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چكیده
در این پژوهش به بررسی رفتار علمی دانشجویان دکتری و کارشناسیارشد رشته حسابداری دانشگاههای شیراز و تهران از حیث
چگونگی استفاده از منابع اطالعاتی پرداخته شده است .روش انجام پژوهش ،تحلیل استنادی است .در این بررسی کوشش شده تا با
تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده ،منابع عمده مورد استفاده دانشجویان از لحاظ زبان ،شکل ظاهری ،نحوه نشر و نیز میزان
استفاده از منابع کتابخانهای و فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته حسابداری در دانشگاههای شیراز و تهران تعیین شود.
بررسی 82۱پایاننامه (8۱پایان نامه دوره دکتری و 888پایان نامه کارشناسی ارشد) با  ۹۲2۷استناد نشان داد که استناد به مقاالت
با  ۹۷/۷۲درصد بیشتر از استناد به سایر منابع اطالعاتی و میزان استفاده از منابع فارسی نیز با  ۹۷/۸۱درصد بیشتر از منابع انگلیسی
بوده است .کاربرد منابع چاپی با  ۱۸/2۱درصد بیش از منابع اینترنتی بوده است .همچنین  ۹۸درصد استنادها مربوط به منابع موجود
در مجموعه کتابخانه و  82درصد استنادها نیز مربوط به آثار علمی اعضای هیأت علمی دانشگاههای شیراز و تهران بوده است.
واژههاي كلیدي :تحلیل استنادی ،پایاننامهها ،منابع کتابخانهای ،فعالیتهای پژوهشی ،اعضای هیأت علمی.

741

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه

 -2مبانی نظري و مروي بر پیشینه پژوهش

یکی از نوشتارهای تحقیقاتی که نقش قابل توجهی در تولید
اطالعات علمی دارد ،پایاننامه است .پایاننامه از مهمترین منابع
اطالعاتی است که به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی
خاصی برخوردار است .از طرفی اوّلین حرکت پژوهشی جدی
دانشجویان در دورة تحصیالت تکمیلی دانشگاهی است و از
طرف دیگر ،میتوان آن را به مثابة کاری نهایی ارزیابی کرد .زیرا
همین فعالیت پژوهشی برآیند کل یافتههای دانشجو در طول
دورة تحصیلی است (حری.)8۲۷2 ،
بیشتر انتشارات علمی سیاههای از ارجاعهای کتابشناختی
دارند .عمل استناد مقیاسی مناسب و آسان از ارتباط موضوعی را
برای کتابداران فراهم آورده است .از آنجا که نویسندگان برای
اثبات ادعاها و نشان دادن استفاده از نظریههای دیگران با نتایج
پیشنهادی پیشین به استناد میپردازند ،بنابراین استناد یا نقل
قول ،تصدیق و ارج نهادن آشکار نویسنده بر نفوذ و تأثیرکار
علمی خاصی است که در گذشته انجام شده است .این عمل
پیوندی میان اسناد مرتبط به وجود میآورد .همچنین عمل
استناد عالوه بر استفاده از ارجاعها برای برقراری ارتباط کار فرد
با چارچوب گستردهتری از علم ،به نویسنده امکان میدهد تا
دانش تازة کشف شده را ارائه کند و با این کار به تعیین
اولویتهایی برای پژوهش بپردازد(عبدالمجید.)۱۱: 8۲۱۸ ،
پایان نامههای دورههای تحصیالت تکمیلی بخش قابل
توجهی از تولیدات علمی کشور را به خود اختصاص دادهاند و
به عنوان یکی از سرمایههای علمی و فکری مراکز دانشگاهی
درخور توجهند ،بررسی منابع و مأخذ آنها و به عبارتی مطالعه
و تجزیه و تحلیل استنادهای مأخذ پایان نامهها به منظور
آگاهی از نوع منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار
گرفته و نیز آگاهی از تأثیر مجموعة کتابخانه هر دانشکده بر
محتوای پایان نامهها ،رهنمودهایی با پشتوانة علمی برای
مجموعه سازی کتابخانهها ارائه میدهد و نتایج یافتههای
چنین مطالعاتی منعکس کنندة الگوی رفتاری استفاده از منابع
توسط پژوهشگران است.
با توجه به این که رشته حسابداری به سه گرایش
حسابداری ،حسابداری مدیریت و حسابرسی تقسیمبندی شده
و شورای عالی برنامهریزی اقدام به تعیین سرفصلهای مذکور
نموده است ،این پژوهش به دنبال آن است میزان گرایش به
حوزه حسابداری مدیریت توسط دانشجویان و اساتید و استفاده

