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Abstract
Background and aim: Citation analysis is one of the important ways to assess the
1. Publication Supervisor of Institute
status of utilizing references used by students in writing dissertations. The aim of
for Higher Education ACECR,
this research was to study the status of references used in PhD theses of
Khouzestan, Ahvaz, Iran.
Knowledge and Information Science at Ahwaz Chamran University (2009-2015).
Material and methods: The citation analysis method was used in this study, and
the population was 3048 citations extracted from the references of 20 PhD
dissertations at Ahwaz Shahid Chamran University. Data were analyzed using
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Excel.
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Findings: Findings showed that periodicals with 1696 citations (55.64%) had the
highest rate of citation and the citation mean was 152.4 for each thesis. In addition,
Iran, Khouzestan, Ahvaz, Pardis1, near
Latin resources were more cited than Persian resources. English language with
Payamenoor University, Institute for
2050 (67.26%) citations had the highest rate of citations. The Persian and Latin
Higher Education ACECR,
references had only one author. The most cited authors, resources and half –life
Khouzestan.
resources were identified. Citing scientific productions of supervisors and advisors
were very low so that out of 3048 citations, only 180 (5.90%) citations were
referred to the scientific productions of supervisors and advisors.
Email:
Conclusion: In writing the dissertations, Latin resources were mostly used. The
saeedmalekmohammadi9077@gmail.com
highly cited resources and authors can be employed in the selection of library
resources, and regarding half-life as a criterion for evaluating the novelty of
resources, it is concluded that new resources are not used in writing the theses by
PhD students.
Keywords: Citation Analysis, Half-life of resources, PhD thesis, Shahid Chamran
University of Ahwaz, Knowledge and Information Science
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سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،69صفحه 69-53

تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز ()3588-3569
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دریافت مقاله69/5/66 :

چکیده
*3

سعید ملک محمدی )(MA

 .4مسئول انتشارات معاونت پژوهشی موسسه

سابقه و هدف :یکی از شیوههای مهم ارزیابی وضعیت بهرهبرداری منابع مورد استفاده دانشجویان در تدوین
پایاننامهها ،تحلیل استنادی است .هدف این پژوهش ،بررسی وضعیت استناد در پایاننامههای دکتری علم اطالعات و

آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای  4911 -4931میباشد.
مواد و روشها :برای انجام این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را
ایران.
 9411استناد تشکیل میدهدکه از منابع و مآخذ  04عنوان پایاننامه دکتری علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاه
*نویسنده مسئول:
سعید ملک محمدی

شهید چمران اهواز استخراج گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اکسل استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که نشریات با تعداد  4131استناد ( )%55/11باالترین میزان استناد را دارند و میانگین
متوسط استناد برای هر پایاننامه  450/1استناد است ،همچنین استناد به منابع التین بیشتر از میزان استناد به منابع

خوزستان ،اهواز ،پردیس  ،4جنب دانشگاه پیام نور،

فارسی است .زبان انگلیسی با  0454استناد ( )%16/01بیشترین استناد را دارد .الگوی نویسندگی مقاالت فارسی و

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان.

التین بیشتر به صورت یک نویسندگی میباشد .پراستنادترین مؤلفان و منابع ،نیمعمر منابع شناسایی شدند .میزان
استناد دانشجویان به تولیدات علمی استادان راهنما و مشاور بسیار کم است؛ به طوری که از مجموع  9411استناد فقط

 414 Email:استناد ( )%5/34از کل استنادها مربوط به آثار علمی استادان راهنما و مشاور بوده است.
 saeedmalekmohammadi9077@gmail.comنتیجهگیری :در نگارش پایاننامهها بیشتر از منابع التین استفاده شدهاست .منابع و مؤلفان پراستناد مشخص شده
میتواند در انتخاب منابع کتابخانه به کار گرفته شود و با توجه به نیمعمر منابع که معیاری برای سنجش تازگی منابع
است ،میتوان نتیجه گرفت که از منابع جدید استفاده نشده است.
واژگان کلیدی :تحلیل استنادی ،نیمعمر منابع ،پایاننامههای دکتری ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
علم اطالعات و دانش شناسی

مقدمه
خود اختصاص دادهاند و به عنوان یکی از سرمایههای علمی و فکری
مراکز دانشگاهی در خور توجهند ،بررسی منابع و مآخذ آنها و به عبارتی
مطالعه و تجزیه و تحلیل استنادهای مآخذ پایاننامهها به منظور آگاهی
از نوع منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته و نیز آگاهی از
تأثیر مجموعه کتابخانه هر دانشکده بر محتوای پایاننامهها،
رهنمودهایی با پشتوانه علمی برای مجموعهسازی کتابخانهها ارائه
میدهد و نتایح یافتههای چنین مطالعاتی منعکسکننده الگوی رفتاری
استفاده از منابع توسط پژوهشگران است .ارتباط تنگاتنگ کتابخانههای
دانشگاهی ،تولیدات علمی استادان و پژوهشهای دانشجویان ،به عنوان
سه عامل موثر در پیشرفت و رشد شاخصهای علمی کشور قابل توجه
است .در واقع ،تقویت یا تضعیف هریک از سه رکن این مجموعه سبب

