فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و پنجم ،دورة جدید ،شمارة  ،26پیاپی  ،116تابستان 1394
(س)

تحلیل استنادی مآخذ رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ
دانشگاه الزهرا(س) در سالهای 1391-1380
مهناز مختاری اوغانی
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حجتاهلل حن راریجانی
شهال بختیاری

2
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تاریخ دریافت93/4/22 :
تاریخ تصویب93/9/2 :

چکیده

در پژوهش حاضر ،به دنبال شناخت الگوهای استناددهی و استفاده از

منااابا اعاتاااتی در نگاااره رسااالههااا بااهمنظااور شناسااایی ناازهااای

اعاتاتی و پژوهشی محققان درحوزۀ تاریخ ازعریق تحلال اساتنادی
پایاننامههای دکتری تاریخ در دانشگاه الزهارا (س) باودهایا  .نتاای

این تحقاق ،در تسهال فرایند پژوهش در این رشته ،بساار مؤثر است.

 .1کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسامی؛ mokhtarymahnaz@yahoo.com

 .2تضو هائت تلمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسامی واحد تهرانشمال؛ hamedahl@yahoo.com
 .3دانشاار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)؛ dr_shba@yahoo.com
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روه پژوهش ،از نوع مطالعۀ سندی (تحلال استنادی) است و جامعاۀ
آماااری مااوردمطالعااه ،شااامل تمااا منااابا مناادر در فهرساات منااابا

رسالههای دکتری تااریخ در دانشاگاه الزهارا (س) از ساال  1380تاا
سال  1391باوده اسات .در ایان پاژوهش 25 ،پایاانناماه باه صاور

استنادی بررسی شده و ابزار تحلاال دادههاا نار افازار مایرروساافت

اکسل باوده و درمجماوع ،حادود  5949اساتناد از ایان پایاانناماههاا
استخرا شده است.

بررسی نوع مناابا ماورداساتناد ،بااانگر آن اسات کاه از مجماوع 25

پایاننامۀ ماوردنظار ،کتاا هاا باا  79/61( 4736درصاد) اساتناد ،در

جایگاه پراساتنادترین مناابا و زباان فارسای باا  3414اساتناد (57/39
درصد) ،زبان غالب باوده و بعاداز آن ،زباان تربای باا  2035اساتناد
( 34/21درصد) در جایگاه دو منابا قرار گرفته است .گرایش ایران

اسامی با مااانگان  57/25ماورد ،باشاترین تعاداد اساتناد را داشاته و
ماانگان نا تمر کل کتا های مورداستناد در گرایش تاریخ اساا ،

 9/90سال و در گرایش تاریخ ایران اسامی 10/97 ،سال بوده است.
ماانگان نا تمر کل نشریا مورداساتناد در گارایش تااریخ اساا ،

 7/95سال و در گرایش تاریخ ایران اسامی 8/62 ،سال باوده اسات.

براساس یافتههای پژوهش ،کتا ها اصلیترین قالب فازیری درماان
منابا مورداستناد هساتند و اساتناد باه کتاا هاا و مقالاههاای تاللافی،

باشاز کتا ها و مقالههای ترجمه یا گردآوریشده صاور گرفتاه

اساات .کتااا هااا و نشااریا فارساای مااورداسااتناد ناااز روزآماادتر از

کتا ها و نشریا تربی و التان بودهاند.

واژههای کلیدی :تحلال استنادی ،کتا سنجی ،نا تمر ،مناابا و
مآخذ ،نشریا هسته ،گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س).
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 .1مقدمه

رسالههای دانشجویان مقطا دکتری ازجمله منابا موجود در کتابخانههای دانشگاهی هساتند
که در کمک به محققان و متخصصان رشتههاای مختلا  ،نقشای اساسای دارناد و ویژگای
ژرفنگری و محدودبودن دامنۀ کار پایاننامهها ازلحاظ پژوهش ،حائز اهمات فاراوان اسات؛
از این روی ،الز است پایاننامهها را از دو دیدگاه بررسای کناا  :یرای باهتناوان مادارک
مفاد پژوهشی و دیگری بهمثابۀ ناوتی کتابشناسای تخصصای باهاتتباار مآخاذ پایاانی آنهاا
(مظفری غربا و فدایی تراقی و حرّی.)16 :1384 ،
یری از مه ترین ابزارها بارای ارزیاابی کاار پژوهشاگران و آگااهییاافتن از انتشاارا

جدیااد ،اسااتفاده از روه کتااا ساانجی و بررساای اسااتنادهاساات .ساندیسااون( 1حاارّی و
شاهبداغی )3-2 :1388 ،معتقد است استناد ،باانگر آن است که نویسانده مایخواهاد رابطاۀ
ماان مدرکی را که در دست دارد با نوشتهای دیگار نشاان دهاد .کامپانااریو( 2تبدالمجااد و

نوروزی )74 :1387 ،از استنادها بهتنوان یادداشتهای موجود در متن اصلی یک اثر تلمای
یاد کرده که یک ارجاع کتابشناختی به اثری انتشاریافتاه مایدهاد کاه ایان مرجاا ازساوی
نویسنده استفاده یا نقلقول شده است.

در فرهنگ بزرگ سخن« ،استناد» بهمعنای مادرک و مااک قاراردادن چاازی و آن را

پشتوانۀ تمل یا گفتۀ خود کردن است (انوری.)390 :1381 ،

بررسی استناد به ما امران میدهد داناش تاازه کشا شاده را ترضاه و بادین صاور ،
اولویتها را تعااان کناا (داورپنااه .)87 :1384 ،واژۀ ( Bibliometricsکتاا سانجی) از
ترکاب دو واژۀ  Biblioبهمعنای «کتا » و  Metricبهمعنای «سنجش» بهوجود آمده است.
واژۀ «بابلاو» از کلمۀ التان «بابلاون» ،معادل «بابل» یا «بابلوس» بهمعنای کتا گرفتاه شاده و
بابلوس ،شهری در فناقاۀ قدی و محل دادوستد و صدور کاغذ بوده است .واژۀ «متریرس»،
تل اندازهگاری را مشخص میکند و از کلما التان  Metricusیا  Metrikosباهمعناای
اندازهگاری مشتق شده است (سنگوپتا.)77 :1992 ،3

