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Abstract  

The aim of this research was to analyze citation behavior in dissertations of 

postgraduate student in Razi University between 2014 2019 

According to type, this study was citation analysis and based on data 
gathering was documentary (library) research. Community of this research 

included all dissertations between 2014 -2019. Sample size included 349 
dissertations. Data were gathered by using of two step sampling method and 

data were analyzed by SPSS and MS Excel. Averagely, each dissertation has 

93.58 cited sources. Research papers were the most cited resources by 67.92 
and websites less than others by 1.77. According to the language of citations, 

English was the most and Arabic was the least. Findings showed that it was 
significant correlation between college type and citation behavior.Results of 

this research showed that Razi University postgraduate student are using 
English sources more than other language, thus acquiring English materials is 

important operation. 
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رفتار استنادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی در 

 1398 -1393ها از سالنامهپایان
 

 چکیده

 1393ها از سالنامههدف این پژوهش، تحلیل رفتار استنادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی در پایان

ها از نوع  تحلیل استنادی و مقطعی و براساس شیوه گردآوری داده  هایپژوهش پژوهش حاضر از نوع  بود.    1398تا  

  1398تا    1393های  های دفاع شده دانشجویان دانشگاه رازی در سالنامه. جامعه پژوهش کلیۀ پایاناستای  کتابخانه

بود. حجم نمو پایان   3854که جمعاً   نمونه نامه  براساس فرمول  برای  نامه محاسبه شد.  پایان  349گیری کوکران  نه 

افزار اکسل و اس. پی. اس. اس  ها با کمک نرم تصادفی استفاده شد و داده  -ایها از روش طبقهآوری دادهجمع

  منبع کتابشناختی   58/93در دانشگاه رازی به طور متوسط دارای    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هر پایان نامه

میانگین   با  مقاالت  به  مربوط  استناد  بیشترین  بود.  سایت  92/67)استناد(  وب  به  مربوط  استناد  کمترین  با و  ها 

به مقاالت  و کمترین استناد    56/55است. در بین مقاالت بیشترین استناد به مقاالت انگلیسی با میانگین    77/1میانگین

استفاده از  گیری:  عربی بود. همچنین بین دانشکده و استناد به مقاالت علمی رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه

رسد و از آنجا که منابع انگلیسی  های مختلف امری ضروری به نظر می های رشتهمنابع جدید و غنی در پایان نامه

لذا توجه به های دانشگاهی نیز افزایش یافته است.  ین منابع در پژوهشتر هستند، استفاده از اها غنیدر این زمینه

نیاز اطالعاتی آنان در زمان مجموعهرشته بر اساس  منابع کتابخانههای مختلف دانشگاهی  ای و هم چنین  سازی 

ی و حائز  های اطالعاتی معتبر برای دسترسی سریع و آسان به منابع انگلیسی امری ضروراشتراک گرفتن از پایگاه

   است. اهمیت 

  نامه، تحصیالت تکمیلی، دانشگاه رازیرفتار استنادی، پایان کلیدواژه:
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 مقدمه و بیان مسئله 
مهم در  توان آن را یک ابزار  ترین اجزای یک پژوهش علمی است که می از مهم  یکیاستناد  

های مختلف علوم دانست. بررسی تولیدات  تولید علم و ربط و به هم پیوستگی مفاهیم و شاخه

ابزار مناسبی برای سیاست برنامهعلمی،  ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته  گذاری و 

موجب هدف و  آورده  حرکت فراهم  اولویتدار کردن  تعیین  و  علمی  پژوهشی  های  های 

تولید اطالعات  گردد.  می نقاط ضعف و کمبودهای موجود در  به شناسایی  منجر  همچنین 

معموالًعلمی می مقاالت  تولید  برای  منابع  از  استفاده  در  می  شود.  بروز  کند که  رفتارهایی 

(.  با  1392)کالنتری، کرمانشاهانی و ملکی،  گرددمیاصطالحاً به آنها رفتار استنادی اطالق 

استنامطالعه رفتار  پژوهش ی  منابع  از  استفاده  در  دانشجویان  میدی  و  ها،  ترجیحات  توان 

ها و متون پیشین  ها را به انواع  منابع و نوع منابع استفاده شده در پژوهش بیشترین گرایشات آن

 علمی را مورد بررسی قرار داد. 

دارد    هاهای علمی نقش مهمی در تولید و انتشار و اعتبار پژوهشامروزه استناد در نگارش 

. چرا که استناد در پژوهش در واقع رعایت حقوق معنوی  استو نمود بارز اخالق در پژوهش  

چاکلی نوروزی  است.  علمی  آثار  ابزار  1390) نویسندگان  یک  عنوان  به  را  استناد   )

که بسیاری از صاحب نظران وجود    کندمیداند و بیان  ها میی علمی میان اندیشه دهندهپیوند

اعتباری یا کم اعتباری یک اثر علمی در  ی بی ی اعتبار و نبود آن را به منزلهانهاستناد را نش

 گیرند. نظر می

ی کیفیت پژوهش، عدم سرقت ادبی و بررسی  دهنده( استناد نشان1386) از نظر مهراد

زاده و )پشوتنی داند( نیز استناد را کاری عالمانه می1376) متون به میزان الزم است. گارفیلد

 (.1388کوکبی، 

قرتاریخچه  به  غرب  در  استناد  باز    هاینی  نوزدهم  و  اساس میهجدهم  و  پایه  گردد. 

