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Abstract
Background and aim: One of the areas of content analysis is citation analysis. The
aim of this study was to do citation analysis of theses and research projects in
Islamic Azad University of Kermanshah.
Material and methods: The statistical population of this scientometric study was
351 documents including master's theses (307) and research projects (44), selected
based on stratified sampling among 4000 documents using Morgan's table. Data
were collected using a researcher-made checklist and analyzed through descriptive
and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis and Friedman
tests).
Findings: Findings showed that there was a significant difference between the
number of Persian and non-Persian resources in master's theses and research
projects. Moreover, there was a significant difference between the number of
sources of master's theses and research projects based on update and type of
resources (P=0.001).
Conclusion: More Persian resources are cited in theses than research projects.
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سابقه و هدف :یکی از حوزههای تحلیل محتوا ،تحلیل استنادی ) (Citation Analysisاست .هدف تحقیق

 .3گروه مدیریت آموزشی ،واحد کرمانشاه،
دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.

حاضر تحلیل استنادی پایاننامهها و طرحهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود.
مواد و روشها :این تحقیق از نوع علمسنجی است و جامعه آماری آن  153سند شامل پایاننامه کارشناسی ارشد

 .2گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه،

( 103مورد) و طرح پژوهشی ( 44مورد) است که با استفاده از نمونهگیری طبقهای از بین  4000سند با استفاده از

دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.

جدول مورگان انتخاب گردید .برای گردآوری داده ها از سیاهه وارسی محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف ،کروسکال والیس و فریدمن) استفاده شد.

*نویسنده مسئول:

یافتهها :یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع به زبان فارسی و غیرفارسی در پایان نامههای
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کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه،

کارشناسی ارشد و طرحهای پژوهشی وجود دارد ( .)P=0/003همچنین بین تعداد منابع پایاننامههای کارشناسی

گروه مدیریت ورزشی.

ارشد و طرحهای پژوهشی بر اساس روزآمدی و نوع منابع تفاوت معناداری وجود دارد (.)P=0/003
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نتیجهگیری :در نگارش پایاننامهها برخالف طرحهای پژوهشی بیشتر به منابع فارسی استناد میشود.
واژگان کلیدی :پایاننامه ،تحلیل استنادی ،تحلیل محتوا ،طرح پژوهشی

مقدمه
زمینه میتواند برای تحلیل دقیق و منصفانه فعالیتهای پژوهشی مورد
استفاده قرار گیرد ،تحلیل محتوا است .از جمله امتیازات روش تحلیل
محتوا نسبت به سایر روشها ،امکان عملی انجام آن و دور نگه داشتن
یافتههای پژوهش از نظرهای شخصی و تعصبها است که احتماالً در
سایر روشها تا حدی دیده میشود (.)1
یکی از حوزههای تحلیل محتوای ،تحلیل استنادی (Citation
) Analysisاست .سنت علمی ایجاب میکند که هرگاه دانشمند یا
فنآور مشهوری مقالهای منتشر میکند ،باید خوانندگان خود را به
مقاالت قبلی که به موضوع کار وی مربوط میشوند ،ارجاع دهد .چنین
ارجاعهایی رویدادهای پیشین یک فعالیت را نشان داده و اطالعات
کتابشناختی الزم را در اختیار خوانندهای که مایل است درباره جنبهی
خاصی از موضوع ،اطالعات بیشتری به دست آورد ،قرار میدهند ( .)4در
این زمینه  Rubinعقیده دارد که تحلیل استنادی ،بررسی فراوانی و
الگوی استنادها در مقاالت و کتابها و منابع دیگر است ( .)5با استفاده
از روش تحلیل استنادی ،نه تنها میتوان به بررسی انگارهی رفتار
استنادی جامعهی مورد پژوهش پرداخت بلکه با استفاده از نتایج حاصله
میتوان میزان تأثیر مجموعه منابع کتابخانه در شکلگیری متون علمی
را نیز بررسی کرد و از آن برای سیاستگذاری مجموعهسازی کتابخانهها
بهره گرفت (.)6
همچنین ،با تحلیل استنادی میتوان دریافت که تحوالت علمی
چگونه صورت میگیرد و مسیری که هر رشته علمی طی میکند،