تحلیل استنادي

آنان از منابع این حوزه ،مورد بررسی قرار گیرد.
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لنکستر ( )8۷۷8معتقد است درگروه بسیار مهمّی از
مطالعات کتابسنجی ،تالش میشود تا مشخص شود
نویسندگان به چه نوع منابعی استناد میکنند .از نظر او توجه
تحلیل استنادی به این جنبهها میباشد که چه تعداد از
نویسندگان ،بیشترین استنادها را کسب کردهاند؛ بیشترین
استنادها به چه مجالتی داده شده ،روابط بین استنادها به چه
صورت است (به این معنا که چه کسی به چه کسی و چه
مجلهای به چه مجلهای استناد کرده) .در متون یك رشتة علمی،
چه موضوعی بیشتر مورد استناد قرار گرفته است و موارد مانند
آن.
2
رابین ( )200۹نیز عقیده دارد که تحلیل استنادی ،بررسی
فراوانی و الگوی استنادها در مقاالت و کتابها و منابع دیگر
است .بنا به تعریف واژه نامه پیوستة کتابداری و اطالع رسانی،۲
تحلیل استنادی ،روش کتاب سنجی است که در آن آثار مورد
استناد در متون بررسی میشود تا الگوهای ارتباط علمی مانند
اهمیت تطبیقی کتابها در مقابل مجالت یا منابع اطالعاتی
جاری نگر در مقابل گذشته نگر در یك یا چند رشتة علمی
مشخص شود (اودلیس.)200۹،
سودمندي تحلیل استنادي
استناد یکی از عناصر شاخص در نگارشهای علمی است و
نقش بارزی در تولید و نشر اطالعات دارد .در حقیقت ،اصل
استناد یکی از اصول اساسی تألیف و پژوهش به شمار میرود و
اثری میتواند با اقبال جامعه علمی روبرو شود که در رعایت
این اصل در آن دقت و اهتمام الزم صورت گرفته ،به نحوی که
مطالب استناد شده استوار ،گویا و صریح باشد (حقیقی:8۲۱8 ،
.)28۸
بررسی فعالیتهای پژوهشی در رشته حسابدای از
اقدامات مهمی به شمار میآید که باید به طور پیوسته مورد
بازبینی قرار گیرد .با انجام تحلیل استنادی میتوان نقاط ضعف
و قوت را شناسایی کرده و با شناخت دانش حاصل ،نقاط قوت
را ارتقاء داده و در راستای رفع مشکالت به کار گرفت .به طور
کلی تحلیل استنادی پایان نامههای حسابداری مدیریت به
عنوان تولیدات علمی حسابداری مدیریت از ارزش باالیی
برخوردار است ،چرا که نشان دهنده روند تعالی حوزه
حسابداری است.
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كاربردهاي تحلیل استنادي
تحلیل استنادی کاربردهای بسیاری دارد و از سال 8۷۸۲
استفادههای گوناگونی از آن شده که موارد عمدة آن عبارتند از:
بهبود کنترل کتابشناختی متون رشتههای مختلف ،تعیین
منابع هسته؛ گروهندی منابع؛ ردگیری گسترش اندیشهها و رشد
متون علمی؛ پیش بینی روند انتشارات؛ تبیین الگوی استفاده از
انواع منابع در فهرست منابع و مأخذ؛ سیاستگذاری برای
مجموعه سازی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی(حری،8۲۷۲،
.)۸20
با استفاده از روش تحلیل استنادی ،نه تنها میتوان به
بررسی انگارة رفتار استنادی جامعة مورد پژوهش پرداخت بلکه
با استفاده از نتایج حاصله میتوان میزان تأثیر مجموعه منابع
کتابخانه در شکلگیری متون علمی را نیز بررسی کرد و از آن
برای سیاستگذاری مجموعه سازی کتابخانهها بهره گرفت.
اگه و روسو ( )8۷۷0نیز سه کاربرد مهم برای تحلیل استنادی
به صورت زیر بر میشمارند:
 )8ارزیابی کمّی و کیفی دانشمندان ،انتشارات و
مؤسسات علمی
 )2مطالعه توسعه و تاریخی علم و فنّاوری
 )۲جستجو و ارزیابی اطالعات
همچنین تحلیل استنادی برای ارزیابی عملکرد و موفقیت
پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است .این امر موجب
بررسی رتبه بندی مجالت ،گروههای آموزشی ،دانشگاهها ،مراکز
پژوهشی ،و دانشمندان و محققان شده است .در این رویکرد،
اصل این است که استنادها ،حتی استنادهای منفی که اثر
استناد شونده را رد یا تصحیح میکنند ،مقیاسی از تأثیر و نفوذ
در علم هستند .بنابراین هرچه یك مقاله بیشتر مورد استناد
قرار بگیرد ،به همان نسبت بیشتر در جامعه علمی شناخته
میشود .در حقیقت جامعه علمی مجموعه بزرگی از همکاران
است که ارزش یك مقاله تهیه شده را به وسیله استنادها
تشخیص میدهند و تصمیمات این مجموعه داوران در مورد
درست یا نادرست بودن تصمیماتشان را میتوان با استفاده از
نمایههای استنادی بررسی کرد(کامپاناریو.)200۲ ،
 -1-2پیشینه پژوهش
سخایی( )8۲۱2در بررسی پایان نامههای مورد استناد به
عنوان عوامل اثرگذار در پایان نامههای رشته کتابداری دانشگاه
دولتی شهر تهران به این نتیجه رسید که از مجموع کل
استنادها ( )82۷۱۷در سه دانشگاه مورد بررسی ،بیشترین