توان  ی حقوق بود که می های استنادی در حوزهاستفاده از استنادها در علوم مختلف، گزارش
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ی حقوق آمریکا در حوزه  3در انگلستان و استنادهای شپرد  2و داگالس   1به گزارش ریموند

طور جدی مورد مالحظه قرار داده  الحدیث استناد را بهی علماسالم نیز حوزه شاره کرد. در ا

سابقه و  به  است  آن  میاولیه  هایقرنی  هجری  و  )دایره رسدی  کتابداری  المعارف 

پیشینه ارجاع به    « علم کوچک و علم بزرگ»در کتاب خود با عنوان    4رسانی(. پرایس اطالع

(. وجود درس روش  1381 داند )حقیقی،می  1850آثار گذشته را در مجالت علمی از سال  

علی  پژوهش  دانشجویان  به  ارائه شده  مقاطع تحصیالت  در سرفصل دروس  در  الخصوص 

های  تکمیلی، موجب آشنایی دانشجویان با نگارش علمی و ضرورت وجود استناد در فعالیت

است شده  میپژوهشی  سعی  دانشجویان  بنابراین  پروژه.  و  مقاالت  در  و  کنند  درسی  های 

توان آن را اولین کار جدی پژوهشی یک دانشجو دانست، استناد و  نامه خود، که میپایان

   دهی را رعایت کنند.های استنادشیوه 

رشته  که  آنجایی  پیش از  دانشگاهی  مختلف  بایستگی های  رسالت  نیازها،  و  اهداف  ها، 

های درسی خود از منابع مختلفی در  خود را دارند، دانشجویان هررشته بنا به ضرورت خاص

میپژوهش  استفاده  خود  این های  بنابراین  میکنند.  نظر  به  مثال  گونه  عنوان  به  که  رسد 

های پزشکی بیشتر  دانشجویان رشته تاریخ منابع چاپی مانند کتاب و اسناد، دانشجویان رشته 

پایه و حقوق منابع کتابی، و  و منابع اینترنتی به روز، دانشجویان علوم  مجالت پزشکی جدید

ی خود را اعم از مجالت، صفحات  کنند منابع به روز رشتهدانشجویان رشته کامپیوتر سعی می

 های اینترنتی مورد مطالعه قرار دهند. و سایت

به تنوع رفتار در حوزه منابع منجر  انتخاب  ها و  دهی در پژوهشی استناد و استنادتنوع 

 6، پارسونس 5شود. به عنوان مثال یکی از نتایج پژوهش کوشکویسکی های علمی می نگارش 

های کارشناسی  نامهثیر رفتار استنادی در پایانأ که به بررسی ت-  2003در سال    7و اچ ویس 

 

1. Raymonds Reports 

2. Douglas Reports 

3. Shepards Reports 

4. Price 

5. Kushkowski 

6. Parsons 

7. H.Wiese 
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نسبت به دیگر  ی هنر و علوم انسانی  ارشد و دکتری پرداختند، این بود که دانشجویان رشته

در پژوهش   2002در سال    1ها بیشتر از منابع قدیمی و سنتی استفاده کردند و یا جنکینسرشته

های مختلف برای استناد به صفحات اینترنتی  خود به این نتیجه رسید که دانشجویان در رشته 

استشیوه  متفاوت  هم  با  رفتارشان  واقع  در  و  دارند  متفاوتی  لذا   (.1387 )کارلسون، های 

در خصوص منابع اطالعاتی    را   تواند اطالعات مفیدیاستنادی پژوهشگران می  بررسی رفتار

 .نمایدهای مختلف ارائه مورد استفاده رشته 

در    2ی زایمنگیرد. به عقیدهاعتبار می  خود، پیشین   دانش  به استناد هر اثر علمی با اتکا و

ی متون موضوعی پیش  هر مقاله در حلقه  وادی علم و تحقیق، هیچ اثری قائم به ذات نیست و

است محصور  خود  فراش از  گره1376) حری(.  1391بندی،  )زارع  را  پژوهشگران  های  ( 

آورد و تعداد پیوندهایی که هر محقق با دیگر محققان و  های جهانی علم به شمار میشبکه 

ی جهانی علم و به  شبکهی میزان اتصال او به  دهندهکنند، نشان دیگر محققان با او برقرار می

بنابراین پژوهشگران با تکیه بر دانش و سعی  عبارت دیگر مشارکت او در علم جهانی است.  

کنند. در واقع تمام  ها و تولید دانش جدید میو تالش گذشتگان سعی در کشف ناشناخته 

شان  ی پژوهشگران را از گذشته تا حال نهای یک زنجیر سیر اندیشهها مانند حلقه پژوهش 

بسیار مفیدی برای  می ابزار  منابع مورد استفاده و استنادهای متون مختلف  دهند که بررسی 

های پژوهشگران با هم است. تمام مراحل بررسی  درک ارتباط متون و میزان ارتباط اندیشه

گویند. می  « تحلیل استنادی »ها برای درک ارتباطات متون را در اصطالح  و تجزیه و تحلیل

است فنون  تحلیل  از  یکی  فراهم    « سنجی علم»نادی  را  متون  ارزیابی  و  مقایسه  امکان  و  است 

نگارشکند. هممی در  منابع  از  استفاده  در  را  پژوهشگران  تمایالت  نشان  چنین  علمی  های 

رسانی باشد  ها و مراکز اطالعسازی کتابخانه تواند راهنمای مفیدی در مجموعهکه می   دهدمی

رفتار  »کند، که به مجموع این فرایندها  های پژوهشگران را فراهم  ت و درک روشنی از فعالی 

 گویند. می« استنادی

 

1. Jenkins 

2. Ziman 
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آیند، که با نگاهی  ترین منابع پژوهشی به شمار میها یکی از ارزشمندترین و غنینامهپایان

گستردهژرف دیدی  با  و  علمی  مقاالت  از  عمیقتر  نگاهی  و  بررسی تر  مورد  مسائل  به  تر 

به موضوعلمی میی عجامعه با توجه  توانند های تحت بررسی می ها و گرایشپردازند که 

ی نوع منابع دهنده. همچنین نشاننمایندها را معرفی  ای از منابع و مراجع آن رشته مجموعه

توان  ی دقیق مآخذ این منابع می ترجیحی پژوهشگران در آثارشان هستند. بنابراین با مطالعه

