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چكيده  
حـصيالن رشـته مـديريت     خـذ پايـان نامـه هـاي فـارغ الت          Ĥاين پژوهش با هدف تجزيه و تحليل استنادي م        

روش پـژوهش   . اي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد سـاري انجـام شـده اسـت              ـه موجود در كتابخانه   آموزشي

نتـايج  . پايان نامه را مورد بررسي قرار گرفتنـد     119خذ  Ĥ تحليلي م  –سنجي و به كمك روش توصيفي     كتاب

 استناد مي باشد كه بيشترين ميزان استناد 40به دست آمده نشان داد تعداد متوسط استناد براي هر پايان  نامه            

و كمتـرين آن در     ) %8/21 (1383 اكثر پايان نامه هـا مربـوط بـه سـال             .اختصاص دارد ) %4/69(ها  به كتاب 

در مورد استنادها ، زبان اكثر استنادها فارسي، سال نشر اسـتنادها اكثـراً    . ارائه شده بودند    ) %9/5 (1380سال  

 در مـورد سـال   .بود) %2/8 (1378وط به سال    سال شمسي بيشترين دفعه استناد مرب      به سال شمسي بود كه در     

 عنوان اثـري كـه      . شمسي بود  1367مساوي با   ) %7/5 (1988نشر ميالدي بيشترين دفعه استناد مربوط به سال         

د بـوده   بـار اسـتنا  78هاي تحقيق در علوم رفتاري بـا    كتاب روش  ،بيش از ساير آثار مورد استناد قرار گرفته       

. بار اسـتناد  مـي باشـد    117 علي دالور با ،است و مولفي كه بيش از ساير مولفان مورد استناد واقع شده بود       

78هاي تحقيق در علـوم رفتـاري بـا     كتاب روش،عنوان اثري كه بيش از ساير آثار مورد استناد قرار گرفته        

.بار استناد بوده است

ديريت آموزشـي، نـيم عمـر، پايـان نامـه هـاي كارشناسـي ارشـد،            تحليل استنادي، م  : واژه هاي كليدي  

دانشگاه آزاد اسالمي 

مقدمه
 روابـط بـين منبـع اصـلي و منـابع اسـتناد شـده اسـت و بـه عنـوان يكـي از                          ةتحليل استنادي مطالع  

مقاالتي كه به مراجع مـشابه اسـتناد   «سنجي بر اين استدالل استوار است كه     هاي تحقيق كتاب  روش

 سنگ بناي تحليل استنادي تشابه بين يك مقاله، ».واي آن نيز بيشتر مشترك مي باشند      محت د،كننمي

 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري*

واحد ساري استاديار دانشگاه آزاد اسالمي **

عضو هيئت علمي دانشگاهكارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني و ***
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 بـه صـورت پـانويس، فهرسـت     د و معمـوالً  ن از آنها استفاده مي كن      كه كتاب يا ساير منابع اطالعاتي    

.و كتابنامه از آنها ذكر مي شود منابع و مĤخذ 

بل مالحظه اي بـراي انـدازه گيـري تـاثير و كيفيـت آثـار                   امروزه تحليل استنادي نه تنها به طور قا       

.  بلكـه نـشان دهنـده نفـوذ و تـاثير فكـري بـر دانـشمندان و محققـان اسـت                      ،علمي به كـار مـي رود      

دانشمندان با قدم نهادن و تكيه كردن بر سكوي دانش پيشينيان، پلكان دانش بشري را بنا نهاده اند و 

به صعود خود ادامه مي دهند 

.   همواره بر اصول، روش ها، ابزارها، فنون و يا نظريه هاي پيشين استوار است لمي تقريباًآثار ع

سنجي كه به ارتباط بـين مـدارك و منبـع اسـتناد كننـده      تحليل استنادي به عنوان بخشي از كتاب    

 به منظور كمك به كتابداران جهـت شـناخت هرچـه بيـشتر نيـاز مراجعـان و تهيـه منـابع               ،پردازدمي

تحليل استنادي سياهه برداري از ارجاعات . ر براي كتابخانه هايشان شكل گرفتتالعاتي مطلوباط

مقاالت نشريات، پايان نامه ها و ساير منابع اطالعاتي و محاسبه تكرار آنهـا در منبـع مـورد پـژوهش       

عنـوان   مورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه            ،در اين روش منابعي كه بيشترين ارجاع را داشته باشد         . است

.ترين منبع اطالعاتي در مجموعه كتابخانه تلقي مي شوند مطلوب

در پژوهشي كه در پيش رو داريد با توجه به مدارك ذكر شده سعي گرديده كليـه شناسـه هـاي                     

شناختي آثار مورد استناد در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته مـديريت آموزشـي مـورد     كتاب

ي باشد به كتابداران و متخصصان فن در تهيه و بهره گيري از منـابع               شايد كمك و  بررسي قرار گيرد    

.هسته و اصلي اين رشته 

امروزه ارزيابي از تحقيقات علمي به طور فزاينده اي در حال گسترش است كه يكـي از اهـداف                    

ارزيابي ها بهره وري از اطالعات مي باشد، و مطالعات اسـتنادي يكـي از جنبـه هـاي مهـم ارزيـابي        

 از آنجا كه انجام دادن هر فعاليت علمي نياز به شـناخت و آگـاهي             .ليت هاي تحقيقاتي مي باشد    فعا

 به عبارت ديگر تعمق در آثار ديگران و استفاده از انديـشه هـاي پويـا و                  ،فعاليت مرتبط پيشين دارد   

