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 چکیده
امکان  :هدف پژوهش  این  استنادسنجی  هدف اصلی  از شبکه  پیشنهادهمنابع  فهرست    یاستفاده    موجود در 

 . آنهاستمرتبط به  های مقاله شنهادیپ یبرا ی لیتکم  الت یتحص   انیپژوهش دانشجو 

تعداد  آزمایشی است. ی شبه پژوهش شناختی، روش  ث ی از ح : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شناسی روش 

گوناگون دانشگاه شیراز،   یل یتحص   ی هارشته از حوزه علوم انسانی در    دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری  60

افزار ند. در پژوهش حاضر پایگاه اطالعاتی »وب آو ساینس« و نرم کار گرفته شد   به     داوطلبانههدفمند و  صورت  به 

VOSviewer   های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.به ترتیب برای گردآوری و تحلیل داده 

بیشترین فراوانی  های تا حدی مرتبط قضاوت شده با اختالفی مثبت  فراوانی تعداد مقاله  ها نشان دادیافته:  هایافته 

تا های مرتبط پیشنهادی از طریق شبکه  حدی مرتبط، نامرتبط( دارد. کاربران مقاله  را بین سه طبقه )مرتبط، 

دانستند؛ همچنین،   اثربخش  را  پژوهش  پیشنهاده  منابع  دانشجو   ش یب  ی دکتر  انیدانشجو استنادی  ارشد    انیاز 

  ان یدانشجو   ،عبارتیبه  ؛دانستند  پژوهش را اثربخش   شنهاده یپ  منابع   یشبکه استناد  قیشده از طر  شنهاد یپ  هایمقاله

پ  یدکتر مرتبط  شنهادیمقاالت  زبان    انیدانشجو همچنین    ند.داد  صتشخی  ترشده را  متفاوت دانش  با سطوح 

اطالعات استنادی    .ندداد صیرا مرتبط تشخ   یبر اساس شبکه استناد  یشنهادیپ  هایمقاله  زانیم  کیبه    یسیانگل

ها به کار گرفته شود و  تر ساختن پژوهشتواند برای یافتن منابع مرتبط و در نتیجه، غنیپیشنهاده پژوهش می
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ها،  توانند از شبکه استنادی منابع مورد استفاده در پیشنهاده پژوهشهای پیشنهاددهنده مدارک علمی میسامانه

 برای پیشنهاد مدارک مرتبط به کاربران استفاده کنند. 

 نامه های پیشنهاددهنده، پیشنهاده پژوهش )پروپوزال(، پایانشبکه استنادی، سامانه  ها:واژه کلید 

 

   مقدمه

حجم  ،  و امکان نشر و تولید اطالعات توسط انبوه کاربران  اطالعات  یفناور  عیسر  شرفتی در اثر پ

  ی هر فرد برا ی  هاتعداد انتخاب وب بسیار زیاد شده است و این امر    یشبکه جهانمنابع و مستندات دیجیتال در  

نظر  اطالعات   افتنی به   ؛کندیم  شتر یب  را  مورد  اطالعات،  از سوی دیگر،  نابسامانی    یبرا   یریگمیتصمدلیل 

ارائه شده برای رفع این چالش،    هایحلاز راه   یکی  ترین منابع برای کاربران دشوار شده است.مناسب  نشیگز

از   پیشنهاددهنده سامانه» استفاده  بیدگلی،    است  «های  مینایی  و  سامانه1392)گزانی  این  هوشمند،  ها(.  با  ی 

 از میان آنها اطالعات کرده و    شی، اطالعات موجود را پاالوب  ی کاربر در فضا  ی هات یو اولو  ق یعال  ییشناسا

 .(1388 ،، درزی و اصغریمنشیمراد)   کنندیم عرضهمناسب و مرتبط را 

  به کاربران  ، های علمیویژه مقاله ی، به مدارک علم  شنهاد ی ها پ امانه س ن ی ا  های کاربرد  ترین هم از م  ی ک ی   

این  هدف    (.  ,Haque, Liu & Parsons, , 2018; AgarwalFournier, & BellotOllagnier ,2005است ) 

