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و اطالع نامه بررسي ميزان ارتباط موضوعي پايان رساني هاي رشته كتابداري

باهاي دانشگاه در پيشينه دولتي تهران )1383-1379(هاآنهاي مندرج

 مريم پارسائيان
و  رساني اطالع كارشناس ارشد كتابداري

 چكيده
و 1383-1379 هاي سالطي: هدف  غيرپزشكي در دو دانشگاه رساني اطالع در رشته كتابداري

و تربيت مدرس، تعداد هش در پژوباشندمي داراي بخش پبشينه پژوهش نامه پايان78تهران
 مندرج در هاي پيشينهوها نامه پايانحاضر سعي شده كه به بررسي ميزان ارتباط موضوعي

. بپردازيمها آن

 نامه پايان78در جهت تحقق هدف پژوهش، با استفاده از روش تحليل محتوي، عناوين: روش

و جامعه با يكديگرهاآن پيشينة مندرج در 1092و تطبيق براساس سه شاخص رويكرد، زمينه
متوسط.ستهاآن با يكديگر بيانگر متوسط ارتباط موضوعيهاآنداده شدند كه ميزان انطباق 

و بررسي قرار گرفتنددستبهارتباط  و نوع پيشينه، مورد تحليل . آمده براساس زبان

و پيشينه نامه نتايج بررسي نشان داد كه متوسط ارتباط موضوعي كليه پايان:ها يافته در مندهاي ها ،هاآنرج

و تربيت44 داراي متوسط ارتباط, مدرس در قياس با يكديگر درصد است؛ دانشگاه تهران
هاي هاي انگليسي نسبت به پيشينه پيشينه, موضوعي تقريباً يكساني هستند؛ به لحاظ زباني

و متوسط ارتباط موضوعي بيشتري مي باشند، همچنين در قياس با ساير فارسي داراي فراواني
و متوسط ربط موضوعي مقالها .ها از همه بيشتر است نواع منابع اطالعاتي، فراواني

و اطالع ارتباط موضوعي، پايان:هاي كليدي واژه .رساني نامه، پيشينه، كتابداري
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 مقدمه
و افزايش فعاليت توسعهو رشد و فنون و پژوهشي در جهان، علوم هاي علمي

نامه،گزارش تحقيقاتي پايان مجله، تي از قبيل كتاب، اطالعا منابعباعث توليد انواع 
و ويژگـي نامه در اين ميان پايان. استو طرح پژوهشي شده  ها به علـت ماهيـت

ميةپيكردرخاصي كه دارند، نقش مهمي  به دانش ايفا كه غفلـت از طوري نمايند،
س نامه چه پايانآن. نيست علمي چندان به مصلحت جامعهها آن اير متـون ها را از

و ارائه نگرش موضوعاتسازد، پرداختن به متمايز مي  و رهيافت جديد هاي نو ها
عنوان مبناي مـسائل از موضوعات را به محدودي، زيرا اين منابع چارچوب است

و از اين لحاظ   را با عمق بيشتري بررسي نمـوده موضوعاتتحقيق انتخاب كرده
 ايـن عـالوه بـر.)1374سـبكتكين،( نـد نگرميهاآن به تر گاهي تخصصيو با ديد

و همچنين هدايت اين داشتن فرصت كافي براي نگارش و استادهاي متون  راهنما

و آموختـهو بهره مشاور هـاي خـود در طـول دوران مندي دانشجويان از تجارب
و محـدودبودن دامنـ به همراه ويژگـي ژرف تكميلي،تحصيالت  درةنگـري  كـار

در پژوهشگرها، نامه پايان و منابع باارزشـي و استفاده از متون را به سمت مطالعه
ص 1378حـري،( سوق مي دهـد خاص موضوعيةآن زمين   ايـن مرحلـه).116.،

و منابع نگاشته شده  موضوعي موردنظر، از مراحلة زميندريعني استفاده از متون
و تدوين پايان بنامه مهم فعاليت پژوهشگر در تهيه وو يكي از شرايط كليدي سط

درة زمينهرباشد، زيرا يك فعاليت پژوهشي در توسعه دانش مي  موضوعي خاص
 پيـشين مطالعـات شود كه از نتايج صورتي باعث گسترش دانش در آن حيطه مي

و خود نيز مقدمهةعنوان نقط به  بعـدي مطالعـات اي بـراي شروعي استفاده نموده
مةباشد؛ در واقع بايـد بـين مطالعـ و و ارتبـاط طالعـات پيـشين، در حـال انجـام