پژوهش وجه مهمی از فعالیتهای انسان شده است و دانش بشری
به کمک پژوهش رشد میکند ،گسترش مییابد و سرانجام به گسترش
مرزهای معرفت و دانشپژوهی میانجامد .پیشرفتهای هر جامعهای در
نتیجه پژوهش به دست آمده است .افزون بر آن ،پژوهش یاریرسان
انسان در پیدا کردن راه حل مسئله و حل تضادها است (.)3
دستهای از فعالیتهای پژوهشی که در توسعه علوم نقش بسزایی
داشتهاند ،پایاننامهها ،رسالهها و طرحهای پژوهشی بودهاند .آنچه که
این دسته از اسناد پژوهشی را از دیگر متون متمایز میسازد ،پرداختن به
موضوعهای بدیع و ارائه نگرشهای نو است .بدین سان مسائل و
موضوعهای مطرح شده در متون پایاننامهها اغلب بکر و دست اول
بوده و بر این اساس نگرشها و رهیافتهای ارائه شده توسط آنها در
نوع خود منحصر به فرد تلقی میشوند .پایاننامهها همواره در زمره
اصلیترین منابع تحقیقات به شمار میآیند و یکی از ابزار و وسایل
پژوهشی دانشجویان محسوب میشوند .این گونه متون اطالعاتی توان
و قابلیتهای اطالعاتی شگرفی دارند و پیوسته نقش بسزایی در
پژوهشهای آتی دانشجویان ایفا میکنند ( .)2این امر در مورد
رسالههای دکتری و طرحهای پژوهشی نیز صادق است .با توجه به
اهمیت این دسته از فعالیتهای پژوهشی ،این اسناد باید به صورت
علمی مورد تحلیل قرار گیرند تا مشخص شود که آیا از مسیر درست
منحرف نشدهاند و دارای اهداف کاربردی و کمک به حل معضالت و
مشکالت جامعه هستند یا خیر .یکی از روشهای علمی که در این
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ارشد و دکتری دانشکده مهندسی دانشگاه تکنولوژی جزیره  Kipنتیجه
گرفتند که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از منابع ارائه شده در
کتابخانه استفاده میکنند و بیشترین منابع مورد استفاده نشریات هستند
و کتابها در رده بعدی قرار دارند (.)32
 Tonta & Umutدر دانشگاه هاستپ ترکیه در پژوهشی
استنادهای صد پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و
اطالعرسانی ارائه شده در فاصله سالهای  3234تا  2002میالدی ،را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که پایاننامههای دکتری  2/5برابر
پایاننامههای کارشناسی ارشد به منابع استناد کردهاند .تک نگاشتها
بیش از  50درصد استنادها هستند و بعد از آن ،نشریات ادواری %42
استنادها را تشکیل میدهند .اکثر استنادها تک نویسنده بودند و به
اعتقاد محقق ،با استفاده از یافتههای این پژوهش میتوان فهرستی از
مجالت هسته این رشته را برای استفاده در کتابخانه معرفی کرد (.)31
یکی از واحدهای با اهمیت دانشگاه آزاد ،واحد کرمانشاه است که
در بسیاری از حوزهها در منطقه غرب کشور در جایگاه اول قرار دارد.
این دانشگاه سالهاست که در بخش تحصیالت تکمیلی دانشجو
میپذیرد و پایاننامههای زیادی از آنها به نگارش در آمده است که بعد
از گذشت این سالها ،محتوای این پایاننامهها ،رسالهها و طرحهای
پژوهشی از نظر استنادی نیاز به تحلیل دارد .با تحلیل استنادی
پایاننامهها و طرحهای پژوهشی این واحد دانشگاهی میتوان یافتههای
بسیار جالبی را در مورد کیفیت منابع استناد شده از جمله اهمیت استفاده
از منابع به روز ،استفاده از انواع منابع ،استفاده متعادل از منابع داخلی و
خارجی و کارهای غیراخالقی در نوشتن منابع پایاننامه بدست آورد .به
همین جهت ،در پژوهش حاضر پایاننامهها و طرحهای پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه مورد تحلیل استنادی قرار میگیرند.