حليل كنيم ارتباط آنها با قلمرو فكري خود به گونه اي كه جنبه هاي مختلف آن را بهتر و دقيق تر ت

سـت كـه    او ازاين طريق نسبت به ميراث فكري خود غني تر و عميق تر بينديشيم، از جمله وظايفي                  

 بر اين اساس اسـت كـه كارهـاي آينـده بـر پايـه آنچـه در                   .هر محقق بايد به انجام آن اهتمام ورزد       

 پـااليش  گذشته انجام شده، بنا مي شود وكارهاي گذشته به مدد كارهاي جديد كامل يا دست كم            
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كه پايان نامه ها، به عنوان يكي از بهترين منابع تحقيقاتي نه تنها راهنمايي براي نظر به اين. مي شوند

بـه  (شـناختي تخصـصي     شناخت منابع در يك موضوع خاص هستند، بلكه به عنـوان نـوعي كتـاب              

،مرده مي شـوند   جزء بهترين منابع پژوهشي موجود در كتابخانه ها برش        ) اعتبار فهرست مĤخذ پاياني   

 تحليلي و با تكنيك تحليل استنادي به بررسي اين مدارك از نظر منابع -با استفاده از روش توصيفي

.مورد استفاده در تدوين آن مي پردازيم

   با هدف پژوهش بررسي الگوهاي رفتاري فارغ اتحصيالن كارشناسي ارشد رشته مديريت، و نيـز             

ررسـي وضـعيت   ب،ع اطالعاتي در كارهـاي تحقيقـي آنـان اسـت    بررسي ويژگي هاي استفاده از مناب 

استنادها در پايان نامه هاي دانشجويان مشخص مي شود كه آنها از چه منـابعي در پايـان نامـه هـاي                      

.خود استفاده مي كنند 

  در طرح پژوهشي كه در مركز اطالعات و مدارك علمي ايران توسـط مهـري صـديقي بـا عنـوان             

»  Ĥخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيالن حوزه علوم زمين موجود در مركز اطالعـات       تحليل استنادي م

 متوسط استناد در هر دتعدا:  چنين نتيجه گرفتند كه، انجام شد1380 در سال »و مدارك علمي ايران

بررسي نيم عمر منابع  . است) %43/36( استناد است كه بيشتر آنها استناد به نشريات          33/58پايان نامه   

 سال بيشترين نيم عمر     09/6ها  عاتي نشان داد كه كمترين نيم عمر به خالصه مقاالت كنفرانس          اطال

 در بررسي زبان استنادات مشخص شد كه زبان انگليـسي در  . سال اختصاص دارد28/15به نشريات  

.لويت است و در ميان منابع انگليسي زبان، مقاالت و مجالت علمي در اولويت هستندوا

 توزيـع   .لويـت دارد  وزبـان فارسـي ا    ... در مـورد كتـاب، پايـان نامـه هـا، جـزوات و               كه  در حالي 

 در اين پژوهش فهرستي .جغرافيايي استنادها نشان داد كه بيشتر منابع مورد استفاده چاپ ايران است       

. از نشريات پراستناد در حوزه علوم زمين نيز ارائه شده است

،هـاي فردوسـي مـشهد در دو حـوزه علـوم انـساني             هـاي پژوهـشي دانـشگاه     تحليل استنادي طرح  «

: كه توسط خانم الدن قزلي انجام شده و نتيجه گرفت كـه       )1381(» اجتماعي و علوم پايه كشاورزي    

هـاي  اختالف معنـي داري بـين كميـت منـابع فارسـي موجـود و غيرموجـود اسـتناد شـده در طـرح           

اري بـين نـوع منـابع موجـود و      همچنـين اخـتالف معنـي د    .پژوهشي دانشگاه فردوسـي وجـود دارد      

 بـين  .هـاي پژوهـشي دانـشگاه فردوسـي مـشهد مـشاهده مـي شـود        غيرموجود استناد شده در طـرح   

 اجتمـاعي و علـوم پايـه    ،هاي پؤوهشي دو حوزه علـوم انـساني   روزآمدي منابع استناد شده در طرح     
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زمون يومان و تيني با توجه به نتايج بدست آمده از آ     . زي اختالف معني داري ديده مي شود      كشاور

هاي پژوهشي مانند كتاب و مقاله فارسي و بين ميانگين تعدادي از انواع منابع مورد استفاده در طرح

اع و ديگري از اندانگليسي در دو حوزه مورد نظر اختالف معني دار وجود  دارد و بين ميانگين تعدا      

ردنظر اخـتالف معنـي داري مـشاهده        هاي فارسي و انگليـسي در دو حـوزه مـو          منابع مانند پايان نامه   

وزه اخـتالف  حهاي پزوهشي به منابع غيرفارسي در هر دو   همچنين بين ميزان استناد طرح     .شودنمي

.معني دار مشاهده مي شود

 در پژوهشي كه آنجال گودن روي پايان نامه هاي مقطـع دكتـراي رشـته شـيمي در                   2001  در سال   

2000-1996هاي يان نامه هاي موجود در اين دانشگاه را بين سالدانشگاه اهايو انجام داد، مĤخذ پا   

نوع منابع استناد شده، مĤخـذ  .  استناد داشتند 3704 پايان نامه مورد بررسي      30. مورد بررسي قرار داد   

نتـايج حاصـل، دسـت آوردهـاي ديگـر      . ها همگي مورد مطالعه قرار گرفتندرايج و انواع پايان نامه   

. هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد     مقاالت يا مجالت بيش از تك نگاشت.  كردپژوهشگران را تاييد 