و هر اندازه كـه ايـن ارتبـاط بيـشتر باشـد، سـهم آن پيوستگي وجود داشته باشد

ص 1378 خاكي،( در گسترش دانش بيشتر خواهد بود مطالعه پوپر در اين).27.،
و اصـالح دارد،زمينه نظر جالبي   به اعتقاد او رشد مستمر دانش در گرو تـصحيح

و ارزيـابية ديگر مطالع عبارتدانش پيشين است، به و هـاآن منابع پيشين، نقـد
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و ، 1372حـري،( شود كه باعث گسترش دانش مي هاست ارزيابيبازتاب اين نقد
).154.ص

و به عنوان نقطـ، اساس اين بر ة پژوهشگر به منظور انجام يك پژوهش جدي
هاي مربوط بـه موضـوع مـورد ناگزير از بررسي پژوهش خود،شروعي براي كار

ص1378خــاكي،( اســتالعــه مط انجــام شــده توســطةو مطالعــبررســي،)27.،
هـا ظـاهر نامـه در پايـان مـشابه هاي پژوهشگر كه تحت عنوان مرور پيشينه يا نام 

و بـه او نظر موضوع موردةشود، وي را با تحقيقات عمده در زمين مي  آشنا كـرده
 تحقيـقةرابطـن كند، همچنين بيا در محدودكردن مسأله تحقيقاتي خود كمك مي

و نقشي كه تحقيق موردنظر در گسترش  دانشكنوني با دانش موجود در آن زمينه
هاي تحقيـق را در چـارچوب تحقيقـات موضوعي خاص دارد، يافتهةدر آن حيط

 بررسي كامل پيـشينه مـانع از تكـرار،عالوه بر اين. دهد شده قرار مي انجامقبلي 
ان مي مشابهيتحقيقات كه با بررسـي مطلب آخر اين.جام شده است شود كه قبالً

و تواند از روش مي پژوهشگرتحقيق،ة پيشين هاي مورد استفاده در تحقيقات قبلي

و ضعف  و طـرح تحقيـق مناسـبي را بـراي موضـوع آگاههاآننقاط قوت  شـده
ص 1383 بازرگان،(دكنموردنظر خود انتخاب و در اين صورت است كـه)56.،

كن مي و از هـاي پـژوهشد كه كار او براساس تواند ادعا  پيـشين بنـا نهـاده شـده
ص1377 فتاحي،( هاي نظري كافي برخورداراست پايه ،.64.(

و به منظور اعتبار بخشيدن به كـار نيز پژوهشگر  با توجه به اهميت اين بخش
 دسترسـي بـه انـواع منـابع بـراي تمامي امكانـات موجـودازكند خود، سعي مي

د، ولـي وجـود كنـ پـژوهش خـود اسـتفاده مـورد بـا موضـوع اطالعاتي مـرتبط

و نظـاير محدوديت  كامـلةو همچنـين عـدم احاطـآنهاي زماني، زباني، مكاني
و مشخص نبودن  كـار بـرايةمحـدود پژوهشگر نسبت به موضوع مورد پژوهش

و منابعي سوق دهد كه  ارتباطيااو، ممكن است وي را به سمت استفاده از متون
و يا اين ارتباط بسيار اندك اسـت چنداني با  طبعـاً. موضوع مورد پژوهش ندارند

چنين مواردي، رسالت اصلي پيشينه را كه ايجاد ارتباط موضوعي بـين تحقيقـات
و استحكام بخشيدن به زنجيرة شده در هر حوز انجام آنة تخصصي  تحقيقات در
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راحوزه مياست .دهد مورد تأمل قرار

لهسئم بيان

و ارايبتصو از پس شـرايط عنوانبه)نامه تحصيلي پايان( رسالهةي قانون تهيه
و نگارش پايان برايالزم  در فراغت از تحصيالت تكميلي، تهيه  ايـران هـاي دانشگاهنامه

 1314و 1313هاي هاي موجود، مربوط به سال نامه ترين پايان قديمي. متداول شد

ايـن. شـوند مـي داري نگهگاه تهران كه در مركز اسناد كتابخانه مركزي دانش است
و ها هرچند كه با موازين تحقيقات امـروزي تهيـه نـشده نامهنپايا  كيفيـتازانـد

چنداني برخوردار نيستند، اما نقش تاريخي خـود را در اثبـات انجـام ايـن شـرط

ميعلمي ص1377اقبال، بني( كنند ايفا ،.156 .( 
و اطالعةحوز در نامه مربـوط بـه سـال ترين پايان قديميرساني نيز، كتابداري
 شودميداري نگه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهرانة كه در كتابخاناست 1347