چیست و الگوی واقعی کسب اطالعات و یا پخش یافتههای علمی و
فنی چگونه است (.)3
پژوهشهای زیادی در زمینه تحلیل استنادی در حوزههای مختلف
علمی در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است که نشریات،
پایاننامهها ،رسالهها ،طرحهای پژوهشی ،مقاالت همایشها و  ...را
مورد بررسی قرار دادهاند ،با این حال در این تحقیق با توجه به وسعت
این پژوهشها ،تنها به برخی از تحقیقات در زمینه پایاننامهها ،رسالهها
و طرحهای پژوهشی اشاره خواهد شد .به عنوان نمونه Salem ،و
همکاران نشان دادند که در آخرین مقطع یعنی در سالهای 62-66
افزایش قابل مالحظهای در میانگین استفاده از این استنادها مشاهده
شد .میانگین استفاده از مقاالت دارای  ISIدر هر پایاننامه دو برابر شده
بود ،اما استفاده از منابع الکترونیکی افزایش جزیی نشان داد .میانگین
تعداد منابع مورد استفاده  26/03مورد بود %50/03 .پایاننامهها
استانداردهای نگارش استنادها را رعایت کرده بودند .استفاده از روش
هاروارد در نگارش استنادها در سال  32-36بیشترین فراوانی را تشکیل
میداد (.)6
در مطالعه زندیان و آشوری به بررسی محتوای استنادی پایاننامه-
های رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با موجودی کتابخانه و تولیدات
علمی اعضای هیئت علمی پرداخته شده است ،یافتهها نشان داد که
 16/33درصد از منابع فارسی و  %61/22از منابع التین بودند (.)6
سیدین و بابالحوائجی نیز با تحلیل محتوای پایاننامههای
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی برخی از دانشگاههای آزاد،
گزارش کردند که حدود  %30/06از منابع استفاده شده فارسی و
 %22/24التین بودهاند و در تمام سالها ،تعداد منابع فارسی استفاده
شده در پایاننامهها از تعداد منابع التین بیشتر بوده است (.)2
 Condicبا بررسی پایاننامههای دانشجویی دانشگاه اوکلند
گزارش کرد دانشجویان در تمام دورههای زمانی به یک مجموعه متنوع
اسناد شامل مقاالت نشریات ،جزوات ،گزارشهای فنی و پایاننامهها
استناد کردهاند و مقاالت نشریات و جزوات دانشگاه در درجه اول مورد
استناد قرار گرفتهاند .همچنین ،دانشجویان از مقاالت نشریات با ضریب
تاثیر کمتر استفاده کردهاند ،در حالی که استناد به نشریات دانشگاه با
ضریب تاثیر نسبتا باال بود .عالوه بر این ،متوسط روزآمدی منابع مورد
استفاده دانشجویان  32/4سال بود ،در حالی که متوسط روزآمدی
نشریات دانشگاه  2/6سال بود (.)30
همچنین ،نتایج  Rosenbergبا تحلیل استنادی پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی اورشلیم نشان
داد که درصد استناد به کتابها بیشتر از نشریات است و غالب استفاده از
کتابها به شکل چاپی و استفاده از نشریات با فرمت چاپی و
الکترونیکی بود و زبان غالب استفاده شده زبان انگلیسی بود .روزآمدی
منابع استفاده شده به طور متوسط  35سال بود که در مورد کتابها
میانگین روزآمدی بیشتر از نشریات بود %25 .از کتابها و  62درصد از
نشریات در کتابخانه دانشگاه موجود بودند ( .)33عالوه بر این،
 Becker & Chiwareبا تحلیل استنادی پایاننامههای کارشناسی