)8/85.(%

هـاي رامـش و ناگـاراجو در        دو نفر به نام    ، مي باشد  2000در پژوهش ديگري كه مربوط به سال        

هند استنادات مقاالت چاپ شده در مجله اطالعات، كتابخانه و جامعـه هنـد را مـورد بررسـي قـرار       

خذ أ م7طور متوسط ه   براي هر مقاله ب    1999-1998هاي  طي سال : ن نتايج دست يافتند   دادند و به اي   

هـا و  خـذ داشـته انـد و بيـشتر اسـتنادات بـه كتـاب       أ م1-20مقـاالت   % 5/67حدود  . ذكر شده است  

از مولفان خـود اسـتنادي      % 14فقط  . زبان انگليسي، زبان غالب در استنادات بود      . نشريات بوده است  

اسـتنادها از مجـالت كتابـداري و اطـالع     % 90بـيش از  . مورد اسـتناد گروهـي داشـتند     110داشتند،  

. رساني بودند

، ه مجـالت هـسته  استفاده از تحليل استنادي براي تهيه مجموعـ    «در پژوهشي با عنوان     ) 2001( بلك  

ار  دو نمونه مفيد از نشريات ادواري معروف در ايـن زمينـه را مـورد بررسـي قـر        »اختالالت ارتباطي 

. اختالالت ارتباطي تهيه شودةري هسته در زمينا تا يك مجموعه تجربي از انتشارات ادو،داده است

 درصـد از  80مجموعه هسته اي كه در اين پـژوهش تهيـه شـده شـامل نـشريات ادواري اسـت كـه               

 موفقيـت   ةموفقيـت زاد  «سـنجي   استنادهاي مقاالت نمونه را تشكيل مي دهـد و ايـن مفهـوم كتـاب              

درخواست اين نمونه از نشريات از نظر كمي مورد بررسي قرار گرفته . ا دوباره احيا مي كندر» است
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ها بـر   داده .و مشكل خاص تعيين مجالت هسته در زمينه ميان رشته اي مورد بحث قرار گرفته است               

.  اساس نوع منابع استناد شده و پراكندگي زماني استنادها تهيه شده اند

: اين قرارندفرضيه هاي پژوهش از
يعني هرچه زمان نشر به حال      .  ميان زمان نشر و تعداد دفعات استناد همبستگي مثبت وجود دارد             -1

.تر باشد، تعداد استناد بيشتر استنزديك 

. كتاب ها داراي بيشترين استناد هستند-2

. هر پايان نامه است استناد در100 ميانگين استناد، بيش از -3

:  ن طرح شاملپرسش هاي اساسي اي

كدامند؟...) كتاب، نشريه( عمده ترين منابع  مورد استناد از نظر نوع منبع -1

 ميانگين تعداد استنادها براي هر پايان نامه چقدر است؟-2

 توزيع استنادها از نظر زبان چگونه است؟-3

 پوشش زماني استنادها چگونه است؟-4

؟ دفعات استناد به هر منبع چند دفعه است-5

 دفعات استناد به هر مولف در استناد چند دفعه است؟-6

 گرايش موضوعي استنادها چگونه است؟-7

روش  
، شـناختي اسـتاندارد شـده     اطالعات مورد نياز ابتدا در جـداولي كـه بـر اسـاس اطالعـات كتـاب                

بان، سال آوري مي شود و سپس به منظور تجزيه و تحليل استناد هر پايان نامه به تفكيك نوع زجمع

وارد و مورد تجزيه و     SPSSنشر، عناوين، مولفان، محل نشر در جداول طراحي شده در نرم افزار           

.نمودارهاي الزم تهيه مي شود Excelتحليل قرار مي گيرد و سپس توسط نرم افزار 

هاي آماري چون دسته بندي داده ها برحسب توزيع  اطالعات جمع آوري شده، با استفاده از روش       

راواني، تعيين ميانگين، نمودار تدوين مي گردد و براي تجزيه وتحليل اطالعـات از نـرم افزارهـاي       ف

SPSS و Excel استفاده مي شود.
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جامعه آماري عبارت از مĤخذ پايان نامـه هـاي مقطـع كارشناسـي ارشـد رشـته مـديريت آموزشـي                      

85-80هاي بين درسالكه مه هايي و پايان ناه دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريموجود در كتابخان

 تـا  1380مـه هـا از سـال    تعداد كل پايانا.گيردررسي قرار ميب، انتخاب و مĤخذشان مورد  نوشته شده 

اي آنهـا   پايان نامه در زمان اسـتفاده از اسـتناده  35 پايان نامه بوده كه از اين تعداد؛       1385،169پايان  

 پايان نامه تكراري بوده  و بقيـه   15 پايان نامه تعداد 134ني از بقيه آنها يع ،در كتابخانه موجود نبوده   

 مĤخـد را شـامل      4756 پايان نامه مورد بررسـي قـرار گرفـت كـه در مجمـوع داراي                 119آنها يعني   

.  شود مي

يافته ها
 مشخصات كلي پايان نامه هاي مورد بررسي4.1

 بـه منظـور     دات پايان نامه هـا ، ترجيحـاً       در ابتدا پيش از پرداختن به تجزيه و تحليل وضعيت استنا          

ژوهش آشنايي بيشتر با چگونگي وضعيت جامعه آماري يعني پايان نامـه هـاي مـورد بررسـي ايـن پ               

اطالعـات زيـر   ) موجود در كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري     مورد  169پايان نامه از    119(