کنند تا با سرعت و دقت بیشتری منابع اطالعاتی مورد  ها این است که به کاربران با هر نوع نیازی کمک سامانه 

سامانه  مثال،  برای  بیابند؛  را  کم نیاز خود  و  پژوهشگران جوان  به  پیشنهاددهنده  و  های  مقاالت جدید  تجربه، 

در مقابل، برای پژوهشگران   ترش دهند؛ ها و عالیق پژوهشی خود را گس دهند تا نظریه کالسیک را پیشنهاد می 

دهند که مطابق با عالیق خاص پژوهشی  هایی را پیشنهاد می تر، مقاله و دارای سوابق انتشار بیشتر و قوی  باتجربه 

به نسبت پرشمار    مطالعات   ها و پژوهش نتایج    . ( 2019Bai, Wang, Lee, Yang, Kong, & Xia ,)   باشد آنها  

سامانه  این  از  استفاده  با  پژوهشگران  به  پیشنهادی  مدارک  پیشنهاد گذشته،    دانستند اثربخش    را دهنده  های 

 (Meng, Gao, Li, Sun & Hou, 2013; Hanyurwimfura, Bo, Havyarimana, Njagi & Kagorora, 

Stroll, 2017  Carlson &2015; Xia, Liu, Lee & Cao, 2016; Rollins, McCusker,  .) 

بر    گیرد؛ در برخیهای گوناگونی صورت میهای پیشنهاددهنده، پیشنهاد مدارک از راه در سامانه 

رویکرد محتوا  )  مدارک بر اساس متن رویکرد مشارکتی(؛ در مواردی  ) کاربرانبندی و نظر سایر اساس رتبه 

دهد  ها نشان می نتایج پژوهش   .رویکرد مبتنی بر گراف()  آنهاای موارد بر اساس استنادهای  محور(؛ و در پاره 

محور   محتوا   پاالیشِ   کردیرو  ی،قاتیمقاالت تحق  های پیشنهاددهنده سامانهدرصد مقاالت حوزه    50از    ش یب  که

. تعداد  قرار داردبر گراف    یمبتنرویکرد  و    ییش مشارکتپاال  و در مرحله بعد رویکرد  اندکار گرفته  را به
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 & Rollins)  انداستفاده نموده   یبیمحور و ترک   تمی، آ1ی اشهیرفتار کل  یکردها یاز رو  زیاز مقاالت ن  یاندک 

et al., 2017; Beel, Aizawa, Breitinger & Gipp, 2017 .) 

پژوهش  مرور  میبا  سامانهها  در  تاکنون  وتوان گفت  پیشنهاد  پایگاه   ها  برای  علمی  اطالعاتی  های 

مقاالت  بدنه  از  اغلب  به کاربران  مرتبط  مانند    مدارک  اطالعاتی،  منابع  پتانسیل سایر  است و  استفاده شده 

کمتر مورد توجه    ویژه شبکه استنادی منابع موجود در آنها برای پیشنهاد منابع مرتبط به پیشنهاده پژوهش و  

  مرتبط با یک موضوع   بررسی متون و مقاالت متعددِ  حاصل مطالعه، تفکر و  ه پژوهشیشنهادپقرار گرفته است.  

جهت نگارش آن،  یشنهاده پژوهش نگارنده پاست. ترین متون آن حوزه موضوعی و گزینش مرتبط   (عنوان )

آنها ن  از میا  واست  ها مدرک بیش از آنچه را که به آن استناد کرده است، مورد بررسی قرار داده  احتماالً ده 

 نگارنده با این وجود،  چندین مدرک را که مرتبط با موضوعش دانسته انتخاب و به آنها استناد نموده است.

