژیده
( ،)1381احمدزاده ( ،)1384اوکی ( ،)2003ریاحینیا ( )2010و اوزن اوچاک ( )2011که کتب را در درجه
اول اهمیت میدانند مطابقت ندارد.
پرسش دوم پژوهش :نیمعمر کتب و مجالت مورد استفاده در پایاننامهها چقدر است؟
نیمعمر کتب فارسی  12سال ،نیمعمر مجالت فارسی  7سال ،نیمعمر کتب التین  16سال و نیمعمر مجالت
التین نیز  16سال است .این بدان معنی است که پژوهشگران از کتب و مجالت فارسی به روزتر و کتب و
مجالت التین قدیمی استفاده کرده اند؛ لیکن نیمعمر کل در حدود  13سال است یعنی نیمی از کتب و
مجالت مورد استفاده متعلق به  13سال اخیر می باشد که نشان دهنده قدمت منابع مورد استفاده است.
پاسخ مذکور با نتایج صدیقی ( ،)1380احمدزاده ( ،)1384تصویری قمصری و جهان نما ( ،)1385قلی پو
ر( ،)1388اسماعیل زاد حجبی ( )1390همخوانی دارد و با یافتههای جهانفر(  )1387که نیمعمر منابع
مورد کاربرد را کمتر از  7سال محاسبه کرده برابری نمیکند .به نظر میرسد یکی از علتهای عدم تطابق
آن است که علم پزشکی با مرگ و زندگی انسانها سر و کار دارد و به همین دلیل استناد به منابع جدید
امری الزامی است.
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پرسش سوم پژوهش  :توزیع جغرافیایی استنادها بر حسب محل نشر کتب و پایاننامهها چگونه است؟
از  1746استناد صورت گرفته به کتب و پایاننامهها ایران با  1500استناد ( 85/91درصد) در مرتبه نخست،
آمریکا با  154استناد ( 8/82درصد) در رتبه دوم ،انگلستان با  43استناد ( 2/46درصد) درمقام سوم ،هلند
با  15استناد ( 0/86درصد) در جایگاه چهارم ،آلمان و استرالیا هر کدام با  6استناد ( 0/68درصد) در سکوی
پنجم ،کانادا با  4استناد ( 0/23درصد) در مکان ششم ،هند با  3استناد ( 0/17درصد) در پله هفتم قرار
میگیرند .فلسطین اشغالی (اسرائیل) ،اسکاتلند و ایتالیا هر یک با  2استناد ( 0/33درصد) و کشورهای
ارمنستان ،پاکستان ،روسیه ،سوئیس ،غنا ،فرانسه ،مصر ،مکزیک ،یونان هر کدام با یک استناد ( 0/54درصد)
در مرحله آخر قرار میگیرند .بنابراین سه کشور اول به ترتیب عبارتند از :ایران ،آمریکا و انگلستان.
پاسخ بدست آمده با نتایج صدیقی ( )1380کام ً
ال هماهنگی دارد و با یافتههای قلیپور ( ،)1388اسماعیلزاد
حجبی ( ،)1390لی و سویی ( ،)2002اوکی ( )2003و چی کیت و پاتیل ( )2008که ایاالت متحده را برترین
کشور معرفی میکنند همخوانی ندارد.
پرسش چهارم پژوهش :مجالت هسته بر اساس قانون برادفورد کدامند؟
مجالت هسته فارسی عبارتند از:
مجله علوم کشاورزی ایران
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی
مجله آفات و بیماریهای گیاهی
مجله دانش کشاورزی(دانش کشاورزی پایدار)
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مجالت هسته التین عبارتند از:
Soil Science Society America Journal
Journal of Soil Science
Journal of Environmental Quality
Soil Biology & Biochemistry
در کل ،مجالت از قانون برادفورد تبعیت میکنند.
احمدزاده ( )1384در پژوهش خود  4عنوان نشریه فارسی و  6مجله التین را به عنوان مجالت هسته معرفی
میکند ،در حالی که تصویری قمصری و جهان نما ( 3 )1385نشریه را به عنوان مجالت هسته میشناسند؛
ایشان  AIAA Journalرا به عنوان پراستنادترین نشریه معرفی میکنند .جهانفر ( 7 )1387مجله فارسی
و  10نشریه التین را مجالت هسته معرفی میکند ،لیکن قلی پور ( 3 )1388عنوان نشریه را به عنوان مجالت
هسته شناسایی میکند .اسماعیل زاد حجبی ( )1390دو نشریه را مجله هسته میداند .اگرچه اوکی ()2003
 6مجله از  18نشریه ( 33/3درصد) را در زمره مجالت هسته جای میدهد ،چی کیت و پاتیل ( )2008یازده
نشریه را در منطقه هسته قرار می دهند.
پرسش پنجم پژوهش :بیشترین استناد در پایاننامهها به کدامیک از زبانها (فارسی ،انگلیسی ،عربی و)...
است؟
زبان فارسی با  2052استناد ( 60/89درصد) ،زبان انگلیسی با  1315استناد ( 39/02درصد) و سایر زبانها
با  3استناد ( 0/09درصد) در رتبه های اول تا سوم قرار میگیرند .به زبان عربی استناد نشده است .بنابراین
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بیشترین استناد در پایاننامهها به زبان فارسی است.

