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هاي تحصيالت تكميلي رشتة زبان و نامهتحليل استنادي مĤخذ پايان

  1372-1388هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سال ادبيات فارسي

  1غالمرضا حيدري
  2سمانه عباسيان

  چكيده
هاي نامهاستفاده از روش تحليل استنادي وضعيت استناد در پاياندر اين پژوهش با 

هاي تحصيالت تكميلي رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال
ي  نامهعنوان پايان 102جامعة آماري پژوهش . مورد بررسي قرار گرفته است 1388-1372

نويسي ها از طريق فيشداده. يات فارسي بوده استي زبان و ادب كارشناسي ارشد و دكتري رشته
افزار اكسل مورد تجزيه و تحليل ها گردآوري شده و سپس در نرمنامه از منابع و مĤخذ پايان

درصد بوده و از مجموع  2/61نتايج بيانگر آن بود كه ميانگين تعداد استنادها . قرار گرفته است
- درصد بوده اس نيم 97/92ها با بيشترين استناد به كتاباستناد به انواع منابع اطالعاتي،  6482

هاي انگليسي و عربي نيز سال، كتاب 20سال، مجالت  30هاي فارسي مورد استناد عمر كتاب
» هانامهفرهنگ و فرهنگ«ي  درصد درباره 21ها يعني  نامه تر پايانبيش. سال برآورد شد 20

با » دهخدا  نامهلغت«پراستنادترين منبع . نداشت اي وجودنامهپايان» طنز«در موضوع . است
در نهايت . آيدپراستنادترين مؤلف به شمار مي 116با بسامد » نظامي«. است 53بسامد 

  . پراستنادترين مجالت معرفي شدند
  ، تحصيالت تكميلي، زبان و ادبيات فارسينامهپايان     تحليل استنادي،: هاكليدواژه
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  مقدمه
ها و نشريات و كاهش روزافزون انتشارات در سطح جهان، افزايش قيمت كتابرشد 

هاي دانشگاهي و تحقيقاتي سبب شده كه كتابداران با وسواس و دقت ي كتابخانه بودجه
. سازي و مديريت منابع اقدام نمايندمدارك علمي براي مجموعه ي بيشتري نسبت به تهيه

- تر روي خدمات كتابخانهتر و برداشت علمي بيشي  كم همچنين گرايش دانشمندان به مطالعه

به . ها را به سوي انتخاب و گزينش مواد پراستفاده سوق داده استها تأثير گذاشته و كتابخانه
ترين منابع و مدارك، از ميان همين جهت اصل مهم، چگونگي شناسايي و گزينش پراستفاده

عنوان منابع اطالعاتي دست اول و حاصل تحقيقات ها به نامهپايان. باشدخيل عظيم متون مي
دانشجويان در دانشگاه، يكي از منابع مهم در جستجوي اطالعات و رفع نيازهاي اطالعاتي 

لذا، پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا از طريق به كارگيري . باشندها ميدانشجويان اين دوره
التحصيالن ر اطالعاتي و علمي فارغروش تحليل استنادي به بررسي استنادي الگوهاي رفتا

به اين منظور نوع محمل . بپردازد 1388-1372هاي سالي زبان و ادبيات فارسي طي  رشته
ها، وضعيت زبان استنادها، كهنگي متون از طريق فرمول نامه استنادها، توزيع موضوعي پايان

 .ان مورد توجه قرار گرفته استعمر و تعيين ميانگين استنادها و پراستنادترين منابع و مؤلفنيم
  

  بيان مسئله
ميالدي به بعد روش تحليل استنادي براي سنجش متون علمي متداول  1960از دهة 

گرديد، اين روش كاربردهاي گوناگوني دارد كه گرايش نويسندگان متون علمي در استفاده از 
روزآمدي منابعي كه  و تشخيص) كتاب، مقاله، گزارش و غير آن(هاي متفاوت اطالعاتي محمل

. ترين كاربردهاي اين روش استدهند از مهمنويسندگان در آثار خود مورد استفاده قرار مي
ها از تواند نقاط ضعف و قوت آني علمي، مي ها در هر حوزهنامهتجزيه و تحليل استنادي پايان

رد استفاده و   جمله نويسندگان كليدي، مجالت هسته، نوع مواد و منابع، كهنگي منابع مو
ها منابع نامهپايان. اند را مشخص نمايد تر مورد توجه قرار گرفتههاي موضوعي كه كمزمينه

