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 چکیده
آزاد اسالمی واحد دانشگاه  یعلمئتیدر این پژوهش به بررسی مقاالت منتشرشده اعضای ه

پرداخته شده است. نوع سی و اسکاپوس اس، آیآیاسآی  یهاگاهیدر منابع معتبر علمی در پاتنکابن 
 .و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است یسنجپژوهش کاربردی است و به روش کتاباین 
، که از این تعداد سه پایگاهاستناد توسط این گروه در  7166های این پژوهش نشان داد در مجموع یافته

وزه علوم انسانی درصد( به ح 12مورد ) 860درصد( به حوزه علوم پایه، فنی و مهندسی  55مورد ) 3917
درصد( اختصاص داشت. بیشترین  8/0و )مورد  57و حوزه پزشکی با  درصد( 33) 2333و اجتماعی 

 یعلمئتیه یبوده است. فرضیه پژوهش که اعضات صورت مقاالدرصد( به 87/88)استناد میزان 
 کندیرا اثبات م کنندیاستناد م اتیدانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقاالت علمی بیشتر به مقاالت نشر

به پژوهشگران گرایش علوم پایه با  یعلمئتیاعضای ه یهاشیبیشترین میزان درصد استناد در بین گرا

                                                 
1 . ISI 

2 . ISC 

3 . Scopus 
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علوم انسانی و فنی  یهاشیو کمترین میزان درصد استناد به گرایش پزشکی اختصاص دارد و گرا 55%
ها منابع انگلیسی بیش از منابع سایر زبان. ازلحاظ زبان، است %12و  %33مهندسی با میزان درصد استناد 

کلیه  یعلمئتیالکترونیکی در مقاالت اعضای هچاپی /مورد استناد قرار گرفته بود. میزان استناد به منابع 
دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش  یعلمئتیه یبود. فرضیه پژوهش که اعضاباال ها بسیار دانشکده

و آن را اثبات  کندیرا رد م یچاپ ریتا منابع غ کنندیاستناد م مقاالت علمی بیشتر به منابع چاپی
آمدن مقاالت  دیسهم اندکی در پد هانامهانیفرضیه پا هانامهانی. میزان کم درصد استنادها به پاکندینم

 .کندیم دییپژوهشگران دانشگاه مورد تحقیق را دارد تأ

 .آزاد اسالمیدانشگاه  یعلمئتیاعضای ه، مأخذتحلیل استنادی،  :هاکلیدواژه

 مقدمه
کلیدی مدیریت دانش در نهادهای  یهااطالعات به جنبه یبندامروزه استناد و رتبه

است که هرگاه پژوهشگر مطرح  نیعلمی چن یةرو. شده است دانـشگاهی و پژوهـشی تبـدیل

کند، باید خوانندگان خود را به مقاالت قبلی که به موضوع کار وی ای منتشر میمقاله یا

دهنده آن دسته از شوند ارجاع دهد. تصور بر این است که این ارجاعات نشانمربوط می

بخش نویسندة اخیر در الهام اندبرده کارها یا وسایلی که بهمحققانی است که مفاهیم، روش

دهند میرویدادهای پیشین یک فعالیت را نشان  ییهااند. چنین ارجاعاش بودهالهپدید آوردن مق

ای که مایل است درباره جنبة خاصی از شناختی الزم را در اختیار خوانندهو اطالعات کتاب

  Zhong, at؛ ,p1998Garfield ,136 دهند )موضوع اطالعات بیشتری به دست آورد، قرار می

el. 2019). 

و  ریتأث بیمحاسبه ضر اتیمقاالت در نشر یفیک یبررس یتنها روش علم نکهیتوجه به ابا 

باشد مقاله و  شتریهرچه تعداد ارجاعات ب رسدیاست به نظر م نهیزم نیتعداد ارجاعات در ا

 هاونیلیامروزه م نیز دارد. یشتریب یعلم تیبرخوردار است و مقبول ییآن از اعتبار باال سندهینو

 یفهرست منابع یمقاالت حاو نیکه تمام ا شودیمنتشر م ایدن یدر مجالت علم یمقاله پژوهش

است  گرید یمقاالت به منابع مستند علم سندگانیدهنده استناد نوخود هستند که نشان یدر انتها
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(Zandian, Hassanzadeh, Kiaei, 2011 .)منابع  نیاز ا یفهرست نیهمچن یاطالعات یهاگاهیپا

به دست  ییهامقاالت داده یاستنادها لیاند که تحلکرده جادیا یاطالعات یهاو بانک هیرا ته