:ارائه مي شود 

: ال ارائه وضعيت پايان نامه از نظر س1.1.4
 توزيع فراواني سال ارائه پايان نامه.1 شمارهجدول

درصدفراوانيسا ل

138075/9

1381108/4

13822621/8

13833226/9

13842722/7

13851714/3

119100كل

 بـا  1383 بيشترين درصد ارائه پايان نامه ها مربوط به سال ، نشان مي دهد1چنانچه در جدول شماره  

. بوده است % 9/5 با 1380و كمترين مربوط به سال % 9/26
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مشخصات كلي استنادها2. 4
 پايان نامه رسيده به كتابخانـه  169 پايان نامه از 119 هم ذكر شده است ، تعداد      طور كه قبالً  همان

.تنـد  در اين پژوهش مـورد بررسـي قـرار گرف          1385دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري تا پايان سال         

4756خذ پايـان نامـه هـاي مـورد بررسـي            Ĥتعداد كل استنادهاي مورد استفاده در فهرست منابع و م         

.  استناد را شامل مي شود40طور متوسط هر پايان نامه ه براين اساس ب.استناد بوده است 

كدامند ؟...) كتاب، نشريه ( عمده ترين منابع مورد استناد از نظر نوع منبع 3. 4

توزيع فراواني انواع منابع و تعداد استناد آنها.2ماره  شجدول

درصدفراوانينوع منابع

33014/69كتاب

3555/7مجله

4259پايان نامه

123/0گزارش

1471/3اينترنت

5168/10ساير

4756100كل

ظـر نـوع منبـع    مـي دهـد از ن  ژوهش ترسيم شده است و نـشان   پ 1 در پاسخ به سوال      2جدول شماره   

% 3/0و كمترين مربوط به گزارش بـا      %) 4/69(ها با   ، بيشترين دفعه استناد مربوط به كتاب      اطالعاتي

. بوده است 

. مراتب بعدي قرار گرفته اند% 5/7و مجله با % 1/3اينترنت با 

استناد ب ها داراي بيشترين كه كتامبني بر اينتاييد مي كند نتايج اين بخش فرضيه دوم پژوهش را     

.هستند
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نمودار فراواني انواع منابع و تعداد استناد آنها.1 شماره نمودار

٠
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آ� �����

��آ� ��

 ميانگين تعداد استناد ها براي هر پايان نامه چقدر است؟4.4

 توزيع فراواني پايان نلمه و متوسط استنادها.3 شمارهجدول

 تعداد استنادمتوسطتعداد استنادتعداد منابع

119475640

 مي باشد كه متوسـط اسـتناد بـراي هـر           4756 تعداد كل استنادها در پايان نامه ،         3با توجه به جدول     

كـه  مبنـي بـر ايـن     تاييـد مـي كنـد        اين مطلب فرضيه سوم پژوهش را        . استناد مي باشد   40پايان نامه   

.مي باشد استناد در هر پايان نامه 100ميانگين استناد ، بيش از 
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 توزيع استنادها از نظر زبان چگونه است؟5. 4

 توزيع فراواني انواع منابع به تفكيك زبان.4 شمارهجدول

انگليسيفارسي نوع منبع

درصدتعداد استناددرصدتعداد استناد

26681/566333/13كتاب

2962/6592/1مجله

--4259پايان نامه

51/072/0گزارش

194/01287/2اينترنت

4872/10296/0ساير

39008285618كل

 اسـتناد در  4756 پژوهش است و نشان مـي دهـد كـه از مجمـوع        3 نيز در پاسخ به پرسش       4جدول  

2668 استناد مربوط بـه زبـان فارسـي اسـت كـه از ايـن تعـداد                 3900پايان نامه هاي مورد پژوهش،      

.اب فارسي مي باشد استناد مربوط به كت

 كـه بيـشترين   ،د مربوط به كتب انگليسي  مي باشد استنا633 استناد مربوط به زبان انگليسي ،       856و  

مي باشد  %)  1/0(و كمترين استناد مربوط به گزارش فارسي      %) 1/56(استناد مربوط به كتاب فارسي      

.  استناد نشده است و به پايان نامه هاي انگليسي اصالً

 مورد بوده است كه زبان فارسي زبـان  3900كلي در اين جدول تعداد استناد به منابع فارسي  طور  ه  ب

.غالب محسوب مي شود 
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 نمودار فراواني انواع منابع به تفكيك زبان.2 شماره نمودار
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 پوشش زماني استنادها چگونه است ؟6. 4

يين نيمه عمر استناد جدول تع.5 شمارهجدول

سال

ميانگين نيمه 

عمر كتاب

ميانگين نيمه عمر پايان 

نامه

ميانگين نيمه عمر 

مجالت

ميانگين نيمه عمر كتاب 

التين

 سال16 سال10 سال6 سال13807

 سال14 سال4 سال8 سال13818

 سال16 سال5 سال6 سال13828

 سال17 سال8 سال7 سال13838

 سال17 سال5 سال7 سال13847

 سال14 سال4 سال8 سال13857

 ماه6 سال و 15 سال6 سال7ماه5سال و7ميانگين
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براي تعيين نيمه عمر منابع سعي شده است با استفاده از تاريخ انتشار استنادها، نشان داده شود كـه                  

نيمه  بيانگر 7جدول . زماني تعلق دارد به چه محدوده  درصد از منابع مورد استفاده عمدتا50ًحداقل 

 چنانچه مشاهده .هاي نشر مي باشدعمر انواع منابع در پايان نامه هاي مورد پژوهش به تفكيك سال    