افزایش منابع اطالعاتی و افزایش هزینههای آن ،شناسایی و
انتخاب پرمحتواترین و پراستفادهترین منابع را ضرورت میبخشد .از
ابزارهای مطرح در این زمینه ،کتابسنجی است .از مهمترین روشهای
کتابسنجی ،تحلیل استنادی منابع است .در تحلیل استنادی ،با شمارش
تعداد مدارک تولید شده و تعداد استنادهای متعلق به آنها ،مدارک پر
استفاده ،نویسندگان کلیدی و مجالت هسته شناسایی و معرفی میشود
( .)4استناد ،یکی از عناصر مهم در نگارش علمی است که بیانگر میزان
استفاده از مدارک و تاثیر آنهاست و نیز معیار بسیار مهم و اساسی برای
سنجش میزان فعالیت و توسعههای علمی است که نقش بارزی در تولید
و اشاعه اطالعات دارد .با توجه به اینکه پایاننامههای دورههای
تحصیالت تکمیلی بخش قابل توجهی از تولیدات علمی کشور را به
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خبیری و همکاران در تحلیل استنادی مآخذ رسالههای دکتری و
پایاننامههای کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران دریافتند که
میزان استناد دانشجویان به منابع چاپی  %31/01و منابع اینترنتی
 %5/61و استناد به نشریات التین بیشتر از دیگر منابع است و همچنین
استناد دانشجویان به منابع التین به طور چشمگیری بیشتر از میزان
استناد به منابع فارسی است .در میزان استناد به آثار علمی استادان
راهنما و مشاور مشاهده شد که به طور میانگین به ازای هر پایان نامه
کارشناسی ارشد %4/10 ،استناد و برای پایاننامههای دکتری  %4به
تولیدات علمی استادان استناد شده است (.)1
تیرگر و همکاران در تحلیل استنادی پایاننامههای دانشجویان
پزشکی به این نتیجه رسیدند که مجالت ( )%11/1کتابها ( )%3/1به
ترتیب بیشترین منابع مورد استفاده در پایاننامههای دانشجویان پزشکی
را به خود اختصاص دادهاند .همچنین میزان استفاده از کل منابع و
همچنین تعداد مجالت مورد استفاده در پایاننامهها از اختالف
معنیداری برخوردار بود (.)6
کاظمی شمامی و همکاران به تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای
رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای  4913تا
4934پرداختند ،یافتهها نشان میدهد در نگارش پایاننامهها بیشتر از
منابع فارسی استفاده شده است و کتابهای فارسی با  4410استناد
بیشترین و پایاننامههای التین با  9استناد کمترین مقدار استناد را دارند
و به طور میانگین هر پایاننامه به  14منبع استناد کرده است (.)1
یمینی فیروز و همکاران در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند
که دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در نوشتن پایاننامه خود به
میزان قابل توجهای از منابع التین ( )%61/13استفاده میکنند و میزان
استفاده آنها از منابع فارسی ( )%09/54و منابع اینترنتی ( )%4/11بسیار
پایین است و استناد به مقاالت نشریات ( )%61/49بیشترین منبع مورد
استناد در پایاننامههای دانشجویان تربیت بدنی بوده وهمچنین میزان
استناد آنها به تولیدات علمی اساتید راهنما و مشاور پایین بوده؛ به
طوری که از مجموع  1146استناد فقط  51استناد ( )%4/01به آثار
علمی استادان راهنما و مشاور تعلق داشته است (.)3
مختاری اوغانی و همکاران به تحلیل استنادی مآخذ رسالههای
دکتری رشته تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 4914 -4934
پرداختند .نتایج نشان داد که از مجموع  05پایاننامه مورد نظر ،کتابها
با  1691استناد ( )%63/14در جایگاه پراستنادترین منابع و زبان فارسی
با  9141استناد ( )%56/93زبان غالب بوده و بعد از آن زبان عربی با
 0495استناد ( )%91/04در جایگاه دوم قرار گرفته است (.)44
ملک محمدی و همکاران در پژوهش خود به این نتایج دست
یافتند که بیشترین استنادات به نشریات ( )%50/66بوده و میزان استفاده
از منابع التین ( )%51/51بیشتر از منابع فارسی ( )%15/11بوده است و
همچنین الگوی نویسندگی مقاالت فارسی و التین بیشتر به صورت
گروهی بوده و از لحاظ بررسی زبانی منابع اطالعاتی مورد استناد ،زبان
انگلیسی با  4411استناد ( )%51/14بیشترین فراوانی را به خود