اطالعاتي با ارزشي هستند كه همه ساله مقدار زيادي از امكانات مالي دولت و بخش قابل 
  ). 1378دياني، (شود ها صرف آن ميتوجهي از نيرو وقت اعضاي هيئت علمي دانشگاه

-نامهبا توجه به نكات ذكر شده، مسئله مورد مطالعه در اين پژوهش، بررسي تحليلي پايان

هاي حوزه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز با استفاده از روش تحليل 
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نيازهاي  ي دهندهنشان تواندتا حدودي مي هشناخت الگوهاي انتشاراتي گذشت. استنادي است
بر آن است تا ضمن شناسايي  پژوهشن كتابخانه باشد، به همين جهت اين اطالعاتي كاربرا

هايي الگوهاي انتشاراتي، كتابداران دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران و كتابداران كتابخانه
ياري  مديريت منابع و سازي كنند را در مجموعهكه در حوزه زبان و ادبيات فارسي فعاليت مي

  .تر دست يابندتر، به تهيه و گزينش مواد پراستفادهجه و وقت كمرساند تا با صرف بود
  

  پژوهشاهميت و ضرورت 
ترين منابع اطالعاتي و كنندگان در انتخاب پراستفادهتحليل استنادي با راهنمايي استفاده

كند كه پژوهشگران مطالعات خود را معرفي نويسندگان پرتوليد اين امكان را فراهم مي
اي و غيرضروري خودداري كنند و با صرف وقت، دنبال و از مطالعه مطالب حاشيههدفدارتر 

 ،عصاره( انرژي و هزينه كمتر به منابع اطالعاتي كليدي و پر محتواي اين حوزه دسترسي يابند
سازي منابع اطالعاتي تواند بر مجموعههاي اين پژوهش نه تنها مييافته ،بنابراين). 1376

ثير گذاشته ، بلكه به لحاظ اهميت أها، تو ادبيات فارسي در كتابخانهتخصصي رشتة زبان 
ها، قادر است به شناخت منابع كليدي نائل آمده و از تجربه و كاربرد نتايج اين قبيل پژوهش

و اين مهم را نيز آشكار . اين طريق در وقت و انرژي پژوهشگران صرفه جويي به عمل آيد
مبادلة اطالعات در حوزه زبان و ادبيات فارسي حاكم است و  كند كه چه نظامي بر جريانمي

  . شودترين وسيله مبادله اطالعات در اين حوزه مشخص ميرايج
  

  هدف پژوهش
هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه نامههدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي استنادي پايان

فوق در قالب اهداف هدف كلي است،  1388 –1372هايسال طي شهيد چمران اهواز در
  :جزيي زير قابل ارائه است

هاي دانشجويان نامهدر پايان) نامه و غيرهكتاب، مقاله، پايان(تعيين محمل استنادها  .1
  دانشگاه شهيد چمران اهواز؛

 هاي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ نامهتعيين حوزة موضوعي پايان .2

 هاي مورد بررسي؛نامهن مورد استفاده در پايانتعيين ميزان روز آمد بودن و كهنگي متو .3

 ها؛نامهتعيين ميانگين تعداد استنادها در هر يك از پايان .4
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 هاي مورد بررسي؛ نامهتعيين پراستنادترين مجالت در پايان .5

 تعيين پر بسامدترين نويسندگان حوزه زبان و ادبيات فارسي؛ .6

  ترين منابعتعيين پراستفاده .7
  

  پژوهشهاي اساسي پرسش
در ) نامه، منابع الكتريكي و غيره كتاب، مجله، پايان(كدام يك از منابع اطالعاتي  .١

  هاي مورد بررسي بيشترين كاربرد را دارند؟نامهنگارش پايان
هاي تحصيالت تكميلي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه نامهگرايش موضوعي پايان .٢

 شهيد چمران اهواز به چه صورت بوده است؟

ها چگونه است و استنادها نسبت به متن خود نامهنابع اطالعاتي در اين پايانكهنگي م .٣
 ترند؟چند سال كهنه

 نامه چقدر است؟ميانگين تعداد استنادها براي هر پايان .٤

ي زبان و ادبيات  هاي تحصيالت تكميلي رشتهنامهمجالت هسته در منابع پايان .٥
 فارسي كدام است؟

 پربسامدترين مؤلفان مورد استناد در حوزه زبان و ادبيات فارسي چه كساني هستند؟  .٦

هاي تحصيالت تكميلي رشته زبان و ادبيات فارسي نامهپراستنادترين منابع در پايان .٧
 كدام است؟

  