. هاي مختلف پژوهش متغير است      مي شود نيمه عمر منابع در پايان نامه هاي مورد پژوهش در سال            

 سـال   7،  1385سال و در سـال      8،  1383در سال    سال؛   7،  1380طور مثال نيم عمر كتاب در سال        ه  ب

. باشدمي

 سال  15هاي التين با     ميانگين نيمه عمركتاب   ،طور كه در جدول فوق نشان داده شده است        همان

سال پايين ترين ميانگين ميزان نيمه عمر را در پايان نامه هاي 6 ماه باالترين نيمه عمرو مجالت با 5و 

.  اده اندرد بررسي به خود اختصاص دمو

هاي نشر شمسي و استنادات پايان نامه ها مقايسه توزيع فراواني سال.6 شماره جدول

جمعسال ميالديسال شمسي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

390082856184756100

هـاي شمـسي ،     نشان مي دهد بيشترين استنادات مربوط بـه سـال          6طور كه در جدول شماره       همان

. مي باشد%18هاي ميالدي با  و كمترين آن مربوط به سال88%

مي توان نتيجه گرفت كه دانشجويان براي نوشتن پايان نامه هاي شان كمتر به منابع خارجي مراجعه       

.ر به منابع فارسي استناد مي كنندو استفاده مي كنند و بيشت
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:تعيين ضريب همبستگي

همبستگي كتب فارسي محاسبه ضريب :7 شمارهجدول

598/0=R

، طبق جـدول فـوق      داد استناد كتب فارسي با محاسبات     ضريب همبستگي بين سال مياني نشر و تع       

از .  مـي باشـد    209/0اداري  ــــ  با سـطح معن    599/0 برابر   SPSSزار  ـــ و از طريق نرم اف     598/0برابر  

 معنـادار   05/0 ولـي در سـطح       ،روي نتايج مالحظه مي شود كه ضريب همبستگي مثبت وجود دارد          

.نيست

XYY2X2 تعداد

Yاستناد 

نقطه مياني سال نشر 

X
سال نشر

70412252351340-1331

810324202518451350-1341

37954761302569551360-1351

369853237614225569651370-1361

198225698544956252643751380-1371

508303576047225598851390-1381

290715= XY∑7671903=2YΣ23350=x2∑3899 =

Y∑
360=∑X
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تب التينمحاسبه ضريب همبستگي ك. 8شماره جدول

608/0=R

:يادآوري
پراكنـدگي بـه حـساب آورده      علـت   ه بوده كه ب   1947 تا   1905هاي   استناد مربوط به سال    17تعداد  

. نشده است

، طبـق جـدول فـوق    داد استناد كتب التين با محاسـبات   ضريب همبستگي بين سال مياني نشر و تع       

 از روي نتايج مالحظه .مي باشد196/0 سطح معنادار613/0 برابر SPSSطريق نرم افزار   608/0برابر  

. معنادار نيست05/0ح  ولي در سط،شود كه ضريب همبستگي مثبت وجود داردمي

XYY2X2 تعداد استنادY نقطه مياني

Xسال نشر 

سال نشر

1210484302522551960-1951

42254225422565651970-1961

8475124695625113751980-1971

18275462257225215851990-1981

306851043299025323952000-1991

1050010000110251001052010-2001

73310= XY∑177732=2YΣ40150=

x2∑
838 =Y∑480 =∑X
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 دفعات استناد به هر منبع چگونه است؟7. 4
هاي پراستناد فارسي سياهه عناوين كتاب.9 شماره جدول

درصد استنادتعداد استنادعناوين پراستناد

783)حسن زاده(هاي تحقيق در علوم رفتاريروش

542رفتار سازماني

512مديريت رفتار سازماني

426/1ريت عموميمدي

374/1مقدمات مديريت عمومي

364/1هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتيروش

343/1مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي

312/1مديريت منابع انساني

251اصول مديريت

251مباني رفتار سازماني

228/0رهبري و مديريت آموزشي

207/0اني نظري و اصول مديريت آموزشيمب

207/0مديريت آموزشي

197/0هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاريروش

187/0احتماالت و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي

187/0مديريت زمان

176/0مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

155/0روانشناسي تربيتي

155/0مديريت آموزشياصول 

155/0پ.سازمان و مديريت آ

155/0هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انسانيروش

155/0بهداشت رواني

145/0روانشناسي اجتماعي

135/0سازمان و مديريت

135/0روانشناسي شخصيت

124/0روابط انساني در مديريت 

114/0مباني مديريت

114/0مديريت امور كاركنان و منابع انساني

114/0)سرمد(هاي تحقيق درعلوم رفتاريروش

114/0نگرش و روش تحقيق

103/0از تئوري تا عمل: سازمان مديريت

103/0پ .مسائل آ

103/0هاي آماري در علوم رفتاريروش

103/0مشاركت در مديريت و مالكيت

103/0مشاركت سياسي زن

103/0نهج البالغه 

103/0مديريت آموزشي و رفتار سازماني 

9121746 الي 1عناوين استنادات از 

2641100جمع
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:بررسي وضعيت عناوين آثار مورد استناد
 اسـتناد بـاقي   2641 استناد فاقد عنوان بودند كه در نهايـت         27 مورد استناد ،     2668در اين بررسي از     

.رصدها نسبت به اين مجموع سنجيده شده است مي ماند و د

10 فقط آن دسـته از عنـاويني كـه بـيش از     ، نشان داده شده است   9طور كه در جدول شماره      همان

9 تا 1طور كامل در جدول وارد شدند و در مورد عناويني كه بين ه  ب،دفعه به آنها استناد شده است 