و اطالع المعارف دايرة( ص 1381رساني، كتابداري گونه كه مالحظـه، همان)557.،

و شود پايان مي  دهـه دارد، چهـار نويسي در اين حوزه، قدمتي حدود نامه پاياننامه
و افزايش متون چهارگذشت و بـه همـانو دهه  منابع تخصـصي در ايـن رشـته
ت  اطالعاتي از لحاظ رعايت مـوازين منابعت ايني بايد بر كيف استادهااربجاندازه

و پژوهشي بيفزايد و اساسي ايـن منـابعازشينه نيز كه يكييپ.علمي  اجزاي مهم
دهنـده كه نـشان- از پايان نامهءجزكه اين اين. از اين مقوله مستثني نيست است

و موضوعاتي است كه پژوهشگر در جهت  و بـه پايـان موضوعمنابع عنـوان نامـه
 تا چه اندازه رسالت خـود- استفاده كرده استهاآن خود از طرحبنيادهاي نظري 

و  تخصصية بخشيدن به موضوع پايان نامه در آن حوز اعتباررا در جهت تقويت
ا آن، مسألهستبه انجام رسانده اي است كه پـژوهش حاضـر بـه دنبـال بررسـي

و نامـه ميزان ارتباط موضـوعي پايـانةمنظور مقايسو به اساس براين. باشد مي هـا
-1379 هـاي سـال هايي كـه طـي نامه پايان مجموع،هاآندرپيشينه هاي مندرج 

و تربيت در دو دانشگاه 1383 و بررسي مطالعه مورداند، نوشته شده مدرس تهران
.گيرند قرار مي
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 اجزاي مسئلهعملياتيريف تع

 اين پـژوهش منظـور از ارتبـاط موضـوعي، ميـزان تطبيـق در:موضوعي ارتباط

نامـه بـا عنـوان هاي مندرج در پايـان به كار رفته در عنوان پيشينهيكليد هاي واژه
.استهاي مرتبط موجود نامه با استفاده از اصطالحنامه پايانخود 

و بـه مجموعه:هپيشين  منابعي كه پژوهشگر در راستاي موضوع مورد پـژوهش
و همچنينة پژوهشي انجام شده در حيط هاي فعاليتمنظور آشنايي با  آن موضوع

ميهاآنازبخشيدن به كار خود، اعتبار و معمـوالً بـا عبـاراتي چـون استفاده كند

آ» تحقيقادبيات«،»مطالعات پيشين«،»پيشينه« ميو مانند .شودن مشخص

 پژوهشايه پرسش

 چقـدر هـاآن مندرج در هاي پيشينهوها نامه پايانمتوسط ارتباط موضوعي.1
 است؟

و متوسط ربط موضوعي مربوط به كدام.2 يك از انواع بيشترين ميزان استفاده

؟باشدميمنابع 
از كدام.3 و متوسط هاي پيشينهيك و انگليسي، بيشترين ميزان استفاده  فارسي

ميرب  دهند؟ط موضوعي را به خود اختصاص

 هدف پژوهش

هـا از لحـاظ ارتبـاط نامـه هدف از پژوهش حاضـر، بررسـي وضـعيت پايـان
در موضوعي با پيشينه  و ايـنهاآنهاي منـدرج هـاي رشـته نامـه كـه پايـان سـت
و اطالع  و تربيت كتابداري از رساني در دو دانشگاه تهران مـدرس تـا چـه انـدازه

و منا .اند بهره جسته بع مرتبط موضوعيمتون

 روش انجام پژوهش

و از نظر روش از نوع تحليـل پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي

 هـاآنتحليل محتوا از طريق نمادهاي عيني آثار در باب محتـواي. باشد محتوا مي 
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به داوري مي و گاه نمادهايي را نيز مي كند رد، نظيرگي عنوان نماينده محتوا در نظر
ميو ردهنويسي هاي فهرست آنچه در نظام .گيرد بندي صورت

ها پيشينه)عناوينيكليد هاي واژه( موضوعي نمادهاي از استفاده با پژوهش اين
در اي كه پيشينه نامه با نمادهاي موضوعي پايانهاآنو مقايسه اند، شدهآن ظاهر ها

از. دازدپـر درباره شباهت موضـوعي آن دو بـه داوري مـي  همچنـين بـا اسـتفاده
و تحليل شده، دادهspssافزار نرم .اند هاي گردآوري شده، در جداول قرارگرفته