مواد و روشها
روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه بر اساس استراتژی
توصیفی و بر اساس هدف کاربردی است که به روش علمسنجی با
استفاده از تحلیل استنادی صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کلیه پایاننامههای کارشناسی ارشد و طرحهای پژوهشی انجام
شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه است که تعداد آن در
محدوده زمانی تعیین شده (پایان سال  ،)3124حدود  4000سند بود و با
توجه به اینکه تعداد رسالههای دکتری کم بود (یک مورد) ،از جامعه
تحقیق حذف شد و تنها پایاننامهها و طرحهای پژوهشی مورد بررسی
قرار گرفتند .با توجه به جدول تعیین حجم و نمونه مورگان تعداد 153
سند ( 44طرح پژوهشی و  103پایاننامه کارشناسی ارشد) به عنوان
نمونه آماری با استفاده از نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .ابزار مورد
استفاده در این تحقیق شامل چک لیست است که در مطالعه عسگری و
همکاران ( )3121مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به اینکه برگه
کدگذاری اشاره شده برای تحلیل استنادی مقاالت است ،برگههای
کدگذاری برای مطالعه حاضر توسط چهار تن از صاحب نظران حوزه
تحلیل محتوا و تحلیل استنادی مورد بررسی و روایی صوری و محتوایی
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غیرفارسی ( )%12است .این نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری بین
تعداد منابع با زبان فارسی و غیرفارسی در پایاننامههای کارشناسی ارشد
وجود دارد و منابع فارسی بهطور معناداری بیشتر از منابع غیرفارسی
مورد استفاده قرار گرفتهاند.
همچنین در  44طرح پژوهشی مورد مطالعه 4353 ،منبع استفاده
شده است که به طور میانگین  24/43منبع در هر طرح پژوهشی وجود
دارد که  45/23منبع آن فارسی ( )%46و  42/20منبع غیرفارسی ()%52
است .نتایج حاصل نشان میدهد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع با
زبان فارسی و غیرفارسی در طرحهای پژوهشی وجود دارد و منابع
غیرفارسی بهطور معناداری بیشتر از منابع فارسی مورد استفاده قرار
گرفتهاند.

آن مورد تایید قرار گرفت .همچنین ،با توجه به کمّی و عینی بودن
دادهها از تعیین ضریب توافق بین کدگذاران صرفنظر شد .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی در قالب
جداول و نمودارها) و استنباطی (آزمونهای آماری کلموگروف
اسمیرنوف ،کروسکال والیس و فریدمن) استفاده شد.
یافتهها
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود 32644 ،منبع در 103
پایاننامه کارشناسی ارشد مورد مطالعه ،استفاده شده است که نشان
میدهد بهطور میانگین  64/61استناد در هر پایاننامه کارشناسی ارشد
وجود دارد و از این تعداد  44/33منبع آن فارسی ( )%66و  20/52منبع

جدول  .1منابع مورد استفاده در پایاننامههای کارشناسی ارشد و طرحهای پژوهشی بر اساس زبان منابع
سند

پایاننامههای کارشناسی ارشد
طرحهای پژوهشی

زبان منابع

فراوانی

فارسی

31542

غیر فارسی

6102

فارسی

3222

غیر فارسی

2365

مقدار آماری یو من وایتنی

z

سطح معناداری

2/232

-303/624

0/003

3/322

-25/022

0/003

نتایج حاکی از آن است که  )%13( 3540منبع مورد استفاده در
طرحهای پژوهشی مربوط به پنج سال قبل از انتشار سند و 3112
( )%12مربوط به  5تا  30سال و  )%13( 3236مربوط به بیش از ده
سال قبل انتشار سند هستند .همچنین نتایج نشان داد که تفاوت
معناداری بین تعداد منابع طرحهای پژوهشی بر اساس میزان روزآمدی
وجود دارد و منابع مربوط به کمتر از  5سال قبل از انتشار سند بهطور
معناداری بیشتر از منابع مربوط به بیش از  30سال و بین  5تا  30سال
قبل از انتشار سند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

