
  ...تحلیل استنادي طرحهاي پژوهشی دانشگاههاي
  1اجتماعی و علوم پایه و کشاورزي/ فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی

  2الدن قزلی
  چکیده

با توجه به حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی و تداوم اجراي طرحهاي بیشتر در این دانشگاه، ایـن    
موجود یا غیرموجود در ( استفاده از منابع اطّالعاتی پژوهش بر آن است که به بررسی چگونگی و میزان      

نوع این پژوهش کـاربردي     . در انجام طرحهاي پژوهشی در این دانشگاه بپردازد       ) هاي دانشگاه   کتابخانه
هاي پژوهش نـشان   یافته. است و به روش کتابسنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادي انجام شده است     

  :دهد که می
ّت منابع غیرفارسی موجود و غیرموجود استنادشده طرحهـاي پژوهـشی      داري بین کمی    یاختالف معن  .1

  .دانشگاه فردوسی وجود دارد
داري بین نوع منابع موجود و غیرموجود استنادشـده در طرحهـاي پژوهـشی دانـشگاه       اختالف معنی . 2

  .فردوسی مشاهده شد
/ رحهاي پژوهشی دو حـوزه علـوم انـسانی        داري بین روزآمدي منابع استنادشده در ط        اختالف معنی . 3

  .اجتماعی و علوم پایه و کشاورزي مشاهده شد
همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون یومان ویتنی بین میانگین تعـدادي از انـواع منـابع        . 4

مورد استفاده در طرحهاي پژوهـشی ماننـد کتـاب و مقالـه فارسـی و انگلیـسی در دو حـوزه اخـتالف                    
هاي فارسی و انگلیسی  نامه اري مشاهده شد و بین میانگین تعداد دیگري از انواع منابع مانند پایان د  معنی

  .داري مشاهده نشد در دو حوزه اختالف معنی
  .داري بین میزان استناد طرحهاي پژوهشی به منابع غیرفارسی در دو حوزه مشاهده شد اختالف معنی . 5

  بیان مسئله
تـرین و    ساله به عنوان یکی از دانـشگاههاي مـادر و یکـی از کهـن           50ا قدمتی   دانشگاه فردوسی مشهد ب   

این دانشگاه طی مدت فوق به کارهاي پژوهشی قابـل تـوجهی   . شود  ترین دانشگاههاي کشور شناخته می      باسابقه
ه  در دانـشگا 2 و 1 طرح پژوهـشی شـماره     462 تعداد   1/4/80 الی   1/1/60از جمله از تاریخ     . دست یازیده است  

  . طرح، خاتمه یافته اعالم شده است311فردوسی به تصویب رسیده که از این تعداد، تاکنون 
باتوجه به این حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی و تـداوم اجـراي طرحهـاي بیـشتر در ایـن دانـشگاه،                  

پژوهشی در این تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی چگونگی و میزان استفاده از منابع اطّالعاتی در انجام طرحهاي            
دانشگاه نپرداخته و مشخص نیست تا چه میزان در انجام طرحهاي پژوهـشی اجراشـده در دانـشگاه فردوسـی از                

به عبارت دیگر، پژوهشگران این دانـشگاه، تـا چـه میـزان     . هاي دانشگاه استفاده شده است     منابع موجود در کتابخانه   

                                                
اهللا فتـاحي، دانـشكده علـوم تربيتـي و روانـشناسي       رساني، به راهنمايي دكتر رحمت  اطّالعنامة كارشناسي ارشد كتابدراي و   برگرفته از پايان  . ۱

  .۱۳۸۱دانشگاه فردوسي مشهد، 
  .كارشناس ارشد كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. ۲



هـاي ایـن دانـشگاه کـه بـا تـالش و بودجـه بـسیار زیـادي           تابخانـه در انجام طرحهاي پژوهشی خود به منابع موجود در ک    
  .نمایند فراهم شده است متکی هستند و چگونه از آنها استفاده می

  هدف پژوهش
در این پژوهش میزان استفادة طرحهاي پژوهـشی انجـام شـده در دانـشگاه فردوسـی از منـابع اطّالعـاتی            

یعنـی بـا مطالعـه    . گیـرد  یژگیهاي این منابع مورد بررسی قـرار مـی  ها به همراه و    موجود یا غیرموجود در کتابخانه    
شـود و براسـاس تعـداد اسـتنادها      استنادها به کشف و بررسی ویژگیهاي مآخذ و منابع مورد استفاده پرداخته می          