نسخ   یبرا  پیشنهاده  پایانه  نگارش  طرح  نهایی  یا  بیشترپژوهشینامه  مرتبط  مدارک  به  همچنان  نیاز   ی اش 

رسد  هاده پژوهش است که به نظر میفهرست منابع موجود در پیشنهاده یکی از اجزاء پیشن   .داشت  خواهد 

پتانسیل الزم را برای پیشنهاد مدارک مرتبط داشته باشد. ایجاد یک شبکه استنادی که بر اساس فهرست منابع  

پیشنهاده پژوهش شکل گرفته است می یافتن منابع  تواند به موجود در  بستر جدیدی باشد برای  بالقوه  طور 

اساس پژوهش حاضر   نیبر انامه یا رساله هستند.  نی که در حال تدوین پایانآنها به دانشجویا   شنهادیپمرتبط و  

پیشنهاد مقاالت مرتبط به  تالش دارد   پیشنهاده پژوهش را در  استنادی میان فهرست منابع  پتانسیل شبکه  تا 

می هدف،  این  برای  پیشنهاده  منابع  فهرست  از  استفاده  قابلیت  تأیید  در صورت  بسنجد.    توان پژوهشگران 

بر اساس شبکه استنادی موجود میان فهرست  برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی طراحی نمود که   ایسامانه

گویی به  گفته این پژوهش در پی پاسخ با توجه به موارد پیش  گذاری شده باشد.منابع پیشنهاده پژوهش پایه 

 های زیر است:پرسش

مقاله  (1 تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان  پیشنآیا  منابع  های  فهرست  استنادی  شبکه  طریق  از  هادی 

 دانند؟ پیشنهاده را اثربخش می

های پیشنهادی از طریق  آیا میان دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از نظر اثربخش دانستن مقاله (2

 شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده تفاوتی وجود دارد؟ 

های پیشنهادی  یسی از نظر اثربخش دانستن مقالهآیا میان دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگل (3

 از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده تفاوتی وجود دارد؟ 

 
1. Stereotyping 
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 شناسیروش

شناختی، روش   ث یاز حو    ردیگیقرار م  کاربردی  یهاپژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش 

ارائه    این پژوهش در    شیآزما  ایمداخله  با رویکرد کمی و شبه آزمایشی است.   یپژوهش از  عبارت است 

پیشنهاده پژوهش و    شبکه استنادی فهرست منابع بر اساس   تحصیالت تکمیلی  ان یبه دانشجو  های مرتبط مقاله

 اطالعاتی آنها. ها با موضوع پیشنهاده پژوهش یا همان نیاز قضاوت آنها در ارتباط با میزان ربط مقاله 

در  از حوزه علوم انسانی است.    ی دانشگاه شیرازلیتکم  التیتحص  انیدانشجوجامعه پژوهش شامل  

نفر(    30از هر مقطع  )  یدکتردانشجویان تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و  نفر    60  پژوهش، تعداد   نیا

به کار گرفته  عنوان نمونه پژوهش  به صورت داوطلبانه  به از حوزه علوم انسانی،    های تحصیلی مختلفدر رشته 

 آنها بررسی شد. پیشنهاده پژوهشی 60و  ند شد

 شرح زیر انجام شد: ها در این پژوهش در چند گام به گردآوری داده  

دانشجوی دکتری در حوزه    30دانشجوی کارشناسی ارشد و    30ابتدا در هر مقطع تحصیلی تعداد   -1

علوم انسانی که تمایل به همکاری در پژوهش داشتند انتخاب و نحوه انجام پژوهش برای آنها توضیح  

 شد و فهرست منابع پیشنهاده پژوهش آنها در اختیار پژوهشگر قرار گرفت.داده 

شناختی  جمعیت  یست اولیه که به دانشجویان تحصیالت تکمیلی داده شد اطالعات لچک  با استفاده از  -2

 شد. دانشجویان گردآوری  

  هر   ی برا  قت یاکسل ثبت شد. در حق  لیفا  ک یدر    هایشنهاده پژوهش پاطالعات جمعیت شناختی و   -3

که اطالعات مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی،    شد  فیتعر  یرکورد اطالعات  کیدانشجو/پروپوزال  

 2و استنادهای   1تعداد منابع پیشنهاده پژوهش هر دانشجو، سال انتشار مقاالت پیشنهادی، تعداد پیوندها 

بندی هر مقاله که توسط هر کاربر انجام شد و سطح زبان  مقاالت مرتبط پیشنهادی و همچنین رتبه

 هر کاربر در آن ثبت شد.