تواند  از کارهای پژوهشی صورت گرفته بدست آورد. این اطالعات میاطالعات ارزشمندی  

دانشگاه با راهگشای  و  هدفمندتر  که  باشد  آثار  این  معنوی  حقوق  دارندگان  عنوان  به  ها 

های فکری  های مستند و دقیق، مدارک و اطالعات مورد نیاز دانشجویان که سرمایه آگاهی 

فراهم  دانشگاه با  سازی رضایتوعهو مجم  نمایندها هستند را  از طرفی  باشند.  بخشی داشته 

پایان مآخذ  استنادی  مینامهتحلیل  درواقع  علمی  ها  انتشارات  و  آثار  این  ارزیابی  به  توان 

های  توان ساختار رشته ی روابط بین مجالت و انتشارات میپرداخت. همچنین از طریق مطالعه

پیدایش رشته  و  رعلمی  بین  ارتباطات  و  رتبهشتههای جدیدی  پرداخت.  بندی مجالت،  ای 

ها  نامه ها نیز از دیگر کاربردها و فواید مهم مطالعه و تحلیل استنادی پایانپژوهشگران، دانشگاه

رفتار استنادی  به همین منظور در این پژوهش سعی شده است به بررسی  و آثار پژوهشی است.  

ها  و در پایان به این پرسش  ته شودپرداخهایشان  نامهدانشجویان تحصیالت تکمیلی در پایان

جواب داده شود که: آیا بین تعداد استنادهای هر پایان نامه با رشته تحصیلی همچنین زبان  

به انواع  وضعیت استنادها    تا  است  آن  پی  راین پژوهش د   همچنین   ای وجود دارد؟استناد رابطه

تعیین  های دانشجویان را  نامهدر خصوص تعداد و زبان استناد در پایان  های اطالعاتیمحمل

می  نماید. پژوهش  این  مجموعه نتایج  غنای  و  رشد  به  زیادی  کمک  مطالعاتی  تواند  های 

  ها کند.های دانشگاهدانشجویان و کتابخانه

 اهداف پژوهش 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی  هدف کلی این پژوهش، بررسی رفتار استنادی دانشجویان  

 :. و از اهداف جزئی پژوهش حاضراست 1398تا سال  1393ها از سالنامهدر پایان

 های اطالعاتی تعیین تعداد استنادها و میزان استناد به انواع محمل  -
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 تعیین وضعیت زبانی استنادها  -

 رشته تحصیلی نامه با دانشکده و تعیین رابطه بین تعداد استنادهای هر پایان -

 تعیین تفاوت بین رشته تحصیلی با میزان استناد به کتاب و مجله   -

 ی تحصیلی دانشجویان تعیین تفاوت تعداد استنادها با رشته -

 مقاله بر حسب زبان استناد  و کتابی تحصیلی و استفاده از تعیین رابطه بین رشته -

 نامه برحسب دانشکدهتعیین وضعیت نوع استنادهای هر پایان -

 یین رابطه بین رشته تحصیلی و زبان استنادی  تع -

 پژوهش  هایپرسش 
 های اطالعاتی چگونه است؟ تعداد استنادها و میزان استنادها به  انواع محمل  .1

 وضعیت زبانی استنادها چگونه است؟ .2

نامه با دانشکده و رشته تحصیلی تفاوت معناداری  آیا بین تعداد استنادهای هر پایان  .3

 وجود دارد؟ 

 رشته تحصیلی با میزان استناد به کتاب و مجله تفاوت معناداری وجود دارد؟   آیا بین  .4

رشته .5 بین  کتآیا  از  استفاده  و  تحصیلی  در  ای  استناد  زبان  حسب  بر  مقاله  و  ب 

 های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟نامهپایان

 وضعیت نوع استنادهای هر پایان نامه برحسب دانشکده چگونه است؟ .6

 آیا بین رشته تحصیلی و زبان استنادی رابطه معنادار وجود دارد؟  .7

 پیشینه پژوهش 
 پیشینه پژوهش در داخل کشور .الف

غفوری جمله،  از  گرفته  صورت  زیادی  کارهای  استنادی  تحلیل  حوزه  در  1390)  در   )

پایاننامهپایان مآخذ  استنادی  تحلیل  عنوان  با  دنامهی خود  موجود  ارشد  کارشناسی  ر  های 

از مجموع   که  نشان داد     78-75ی زمانی سال  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بازه

استفاده، کتاب  27460 فارسی  منبع مورد  پایان  %62/96های  و  با  نامهباالترین  انگلیسی  های 
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زبان غالب بود. رضائیان و    %85/82کمترین استناد را داشتند. توزیع زبان فارسی با    07/0%

پایان1391)  عصاره به بررسی و تحلیل استنادی  التحصیالن دوره کارشناسی  های فارغنامه( 

ها نشان داد  ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پرداختند. یافته 

( استناد به  %9/4)   662نامه استخراج شد. از این تعداد  پایان  142استناد از    13493در مجموع  

  ( به منابع خارجی تعلق گرفت. حسن الریجانی و همکاران %1/95)  12831و    منابع فارسی 

پایان1393) به تحلیل استنادی  ایرانهای کارشناسی ارشد رشتهنامه ( در پژوهشی  شناسی  ی 

پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد از    91تا    85های  شناسی طی سالدر بنیاد ایران  دموجو

دهی به منابع کتابی نسبت به سایر انواع منابع بیشتر است. کتاب  ناداستناد، است   13127میان  

با   نامه  28/73فارسی  پایان  و  استناد  باالترین  با  درصد  داشته   86/0ها  را  استناد  اند. کمترین 

به بررسی رفتار علمی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد  (،  1395)  جامعی و رضایی یمین 

از حیث  هایرشته حسابداری دانشگاه  منابع اطالعاتی    شیراز و تهران  از  استفاده  چگونگی 

  93/49  استناد نشان داد که استناد به مقاالت  7329پایان نامه با  128پرداخته شده است. بررسی  