بـه عبـارت دیگـر، تحقیـق     . کننـد  شود که پژوهشگران از چه منابعی و با چه ویژگیهایی استفاده می     مشخص می 
ر آن است که با بررسی منابع اطّالعاتی به کار رفته در طرحهاي پژوهشی موجود در دانشگاه فردوسـی،            حاضر ب 

  .بخشی از الگوهاي رفتار پژوهشگران در استفاده از منابع علمی را بررسی کند

  ّت و ضرورت تحقیق اهمی
هـاي   ن در کتابخانـه سازي منابع اطّالعاتی مورد نیـاز پژوهـشگرا        نتایج این پژوهش بر خط مشی مجموعه      

آورد که منابع اطّالعاتی داراي اعتبـار، مفیـد و مـورد نیـاز در        گذارد و این امکان را فراهم می        دانشگاه تأثیر می  
تواند با نیازشناسـی پژوهـشگران    هاي این پژوهش می یافته. علوم مختلف با دقت و توجه هرچه بیشتر فراهم آید      

از سـوي دیگـر، بـا    . ها هدفمند کنـد   ر تولید این گونه منابع را در کتابخانه       در عرصه انتخاب منابع اطّالعاتی، کا     
شـود کـه    یابی پژوهشگران، ضعفهاي احتمالی آنها در گزینش منابع مـشخص مـی   شناخت الگوهاي رفتار اطالع   

 در مجموع، نتـایج ایـن پـژوهش بـا    . ها و بخش پژوهش لحاظ شود ریزیهاي آموزش کتابخانه    تواند در برنامه    می
سو و آموزش پژوهشگران براي شناسایی  تأثیرگذاري غیرمستقیم بر روند انتخاب و تولید منابع اطّالعاتی از یک      

آوري منـابع در   یابی خود، از سوي دیگر بـه بهـسازي نظـام فـراهم            انواع منابع اطّالعاتی و بهبود رفتارهاي اطالع      
  .انجامد ها می کتابخانه

  هاي پژوهش فرضیه
نزله یک بررسی کتابسنجی و با استفاده از روش تحلیل استنادي، درصدد پاسخگویی بـه       این تحقیق به م   

  :هاي زیر است فرضیه
هـاي دانـشگاه فردوسـی کـه در طرحهـاي       ّت منابع موجـود و منـابع غیرموجـود در کتابخانـه            بین کمی  .1

  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی پژوهشی مورد استناد قرار گرفته
هاي دانشگاه فردوسی که در طرحهاي پژوهشی مـورد     منابع موجود و غیرموجود در کتابخانه     بین نوع    .2

  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی استناد قرار گرفته
اجتماعی و حوزه علوم، فنی / بین روزآمدي منابع استنادشده در طرحهاي پژوهشی حوزه علوم انسانی    . 3

  .وجود داردداري  ـ مهندسی و کشاورزي تفاوت معنی
حـوزه علـوم، فنـی ـ      اجتماعی و/ بین نوع منابع مورد استفاده در طرحهاي پژوهشی حوزه علوم انسانی. 4

  .داري وجود دارد مهندسی و کشاورزي تفاوت معنی
داري بیـشتر از طرحهـاي    طـور معنـی   طرحهاي پژوهشی حوزه هـاي علـوم، فنـی ـ مهندسـی و کـشاورزي بـه        . 5

  .اند اجتماعی به منابع غیرفارسی استناد کرده/ انیپژوهشی حوزه علوم انس



  نوع و روش پژوهش
نـوع پـژوهش نیـز    . شـود  در این پـژوهش پیمایـشی از روش کتابـسنجی و از فـن تحلیـل اسـتنادي اسـتفاده مـی          

  .روش به کار رفته شامل مطالعه توصیفی و تحلیلی است. کاربردي است

  جامعه پژوهش
.  طرح پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته اسـت      311عداد   ت 1/4/80 الی   11/1/60از تاریخ   

به علت گستردگی تعداد طرحهاي پژوهشی، تصمیم گرفته شد که تنها طرحهایی در این پژوهش مورد بررسی             
اجتمـاعی و  /  و در دو حـوزه علـوم انـسانی   1380 تـا  1370قرار گیرند که در فاصله زمانی ده ساله بـین سـالهاي     

 نسخه رسیده 205در این مرحله تعداد طرحهاي پژوهشی به . اند ی ـ مهندسی و کشاورزي انجام پذیرفته علوم، فن
  .ها که بر روي همین تعداد طرح پژوهشی انتخاب شده است، انجام پذیرفت تحلیل داده و تجزیه و