1. Sandison
2. Companario
3. San Gupta
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کتابساانجی ،1شاااوهای اساات باارای مطالعااه ،بررساای و ارزیااابی کم ایِ متااون تلماای بااا
بهکارگاری روههای آماری در متون مضبوط و منابا آنها؛ به بااان ساادهتار ،باا شاماره
انتشارا تلمی و استنادهای متعلق به آنها و کاربرد تحلالهای آماری در منابا متاون یاک
رشتۀ تلمی ،در یک گروه آموزشی ،دانشرده ،دانشگاه تا سطوح ملی و بانالمللی میتاوان
متون تلمی را ارزیابی و باا یرادیگر مقایساه کارد (تصااره .)66 : 1376 ،باهگفتاۀ حارّی

( ،)616 :1381مطالعۀ استنادی یا تحلال استنادی ،2یری از متداولترین فناون کتاا سانجی
اساات کااه در آن ،قواتااد حاااک باار رابط اۀ ماااان ماادرک اسااتناددهنااده (مااتن) و ماادرک
مورداستناد (سند) جستوجو و مطالعه میشود .کش

گرایش نویسندگان متاون تلمای در

استفاده از انواع محملهای اعاتاتی (کتاا  ،مقالاه ،گازاره و )...و تشاخاص روزآمادی
منابا مورداستفادۀ نویسندگان ،از مه ترین کاربردهای تحلاال اساتنادی اسات کاه ازعریاق
آن ،رفتار استنادی پژوهشگران یک حوزه شناسایی میشود و تصما گاری بهتار در فرایناد
مجموتهسازی کتابخاناههاا و ترضاۀ خادما ناشای از آن را درپای دارد (حارّی و نشااط،
 .)1381یری از منابا تلمیای که میتوان با استفاده از روه تحلال اساتنادی ،آن را تحلاال
و ارزیابی کرد ،رسالههای دانشجویان دورۀ دکتری است .اتتبار پژوهشی پایانناماههاا از دو
نظر موردتوجه قرار میگارد :یری ماهات مسئلۀ تحقااق و دیگاری مناابا رساالههاا؛ از ایان
روی ،دانشجو در تدوین رسالۀ خود ،ناگزیر است برای یافتن سابقۀ کار یاا شاواهد تحقااق،
متون و منابعی را جستوجو و از آنها استفاده کند که گاه از چش دیگران دور مایمانناد.
رویآوردن به اسناد و مدارکی که شناسایی و دستاابی به آنها باا دشاواری صاور گرفتاه
است ،سبب میشود فهرست مآخذ رسالهها منبعی بساار باارزه برای آگاهییاافتن از متاون
مربوط به موضوتی کاماً محدود باشد؛ باه هماان دلاال ،در معرفای کتابشناسای هاایی کاه
استفاده از آنها مفاد و بلره ضروری است ،فهرست مآخذ رسالهها در صدر منابا پاشنهادی
قرار دارد .همان ویژگی سابب شاده اسات رساالههاا از دو دیادگاه در رشاتههاای مختلا
دانشگاهی و پژوهشی موردتوجه قرار گارند :یری بهتنوان مدرک مفاد پژوهشی (باهاتتباار
متن تحقاق) و دیگری بهمثابۀ نوتی کتابشناسی تخصصی (بهاتتباار فهرسات مآخاذ پایاانی)
1. Bibliometrics
2. Citation Analysis
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(حرّی .)226 :1372 ،از عرفی ،باهگفتاۀ جاان 1و هروبال( 2پورشاعربا ،)8 :1375 ،،مآخاذ
رسالهها عافی گساترده از تاقاههاای تحقاقااتی را ایجااد مایکناد و از ایان عریاق ،ماازان
کارایی ،توانایی و همچنان تازگی و تمق مجموته (کتابخاناه) را باازمایتاباناد؛ بناابراین باا
استفاده از تحلال استنادی رساالههاا مایتاوان ماواد و مناابا معتبار در یاک زماناۀ خاار را
شناسایی کرد.
 .2بیان منئله

دانشجویان و اتضای هائتتلمی دانشگاهها برای انجاا دادن پاژوهشهاای خاود ،باه مناابا

اعاتاتی گوناگون نااز دارند و یری از ماکهای مه برای تهااۀ مجموتاهای مناساب در
کتابخانههای دانشگاهی ،درنظرگارفتن ناااز واقعای مراجعاان اسات؛ اماا باا توجاه باه رشاد
روزافزون و مهارناپذیر تولادا تلمی ،افازایش قامات مناابا اعاتااتی و محادودیتهاای
مالی ،کتابخانههای دانشگاهی ،قادر به تهاۀ تما منابا موردنااز جامعۀ استفادهکننده از مناابا
خود ناستند؛ از این روی ،کتابداران برآناند تا با صر ،هزینۀ کمتر ،بهترین و مناسابتارین
منابا را دراختاار مراجعان قرار دهند؛ بنابراین ازجملاه مساائلی کاه ایان کتابخاناههاا باا آن،
مواجهاند ،تعاان مواردی همچون پراستفادهترین متاون و مناابا ،پرکااربردترین محمالهاای
اعاتاااتی و ناااز مااازان روزآماادی منااابا موجااود اساات .اسااتفاده از روههااای رای ا در
کتابسنجی و ازجمله تحلال استنادی میتواند در این کار به کتاباداران کماک کناد .تحلاال
استنادی ،کاربردهایی فراوان دارد که ازجمله آنها میتوان مواردی همچون تشاخاصدادن
گرایش نویسندگان متون تلمی در اساتفاده از اناواع محمالهاای اعاتااتی (کتاا  ،مقالاه
نشریه ،گزاره و ،)...بررسی مازان تازگی یا کهنگی منابا ماورداساتناد نویساندگان ،تعااان
پراستنادترین مؤلفان ،تعاان متون و منابا هسته و پرکاربرد در حوزههای موضوتی مختلا ،
تباان الگوی اساتفاده از اناواع مناابا در فهرسات مناابا و سااساتگذاری در مجموتاهساازی
کتابخانهها را ذکر کرد .در پژوهش حاضر ،با اساتفاده از روه تحلاال اساتنادی ،مطالعاهای
هدفمند در این حوزه انجا دادهای .
1. Jean
2. Herubel
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بنااابراین در پااژوهش حاضاار ،بااهدنبااال آن بااودهایا کااه بااا اسااتفاده از تحلااال اسااتنادی
رسالههای دکتری گاروه تااریخ دانشاگاه الزهارا (س) ،الگاوی رفتاار اساتنادی دانشاجویان
دکتری این گروه در چگونگی استفاده از منابا تلمی را تحلال و مناابا پراساتناد را بررسای
کنا و بدین ترتاب ،به پژوهشگران ،دانشجویان و کتابداران کتابخانۀ تخصصای ایان گاروه
در تهاۀ مجموتهای متناسب با ناازهای کاربران خود یاری رسانا  .انتخاا تعاداد رساالههاا
براساس تاریخ دفاع از آنها تا پایاز  1392صور گرفته است .باهدلاال وجاود دو گارایش
تاریخ اسا و تاریخ ایران اسامی در باشتر دانشگاههاای مجاری دورۀ دکتاری در کشاور،
بررسی آنها میتواند نمونه و مدخلی برای بحث دربارۀ استناددهی در مقطا دکتاری رشاتۀ
تاریخ بهعور تا باشد.
 .3پیشینۀ پژوهش