 جامعه پژوهش

نوع اول جامعه آمـاري،. در اين پژوهش دو نوع جامعه آماري مورد نظر است
و نامه پايان 81 و تربيت مدرس را شامل دانشگاهرساني اطالع كتابداري  هاي تهران
نـوع دوم جامعـه آمـاري،. انـد دفاع شده1383 تا 1379 هاي سال كه طي شود مي

دو. مورد بررسي است هاي نامه پايان پيشينه مندرج در 1092تعداد  از آنجايي كـه

پـذير نيـستند، كليـه نوع جامعه مورد بررسي، با توجـه بـه هـدف تحقيـق نمونـه 
شددستبههاي داده . آمده بررسي خواهند

 تحقيق پيشينه

 پژوهش در داخل كـشور مطالعـات چنـدانية بررسي وضعيت پيشينةزمين در

و :توان به يك مطالعه در اين زمينه اشاره كردميتنهاانجام نشده است
هـاي كارشناسـي به بررسي وضعيت پيشينه در پايان نامه) 1378(حري عباس

و به اين اطالعومديريتة ارشد دانشكد  نتيجه رسيد كـه رساني پزشكي پرداخت
اي چشمگير گرايش به تحقيقات به گونهكه اينهاي مورد بررسي در عين پيشينه

در حـالي كـه انـد، شده براي نشان دادن تحقيقي بودن كار استفاده خارجي دارند، 
و تنهـا بـه نامه ها، چندان ارتباط موضوعي با پايان اين پيشينهازبسياري  ها نداشته

ك حفظدليل  ميجنبة صوري .شوند ار لحاظ

و ريبل اي بـه بررسـي عوامـل تأثيرگـذار بـر نتـايج در مطالعـه) 1985(كوپر
ميـزان.1: جستجوي ادبيات موضوعي پرداختند، ايـن عوامـل عبـارت بودنـد از 
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ــستجوگر ــصص ج ــود.2تخ ــات موج ــزان اطالع ــدواژه(مي ــل كلي ــا، از قبي ه
و چكيده شناسي كتاب كنندگان به شركت. جوگرهاي شناختي جست ويژگي.3)ها ها

و ميزان ربط ارائـه شـد توصيف . هايي از مدارك از لحاظ عنواني، ميزان اطالعات
و غير متخصص در درستي قضاوت نتايج بررسي نشان داد كه بين افراد متخصص

تفاوت چنداني وجود ندارد ولي افراد متخصص بهتر قادر بـه تـشخيص مـدارك 
ا. باشند غير مربوط مي  از ين قضاوت عالوه بر هايي كه براساس چكيده بودند بهتر

شناسـي انجـام شـده بودنـد؛ هايي است كه براساس كليـدواژه يـا كتـاب قضاوت
هــاي پژوهــشي داشــتند، داراي كننــدگاني كــه ســابقة فعاليــت همچنــين شــركت

.تري از مدارك مرتبط بودند هاي صحيح قضاوت
و همكارانش و نقش آن در به منظور بررسي معناي) 1990( چامبر رفتار« ربط

 به بررسي ادبيات موضوعي در سي سال اخير پرداختند كه اين بررسي»يابي اطالع
هاي مختلفي از مفهوم ربط از قبيل عنـواني، كاربرمـدار، چنـد دهندة ديدگاه نشان

و پويا بود  در اين مطالعه استفاده كننده يكي از ابعاد اصلي مفهوم. بعدي، شناختي

و همكارانش، ربط يك مفهوم چند بعدي. گرفته شد ربط در نظر  به عقيده چامبر
و چون) موقعيتي( بيرونيو) شناختي(دروني است كه به فاكتورهاي بستگي دارد

و  و در عـين حـال مـنظم و پيچيده تحت تأثير قضاوت استفاده كننده است، پويا
. گيري است قابل اندازه

و همكارانش سي ارتباط موضوعي بين مدارك اسـتناد به برر) 1992(نيسانجر
و اطالع  و استناد كننده در نشريات كتابداري رساني با استفاده از دو روش شونده

و تحليل خرد پرداختند؛ در روش تحليل كالن، مدارك استناد شونده  تحليل كالن

و در تحليـل هـاآنو استناد كننده بر حسب پراكندگي موضـوعي   تحليـل شـدند
در ايـن بررسـي بـه منظـور.ط موضوعي بين آن مدارك سنجيده شـد خرد، ارتبا