میزان استناد به کتاب  ۹۹/۱درصد و کمترین استناد را به
پایگاه اطالعاتی با  0/8۸درصد داشته است .بیشترین پایان نامه
به حوزه موضوعی مواد و منابع ،با  8۹/۱درصد کمترین به
موضوع خواندن با  0/۱۹درصد گرایش داشتهاند .بیشترین
میزان اثرگذاری به ترتیب پایان نامههای دانشگاه علوم پزشکی
ایران با عامل اثرگذاری  ،88۹تربیت مدرس با عامل اثرگذاری
 800و دانشگاه تهران عامل اثرگذار  ۹۱داشتهاند.
احمدزاده( )8۲۱۹در تحلیل استنادی مأخذ پایان نامههای
دکتری شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا بررسی ۲۹
عنوان پایان نامه در دو رشته و شمارش  ۹۹۹2استناد به این
پایان نامهها اعالم کرد که بیشترین استناد اعالم شده در این
پایاننامهها به کتاب( ۱2/۸درصد) بوده است .متوسط تعداد
استنادها برای هر پایان نامه  8۹2استناد به مواد فارسی
بیشترین استناد را داشته است.
مظفری غربا و همکاران( )8۲۱۹در پژوهشی تحت عنوان «
تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامههای دکتری شیمی دانشگاه
تهران و دانشگاه تربیت مدرس از سال (۸0 »)8۲۱۲-8۲۹۸
پایان نامه را ابه منظور مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان،
شناسایی ویژگیهای منابع کتابشناختی و تفاوتها و
شباهتهای آن در دو دانشگاه به روش تحلیل استنادی مورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند ،نتایج حاصل نشان داد از مجموع
 ۸۱۲2استناد در دانشگاه تهران ،در دانشگاه تهران  ۱2/۷درصد
منابع به نشریات ادواری و  88/۹درصد به کتاب اختصاص دارد
و در دانشگاه تربیت مدرّس  ۱8/۹درصد منابع به نشریات
ادواری و  8۲/۷درصد به کتاب تعلق گرفته است .زبان اکثر
منابع انگلیسی بوده و منابع فارسی بسیار کم مورد استفاده
واقع شده است.
توسلی و همکاران( ۹۹ )8۲۱۹پایان نامه دکترای تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را در فاصله سال 8۲۱۲-8۲۹۸
مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش از  ۷۹۹مدرک۹۹/88 ،
درصد به مجالت و پس از آن کتابها با  2۹/۱درصد بیشترین
میزان استناد را داشتهاند ۷۹/۱ .درصد منابع کتابشناختی به
زبان انگلیسی بوده و تنها  ۹/8۷درصد مدارک به زبان فارسی
است.
ادواردز ( )8۷۷۷در پژوهشی به بررسی پایان نامهها و
رسالههای رشته علوم پلیمر در دانشگاه اکزون در فاصله
سالهای  8۷۷0تا  8۷۷۸با استفاده از روش تحلیل استنادی
پرداخت .از میان  2۹۸پایان نامه و رساله مربوط به علوم پلیمر،
 ۲2پایان نامه کارشناسیارشد و  ۲2رساله دکتری را به طور
تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب نمود .نتایج حاصل
نشان داد در  ۲2رساله دکتری مجموعا  ۲۸۹۱منابع
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کتابشناختی وجود دارد که میانگین منابع کتابشناختی برای
هر پایاننامه  ۸۷/۸منبع بوده است ۹2/۱ .درصد کل منابع
کتابشناختی به مقاالت نشریات 8۹/۹،درصد به کتابها و
مابقی به سایر منابع اختصاص دارد.
هیکوک( )200۹به تحلیل استنادی پایان نامههای علوم
تربیتی دانشگاه مینسوتا در سالهای  2002-2000پرداخت.
در این پژوهش منابع کتابشناختی  ۹۲پایان نامه با هدف
تعیین نیازهای اطالعاتی دانشجویان و تعیین مجالت هسته
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از مجموع  ۹۹۹2منبع کتاب
شناختی به دست آمده ،مشخص گردید که میانگین منابع
کتابشناختی به کار رفته در هر پایان نامه  80۹منبع میباشد
که  ۹2درصد آنها به مقاالت نشریات ادواری اختصاص دارد.
 ۹۹۱عنوان مجله مورد استفاده قرار گرفته که پس از تجزیه و
تحلیل دادهها فهرست مجالت هسته ارائه گردیده است.
رزاکی( )200۹در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل استنادی
پایان نامههای رشته علوم تربیتی موجود در کتابخانه دانشگاهی
ایالت دلتا در نیجریه در سالهای  »2002-8۷۷2به بررسی ۹0
عنوان پایان نامه ارائه شده در مقطع دکترا و
کارشناسی ارشد موجود در این دانشگاه پرداخت .نتایج
نشان داد که از مجموع  ۹082استناد ،باالترین میزان استناد به
کتابها یعنی حدود  ۸0/۲درصد ،پس دیگر اشکال مواد
کتابخانهای بوده است .مجموع  8۱عنوان مجله مورد استناد
قرار گرفتهاند که  82عنوان مجله یعنی حدود  ۸۸/۹درصد از
آنها در ایاالت متحده آمریکا منتشر شدهاند ۸ ،عنوان مجله
یعنی  ۲۲/۲درصد از بهترین مجالت در زمینه علوم تربیتی
میباشد.
 -3پرسشهاي پژوهش
 )8استناد به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در
پایان نامههای مورد بررسی به چه صورت بوده است؟
 )2منابع کتابخانهای دانشگاههای شیراز و تهران تا چه
اندازه در استنادهای پایان نامههای مورد بررسی نقش
داشته است؟
 )۲توزیع استناد به انواع منابع فارسی و انگلیسی در پایان
نامههای مورد بررسی به چه صورت است؟
 )۹توزیع استناد به منابع اینترنتی و چاپی به چه صورت
است؟