 ییباال و شناسا یرگذاریبا تأث اتینشر نیپر استنادتر ییچون: شناسا یکه مقاصد آورندیم

در  یها و مؤسسات پژوهشدانشگاه نیرپژوهشگران و مشخص شدن اثرگذارت نیتربرجسته

 .( Hazari & Safi Najaf Abadi؛Zalzadeh, 2016)  کندیمختلف را دنبال م یکشورها

 انیم نیدر ا ورو به گسترش است  یاندهیطور فزابه یعلم قاتیتحق یابیامروزه ارز

 دیجد یفضا نی. در اهاستیابیاز اهداف عمده ارز یکیاز اطالعات  یوربهره انیجر

 عنصر است. یقاتیتحق یهاتیفعال یابیمهم ارز یهااز جنبه یکی یمطالعات استناد یقاتیتحق

به  یدارد، دسترس یادیز تیاهم یقاتیاقدامات مربوط به منابع تحق تیکه در موفق یمهم

 هیهت رهیها و غاستناد یابیارز ،یسنجکتاب ،یاستناد لیاست که در مورد تحل یاطالعات و آمار

 ها،نامهانیپا یاستناد لیر ارتباط با تحلمختلف د یاطالعات یهااند. با مراجعه به بانکشده

 یهاژوهشپو  رانیشده در اانجام یهاپژوهش ها مشاهده شد که با عنوانو پژوهش قاتیتحق

صورت محققان کشور به یهااز پژوهش یادی. حجم زشوندیم یشده در جهان معرفانجام

 (.Sedghi, Mousakhani, Talachi, 2015شود )یم منتشر یو در مجالت فارس یمقاالت فارس

شکوهمند  یروزیساله پس از پ نیواحد تنکابن با قدمت چند یآزاد اسالم دانشگاه

از  یکی...  رهیو غ هیعلوم پا ،یعلوم انسان ،یپزشک یهاو با داشتن دانشکده یانقالب اسالم

 یهاگاهیصد مقاله در پا چند برکه ساالنه بالغ دیآیحساب مدر شمال کشور به یعلم یهاقطب

 انیو دانشجو یعلمئتیه یدر داخل و خارج از کشور توسط اعضا ودموج یمعتبر علم

 داتیتول یفیک تیوضع شتریشناخت ب ی. در راستادینمایخود منتشر م یلیتکم التیتحص

 یهاروش نیاز معتبرتر یکیبا  رهینوع محمل، زبان، زمان و غ یابیمذکور و خصوصًا ارز یعلم

و  یعلمئتیه یاعضا تیوضع لهیوسنیبد تا می( بر آن شدیاستناد لی)تحل یسنجکتاب

 یاصل هدف نی. بنابرامیکن یابیدر استفاده از منابع مختلف را ارز یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 یاطالعات گاهیدر پا یعلمئتیمآخذ مقاالت منتشر شده توسط اعضای ه یپژوهش حاضر بررس
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استناد منابع  زانیزبان و م ،نوع و به دنبال آن است که است اسکاپوس و یساسیآ ،یآاسیآ

 ؟است ی چگونهعلمئتیه یمورداستفاده اعضا

ه کتاب که فصلنام یفیمقاالت تأل یاستناد لیبا عنوان: تحل یقیدر تحق (2002ی )مورخانیت

قرار  یامه کتاب موردبررسدر فصلن 1379-1369 یهااستناد مربوط به سال 1730 قیتحق نیدر ا

ازآن ول و پسدرصد در رتبه ا 61/48استناد به کتاب با  زانینشان داد که م هاافتهیگرفت. 

و  یفیلدرصد مقاالت را مقاالت تأ 8/54 نیدرصد قرار داشته است. همچن 71/39 اب اتینشر

تبه درصد ر 48/52با  یارجاد به منابع خاند. استنداده لیتشک یادرصد را مقاالت ترجمه 26/22

 درصد رتبه دوم قرار دارد. 52/47با  یاول و استناد به منابع فارس

دو  تیبر وضع یلیتحل"( با عنوانMehdiani, and et al, 2003) یطرح پژوهش در

 رانیا گاهیشده در جهان و جا( و تعداد اختراعات ثبتیآاسیآ) یشاخص: تعداد مقاالت علم

تعداد پروانه ثبت  کیسال و به تفک یبر مبنا رانی، نرخ رشد و رتبه ا"(2001-1981در آن )

 نیو همچن هیهمسا یکشورها نیدر بآی اسآی یعلم داتیولو تعداد ت USPTOاختراع در 

 قرار گرفته است. یموردبررس یاسالم یکشورها

(Siamian. et al, 2006) دانشگاه علوم  النیالتحصفارغ یهارساله یاستنادها یدر بررس

 1379-1371 یهادر سال یو تخصص یعموم یپزشک یمازندران در مقطع دکتر یپزشک

 شتریه بک یمنابع نییها و تعرساله نیا سندگانینو یرفتار علم یباهدف شناخت الگو

رمجموع که د افتندیدست  جهینت نیبه ا ها قرار گرفتند،رساله هیته یبرا انیمورداستفاده دانشجو

 8/11طور متوسط در هر رساله وجود داشتند که به یرساله موردبررس 370استناد در  4101

اند و رارگرفتهمنابع مورداستفاده ق ریاز سا شتریب % 95/52استناد وجود داشته است. مجالت با 