  هاي پژوهش فرضیه
  ّل پژوهش فرضیه او

هاي دانشگاه فردوسی که در طرحهاي پژوهـشی       خانهبین کمیت منابع موجود و منابع غیرموجود در کتاب        
  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی مورد استناد قرار گرفته

  :دهیم ابتدا این فرضیه را در دو بخش جداگانه مورد توجه قرار می
هـاي دانـشگاه فردوسـی کـه در طرحهـاي       ّـت منـابع فارسـی موجـود و غیرموجـود در کتابخانـه       بـین کمـی   . الف
  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی  مورد استناد قرار گرفتهپژوهشی

هـاي دانـشگاه فردوسـی کـه در طرحهـاي         ّت منـابع غیرفارسـی موجـود و غیرموجـود در کتابخانـه              بین کمی . ب
  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی پژوهشی مورد استناد قرار گرفته

نـابع فارسـی و غیرفارسـی موجـود و غیرموجـود      ّـت م   بیـانگر کمـی  1اطّالعات مندرج در جدول شـماره    
  .هاي مختلف است استنادشده در پژوهشهاي مربوط به دانشکده

هاي دانـشگاه   از منابع فارسی استنادشده در کتابخانه)  درصد62( منبع  55شود،    طور که مالحظه می     همان
نی، در منابع فارسـی اکثریـت بـا    یع. هاي مزبور وجود ندارد    در کتابخانه )  درصد 38( منبع   34فردوسی موجود و    
 65( منبع 169اي که  در مقابل، در منابع غیرفارسی اکثریت با منابع غیرموجود است، به گونه          . منابع موجود است  

هـاي   در کتابخانـه )  درصد35( منبع 90هاي دانشگاه موجود نبودند و تنها  از منابع غیرفارسی در کتابخانه   ) درصد
  .تدانشگاه فردوسی وجود داش



 فراوانی و فراوانی نسبی منابع موجود و غیرموجود استنادشده در طرحهاي پژوهشی به تفکیک نوع و .1جدول شماره 
  دانشکده

  منابع غیرفارسی  منابع فارسی

  عنوان  غیرموجود  موجود  غیرموجود  موجود
فراوانی 
  مطلق

درصد 
  فراوانی

فراوانی 
  مطلق

درصد 
  فراوانی

فراوانی 
  مطلق

د درص
  فراوانی

فراوانی 
  مطلق

درصد 
  فراوانی

جمع 
  کل

  102  %86/56  58  %31/34  35  %94/2  3  %88/5  6  علوم پایه

  163  %53/51  84  %38/26  43  %26/12  20  %81/9  16  کشاورزي

  35  %85/42  15  %57/8  3  %14/17  6  %42/31  11  تربیتی علوم

  48  %25  12  %75/18  9  %41/10  5  %83/45  22  ادبیات

  348  %56/48  169  %86/25  90  %77/9  34  %80/15  55  جمع کل

استفاده از آزمون مجذور کاي نشان داد که تفـاوت مـشاهده شـده بـین تعـداد منـابع فارسـی موجـود و                
بـه عبـارت دیگـر، تعـداد منـابع فارسـی استنادشـده موجـود در         ) 2جـدول شـماره   . (دار اسـت  غیرموجود معنـی  

. هـاي دانـشگاه اسـت    فارسـی استنادشـده غیرموجـود در کتابخانـه    داري بیشتر از منـابع     ها به شکل معنی     کتابخانه
همچنین، از مقایسه منابع غیرفارسی موجـود و غیرموجـود اسـتفاده شـده در طرحهـاي پژوهـشی بـه ایـن نتیجـه                

ّـت منـابع غیرفارسـی موجـود و غیرموجـود استنادشـده در طرحهـاي          شده بین کمـی     رسیم که تفاوت مشاهده     می
دار است، و لذا منابع غیرفارسی غیرموجود بیشتر از منابع غیرفارسی موجـود در             سی معنی پژوهشی دانشگاه فردو  

انـد   هـاي دانـشگاه توانـسته    از منابع غیرفارسی موجود در کتابخانـه ) درصد35(تنها تعداد اندکی  . هاست  کتابخانه
ین دانشگاه بـراي انجـام   به عبارت دیگر، پژوهشگران ا . نیازهاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی را برآورده سازند       