 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی است .به منظور بررسی وضعیت
استنادها در پایاننامههای مورد بررسی ،از روش تحلیل استنادی
استفاده شد .که به ارزیابی متون علمی براساس شمارش
استنادهای تعلق گرفته به آن متون میپردازد .با استفاده از
روش تحلیل استنادی اغلب پراستفادهترین منابع انتخاب
میشوند .در نتیجه این روش یکی از روشهای مناسب انتخاب
منابع حوزههای مختلف نیز هست .در توجیه روایی روش
پژوهش میتوان گفت چون مطالعة مستقیم رفتارها و
فعالیتهای منجر به تولید ،اشاعه و کسب اطالعات علمی بسیار
دشوار و در پارهای موارد غیرعملی است ،به ناچار باید به روش
غیرمستقیم توسل جست و آمار بر جای مانده از این فعالیتها را
که همان استنادها هستند ،بررسی کرد.
جامعة آماری این پژوهش عبارت است از کلیة پایان
نامههای دوره تحصیالت تکمیلی رشتة حسابداری در حوزه
حسابداری مدیریت دانشگاههای شیراز و تهران که در فاصلة
سالهای  8۲۱0تا  8۲۷0از آنها دفاع شده است .که تعداد کل
پایان نامههای رشته حسابداری در مقطع کارشناسیارشد در
دانشگاه شیراز  ۹۹جلد و دانشگاه تهران  8۷2جلد میباشد.
همچنین تعداد کل پایان نامهها در مقطع دکتری در حوزه
حسابداری مدیریت دانشگاه شیراز  8جلد و در دانشگاه
تهران 2۸جلد میباشد .در این گروه شامل  82۱جلد پایان نامه
در زمینه حسابداری مدیریت به شرح جدول زیر بررسی گردید.
طبق نمودار 8پایان نامههای کارشناسی ارشد رشتة
حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت به میزان  ۱۸جلد در
مقطع ارشد در دانشگاه تهران و  2۹جلد در مقطع ارشد در
دانشگاه شیراز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین تعداد پایان نامهها در مقطع دکتری در دانشگاه
تهران 8۹ ،جلد و در دانشگاه شیراز  8جلد میباشد.