تغییر بازدهی کل این مجموعه میشود .بنابراین با بررسی عوامل
تاثیرگذار بر روی هر یک از حلقههای این زنجیر ،میتوان در جهت
بهبود وضعیت همه آنها گام برداشت .یکی از راههای بررسی این
عوامل ،بررسی استنادهای پایاننامهها به عنوان بخشی مهمی از
تحقیقات دانشگاهی است ( .)0تجزیه و تحلیل استنادی پایاننامهها در
هر حوزه علمی ،میتواند نقاط ضعف و قوت آنها ازجمله نویسندگان
کلیدی ،مجالت هسته ،نوع مواد و منابع ،کهنگی منابع مورد استفاده و
زمینههای موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند را مشخص
نماید .استناد یکی از عناصر شاخص در نگارش علمی است و نقش
بارزی در تولید و نشر اطالعات دارد ،استناد از اصول اساسی تألیف
پژوهشی است و اثری در جامعه علمی با اقبال روبرو میشود که در
رعایت این اصل دقت و تالش الزم را به عمل آورده باشد (.)9
با توجه به اینکه در زمینۀ تحلیل استنادی در داخل و خارج از ایران
پژوهشهای بسیاری انجام شده است ،در این بخش ،تنها به چند مورد
که مشابهتی با پژوهش حاضر داشتهاند ،اشاره میشود:
صابری و همکاران الگوی رفتاری دانشجویان دکتری علم
اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی را در  95پایان نامه آنان
مورد بررسی قرار دادهاند .یافتهها نشان داد که در  0154مورد استناد،
کتابها با  %93/9بیشترین استفاده را داشتهاند و میانگین استناد برای
هر پایان نامه  65/61مورد است .زبان فارسی با  %55بیشترین استفاده
را داشته و در تعیین نیمعمر منابع مورد استناد مشخص شد ،کتابهای
فارسی با  01سال و نشریات التین با  49سال ،پایینترین میانگین
نیمعمر را به خود اختصاص دادهاند و ضمناً نیمعمر کتابهای التین و
نشریات فارسی به ترتیب 43 ،سال و  46سال بوده و الگوی نویسندگی
در نشریات فارسی و التین تک نویسندهای بوده است (.)1
حداد در پژوهشی به وضعیت استناد در مآخذ پایاننامههای دکتری
ارتباطات" دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات عالمه طباطبایی" ،طی
سالهای  4961تا  4911پرداخت .نتایج نشان داد از  4441استناد ،در 1
عنوان پایاننامه در رشته ارتباطات،کتابها با  151استناد ()%51/3
بیشترین استناد را دارند و متوسط استناد برای هر پایاننامه 493/65
است .توزیع زبانی استنادها نشان میدهد بیشترین منابع استناد شده به
زبان فارسی است .نیمعمر متوسط منابع در این رشته  44سال و  0ماه
میباشد (.)5
زندیان و همکاران در پژوهشی با عنوان"بررسی میزان سازگاری
استنادهای پایاننامههای رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران در سالهای
 14-15با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیات علمی" با
بررسی  441پایاننامه با  1091استناد نشان داد که استناد به مقاالت
نشریات  %11/11بیشتر از استناد به دیگر منابع اطالعاتی و میزان
استفاده از منابع التین نیز با  %19/03بیشتر از منابع فارسی بوده است.
استفاده از منابع چاپی ( )%31/69در مقایسه با منابع اینترنتی ()%9/06
بسیار بیشتر بوده است و ( )%9/40استنادها نیز مربوط به آثار علمی
اعضای هیات علمی دانشکده بوده است (.)0
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دانشجویان دکتری رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز کمک نماید.
فرضیههای این پژوهش شامل  )4بیش از  %54استنادها مربوط به
نشریات ادواری میباشد )0 .زبان بیش از  %54استنادها ،انگلیسی است.
 )9میانگین تعداد استناد برای هر پایاننامه بیش از  444استناد است،
میباشند که طبق نتایج پژوهش مورد تایید یا رد خواهند شد.
هدف پژوهش حاضر ،نحوه ارتباطات علمی تحقیقات انجام گرفته
توسط دانشجویان دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز با انواع منابع و به طور اخص ،به میزان استفاده دانشجویان
از منابع مختلف اعم از کتاب ،نشریه ،پایاننامه و وبسایتها و دیگر
منابع (گزارش ،جزوه و آمار ) ،چاپی یا اینترنتی بودن منابع ،نوع منبع،
زبان و میزان روزآمدی منابع (نیمعمر منابع) ،الگوی نویسندگی مقاالت
فارسی و التین نشریات مورد استناد و میزان استناد به تولیدات علمی
اساتید راهنما و مشاور میباشد و به عبارت دیگر ،هدف تعیین رفتار
استنادی نویسندگان پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای  4911 -4931و تشخیص
الگوهای رفتاری ،اطالعاتی ،زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست.

اختصاص داده و میانگین نیمعمر منابع فارسی  3سال و  1ماه و منابع
التین 44سال و  0ماه برآورد شده است (.)44
 Chi Kateو همکاران به بررسی  06عنوان پایان نامه دانشجویان
دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پان در بین سالهای
 4310تا  0445پرداخته است .با بررسی  1056تعداد استناد در فهرست
مآخذ این پایاننامهها مشخص شد مجالت با ( )%10و کتابها با ()%90
از نظر شکل مدارک بیشترین استفاده را داشتهاند و بیشترین استنادات
دارای الگوی نویسندگی تک نویسندگی بودند (.)40
 Fasaeدر مقالهای به تحلیل استنادی پایاننامههای کارشناسی
ارشد تصویب شده گروه توسعه و اقتصاد کشاورزی دانشگاه فناوری
فدرال آکور نیجریه پرداخت که نتایج نشان داد که مجالت نسبت به
دیگر منابع اطالعاتی بیشترین استفاده را داشته است و همچنین میزان
استفاده از منابع اینترنتی و وب بسیار پایین گزارش گردید (.)49
همانطور که گفته شد پژوهشهای متعددی در حوزه تحلیل
استنادی در حوزههای مختلف علمی صورت گرفته که در باال تنها به
برخی از آنها اشاره شده است و در یک جمعبندی کلی ،نتیجهای که از
بررسی پیشینهها حاصل میگردد ،الگوی رفتار استنادی و پژوهشی
نویسندگان میباشد که بعضی کتاب مدار و بعضی نشریه مدار هستند و
نتایج حاصل از این بررسیهای استنادی میتواند در بسیاری از
کتابخانهها مفید واقع شود و کتابها و نشریات پراستناد را مبنایی برای
گزینش و مجموعهسازی کتابخانه قرار دهند.
از آنجا که پایه و اساس روش تحلیل استنادی بر روی منابع و
مآخذ منابع اطالعاتی ،استفاده شده در هر پژوهش میباشد و تمامی
پیشینههای پژوهش حاضر ،در مورد تحلیل استنادی پایاننامهها
میباشند ،مقایسهی یافتههای پژوهشهای پیشین با اهداف پژوهش
حاضر نشان میدهد که تمرکز و تاکید هیچ یک از پژوهشهای پیشین،
با پژوهش حاضر یکسان نیست ،بطوری که در مورد الگوی نویسندگی
نویسندگان مقاالت نشریات مورد استناد ( 1پیشینه) و استناد به تولیدات
علمی اساتید راهنما و مشاور ( 6پیشینه) هیچ گونه بررسی استنادی
صورت نگرفته و اشارهای هم نشده است .بنابراین موارد ذکر شده نیز ،با
تحلیل استنادی مآخذ پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانش
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،مورد بررسی قرار میگیرند.
تاکنون در خصوص پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانش
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تحلیل استنادی صورت نگرفته است
و یافتههای این پژوهش نه تنها میتواند بر مجموعهسازی منابع
اطالعاتی تخصصی رشته علم اطالعات و دانش شناسی در کتابخانهها،
تاثیر بگذارد ،بلکه به لحاظ اهمیت تجربه و کاربرد نتایج این قبیل
پژوهشها ،قادر است به شناخت منابع اطالعاتی هسته و کلیدی نائل
آمده و از این طریق در وقت و انرژی پژوهشگران صرف جویی به عمل
آید .این مهم را نیز آشکار میکند که چه نظامی برجریان مبادله
اطالعات در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی حاکم است و رایجترین
وسیله مبادله اطالعات در این حوزه مشخص میشود .به عالوه ،نتایج
این پژوهش میتواند به شناخت الگوی رفتار اطالعاتی و پژوهشی