و اصـطالحات  تعيين ميـزان شـباهت موضـوعي بـين توصـيفگرهاي موضـوعي
. شناسي كوپر استفاده گرديده است اي از روش نمايه

اي با بررسي هدف ادبيات پيشينه به مواردي از قبيـل در مقاله) 1992(آفوالبي
ا  مفهـومي،/ ستفاده براي ادبيات پيـشينه، چـارچوب تئـوري منابع اطالعاتي مورد
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و فرايند نوشتن آن پرداخت .نواقص معمول در ادبيات پيشينه
و متايور و ارجـاع«اي تحت عنوان در مقاله) 1992(هرنون ادبيات موضـوعي

 از طريـق مـصاحبه بـه،»يك مطالعه اكتـشافي از كتابـداران دانـشگاهي: نادرست
هـاي پژوهـشي آمريكـا دربـاره ادبيـات اران انجمن كتابخانه بررسي نظرات كتابد

و اطالع  رساني پرداختند؛ اينكه كتابداران چگونه جستجوهاي موضوعي كتابداري
و نظرشان در مورد ادبيات موضوعي چيـست؟ نتـايج بررسـي  خود را انجام داده

ب نشان داد كه در فرايند تهية مقاله  و سمينارها تمايل بيشتر ه استفاده از ها مجالت
از؛ عالوه بر ايـن حتـي ها است مقاله در آثـار نويـسندگان مـشهور نيـز مـواردي

.خورد ارجاعات نادرست به چشم مي
و بــه بررســي ارتبــاط موضــوعي بــين مقالــه) 1993(علــي هــا استنادشــونده

اين مطالعـه براسـاس. ها در عناوين پرداخت استنادكننده براساس تكرار كليدواژه 
ا  مي ست كه مقاله اين فرض دهـد، يـك اي كه يك مقالة اسبق را مورد استناد قرار

و علـوم اجتمـاعي. ارتباط موضوعي با آن دارد  هزار مقاله از نمايه استنادي علوم

و تحليل قرار گرفتند؛ با استفاده از تكنيك  هاي گيري، مقاله هاي نمونه مورد تجزيه
و با استفاده از ضـريب همبـستگي از حوزه  هاي موضوعي مختلف انتخاب شدند

در هـاي كـه داراي كليـدواژه اسپيرمن، ارتباط موضوعي بين مقالـه  هـاي هماننـد
.عناوين خود بودند، محاسبه شد

و اسزي از در مقاله) 1997(انگاه  ارجاع بازيـابي شـده 100اي به تحليل كمي
و ني ازهــاي اطالعــاتي پژوهــشگران علــوم انــساني در زمينــة اســتفاده اطالعــاتي

مي. پرداختند  درصـد بـه57 دهد كه از ارجاعات بازيابي شده، نتايج بررسي نشان

و هـا كنفـرانس درصد به مقاله11ها، نامه درصد به پايان26،ها مجالت مقاله 6هـا
از. ها مربوط است درصد به كتاب را درصد از مقاله33سه عنوان نشريه بيش  هـا

از88دهنـد، در حـدود در اين حوزه موضوعي به خـود اختـصاص مـي  درصـد
مي هاي دكتري دانشگاه نامه، پايانها نامه پايان در حـدود. باشـند هاي اياالت متحده

منتشر شده بودند،.م 1990-1980هاي درصد از موارد بازيابي شده بين سال 51
. حوزه انجام گرفته بودكه در اين دوره زماني بيشترين مطالعات در اين
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و ديگران اي با بيان اينكه ميزان ربط اطالعات بازيابي در مقاله) 2001(بروس
تـوان دامنـة هايي است كه از طريـق آن مـي شده در ادبيات موضوعي يكي از راه 

ادبيات موضوعي را محدود كرد، به بررسي اهميت ادبيات موضوعي، لزوم داشتن 
و ميزان ربط ديد انتقادي در اطالعات  به عقيدة آنـان. پرداختندهاآن بازيابي شده

يكي از مشكالتي كه اغلب پژوهشگران مبتـدي بـا آن روبـرو هـستند، مـشخص 
اين مطالعه هـشت روش محـدود نمـودن. كردن محدودة ادبيات موضوعي است 

و روز  رااادبيات موضوعي از جمله از لحاظ عنـواني، ربـط موضـوعي مـد بـودن
. استبررسي كرده

و ديگران در در مقاله) 2002(پرتر اي اسـتفاده از يـك پروفايـل پژوهـشي را
اين پروفايـل شـامل حـوزة. جهت توسعة بيشتر ادبيات موضوعي پيشنهاد كردند 