جدول  -1فراوانی پایان نامههاي مورد مطالعه
دانشگاه

كارشناسی ارشد

تهران

۱۸

8۹

شیراز

2۹

8

جمع

888

8۱

جمع كل
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نمودار  .1توزیع فراوانی پایان نامههاي مورد مطالعه در طول سالهاي 13۱1-1331
گردآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش ،با مشاهدة
فهرست مأخذ پایان نامهها و اخذ اطالعات مورد نیاز از آنها و
ورود این اطالعات به فهرست کنترل انجام شد .بنابراین ابتدا از
فهرست مأخذ کلیة پایان نامههای جامعة آماری کپی گرفته شد
و باتوجه به اهداف ،پرسشهای اساسی پژوهش ،اطالعات مورد
نیاز از آنها استخراج و در کاربرگ کنترل پایان نامهها ثبت شد.
گردآوری اطالعات مربوط به تطابق استنادها با مجموعة
منابع اطالعاتی کتابخانه نیز از طریق جست و جو در نرم افزار
جامع کتابخانههای دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز صورت
گرفت .اطالعات مربوط به میزان استناد به فعالیتهای پژوهشی
استادان نیز از طریق مطابقت نام مؤلف اثر مورد استناد با نام
استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامة مورد بررسی گردآوری
شد .پس از آن ،مجموعة اطالعات به دست آمده هر بار به تناسب
یکی از پرسشهای اساسی طرح شده در پژوهش مرتب شد.
در این پژوهش روش آماری بر اساس روش توصیفی
می باشد که از فراوانی ،درصد ،نمودار و جدول مورد استفاده
شده است .با تعریف کردن متغیرها بر روی نرمافزار Exel
اطالعات مربوط به استنادهای موجود در مأخذ پایاننامههای
مورد بررسی در نرمافزار  Exelوارد شد .سپس دادههای حاصل
در قالب جداول و نمودارهایی تنظیم شد تا در تجزیه و
تحلیلهای پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.
 -5نتایج پژوهش
اطالعات ارائه شده در جدول  ،2میزان استناد دانشجویان به
فعالیتهای پژوهشی اساتید راهنما و مشاور پایاننامههای آنها
را نشان میدهد .در پاسخ به پرسش اوّل پژوهش مبنی بر
بررسی میزان استناد به فعالیتهای پژوهشی اساتید راهنما و
مشاور ،بررسی دادههای جدول  ،2گویای آن است که از مجموع
 ۹۲2۷استناد  ۱۹۱استناد و به دیگر عبارت  2۲/88درصد کل
استنادها ،مربوط به آثار علمی اساتید راهنما و مشاور بوده است.
میزان استناد به آثار استاد راهنما  ۹۸/۱۷درصد و میزان استناد

به آثار استاد مشاور 2۲/88درصد بوده است که نشان میدهد
میزان استناد فارغ التحصیالن به استاد راهنما تقریبا سه برابر
میزان استناد به استاد مشاور بوده است.
جدول  :2توزیع فراوانی استناد به فعالیتهاي پژوهشی
اساتید راهنما و مشاور
استناد به استاد

فراوانی

درصد

استاد راهنما

۸۹2

۹۸/۱۷

استاد مشاور

8۷۸

2۲/88

جمع

۱۹۱

800

طبق نمودار  2بیشترین تعداد استناد به فعالیتهای
پژوهشی استاد راهنما به میزان  ۹۸/۱۷درصد از کل استنادها
را به خود اختصاص دادهاند .سپس استناد به فعالیتهای
پژوهشی استاد مشاور به میزان  2۲/88درصد ،در مرتبه دوّم
قرار دارد .بر اساس این نمودار میتوان نتیجه گرفت که در
پایان نامههای مورد بررسی بیشترین میزان استناد ،مربوط به
فعالیت های پژوهشی اساتید راهنما میباشد.
در پاسخ به دوّمین پرسش پژوهش مبنی بر تعیین میزان
نقش منابع کتابخانهای دانشگاههای تهران و شیراز در
استنادهای پایان نامههای مورد بررسی ،یافتههای جدول شماره
 ۲نشان میدهد از مجموع  ۹۲2۷استناد ۹80۹ ،استناد و به
عبارتی ۹۸/82درصد استنادها ،در مجموعة کتابخانه دانشگاه-
های مذکور موجود بودهاند .که از لحاظ زبان میتوان مشاهده
نمود که میزان موجودی استنادهای فارسی در کتابخانه
۹۱/۹۲درصد و استنادهای التین  28/۹۹درصد بوده است.
در میان منابع فارسی بیشترین موجودی استناد مربوط بهه
کتابها بها 8۱2۹مهورد (۹۹/۹2درصهد) و کهمتهرین موجهودی
استناد مربوط به دیگر منابع اطالعاتی با  ۷۲مورد ( 2/2۸درصد)
اسهت .در میهان منهابع التهین نیهز مقهاالت بها  ۱02مهورد
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(8۷/۹۹درصد) بیشترین و پایان نامهها کمترین میزان استناد به
موجودی کتابخانه را به خود اختصاص دادهاند.