نتایج جدول  2حاکی از آن است که  )%25( 5050منبع مورد
استفاده در پایاننامههای کارشناسی ارشد مربوط به پنج سال قبل از
انتشار سند هستند و  )%14( 6631مربوط به  5تا  30سال و 6323
( )%43مربوط به بیش از ده سال قبل انتشار سند هستند .همچنین نتایج
نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع پایاننامههای کارشناسی
ارشد بر اساس میزان روزآمدی وجود دارد و منابع مربوط به بیش از 30
سال قبل انتشار سند ،بهطور معناداری بیشتر از منابع مربوط به کمتر از
 5سال و بین  5تا  30سال قبل انتشار سند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

جدول  .2منابع مورد استفاده در پایاننامههای کارشناسی ارشد و طرحهای پژوهشی بر اساس زمان منابع
سند

پایاننامههای کارشناسی ارشد

طرحهای پژوهشی

روزآمدی منابع

فراوانی

کمتر از  5سال

5050

 5تا  30سال

6631

بیش از  30سال

6323

کمتر از  5سال

3540

 5تا  30سال

3112

بیش از  30سال

3236

جدول شماره  ،1نتایج مربوط به تفاوت بین تعداد منابع مورد
استفاده در طرحهای پژوهشی بر اساس نوع منابع را نشان میدهد.
نتایج نشان داد که  )%55( 30234منبع مورد استفاده در پایاننامههای
کارشناسی ارشد شامل کتاب هستند و  )%26( 5556مورد شامل مقاله،
 )%32( 3163شامل پایاننامه و رساله )%3( 326 ،شامل وبسایت553 ،

خی دو

35361/46

2465/63

df

2

2

سطح معناداری

0/003

0/003

( )%1شامل گزارش و طرح پژوهشی و  )%3( 244شامل کنفرانسها،
سمینارها ،همایشها ،کارگاهها ،کنگرهها ،جزوات درسی و سایر بودند.
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع پایاننامههای
کارشناسی ارشد بر اساس نوع منابع وجود دارد و منابع در قالب کتاب
بطور معناداری بیشتر از سایر منابع مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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جدول  .3منابع مورد استفاده در پایاننامههای کارشناسی ارشد بر اساس نوع منابع
نوع منابع

مقاله
کتاب
پایاننامه و رساله
وبسایتها
گزارش و طرح پژوهشی
کنفرانسها ،سمینارها ،همایشها ،کارگاهها ،کنگرهها ،جزوات درسی و سایر

جدول شماره  ،4نتایج مربوط به تفاوت بین تعداد منابع مورد
استفاده در طرحهای پژوهشی بر اساس نوع منابع را نشان میدهد.
یافتهها نشان میدهد که  )%46( 2032منبع مورد استفاده در طرحهای
پژوهشی کتاب هستند و  )%43( 3304مورد مقاله )%5( 206 ،مورد
پایاننامه و رساله )%3( 41 ،مورد وبسایت )%1( 306 ،مورد گزارش و

فراوانی

خی دو

5556
30234
2163
326
553
244

31104/323

Df

سطح معناداری

0/003

5

طرحهای پژوهشی و  )%2( 62منبع مورد استفاده شامل کنفرانسها،
سمینارها ،همایشها ،کارگاهها ،کنگرهها ،جزوات درسی و سایر بودند.
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع طرحهای
پژوهشی بر اساس نوع منابع وجود دارد و منابع در قالب کتاب بطور
معناداری بیشتر از سایر منابع مورد استفاده قرار گرفتهاند.