مواد و روشها
در این پژوهش از روش تحلیل استنادی (توصیفی-تحلیلی) که
یکی از روشهای علم سنجی است ،استفاده گردید .جامعه آماری
پژوهش حاضر ،منابع و مآخذ پایاننامههای دکتری علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز تا پایان اسفند ماه سال
 4931است .تعداد  04پایان نامه دکتری علم اطالعات و دانششناسی
تا تاریخ مذکور در دانشگاه فوق موجود بودهاند و در مجموع ،جامعه
آماری شامل  9411استناد است .از آنجا که ،تحلیل استنادی یکی از
روشهای علمسنجی است .مهمترین مزیت این روش امکان عملی
انجام آن و دور ماندن از تعصبها و اعمال نظرهای شخصی در نتایج
هر تحقیق است که در برخی روشها تا حدودی دیده میشود ( .)3برای
گردآوری دادهها ،ابتدا از بخش منابع و مآخذ پایاننامههای مورد بررسی،
رونوشتی تهیه شد وسپس اطالعات کتاب شناختی استنادها براساس نوع
محملهای اطالعاتی ،عنوان ،نوع منبع ،چاپی یا اینترنتی بودن،
نویسنده ،مترجم ،سال نشر ،زبان ،استنادات به منابع علمی استاد راهنما
و مشاور و سال انتشار منابع مورد استناد بر روی برگههایی که ازقبل
تهیه شده بود ،ثبت گردید .سپس این استنادات به تفکیک نوع مدرک،
شمارش و بسامد هر کدام تعیین شد .در نهایت دادههای گردآوریشده با
استفاده از اکسل در راستای اهداف پژوهش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .در بخش آمار توصیفی از جداول و شاخصهای (فراوانی ،درصد،
میانگین) استفاده گردید.
یافتهها
از  9411استناد ،موجود در پایاننامههای دکتری علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 4911-4931
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کرد ( )%30/43از منابع مورد استناد ،چاپی و ( )%6/14اینترنتی بوده
است که با توجه به گسترش منابع اینترنتی در چند سال اخیر در
دانشگاهها و دسترسی آنها به بانکها و پایگاههای اطالعاتی مختلف به
نظر میرسد هنوز میزان استفاده از منابع اینترنتی در مقایسه با سایر
منابع اطالعاتی بسیار کم است ( .)3با توجه به نمودار  4نشریات ادواری
بیشترین سهم ( )%55/11را در بین منابع مورد استناد به خود اختصاص
دادهاند و این مطلب فرضیه 4پژوهش را مبنی بر اینکه بیش از %54
استنادها مربوط به نشریات ادواری هستند ،تأیید میکند.

تعداد  4131استناد نشریه بوده که به طور متوسط ( )%55/11از منابع را
تشکیل میدهد 161 .استناد کتاب ( )%00/44و مجموعه مقاالت با 045
استناد ( )%6/45و پایاننامهها با  466استناد( )%5/14و وبسایتها با
 091استناد ( )%6/14و دیگر منابع (گزارش ،آمار ،جزوه) با  11استناد
( )%4/51را تشکیل دادهاند .در بین منابع موجود ،نشریات دارای
بیشترین سهم و منابع دیگر (گزارش ،آمار ،جزوه) دارای کمترین سهم
هستند از طرف دیگر با توجه به نوع منایع مورد استناد در پایان نامههای
مورد بررسی ،میتوان میزان چاپی یا اینترنتی بودن آنها را مشخص
کرد ،بنابراین با توجه به دادههای نمودار  4میتوان اینچنین نتیجهگیری

نمودار  :3توزیع فراوانی استنادها بر حسب نوع منبع مورد استناد پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 3588-3569

 6نفر ( )%95را زنان تشکیل داده است که مشارکت مردان بیشتر از
زنان میباشد.
با نگاهی به جدول  4مشاهده میشود که از  9411استناد ،بیشترین
استناد به نشریهها به تعداد  4131استناد تعلق گرفته که از این تعداد
 144استناد ( )%14/94به نشریات فارسی و  4019استناد به نشریات
انگلیسی ( )%10/53و تنها به نشریات فرانسوی و نشریات ایتالیایی هر
کدام  4استناد ( )%4/49تعلق گرفته است .پس از نشریات ،کتابها با
 161استناد در رتبه بعدی قرار دارند که از این تعداد  906استناد فارسی
و  916استناد انگلیسی هستند و سپس وبسایتها با  091استناد قرار
دارند که از این تعداد  19استناد فارسی و  431استناد به زبان انگلیسی و
 4استناد به زبان آلمانی هستند ،از استناد به مقاالت کنفرانسها 495
استناد به زبان انگلیسی و  14استناد به زبان فارسی است و دیگر منابع
با  11استناد ،که از این تعداد  04استناد فارسی و  01استناد انگلیسی
میباشند که کمترین استناد را در میان منابع مورداستناد ،را شامل
میشوند.

تعداد پایاننامههای دفاع شده دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز شامل  04عنوان پایاننامه میباشد که به
ترتیب ارائه سال عبارتند از :سال  4 ،4911عنوان ( )%5و سال 1 ،4913
عنوان ( )%04و سال  0 ،4934عنوان ( )%44و سال  6 ،4934عنوان
( )%95و  0 ،4930عنوان ( )%44و سال  1 ،4931عنوان ( )%04پایان
نامه ارائه شده است که بیشترین پایاننامههای دفاع شده مربوط به سال
 6 ،4934عنوان ( )%95و کمترین مربوط به سال  4 ،4911عنوان ()%5
میباشد و ضمناً درسال  4939هیچ پایاننامهای دفاع نشده است .با
توجه به اینکه تعداد کل استنادها  9411میباشد و تعداد پایاننامهها در
طی سالهای مورد بررسی 04 ،عنوان پایاننامه میباشد ،تعدادکل
استنادها را بر تعداد پایاننامهها تقسیم میکنیم 9411÷04=450/1
بنابراین میانگین تعداد استناد برای هر پایاننامه 450/1استناد بوده
است ،این مطلب فرضیه سوم پژوهش را مبنی بر اینکه میانگین تعداد
استناد برای هر پایاننامه بیش از  444استناد است ،تأیید میکند .از
میان نویسندگان پایاننامههای مورد بررسی 49 ،نفر ( )%15را مردان و
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بوده که بیشترین استنادها به زبان انگلیسی بوده و نتایج این قسمت
فرضیه دوم پژوهش را مبنی بر اینکه زبان بیش از  %54استنادها،
انگلیسی است تأیید میکند.