60, 89
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نمودار .2توزیع زبانی استنادها در پایاننامه ها

پاسخ فوقالذکر با نتایج آژیده ( ،)1381احمدزاده ( )1384و ریاحی نیا ( )2010همخوانی داشته و با
یافتههای صدیقی ( ،)1380تصویری قمصری و جهان نما ( ،)1385جهانفر ( ،)1387قلی پور (،)1388
اسماعیل زاد حجبی ( )1390و چی کیت و پاتیل ( )2008که معتقدند انگلیسی پراستنادترین زبان است در
تضاد است .اوزن اوچاک ( )2011تنها کسی است که زبان ترکی را مقدم بر دیگر زبانها میداند.
پرسش ششم پژوهش :مهمترین عناوین کتب مورد استفاده در نگارش پایاننامهها کدامها هستند؟
حاصلخیزی خاک (نوشته علی اکبر ساالردینی) ،خالصه مقاالت پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران،
خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران (هر کدام با  17بار استناد) و چکیده مقاالت سومین
همایش گیاهان دارویی ( با  16بار استناد) به عنوان کتب پر استناد مشخص شدهاند .متأسفانه هیچ یک از
کتب التین به عنوان کتب پر استناد شناسایی نشدهاند.
این پاسخ با یافتههای آژیده ( )1381هماهنگی دارد و با نتایج احمدزاده ( )1384که  2کتاب فارسی و 2
کتاب التین را به عنوان پراستنادترین کتب معرفی می کند همسو نیست.
پرسش هفتم پژوهش :الگوی نویسندگی مآخذ پایاننامهها چگونه است؟
 1138استناد ( 33/77درصد) توسط یک نویسنده 951 ،استناد ( 28/22درصد) توسط دو نویسنده644 ،
استناد ( 19/11درصد) توسط سه نویسنده 578 ،استناد ( 17/15درصد) توسط بیش از سه نویسنده و 59
استناد( 1/75درصد) توسط تنالگان نوشته شدهاند .بدین ترتیب روحیه همکاری نویسندگان به نظر میرسد
چراکه اغلب آنان بصورت فردی به تحقیق و نگارش پرداختهاند.
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پاسخ باال با نتایج جهانفر ( ،)1387شریف و محمود ( ،)2004چی کیت و پاتیل ( ،)2008اوزن اوچاک
( )2011همخوانی داشته و با یافتههای قلی پور( )1388و اسماعیلزاد حجبی ( )1390که اعتقاد دارند
استنادات از الگوی دو نویسنده یا بیشتر پیروی میکنند ،همسو نیست.

آزمون فرضیه پژوهش

از آزمون نسبت دو جملهای استفاده میکنیم و دو فرض زیر را در نظر میگیریم:
 : H0نسبت استفاده از مجالت و کتب برابر است.
 : H1نسبت استفاده از مجالت و کتب برابر نیست.
جدول  .1آزمون نسبت دو جملهای در خصوص فرضیه تحقیق

 Pمقدار دوطرفه

آزمون نسبت

تست مشاهده شده

تعداد

./...a

0.50

0.46

1296

کتب

0.50

0.54

1533

مجالت

1.00

2989

مجموع

بر اساس مقدار Pبدست آمده (که کمتر از 0/05است) فرض برابری دو گروه رد میشود؛ پس سطح معنی
داری بدست آمده نشانگر و تائیدکننده آزمون صورت گرفته است و با تکیه بر نتایج بدست آمده از آزمون

43

نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم  ،تابستان 94

نسبت دو جمله ای میتوان پذیرفت که میانگین بدست آمده دارای تفاوت و نابرابری بوده است .در واقع
فرض صفر رد شده و فرض H1مورد تائید واقع گردیده است .همچنین با عنایت به نسبت  0/54حاصل
شده برای گروه دوم (یعنی مجموع مجالت) ،متوجه میشویم که فرضیه تایید میشود .این بدین معنی است
که مجالت بیشتر از کتب مورد استفاده و استناد در جامعه پژوهشی این اثر هستند.