پرداختن به تحلال استنادی در خاار و داخال کشاور ،هماواره از حاوزههاای ماوردتاقاۀ
گروههای دانشگاهی بوده است و بسااری از محققان در این زماناه آثااری پدیاد آوردهاناد؛
مانند :کریماان مزیدی ( )1381در مقالۀ «تحلال استنادی مآخاذ پایاان ناماههاای کارشناسای

ارشد رشتۀ تحصالی آبااری دانشاگاه هاای شاهاد چماران اهاواز ،تهاران و فردوسای مشاهد
(»)1377-1367؛ آژیده ( )1381در تحلال استنادی مآخذ پایاانناماههاای کارشناسای ارشاد
رشااتۀ تحصااالی زبااان و ادباااا فارساای دانشااردۀ ادباااا دانشااگاه تهااران ()1376-1370؛
احمدزاده ( )1384در تحلال استنادی مآخذ پایان ناماه هاای دکتارای شهرساازی و معمااری
دانشردۀ هنرهای زیبا :ابتدا تا پایان سال 1381؛ تصاویری قمصاری و جهااننماا ( )1385در
مقالۀ «تحلال استنادی پایاننامههاای پژوهشاگران پژوهشاردۀ مهندسای جهااد کشااورزی»؛
صابری و نارخواه ( )1387در تحلال استنادی مآخذ پایاننامههای دکتری تلو کتاباداری و
اعاعرسانی دانشگاه آزاد اسامی -واحد تلو و تحقاقا ؛ حداد ( )1388در مقالۀ «تحلاال
استنادی مآخذ پایاننامههای دکتری ارتباعا دانشردۀ تلاو اجتمااتی و ارتباعاا تاماه
عباعبایی»؛ فر پهلو و زمانی ( )1389در تحلال اساتنادی مآخاذ پایاانناماههاای کارشناسای
ارشد حوزۀ شامی دانشگاه شهاد چمران اهواز و دانشگاه شاراز در ساالهاای 1387- 1380؛
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ایزدی ( )1389در تحلال استنادی و تعاان منابا اثرگذار در پایاننامههای کارشناسای ارشاد
معماری دانشگاه آزاد اسامی واحد همادان در ساالهاای 1386-1379؛ پنااهی ( )1390در

تحلال تطباقی استنادهای پایانناماههاای دکتاری روانشناسای تماومی دانشاگاههاای تاماه
عباعبایی و تربات مدرس عی سالهای 1390-1389؛ گاودن )2001( 1در تحلاال اساتنادی

پایان نامههای دکتری رشتۀ تحصالی شامی در دانشگاه ایالتی اوهایو؛ نصار و کومار ()2011

در تحلال استنادی پایاننامههای دکتری ارائهشده به گروه اقتصاد دانشاگاه اساامی تلاجاار

هند 2عی سالهای 2010-1990؛ فاشی ( )2012در تحلال استنادی پایاننامههای موجاود در
دانشردۀ اقتصاد کشاورزی دانشگاه فدرال آکور ناجریه؛ بورمن 3و شا )2011( 4در تحلاال

استنادی پایاننامههای حقوق ارائاهشاده باه دانشاگاه دهلای .5هماانگوناه کاه مایباناا  ،در
رشته های مختل  ،تحلال استنادی صور گرفته است؛ اما بهسبب ماهات تحقاقمحوربودن
رشتۀ تاریخ و تراۀ بساار زیااد آن بار داده هاای مناابا تااریخی و باهویاژه مناابا موجاود در
کتابخانهها ،لزو تحلال استنادی در این رشته ،باشتر احساس میشود.
 .4هدفهای پژوهش

هد ،اصلی از این پژوهش ،شناخت الگوهای اساتناددهی باه مناابا اعاتااتی و اساتفاده از

آنها برای انجا دادن تحقاقا تلمی ،نگاره مقالهها و پایاننامههای دکتاری رشاتۀ تااریخ
در دانشگاه الزهرا (س) با تراه بر روه تحلال اساتنادی رساالههاای موجاود اسات و بادین
وساله میتوان به شناخت هرچه باشتر ناازهای اعاتاتی محققان دست یافت.
 .5پرسشهای پژوهش

برای رسادن به هد،های پژوهش ،پرسشهایی دربارۀ توزیا فراوانی استنادها از نظر شارل

فازیری و پراکندگی زبانی مناابا ماورداساتناد ،مااانگان تعاداد اساتنادهاا در هار پایاانناماه
1. Gooden
2. Aligarh Muslim Universtiy, India
3. Burman
4. Sheela
5. University of Delhi
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بهتفراک گرایش تحصالی ،توزیا فراوانای اساتنادها ازنظار قالاب کتاا و مقالاه (تاللا ،
ترجمه یا گردآوری) ،پربسامدترین کتا ها و نشریههای فارسای ،تربای و التاان ،و تعااان
نا تمر کتا های فارسی ،تربی و التان در پایاننامههای موردبررسای باهتفرااک گارایش
تحصالی مطرح کرده و در پاسخگویی به پرسشهای پژوهش کوشادهای .
 .6واژگان تحقیق