% 65حال باید دید کـه  . ها استفاده کنند پژوهشهاي خود ناچارند از منابع دیگري غیراز منابع موجود در کتابخانه 
بـه مـشکل   % 65هاي پژوهشی در ارتباط اسـت، یـا آنکـه ایـن           کتابهاي غیرفارسی غیرموجود با ماهیت مجموعه     

شود و یا آنکه تلفیقـی از ایـن    نها در تأمین منابع غیرفارسی مربوط میها و عدم توانایی آ    سازي کتابخانه   مجموعه
  .باشد دو دلیل مطرح می

 نتایج آزمون مجذور کاي در مورد منابع غیرفارسی موجود و غیرموجود استنادشده در طرحهاي .2جدول شماره 
  پژوهشی

  نوع منبع  مورد انتظار  مشاهده شده
(FO) درصد  (FE) درصد  

2)Fe-Fo(  
Fe 

ابع
من

 
سی
فار
غیر

  

  موجود
  

  غیرموجود

90  
  
169  

35%  
  
65%  

5/129  
  

5/129  

50%  
  
50%  

2)5/129-90(  
5/129  

2)5/129-169(  
5/129  

 x2=09/24  %100  259  %100  259  جمع کل

  فرضیه دوم پژوهش
هاي دانشگاه فردوسی که در طرحهاي پژوهـشی مـورد          منابع موجود و غیرموجود در کتابخانه     » نوع«بین  



  .داري وجود ندارد اند، تفاوت معنی  قرار گرفتهاستناد
  . ارائه شده است3هاي آماري در این مورد در جدول شمارة  داده

   فراوانی و درصد فراوانی نوع منابع مورد استفاده در طرحهاي پژوهشی برحسب موجود و غیرموجود.3جدول شماره 

  صددر  کل   درصد  ∗سایرمنابع  درصد  مجله   درصد  کتاب  نوع منابع

  موجود
  غیرموجود

67  
63  

52%  
48%  

62  
98  

39%  
61%  

13  
42  

24%  
76%  

142  
203  

41%  
59%  

  %100  345  %100  55  %100  160  %100  130  جمع کل

شود نسبت کتابهاي استنادشده موجود و غیرموجود بسیار به یکدیگر نزدیـک            طور که مالحظه می     همان
براي . ود به طرز قابل توجهی بیشتر از منابع موجود استاست، اما درصد مجالت و سایر منابع موجود و غیرموج  

گیریم که بین  کنیم و نتیجه می دار بودن تفاوت مشاهده شده از آزمون مجذور کاي استفاده می    اطمینان از معنی  
هاي دانشگاه فردوسی که در طرحهـاي پژوهـشی مـورد اسـتناد قـرار       نوع منابع موجود و غیرموجود در کتابخانه      

به عبارت دیگر تفاوتهاي مشاهده شده بین انواع منابع از لحاظ آمـاري  . داري وجود دارد د، تفاوت معنی ان  گرفته
  .ها و سایر منابع خارج از دانشگاه بیشتر از کتابهاست دار بوده و اتکا به مقاله معنی

  فرضیه سوم پژوهش
اجتماعی و حوزة علوم پایه و / منابع استنادشده در طرحهاي پژوهشی حوزة علوم انسانی  » روزآمدي«بین  

  .داري وجود دارد کشاورزي تفاوت معنی
دهد که در رابطه با منابع فارسی و در حوزة علوم پایـه و    نشان می4هاي ارائه شده در جدول شماره       داده
 163، 1350مربـوط بـه دهـۀ    )  درصـد 6/7(اسـتناد   34، 1340 مربوط بـه دهـۀ   3) درصد56/1( استناد 7کشاورزي  

  . است1370مربوط به دهۀ )  درصد3/54( استناد 243 و تعداد 1360مربوط به دهۀ )  درصد4/36(د استنا
)  درصـد 43/4( استناد 25، 1330مربوط به دهۀ )  درصد06/1( استناد 6اجتماعی،  / در حوزة علوم انسانی   

مربوط بـه دهـۀ   ) درصد 44/32( استناد 183، 1350مربوط به دهۀ )  درصد1/10( استناد   57،  1340مربوط به دهۀ    
 نیـز  4طـور کـه در جـدول شـمارة       همـان .  اسـت  1370مربوط به دهـۀ     )  درصد 7/51( استناد   293 و تعداد    1360

  . است1360 ـ 1370مشخص است، در رابطه با منابع فارسی، بیشترین استنادها مربوط به سالهاي 

                                                
حهاي پژوهشي، ها، طر نامه  الزم به ذكر است كه منظور از ساير منابع در اينجا مقاالت كنفرانس، پايان           ∗

  .باشد مي...گزارشهاي دولتي، منابع اينترنتي و
.اند  الزم به يادآوري است كه درصدهاي ذكرشده نسبت به همان دهة خاص محاسبه شده.  