انگلیسی
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نمودار  .4توزیع درصد تطابق استناد با منابع كتابخانهاي

10
0
استاد راهنما

دانشگاههاي شیراز و تهران به تفكیك نوع منبع

استاد مشاور

نمودار -2توزیع درصد استناد به فعالیتهاي پژوهشی
اساتید راهنما و مشاور
جدول  : 3توزیع فراوانی تطابق استناد با منابع كتابخانهاي
دانشگاههاي شیراز و تهران به تفكیك نوع و زبان منبع
نوع منبع

شكل منبع

فراوانی

درصد

کتاب

8۱2۹

۹۹/۹2

مقاله

88۷۸

2۷/8۹

پایاننامه

80۲

2/۹8

دیگر منابع

۷۲

2/2۸

مجموع منابع فارسی

3213

۸۱/43

کتاب

۹۹

8/۱

مقاله

۱02

8۷/۹۹

فارسی

انگلیسی

پایان نامه

0

0

دیگر منابع

۷

0/2۲

مجموع منابع
انگلیسی

۱۱5

21/5۸

4114

111

جمع كل

80
60

بر اساس نمودار  ۲از میان استناد به منابع فارسی و التین،
بیشترین استناد به منابع فارسی کتابخانهای به میزان ۹۱/۹۲
درصد میباشد .و منابع التین با  28/۹۹درصد در رتبه دوّم قرار
دارند .طبق نمودار  ۹در میان منابع فارسی کتابخانهای
بیشترین میزان استناد به کتابها  ۹۹/۹درصد و کمترین
میزان استناد به دیگر منابع اطالعاتی به میزان  2/2۸درصد
میباشد .همچنین در میان منابع التین کتابخانهای نیز مقاالت
با  8۷/۹۹درصد بیشترین و پایان نامهها کمترین میزان استناد
به موجودی کتابخانه را به خود اختصاص دادهاند.
سوّمین پرسش پژوهش مربوط به توزیع استناد به انواع
منابع فارسی و انگلیسی در پایان نامههای مورد بررسی
میباشد .به منظور پاسخ به این پرسش ،منابع بر اساس قالب به
سه دستة کتاب ،مقاله و پایان نامه تفکیك شدند و آن دسته از
منابع که در هیچ کدام از این سه دسته قرار نمیگرفتند و در
عین حال تعداد زیادی را در انواع دیگر تشکیل نمیدادند
(مانند جزوات درسی و طرحهای پژوهشی) با عنوان دیگر منابع
بررسی شدند.
بررسی فراوانی استناد به انواع منابع فارسی و التین در
جدول شماره  ۹نشان میدهد که بیشترین میزان استناد به
مقاالت انگلیسی  20۹۲استناد (2۱/08درصد) و کمترین میزان
استناد به پایان نامههای التین  ۹2استناد (0/۹۹درصد) بوده
است.
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نمودار .3توزیع درصد تطابق استناد با منابع كتابخانهاي
دانشگاههاي شیراز و تهران به تفكیك زبان منبع
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جدول  : 4توزیع فراوانی استناد به منابع از لحاظ زبان به
تفكیك قالب منابع
نوع منبع

فارسی

انگلیسی

شكل منبع

فراوانی

درصد

کتاب

8۲0۹

8۹/۹۷

مقاله

8۸0۹

28/۷2

پایان نامه

8۲02

8۹/۹۸

دیگر منابع

8۸8

2/28

مجموع منابع فارسی

43۸4

53/۸۱

کتاب

۹۹۹

80/۲0

مقاله

20۹۲

2۱/08

پایان نامه

۹2

0/۹۹

دیگر منابع

80۹

8/۹۲

مجموع منابع انگلیسی

2355

41/32

جمع کل

۹۲2۷

111

بر اساس نمودار  ۹از میان استناد به منابع فارسی و التین،
بیشترین استناد مربوط به مقاالت التین به میزان 2۱/08
درصد میباشد و کمترین میزان استناد به پایان نامههای التین
به میزان  0/۹۹میباشد که مؤید این مطلب میباشد که در
پایان نامههای مورد بررسی در این پژوهش ،محققان و
نویسندگان در استفاده از منابع التین ،از پایان نامه بیشترین
بهره را میبرند.
انگلیسی

مقاالت و گزارشهای پژوهشی در مییابیم که نویسندگان و
محققان ،منابع اطالعاتی انتشار یافته در اینترنت را به عنوان
بخشی از منابع مورد استفاده برای ایجاد اثر خود مورد توجه
قرار دادهاند .این مسئله نشان دهندة گسترش استفاده از این
نوع منابع به عنوان منابعی مستند و دارای اعتبار در میان
جوامع علمی است .با وجود این سهم  ۹/۸۱درصدی استناد به
منابع اینترنتی نشان میدهد که به طور اخص فارغ التحصیالن
دوره کارشناسیارشد رشتة حسابداری کمتر به استفاده از این
منابع توجه نشان دادهاند.
بر اساس نمودار  ۸میزان استناد به منابع چاپی به میزان
 ۱۸/2۱درصد ،بیشترین درصد از استناد به منابع از لحاظ نحوه
نشر را به خود اختصاص داده است .همانطور که از نمودار فوق
مشخص است ،نویسندگان و محققان از منابع اینترنتی به طور
محدود به میزان  8۲/۹2بهره میجویند.
جدول  : 5توزیع فراوانی استناد به منابع از لحاظ نحوة نشر
نحوه نشر