. ذكر شده است  فقط تعداد،بار مورد استناد قرار گرفته اند

ه مـورد اسـتناد     ــــ  دفع 9 تا   1ن بين   ـــ درصد از عناوي   46ه مي شود كه     ـــ مالحظ 9جدول شماره   در

ــه ــرار گرفت ـــانق ــاب روش  ــ ــه كت ــوط ب ــتناد مرب ــه اس ــشترين دفع ــاي تحقيد و بي ـــه ــوم ـــ ق در عل

 به خـود اختـصاص      درصد از كل استنادات را     3 دفعه استناد ، به عبارتي       78با  ) حسن زاده (اريــرفت

. داده است 

 بـار اسـتناد در مراتـب دوم و    51، 54هاي رفتار سازماني، مديريت رفتار سازماني به ترتيب با         كتاب

.   سوم قرار گرفته اند 

هاي انگليسيسياهه عناوين پراستناد كتاب.10 شمارهجدول

درصدتعداد استنادعناوين

Organization Behavior202/3

Management61

Leadership48/0

60395 بار3 تا 1تعداد استناد 

633100كل

 بار فقط تعداد آنها ذكر شده       3 تا   1 عناوين   ، مالحظه مي شود   10طور كه در جدول شماره      همان

. طور كامل در جـدول وارد شـده انـد   ه  ب، بار به آنها استناد شده است     3است و عناويني كه بيش از       

.مي باشدOrganization Behaviorرين كتاب انگبيسي با عنوان پراستنادت
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 سياهه عناوين نشريات فارسي پراستناد.11شماره جدول 

درصدتعداد استنادنام نشريات

621/20تدبير

388/12رشد تكنولوژي آموزشي

218دانش مديريت

178/5مديريت

147/4مديريت دولتي

147/4توسعه مديريت

134/4تربيت

87/2مديريت در آموزش و پرورش

87/2پيوند

71011/34 تا 1تعداد استناد 

296100كل

 ، فقط تعـداد ذكـر   7 تا 1 استناد عناوين بين ، مالحظه مي شود11طور كه در جدول شماره  همان

طور كامل وارد شـده     ه  ده، ب دفعه بو 8و آن دسته از عناويني كه استنادهاي آنها بيشتر از           شده است 

 دفعـه مـورد اسـتناد    7 تـا  1 از استنادات مجالت بين %34 در جدول فوق مالحظه مي شود كه     .است

 باراسـتناد و پـس از آن رشـد          %1/20و بيشترين اسـتناد مربـوط بـه مجلـه تـدبير بـا               قرار گرفته است  

.ب بعدي قرارگرفتند باراستناد در مرات%8و %8/12تكنولوژي، دانش مديريت به ترتيب با 
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دفعات استناد به هر مولف چگونه است؟8. 4
استناد فارسين پراسياهه مولف. 12 شمارهجدول

درصدتعداد استنادن پر استناد فارسيامولف

1172/4علي دالور

995/3علي عالقه بند

674/2رمضان حسن زاده

466/1علي اكبر سيف

373/1محمد ميركمالي

363/1زهره سرمد

352/1الهه حجازي

301عزت اهللا نادري

291/3مهدي الواني

291علي رضائيان

299/0احمد صافي

281مصطفي عسگريان

279/0عباس بازرگان

269/0محمدرضا بهرنگي

269/0احمد بياباني

238/0كمال پرهيزكار 

238/0محمدعلي طوسي 

238/0اعتچيمحمود س

207/0حيدرعلي هومن

196/0محمدحسن پروند

196/0حمزه گنجي

145/0اسفنديار سعادت

145/0علي شريعتمداري

145/0ناصر ميرسپاسي

145/0علي شيرازي

134/0حسن شعباني

134/0محمد صالحي

134/0سعيد شاملو

134/0علي تقي پورظهير

124/0عليرضا كيامنش

124/0پرويز ايران نژاد پاريزي

124/0پرويز ساسان گهر

114/0امان اهللا صفوي

114/0علي اكبر شعاري نژاد

114/0علي محمد اقتداري

103/0محمدطاهر معيري

103/0مرتضي مطهري

103/0غالمعلي سرمد

103/0حسن ابطحي

917646/63 تا 1ن اتعداد استنادات مولف

2773100كل
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اسـامي آن دسـته از   . ن اسـت  ا كه مربـوط بـه بررسـي وضـعيت اسـتنادات مولفـ       12جدول شماره   

ي كـه  ان آورده شده است و در مورد مولفـ       ، مرتبه مورد استناد قرار گرفته اند      10ي كه بيش از     انمولف

.  فقط تعداد ذكر شده است ، دفعه مورد استناد بوده اند9 تا 1بين 

 بار مورد استناد قـرار  9 تا  1ني كه بين    ا مولف ، مالحظه مي شود   12طور كه در جدول شماره      همان

ني بيش از سايرين ا از كل استنادات را به خود اختصاص داده اند، پس از آن مولف%6/63گرفته اند، 

لـي  و پـس از وي بـه ترتيـب ع         ) %2/4( بـار اسـتناد      117 علي دالور با     ،مورد استناد قرار گرفته است    

.  بار استناد در مرتبه دوم و سوم قرار گرفته اند67، 99عالقه بند، رمضان حسن زاده با 