هاي علوم  ی استنادشده در طرحهاي پژوهشی حوزه فراوانی و درصد فراوانی سالهاي انتشار منابع فارس.4جدول شمارة 
  اجتماعی و علوم پایه و کشاورزي/ انسانی

  مجذورکاي  1370دهۀ  1360دهۀ  1350دهۀ  1340دهۀ  1330دهۀ  عنوان

 علوم   حوزة
  پایه و کشاورزي 

0  
0%   

7  
56/1%  

34  
6/7%  

163  
4/36%  

243  
3/54%  

حوزة علوم 
  اجتماعی/انسانی

6  
06/1%  

25  
43/4%  

57  
1/10%  

183  
44/32%  

293  
7/51%  

  مجموع
6  
59%  

32  
1/3%  

91  
9%  

346  
22/34%  

536  
53%  

4/14  

گیریم که بین روزآمدي منابع فارسی استنادشده در طرحهاي پژوهـشی حـوزة علـوم       همچنین، نتیجه می  
رزي داري در جهت روزآمدي حوزه علوم پایه و کشاو اجتماعی و علوم پایه و کشاورزي، تفاوت معنی      / انسانی

  .وجود دارد
مربـوط  )  درصد46/3( استناد 117در ارتباط با منابع اطّالعاتی التین و در حوزة علوم پایه و کشاورزي،             

مربـوط بـه دهـۀ    )  درصـد 76/21( اسـتناد  734، 1960مربوط بـه دهـۀ      )  درصد 19/10( استناد   344،  1950به دهۀ   
 1990مربـوط بـه دهـۀ    )  درصـد 45/27( اسـتناد  926 و 1980مربوط به دهۀ  )  درصد 11/37( استناد   1252،  1970
  .است

 28/18( اسـتناد  81، 1950مربـوط بـه دهـۀ     )  درصـد  77/6( اسـتناد    30اجتمـاعی،   / در حوزة علوم انسانی   
)  درصـد 53/34( اسـتناد  153، 1970مربـوط بـه دهـۀ    )  درصـد 73/18( اسـتناد  83، 1960مربوط به دهـۀ   ) درصد

  . است1990مربوط به دهۀ )  درصد67/21( استناد 96 و 1980مربوط به دهۀ 
نادها مربـوط بـه    نیز مشخص است در رابطه با منابع التین، بیشترین اسـت  5طور که در جدول شماره        همان

گیریم که بین روزآمدي منابع غیرفارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی  نتیجه می.  است1970 ـ 1990سالهاي 
داري در جهت روزآمدتر بودن، وجود دارد  کشاورزي، تفاوت معنی  اجتماعی و علوم پایه و   / حوزة علوم انسانی  

  .پایه و کشاورزي استو تفاوت در اینجا نیز، در جهت روزآمدي حوزة علوم 
هاي   فراوانی و درصد فراوانی سالهاي انتشار منابع غیرفارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی حوزه.5جدول شماره 

  اجتماعی و علوم پایه و کشاورزي/ علوم انسانی

  مجذورکاي  1990دهۀ  1980دهۀ  1970دهۀ  1960دهۀ  1950دهۀ  عنوان

حوزة علوم 
  پایه و کشاورزي

117  
46/3%   

344  
19/10%  

734  
76/21%  

1252  
11/37%  

926  
45/27%  

حوزة علوم 
  اجتماعی/انسانی

30  
77/6%  

81  
28/18%  

83  
73/18%  

153  
53/34%  

96  
67/21%  

  مجموع
147  

85/3%  
425  

13/11%  
817  

40/21%  
1405  

81/36%  
1022  

78/26%  

7/32  

  فرضیه چهارم پژوهش
اجتمـاعی و حـوزة علـوم پایـه و     /  حوزة علوم انسانی   منابع مورد استفاده در طرحهاي پژوهشی     » نوع«بین  



  .داري وجود دارد کشاورزي تفاوت معنی
اجتمـاعی و علـوم پایـه و کـشاورزي از نظـر تعـداد کتابهـاي           / هـاي علـوم انـسانی       مقایسه طرحهاي پژوهـشی حـوزه      .1