نتایج جدول  4نشان میدهد که  335استناد ( )%90/15از منابع
مورد استفاده به زبان فارسی و  0454استناد ( )%16/01به زبان انگلیسی
و زبان ایتالیایی و زبان فرانسه و زبان آلمانی هر کدام  4استناد ()%4/49

جدول  .3توزیع فراوانی منابع و مآخذ پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 3588-3569به تفکیک زبان
نوع منبع

فارسی

درصد

انگلیسی

درصد

فرانسه

درصد

آلمانی

نشریه

144

14/94

4019

10/53

4

4/49

4

4

مقاالت کنفرانس

14

1/41

495

1/53

4

4

4

045

کتاب

906

90/11

916

41/39

4

4

4

161

00/44

وب سایت

19

1/90

431

3/11

4

4

4

091

6/14

دیگرمنابع

04

0/44

01

4/91

4

4

4

11

4/51

پایان نامه

441

44/11

19

9/46

4

4

4

466

5/14

جمع کل

335

9411

444

0454

4

4/49

همان طور که در جدول  0مشاهده میشود ،یافتهها نشان میدهد
که  191استناد دارای یک نویسنده هستند که سهم استنادهای فارسی
 043استناد و سهم استنادهای انگلیسی 149 ،استناد و سهم استنادهای
ایتالیایی و فرانسوی هر کدام  4استناد بوده است 501 .استناد دارای دو
نویسنده هستند که سهم استنادهای فارسی 043 ،و سهم استنادهای
انگلیسی  935استناد بوده است 045 .استناد دارای سه نویسنده بودند که

4

درصد

4/49

4/49

ایتالیایی

درصد

تعداد کل

درصد

4/49

4131

55/11
6/45

4

4/49

سهم استنادهای فارسی  13و سهم استنادهای انگلیسی  451استناد
است 499 .استناد ،بیش از سه نویسنده داشته اند که سهم استنادهای
فارسی  13و سهم استنادهای انگلیسی  443استناد بوده است .نتایج این
بخش نشان میدهد که بیشترین مقاالت مورد استناد ،مقاالت یک
نویسندهای هستند و به زبان انگلیسی بوده و این مطلب بیانگر این است
که روحیه همکاری بین نویسندگان پایین است.

جدول .6الگوی نویسندگی مقاالت نشریات ادواری فارسی و التین در پایاننامههای دکتری علم اطالعات ودانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 3588-3569
انگلیسی نشریه

ایتالیایی نشریه

فرانسوی نشریه

جمع کل

الگوی نویسندگی

فارسی نشریه

یک نویسنده

043

149

4

4

191

دو نویسنده

403

935

4

4

501

سه نویسنده

13

451

4

4

045

بیش از سه نویسنده

41

443

4

4

499

جمع هر ستون

144

4019

4

4

4131

فریده عصاره با  39استناد و رحمتاهلل فتاحی با  94استناد جزء
پراستنادترین نویسندگان در پایاننامههای مورد بررسی ،قرار میگیرند.
درمیان نویسندگان التین که در پایاننامههای مورد بررسی به آنها
استناد شده است گارفیلد با  90استناد ،تنوپیر با  05استناد و نیومن با 00
استناد ،ونران وبیر گیر یورلند هر کدام با  43استناد جزء نویسندگان
پراستناد در این پژوهش محسوب میشوند .در خصوص پراستنادترین
نشریات فارسی در پایاننامههای مورد بررسی ،اطالعات زیر بدست آمد:
نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات (فصلنامه کتاب
سابق) با  11استناد و نشریه کتابداری و اطالعرسانی با  50استناد و
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات )علوم اطالعرسانی ،علوم و
فناوری اطالعات سابق) با  14استناد ،نشریه مطالعات کتابداری و علم
اطالعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

نتایج نشان داد که میزان استناد دانشجویان به آثار علمی استادان
راهنما و مشاور ،از مجموع  9411استناد ،فقط  414استناد و به عبارتی
( )%5/34کل استنادها ،مربوط به آثار علمی استادان راهنما و مشاور بوده
است .در این میان میزان استناد به آثار استاد راهنما 441 ،استناد
( )%19/99و میزان استناد به آثار استاد مشاور 11 ،استناد ()%91/16
بوده است .در مجموع این اطالعات نشان میدهد که دانشجویان در
پایاننامههای خود از آثار علمی استادان راهنما بیشتر از آثار علمی
استادان مشاور استفاده کردهاند و به طور میانگین به ازای هر پایاننامه
دکتری ( )%5/34استناد به آثار علمی استادان راهنما و مشاور شده است
که در مجموع میزان استناد دانشجویان از آثار علمی استادان راهنما و
مشاور بسیار کم بوده است .نتایج نشان داد که پراستنادترین نویسندگان
فارسی در پایاننامههای مورد بررسی ،مرتضی کوکبی با  31استناد و
03

مجله علم سنجی کاسپین ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،69صفحه 69-53
تحلیل استنادی مآخذ پایاننامه های دکتری علم اطالعات و دانششناسی /سعید ملک محمدی