ن انگليسي پراستنادا سياهه مولف.13جدول 

درصدتعداد استنادمولفين

483/7رابينز استيفن بي

294/4جان بست

258/3هرسي پال

258/3كنت بالنچارد

128/1دسلر گري

95157/78 تا 1ن انادات مولفتعداد است

654100كل استناد

 مورد استناد قرار گرفته اند،    9 تا   1ني كه بين    ا مولف ، مالحظه مي شود   13طور كه در جدول     همان

ني كـه بـيش از سـايرين    اپـس از آن، مولفـ  . نادات را به خود اختصاص داده است      از كل است   7/78%

 بـار   29وجـان بـست بـا       ) %3/7( بـار اسـتناد يعنـي      48اسـتيفن بـا      رابينـز    ،مورد استناد قرار گرفته انـد     

.در رديف بعدي قرار گرفته است ) %4/4(استناد
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 بررسي وضعيت گرايش موضوعي استناد پايان نامه ها 9. 4
ي تهيـه  ــــ به منظور بررسي كيفي استنادات پايـان نامـه هـاي مـورد بررسـي، سـه جـدول موضوع              

ات رده بنـدي دهـدهي ديـويي         اين جـدول براسـاس موضـوع        موضوعات مندرج در   .ده است ــــش

.باشدمي

 ساير  بار استناد و  7صورت كلي براساس موضوعات باالي      ه   كليه موضوعات ب   14در جدول شماره    

. موضوعات نشان داده شده است

 كليه موضوعات فارسي به دليل اكثريت موضوعات پايان نامه ها را به خود اختصاص   15در جدول   

.  ارائه شده اند،ودندداده ب

 بار استناد و ساير موضوعات7 مقايسه توزيع فراواني موضوعات باالي .14 شمارهجدول

درصداستنادنوع موضوع

349873/5 بار استناد7موضوع بيش از 

12585/26ساير

4756100جمع

كـل موضـوعات    %5/73اد  ــــ  بـار استن   7 موضوعات بـاالي     ، نشان مي دهد   14طور كه جدول  همان

رــــ برا در% 5/26ات ــــ اص داده انـد و در مقابـل سـاير موضوع   ـــه ها را به خود اختص   ـــپايان نام 

.گيرد مي
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توزيع فراواني موضوع استنادهاي فارسي بر اساس رده بندي ديويي.15شماره جدول 
درصدفراوانينوع منابع

862/2روانشناسي شخصيت

4885/12آموزش و پرورش

792سيامعه شناج

2083/5سازمان و مديريت

3931/10)آمار(روش تحقيق

924/2مديريت زمان

123/0انجمن اولياءومربيان

2361/6مديريت امور كاركنان و منابع انساني

328/0تكنولوژي آموزشي

2278/5اصول مديريت آموزشي

1878/4رفتار سازماني

123/0روانشناسي رشد

174/0سي تربيتيروانشنا

226/0 اجتماعيروانشناسي

185/0 پرورشيروانشناسي

626/1برنامه ريزي درسي و آموزشي

1067/2اطالعات و ارتباطات 

811/2تصميم گيري در مديريت

256/0خالقيت

462/1مديريت اسالمي

103/0مديريت بحران

369/0فرهنگ و جو سازماني

1262/3نيبهداشت روا

256/0الگو هاي تدريس

246/0رضايت شغلي

72/0مديريت تحول

772مديريت مشاركتي

2658/6قدرت رهبري

185/0انگيزش رهبري

8836/22ساير

3900100كل
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 بـار اسـتناد   7 آثاري با موضوع مـديريت تحـول بـا    ، مشاهده مي شود   15كه در جدول شماره     چنان

بيـشترين دفعـه    ) %5/12( بـار اسـتناد      488ترين و آثاري با موضوع آموزش و پرورش بـا           كم) 2/0%(

.ستناد را به خود اختصاص داده اندا

نمودار فراواني موضوع فارسي استنادهاي پايان نامه ها. 4 شماره نمودار
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نتيجه گيري
 پـژوهش  ةيانگين تعداد استنادهاي پايان نامه در محدوديافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه م   

. استناد بوده است 40

، د دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد سـاري          فارغ التحصيالن كارشناسـي ارشـ      ة پايان نام  119  بررسي    -

425پايان نامـه     %) 5/7(355، نشريات   %)4/69 (3301ها با    استناد بوده است كه كتاب     4756داراي  

نادها را بـه خـود      از كـل اسـت     %) 1/3( اسـتناد    147، اينترنـت     %)3/0( استناد   12 گزارش ،%)9( استناد
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اين امر نشان مي دهد كه ميزان استناد به كتاب بيش از سـاير منـابع اطالعـاتي           . اختصاص داده است  

.   است 

. ارائه شده است 1383در سال  %) 9/26(  بيشتر پايان نامه ها -

 مـورد   3900اساس زبان منابع نشان مي دهد كه زبان فارسي بـا            د بررسي بر    توزيع استنادهاي مور    -

، مـورد   ع زبان فارسي بيش از منابع التين      ، مناب كه نتيجه آن  .مرتبه نخست قرار دارد   در  %) 82( استناد

.  دانشجويان قرار گرفته است ةاستفاد

هد كـه اسـتناد منـابع بـا دو نـوع      منابع نشان مي د  بررسي پوشش زماني استنادها و تعيين نيمه عمر   -

و  %) 82( اسـتناد 3900 سال شمـسي بـا     ، يعني تاريخ شمسي و ميالدي استفاده شده است        ،خ نشر يتار

مي باشد وباالترين استناد مربوط به سال شمـسي بـوده و در ميـان               %) 12( استناد   856سال ميالدي با    

ترين درصـد اسـتناد را بـه خـود      بيـش ، منتـشر شـده انـد   1378، آثـاري كـه در سـال     هاي شمسي سال