جدول  :5منابع مورد استفاده در طرحهای پژوهشی بر اساس نوع منابع
فراوانی

نوع منابع

مقاله
کتاب
پایاننامه و رساله
وب سایتها
گزارش و طرح پژوهشی
کنفرانسها ،سمینارها ،همایشها ،کارگاهها ،کنگرهها ،جزوات درسی و سایر

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان داد که در  103پایاننامه کارشناسی ارشد،
منابع فارسی بطور معناداری بیشتر از منابع غیرفارسی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .بیشتر از دو سوم منابع مورد استناد در پایاننامههای کارشناسی
ارشد ،به منابع فارسی اختصاص یافته است که میتواند چندین دلیل
مختلف داشته باشد .یکی از این دالیل دسترسی ساده به منابع فارسی
نسبت به منابع غیرفارسی است ،بطوری که بیشتر منابع فارسی به
صورت رایگان و یا با هزینه اندک در اختیار پژوهشگران قرار دارند .دلیل
دیگر میتواند به علت توانایی پایین دانشجویان در زبان انگلیسی باشد
که این مساله سبب گردیده است تا آنان ترجیح دهند که بجای ترجمه
منابع غیرفارسی ،به منابع فارسی اکتفا کنند .این نتایج با یافتههای
خالقی و همکاران ،همایی و همکاران و علی گل و همکاران ،غیر همسو
است .دلیل این موضوع این است که در این تحقیقات جامعه مورد نظر
تحلیل استنادی مقاالت نشریات بودهاند که با توجه به اینکه مقاالت
توسط نشریات داوری میشوند ،نویسندگان از مقاالت غیرفارسی
بیشتری برای افزایش احتمال پذیرش استفاده میکنند.
 Rosenbergنیز با تحلیل استنادی پایاننامههای کارشناسی ارشد
و دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی اورشلیم نشان داد زبان غالب
استفاده شده زبان انگلیسی بود با توجه به اینکه زبان این کشور اردو
است و نشان میدهد استفاده از منابع با زبان غیراردو در پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر است و با نتایج پژوهش حاضر