 نیه است. همچنودغالب ب یبر منابع فارس % 85/95با  نیمنابع الت د،ازنظر زبان منابع مورد استنا

 سال برآورد شده است. پنجمنابع مورد استناد معادل  عمرمین

 یمقاالت اعضا یاستناد لیتحلدر مقاله خود تحت عنوان ( 2016دهقانزاده و همکاران )

تا  1385از سال  سیاسآی علوم جهان اسالم یاستناد گاهیدانشگاه تهران در پا یعلمئتیه
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دانشگاه  یعلمئتینفر عضو ه 1640دهند از کل میپژوهش نشان یهاافتهی .اندپرداخته 1390

اند. تعداد استناد به مقاالت بسیار کم عنوان مقاله در این پایگاه داشته 12477نفر،  1237 تهران،

استناد بوده است. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین میزان مقاله و  341و به میزان 

 1389تا  1385این پایگاه داشته است. رشد تولید مقاالت از سال  بیشترین درصد استناد را در

مواجه شده  1389به سال با افت کم مقاله نسبت 1390صورت صعودی بوده، تنها در سال به

 .استکردهیاست؛ رشد استنادها نیز در این مدت، روندی نزولی را ط

مجالت  یسنجکتاب یارتباط مجالت: بررس»تحت عنوان  یپژوهش در( 2005) 1فرندسن

 یبعض ،یمجله اقتصاد 19 نیارتباط ب یمنظور بررسبه یاستناد لیباهدف کاربرد تحل «یاقتصاد

آمده از دستبه جینتا یبرا یپنهان را در علم اقتصاد نشان داد که عوامل مؤثر یاز ساختارها

 یخط ونیرگرسبه همراه استفاده از  یاستناد لیروش تحل کیبودند. او از  یداستنا لیتحل

استناد کننده و هم استناد شونده استفاده کرد. در روش  یمجالت اقتصاد یچندگانه هم برا

. شدیها کنترل ممتفاوت مجالت عالوه بر درجه ارتباط آن یهایژگیو شده،یزیربرنامه

انجام  یعلم اقتصاد را مشخص کرد که برا یاستناد یدر الگوها هعامل نهفت نیاو چند نیهمچن

 نیها را در نظر گرفت. اآن ستیبایارتباط مجالت م یابیبا هدف ارز یاستناد یهالیتحل

 ریمجالت و روابط عامل تأث یمجالت، روابط موضوع ییایاند از: روابط جغرافعوامل عبارت

 مجله.

 پژوهشروش 
نوع  نیترجیرا .است یسنجاز نوع کتاب و روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیل استنادی

 یمتون علم یابیاست که به ارز یکم یهاروش از روش نیاست ا یاستناد لیتحل یسنجکتاب

 لیپژوهش تحل نیدر ا پردازدیگرفته به آن متون متعلق یبر اساس روش شمارش استنادها

منظور به سی و اسکاپوساسآی، آیاسی آیهاگاهیو شمارش ارجاع به پا یاز بررس یاستناد

                                                 
1. Frandsen 
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و ی بندطبقهکه از  مذکور یهاگاهیدر پا یتوسط جامعه آمار دشدهیتول یهامآخذ مقاله نییتع

 .استفاده شده است 1اساسپیاس افزار اکسل وها از نرمداده لیوتحلهیبرای تجز

 تحقیق هاییافته

بع علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن در نگارش مقاالت خویش بیشتر از منا

 ؟کنندیزبان استفاده مبه چه 

 گرایش پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد تنکابن برحسب. میزان استناد به منابع اطالعاتی 1جدول 

 گرایش
 علوم پایه علوم انسانی پزشکی فنی مهندسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

میزان 

 استناد
860 12% 57 8/0% 2333 33% 3917 55% 

ی واحد علمئتیهی اعضای هاشیگرا، بیشترین میزان درصد استناد در بین 1بر اساس جدول 

رایش گو کمترین میزان درصد استناد به  %55به پژوهشگران گرایش علوم پایه با  تنکابن

و  %33تناد ی علوم انسانی و فنی مهندسی با میزان درصد اسهاشیگراپزشکی اختصاص دارد و 

 چهارم را دارند.مقام سوم و  12%

                                                 
1. spss 



   
 69...     یعلمئتیتولیدات علمی منتشرشده اعضای همآخذ تحلیل استنادی                                                                      

 
 گرایش دانشگاه برحسب. میزان استناد 1نمودار 

 
 زبان منابع برحسب. میزان درصد استناد به منابع اطالعاتی 2جدول 

درصد و  98/88با  گرایش علوم پایه بیشترین درصد استناد به مقاالت زبان انگلیسی

و گرایش پزشکی با کمترین میزان درصد  مورد 9173درصد  00/11مقاالت زبان فارسی را با 

 درصد با 57/11زبان فارسی  مقاالتدرصد و استناد به  47/89استناد به مقاالت زبان انگلیسی 