با  04استناد و نشریه تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
(کتابداری سابق) با  41استناد و تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانههای
عمومی (پیام کتابخانه سابق) با  40استناد جزء نشریات پراستناد در
پایاننامههای مورد بررسی ،قرار میگیرند.
در خصوص پراستنادترین نشریات التین در پایاننامههای مورد
بررسی ،اطالعات زیر بدست آمد:
نشریه  Scientometricsبا  409استناد و نشریه Journal of

International Encyclopedia of Information and

 Library Scienceبا  44استناد و کتاب
 Innovationsبا  6استناد و  Social Network Analysisبا 5
استناد و Looking for information: a survey of research
 on Information seeking, needs, and behaviorبا  1استناد
جزء پراستنادترین کتابهای موجود در پایاننامههای مورد بررسی،
میباشند .برای تعیین نیمعمر منابع مورد استناد از فرمول سن
( )T=Y+yاستفاده شده است ( .)41در این فرمول Tبه معنای نیمعمر،
 Yمجموعهای از سالها و  yکسری از سال است ،در بیشتر مواقع مقدار
نیمعمر شامل دو قسمت عدد صحیح و اعشار است که عدد صحیح سال
و قسمت اعشاری کسری از یک سال است .برای به دست آوردن عدد
صحیح ( )Yاز فرمول زیر استفاده میشود:
(+ 4سال فرعی بحرانی)( -سال مبنا([=Y
و مقدار اعشاری نیمعمر از این فرمول به دست میآیدy=a-b/c-b :
که در این فرمول  ،aنیمی از استنادها است b ،فراوانی تجمعی
استنادهای سال فرعی بحرانی است و  ،cفراوانی تجمعی استنادهای
سال بحرانی است .سال مبنا آخرین سال مورد استناد در منابع و سال
بحرانی سالی است که از سال مبنا تا آن نیمی از متون مورد استناد قرار
گرفتهاند .با در نظر گرفتن فرمول باال ،نیمعمر منابع مورد استناد به
ترتیب زیر به دست آمد که جدول  9نشان میدهد.
Diffusion of

the American Society for Information Science and

و

نشریه

 Technologyبا 51استناد
 Documentationبا  11استناد و  MIS Quarterlyبا  01استناد
جزء پراستنادترین نشریات التین در پایاننامههای مورد بررسی قرار
میگیرند.
پراستنادترین کتابهای فارسی در پایاننامههای مورد بررسی،
"دایره المعارف کتابداری و اطالع رسانی" با  00استناد و" منابع
الکترونیکی و توسعه مجموعه" و "دانشنامه کتابداری واطالعرسانی"
هرکدام با  1استناد و جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منابع
چاپی و الکترونیکی با  1استناد جزء پراستنادترین کتابهای فارسی در
پایاننامههای مورد بررسی هستند.
پراستنادترین کتابهای التین در پایاننامههای مورد بررسی به
ترتیب زیر میباشد:
of

Journal

جدول . 5نیمعمر منابع مورد استناد در پایاننامههای دکتری علم اطالعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 3569-3588
نوع منبع

نیمعمر

نوع منبع

نیمعمر

کتابهای فارسی

 40سال

کتابهای التین

 41سال و  3ماه

پایاننامههای فارسی

 3سال و  1ماه

پایاننامههای التین

 3سال و  4ماه

نشریات فارسی

 1سال و  0ماه

نشریات التین

 41سال و  1ماه

مجموعه مقاالت فارسی

 1سال و  4ماه

مجموعه مقاالت التین

 40سال و4ماه

وب سایت فارسی

 5سال و  5ماه

وب سایتهای التین

 3سال و  1ماه

دیگر منابع فارسی

 0سال و  4ماه

دیگر منابع التین

 3سال و  5ماه

بحث و نتیجهگیری
با بررسی و تجزیه و تحلیل  9411مورد استناد استخراج شده از 04
عنوان پایاننامه دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز طی سالهای  ،4911-4931نتایج به شرح ذیل حاصل
گردید.
بیشترین تعداد پایاننامههای دفاع شده در طی این سالها6 ،
پایاننامه در سال  4934و کمترین آنها یک پایاننامه در سال 4911
است .تعداد پایاننامههای دفاع شده توسط مردان بیشتر از زنان میباشد
که نشان میدهد مشارکت مردان از زنان بیشتر میباشد .نتایج نشان داد
که میانگین متوسط استناد در هر پایاننامه برای کل جامعه آماری مورد
پژوهش 450/1 ،استناد است که از این لحاظ با یافتههای پژوهش