3304
2032
206
41
306
62

خی دو

2013/003

df

5

سطح معناداری

0/003

ناهمخوان است ( .)33اگرچه پژوهشهای باال را نمیتوان در مقام
مقایسه دقیق قرار داد ،زیرا دارای جامعه متفاوت هستند ،با این حال دو
پژوهش در داخل ایران بر زبان منابع پایاننامهها تمرکز کردهاند.
سیدین و باب الحوائجی با تحلیل محتوای پایاننامههای کارشناسی
ارشد کتابداری و اطالع رسانی برخی از دانشگاههای آزاد ،گزارش کردند
که حدود  %30/06از منابع استفاده شده فارسی و  %22/24التین
بودهاند که کامالً با پژوهش حاضر همخوان است ( .)2این پژوهش با
توجه به اینکه روی واحدهای دانشگاه آزاد انجام شده شباهت باالیی به
پژوهش حاضر دارد که نتایج این پژوهش را تایید میکند .از طرفی در
مطالعه زندیان و آشوری به بررسی محتوای استنادی پایاننامههای
رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران پرداخته شده که  %16/33از منابع
فارسی و  %61/22التین بودند ( .)6از جمله دالیل برای ناهمخوانی این
پژوهش با پژوهش حاضر این موضوع میتواند باشد که این پژوهش
روی یک رشته جدیدتر در ایران (تربیت بدنی) و همچنین معتبرترین
دانشگاه ایران انجام شده است.
در پژوهش اخوتی و همکاران با عنوان تحلیل استنادی ده سال
تولیدات علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان نشان دادند میانگین استناد
در هر پایاننامه  12/25گزارش شده است که در مقایسه با میانگین
تعداد استنادات این پژوهش ( 64/61استناد برای هر پایاننامه) در سطح
پایینی قرار دارد (.)33
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حالی است که دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر از منابع قدیمی
استفاده کردهاند و استفاده از منابع بهروزتر روند نزولی دارد .اگرچه درصد
استانداردی برای استفاده از منابع بروز وجود ندارد ،با این حال هرچه این
درصد میزان باالتری داشته باشد بر کیفیت پژوهش میافزاید .از طرفی
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد منابع طرحهای پژوهشی
بر اساس میزان روزآمدی وجود دارد بطوری که عالوه بر استفاده از
منابع غیرفارسی در طرحهای پژوهشی ،استفاده از منابع بهروزتر نیز در
طرحهای پژوهشی بیشتر است و دقیقاً بر خالف پایاننامههای
کارشناسی ارشد دارای روند صعودی در استفاده از منابع بروز میباشد.
نتایج نشان داد که کتابها قالب اصلی منابع اسناد تحقیقی
(پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه را تشکیل میدهند و مقاله به عنوان دومین اولویت قرار گرفته
است .دیگر منابع نیز درصد بسیار اندکی از منابع اسناد تحقیقی را شامل
میشود .این نکته قابل ذکر است که استفاده از مقاله ،خصوصاً مقاالت
مربوط به نشریات معتبر دارای اولویت کیفی باالتری است و هرچه
استفاده از مقاالت به عنوان منابع ،سند پژوهشی بیشتر باشد ،بر کیفیت
آن میافزاید و کتاب با توجه به اینکه دیدگاههای شخصی در آن ثبت
شده و از منابع سالهای بسیار دورتر استفاده کرده ،نمیتواند کارایی
مقاالت را داشته باشد و استفاده از کتاب به عنوان منبع قالب نمیتواند
مثبت ارزیابی شود .با این حال در مورد طرحهای پژوهشی تفاوت
چندانی بین استفاده از منبع کتاب و مقاله وجود ندارد و این تفاوت در
مورد پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد است (استفاده از کتاب دو
برابر استفاده از مقاله) .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای همایی و
همکاران (،)36( Shams & Dixon ،)33( Rosenberg ،)35
 )31( Tonta & Umutو  Kushkowskiو همکاران ()32
همخوانی دارد ،بطوری که در مجموع این تحقیقات ،کتاب به عنوان
بیشترین منبع مورد استفاده قرار گرفته است و مقاالت نشریات به عنوان
اولویت دوم بودهاند .با این حال در سایر تحقیقات نیز ()20؛ ()34؛ (،)4
()6؛ ()23؛ ()30؛ ( )32کتاب ها و مقاالت نشریات جز دو منبع پرکاربرد
هستند و فقط جای آنها عوض شده و مقاالت به عنوان پراستفادهترین
منابع گزارش شدهاند که به جامعه تحقیق آنها مربوط میشود.
بطور کلی میتوان گفت که استانداردی برای تحلیل استنادی اسناد
پژوهشی از جمله پایاننامههای کارشناسی ارشد و طرحهای پژوهشی
وجود ندارد و نمیتوان اظهار نظر دقیقی در مورد کیفیت استنادی اسناد
ارائه کرد .لذا فقط میتوان نتایج را در مقام مقایسه مورد ارزیابی قرار داد
که در مجموع به نظر میرسد که اسناد پژوهشی دانشگاه آزاد واحد
کرمانشاه از وضعیت خوبی ،خصوصاً در بخش طرحهای پژوهشی
برخوردار باشد (استفاده از منابع غیرفارسی بیشتر و منابع بهروزتر و
همچنین استفاده از منابع در قالب مقاله در حد باال) .با این حال با توجه
به کثرت پایاننامههای کارشناسی ارشد ،این اسناد در حد مطلوبی
نیستند و پیشنهاد میگردد معاونت پژوهشی واحد در جهت افزایش
کیفیت استنادی آن همت بیشتری گمارد تا در آینده شاهد ارتقا
شاخصهای استنادی مطلوب در اسناد پژوهشی باشیم.