درصد و استناد  98/88است و گرایش علوم انسانی با استناد به مقاالت زبان انگلیسی با  مورد 57

فنی مهندسی با استناد به  شیو گرامورد  2333درصد و  01/11به مقاالت زبان فارسی با میزان 

درصد و  05/11درصد و استناد به مقاالت زبان فارسی با میزان  95/88مقاالت زبان انگلیسی با 

. این امر انددادهبه خود اختصاص  هاشیگرامورد استناد مقام سوم و چهارم را بین  860با 

Series3,   فني

860, مهندسي

Series3, 
57, پزشكي

Series3,  علوم

2333, انساني

Series3,  علوم

3917, پایه

 گرایش

 

 زبان

 علوم پایه علوم انسانی پزشکی مهندسی فنی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 98/88 3486 98/88 2076 47/89 51 95/88 765 انگلیسی

 00/11 431 01/11 257 57/10 6 05/11 95 فارسی
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پزشکی به منابع انگلیسی وابستگی گرایش  یعلمئتیهدارد که اعضای  مسئلهحکایت از این 

 دارد. هازبانبیشتری نسبت به منابع سایر 

ین لیسی را در باست که گرایش پزشکی بیشترین میزان استناد به مقاالت زبان انگ ذکرقابل

ی هاگاهیپابیشتر بودن مقاالت در  داراست. از علل این گرایش ممکن است هاشیگرا

ناد به مانعی در است درواقعبه زبان انگلیسی است. این امر  سی و اسکاپوساسآی، آیاسآی

ه مطلوب ب مقاالت زبان فارسی برای نویسندگان مقاالت است و می تواند ناشی از عدم دسترسی

 ی آنان باشد.سازهینماضعف در  لیدلمقاالت فارسی زبان به 

 
 زبان برحسب. میزان استناد 2نمودار 

 

، و غیره( نامهانیپا)کتاب، مقاله،  بر اساس نوع مدرک ژوهشگرانمنابع مورد استناد پتوزیع 

چگونه است.

انگلیسي

فارسي
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 . میزان استناد به انواع منابع3جدول 

 درصد استنادها نام منابع

 4/4 318 کتاب

 2/2 160 نامهانیپا

 05/0 40 راهنما

 05/0 40 کنگره

 3/3 239 گزارش

 87/88 6369 مقاالت

دهد که مقاالت مورد استناد در مقاالت مورد استناد میهای جدول سه، نشان داده

مورد استناد( را به  7166درصد از کل استنادها ) %87/88استناد،  مورد 6369وهشگران، با ژپ

 اند.خود اختصاص داده

با  ین میانگینااست و  %88ی میانگین استناد به مقاالت در میان کل استنادها طورکلبه

شد و مجالت سطوح تحصیالت تکمیلی دکتری و کارشناسی ار آموختگاندانشتوجه به رشد 

 ایر منابعسباالست و این نشانگر این است که نویسندگان بیشتر به مقاالت تا  تخصصی به نظر

 توجه دارند.

یکی از مشکالت  هاکنگرهاست که کمتر بودن میزان استنادها به راهنما و  ذکرقابل

و  هاکنگرهاستناد به منابع تازه و روزآمد همچون مقاالت مطرح شده در  ٔ  نهیدرزماساسی 

 و دانشگاهی علمئتیهمسلم است این نتیجه فرضیه پژوهش که اعضای  آنچه ست.هاشیهما

. کندیمرا اثبات  کنندیمآزاد تنکابن در نگارش مقاالت علمی بیشتر به مقاالت نشریات استناد 

درصد و  3/3مورد و با  239با  هاگزارشدرصد میزان استناد و  4/4مورد و با  318کتاب با 

درصد مقام دوم و سوم و چهارم در بین منابع مورد  2/2مورد و با درصد  160با  هانامهانیپا

 هانامهانیپابه  استنادهاو از علل کمتر بودن میزان درصد  انددادهاستناد به خود اختصاص 
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را در  هانامهانیپاو مراکز آموزشی، متن کامل  مؤسساتی از بسیار ازآنجاکهگفت  توانیم

این کم  نسبت به سایر منابع کمتر است. هانامهانیپای به ریپذدسترس دهندینماختیار عموم قرار 

مقاالت  آمدن دیپدسهم اندکی در  هانامهانیپا را 3فرضیه  هانامهانیپامیزان درصد استنادها به 

 .کندیم دییتأپژوهشگران دانشگاه مورد تحقیق را دارد 

 
 . میزان استناد به انواع منابع اطالعاتی3نمودار 

 

گارش دانشگاه آزاد تنکابن در ن دانشجویان تحصیالت تکمیلی ی وعلمئتیهاعضای 

 ی.چاپ ریغتا منابع  کنندیممقاالت علمی بیشتر به منابع چاپی استناد 

318

160 4040 239

6369

کتاب

پایان نامه

راهنما

کنگره

گزارشها

مقاالت
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 میزان استناد به انواع قالب منابع اطالعاتی. 4جدول 

 الکترونیکی /چاپی منابع الکترونیکی منابع چاپی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

557 7/7 1354 89/18 5255 32/73 

صد به در 22/73ی جدول بیشترین میانگین استناد بر اساس شکل با هادادهبر اساس 

لکترونیکی با پیوسته و چاپی موجود است تعلق گرفته است و منابع ا صورتبهمنابعی که هم 

درصد  7/7ین مورد و با میانگ 557در مقام دوم و منابع چاپی با  89/18مورد و میانگین  1354

 کمترین میزان استناد را دارد.