 در حــوزة علــوم پایــه و دهــد کــه در میــان طرحهــاي پژوهــشی انجــام شــده  نــشان مــی6فارســی استنادشــده در جــدول شــماره 
محاسـبۀ میـانگین   .  مـورد و کمتـرین آن صـفر بـوده اسـت      12کشاورزي بیشترین تعداد کتاب فارسی استنادشده در یک طـرح           

طور متوسط بـه یـک کتـاب فارسـی اسـتناد       دهد که هر طرح پژوهشی انجام شده در این حوزه به    تعداد استناد به کتاب نشان می     
 مـورد و کمتـرین آن   75اجتماعی، بیشترین تعداد کتـاب فارسـی استنادشـده در یـک طـرح      / نسانیدر حوزة علوم ا  . کرده است 

دهـد کـه در هـر     محاسبۀ میانگین تعداد کتابهاي فارسی مورد استناد در تحقیقات پژوهشی این حوزه نـشان مـی  . صفر بوده است  
  . عنوان کتاب فارسی استناد کرده است97/9طور متوسط به  طرح به

   تعداد کتابهاي فارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.6ارة جدول شم

  اجتماعی/ حوزة علوم انسانی  حوزة علوم پایه و کشاورزي  شاخصهاي آماري
  75  12  بیشترین تعداد استنادشده
  0  0  کمترین تعداد استنادشده

  97/9  05/1  میانگین
  429  171  مجموع

شاهده شـده در تعـداد کتابهـاي فارسـی استنادشـده بـه محتـواي        دار بودن تفاوتهاي مـ  براي بررسی معنی 
  .ّت فرمایید جدول زیر دق

   نتایج آزمون یومان ویتنی دربارة تعداد کتابهاي فارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.7جدول شمارة 

  داري معنی سطح Zمقدار Uمقدار  ها رتبه مجموع  ها رتبه میانگین  تعدادطرحها  ها حوزه

وزة علوم ح
  پایه و کشاورزي

162  44/88  5/14326  

حوزة علوم 
  اجتماعی/انسانی

43  19/153  5/5974  
5/1123  892/6-  000/0  

اجتمـاعی  / شود میانگین کتابهاي فارسی اسـتناد شـده در حـوزة علـوم انـسانی             طور که مالحظه می     همان
  .زة علوم پایه و کشاورزي استداري بیشتر از میانگین تعداد کتابهاي مزبور در حو طور معنی به

اجتماعی و علـوم پایـه و کـشاورزي از نظـر تعـداد              / مقایسۀ طرحهاي پژوهشی حوزهاي علوم انسانی     . 2
دهد که در بین طرحهـاي پژوهـشی مـورد بررسـی در           نشان می  8کتابهاي انگلیسی استنادشده در جدول شمارة       

 مـورد و کمتـرین آن صـفر بـوده اسـت و بـا       28دشـده  حوزة علوم پایه و کشاورزي بیشترین تعداد کتـاب استنا     
طـور متوسـط بـه چهـار      شود که در طرحهاي پژوهشی انجام شده در این حـوزه بـه     محاسبۀ میانگین مشخص می   

 34اجتماعی بیشترین تعداد کتاب انگلیسی استنادشـده   / در حوزة علوم انسانی   . کتاب انگلیسی استناد شده است    
طـور   دهد که در طرحهاي پژوهشی این حوزه به  است و محاسبۀ میانگین نشان میمورد و کمترین آن صفر بوده    

الزم به ذکر است که تعداد کل کتابهاي انگلیـسی استنادشـده در   .  کتاب انگلیسی استناد شده است4متوسط به  
بـه بیـانی   .  مـورد اسـت  195اجتمـاعی برابـر بـا    /  و در حوزة علوم انسانی80حوزة علوم پایه و کشاورزي برابر با     

  .دیگر، علوم انسانی و اجتماعی بیشتر از علوم پایه و کشاورزي به کتاب متکی هستند



   تعداد کتابهاي انگلیسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.8جدول شمارة 

  اجتماعی /حوزة علوم انسانی  حوزة علوم پایه و کشاورزي  شاخصهاي آماري

  34  28  بیشترین تعداد استنادشده

  0  0  کمترین تعداد استنادشده

  53/4  53/0  میانگین

  195  87  مجموع

شـود کـه    دار بودن تفاوتهاي مشاهده شـده بـا اسـتفاده از آزمـون یومـان ویتنـی مـشخص مـی         براي بررسی معنی 
داري بیـشتر از میـانگین تعـداد     طـور معنـی   میانگین کتابهاي انگلیـسی استنادشـده در حـوزة علـوم پایـه و کـشاورزي بـه              