اگرچه در مورد پایاننامههای کارشناسی ارشد ،شاهد این نتایج
بودیم ،اما در مورد طرحهای پژوهشی این نتایج کامال متفاوت است.
بطوری که منابع غیرفارسی بطور معناداری بیشتر از منابع فارسی مورد
استفاده قرار گرفته است .همانگونه که مشاهده میشود برخالف
پایاننامههای کارشناسی ارشد ،در طرحهای پژوهشی درصد منابع
غیرفارسی بیشتر از منابع فارسی است .در این زمینه هم میتوان چندین
دلیل محتمل را گزارش کرد .اول ،به دلیل اینکه مجریان و همکاران
طرحهای پژوهشی از اعضای هیات علمی دانشگاه هستند و نسبت به
دانشجویان کارشناسی ارشد دارای توانایی باالتری در زبان انگلیسی
هستند ،به همین دلیل استفاده از منابع غیرفارسی و ترجمه آن برای آنها
به مراتب سادهتر میباشد و میتوان تقویت کننده دلیل استفاده کمتر از
منابع غیرفارسی در پایاننامههای کارشناسی ارشد به دلیل توانایی پایین
دانشجویان هم باشد .دوم ،موضوعات طرحهای پژوهشی به مراتب
جدیدتر و نوتر از موضوعات پایاننامههای کارشناسی ارشد هستند و به
همین دلیل کمتر به این موضوعات در داخل کشور پرداخته شده است و
به همین جهت منابع کمتری در آن حوزه وجود دارد که اعضای هیات
علمی را مجبور به استفاده بیشتر از منابع غیرفارسی میکند .سوم ،منابع
غیرفارسی (به ویژه مقاالت  )ISIدارای کیفیت باالتری نسبت به منابع
فارسی هستند و با توجه به درک و عالقه اعضای هیات علمی به منابع
معتبرتر ،استفاده از منابع غیرفارسی ترجیح داده میشود .چهارم ،یکی از
قوانین تسویه طرحهای پژوهشی ،چاپ مقاله علمی پژوهشی معتبر است
که این مورد در مورد پایاننامههای کارشناسی ارشد اجبار ندارد و به
همین جهت طرحهای پژوهشی باید دارای غنای علمی باالتر و متناسب
با آن منابع بروز و باکیفیتتر باشد.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای خالقی و همکاران ( ،)34همایی و
همکاران ( ،)35علی گل و همکاران ( ،)36زندیان و آشوری ( )6و
 )33( Rosenbergهمسو است و تنها با پژوهش سیدین و
بابالحوائجی ( )2ناهمسو است که دلیل آن نیز جامعه پژوهش آنهاست.
در پژوهش سیدین و بابالحوائجی فقط پایاننامهها مورد بررسی قرار
گرفتهاند ولی در پژوهش حاضر عالوه بر پایاننامهها طرحهای پژوهشی
نیز مورد بررسی قرار گرفت که قاعدتاً با توجه به اینکه طرحهای
پژوهشی توسط اعضا هیات علمی نگاشته میشوند و با توجه به
ویژگیهای علمی متفاوت آنان با دانشجویان ،از مقاالت غیرفارسی
بیشتری برخوردار میباشند.
همانگونه که اشاره شد در پژوهش حاضر میانگین  24/43منبع به
ازای هر طرح پژوهشی است که تقریباً  %50بیشتر از میانگین تعداد
استناد پایاننامههای کارشناسی ارشد است .این موضوع در پژوهش
 Tonta & Umutنیز گزارش شده است .در آن پژوهش نشان داده
شده است که پایاننامههای دکتری  2/5برابر پایاننامههای کارشناسی
ارشد به منابع استناد کردهاند (.)31
یکی از مواردی که بر کیفیت پژوهشها تاثیر مثبت دارد ،استفاده از
منابع بهروزتر و همگام بودن با علم روز دنیا است و تنها در برخی موارد
تاریخی یا کمبود منابع ،استفاده از منابع قدیمیتر توصیه میشود .این در
50
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