 
 . میزان استناد به انواع قالب منابع اطالعاتی4نمودار 

تنادها به منابع چاپی و الکترونیکی و منابع چاپی / الکترونیکی نمودار چهار نتیجه نهایی اس

گفت که استناد به چاپی / الکترونیکی بیشتر از  توانیماین نمودار  اساسو بر  دهدیمرا نشان 

منابع چاپی /  به پژوهش موردی هاگاهیپااستناد به چاپی و الکترونیکی و رویکرد نویسندگان 

ز علل این گرایش بیشتر ممکن است به نویسندگان از منابع چاپی ا الکترونیکی بیشتر است.

مانعی در استناد به مقاالت چاپی و استناد به  درواقعاین امر  .کنندیمالکترونیکی استفاده /

چاپي

8%

الکترونيکي

19%

چاپي/ الکترونيکي

73%

چاپي

الکترونيکي

چاپي/ الکترونيکي
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مسلم است این است که این نتیجه فرضیه پژوهش که  آنچه. کندینمایجاد  مقاالت الکترونیکی

آزاد تنکابن در نگارش مقاالت علمی بیشتر به منابع چاپی استناد  و دانشگاهی علمئتیهاعضای 

 .کندینمو آن را اثبات  کندیمی، را رد چاپ ریغتا منابع  کنندیم

 . میزان استناد به انواع منابع چاپی5جدول 

 نوع منبع
 چاپی

 درصد تعداد

 %43 239 کتاب

 0 0 راهنما

 %21 119 نامهپایان

 0 0 هامقاالت همایش

 %36 199 مقاالت

 0 0 هاگزارش

 %100 557 مجموع

با  هاکتابی که در میان منابع چاپ دهدیم. میزان استناد به منابع چاپی را نشان 5جدول 

مورد و  199ا ببه منابع چاپی دارد و مقاالت  بیشترین میزان استناد را %43مورد و میزان  239

 %21 مورد استناد و میزان استناد 119با  هانامهانیپادر مقام بعدی قرار دارد و  %36میزان استناد 

هیچ گونه استنادی به  هاگزارشو  هاشیهماو مقاالت  راهنماهادرصد مقام سوم را داراست و 

 منابع چاپی ندارند.
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 استناد به انواع منابع اطالعاتی چاپی. میزان 5نمودار 

 . میزان استناد به انواع منابع الکترونیکی6جدول 

 الکترونیکی نوع منبع

 درصد تعداد 

 0 0 کتاب

 %3 40 راهنما

 0 0 نامهپایان

 %3 40 هامقاالت همایش

 %79 1075 مقاالت

 %15 199 هاگزارش

 %100 1354 مجموع

که در میان منابع الکترونیکی  دهدیم. میزان استناد به منابع الکترونیکی را نشان 6جدول 

بیشترین میزان استناد را به منابع الکترونیکی دارد و  %79مورد و میزان  1075مقاالت با 

و مقاالت  راهنماهادر مقام بعدی قرار دارد و  %15مورد و میزان استاد  199با  هاگزارش

کتاب

43%

راهنما 

0%
پايان نامه

21%

مقاالت همايش ها 

0%

مقاالت

36%

گزارش ها

0%

کتاب

راهنما 

پايان نامه

مقاالت همايش ها 

مقاالت

گزارش ها
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درصد مقام سوم را داراست و  %3مورد استناد و میزان استناد  40مساوی با  طوربه اهشیهما

 هیچ گونه استنادی به منابع الکترونیکی ندارند. هاکتابو  هانامهانیپا

 
 . میزان استناد به انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی6نمودار 

 . میزان استناد به انواع منابع الکترونیکی7جدول 

الکترونيکي

کتاب

0%

راهنما 

3%

پايان نامه

0%

مقاالت همايش ها 

3%

مقاالت

79%

گزارش ها

15%

کتاب

راهنما 

پايان نامه

مقاالت همايش ها 

مقاالت

گزارش ها

 الکترونیکی /چاپی منبع نوع

 درصد تعداد 

 %2 80 کتاب

 0 0 راهنما

 %8/0 40 نامهپایان

 0 0 هامقاالت همایش

 %97 5095 مقاالت

 %8/0 40 هاگزارش
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 5095 که مقاالت با دهدیمرا نشان  میزان استناد به منابع چاپی/الکترونیکی 5جدول 

 80با  هاو کتاب را داردبه منابع چاپی/الکترونیکی  بیشترین میزان استناد را %97و میزان  مورد

مورد  40مساوی با  طوربه هانامهانیپاو  هاگزارش در مقام دوم قرار دارد %2مورد و میزان استناد 

گونه استنادی هیچ  هاشیهماو مقاالت  راهنماهادر مقام بعدی قرار دارد و  %8/0و میزان استناد 

 به منابع الکترونیکی ندارند.