منابع اطالعاتی به سایر  بیشتر از استناد  نیزو    درصد  منابع فارسی    59/ 68با    میزان استفاده از 

 بوده است.  ی بیشتر از منابع انگلیس درصد

 پیشینه پژوهش در خارج از کشور .ب

مقایسه2005)1کوشکوسکی  و  بررسی  به  دانشجویان  وب  در  استناد  بررسی  منظور  به  ی  ( 

سال  نامهپایان از  ویرجینیا  و  لوا  ایالت  در  الکترونیکی  و  چاپی  سال    1997های    2003تا 

پایانیافته   .پرداخت در  وبی  استنادهای  داد  نشان  چاپی  نامهها  پایان   2/2های  در  و  درصد 

درصد بود. در این مطالعه پیشنهاد شد دانشجویانی که نیاز دارند   4/5های الکترونیکی  نامه

پایان نامهپایان که  دانشجویانی  با  رفتارشان  کنند،  منتشر  دیجیتالی  شکل  به  را  هایشان 

( در  2006)3و اپنهایم   2الرککنند، متفاوت نباشد. کهایشان را به شکل چاپی منتشر مینامه

دانش  دانشجویان  رفتار  بررسی  به  برو  آموختهپژوهشی  الگ  دانشگاه  اطالعات  علم  ی 

 

1. Kushkowski 

2. Clarke 

3. Oppenheim 
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 30ها  درصد، کتاب  6/32پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین استنادها برای مجالت  

ول در سال  ها بیشتر از منابع کتابی برای بار ادرصد بود. وب سایت  24ها  درصد و وب سایت

سال    2002 در  دوباره  تعدا  2003و  شدند.  واقع  استناد  فرمت  دمورد  به  های  استنادها 

ادراک  »( در پژوهشی با عنوان  2013)1ای افزایش یافت. وایلت الکترونیکی به طور فزاینده

سعی کرد مقدار یا اندازه درک خوانندگان را از    « خوانندگان از رفتار استنادی نویسندگان

نویسندگان  دالیل   منظور  بدین  کند.  تعیین  نویسندگان  زمینه  10استناد  در  علم  مقاله  ی 

دالیل   با  دالیل  این  که  ذکر کرد  مقاالتشان  در  استنادی  منابع  برای  را  دالیلشان  اطالعات 

ها نشان داد خوانندگان قادر بودند به درستی دالیل  پیشنهادی خوانندگان مقایسه شد. یافته

  و همکاران   2برای یک مقدار خیلی محدود برای استنادها دریابند. سوبرال نویسندگان را فقط  

دسترسی2016) محدودیت  نقش  بررسی  به  آن  (  پرداختند.  استنادی  رفتار  در  به  )انزوا(  ها 

ها و نواحی دانشی مرتبط پرداختند. نتایج مطالعه، میزان  بررسی این تفاوت در کشورها، قاره

  هند،   متحده،  ایاالت  برزیل،  داد، اما این پدیده در کشورهای  محدودیت دسترسی را کم نشان

یافته  وجود   ترکیه  و  اسپانیا  مکزیک، همچنین  مجالت  داشت.  به  استناد  میزان  داد  نشان  ها 

 دسترسی محدود، نسبت به مجالت دسترسی آزاد بیشتر بوده است.     

 شناسی پژوهش   روش
به هدف   توجه  با  نوع    پژوهش پژوهش حاضر  و    های پژوهش از  استنادی و مقطعی  تحلیل 

. جامعه پژوهش  استای  ها از نوع تحلیل محتوایی و کتابخانهبراساس شیوه گردآوری داده 

که جمعاً   1398تا  1393های های دفاع شده دانشجویان دانشگاه رازی در سال نامهکلیۀ پایان

اختیار    دبونامه  پایان   3854 در  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  مرجع  بخش  به  مراجعه  با  و 

  . دادپایگاه داده را تشکیل می  نامه پایانمنابع کتابشناختی هر  پژوهشگران قرار گرفت. در واقع  

آوری برای جمعنامه محاسبه شد.  پایان  349گیری کوکران  حجم نمونه براساس فرمول نمونه 

ای از  گیری طبقهفی استفاده شد. در مرحله اول از روش نمونهای تصادها از روش طبقهداده

 

1. Willett 

2. Sobral 
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های  گیری تصادفی از بین پایان نامه دانشکده دانشگاه رازی و در مرحله دوم به روش نمونه  8

موجود در بخش مرجع استفاده شده است. اطالعات کتابشناختی استنادها را بر اساس نوع  

ها و غیره( و زبان استناد )فارسی،  ها و وبالگ اینترنتی مثل سایت) نشریه، کتاب و منابع  منبع

-ها با کمک نرمداده  در نهایتانگلیسی، عربی(، به صورت منظم استخراج و ثبت گردید و 

2و اس. پی. اس. اس  1افزار اکسل 
 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  

 های پژوهش یافته
های مورد بررسی از نظر متغیرهای مورد مطالعه در این  نامهدر جدول زیر آمار مربوط به پایان

 پژوهش، ذکر شده است: 

   های مورد مطالعه بر رشته و دانشکدهنامهتوزیع فراوانی پایان .1 جدول

 درصد  فراوانی  رشته دانشگاهی  دانشکده
فراوانی برحسب  

 دانشکده

درصد برحسب  

 دانشکده

فنی و  

 مهندسی 

 3/6 22 مهندسی شیمی 

83 8/23 

 4/3 12 مکانیک 

 0/4 14 برق

 2/3 11 عمران

 9/6 24 کامپیوتر 

 4/5 19 4/5 19 تربیت بدنی  تربیت بدنی 

علوم  

 اجتماعی

 1/1 4 حقوق

45 9/12 

 4/1 5 جامعه شناسی 

 7/3 13 روانشناسی

 1/1 4 حسابداری

 0/2 7 اقتصاد 

 1/1 4 کارآفرینی

اطالعات و  علم 

 شناسی دانش
4 1/1 

 