نیمعمر کتابهای فارسی  40سال ،نیمعمر نشریات فارسی  1سال و 0
ماه ،نیمعمر کتابهای التین  41سال و  3ماه و نیمعمر نشریات التین
 41سال و  1ماه است .این بدان معنی است که پژوهشگران از کتب و
نشریات فارسی به روزتر و کتب و نشریات التین قدیمی استفاده
کردهاند .همانطور که دادههای جدول  9نشان میدهد نیمعمر
کتابهای فارسی با  40سال و پایاننامههای فارسی با  3سال و  1ماه و
نشریات فارسی با  1سال و 0ماه است .همچنین کتابهای التین با 41
سال و  3ماه و پایاننامههای التین با  3سال و  4ماه و نشریات التین
با  41سال و  1ماه است که کمترین نیمعمر با  0سال و  4ماه به دیگر
منابع فارسی (جزوه،آمار و گزارش) و بیشترین نیمعمر با  41سال و 3
ماه به کتابهای التین اختصاص دارد.
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 )49( Fasaeهمخوانی دارد ولی با یافتههای پژوهش صابری و
همکاران ( ،)1حداد ( ،)5کاظمی شمامی و همکاران ( )1و مختاری
اوغانی ( )44همخوانی ندارد و این مطلب فرضیه  4پژوهش را مبنی بر
اینکه بیش از  %54استنادها مربوط به نشریات ادواری هستند،
تأییدمیکند.
از طرف دیگر با توجه به نوع منبع ،چاپی یا اینترنتی بودن ،میتوان
اینچنین نتیجهگیری کرد که ( )%30/43از منابع مورد استناد ،چاپی و
( )%6/14اینترنتی بوده است .در این بخش از یافتهها بین نتایج پژوهش
حاضر و یافتههای زندیان و همکاران ( ،)0خبیری و همکاران ()4934
( ،)1یمینی فیروز و همکاران ( )3و  )49( Fasaeهمخوانی دارد .بنابراین
میتوان گفت که با وجود رشد و توسعه منابع در اینترنت در سالهای
اخیر ،دانشجویان از این گونه منابع استفاده زیادی نکردهاند که ممکن
است به دالیل مختلفی از جمله عدم دسترسی مطلوب به منابع اینترنتی،
عدم اطالع از وجود منابع یا نداشتن مهارتهای جستجو باشد (.)1
بنابراین با توجه به این یافته از یافتههای پژوهش ،مسئوالن مربوطه
دانشگاه جهت رفع این مشکل بایستی شرایطی فراهم کنند که امکان
استفاده از منابع اینترنتی برای تمام دانشجویان بخصوص دانشجویان
تحصیالت تکمیلی که نیاز بیشتری دارند ،بدون محدودیت زمانی و
مکانی فراهم گردد و از همه مهمتر در این زمینه اقدام به برگزاری
کارگاه آموزشی بنمایند و در پایان هر کارگاه آموزشی ،جهت شناسایی
نقاط قوت و ضعف هر کارگاه از دانشجویان در مورد نحوه برگزاری
نظرسنجی بنمایند .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میزان استناد
دانشجویان دکتری رشته علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز به تولیدات علمی استادان راهنما و مشاور پایاننامه
تحصلیشان ،بسیار کم است و به طور میانگین به ازای هر پایان نامه
دکتری  5/34استناد به آثار علمی استادان راهنما و مشاور شده است که
شاید یکی از دالیل این باشد که استادان به ناچار هدایت پایاننامههایی
را بر عهده میگیرند که یا در آن حوزه تخصص کافی ندارند و یا آثار
اندکی منتشر نمودهاند .فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
دانشگاهها به دلیل نقش حیاتی این افراد در تولید دانش و به تبع آن
توسعه و پیشرفت کشور حایز اهمیت است .این فعالیتها شامل تألیف و
ترجمه کتاب و متون درسی ،مقاله ،طرح پژوهشی و نیز هدایت پایان-
نامههای دانشجویان است که اینگونه متون اطالعاتی ،توان و
قابلیتهای اطالعاتی شگرفی دارند و نقش بسزایی در پژوهشهای
دانشجویان ایفا میکنند .دلیل دیگر این مسئله ممکن است عدم
تخصیص بودجه کافی برای امور پژوهشی ،کمبود وقت و نیز درگیری
استادان در کارهای اجرایی و مدیریتی باشد و یافتههای این بخش از
پژوهش با یافتههای زندیان و همکاران ( )%9/40( )0خبیری و همکاران
( )%4( )1هر دو در دانشگاه تهران و یمینی فیروز و همکاران ()3
( )%4/01که در دانشگاه مازندران انجام شده نیز به آن اشاره شده است.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میزان روزآمدی استنادات در
منابع فارسی بهتر از منابع التین بوده است .یعنی دانشجویان در نگارش
پایاننامههای خود از منابع فارسی جدیدتری در مقایسه با منابع التین