  .اجتماعی است/ تابهاي مزبور در حوزة علوم انسانیک
   نتایج آزمون یومان ویتنی دربارة تعداد کتابهاي انگلیسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.9جدول شمارة 

  داري معنی سطح Zمقدار Uمقدار  ها رتبه مجموع  ها رتبه میانگین  تعدادطرحها  ها حوزه

  17577  50/108  162  حوزة علوم پایه و کشاورزي

  3129  32/76  43  اجتماعی/حوزة علوم انسانی
2268  161/3-  002/0  

این آزمون در مورد سایر انواع منابع استنادشده در طرحهاي پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت و نتیجـه           
فارسـی در  هـاي فارسـی و گزارشـهاي دولتـی      دست آمده نشان داد که میزان استناد به کتابهاي فارسی، مقالـه        به

داري بیشتر از استناد به همـۀ منـابع در حـوزة علـوم پایـه و کـشاورزي        طور معنی   اجتماعی به / حوزة علوم انسانی  
هـاي کنفـرانس انگلیـسی،     هـاي انگلیـسی، مقالـه    است، در صورتی که میزان استناد به کتابهاي انگلیـسی، مقالـه        

داري بیـشتر از   طور معنی وزة علوم پایه و کشاورزي بههاي انگلیسی و طرحهاي پژوهشی انگلیسی در ح   نامه  پایان
همچنین، بین میانگین کتابهاي استنادشده بـه سـایر   . اجتماعی است/ استناد به منابع مذکور در حوزة علوم انسانی   

بانها، هاي استنادشده به سایر زبانها، مقاله کنفرانسهاي فارسی، مقاله کنفرانسهاي استنادشده به سایر ز         زبانها، مقاله 
هاي استنادشده بـه سـایر    نامه هاي فارسی و پایان  نامه  طرحهاي پژوهشی فارسی، گزارشهاي دولتی انگلیسی، پایان      

  .شود داري مشاهده نمی زبانها در دو حوزه مورد بررسی تفاوت معنی
  فرضیه پنجم پژوهش
شتر از طرحهـاي  دار بیـ  طـور معنـی   هاي علوم، فنـی ـ مهندسـی و کـشاورزي بـه      طرحهاي پژوهشی حوزه

  .اند اجتماعی به منابع غیرفارسی استناد کرده/ پژوهشی حوزة علوم انسانی
دهـد کـه در بـین طرحهـاي       نـشان مـی  10در رابطه با تعداد منابع غیرفارسی استنادشـده، جـدول شـماره       

ین آن صفر  مورد و کمتر176پژوهشی حوزة علوم پایه و کشاورزي، بیشترین تعداد منابع غیرفارسی استنادشده            
طور متوسـط بـه    دهد که در طرحهاي پژوهشی انجام شده در این حوزه به  بوده است و محاسبۀ میانگین نشان می      

  . منبع غیرفارسی استناد شده است21
 مـورد و کمتـرین آن   98اجتماعی نیز بیشترین تعداد منابع غیرفارسـی استنادشـده   / در حوزة علوم انسانی   
  . منبع غیرفارسی استناد شده است14طور متوسط به  شود که به میانگین مشخص میصفر بوده است و با محاسبۀ 



   تعداد منابع فارسی و غیرفارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.10جدول شمارة 

  اجتماعی/ انسانیحوزة علوم   حوزة علوم پایه و کشاورزي  عنوان

  غیرفارسی منابع  فارسیمنابع   غیرفارسی منابع  منابع فارسی  آماري شاخصهاي
بیشترین تعداد 
  منابع فارسی

22  176  117  98  

کمترین تعداد 
  منابع غیرفارسی

0  0  0  0  

  12/14  3/17  88/21  03/3  میانگین

  565  692  3436  476  مجموع

غیرفارسی استنادشـده   دار بودن تفاوتهاي مشاهده شده در تعداد منابع فارسی و      بنابراین براي بررسی معنی   
  .شود حهاي پژوهشی دو حوزه از آزمون ناپارامتري یومان ویتنی استفاده میدر طر

   نتایج آزمون یومان ویتنی دربارة تعداد منابع غیرفارسی استنادشده در طرحهاي پژوهشی دو حوزه.11جدول شمارة 