  ي پژوهش پيشينه
 در اين بخش به دليل. ي تحليل استنادي صورت گرفته است هاي فراواني در زمينه پژوهش

هاي مربوطه اشاره محدويت فضاي مورد قبول براي تدوين مقاالت، تنها به چند مورد از پيشينه
ها  گيري نتايج پژوهش حاضر با تعدادي از اين پژوهش در بخش بحث و نتيجه. خواهد شد

  . مقايسه شده است
 "وريمطالعه تحليل استنادي به منظور توسعه گردآ"اي با عنوان در مطالعه) 2008( 1ژانگ

اين مطالعه نشان داد كه در . پرداخت 2005تا  2000هاي نشريات و مقاالت چاپ شده در سال
درصد  2كمتر از . باشندها متمركز ميالمللي متخصصان بيش از نشريات، بر كتابارتباطات بين

                                                
1 - Zhang 
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از  مطالب به زبان انگليسي به وضوح بيش. اندمند شدهاز استنادها از منابع الكترونيكي بهره
  .باشدها ميساير زبان

اي تحت عنوان تحليل استنادي اطالعات استفاده شده در مقاله )2008( 1كورپو، پاليو؛ مور
. شناسي در دانشگاه ايالت لوا پرداختبه وسيله دانشجويان دكتري در رشته كشاورزي و زيست

شناسي و    زيست رشته موضوعي از علوم كشاورزي 9هاي دكتري در نامهاستنادها در پايان
دهد كه بيشتر استنادهاي شناسايي شده به مجالت و نتايج نشان مي. شوندبندي ميتقسيم

  .پراكندگي عنوان مجالت بوده است
هاي دكتري نامهدر پژوهشي با عنوان تحليل استادي مĤخذ پايان) 1387(صابري و نيكخواه، 

هاي اسالمي واحد علوم و تحقيقات بين سالعلوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه آزاد 
 1042ها با تعداد نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه كتاب. پرداخته است1385- 1375

 7استناد و جنيفر راولي با  34عباس حري با . بيشترين استناد را دارد) درصد3/39(استناد 
مروري بر اطالعات و "هاي و كتاب. نويسندگان فارسي و التين هستند استناد پربسامدترين

پر  & Information Science" "Encyclopedia of libraryاستناد و  10با  "اطالع رساني
-دهد كه   كتابنتايج پژوهش همچنين نشان مي. هاي فارسي و التين هستندبسامدترين كتاب

رين نيم عمر را سال پايين ت 13سال و يك ماه باالترين و نشريات التين با  24با هاي فارسي 
  .دارند

هاي آموزشي هاي گروهنامهمقايسه استنادي پايان«اي با عنوان در مقاله) 1388(خسروي 
نتايج اين پژوهش . پرداخته است» 1385- 1380هاي فني مهندسي و علوم انساني در سال

هاي فني و نامهو در پايان 41/57نامه حاكي از آن است كه تعداد متوسط استنادها در هر پايان
درصد و در  88/85هاي فني و مهندسي با نامهزبان انگليسي در پايان. باشدمي 73/32مهندسي 

  . است درصد زبان رايج بوده 68/64گروه علوم انساني فارسي با 
  

  شناسي پژوهشروش
بوده كه با استفاده از روش تحليل استنادي انجام  تحليلي-توصيفي از نوع پژوهش حاضر

استناد استخراج شده است كه  6482، تعداد نامهعنوان پايان 102مĤخذ از بررسي  .استگرفته 

                                                
1 . kuruppu; Moor 
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ها به صورت دستي و تجزيه و تحليل داده. دهدجامعه مورد مطالعه اين پژوهش را تشكيل مي
- ابتدا داده مطرح شده،سؤال  7بدين صورت كه براي پاسخگويي به . ماشيني انجام گرفته است

افزار اكسل وارد شد تا از اين طريق به طور همزمان در نرم  هايي ثبت وها بر روي كارت
هاي حاصل را در قالب داده گردد و بتوان بندي و شمارشاطالعات گردآوري شده، دسته

ها از نرم داده و تجزيه و تحليل براي رسم نمودارها. جداول و نمودارهايي تهيه و تنظيم نمود
 هاي حاصل بر اساس سؤاالت پژوهش مورد تحليل ودر ادامه داده. افزار اكسل استفاده شد

  .گيرندبررسي قرار مي
 

  هاي پژوهشيافته
 در نگارش) نامه و غير آن كتاب، مجله، پايان(نوع منابع اطالعاتي  :پاسخ سؤال اول