در این پژوهش ،از واژگانی بدین شرح استفاده شده است:

 .6-1منابع اطالعاتی

تعریا

مفهااومی ایاان اصااطاح ،تبااار اساات از ه ارگونااه سااند یااا ماادرک مرتااو یااا

غارمرتو که شامل نوتی اعاع باشد (سلطانی و راستان.)395 :1379 ،
بهلحاظ تعری

تملااتی ،در این پژوهش ،منظور از منابا اعاتاتی ،آن دساته از مناابعی

است که در پایاننامههای موردمطالعه ،به آنها استناد شده اسات .ایان مناابا تباار اناد از:
کتا ها ،مقالهها ،نشریهها ،پایاننامههاا و رساالههاا ،مقالاههاای ارائاهشاده در کنفارانسهاا،
عرحهای پژوهشی ،جزوههای درسی ،و سایتها ،گزارهها ،اسناد دولتی ،روزناماههاا ،و
المعارفها.

مدخلهای دانشنامهها و دایرة
 .6-2منابع (مآخذ)

در حوزۀ تعری

مفهاومی ،کتابشناسای ،کتابناماه یاا مناابا و مآخاذ تباار اسات از ناا و

مشخصا کتا ها و دیگر مواد خواندنی بهصور فهرستی که معماوالً در آخار کتاا هاا
قرار میدهند (سلطانی و راستان.)338 :1379 ،
بهلحاظ تعری

تملااتی ،در این پژوهش ،منابا (مآخذ) تبار است از کلاۀ کتاا هاا،

نشریا  ،پایاننامهها و رسالهها ،عرحهای تحقاقاتی ،صافحا و  ،مقااال ارائاهشاده در
کنفرانسها و ناز نسخههای خطی که در تهاۀ رسالههای دانشجویان از ساال  1380تاا 1391
( 25رساله) از آنها استفاده شده و فهرستشان در آخر رسالهها آمده است.
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 .6-3نیمعمر

مفهومی ،نا تمر باه ماد زماانی اعااق مایشاود کاه نامای از کال مناابا

بهلحاظ تعری

استنادشده در آن مد انتشار یافته باشد .هرچه عول این مد کمتر باشد ،اساتناد باه مناابا
روزآمد باشتر است و برترس ،هرچه عول این مد  ،باشتر باشد ،استناد به مناابا روزآماد،
کمتر خواهد بود (سنگوپتا .)1379 ،نا تمر به ارزه مدرکی معان با ک کاردن ساال نشار
آن از ماانۀ سالهای نشر مدرکی تعاان مای شاود کاه باه آن اساتناد کاردهاناد (تامورخاانی،
.)36 :1381
بهلحاظ تعری

تملااتی ،در این پژوهش ،منظور از نا تمر ،مد زمانی است که نامای

از کتا ها و نشاریا ماورداساتناد در رساالههاای دانشاجویان از ساال  1380تاا 25( 1391
رساله) موردمطالعه در آن مد انتشار یافتهاند.
 .6-4نشریات هنته
بهلحااظ تعریا

مفهاومی ،در هار موضاوع ،دو گاروه از نشاریا وجاود دارناد :نخسات،

نشریا هسته یا مرکزی که باشترین بهرهبرداری از آنها صاور گرفتاه و تعاداد مقااالتی
که در آن موضوع منتشر میشود ،زیاد اسات؛ بناابراین ،اساتفاده از آنهاا باهمراتاب بااشاز
دیگر نشریا در آن موضوع است؛ دو  ،نشریاتی که تعداد مقالهها و مازان بهرهبارداری از
آنها ک است و به آنان نشریا ماوراء هستۀ مرکزی میگویند (اکبری.)17 :1387 ،
بهلحاظ تعری

تملااتی ،در این پژوهش ،منظور از نشریا هساته ،آنهاایی اسات کاه

باشترین مازان استنادها را به خود اختصار دادهاند.
 .6-5تحلیل استنادی
بهلحاظ تعری

مفهومی ،تحلال استنادی ،یری از روههای کمی اسات کاه بارای ارزیاابی

متون تلمی براساس شماره استنادهای تعلقگرفته به آن متاون اساتفاده مایشاود (تصااره،
.)34 :1377
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ازمنظر تعری

تملااتی ،در ایان پاژوهش ،تحلاال اساتنادی تباار اسات از بررسای و

شماره ارجاعها در رسالههای دکتری دانشجویان رشتۀ تاریخ دانشگاه الزهرا (س) از ساال
 1380تا سال  1391باه اناواع مناابا اعاتااتی ،اتا از کتاا هاا ،مقالاههاای چاا شاده در
نشاریههاا ،پایاانناماههاا و رساالههاا ،عارحهاای پژوهشای ،مجموتاهمقااال ارائاهشااده در
کنفرانسها ،اسناد ،گزارهها ،و سایتها و مارروفال ها.
 .7روش پژوهش

در پژوهش حاضر ،از روه تحلال استنادی که یری از روههاای کتابسانجی اسات ،بارای

گردآوری دادهها استفاده شده اسات .واژۀ «کتابسانجی» را نخساتان باار ،بریچاارد)1969( 1

بهکار برد .بهتقادۀ وی ،کتابسانجی تباار از کااربرد روههاای آمااری و ریاضای بارای
بررسی چگونگی نشر کتا ها ،مقالهها و دیگر ابزارهای تبادل افرار انسانی و شاوۀ اساتفاده
از آنهاست .یری از روههای پراستفاده در کتابسنجی ،روه تحلال استنادی است کاه در
آن ،متون تلمی براساس شماره استنادهای تعلقگرفته به آنها ارزیاابی مایشاوند .فرضای
که بنااد روههای مختل