ساینس« و قسمت جستجوی این پایگاه، اطالعاتِ کاملِ تمامی  آو»وب یاطالعات گاه یبه پا با مراجعه -4

های پژوهشی دانشجویان، که در شبکه استنادی  های انگلیسی موجود در فهرست منابع پیشنهاده مقاله

ت،  این پایگاه موجود و نمایه شده بود، استخراج شد. همچنین به غیر از اطالعات کتابشناختی مقاال

 
1. Links 

2. Citation 
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خود این    3یا منابع استنادشده   2کردند و تعداد استنادات   1اطالعات مدارکی که به این مقاالت استناد

استخراج و ذخیره شد )شکل نیز  میان2و    1  های مقاالت  استنادی  ترتیب شبکه  بدین  های  مقاله   (. 

 تشکیل شد. ساینس آوها با استفاده از پایگاه وب موجود در فهرست پیشنهاده پژوهش

 
 ساینس«آوصفحه مربوط به اطالعات مدارک در پایگاه استنادی »وبای از نمونه . 1شکل 

 
 ساینس آووب ای از صفحه مربوط به ذخیره اطالعات کامل کتابشناختی مدارک در پایگاه استنادی . نمونه 2شکل  

 
1. Citation Network 

2. Time Cited 

3. Cited References 
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پیشنهاده پژوهش -5 استخراج اطالعاتِ منابع  از  پایگاه وبپس  این اطالعات جهت  آو ها از  ساینس، 

( و در نهایت یک فایل خروجی 3شکل  گردید )  VOSviewerافزار  استخراج شبکه استنادی وارد نرم

 آمد. دستبه افزار »اکسل« از اطالعات مدارک مستخرج از شبکه استنادی، با استفاده از این نرم

 
 VOSviewerافزار  ای از شبکه استنادی استخراج شده در محیط نرم. نمونه 3شکل 

 

و باالتر، بیشترین تعداد    2000های، سال انتشار که بر اساس شاخص اول  جه ی نت  در این گام در هر مورد، ده  -6

 گردید. ی انتخاب  شنهاد ی عنوان مدارک پ به داشت،    را   1پیوندها و بیشترین تعداد استنادها باالترین رتبه 

مربوطه    یو به رکورد اطالعات  یکدگذار  یشنهاده پژوهشهر پ  یبرا   استخراج شده   ی شنهادیپ  مدارک -7

 . افزوده شد

انتخاب شده،  10های  عنوان، چکیده و کلیدواژه  -8 پیشنهادی  پیشنهاده   مدرک  که در فهرست منابع 

از   شده  استخراج  استنادی  شبکه  در  ولی  نبودند  دانشجویان  موجود آوپایگاه وبپژوهش    ساینس 

آنها خواسته شد در مورد ربط   از  و  قرار گرفت  تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  اختیار  بودند، در 

 مدارک پیشنهادی قضاوت کنند. 

 
1. Rank 
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 های پژوهشیافته

دیدگاه  مقاله اثربخشی    سنجش  الف. از  پیشنهاده  منابع  فهرست  استنادی  شبکه  طریق  از  پیشنهادی  های 

 الت تکمیلیدانشجویان تحصی

، با توجه  شنهاده یفهرست منابع پ یشبکه استناد  قیاز طر یشنهادی پهای منظور تعیین اثربخشی مقاله به 

دو  دو تک متغیره« استفاده شد. با در نظرگرفتن مقدار کایای بودن متغیرها، از آزمون ناپارامتری »کایبه رتبه 

حدی مرتبط و نامرتبط( مقاالت پیشنهاد شده،   )مرتبط، تا دست آمده، از دیدگاه کاربران میان درجه ربط به 

 .( χ2 (2, N=60) =43.60, P ˂ 0.5)از لحاظ آماری تفاوت وجود دارد  

 
 پیشنهاده فهرست منابع یشبکه استناد قیاز طر یشنهادیپ هایمقاله  یاثربخش . میزان1جدول 

 2χ P اختالف انتظار  مورد فراوانی فراوانی مشاهده شده درجه ربط 

  df=2 - 10 20 10 مرتبط

 0/ 001  24 20 44 تاحدی مرتبط 

  60/43 - 14 20 6 نامرتبط

     60 کل
 

 