  ها نامهپايان
 7نوع منابع به هاي حاوي اطالعات بر اساس به منظور تعيين ميزان استفاده از منابع، فيش

  . آورده شده است 1مقولة عمده تقسيم شد كه در جدول 
  

  توزيع فراوني استنادها بر اساس نوع منابع: 1جدول 

 درصد جمع كل درصد عربي درصد التين درصد فارسي نوع منابع

 97/92 6026 4/1 91 05/1 68 5/90 5867 كتاب

 88/5 381 -  -  -  -  88/5 381 مجله

 42/0 27 -  -  -  -  42/0 27 روزنامه

  38/0  25  -   -   -   -   38/0  25  مجموعه مقاالت

  15/0  10  -   -   -   -   15/0  10  وب سايت
  05/0  3  -   -   -   -   05/0  3  نامهسال
  15/0  10  03/0  2  -   -   12/0  8  نامهپايان

 

ها استناد، بيشترين استناد به كتاب 6482شود كه از ميان مشاهده مي 1با نگاهي به جدول 
هاي به كتاب) درصد 5/90(استناد  5867استناد تعلق گرفته كه از اين تعداد  6026 به تعداد

به منابع التين ) درصد 05/1(استناد  68به منابع عربي و ) درصد 4/1(استناد  91فارسي و تنها 
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 381ها، استنادهاي ديگر با اختالف زياد به ترتيب، مجالت پس از كتاب. تعلق گرفته است
 38/0(استناد  25مجموعه مقاالت ) درصد 42/0(استناد  27، روزنامه با )درصد 88/5(استناد 
نامه و پايان) درصد 05/0(استناد  3نامه با ، سال)درصد  15/0(استناد  10سايت با  ، وب)درصد

دهنده اين است كه مجراي انتقال اين ارقام نشان. باشد تعلق مي) درصد 15/0(استناد  10با 
تحقيقات . ي زبان و ادبيات در اين دانشگاه منابع فارسي زبان است نش در حوزهاطالعات و دا

ها بيشتر است كه در رشته علوم انساني گرايش محققان به استفاده از كتابپيشين حاكي از آن 
، صابري و نيكخواه )1383(، حقيقي )2008(، ژانگ )2003( 1اوكي. از مجالت بوده است

ها نسبت به مجالت بيشتر استناد  در حوزه علوم انساني به كتاب دهند كهنشان مي) 1387(
  .كندهاي قبلي را تأييد ميدر نتيجه پژوهش حاضر نيز نتايج پژوهش. شودمي

  

هاي تحصيالت تكميلي زبان و ادبيات نامهگرايش موضوعي پايان: پاسخ سؤال دوم
   1372 – 1381هاي فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سال

بندي بندي موضوعات از ردهها، ابتدا در دستهنامهبه منظور تعيين گرايش موضوعي پايان
رشته (ها تنها در يك حوزه موضوعي بوده نامهديويي استفاده شد ولي از آنجا كه بررسي پايان

بندي ديويي به دليل كلي بودن و عدم پوشش ، بنابراين استفاده از رده)زبان و ادبيات فارسي
در نهايت با . هاي موضوعي مورد بررسي، نتوانست نياز پژوهشگر را مرتفع سازدمام حوزهت

نامه با توجه به فرم ادبي و عنوان پايان 102مشورت استادان گروه زبان و ادبيات فارسي، 
و معاصر و نظم ) 1300از آغاز تا (ها بر اساس موضوع، دورة زماني، كالسيك نامهبسامد، پايان

مقوله به تفكيك  5سپس هر يك از . بودن مورد بررسي قرار گرفت) تا امروز 1300از (و نثر 
طور كه  همان. بندي موضوعي مورد بررسي قرار گرفتندهاي جداگانه براساس  تقسيمدر جدول

هاي تحصيالت تكميلي به آن نامهدهد بيشترين موضوعي كه در پايان نشان مي 2جدول 
نقد «، )درصد 20(با » عرفان«بوده و ) درصد 21(با » نامهگ و فرهنگفرهن«پرداخته شده است، 

شرح «، )درصد 15...) (هاي بسامدي وشناختي، تحليلشناسي، سبكصور خيال، كتاب(» ادبي
تنها موضوعي . شوندهاي بعدي را شامل مي، اولويت)درصد 11(» مشكالت، شرح اصطالحات

                                                
1  - Okiy 
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ها نامهتوزيع موضوعي پايان 2جدول . باشدمي» نزط«كه هيج بررسي روي آن صورت نگرفته، 
  . دهدرا به تفكيك نشان مي