منابع تعداد  عنوان
  غیرفارسی

میانگین 
  ها رتبه

مجموع 
  ها رتبه

مقدار 
U 

مقدار 
Z 

 داري معنی سطح
(Ciq) 

حوزة علوم پایه و 
  کشاورزي

157  62/107  16896  

حوزة علوم 
  اجتماعی/انسانی

40  18/65  2607  
1878  207/4-  0  

            197  مجموع

طـور   کـشاورزي بـه   دهد که میانگین منابع غیرفارسی در حـوزة علـوم پایـه و    آمده نشان می    دست  نتیجۀ به 
هـاي   در واقـع طرحهـاي پژوهـشی حـوزه    .  استاجتماعی /م انسانیحوزة علوداري بیشتر از منابع مزبور در        معنی

 بـه منـابع   اجتمـاعی  /حـوزة علـوم انـسانی   داري بیشتر از طرحهـاي پژوهـشی      طور معنی   علوم پایه و کشاورزي به    
  .اند غیرفارسی استناد کرده

  گیري بحث و نتیجه
تفادة طرحهاي پژوهشی انجام شده تحقیق حاضر بر آن بود تا با استفاده از روش تحلیل استنادي میزان اس

نتـایج  . در دانشگاه فردوسی از منابع اطّالعاتی موجود به همراه ویژگیهاي این منابع را مـورد بررسـی قـرار دهـد            
هـاي دانـشگاه فردوسـی کـه در طرحهـاي       ّت منابع موجود و منابع غیرموجود در کتابخانـه      نشان داد که بین کمی    

داري وجود دارد، به این صورت که تعـداد منـابع غیرفارسـی     اند، تفاوت معنی هپژوهشی مورد استفاده قرار گرفت  
از دیگر نتایج این پژوهش آن است که بین نوع . ها است غیرموجود بیشتر از منابع غیرفارسی موجود در کتابخانه

 قـرار  هـاي دانـشگاه فردوسـی کـه در طرحهـاي پژوهـشی مـورد اسـتناد            منابع موجود و غیرموجود در کتابخانـه      
ها و سایر منابع خارج از دانشگاه بیشتر از   به این ترتیب که تکیه به مقاله. داري وجود دارد اند، تفاوت معنی گرفته

دهد که در مورد منابع فارسی، بیشترین استنادها مربوط بـه دهـۀ          یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان می      . کتابهاست



. باشـد   و علوم پایه و کشاورزي یکسان مـی  اجتماعی / علوم انسانی  حوزةاین امر در مورد هر دو       . باشد   می 1370
نکتۀ قابل توجه در مورد منابع غیرفارسی مورد استفاده آن است که بیشترین استنادها، به منابع منتشرشده در دهۀ     

  .باشد  میالدي می1980
حوزة علوم رد استفاده در دو مسئلۀ قابل توجه دیگر این است که میزان استناد به انواع منابع اطّالعاتی مو    

به این ترتیب کـه میـزان اسـتناد بـه کتابهـاي فارسـی،          .  و علوم پایه و کشاورزي متفاوت است       اجتماعی /انسانی
داري بیـشتر از اسـتناد    طور معنی  به اجتماعی /حوزة علوم انسانی  هاي فارسی و گزارشهاي دولتی فارسی در          مقاله

برخالف منابع مورد استفاده در طرحهاي پژوهـشی حـوزة       .  و کشاورزي است   به همین منابع در حوزة علوم پایه      
هاي کنفرانس انگلیـسی و   هاي انگلیسی، مقاله علوم پایه و کشاورزي که میزان استناد به کتابهاي انگلیسی، مقاله       

ر میـزان   اسـت، د اجتمـاعی  /حوزة علـوم انـسانی  طرحهاي پژوهشی انگلیسی، بیشتر از استناد به منابع مذکور در     
شـود و بـه یـک انـدازه      استناد به سایر منابع اطّالعاتی مورد استفاده، در هر دو حوزه تفاوت خاصی مشاهده نمی      

  .اند مورد استفاده قرار گرفته
نتیجۀ دیگري که از این پژوهش به دست آمد، آن است که محققین در حوزة علـوم پایـه و کـشاورزي         

حوزة علوم حال آنکه در . اند  به منابع غیرفارسی استناد کردهاجتماعی /سانیحوزة علوم انبسیار بیشتر از محققین 
  .اند  منابع فارسی بیشتري نسبت به حوزة علوم پایه و کشاورزي مورد استناد قرار گرفتهاجتماعی /انسانی
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