تحلال استنادی قرار گرفته و احرامی متنوع را سابب شاده ،ایان

است که بان سند و ماتن ،ناوتی رابطاۀ محتاوایی وجاود دارد و ماتن ،کا وبااش باه هماان
موضوع ساند مایپاردازد (حارّی .)1362 ،در پاژوهش حاضار ،باا اساتفاده از روه تحلاال
اسااتنادی باارای بررساای رسااالههااای دانشااجویان دکتااری تاااریخ در دانشااگاه الزهاارا (س)
کوشادهای ناازهای اعاتاتی دانشجویان و رفتارهای استنادی آنها را تحلال کنا .
 .8جامعۀ آماری پژوهش

در این پژوهش ،جامعۀ آماری را کلاۀ منابا ماورداساتناد در رساالههاای دکتاری تااریخ در
دانشردۀ ادباا  ،زبانها و تااریخ دانشاگاه الزهارا (س) کاه باان ساالهاای  1391-1380از
آنها دفاع شده است ،تشرال میدهند که درمجماوع ،شاامل  5949اساتناد در دو گارایش

1. Pritchard
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رشتۀ تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در مقطا دکتری (نخست ،تاریخ اسا و دو  ،تاریخ ایران
اسامی) هستند.
 .9ابزار جمعآوری اطالعات

در ایاان پااژوهش ،جماااآوری دادههااا بااا حضااور در کتابخاناۀ دانشااگاه و مشاااهدۀ مسااتقا

رسالهها انجاا شاده اسات .بارای تحلاال دادههاا ،تماامی ماوارد اساتخرا شاده در مرحلاۀ
گردآوری دادهها به نر افزار  Microsoft Excelانتقال یافت و در ایان نار افازار ،دادههاا
براساس فالدهای موردنظر از رسالههاا در ساتونهاای مجازا مرتاب شادند؛ ساپس فراوانای،
درصد فراوانی ،ماانگان و دیگر موارد استخرا و براساس آنها جدولهایی ترسا شد.
 .10بخش نظری

تحلال استنادی ،کاربردهای بساار دارد و از ساال  . 1963باهصاور هاای گونااگون از آن
استفاده شده است که مه ترین آنها تبار اند از :بهبود کنترل کتابشناختی متون رشتههاای
مختل  ،تعاان منابا هسته ،گروهبنادی مناابا ،ردگااری گساتره اندیشاههاا و رشاد متاون
تلمی ،پاشبانی روند انتشارا  ،تباان الگاوی اساتفاده از اناواع مناابا در فهرسات مناابا ،و
سااستگذاری برای مجموتهسازی کتابخانهها و مراکاز اعااعرساانی (حارّی.)619 :1381 ،
ارزیابی کمی و کافی دانشمندان ،انتشارا و مؤسسا تلمی ،مطالعۀ توسعۀ تاریخی تل و
فناوری جستوجو و ارزیابی اعاتا  ،ترسا موضوتی رشتههای مختلا  ،مطالعاۀ تااریخ
تل  ،شناسایی روابط بان مجلهها ،کش

گارایشهاای نویساندگان مقالاههاا در اساتفاده از

منابا اعاتاتی متفاو  ،تعاان مازان روزآمدی منابا و نویسندگان پراستناد استفاده میشاود
(تبدالمجاد.)82 :1386 ،
بیتردید ،چنان تحلالی اشرالهایی ه دارد که باشتر به دو بخش مربوط میشوند:
الف) اشکالهای مربوط به رهر

 :در ایان حاوزه ،فار

ایان اسات کاه مااان ماتن و

سند(های) آن ،نوتی رابطۀ مفهومی وجود دارد؛ درحالی که درواقا ،تواملی دیگر ،مؤلا
مقاله را خواسته یا ناخواسته ،به تصما گاری دربارۀ نوع مآخذ مقالاۀ خاود وادار مایکنناد؛
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مانند استنادنرردن به مقاال پاشان؛ آگاهنبودن از وجود مقاال مه که در حرکت تلمای
یک حوزه سه داشتهاند بهدلاال ناآشانایی مؤلا

باا زباان اصالی یاک مقالاه؛ تاقاههاای

شخصی نویسنده در استناد به آثار پاشاان و وجاود مناابعی همچاون نمایاۀ اساتنادی تلاو و
همزادانش در غر (زیرا مؤل

یقان دارد برای راهیافتن به این نمایه باید باه آثاار برزگاان

حوزۀ مورد نظر خود یا حوزههای مجاور استناد کند)؛ مقادکردن نویسندگان به محادودیت
ذکر منابا بهدلال دشواری بازیاابی مقالاه ازعریاق مآخاذ ازجاناب برخای نشاریا (حارّی،
.)299 :1372
ب) اشکالهای مربوط ب روش :از آنجاا کاه در تحلاال اساتنادی ،باشاتر ،از روههاای
کمی و آماری استفاده میشود ،از برخی مسائل ناز غفلت میشود که ازجمله آنها میتوان
موارد زیر را نا برد:
 استفاده موردتوجه قرار نمیگارد؛ یعنی مشخص نمیشود آیاا نویساندۀ مقالاه،
متن اعاتا مقالۀ ملخذ را رد یا آنها را تلیاد کرده است.
 در هاچیک از روههای پاشان مشخص نمیشود کدا جنبه از ملخذ در ماتن
منعرس شده است .ممرن است یک ملخذ در چند مقاله اساتفاده شاود؛ ولای
یری از مفاها آن بهره برده ،دیگری روه آن را اقتباس کرده و نفار ساو از
نتای آن ،بهرهمند شده باشد.
 گاه کش

نقل باواسطه یا بیواسطه در مقالههای تلمی ،چندان سااده ناسات؛

زیرا نویسندۀ مقاله ،ممرن است از یک یا چناد منباا پاشاان ،ازعریاق مناابعی
دیگر که واسط محسو میشوند ،استفاده کند؛ ولای باهصاور مساتقا باه
منبا اصلی استناد کند؛ بدون آنره ناامی از آن منباا واساط ذکار کناد؛ بادین
ترتاب ،برخی حلقههاای زنجاارۀ اساتناد ،مقاا واقعای خاود را در ایان شابره
بهدست نمیآورند.
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در پایان ،ذکر این نرته الز است که استفاده از تحلال استنادی بااینره امروزه در غر
روا یافته ،تنها زمانی قابل دفاع است که مسلّ باشد رابطۀ مااان ساند و ماتن ،صارفاً ازناوع
تلمی است و هاچ یک از توامل جنبی که ممرن است از شخصیترین تصما گااریهاا تاا
تناصر زبانی ،جغرافاایی ،اجتمااتی و ...را شاامل شاود ،در ایان حاوزه دخاال نباوده اسات
(حرّی.)301 :1372 ،
 .11انواع تحلیل استنادی