مي گسترده هـاي شود كـه از طريـق ارتبـاط دادن پـژوهش اي از ادبيات موضوعي
د ميانجام شده در آن حوزة موضوعي با يكديگر به گسترش .كند امنة علوم كمك

 هاي پژوهش يافته

 هـاآن مندرج در هاي پيشينهوها نامه پايانمتوسط ارتباط موضوعي:پرسش اول
 چقدر است؟

ها پيشينهكليه به منظور سنجش متوسط ربط موضوعيtنتايج توصيفي آزمون.1جدول

 درصد50= مبناي آزمون

تفاوت

 ميانگين

سطح معني داري

 دو دامنه

tميزان سطح آزادي

6358/0- *000/0- 1091 164/11- متوسط ربط موضوعي

p≤ 5/0%

 به منظور سنجش معني داري متوسط ربط موضوعيtنتايج تحليلي آزمون.2جدول

انحراف معيار استاندارد ميانگين فراواني

188/0 44% 1092  متوسط ربط موضوعي



و و تابستان،مهفتكتابداري، دفتر چهل 194 1387بهار

و هـا نامـه پايـان اسبة متوسـط ارتبـاط موضـوعي در اين پرسش به منظور مح
و نقطةt، از آزمونهاآن مندرج در هاي پيشينه  درصـد بـه عنـوان50 استفاده شد

مبنا در اين آزمون انتخاب گرديد، با توجه به نتايج توصيفي آزمون كه در جـدول
ج منـدر هـاي پيشينهوها نامه پايان نشان داده شده است، متوسط ربط موضوعي1
نتـايج تحليلـي. باشـد مـي درصـد50 درصد است كه اين ميزان زير44هاآندر

 آمده را دستبه نشان داده شده است نيز معناداري مقدار2 كه در جدولtآزمون 

 جـدولt از مقـدار 1091 مشاهده شده با درجة آزاديtزيرا مقدار. كندميتأييد
و سطح معني داري كوچك  درصـد5 نيز كوچك تر از  = sig)000/0(تر بوده

 درصد مي توان گفت كه متوسط ربـط موضـوعي95؛ بنابراين با اطمينان باشد مي
. درصد است50 زيرهاآن مندرج در هاي پيشينهوها نامه پايان

و نشاندستبهنتيجة دهندة ايـن اسـت كـه آمده چندان رضايت بخش نيست
عنـوان پيـشينه قابـل توجيـه موضوعي، بـه از لحاظ ربطها پيشينهتعداد زيادي از 

و  و تنها به دليل اهميت بخش پيشينة پژوهش، حفـظ جنبـة صـوري كـار نيستند

و مـشاور در آن بخـش آورده  جلب تحقيقي بودن كار از سوي استادهاي راهنمـا
طبعاً چنـين مـواردي رسـالت اصـلي پيـشينه را كـه ايجـاد ارتبـاط بـين. اند شده

و هاي انجام شـده پژوهش و در حـال انجـام در يـك حـوزة موضـوعي خـاص
.دهد استحكام بخشيدن به زنجيرة دانش است، مورد تأمل قرار مي

و متوسط ربط موضوعي مربوط به كداميك: دوم پرسش  بيشترين ميزان استفاده
 از انواع منابع است؟

و 459ها با تعداد، مقاله3هاي جدول مطابق داده ن درصـد، بيـشتري42 پيشينه
و كتاب و ميانگين26ها با تعداد ميزان از4/2 پيشينه  درصـد، كمتـرين ميـزان را

و درصد پيشينه در بين انواع منابع اطالعاتي استفاده شده در بخش لحاظ فراواني
و پيشينة پژوهش« مي»مرور نوشتارها هـا، بعـد از مقالـه. دهند به خود اختصاص

 درصد در مرتبـة بعـدي قـرار دارنـد؛7/39گينو ميان 434ها با فراواني نامه پايان
 درصد در مرتبة6/2هايو ميانگين28هاي تحقيقاتي به ترتيب با فراواني گزارش
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مي همان. سوم قرار دارند و پايان شود مقاله گونه كه مالحظه هـا نـسبت بـه نامه ها
دارنـد كـه ديگر انواع منابع اطالعاتي مندرج در پيشينه، از فراواني بيشتري برخور 

شايد دليل عمدة آن دو ويژگي خاصي است كه اين منابع در مقايسه با ساير انواع 
هـاي هـا يـا پايگـاه هـا از طريـق نمايـه دسترس پذير بودن مقالـه-1: منابع دارند 