حداد (( )5میانگین متوسط استناد برای هر پایاننامه  493/65استناد)
همخوانی دارد و از طرفی دیگر وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به
یافتههای کاظمی شمامی و همکاران (( )1میانگین متوسط استناد برای
هر پایاننامه  14استناد) و صابری و نیکخواه (( )1میانگین متوسط
استناد برای هر پایاننامه  65/61استناد) دارد و این مطلب فرضیه سوم
پژوهش را مبنی بر اینکه میانگین تعداد استناد برای هر پایاننامه بیش
از  444استناد است ،تأیید میکند.
با بررسی وضعیت زبانی استنادها معلوم شد ( )%16/95منابع به
زبان التین و ( )%90/15به زبان فارسی هستند و میزان استناد به منابع
التین بیشتر از منابع فارسی میباشد که استناد به منابع انگلیسی زبان
در سطح باالیی قراردارد و این میزان باالی آشنایی محققان به این زبان
و همچنین اهمیت منابع انگلیسی زبان دراین حوزه علمی را میرساند و
از طرف دیگر کمبود منابع این رشته به زبان فارسی میباشد .این
یافتهها ،با یافتههای زندیان و همکاران ( ،)0خبیری و همکاران (،)1
یمینی فیروز و همکاران ( )3ملک محمدی و همکاران ( )44همخوانی
دارد ولی با یافتههای صابری و همکاران ( )1و کاظمی شمامی و
همکاران ( )1و مختاری اوغانی و همکاران ( )44همخوانی ندارد و نتایج
این قسمت فرضیه دوم پژوهش را مبنی بر اینکه زبان بیش از %54
استنادها ،انگلیسی است ،تأیید میکند.
تنوع الگوی نویسندگی مقاالت نشریات فارسی و التین در
پایاننامههای مورد بررسی ،نمایانگر این است که ( )%65/66مقاالت
التین و  %01/09مقاالت فارسی است و بیشتر مقاالت تک نویسندهای
( )%13/46هستند و روحیه همکاری در میان نویسندگان مقاالت پایین
است و یافتههای این بخش با یافتههای صابری و همکاران ( )1و
 Chi Kateو همکاران ( )40همخوانی دارد ولی با یافتههای پژوهش
ملک محمدی و همکاران ( )44همخوانی ندارد.
با بررسی دادهها نتایج نشان داد که نشریات  4131استناد
( )%55/11کتابها  161استناد ( )%00/44مجموعه مقاالت  045استناد
( )%6/45پایان نامه  466استناد ( )%5/14وبسایت 091استناد ()%6/14
و دیگر منابع (گزارش ،جزوه و آمار)  11استناد ( )%4/14از کل استنادها
را به خود اختصاص داده است .با این وجود به ترتیب نشریات با 4131
استناد بیشترین و دیگر منابع با  11استناد کمترین را دارا بودهاند .نتیجه
دیگر پژوهش این است که استناد به مقاالت نشریات نسبت به دیگر
قالبهای منابع اطالعاتی بیشتر مدنظر دانشجویان دکتری علم
اطالعات و دانششناسی قرار دارد .از جمله دالیل آن میتوان گفت که
منابع اطالعاتی مورد نیاز دانشجویان رشته علم اطالعات و دانششناسی
بیشتر در قالب مقاالت نشریات ارائه میشوند و از آنجایی که اطالعات
ارائه شده در مقاالت نشریات ،تخصصیتر و به روزتر از کتابها هستند،
دانشجویان در پژوهشهای خود از این منابع بیشتر استفاده میکنند و به
همین دلیل رفتار استنادی پژوهشگران بیشتر نشریه مدار بوده و
یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای زندیان و همکاران (،)0
خبیری و همکاران ( ،)1تیرگر و همکاران ( ،)6یمینی فیروز و همکاران
( ،)3ملک محمدی و همکاران ( Chi Kate ،)44و همکاران ( )40و
00
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منابع انگلیسی توجه ویژهای داشته باشند و با توجه به اینکه نشریات
علمی ،که یکی از مهمترین مجراهای انتقال دانش و تولیدات علمی
جدید هستند لذا پیشنهاد میشود دانشگاه به تهیه شکلهای چاپی و
الکترونیک نشریات اقدام کند تا با وجود این منابع اطالعاتی ،روحیه
همکاری در بین نویسندگان باال رفته و اقدام به انجام پژوهشهای
گروهی و نوشتن مقاالت گروهی بنمایند.
در نگارش پایاننامهها بیشتر از منابع التین استفاده شدهاست .منابع
و مؤلفان پراستناد ،مشخص شده میتواند در انتخاب منابع کتابخانه به
کار گرفته شود و با توجه به نیمعمر منابع که معیاری برای سنجش
تازگی منابع است ،میتوان نتیجه گرفت که از منابع جدید استفاده نشده
است.
با توجه به پایین بودن میزان استناد دانشجویان به منابع اینترنتی
(وب سایتها) بهتر است که توسط اساتید به تبیین جایگاه این منابع به
عنوان محملهای اطالعاتی ارزشمند و روزآمد در فرایند تحقیق مبادرت
کنند و بررسی دالیل استفاده بسیار اندک از این منابع نیز میتواند
موضوع جالبی در پژوهش جداگانهای باشد.
با توجه به محدودیتهای پژوهش حاضر ،در تدوین مآخذ نویسی ،جهت
یکنواختی و هماهنگی در مآخذ پایاننامهها دقت بیشتری شود و استادان
در ارزشگذاری پایاننامهها ،ارزیابی وضعیت مآخذ را از لحاظ رعایت
اصول کتاب شناختی ،یکدستی ،شیوۀ نگارش ،میزان صحت و دقت
مدنظر قرار دهند و با توجه به اهمیت مآخذ در اعتبار بخشیدن به یک
اثر ،به خصوص آثاری که جنبه پژوهشی دارند مانند پایاننامهها ،الزم
است این عناصر به ظاهر کوچک اما مهم با دقت و صحت کافی در
پایاننامهها ثبت شود.

استفاده کردهاند .اما بطور کلی میتوان به این موضوع اشاره کرد که
میزان روزآمدی کل استنادات پایاننامههای مورد بررسی پایین است و
دلیل آن میتواند عدم دسترسی به منابع روزآمد التین و فارسی در این
دانشگاه باشد که دریافت منابع روزآمد نیازمند صرف هزینه ،برخورداری
از مهارتهای جستوجو و آشنایی با پایگاههای اطالعاتی مرتبط است؛
در نتیجه ،مسئوالن باید در این زمینه به اشتراک در بانکهای اطالعاتی
روزآمد اقدام کنند تا محققان و پژوهشگران با روزآمدترین مباحث و
مسائل حوزه مربوطه آشنایی یابند و از آنها بهره کافی ببرند .با توجه به
نتایج بدست آمده ،کمترین نیمعمر با  0سال و  4ماه به دیگر منابع
فارسی (جزوه ،گزارش و آمار) و بیشترین نیمعمر با  41سال و  3ماه به
کتابهای التین اختصاص دارد .نیمعمر کتابهای فارسی با  40سال و
نشریات فارسی با  1سال و  0ماه و نشریات التین با  41سال و  1ماه
میباشد که در پژوهشی که صابری و همکاران ( )4916انجام دادند
نیمعمر نشریات فارسی  46سال و کتابهای فارسی  01سال و نشریات
التین  49سال و کتابهای التین  43سال برآورد شد که یافتههای
پژوهش حاضر از این لحاظ ،وضعیت مطلوبتری نسبت به نتایج و
یافتههای پژوهش صابری وهمکاران ( )1دارد ولی نسبت به یافتههای
حداد ( )5که (نیمعمر منابع را  44سال و  0ماه) و ملک محمدی و
همکاران (( )44نیمعمر منابع فارسی را  3سال و  1ماه و منابع التین
44سال و  0ماه) را برآورد کرده بود ،از شرایط مطلوبی برخوردار
نمیباشد و مهمترین دلیل آن میتواند عدم دسترسی به منابع روزآمد
التین و فارسی در این دانشگاه باشد.
از آنجایی که یافتههای علمی جدید در حوزه علم اطالعات و
دانششناسی بیشتر از طریق نشریات و به زبان انگلیسی منتشر میشوند
و با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،زبان انگلیسی و نشریات ،به
ترتیب پراستنادترین زبان و منبع مورد استناد بودند و از طرفی باالترین
نیمعمر منابع مورد استناد را ،منابع التین داشتند ،بنابراین الزم است
مسئوالن مربوطه دانشگاه در خرید منابع ،عالوه بر منابع فارسی به تهیه

تقدیر و تشکر
از جناب آقای پروفسور زاهد بیگدلی بخاطر همکاری و
راهنماییهای ایشان در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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