فراوانی

درصد

چاپی

۸۲2۲

۱۸/2۱

اینترنتی

800۸

8۲/۹2

جمع

۹۲2۷
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نمودار  .5توزیع درصد استناد به منابع از لحاظ زبان به
تفكیك قالب منابع
چهارمین پرسش پژوهش مربوط به توزیع استناد به منابع
اینترنتی و چاپی میباشد .بررسی اطالعات جدول  ۹نشان
میدهد منابع چاپی  ۱۸/2۱درصد کل استنادها را به خود
اختصاص داده ،درحالی که سهم منابع اینترنتی فقط
8۲/۹2درصد است .باتوجه به رشد روزافزون اطالعات در
اینترنت و با نگاهی به منابع اطالعاتی منتشرشده مثل کتابها،

اینترنتی

نمودار  .۸توزیع درصد استناد به منابع از لحاظ نحوه نشر
 -۸نتیجهگیري و بحث
در این مطالعه که حاکی از بررسی میزان استناد به
فعالیتهای اعضای هیأت علمی است ،این نتیجه حاصل گردید
که میزان استناد دانشجویان حسابداری مدیریت به فعالیتهای
پژوهشی اساتید راهنما و مشاور پایان نامة تحصیلیشان،
نسبتاًکم است ( 82درصد) .فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاهها به دلیل نقش حیاتی این افراد در تولید دانش و
به تبع آن توسعه و پیشرفت کشور حایز اهمیت است .این
فعالیتها شامل تألیف و ترجمة کتاب و متون درسی ،مقاله،
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طرح پژوهشی و نیز هدایت پایان نامههای دانشجویان است که
این گونه متون اطالعاتی ،توان و قابلیت های اطالعاتی شگرفی
دارند و نقش بسزایی در پژوهش های دانشجویان ایفا میکنند.
یافتههای این پژوهش نشان دهندة سهم اندک استفاده از آثار
استادان است.
در خصوص پرسش دوّم پژوهش ،مبنی بر تعیین میزان
نقش منابع کتابخانهای دانشگاههای دولتی شیراز و تهران در
استنادهای پایان نامهای ،نتایج نشان میدهند که استناد به
منابع موجود در مجموعة کتابخانه کمتر از نیمی از کل
استنادها را به خود اختصاص داده است .این مسئله بیانگر آن
است که منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه به میزان نه چندان
مطلوبی مورد استفادة فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی قرار
گرفتهاند( ۹۸درصد) .به بیان دیگر ،مجموعة کتابخانة مورد نظر
توانسته است پاسخگوی بیش از نیمی از نیازهای اطالعاتی
دانشجویان مشغول تدوین پایان نامه باشد .باتوجه به اینکه
کتابخانههای دانشگاهی کانونی برای تأمین امکانات تحقیق و
پایگاه اصلی ارائة اطالعات هستند ،به طور معمول دانشجویان
در گام نخست برای رفع نیازهای اطالعاتی و گردآوری منابع
پژوهش به کتابخانة دانشکدة خود مراجعه میکنند و انتظار
دارند که منابع مورد نیاز خود را در آنجا بیابند .از طرفی
باتوجه به رشد روزافزون انتشارات نمیتوان انتظار داشت که
یك کتابخانه همة منابع موجود را گردآوری کند.
در خصوص پرسش سوّم پژوهش که به بررسی توزیع
استناد به انواع منابع فارسی و انگلیسی در پایان نامهها
میپردازد ،یافتهها بیانگر آن است که میزان استناد به منابع
فارسی بیشتر از منابع التین است .این مسئله نشان میدهد که
دانشجویان حسابداری مدیریت ،کمتر از منابع التین و به ویژه
مقاالت التین استفاده میکنند .باتوجه به نفوذ و رشد استفاده از
اینترنت در سالهای اخیر ،میل به تقویت مهارتهای زبانی به
منظور استفادة بهینه از منابع اطالعاتی موجود در اینترنت که
اغلب به زبان انگلیسی است ،در میان افراد جامعه به ویژه
دانشجویان افزایش چشمگیری داشته است .به تبع افزایش این
مهارتها استفاده از انواع منابع التین اعم از کتاب ،مقاله ،پایان
نامه و پژوهشهای محققان دیگر کشورها نیز مورد توجه
دانشجویان و پژوهشگران رشتههای مختلف قرار گرفته است.
دالیل مختلفی ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد از
جمله اینکه در زمینة تألیف یا ترجمة منابع مختلف به مرور
زمان این رشته به زبان فارسی ،ضعف و کاستی در حال برطرف
شدن است .به عبارت دیگر ،مجالت و منابع فارسی موجود در
زمینة حسابداری تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی رو
به رشد دانشجویان این رشته است .دلیل دیگر مأنوس نشدن به
754