 . میزان استناد به انواع منابع اطالعاتی چاپی الکترونیکی7نمودار 

 . میزان استناد به انواع منابع چاپی الکترونیکی6جدول 

 مجموع نوع منبع

 درصد تعداد 

 %5/4 319 کتاب

 %6/0 40 راهنما

 %2/2 159 نامهپایان

 %6/0 40 هامقاالت همایش

 %89 6369 مقاالت

 %3/34 239 هاگزارش

 %100 5255 مجموع

80 0 40 0

5095

402% 0 0 0 97% 0
0

1000
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کتاب راهنما  پايان نامه مقاالت

همايش ها 

مقاالت گزارش ها

چاپي/ الکترونيکي تعداد
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 %100 7166 مجموع

 

 

 ی و چاپی الکترونیکیکیو الکتروناستناد به انواع منابع چاپی  زانیم .6نمودار 

 یریگجهینتبحث و 
به  ی واحد تنکابنعلمئتیهی اعضای هاشیگرابیشترین میزان درصد استناد در بین 

و کمترین میزان درصد استناد به گرایش پزشکی  %55پژوهشگران گرایش علوم پایه با 

 %12و  %33ی علوم انسانی و فنی مهندسی با میزان درصد استناد هاشیگرااختصاص دارد و 

علوم پایه در تولید علمی از تحرک و پویایی بیشتری نسبت  حوزه مقام سوم و چهارم را دارند.

 و حوزه استپزشکی برخوردار  ی فنی مهندسی و علوم انسانیهاحوزهی علمئتیهبه اعضای 

درصد و مقاالت زبان  98/88با  با بیشترین میزان درصد استناد به مقاالت زبان انگلیسی هیعلوم پا

و گرایش پزشکی با کمترین میزان درصد استناد به  مورد 9173و درصد  00/11فارسی را با 

 مورد 57 درصد با 57/11زبان فارسی  مقاالتدرصد و استناد به  47/89مقاالت زبان انگلیسی 

درصد و استناد به  98/88است و گرایش علوم انسانی با استناد به مقاالت زبان انگلیسی با 

0
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7000

مقاالت پایان نامهراهنماکتاب
همایش ها

گزارش هامقاالت
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فنی مهندسی با استناد به  شیو گرامورد  2333درصد و  01/11مقاالت زبان فارسی با میزان 

درصد و  05/11درصد و استناد به مقاالت زبان فارسی با میزان  95/88مقاالت زبان انگلیسی با 

 نیدر ب. انددادهبه خود اختصاص  هاشیگرامورد استناد مقام سوم و چهارم را بین  860با 

ی با بیشترین استناد به مقاالت زبان پزشکگرایش مختلف تنها گرایش  4ی علمئتیهاعضای 

اسویک، لنگستر، گارفیلد در تحقیقات خود به این انگلیسی است، گرچه پرایس و بیور، سار

شهرت و اعتبار  مسئلهبه خاطر  توسعهدرحالنتیجه رسیده بودند که دانشمندان کشورهای 

استناد به مقاالت  وی به چاپ برسانند المللنیبدر مجالت معتبر  خود رامقاالت  دهندیمترجیح 

ی است. با بررسی المللنیبه مجالت معتبر میزان استناد بیشتر ب دهندهنشانزبان انگلیسی 

همان محیط رشد و  و درریشه در غرب دارد  هارشتهاستنادهای موجود درواقع بسیاری از 

ی از ریگبهرهبالندگی کرده است و امروزه تخصیص اعتبارات کالن پژوهشی همراه با 

 جینتاتحقیقات از  نتایجی نوین مطالب متنوع و همچنین منعکس نمودن هایفنّاور نیترشرفتهیپ

موضوعی ریز و تخصصی باعث شده که  ٔ  نهیدرزمتحقیقات کلی گرفته تا تحقیقات بسیار دقیق 

ی خارجی، هازباندر میان  عالوهبهخود اختصاص دهند.  را بهاین منابع درصد باالیی از استفاده 

 بیشتری دارد. ما رواجزبان انگلیسی در کشور 

ین نگلیسی در باشکی با باال بودن میزان استناد به مقاالت زبان است، گرایش پز ذکرقابل