و پايان   ويژگي تحقيقي بودن ايـن-2. هاي فارسي براي دانشجويان نامه اطالعاتي
. منابع

 نوع پيشينه انيفراو درصد درصد معتبر

7/43%

2/46%

6/2%

8/2%

7/4%

----- 

100%

7/39%

42%

4/2%

6/2%

3/4%

9%

100%

434 

459 

26 

28 

47 

98 

1092 

 پايان نامه

 مقاله

 كتاب

 گزارش تحقيقاتي

 ساير منابع

 ذكر نشده

 مجموع

 بر حسب نوع منبعها پيشينهتوزيع فراواني.3جدول

 متوسط ربط موضوعي برحسب نوع پيشينه.4جدول

 درصـد45 بـا ميـانگين، مقالـه هـا4 آمده از جدول دستبهمطابق داده هاي

انحراف معيار

 استاندارد

 ربطميانگين

 موضوعي

فراواني نوع پيشينه

188/0
187/0

146/0

179/0

225%

188/0

44%
45%

40%

41%

46%

44%

434 
459 

26 

28 

47 

994

 پايان نامه
 مقاله
 كتاب

 گزارش تحقيقاتي
 ساير منابع
 مجموع
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داراي بيشترين ميزان متوسط ربط موضوعي نسبت به ديگر انواع منابع اطالعـاتي
 ارايـه به لحـاظها نامه پايانشايد دليل اصلي آن، ماهيت. مندرج در پيشينه هستند 

ها هاي پژوهشي نيز كه امروزه در اكثر دانشگاه مقاله. مطالب جديد پژوهشي است
و  ارايـه تحقيقـاتي بـه آسـاني در دسـترس هـستند، از لحـاظو مؤسسات علمي

گونه مطالب نسبت به ديگر انواع منابع منـدرج در پيـشينه، وضـعيت بهتـري اين
عالوه بر اين سهولت دسترسي به اين منابع باعث افـزايش ميـزان فراوانـي. دارند

.شودميهاآناستفاده از 
و انگل كداميك از پيشنه:پرسش سوم و هاي فارسي يسي بيشترين ميزان اسـتفاده

 دهند؟ متوسط ربط موضوعي را به خود اختصاص مي

 زبان فراواني درصد درصد معتبر

5/48%
5/51%

100%

5/48%
5/51%

100%

530 
562 
1092 

 فارسي
 انگليسي
 مجموع

 برحسب زبانها پيشينهتوزيع فراواني.5جدول

 متوسط ربط موضوعي برحسب زبان پيشينه.6جدول

و ميـانگين 562، زبان انگليـسي بـا تعـداد5 هاي جدول مطابق با داده  پيـشينه
و ميـا 530تعـداد صد، در مقايسه با زبان فارسـي بـادر5/51 5/48يننگ پيـشينه

و درصد بيشتري را از لحاظ تعـداد پيـشينه بـه خـود اختـصاص درصد، فراواني

انحراف معيار

 استاندارد

ميانيگين ربط

يموضوع

فراواني زبان

186/0

189/0

188/0

43%

45%

44%

530 

562 

1092

 فارسي

 انگليسي

مجموع
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 هـاي پيـشينه،6جـدول آمـده از دسـت بـه هـاي دهند، همچنين براساس داده مي
به45انگليسي با  درصـد متوسـط ربـط43 فارسـي بـا هاي پيشينه درصد نسبت

دا موضوعي بيشتري را به خود اختصاص مي 6و5هاي جـدولدهدهند، بنابراين
 فارسـي هـاي پيـشينه انگليـسي نـسبت بـه هاي پيشينهدر كل بيانگر اين است كه

و اصـلي آن و متوسط ربط موضوعي بيشتري دارند كه شايد دليل عمـده فراواني
و انجـام عنوان زبان علمي بـين غالب بودن زبان انگليسي به  و گـستردگي المللـي

. در كشورهاي پيشرفته استرساني اطالعو تحقيقات بيشتر در حوزة كتابداري 

و نتيجه  گيري بحث

 هاي پيشينهوها نامه پايان آمده، متوسط ربط موضوعي دستبهبا توجه به نتايج
دهنـدةو نشان باشدمي درصد50اين ميزان زير. درصد است44هاآنمندرج در

و منابعي كه در اين  عنـوان قسمت بـه آن است كه ميزان ارتباط موضوعي مطالب
 در سطح پائيني نامه پايان با موضوع شوندمي گردآوري نامه پايانپيشينة تحقيقاتي 