از آغاز پادایش روه تحلال استنادی ،پژوهشهاای فاراوان در ایان زماناه صاور گرفتاه
است؛ البته در این پژوهشها فقط به رابطۀ ماان سند و متن توجه نشاده؛ بلراه بارمبناای ایان
رابطه و با توجه به فر

اینگونه تحلالها ،روابط ماان خود «متن»ها یا «سند»ها ناز موضاوع

پژوهشهای بساار بوده و اساس راهحلهایی برای گازینش متاون بنااانی و کشا

معتبار از

نامعتبر قرار گرفته است؛ به همان سبب و برای سهولت بررسی اینگونه پژوهشها مایتاوان
آنها را از لحاظ شاوۀ تمل ،به دو گروه تماده ،شاامل تحلاال اساتنادی تماودی و تحلاال
استنادی افقی تقسا کرد (حرّی .)618 :1381 ،در اینجا ،هریک از این دو گاروه را معرفای
میکنا :
الف) تحليل استنادی عمودی :غار

از کشا

قواتاد حااک بار رابطاۀ ماتن و زنجاارۀ

استناد ،آن است که یری از فعالاتهایی که در آن حوزه و باا اساتفاده از ایانگوناه تحلاال
صور میگارد ،تعقاب یک اندیشه ازعریق ردگااری اساتنادها بارای رساادن باه نخساتان
عراح یک فرر یا بدتت در یک حوزۀ تلمی و بهقولی ،بهمنظور اساتفاده در تادوین تااریخ
تلو است.
در این روه ،فر

بر آن است که تمل استناد ،سبب مایشاود خواساته یاا ناخواساته،

شبرهای مااان اساا( ،اساناد) و اخاا( ،متاون) در یاک زماناه پدیاد آیاد .هار باار کاه
نویسندهای به مقالههای پاشان استناد میکند ،نهتنها بر حج انتشارا آن زماناه مایافزایاد؛
بلره بر بافت شبرۀ ارتباعی آن زمانه ناز اثر میگذارد .اثرگذاری در اینجا بهمعناای حضاور
یک مدرک در سااهۀ مآخذ آثاری است کاه بعاداً در آن زماناه منتشار شاده اسات؛ بادین
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ترتاب ،ارزه یک مقالۀ تلمی برمبنای تالثار در مقالاههاا و نوشاتههاای بعادی (حضاور در
مجموتۀ مآخذ آنها) تعاان میشود (حرّی.)295 :1372 ،
ب) تحليل استنادی ارقي :منظور از این گوناه تحلاال ،کشا

رابطاۀ احتماالی مااان خاود

مآخذ (سندها) یا خود مقالهها (متنهاا) اسات .اگار بپاذیری مااان یاک مقالاه و مآخاذه،
رابطهای برقرار است ،به این نتاجه میرسا که اگر دو مقاله دارای مآخذ مشترک باشاند یاا
دو ملخذ در مقالههایی ،پاوسته درکنار یرادیگر اساتفاده شاوند ،بایاد مااان آن دو مقالاه باا
یردیگر و این دو مآخاذ باا ها ازلحااظ موضاوتی ،شاباهتی موجاود باشاد .حالات اول را
«اشتراک در ملخذ» و حالت دو را «اشتراک در متن» مینامند (حرّی.)618 :1381 ،
 .12جمعبندی

مرور پژوهشهای انجا شده در داخل و خار کشور نشان میدهد در باشتر این پژوهشهاا
شرل فازیری ،زبان ،تاریخ انتشاار ،مااانگان تعاداد اساتنادها و ناا تمار مناابا ماورداساتناد

بررسی و مطالعه شده است؛ تاوهبر آن ،پراستنادترین مؤلفان و منابا تعاان شدهاند.
بهعور کلی ،هد ،تمده از این پژوهشهاا شاناخت الگوهاای اساتناددهی و اساتفاده از
منابا اعاتاتی در انجا دادن پژوهشهای تلمی ،و نگاره مقالهها و رسالهها بوده است که
به شناسایی هرچه باشتر ناازهاای اعاتااتی محققاان کماک مایکنناد .در هاریاک از ایان
پژوهشها سعی شده است با شناخت هرچه باشاتر گاروههاای مختلا

پژوهشاگر از عریاق

مطالعۀ الگوهای استناددهی آنها ،چش انداز روشنتری از ناازهای اعاتاتی آنان باهدسات
آید .این پژوهشها باشتر در محاطهای دانشگاهی باا تلکااد بار پایاانناماههاا و رساالههاای
دانشجویی (در مقطا تحصاا ترمالی) انجا شدهاند؛ زیارا ایان مناابا از مها تارین آثاار
پژوهشی محسو میشوند .در پژوهش حاضر ها بارمبناای مباحاث نظاری و پاشاانههاای
ذکرشده ،تحلال استنادی پایاننامههای دکتری تاریخ در دانشردۀ ادباا  ،زباانهاا و تااریخ
دانشگاه الزهرا (س) بهمنظور بررسی متغارهای موردنظر صور گرفته است؛ بادین منظاور،
با استفاده از روه تحلال استنادی ،همۀ استنادهای ذکرشده در مآخذ این رسالههاا باهلحااظ
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استنادی تحلال شده است تا شرل فازیری ،زبان ،نا تمر ،وضاعات تاللا

و ترجماۀ مناابا

مورد استناد و ناز پراستنادترین کتا ها و نشریا تعاان شوند.
 .13یافتهها

در رشتۀ تحصالی تاریخ ،در گرایش ایران اساامی ،از مجماوع  3117اساتناد 2249 ،اساتناد
( 72/15درصد) و در گرایش تااریخ اساا  ،از مجماوع  2832اساتناد 2487 ،منباا (87/81
درصد) ازنوع کتا بوده است؛ بهعوری که در این دو گارایش ،از مجماوع  5949اساتناد،
کتا ها با  4736استناد ( 79.61درصد) ،تمدهترین منبا مورداستناد در این رشاتۀ تحصاالی
بااوده و پااساز آن ،نشااریههااا بااا  463اسااتناد ( 7/78درصااد) و اسااناد بااا  327اسااتناد (5/49
درصد) ،بهترتاب در رتبههاای دو و ساو قارار گرفتاهاناد؛ همچناان کمتارین اساتنادها باه