طور اخص دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته به زبان
انگلیسی ،دانشجویان فوق الذکر ترجیح میدهند بیشتر از منابع
التین استفاده کنند .در دسترس نبودن منابع التین مورد نیاز و
غنی نبودن مجموعة منابع التین نیز از دیگر علل این مسئله
است .نتایج به دست آمده در این زمینه ،با پژوهش انجام شده
توسط مظفری غربا و همکاران ( )8۲۱۹و توسلی و همکاران
( )8۲۱۹سازگار نمیباشد .آنها در پژوهش خود بیان کردند
که از منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی در پایان نامهها
مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس پرسش چهارم پژوهش که مربوط به نحوه توزیع
استناد به منابع چاپی و اینترنتی میباشد ،نیز این نتیجه
حاصل گردید که میزان استناد به منابع چاپی بسیار بیشتر
(حدود  ۸برابر) از منابع اینترنتی است .بنابراین منابع اینترنتی
به میزان بسیار کمی مورد استفاده قرار گرفتهاند .دالیل این
مسئله ممکن است نبود امکانات کافی برای بهره گیری از منابع
اینترنتی ،عدم آشنایی دانشجویان با مهارتهای اطالع یابی یا
عدم آگاهی از وجود منابع علمی معتبر و به روز در اینترنت باشد
که موجب گرایش کمتر به استفاده از این گونه منابع شده است.
از طرف دیگر ،به نظر میرسد که بیشتر منابع اطالعاتی مورد
نیاز دانشجویان از جمله نشریات خارجی به صورت چاپی در
دسترس ایشان قرار دارد که این عامل هم بر عدم استفادة زیاد از
منابع اینترنتی تأثیر دارد .سخایی( )8۲۱2نیز در پژوهش خود
بیان کرد که کمترین میزان استناد ،پایگاههای اطالعاتی به
میزان  0/8۸درصد در پایان نامههای مورد بررسی بوده است.
نتیجة دیگر پژوهش این است که استناد به مقاالت نسبت به
دیگر قالبهای منابع اطالعاتی بیشتر مد نظر دانشجویان این
رشته قرار دارد .دالیلی را میتوان برای مقاله گرایی دانشجویان
رشتة حسابداری برشمرد .از جمله اینکه به نظر میرسد منابع
اطالعاتی مورد نیاز دانشجویان رشتة حسابداری در قالب مقاالت
نشریات ارائه می شوند و از آنجا که اطالعات ارائه شده در
مقاالت ،تخصصی تر و به روزتر از کتاب ها هستند ،دانشجویان
در پژوه های خود از این منابع بیشتر استفاده میکنند .نتایج
این پژوهش در این زمینه با پژوهش انجام گرفته توسط
مظفری غربا و همکاران ( )8۲۱۹و ادواردز ( )8۷۷۷سازگار و با
نتایج پژوهش سخایی ( ،)8۲۱2احمدزاده ( )8۲۱۹و رزاکی
( )200۹ناسازگار میباشد.
باتوجه به یافتههای پژوهش و به منظور بهبود کیفیت
پژوهشهای گروه آموزشی حسابداری دانشگاههای تهران و
شیراز الزم است که:
 -8امکان استفاده از منابع اینترنتی برای کلیة محققان
بدون محدودیت مکانی ،زمانی و مالی فراهم شود .برنامههای
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آموزشی در زمینة نحوة استفاده از منابع اینترنتی و تقویت
مهارتهای اطالع یابی برای دانشجویان تدارک دیده شود.
 -2تجدیدنظر در خط مشی مجموعهسازی کتابخانه،
تمهیداتی به منظور توسعة مجموعه از طریق سنجش نیازهای
اطالعاتی مراجعه کنندگان به کتابخانه به کار گرفته شود.
 -۲تشکیل کمیتة انتخاب کتاب متشکل از نمایندگان
گروههای آموزشی ،سرپرست کتابخانه و کتابداران ،در جهت نیل
به این هدف مؤثر است .فراهم ساختن تسهیالت الزم مانند
بودجة کافی و در دسترس قرار دادن امکانات پژوهش ،در
افزایش فعایتهای پژوهشی اساتید تأثیر دارد.
 -۹از آنجا که درگیری نیروهای کارآمد و متخصص در
کارهای اجرایی و مدیریتی گوناگون موجب شده برخی از آنها
فرصت رسیدگی به مسایل آموزشی و پژوهشی رشتة تخصصی
خود را پیدا نکنند ،میتوان با سیاستگذاری مناسب ،از نیروهای
متخصص هم در امور مدیریتی و هم در فعالیتهای تخصصی
بهره جست.
 -۹با فراهم ساختن فضای فعالیت تحقیقاتی و در اختیار
گذاشتن فرصت کافی برای ثبت نتایج و تأمین نیازهای اساتید از
لحاظ مختلف بر رشد و توسعة تولید آثار علمی افزود.
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