1  . Excel 

2  . SPSS 
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 1/1 4 علوم سیاسی 

 ادبیات 

 0/2 7 ادبیات عرب 

44 6/12 

 9/0 3 تاریخ اسالم 

 4/1 5 ادبیات فارسی 

 6/2 9 زبان انگلیسی 

 4/1 5 زبانشناسی همگانی 

 7/1 6 علوم قرآنی 

 6/2 9 جغرافیا

 علوم پایه 

 2/5 18 آمار 

70 1/20 
 3/4 15 ریاضی

 9/6 24 فیزیک

 7/3 13 زیست شناسی

 7/1 6 7/1 6 دامپزشکی دامپزشکی

 8/15 55 8/15 55 کشاورزی کشاورزی

 7/7 27 7/7 27 شیمی  شیمی 

 0/100 349 0/100 349 مجموع 

دانشکده  های مورد بررسی را برحسب رشته و  نامه، انواع پایان1های جدول شماره  یافته  

درصد( از دانشکده فنی    8/23) نامهپایان   83نامه، تعداد  پایان  349مجموع    دهد. ازنشان می

  9/12) نامهپایان  45درصد( از دانشکده تربیت بدنی، تعداد    4/5) نامهپایان  19مهندسی،  تعداد  

ادبیات،   درصد( از دانشکده  6/12) نامهپایان   44درصد( از دانشکده علوم اجتماعی، تعداد  

درصد( از   1/ 7) نامهپایان  6درصد( از دانشکده علوم پایه، تعداد    1/20) نامهپایان   70تعداد  
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  27درصد( از دانشکده کشاورزی و تعداد    8/15) نامهپایان  55دانشکده دامپزشکی، تعداد  

 . استدرصد( متعلق به دانشکده شیمی  7/7نامه )پایان

 پژوهش های پرسش پاسخ به 

 های اطالعاتی چگونه است؟ تعداد استنادها و میزان استنادها به  انواع محمل. 1

 های اطالعاتیهای مورد بررسی برحسب محمل نامهوضعیت استنادهای پایان .2جدول

متغیره 

 ا

 کل

استناده

 هر ای

 پایان

 نامه 

است

 ناد

 به 

کت

 اب

است

 ناد

 به 

مقاال

 ت 

تعدا 

 د

کت

 اب

فار

 سی

 تعداد

کتاب 

 

انگلی 

 سی

تعدا 

 د

کت

 اب

عر

 بی

 تعداد

مقاال

 ت

فارس

 ی

 تعداد

قاالم

 ت

انگلی 

 سی

 تعداد

قاالم

 ت

 عربی 

تعدا 

 د

است

 ناد

فار

 سی

  تعداد

استناد

 

انگلی 

 سی

تعدا 

 د

است

 ناد

عر

 بی

تعدا 

 د

است

  ناد

وب  

سای

 ت 

میانگ 

 ین
58 /93 

70 /

22 

92 /6

7 

04 /

9 

87 /1

0 

80 /

2 

62 /1

2 

56 /5

5 
16 /0 

42 /

21 

45 /6

7 

95 /

2 

77 /

1 

ماکس

 یمم 
549 245 423 165 102 185 99 393 22 212 438 198 38 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 مینیمم 

در دانشگاه رازی   نامهدهد، هر پایاننشان می 2طور که یافته های جدول شماره همان    

. بیشترین استناد مربوط به  است)استناد(    منبع کتابشناختی  58/93به طور متوسط دارای  

. است 77/1 ها با میانگینسایتو کمترین استناد مربوط به وب  92/67میانگین  مقاالت با 

و کمترین استناد به    56/55در بین مقاالت بیشترین استناد به مقاالت انگلیسی با میانگین  

های دانشگاه رازی  . به طور کلی میانگین استناد به کتاب در پایان نامهاستمقاالت عربی  

 )استناد به کتاب( است.    ن دهنده سطح پایین این نوع استنادباشد که نشامی  70/22

 . وضعیت زبانی استنادها چگونه است؟ 2
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 های مورد بررسی نامه وضعیت زبان استناد پایان .3جدول 

 درصد  فراوانی  مینیمم  ماکسیمم انحراف استاندارد  میانگین  زبان استناد پایان نامه 

 0/2 77 8 67 19/ 794 86/47 فارسی 

 7/34 121 15 204 42/ 051 41/69 انگلیسی 

 0 0 0 0 0 0 عربی

 5/58 204 12 549 74/ 795 64/106 فارسی و انگلیسی 

 0/4 14 47 282 61/ 469 86/130 فارسی و عربی 

 0 0 0 0 0 0 عربی و انگلیسی

 9/0 3 66 149 42/ 712 33/113 فارسی و انگلیسی و عربی 

 0/100 349 8 549 66/ 603 58/93 مجموع 

نامه بررسی شده، بیشترین فراوانی  پایان  349دهد که از بین  ، نشان می3نتایج جدول شماره  

هایی است که از  نامهمربوط به پایان   64/106درصد( با میانگین    5/58)  نامهپایان   204تعداد  

 0/ 9)  نامهپایان  3و کمترین فراوانی تعداد    استنادهای فارسی و انگلیسی استفاده کرده است

 درصد( از استناهای فارسی، عربی و انگلیسی استفاده کرده است.