  

 هانامهتوزيع موضوعي عناوين پايان: 2جدول

  درصد  موضوع  شماره
  %21  نامهفرهنگ و فرهنگ  1
  %20  عرفاني  2
  %15  ...)هاي بسامدي و شناختي، تحليلشناسي، سبك صور خيال، كتاب(نقد ادبي   3
  %11  مشكالت، شرح اصطالحاتشرح   4
  %9  )هاها، غذاها، بازيكتابشناسي، آداب و رسوم، پوشش(ساير   5
  %6  حماسي  6
  %6  عاشقانه  7
  %4  سياسي  8
  %3  زنان  9
  %3  نامهداستان، رمان،  نمايش  10
  %1  ادبيات كودكان  11
  %1  سراييترانه و ترانه  12
  -   طنز  13
  

گونه مشاهده هاي مورد پژوهش انجام شد، ايننامهتمام پايانبا توجه به بررسي كلي كه در 
و نه سبكي مانند كالسيك يا (ها در دو دوره زماني اعم از نظم و نثر نامهشد كه همة پايان

و ديگري از ) »796-721حافظ «عصر حافظ ( 8كار شده است؛ يكي از آغاز تا قرن ) معاصر
ها از ابتدا تا نامهدهد كه بيشتر موضوعات پايانان ميبررسي ها نش.تا به امروز  8پايان قرن 

ي  بوده است؛ دوره) درصد 13(، و از مشروطه به بعد )درصد 73(مشروطه وجود داشته 
هايي كه به صورت كلي و خارج از دورة زماني نامه بوده و پايان) درصد 5(كالسيك و معاصر 

  . بوده است) درصد 9(اند خاص كار شده
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بندي رسي جداي از دو مقوله كالسيك و معاصر، از لحاظ نظم و نثر نيز تقسيمادبيات فا
درصد مانند  70ي نظم  هاي كار شده در حوزهنامهطبق بررسي انجام شده بسامد پايان. شودمي

تأثير كتب نثر فارسي و عربي بر (درصد مانند  14، نثر )بررسي شعر معاصر خوزستان(
مانند چهره (، و ساير موارد )مانند بار امانت الهي در نظم و نثر( درصد 8، نظم و نثر )گلستان

  .درصد بوده است  8، نيز )زن در اساطير ايراني
يكي كالسيك      . اي در دو حوزه برجستگي داردهمچنين ادبيات فارسي از لحاظ دوره

 69با  )سنتي(شاخه ادبيات كالسيك ). تا امروز 1300(و ديگري معاصر ) 1300–از آغاز (
ها در تر پژوهشبيش. درصد در دو حوزه نظم و نثر گرايش مسلط در امر پژوهش بوده است

درصد و موضوعاتي كه در  3درصد و نيوكالسيك  21ادبيات معاصر . اين حوزه كار شده است
  درصد بود 7بندي ذيل قرار نگرفت هيچ يك از  تقسيم

مورد بررسي قرار ) تا امروز 1300از سال (ها به لحاظ نظم و نثر معاصر مĤخذ پايان نامه
بوده و نظم و  درصد 7درصد و نثر معاصر  14نظم معاصر با  دهد كهنتايج نشان مي. گرفت

تواند بيانگر اين وضعيت باشد كه مي كه. گونه پژوهشي صورت نگرفته استنثر معاصر هيچ
تواند ناشي سايه افكنده است و شايد هم مي ر نثر معاصرنظم معاصر به صورت بسيار سنگيني ب

  .توجهي دانشجويان و يا گروه آموزشي مربوطه نسبت به ادبيات معاصر باشداز بي
  

هاي مورد بررسي و نسبت كهنگي نامهكهنگي مواد در پايان: پاسخ سؤال سوم
  استنادها نسبت به متن خود 

نامه مقايسه هر مĤخذ با تاريخ نشر پايانروزآمدي در تحليل استنادي از طريق مقايسه تاريخ 
به اين معني كه هر چه اين فاصله كوتاهتر باشد ميزان تازگي اطالعات مورد استناد  شود،مي

  .باشدبيانگر وضعيت تاريخ استنادهاي منابع فارسي مي  3جدول .باالتر است
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  توزيع فراواني تاريخ استنادها در منابع فارسي: 3جدول

 درصدفراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد تعداد سال

1300 – 000 27 43/0 27 43/0 

1310 - 1301 17 26/0 44 69/0 

1320 - 1311 48 75/0 92 44/1 

1330 - 1321 64 01/1 156 45/2 

1340 - 1331 401 34/6 557 79/8 

1350 - 1341 544 60/8 1101 39/17 

1360 - 1351 739 7/11 1840 09/29 

1370 - 1361 1629 8/25 3469 89/54 

1380 - 1371 1910 22/30 5379 11/85 

1390 - 1381 505 98/7 5884 09/93 

 100 6321 91/6 437 بي تاريخ

 -  -  100 6321 جمع

  
-توان دريافت كه بيشترين تعداد استنادها در منابع فارسي به سالمي 3با نگاهي به جدول 

زيرا . هاي مورد بررسي استنامهتر از تاريخ پايانسال كهنه 30دارد كه به بعد تعلق  1360هاي 
  . به بعد تعلق گرفته است 1361درصد استنادها به سال  89/54

ها با كتاب: فارسي به تفكيك نوع منابع به قرار زير استهمچنين، ميزان كهنگي منابع  
اند از يك به منابع تعلق گرقته 1361 –1390هاي استنادها كه در فاصله سال) درصد 03/69(

استنادها در ) درصد 03/60(ها با ساله برخوردار هستند، مجالت نيز همانند كتاب 30نيم عمر 
در . باشندسال مي 30اند، داراي نيم عمري برابر به منابع تعلق گرفته 1361 -1390فاصله زمان 

از نيم عمري  1370–1390هاي سال استنادها در فاصله) درصد 66/66(ها با حالي كه روزنامه



   65                                                .....تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي رشتة 

 

كه به ) پايان نامه، مجموعه مقاالت، سمينار، گزارش( ساله برخودار هستند و ساير منابع  20
  . ساله برخودار هستند 10علت پايين بودن ميزان استناد با هم در نظر گرفته شدند از نيم عمري 

هاي هنر ميانگين نيم عمر كتاب در حوزه) 1386(در مقايسه با تحقيقات پيشين،  احمدزاده 
سال برآورد نموده و صابري و  18هاي غير فارسي را سال و كتاب 13فارسي استناد شده را 

سال و يك ماه  24هاي فارسي را در حوزه كتابداري و اطالع رساني، كتاب) 1387(خواه نيك
ر منابع پژوهش حاضر زياد عميابيم كه نيمدر مي. اندكرده سال برآورد 13و نشريات التين را 

شايد در پاسخ به اين سؤال كه مقتضيات رشته زبان و ادبيات فارسي اين است كه . است
روزآمدي منابع در آن چندان با اهميت نباشد و  به توان تا حدي كهنگي متون را توجيه كرد 

ها و اين تحليل جايي كه در كار پژوهشي دانشجويان بيشتر با تحليل متون در تعاملندولي از آن
هاي مورد نامهتوان گفت كه منابع مورد استناد در پايانطلبد ميهمگي كار امروزي و نو مي

  .شوندبررسي كهنه محسوب مي
  

  هاي مورد بررسينامهميانگين تعداد استنادها در پايان - سؤال چهارم
  .آيدفرمول زير بدست ميهاي مورد بررسي از طريق نامهميانگين تعداد استناد براي پايان

X= 
�

�
  

  : كه در اين فرمول
 = X نامهميانگين تعداد استنادها براي هر پايان

  = B نامهتعداد كل پايان ، = A تعداد كل استنادها 

 � =
����

�	�
=  فارسي  ��/��

 � =
��

�	�
= 	/��       عربي 

  � =
��

�	�
= 	/��     انگليسي   

 73/61ها نامههاي بدست آمده مشخص شد كه ميانگين استنادها در پاياناساس يافتهبر 

حداقل منابع . مشاهده گرديد 339و حداكثر  ،7ها نامهحداقل منابع فارسي در پايان. بوده است

 هايپژوهشنگاهي به بعضي از . مشاهده شد 3و  4عربي و انگليسي صفر و حداكثر به ترتيب 

 توسطهاي مورد بررسي نامهميانگين استنادها در پاياننشان مي دهد كه مثالً، پيشين  مشابه
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 105در حوزه علوم تربيتي ) 2003(استناد، هكيوك  29/23 ،)2002(ساموئل و استينبرگ 

استناد و غفاري  74/75در حوزه كتابداري و اطالع رساني ) 1387(خواه استناد، صابري و نيك

مقايسه اين ارقام با نتايج پزوهش . ه استشدبرآورد  53/71زه شيمي در حو) 1388(پور و قلي