جمعبندی و نتیجهگیری

بررسی پیشینهها نشان میدهد که کتب و مجالت همواره رتبه اول استناد را در اختیار دارند ،در حالی که
اگرچه استناد به پایاننامهها و وب همیشه پس از کتب و مجالت قرار میگیرد اما جایگاه آنان ثابت نبوده و
با فراز و فرودهایی همراه است؛ این نکته برای تحقیق حاضر صادق است.
به نظر میرسد که پایاننامهها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی
سینا به پایاننامهها بیشتر به چشم راهنمایی جهت نگارش رساله خویش نگاه میکنند.
هنگام مرور متون علل بسیاری برای تعداد ناچیز استناد یا عدم استناد به اینترنت میتوان یافت (از جمله
عدم آموزش در استفاده از چنین منبعی ،استفاده از اینترنت فقط و فقط برای مکانیابی اطالعات ،عدم
آشنایی پژوهشگر با چگونگی استناد به منابع الکترونیکی) اما به عقیده پژوهشگران این تحقیق ،دانشجویان
کشاورزی هنگامی به اینترنت رجوع میکنند که نتوانند اطالعات مورد نیاز خود را از طریق منابع دیگر
(علیالخصوص منابع مکتوب) کسب کنند.
بررسیها با توجه به پیشی گرفتن زبان فارسی نسبت به دیگر زبانهای مورد استفاده دانشجویان ،برتر بودن
کشور عزیزمان ایران از نظر توزیع جغرافیایی ،شناخته نشدن هیچیک از کتب التین به عنوان کتب پر استناد
نشان داد که منابع استفاده شده در تدوین پایاننامههای دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا بیشتر
بومی و محلی بودهاند؛ این موضوع با یافتههای اوزن اوچاک ( )2011همتراز و با نتایج شریف و محمود
( )2004در تقابل است.
جدول  .2میزان استفاده از کتب و مجالت به تفکیک زبان در پایاننامهها

زبان

مجموع استناد
به کتب

درصد

مجموع استناد
به مجالت

درصد

فارسی

1074

82.87

473

30.85

التین

222

17.13

1060

69.15

جمع

1296

100

1533

100

مطلب دیگر استناد زیاد به مجالت التین است .با توجه به تایید فرضیه ،همانطور که در جدول  2مشاهده
میشود تفاضل نشریات التین و فارسی  587استناد ( 38/3درصد) می باشد .علت آن ،میتواند تأکید زیاد
اساتید کشاورزی بر استفاده از مجالت التین (به علت باالتر بودن سطح علمی آنها) ،آشنا نبودن دانشجویان
با نشریات فارسی زبان و دریافت نامنظم فرم چاپی این مجالت توسط کتابخانه (دانشکده کشاورزی دانشگاه
بوعلی سینا) باشد.

44

نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم  ،تابستان 94

پیشنهادها

 .1آیین نگارش پایاننامههای دانشگاه بوعلی سینا زیر نظر اساتید و متخصصان اصالح و بازنگری شود و بر
موارد زیر قویاً تأکید شود:
کاملنویسی اسامی و پرهیز از مخففنویسی ،رعایت کامل و دقیق آیین نگارش علمی و قواعد کتابنامهنویسی.
 .2اهمیت استناد و استناددهی به اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا گوشزد و از ایشان خواسته
شود که به این امر توجه بیشتری داشته باشند.
منابع

آژیده ،باهره ( .)1381تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه
تهران بین سالهای  1370تا  .1376فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.109-120 :39 ،
احمدزاده ،سعادت ( .)1384تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا .مطالعات
ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.33-48 :62 ،

اسماعیلزاد حجبی ،سیما ( .)1390تحلیل استنادی طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی تبریز جهت
تعیین الگوی رفتار علمی پژوهشگران بین سالهای  1383تا  .1387پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع
رسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
ایزدی ،ریحانه ( .)1388تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایاننامههای کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد همدان در سالهای  .1379-1386پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد همدان.
تصویری قمصری ،فاطمه؛ جهاننما ،محمدرضا ( .)1385تحلیل استنادی پایاننامههای پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد
کشاورزی .فصلنامه کتاب.75-88 :67 ،
جهانفر ،رحمان ( .)1387تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دانشگاه علوم پزشکی آجا بین سالهای  1380تا  .1385پایاننامه
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
چاوشی نجف آبادی ،زهرا ( .)1388تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب
دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان سالهای  .1380-1386پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد همدان.
حری ،عباس ( .)1381تحلیل استنادی .در  :دایره المعارف کتابداری و اطالع رسانی ،جلد  ،1تهران :کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران.
رسولزاده خلیق ،مریم ( .)1387تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در
سالهای .1382 -86پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
صدیقی ،مهری ( .)1380تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای فارغ التحصیالن حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطالعات و
مدارک علمی ایران .فصلنامه اطالع رسانی1( 17 ،و.30-41 :)2
قلیپور ،جهانگیر ( .)1388تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای شیمی دانشگاه تبریز در سالهای  .1386-1381پایاننامه
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
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