نامه با دانشکده و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود  . آیا بین تعداد استنادهای هر پایان3

 دارد؟

آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین تعداد استنادها با دانشکده و رشته تحصیلی   .4جدول 

 های مورد مطالعه نامهپایان

 رشته تحصیلی  دانشکده ها مولفه

تعداد کل  

 استناد ها 

 0/ 242 0/ 187 ضریب همبستگی پیرسون 

 0/ 000 0/ 000 سطح معناداری 

با توجه به   آید،برمی 4در جدول شمارة   پیرسونطور که از نتایج آزمون همبستگی همان

 95( با اطمینان  >05/0p)  05/0سطح معناداری داده شده و مقایسه آن با میزان خطای مجاز  

می گفت،درصد  پایان  توان  هر  استنادهای  تعداد  با  تحصیلی  رشته  و  تفاوت  دانشکده  نامه 

 معناداری وجود دارد.  
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 . آیا بین رشته تحصیلی با میزان استناد به کتاب و مجله تفاوت معناداری وجود دارد؟ 4

آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با میزان استناد به کتاب،   .5جدول 

 بررسی   های موردنامههای اینترنتی پایانسایتمجله و وب

 سایت های اینترنتی استناد به وب استناد به مقاالت استناد به کتاب  مولفه ها 

لی 
صی

تح
ته 

رش
 

 - 0/ 040 - 0/ 040 0/ 049 ضریب همبستگی پیرسون 

 0/ 462 0/ 462 0/ 361 سطح معناداری 

با توجه به سطح معناداری داده شده و مقایسه    مشهود است،  5چنانچه در جدول شماره  

مجاز   میزان خطای  با  اطمینان  >05/0p)  0/ 05آن  با  می  95(  رشته    توان گفت،درصد  بین 

رابطه معناداری دیده نشد. اما بین رشته    های اینترنتیسایتو وب  ها کتابتحصیلی با استناد به  

 اداری وجود دارد.رابطه معن  (،p=0/000)مقاالت  به تحصیلی با استناد

های  نامهو مقاله بر حسب زبان استناد در پایان  کتابی تحصیلی و استفاده از  . آیا بین رشته5

 مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟ 

آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و استفاده از کتب ومقاله   .6جدول 

 بررسی های موردنامهبرحسب زبان استناد در  پایان

 ها مولفه
کتب 

 فارسی 

کتب 

 انگلیسی 

کتب 

 عربی

مقاالت 

 فارسی 

مقاالت 

 انگلیسی 

مقاالت 

 عربی

لی 
صی

تح
ته 

رش
 

ضریب 

همبستگی  

 پیرسون

020 /0 - 157 /0 021 /0 - 048 /0 185 /0 001 /0 - 

 0/ 988 0/ 001 0/ 370 0/ 697 0/ 003 0/ 706 سطح معناداری 
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  (p=0/003)  انگلیسی   هایکتابدهد، تنها بین استناد به  نشان می   6نتایج جدول شماره  

با رشته تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین   (، p=0/001) و مقاالت انگلیسی

 فارسی و عربی و مقاالت فارسی و انگلیسی رابطه معناداری دیده نشد.  های کتاباستناد به  

 نامه برحسب دانشکده چگونه است؟. وضعیت نوع استنادهای هر پایان6

 دانشکده نامه برحسب نوع استنادهای هر پایان: وضعیت 7جدول  

 دانشکده
کتب 

 فارسی 

کتب 

 انگلیسی 

کتب 

 عربی

مقاالت 

 فارسی 

مقاالت 

 انگلیسی 

مقاالت 

 عربی
 تعداد 

ین 
نگ

میا
 

 83 0 81/46 33/2 0 66/7 96/1 فنی و مهندسی 

 19 0 11/97 53/18 0 32/6 47/5 تربیت بدنی 

 45 0 49/36 36/20 11/6 36/10 80/23 علوم اجتماعی 

 44 27/1 34/26 75/15 95/15 45/11 84/26 ادبیات 

 70 0 20/39 57/2 0 46/16 9/0 علوم پایه 

 6 0 17/97 00/6 0 17/4 33/7 دامپزشکی

 55 0 11/82 15/22 0 62/13 98/7 کشاورزی

 27 0 30/113 89/3 0 30/5 30/3 شیمی 

شماره   جدول  می  7همانطورکه  دانشکده نشان  دانشجویان  و  دهد،  فنی  مهندسی،  های 

در   انگلیسی  منابع  از  بیشتر  رازی  دانشگاه  شیمی  و  دامپزشکی  پایه،  علوم  بدنی،  تربیت 

می نامهپایان استفاده  خود  پایانهای  همچنین  دانشکدهنامه کنند.  و  های  اجتماعی  علوم  های 

کشاورزی دانشگاه رازی از منابع فارسی و انگلیسی به صورت مشترک استفاه شده است و  

های دانشکده ادبیات دانشگاه رازی  از منابع فارسی، انگلیسی و عربی نامهاستنادهای پایاننیز  

می  نشان  که  است  شده  پایاناستفاده  استنادهای  منابع  زبان  و  نوع  به  نامهدهد،  توجه  با  ها 

 ای وجود دارد.دانشکده و به تبع آن رشته تحصیلی تفاوت قابل مشاهده

 و زبان استنادی رابطه معنادار وجود دارد؟. آیا بین رشته تحصیلی 7
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های مورد  نامهآزمون مجذور کای برای بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و زبان استنادی پایان .8جدول 

 بررسی

 سطح معناداری  درجه آزادی )2x(مجذور کای

613 /460 4 000 /0 

  460/ 613( برابر با  2xکای)شود، آماره مجذور  دیده می  8که در جدول شماره    گونهنهما

می باشد، آزمون    05/0. از آنجا که سطح معناداری کمتر از  است  000/0و سطح معناداری  

های مورد  نامهتوان گفت بین رشته تحصیلی و زبان استناد پایانمعنادار است و درنتیجه می

 بررسی رابطه معناداری وجود دارد.

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش،   این  اصلی  پایانهدف  استنادی  و  نامهتحلیل  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  های 

بازه زمانی  دکتری دانشکده نتایج    1398تا    1393های دانشگاه رازی کرمانشاه در  بود، که 

 ذیل حاصل شد: 

بین   انگلیسی به شکل چشمپایان  349از  منابع  به  منابع  نامه، میزان استناد  بیشتر از  گیری 

های مختلف  دهد دانشجویان رشته اینترنتی است. نتایج نشان می  هایفارسی و عربی و سایت

پایان مینامهدر  استفاده  انگلیسی  مقاالت  از  بیشتر  خود  مقاالت  های  به  باال  استناد  کنند. 