هاي تحصيالت تكميلي رشته زبان و نامهاست كه نويسندگان پايان حاكي از آن )73/61(حاضر 

به  بينابينهاي خود در يك حد نامهادبيات فارسي نسبت به ساير محققان براي تدوين پايان

  . اندمنابع استناد كرده
  

هاي مورد نامهپراستنادترين مجالت فارسي و التين در پايان: پاسخ به سؤال پنجم
  بررسي 

در اين قسمت در ابتدا قرار بر اين بود كه قاعده برادفورد جهت تعيين مجالت هسته در 

مورد آزمايش قرار بگيرد، اما به  1388 –1372هاي هاي دانشجويان در سالنامهمĤخذ پايان

هاي نامهمجالت فارسي در مĤخذ پايان تعداداده از مجالت التين و پايين بودن علت عدم استف

از آزمايش اين قاعده  ،اند استناد را داشته 6482درصد از كل  88/5 جمعامورد بررسي كه تعداد 

 . پردازيمها خودداري شد و تنها به ذكر پراستنادترين مجالت فارسي ميروي آن

  

  الت فارسيپراستنادترين مج: 4جدول
 استناد رتبه عنوان رديف

 21 1 تماشا 1

 19 2 شعر 2

 19 2 مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد 3

 15 3 آدينه 4

 12 4 مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز 5

 10 5 سخن 6

 10 5 عصر پنج شنبه 7
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تر به مقاالت هاي گروه ادبيات كمپژوهشدهد كه در ميبررسي و تحليل استنادها نشان 
اند، و اساسأ در كار ايشان    اند، پرداختهپژوهشي كه در دهة اخير رواج چشمگيري داشته

تواند   ها ميترين داليل اين كاستيرسد مهمبه نظر مي. گيري از مقاالت محدود استبهره
 وتوقعي استادان رشتة ادبيات كم. 2 ؛رغبتي دانشجويان و عدم آشنايي با مقاالت پژوهشيبي.1

هاي اطالعاتي و عدم آشنايي دانشجويان با پايگاه. 3و  ؛گيري محدود از مقاالت پژوهشيبهره
  .فضاهاي مجازي باشد

  

  پراستنادترين منابع در حوزة زبان و ادبيات فارسي : پاسخ به سؤال ششم
فارسي معين و شاهنامه فردوسي  نامه دهخدا، فرهنگدهد كه لغتچنان چه نتايج نشان مي

  . بار فراواني جزء پربسامدترين منابع قرار گرفتند 44تا  53به ترتيب از 
در باب  1388- 1372هاي هاي دانشجويان طي سالنامهترين موضوع پايانجا كه بيشاز آن

ها را نامهها و فرهنگنامهضرورت استفاده از لغت نامه بوده است بنابراينفرهنگ و فرهنگ
نامة دهخدا به عنوان پراستنادترين منبع در استنادهاي مورد بنابراين تعيين لغت. كندايجاب مي

فرهنگ و «ها، باالترين درصد نامهبررسي نشان از اين دارد كه در توزيع موضوعي عنوان  پايان
رين منبع نامة دهخدا پراستنادتدر باب فرهنگ معين كه پس از لغت. بوده است» نامهفرهنگ

  .است همين امر صادق است
  

پراستنادترين پژوهشگران و شاعران حوزه زبان و ادبيات : پاسخ به سؤال هفتم
  هاي مورد بررسي نامهفارسي در پايان

  :بدست آمد هاي مورد بررسي  اطالعات زيرنامهدر خصوص پراستنادترين مؤلفان در پايان
. هاي مورد بررسي استنامهمؤلف در پايان بار فراواني پراستنادترين 116نظامي با 

بار فراواني جزء مؤلفان پراستناد در اين  73بار فراواني و عطار با  85كوب با عبدالحسين زرين
، شفيعي كدكني با فراواني 63اهللا صفا با فراواني و ساير مؤلفان نيز مانند ذبيح. پژوهش هستند

  . گيردة بعدي مؤلفان پراستناد قرار ميبار فراواني در رتب 61و سيروس شميسا  62
اگر بخواهيم نويسندگان حوزه ادبيات را به دو دسته شاعران و پژوهشگران تقسيم كنيم 

نظامي داراي پنج مثنوي . به خود اختصاص داده است) نظامي(باالترين استناد را شاعران 



   دانشگاه شهيد چمران اهواز. مطالعات كتابداري و علم اطالعات   68

 