ی هاگاهیپابیشتر بودن مقاالت در  داراست. از علل این گرایش ممکن است هاشیگرا

ناد به مانعی در است درواقعبه زبان انگلیسی است. این امر  سی و اسکاپوساسآی، آیاسآی

ب به مقاالت زبان فارسی برای نویسندگان مقاالت است و این ناشی از عدم دسترسی مطلو

 ی آنان باشد.سازهینماضعف در  لیدلمقاالت فارسی زبان به 

یی، تنهابهاین امر، خود نشانگر چندین مطلب است. یکی آنکه منابع داخل کشور، 

از  جهیدرنتی دانشگاه آزاد واحد تنکابن نیست و علمئتیهجوابگوی نیازهای پژوهشی اعضای 

های خود استفاده نمودند. دوم اینکه، منابع منتشر شده در خارج از کشور برای پیشبرد پژوهش
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به  این درصد باالی استناد به منابع به زبان انگلیسی، نشان از تسلط نویسندگان این واحد

 ارجی در این پژوهش، زبان انگلیسی است(.منظور از زبان خدارد )ی خارجی هازبان

توان س مییی، به زبان انگلیسی است، پاتکا گریددرصد منابع سطح  90 باًیازآنجاکه تقر

منابع  خود از ی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، در نوشتن مقاالتعلمئتیهگفت که اعضای 

ع استفاده بیشتر از مناب الیلاند. یکی از دبیش از سایر منابع، بهره گرفته زبانیسیانگل

مورد نظر است که مقاالت مجالت را  های اطالعاتیها یا پایگاه، وجود نمایهزبانیسیانگل

کار  سازد. یکی دیگر از دالیل استفاده بیشتر از منابع انگلیسی، جنبه پژوهشی بودنمنعکس می

ست که مجموعه آید، این ااز سوی مخاطبان است. پیام دیگری که از این یافته بر می

برخوردار  های دانشگاه آزاد واحد تنکابن باید به نسبت بسیار بیشتری از منابع غیرفارسیکتابخانه

 باشد.

 مورد 6369وهشگران این دانشگاه، با ژمورد استناد پ در مقاالت مقاالت مورد استناد

 اند.هتصاص دادمورد استناد( را به خود اخ 7166درصد از کل استنادها ) %87/88استناد، 

با  ین میانگینااست و  %88ی میانگین استناد به مقاالت در میان کل استنادها طورکلبه

شد و مجالت سطوح تحصیالت تکمیلی دکتری و کارشناسی ار آموختگاندانشتوجه به رشد 

یر الت تا ساباال است و این نشانگر این نکته است که نویسندگان بیشتر به مقا تخصصی به نظر

 منابع توجه دارند.

یکی از مشکالت  هاکنگرهاست که کمتر بودن میزان استنادها به راهنما و  ذکرقابل

و  هاهکنگرمقاالت مطرح شده در  همچون استناد به منابع تازه و روزآمد ٔ  نهیدرزماساسی 

 ست.هاشیهما

شگاه ی دانعلمئتیهمسلم است این است که این نتیجه فرضیه پژوهش که اعضای  آنچه

. کندیمرا اثبات  کنندیمآزاد تنکابن در نگارش مقاالت علمی بیشتر به مقاالت نشریات استناد 

درصد و  3/3مورد و با  239با  هاگزارشدرصد میزان استناد و  4/4مورد و با  318کتاب با 

مورد  درصد مقام دوم و سوم و چهارم در بین منابع 2/2مورد و با درصد  160با  هانامهانیپا
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 هانامهانیپابه  استنادهاو از علل کمتر بودن میزان درصد  انددادهاستناد به خود اختصاص 

را در  هانامهانیپاو مراکز آموزشی، متن کامل  مؤسساتبسیاری از  ازآنجاکهگفت  توانیم

نسبت به سایر منابع کمتر است و این  هانامهانیپای به ریپذدسترس دهندینماختیار عموم قرار 

مقاالت پژوهشگران دانشگاه  آمدن دیپدسهم اندکی در  هانامهانیپامیزان کم درصد استنادها به 

 .کندیم دییتأمورد تحقیق را دارد 

سطح  مقایسه میزان استناد به منابع چاپی و الکترونیکی به تفکیک انواع منابع در

د واحد آزا دانشگاهمورد استناد در سطح خوداتکایی در  7166 یی نشان داد که ازاتکاگرید

مورد  1354درصد( به مواد چاپی استناد شده و منابع الکترونیکی،  7/7مورد ) 557تنکابن، 

خود  ( به32/73مورد استناد ) 5255ی، کیالکترون( را و منابع چاپی و درصد 89/18استناد )

 اختصاص دادند.