تواند به دلیل تنوع در پژوهش، به روز بودن، دسترسی آسان و کوتاه بودن مطالب  انگلیسی می

گردد که استفاده از مقاالت علمی نسبت  گونه تبیین میاین   های چاپی باشد، ونسبت به کتاب

کتاب  با  به  پژوهش  بخش  این  نتایج  دارد.  بیشتری  کاربرد  دانشجویان  برای  چاپی  های 

عصاره پژوهش  و  رضائیان  فرد 1391)  های  ملکی  و  کرمانشاهیان  کالنتری،   ،)  (1393  ،)

اوپنهایم 2001)  دیویس و کوهن  و  به مجالت  2006)  ( و کالرک  استناد  دادند  نشان  ( که 

به   می  هاکتابنسبت  همسو  است،  پژوهش  ؛باشدبیشتر  با  الریجانی،  همچنین  حسن  های 

( همخوانی ندارد. استناد باال به مجالت علمی  1390)  ( و غفوری 1393)  میرحسینی و سعیدی 

ش و به روز بودن  تواند به دلیل نوع پژوهش، روش پژوهانگلیسی نسبت به مجالت فارسی می

نماید.  مطالب نیاز اطالعاتی پژوهشگران را نسبت به مقاالت فارسی بیشتر و بهتر برطرف می
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ی در دست پژوهش  لهئ چرا که پژوهشگران تمایل دارند بدانند دیگر محققان چه ابعادی از مس

ط جهان میسر  ی آثار دیگر محققان در تمام نقااند و این جز با مطالعهها را درنظر داشتهآن

. بنابراین الزم است عالوه بر آثار فارسی و حتی بیشتر از آنها منابع انگلیسی مطالعه  گرددنمی

 شود تا عمق و چارچوب کارهای پژوهشی مشخص شود. 

نامه بررسی شده، بیشترین فراوانی  پایان  349دهد که از بین  ، نشان می3نتایج جدول شماره  

هایی است که از  نامهمربوط به پایان   64/106با میانگین    (درصد  5/58)  نامهپایان   204تعداد  

  9/0)  پایان نامه  3استنادهای فارسی و انگلیسی استفاده کرده است و کمترین فراوانی تعداد  

درصد( از استنادهای فارسی، عربی و انگلیسی استفاده کرده است. دانشجویان دانشگاه رازی  

کنند.  منابع فارسی و انگلیسی به صورت همزمان استفاده میهای خود بیشتر از  نامهدر پایان

انگلیسی می  و  فارسی  منابع  از  مشترک  راغب استفاده  محققان  باشد که  این علت  به    تواند 

ی کاری خود محتوای علمی پژوهش خود را  ی آثار مشابه حوزهبا توسعه و مطالعه  هستند

ود مرزهای جغرافیایی در انجام پژوهش  دهد وجتر سازند. این بخش از پژوهش نشان میغنی 

با پژوهش در   به هر موضوع مشترکی  معنای خود را از دست داده است، استفاده و استناد 

ها و همچنین  تواند موجب افزایش اعتبار و تقویت علمی پژوهش داخل و خارج کشور می 

 ی علمی جهان گردد. )اتصال( در زنجیره ایجاد لینک

نشان داد که   استنادهای هر  نتایج آزمون همبستگی  با تعداد  دانشکده و رشته تحصیلی 

رابطه  پایان علمی  مقاالت  به  استناد  و  دانشکده  بین  همچنین  دارد.  معناداری  تفاوت  نامه 

های مختلف دانشگاه رازی با توجه  دانشکدهتوان گفت  معناداری وجود دارد. بنابراین که می

نیاز و موضوع   نامه به  به  پایان  نسبت  از مجالت علمی که  استفاده  به  به    هاکتابهای خود 

 دهند. اهمیت بیشتری می ؛ روزتر و دسترسی بیشتری دارند

های  نامهو مقاالت انگلیسی با رشته تحصیلی نشان داد که در پایان  هاکتابهمبستگی بین  

ت( با رشته تحصیلی دانشجویان  و مقاال  هاکتاب) مورد بررسی، بین استفاده از منابع انگلیسی

می نشان  واقعیت  این  دارد  وجود  معناداری  رشته رابطه  دانشجویان  بین  در  که  های  دهد 

بیشتر   نیاز علمی و اطالعاتی کاربرد  برای رفع  انگلیسی  منابع  از  استفاده  تحصیلی مختلف، 
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تحصیلی به    بودن مجموعه منابع انگلیسی امری ضروری است. تفاوت در رشته   داشته و غنی

 ها مرتبط است.  میزان زیادی با نوع نیاز اطالعاتی آن

پایه، دامپزشکی و شیمی  دانشجویان دانشکده  بدنی، علوم  تربیت  مهندسی،  فنی و  های 

توان  کنند. بنابراین میهای خود استفاده میدانشگاه رازی بیشتر از منابع انگلیسی در پایان نامه 

های  تر هستند همچنین موضوعات علمی رشتهمذکور تخصصیهای  گفت به دلیل اینکه رشته

تغییر و توسعه  مذکور،   فناوری، همواره در حال  و  پیشرفت روزافزون علم، دانش  دلیل  به 

ها امری ضروری به نظر  های این رشتهنامهلذا استفاده از منابع جدید و غنی در پایان  ؛هستند

تر هستند و  فعالیت بیشتری دارند، ها غنیاین زمینه رسد و از آنجا که منابع انگلیسی در  می

می افزایش  نیز  منابع  این  از  پایان یابد  استفاده  نیز  دانشکدهنامهو  و  های  اجتماعی  علوم  های 