پژوهش دربارة اين  هاي عاشقانة ادب فارسي هستند و لزوممعنوي است كه سرآمد داستان
ترين كوب مهمو از ميان پژوهشگران عبدالحسين زرين. ها امري ضروري و بديهي استمثنوي

عطار نيز . اندهاي گذشته بوده است به نحوي كه او را پشتوانة ادب فارسي گفتهپژوهشگر سال
. است... نامه هينامه، الالطير، مصيبتهاي متعددي در حوزة عرفاني از جمله منطقداراي مثنوي

كدكني شفيعي. اهللا صفا به علت نگارش مفصل تاريخ ادبيات ايران بسيار مورد استناد استذبيح
هاي ترين فعاليتكه يكي از مهم. ترين محققان و استادان ادب فارسي استنيز از برجسته

  .  فان قرار گيردايشان تصحيح آثار عطار است و اين امر باعث شده كه در زمرة پراستنادترين مؤل
  

  پيشنهادهاي كاربردي
هاي مورد بررسي عدم نامهترين مشكل موجود در بررسي پاياناز آنجا كه اساسي  •

ها نامهشناختي در ارائه منابع مورد استناد در پايان رعايت استانداردها و قوانين كتاب
اند در اين بوده است و اين مشكل را به نحوي تمامي پژوهشگران قبلي مطرح نموده

گردد كه از يك طرف، مبحث آشنايي با شيوه هاي كتابشناسي و رابطه پيشنهاد     مي
ها گنجانده استناد در درس روش تحقيق در مقطع كارشناسي ارشد براي تمامي رشته

شود تا مدرسان محترم نسبت به اين مسئله دقت نظر خاصي داشته باشند و دانشجويان 
هاي خود نامهشناختي در نوشتن پايانين و استانداردهاي كتابرا ملزم به رعايت قوان

ها دستورالعملي يكنواخت در رابطه با نحوه نوشتن از طرف ديگر، دانشگاه. بنمايند
اي يكنواخت و هاي خود به گونهنامهها و منابع پايانارجاعات درون متني، پانويس

  .يكدست و به دور از اشكال فراهم نمايند
هاي علمي است، لذا به بخش است كه نشريات ادواري حاوي جديدترين يافتهبديهي   •

ي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران توصيه  سازي كتابخانه مجموعه
 . شود بخش اصلي بودجه، به خريد نشريات ادواري اختصاص داده شودمي

ادبيات فارسي به كتاب بيش  ي پژوهان حوزهبررسي نوع منابع، مبين آن است كه دانش •
ها و ساير منابع اطالعاتي استناد نامهاز ساير منابع ديگر نظير مقاالت، مجالت، پايان

ي زبان  شود محققين اين حوزه، مقاالت مختلفي را كه در زمينهلذا پيشنهاد مي. اندكرده
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ز مورد رسد، نيو ادبيات فارسي و آخرين دستاوردهاي ادبي و فرهنگي به چاپ  مي
  .توجه قرار دهند

ي كارشناسي به ادبيات معاصر  رسد تعداد واحدهاي محدودي كه در دورهبه نظر مي •
تاثير اختصاص دارد؛ و آشنايي اندك دانشجويان با اين مقطع از ادبيات معاصر بي

تر، دروس هاي قويشود براي ايجاد آشنايي بيشتر و انگيزهبنابراين پيشنهاد مي. نباشد
ي براي بررسي و تحليل ادبيات معاصر در نظر گرفته شود تا در مقاطع باالتر بيشتر

 . هاي علمي در اين حوزه بيابنددانشجويان مجال پژوهش

  

  هاي آيندهژوهش پيشنهادهايي براي پ
گردد تا با استفاده از روش تحليل استنادي تحقيقات مشابهي در ساير پيشنهاد مي  •

ي نتايج  زبان و ادبيات فارسي صورت گيرد، تا از مقايسهها بر روي موضوع دانشگاه
 .اين گونه تحقيقات منابع و مĤخذ كليدي در اين موضوع شناسايي و معرفي شوند

ادبيات معاصر شاخة پربار و تنومندي از ادبيات فارسي است و از حيث شمول بر   •
. و شعر كم نظير استنامه، داستان، رمان، نثر ادبي  هاي ادبي مانند نمايشانواع گونه

اي با استفاده از روش تحليل محتوا در هاي جامع و گستردهشود پژوهشپيشنهاد مي
اين حوزه انجام پذيرد تا از اين طريق بن مايه هاي هريك از اين زمينه ها معلوم گردد 

 .تا محققين با آگاهي بيشتري از آنها استفاده نمايند
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