. اختصاص داده اند

 سـال و   7ركتاب ها،   ـــن نيمه عم  ــــر نشان مي دهد كه ميزان ميانگي      ـــزان نيمه عم  ـــيافته هاي مي  

ن ـــپايي. وده استـــ ماه ب6 سال و 15ن، ــــ سال؛ منابع التي6 سال؛ مجالت ،7 ماه ؛ پايان نامه ها ، 5

. ع به اين منابع باشديي سرـــد به دليل سرعت نشر و دسترســــمي توانبودن نيمه عمر مجالت 

هـاي  نتايج حاصله از برآورد پراستناد ترين منابع مورد استفاده نـشان مـي دهـد كـه كتـاب روش                   

 بار استناد، بيشترين استناد را به خود اختصاص داده 78با ) دكتر حسن زاده(تحقيق در علوم رفتاري     

 بار استناد در مرتبه دوم و 51 و 54ر سازماني و مديريت رفتار سازماني به ترتيب با است وكتاب رفتا

. سوم قرار دارند

 بـار اسـتناد يعنـي    20 بـا  Organization Behavior، كتـاب هاي التـين عناوين پراستناد كتاب

.استناد را به خود اختصاص داده است %) 3/13از كل % 4/0(

 بـار اسـتناد     117اسـتنادترين مولفـان منـابع فارسـي ، علـي دالور بـا               رد پر ه از برآو  ـــ  نتايج حاصل   -

بيشترين استناد را در ميان مولفان وارد شده  در جداول مربوطه مي باشد و علي عالقه بند و رمـضان    

كـه در تهيـه   نتيجه ايـن .  در مرتبه دوم و سوم قرار گرفتند بار استناد67 و 99حسن زاده به ترتيب با      

.          كتابخانه مي بايد به تهيه آثار متعلق به اين مولفان توجه بيشتري بشود مجموعه
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 با استناد جزء مولفان پراستناد شناخته شدند 48در ميان مولفان انگليسي پراستناد، رابينز استيفن بي با    

سـوم قـرار    بـار اسـتناد در مرتبـه دوم و    25 و 29و پس از ايشان جان بست و هرسي پال به ترتيب با        

. گرفتند 

  نتايج حاصله از برآورد پراستفاده ترين نشريات و تعيين مجله هسته نشان مي دهد كه مجله تدبير با 

ي و دانش مديريت كه    ـــاد پراستفاده ترين و پس از آن مجله رشد تكنولوژي آموزش          ـــ بار استن  62

عنـوان مجـالت هـسته شـناخته       ه  ، و ب  تنددي قرار گرف  ـــ بار استناد در مراتب بع     21 و   38به ترتيب با    

. شدند

، كـه محاسـبات نـشان از       ميـان سـال نـشر كتـاب فارسـي و التـين              براي تعيـين ميـزان همبـستگي          -

، بدين معنا كه هرچه زمان نـشر بـه    نشر كتاب و تعداد استناد را دارد      هاي  همبستگي مثبت ميان سال   

 بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه دانشجويان ؛ت تعداد دفعات استناد بيشتر اس،حال نزديك تر باشد

از منابع جديد استفاده بيشتري كردند و كهنگي مطالب بيان كننده كم اهميت بودن منابع اطالعاتي                

.    است 

هاشنهاديپ
خصوص آثاري كه جنبه پژوهشي دارند ه با توجه به اهميت مأخذ در اعتبار بخشيدن به يك اثر، ب

ت كافي در پايـان     ها، الزم است اين عناصر به ظاهر كوچك اما مهم با دقت و صح             مانند پايان نامه    

ه اشكاالت عمده اي را ـــبه اين منظور و با توجه به يافته هاي پژوهشي كه متاسفان. نامه ها ثبت شود

هاي ران جديدترين روش  ــــ، پژوهشگ ان داده ــــه در پايان نامه هاي مورد بررسي نش       ـــدر اين زمين  

. اده قرار دهندـ  به نحو احسن مورد استف،ه پژوهش آورده شدهـمأخذ نويسي را كه در بخش ضميم

هــا در ري از نتــايج ايــن پــژوهشـادي ، بهــره گيــــــي از مــوارد اســتفاده از تحقيقــات استنـيكــ

ه ـــ ـگونداران محترم بـه ايـن  ــاد مي شود كتابـلذا پيشنه. بع كتابخانه اي استه سازي منا ــــمجموع

. ره گيرندــود وضع مجموعه كتابخانه خود از آنها بهـــري نموده و براي بهبـها توجه بيشتپژوهش

 پيـشنهاد  ،كه در اين پژوهش فهرستي از عناوين و مولفان پراستناد ارائه شده اسـت           با توجه به اين   

 به منظور بهبود و     شود كتابداران محترم مجموعه كتابخانه خود را با اين فهرست مطابقت داده و            مي

.  مجموعه خود ار آن بهره گيرنديارتقا
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، پيشنهاد مي شود كـه  دانـشجويان بـيش از     باالي منابع انگليسي مورد بررسيبا توجه به نيمه عمر 

. كنندگذشته از منابع جديدتر انگليسي استفاده 

هـاي   و پايگـاه   با توجه به نظريه دهكده جهاني و در دسترس بودن اطالعات از طريـق شـبكه هـا                 

د تـا از تكـرار   كننـ ، اطالعات جديد استخراج و پايان نامه هاي را بـر اسـاس آنهـا تـاليف                  اطالعاتي

.مطالب قبلي و قديمي خودداري شود 
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