رسالهها (دوازده استناد ،معادل باست درصد) بوده است.
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شکل  .1توزیع فراوانی میزان استناد بر اساس شکل فیزیکی منابع مورد استناد
در رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ ،گرایش اسالم و ایران اسالمی،

دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380
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جدول  .1توزیع فراوانی میزان استناد بر اساس شکل فیزیکی منابع مورد استناد در
رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ ،گرایش اسالم و ایران اسالمی،

دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380

در رشتۀ تاریخ ،گرایش اساا  ،زباان تربای باا  1522اساتناد ( 53/74درصاد) از 2832
استناد ،زبان غالب در منابا مورداستناد باوده اسات .پاساز آن ،مناابا فارسایزباان باا 1093
استناد ( 38/59درصد) و منابا انگلاسی زبان با  207استناد ( 7/31درصد) در رتبههای بعادی
قرار گرفته اند .در گرایش تاریخ ایران اسامی ،زبان فارسی با  2371استناد ( 76/07درصاد)
و منابا تربیزبان و انگلاسایزباان باهترتااب باا  513اساتناد ( 16/46درصاد) و  218اساتناد
( 6/99درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
درمجموع ،در پایاننامههای مربوط باه ایان دو گارایش ،زباان فارسای باا  3464اساتناد
( 58/23درصد) از مجموع  5949استناد ،زبان غالب در منابا مورداستناد بوده اسات .پاساز
آن ،منابا تربیزبان با  2035استناد ( 34/21درصد) در جایگاه دو قرار گرفتهاناد .و دیگار
زبانها (شامل زبانهای ترکاهای و اردو) با  25استناد ( 0/43درصاد) ،کمتارین اساتناد را باه
خود اختصار دادهاند.
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جدول .2توزیع فراوانی میزان استناد براساس زبان منابع مورداستناد
در رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ در دو گرایش ایران و اسالم،
دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380
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شکل  .2توزیع فراوانی میزان استناد براساس زبان منابع مورداستناد در رسالههای دکتری
رشتۀ تاریخ در دو گرایش ایران و اسالم ،دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380
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در گرایش تاریخ اسا  ،ماانگان تعداد استناد برای هار پایاانناماه 217/85 ،ماورد و در
گرایش تاریخ ایران اسامی 259/75 ،مورد باوده اسات؛ بناابراین ،باشاترین مااانگان تعاداد
استناد ،مربوط به پایاانناماههاای گارایش ایاران اساامی باا مجماوع فراوانای  3117اساتناد
( 259/75درصد) است .درمجموع ،در این دو گرایش تحصالی ،مااانگان تعاداد اساتناد در
پایاننامهها  237/96بوده است.
جدول  .3فراوانی تعداد پایاننامهها ،استنادها و میانگی تعداد استنادها در رسالههای
دکتری رشتۀ تاریخ ،دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س)
در سالهای 1391-1380
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شکل  .3توزیع فراوانی تعداد پایاننامهها ،استنادها و میانگی

تعداد استنادها

در رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ ،دانشکدۀ ادبیات زبانها و تاریخ ،دانشگاه الزهرا (س)
در سالهای 1391-1380
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در گرایش تاریخ اسا  ،کتا ها و مقالههای تللافی باا  2439اساتناد ( 86/12درصاد) و
در گرایش ایران اسامی باا  2488اساتناد ( 79/82درصاد) ،بااشاز کتاا هاا و مقالاههاای
ترجمه و گردآوریشده مورداستناد قرار گرفتهاند .درمجموع ،در این دو گرایش تحصالی،
باشترین استنادها به کتا ها و مقالههای تللافی با  4927مورد ( 82/83درصد) بوده و پاساز
آن ،کتاا هااا و مقالااههاای ترجمااهای بااا  485اساتناد ( 8/15درصااد) در جایگاااه دو قاارار
گرفتهاند.
جدول  .4توزیع فراوانی میزان استناد به کتابها و مقالههای تألیفی ،ترجمهای و
گردآوریشده در رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ با گرایشهای ایران و اسالم،

دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380
وضعیت تألیف،
ترجمه و
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شکل  .4توزیع فراوانی میزان استناد به کتابها و مقالههای تألیفی ،ترجمهای و
گردآوریشده در رسالههای دکتری رشتۀ تاریخ با گرایشهای ایران و اسالم،

دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در سالهای 1391-1380
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در گرایش تاریخ اسا  ،کتا هاای دایررةالمعرارف بازرگ اساامی ،مارو الاذهب و
معادن الجوهر ،الملل و النحل ،تجار االم و تعاقب الهم  ،من ال یحضره الفقاه و دانشنامۀ

جهااااان اسااااا از پراسااااتنادترین کتااااا هااااای فارساااای و ترباااای ،و کتااااا هااااای

 The Encyclopedia of Islamو Encyclopedia of Religion and Ethics

پراستنادترین کتا های التان بوده است .در گرایش ایران اسامی ،کتا های تاریخ ایران،

ناسخ التواریخ ،مرو الذهب و معادن الجوهر ،سفرنامه ،جاما التواریخ و تاریخ ایران بعاداز

اسا  ،پراستنادترین کتا های فارسای و تربای ،و کتاا هاای The Encyclopedia of

 Religion and Ethicsو ) Encyclopedia Iranica (b0ktisuپراساااتنادترین

کتا های التان بودهاند .درمجموع ،ازماان  2487استناد ( 87/81درصد) در گرایش تااریخ
اسا  88 ،مورد و درمجموع ،از  2249استناد ( 72/15درصد) در گرایش ایران اسامی48 ،
مورد ،مربوط به کتا های ذکرشده بوده است.