و نسبتاً مربوط  آمده با توجه به اهميتي كه اين بخش دستبه، نتيجة باشندميبوده
هاي پيشين ايفا با پژوهشنامه پايان در ارتباط دادن موضوع نامه پاياندر كل پيكرة

در. ندان رضايت بخش نيستچ كند مي از نظر استفاده از انـواع منـابع اطالعـاتي
و بخش پيشينة پژوهش مقاله   بيشترين ميزان را به خـود اختـصاصها نامه پايانها

و اصلي آن وجود نمايه مي در ها يا پايگاه دهند كه شايد دليل عمده هاي اطالعاتي

و معرفي مقاله  و ارائه نين خـصوصيت تحقيقـي بـودن ايـنو همچها نامه پايانها
و ارقام. باشدميمنابع  هـا نـسبت بـه سـاير آمده مقاله دستبههمچنين طبق آمار

تـوان كه دليل آن را مي باشندميانواع منابع داراي متوسط ربط موضوعي بيشتري 
مي به لحاظ موضوعي دانست، همانها نامه پايانخصوصيت  به گونه كه دانيم آنچه

هـاي مـورد اهميـت دارد، جديـد بـودن موضـوعها نامه پاياني در لحاظ موضوع 
دهنـده هـاي پژوهـشي كـه ارائـهو مقالـهها نامه پايانپژوهش است؛ بديهي است 

و روزآمد تحقيقاتي هستند بيشتر از ساير انواع منابع مي  توانند ايـن مطالب جديد
.د را به لحاظ موضوعي برآورده سازنها نامه پايانبعد از نياز 
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و متوسـط ربـط گونه كـه انتظـار مـي به لحاظ زباني نيز همان رفـت، فراوانـي
تـوان كه علـت آن را مـي باشدميهاي انگليسي از فارسي بيشتر موضوعي پيشينه 

و گستردگي تحقيقـات انجـام عنوان زبان علمي بين رواج زبان انگليسي به  المللي
و اطالع  نتيجـهدر. پيشرفته دانـست رساني در كشورهاي شده در حوزة كتابداري

طبيعي است كه عالوه بر استفادة بيشتر از منابع انگليسي، درصد ربـط موضـوعي 
بنابراين با توجه بـه. ها نيز نسبت به زبان فارسي بيشتر است نامه اين منابع با پايان 

و اهميتي كه منابع تخصصي انگليسي در اين رشته ايفا مي  كنند، اميد اسـت نقش
. در بهبود وضعيت زبان تخصصي خود كوشا باشنددانشجويان

 پيشنهادهاي مرتبط با موضوع پژوهش

و مشاور در مراحل مختلف تهيه.1 و نظارت مستمر استادهاي راهنما هدايت

).نامه از مرحله انتخاب موضوع تا تدوين نهايي پايان(نامهو نگارش پايان
پا گذاري وضعيت پيشينه ارزش.2 هـا از لحـاظ نامـه يانها در ارزيابي وضعيت

و روز .مديادقت، تحقيقي بودن
آن.3 كوشش در جهت افزايش كيفيت پيشينة پژوهش به خاطر قابليت بالقوة

و پژوهشي .در تبديل شدن به مقاله معتبر علمي
 انجام جستجوهاي موضـوعي برايداشتن دقت علمي از سوي دانشجويان.4

. منظور تهية پيشينه تحقيقاتيبه

و تحقيقاتي در طول دوران آشنايي دانش.5 جويان با روند انجام كارهاي علمي
.تحصيل

 هاي آتي پيشنهادهايي براي پژوهش

ها از لحاظ جنبة تحقيقي بودن بـا اسـتفاده از روش بررسي وضعيت پيشينه.1
.تحليل محتوي

هاي نگارش يافته در يك زمينة موضوعي خـاص از يـك نامه بررسي پايان.2
و  .هاي موجود ميزان اشتراك پيشينهرشته از لحاظ وضعيت



و اطالع نامه بررسي ميزان ارتباط موضوعي پايان 199 رساني هاي رشته كتابداري

و انگليسي مندرج در پايـان اي پيشينه بررسي مقايسه.3 هـاي نامـه هاي فارسي
و اطالع  .ها نامه رساني از لحاظ فاصله زماني موجود با پايان رشته كتابداري

و پيشينه نامه بررسي ميزان ربط موضوعي پايان.4 در ها  هـاآنهاي منـدرج
و در ساير رشته . با يكديگرهاآنمقايسه ها
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