 دهدیمن یکی نشاه منابع چاپی و الکترونیکی و منابع چاپی / الکتروننتیجه نهایی استنادها ب

 و رویکرد منابع چاپی / الکترونیکی بیشتر از استناد به چاپی و الکترونیکی که استناد به

 منابع چاپی / الکترونیکی بیشتر است. به موردپژوهشی هاگاهیپانویسندگان 

اده کی استفسندگان از منابع چاپی /الکترونیو از علل این گرایش بیشتر ممکن است به نوی

ایجاد  الکترونیکی مانعی در استناد به مقاالت چاپی و استناد به مقاالت درواقعاین امر  .کنندیم

 .کندینم

یالت دانشجویان تحص ی وعلمئتیهمسلم است، نتیجه فرضیه پژوهش که اعضای  آنچه

تا  کنندیمد دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقاالت علمی بیشتر به منابع چاپی استنا تکمیلی

 .کندینمو آن را اثبات  کندیمی، را رد چاپ ریغمنابع 

ورد م 239د )بودر میان منابع چاپی مورد استناد، بیشترین میزان استناد، متعلق به مجالت 

مجالت  ه مقاالتتناد نیز، بیشترین میزان استناد باستناد(. در میان منابع الکترونیکی مورد اس

 ستناد(.امورد  5095میان منابع چاپی/ الکترونیکی ) ( دراستناد مورد 1075داشت )اختصاص 
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 119با  هانامهانیپامورد استناد،  199در میان سایر منابع چاپی مورد استناد، مقاالت با 

های بهبه ترتیب رت با هیچ مورد استناد، هاشیماهو مقاالت  هاگزارشمورد استناد، راهنماها، 

 اختصاص دادند. دوم تا پنجم را به خود

ه حد تنکابن، بی دانشگاه آزاد واعلمئتیهاستفاده کم از منابع چاپی در تحقیقات اعضای 

ی فارسی زبان، غنای هاتیساچند دلیل قابل توجیه است، پس از رواج اینترنت در کشور ما، 

تشکیل  زبانیسیانگلبیشتر مطالب موجود در اینترنت را منابع  ازآنجاکهنداشتند و  علمی چندانی

منابع  داد، بسیاری از دانشجویان به دلیل تسلط کافی به زبان انگلیسی، قادر به استفاده ازمی

جو در واز پژوهشگران با نحوه جست ، به دلیل آشنایی بسیارینیهمچن الکترونیکی بودند.

 هاآنهای مجالت الکترونیکی و همچنین وجود بسیاری از پایگاه ژهیوبههای اطالعاتی، پایگاه

 اپیجو در منابع چوی را بر جستکیالکترونجو در مجالت چاپی/وچاپی، جست صورتبه

 دادند.ترجیح می

با  کی مقاالتکه در میان منابع الکترونی دهدیممیزان استناد به منابع الکترونیکی نشان 

 199با ها زارشگبه منابع الکترونیکی دارد و  بیشترین میزان استناد را %79مورد و میزان  1075

مساوی  طوربه هاشیهماو مقاالت  راهنماهادر مقام بعدی قرار دارد و  %15مورد و میزان استاد 

هیچ  هاکتابو  هانامهنایپادرصد مقام سوم را داراست و  %3مورد استناد و میزان استناد  40با 

داد که  کی، نشانی میانگین استنادهای الکترونیبررس گونه استنادی به منابع الکترونیکی ندارند.

، کمترین میزان میانگین هاکتابو  هانامهانیپا، بیشترین و %79مورد و میزان  1075مقاالت با 

، %15ا ، به ترتیب بهاشیهماقاالت مو  ها و راهنماهاگزارشاند. استناد را به خود اختصاص داده

 های دوم تا سوم قرار دارند.در مرتبه ،40%

و  مورد 5095 که مقاالت با دهدیمنشان  ی چاپی/الکترونیکیاستنادهابررسی میانگین 

مورد و میزان  80با  هاو کتاب را داردبیشترین میزان استناد به منابع چاپی/الکترونیکی  %97میزان 

مورد و میزان استاد  40با  مساوی طوربه هانامهانیپاو  هاگزارش در مقام دوم قرار دارد %2استناد 
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گونه استنادی به منابع هیچ هاشیهماو مقاالت  راهنماهادر مقام بعدی قرار دارد و  8/0%

 الکترونیکی ندارند.

را به خود اختصاص داد.  تبه سومراد مورد استن 239های تحقیقاتی با گزارش طرح

ها و مراحل پیشرفت یک موضوع را هایی جریان مفصلی از پژوهشچنین گزارش ازآنجاکه

ستناد ادهند، استفاده زیاد از این منابع دور از انتظار نبوده است و حتی توقع میزان نشان می

های تحقیقاتی انجام ارش طرحقم، چون استناد به گزرفت. شاید این ربیشتری به این منابع می

های دهد، حاکی از این مطلب باشد که تعداد طرحشده در سطح دانشکده/دانشگاه را نشان می

 موضوع نکهیاتحقیقاتی انجام شده در دانشگاه آزاد واحد تنکابن، کم بوده است یا 

های ا طرحهای نوشته شده در این دانشگاه ارتباط همخوانی یا مشابهت زیادی بنامهپایان

های دهنده موضوعمه، اداطورمعمولبهپژوهشی انجام گرفته در این دانشگاه ندارند یا اینکه 

 های تحقیقاتی نیستند.پژوهشی طرح
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