در گرایش تاریخ اسا  ،آیناۀ پاژوهش و فرهنگناماه ،پراساتنادترین نشاریا فارسای و

 Islamic Studiesو  Arabicalپراستنادترین نشریا التان و در گرایش ایران اساامی،

تعلا و تربات ،روزنامۀ شفق ،روزنامۀ اعاتاا  ،ایرانشاهر ،ناماۀ فرهنگساتان ،بررسایهاای

تاااااریخی و کتااااا ماااااه تاااااریخ و جغرافاااااا پراسااااتنادترین نشااااریا فارساااای و

 Naft Magazine ،Iranian Studiesو Communautes Syriaques en Iran et

 Iraq des Origines a 1552پراساتنادترین نشاریا التاان باودهاناد .باهعاور کلای ،از
مجموع  310استناد ( 9/94درصد) در گرایش تاریخ ایران اسامی 146 ،استناد و از مجموع
 153اسااتناد ( 5/40درصااد) در گاارایش تاااریخ اسااا  ،باساات اسااتناد ،مربااوط بااه نشااریا
ذکرشده است.
در گرایش تاریخ اسا  ،ماانگان نا تمر کل کتا هاای ماورداساتناد 9/90 ،ساال و در
گرایش تاریخ ایران اسامی 10/97 ،سال است .در گرایش تاریخ اسا  ،مااانگان ناا تمار
کل نشریا مورداستناد 7/95 ،سال و در گرایش تاریخ ایران اسامی 8/62 ،سال است.
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 .14نتیجهگیری

با توجه به یافتههای پژوهش و بررسی نتای  ،پاشنهادهای زیر را میتوان ذکر کرد:
الف) گارایش دانشاجویان باه اساتفاده از مناابا مرتاو

و فارسایزباان ،و

استفادهنرردن از منابا و پایگاههای الرترونااک و و ساایتهاا کاه مسالّم ًا
ناازمنااد آشاانایی کااافی بااا زبااانهااای انگلاساای و ترباای اساات ،تلماال و
برنامهریزیای هدفمند ازسوی گروه آموزشای مرباوط را مایعلباد و یاافتن
دالیل این گرایشها میتواند موضوع تحقاقهایی ساودمند در ایان زماناه و
دستیافتن به راهرارهایی کااربردی در هادایت پاژوهشهاای دانشاجویان،
برآوردن ناازهای اعاتاتی و بهارهوری باشاتر در انجاا دادن پاژوهشهاای
آنان باشد.
ب) با توجه به اهمات استفاده از منابا تربای و انگلاسایزباان در انجاا دادن
امور پژوهشی و با درنظارداشاتن مااانگان اساتفاده از ایان مناابا در پاژوهش
حاضر ،خریداری مناابا تربای و انگلاسایزباان ،معرفای ایان مناابا ازعار،
کتابخانۀ گروه به دانشجویان ،و هدایت پژوهشهای دانشجویان بهسمت این
منابا ازعریق استادان ،ترغاب دانشجویان به یادگاری هرچه باشتر زباانهاای
تربی و التان برای استخرا منابا اعاتاتی موردنااز در ایان رشاته ازعریاق
تبور از درگاههای مَجازی و اتصال به دناای دانش جهاانی ،بسااار ضاروری
است.
ج) با توجه به زیادبودن سرتت دسترسای باه مناابا غاارچااپی و روزآمادی
آن ها مانند بانکهای اعاتاتی و اینترنات ،و افازایش روزافازون اساتفاده از
این گونه منابا در کشور های دیگر ،شناسایی پایگاههای معتبر تلمای و ورود
بااه درگاهااای تلماای الرتروناااک مربااوط ،بااهمنظااور اسااتفادۀ هرچااه بهتاار
محملهای اعاتاتی و پایگاهای اعاتاتی تما متن معتبر ،ازسوی دانشارده
مهاااا و معرفاای و اعاااعرسااانی آنهااا بااه پژوهشااگران و دانشااجویان تاااریخ
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پاشنهاد میشود و اتصال به پایگاههای اعاتاتی ،شبرههاا و و ساایتهاای
مرتبط و شناسایی و معرفی مناابا اعاتااتی مفااد بارای محققاان ایان رشاته
ازعریق کتابخاناه ازجملاه سارویسدهای مرجاا مجاازی در غنایتارکاردن
مجموتۀ کتابخانۀ گروه به منابا روزآمد میتواند مفاد باشد.
د) پایاننامهها بهاتتبار نظار دقاقی که ازجانب استادان راهنما و مشااور بار
آنها اتمال میشود ،از بهترین منابا تحقاقاتی بهشمار میآیند؛ تاوهبر آن،
فهرست منابا هر پایاننامه ،نوتی کتابشناسی موضوتی و تخصصی محسو
میشود .اساسیترین مشرل موجود در بررسای پایاانناماههاا رتایاتنشادن
استانداردها و قوانان کتابشناختی در ضبط منابا مورداستفاده باوده و شایساته
است نویسندگان پایاننامهها از یری از شاوههاای اساتاندارد کتابناماهنویسای
برای در اعاتا کتابشناختی منابا مورداساتناد خاود بهاره گارناد؛ بادین
منظااور پاشاانهاد ماایشااود اسااتانداردهای کتابنامااهنویساای موجااود ازسااوی
گروههای آموزشی یا کتابخانۀ دانشرده دراختااار دانشاجویان قارار گاارد و
آنان به استفاده از یری از آن استانداردها ملز شوند.
ه) از آنجا که نشریا ازجمله مه ترین منابا برای پژوهش و نگاره پایان-
نامهها هستند و نتاای باهدساتآماده نشاان مایدهاد در بعضای رشاتههاا ،از
نشریا و بهویژه نشریا تخصصای تربای و التاان ،چنادان اساتفاده نشاده
است .پاشانهاد مایشاود دانشاگاه باه تهااۀ شارلهاای چااپی و الرترونااک
نشریا اقدا کند و همچنان امراناتی باشتر را برای اساتفاده از پایگااههاای
الرتروناک فراه آورد.
و) بررسی مها تارین دالیال اساتفادهنشادن یاا کااربرد کا تللافاا تلمای
اتضااای هائات تلماای دانشااگاه ازسااوی دانشااجویان دکتااری در انجااا دادن
پژوهشها و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی پاشنهاد میشود.
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