این    .کننده میدکشاورزی دانشگاه رازی از منابع فارسی و انگلیسی به صورت مشترک استفا

تبیین نمود کنتایج را می اینگونه  پایانتوان  های کشاورزی و علوم  های رشتهنامهه موضوع 

اجتماعی از دو جهت قابل بررسی و مطالعه هستند، به این ترتیب از یک سو مطالعات داخلی  

که با شرایط بومی و محیطی داخل کشور حائز اهمیت است و از سوی دیگر مطالعات خارج  

یافته  از  استفاده  و  رو کشور  مقایسه  جهت  آنها  علمی  فکری  شهای  های  گرایش  و  ها 

می نظر  به  مهم  می پژوهشگران  کلی  طور  به  تحصیلی  رسد.  رشته  و  دانشکده  گفت  توان 

های دوره کارشناسی  نامهها در نگارش پایاندانشجویان دانشگاه رازی بر رفتار استنادی آن

 ثیر قابل توجهی دارد. أارشد و دکتری ت

 گردد: لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

های  ای با توجه به نیاز اطالعاتی متفاوت رشتهسازی منابع کتابخانهدر زمان مجموعه -

ها، الزم است بودجه کافی  های دانشکدهها و کتابخانهدانشگاهی، مسئولین دانشگاه 

 های دانشگاه در نظر بگیرند. و تمهیداتی جهت بهبود و توسعه مجموعه کتابخانه 

کلیه   - برای  مکان  و  زمان  محدودت  بدون  اینترنت  به  دسترسی  و  استفاده  امکان 

مهارت آموزش  همچنین  و  دانشگاه  اطالعدانشجویان  دانشجویان های  ویژه  یابی 

 تدارک دیده شود. 
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ه  و همچنین برای دسترسی سریع و آسان به منابع انگلیسی معتبر و به روز، با توجه ب  -

میرشته پیشنهاد  مختلف  دریافت  های  خصوص  در  دانشگاه  مسئولین  گردد، 

 های اطالعاتی معتبر اقدام نمایند.اشتراک پایگاه 

های مورد بررسی از میانگین  نامهاز آنجا که میزان استفاده از منابع انگلیسی در پایان -

پایگاه از  استفاده  آموزش  و  معرفی  لذا  بود،  برخوردار  اطالعاتی  های  باالتری 

 گردد.  تخصصی هر رشته پیشنهاد می
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 منابع  
و کوکبی،   میترا  زاده،  علمی  1388).  مرتضیپشوتنی  هیئت  اعضای  استنادی  رفتار  بررسی   .)

 . 86-65(، 3)12. رسانیکتابداری و اطالع دانشگاه ششهید چمران. 

های حسابداری مدیریت  نامه بررسی تطابق استنادی پایان (.  1395).  جامع، رضا و رضایی یمین

کتابخانه  منابع  فعالیت با  و  هی ای  اعضای  پژوهشی  علمی  ئهای  دولتی  دانشگاه ت  های 

 . 155-147(، 17)5. انش حسابداری. دشیراز و تهران

فصلنامه (. اهمیت و ضرورت بکارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور.  1376).  حری، عباس
 .12-7(،4)8 کتاب،

زهره  میرحسینی،  اله؛  حجت  الریجانی،  پریسا  و    حسن  استنادی  1393) .  سعیدی،  تحلیل   .)

ارشد رشتههای  نامهپایان ایرانکارشناسی  ایرانی  بنیاد  شناسی طی شناسی موجود در 

 .56-41(، 2)1، شناسیمدیریت اطالعات و دانش. 91-85های سال

،  مجله روانشناسی و علوم تربیتی های علمی.  (. کاربرد استناد در نگارش1381).  حقیقی، محمود

32(2 ،)215-232 . 

https://orcid.org/0000-0001-8597-7707
https://orcid.org/0000-0001-7840-8151
https://orcid.org/0000-0002-4531-042X


   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  |194

 

 

ی  التحصیالن دوره غرهای فانامه (. تحلیل استنادی پایان1391).  عصاره، فریده   و  رضائیان، فریده 

دانشکده  ارشد  جندی کارشناسی  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  در  ی  اهواز  شاپور 

 . 371-361(، 2)3 ،جنتا شاپیر .1389-1378های سال

فراش فیروزه زارع  از   1391).  بندی،  بازیابی  پاورپوینت  فایل  استناد.  کلیات   .)http:// 

lib.mui.ac.ir/file/amozesh/citation.ppt. 

محبوبه پایان (.  1390).  غفوری،  مآخذ  استنادی  در  نامهتحلیل  موجود  ارشد  کارشناسی  های 
اسالمی(. ارشاد  و  فرهنگ  ارتباطات)وزارت  و  هنر  فرهنگ،  نامه  پایان  پژوهشگاه 

و  کارشناس اطالعات  علم  گروه  شمال،  تهران  واحد  آزاد،  دانشگاه  ارشد.  ی 

 شناسی. دانش 

(. پژوهشی در رفتار استنادی دانشجویان کارشناسی. مترجم بالل سید  1387).  کارلسون، جک

 . 180-155(، 47)42، مجله کتابداریعلوی. 

انتشار مقاله و رفتار  (. الگوهای  1391).  فرد، عفتملکی  و  کالنتری، عاطفه؛ کرمانشاهانی، فهیمه

،  مدیریت اطالعات سالمتت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ئ استنادی اعضای هی

11(7 ،)820-829 . 

های کارشناسی ارشد  نامه(. تحلیل استنادی مآخذ پایان1382).  مهراد، جعفر؛ شفیعی، سلیمان

 .94-81(، 6) ،رسانیکتابداری و اطالع در دانشگاه شیراز.  79-70های شیمی طی سال

با علم(.  1390).  نوروزی چاکلی، عبدالرضا   ها(. سنجی)مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه آشنایی 

ها)سمت(، مرکز تحقیق و  تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 

 ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.توسعه
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