است   44های تا حدی مرتبط قضاوت شده برابر با دهد فراوانی تعداد مقاله ( نشان می1) نتایج جدول 

فراوانی را بین این سه طبقه دارد. در مقابل فراوانی و با اختالفی مثبت نسبت به فراوانی مورد انتظار، بیشترین 

از فراوانی مورد انتظار دارد. بنابراین با توجه به موارد    -14های نامرتبط برابر با شش و اختالفی برابر با  مقاله 

توان گفت کاربران مقاالت مرتبط پیشنهادی از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را  ذکر شده، می

 ربخش دانستند. اث
از طریق   های پیشنهادیمقایسۀ قضاوت ربط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درباره اثربخشی مقاله   ب.

 شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده

پیشنهاده    فهرست منابع   یشبکه استناد  ق یاز طر  های پیشنهادیمنظور سنجش تفاوت اثربخشی مقالهبه 

ها از آزمون ناپارامتریک ی ارشد و دکتری با توجه به نرمال نبودن توزیع داده در دانشجویان مقطع کارشناس

نتایج این آزمون نشان داد که بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از نظر   »یومان ویتنی« استفاده شد.

مقاله دانستن  معاثربخش  تفاوت  پژوهش  پیشنهاده  منابع  استنادی  از طریق شبکه  پیشنهاد شده  داری  نیهای 

 .(sig=0/01,U=321/00)وجود دارد  
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های پیشنهادی از نظر دانشجویان دکتری . نتایج آزمون یومان ویتنی جهت مقایسه اثربخشی مقاله 2جدول 

 و کارشناسی ارشد

 متغیر

 ها میانگین رتبه 
 داری سطح معنی Zآماره  Uآماره 

 دکتری کارشناسی ارشد 

 01/0 - 46/2 00/321 80/34 20/26 پیشنهادی های اثربخشی مقاله

ها در دو گروه نشان داد که دانشجویان دکتری بیش از دانشجویان کارشناسی  مقایسه میانگین رتبه

عبارتی، های پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثربخش دانستند؛ به ارشد مقاله

 (.2جدول تر تشخیص دادند )پیشنهاد شده را مرتبط دانشجویان دکتری مقاالت 
مقاله  انگلیسی در مورد  متفاوت دانش زبان  با سطوح  پیشنهادیج.مقایسه قضاوت دانشجویان   قی از طر  های 

 پژوهش  شنهاده یمنابع پفهرست  یشبکه استناد

زبان انگلیسی  های پیشنهادی در دانشجویان با سطوح دانش  منظور سنجش تفاوت اثربخشی مقالهبه 

ها از آزمون ناپارامتریک »کروسکال والیس« )ضعیف، متوسط و قوی( با توجه به نرمال نبودن توزیع داده 

 استفاده شد. 
  یشبکه استناد قیطرهای پیشنهادی از . نتایج آزمون »کروسکال والیس« مقایسه اثربخشی مقاله 3جدول 

 سطوح متفاوت زبان انگلیسی  با  از نظر دانشجویان پژوهش شنهاده یفهرست منابع پ

 داری سطح معنی درجه آزادی  خی دو  متغیر

 49/0 2 41/1 های پیشنهادی اثربخشی مقاله

های  نتایج این آزمون نشان داد که بین دانشجویان با سطوح متفاوت زبان از نظر اثربخش دانستن مقاله 

پژوهش   پیشنهاده  منابع  استنادی  شبکه  طریق  از  شده  معنیپیشنهاد  نداردتفاوت  وجود   داری 

(=1/412sig=0/49,x؛)   های  عبارتی، دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی به یک میزان مقالهبه

 (. 3پیشنهادی بر اساس شبکه استنادی را مرتبط تشخیص دادند )جدول 

 

 نتیجه
پتانسیل شبکه استنادی فهرست منابع   تا  به  در این پژوهش تالش شد  پیشنهاده در پیشنهاد مقاله مرتبط 

های مرتبط پیشنهادی بر اساس شبکه  پژوهشگران به محک آزمون گذاشته شود. نتایج نشان داد که کاربران مقاله 

ها و مطالعات گذشته  بخش دانستند. همسو با نتایج این پژوهش، نتایج پژوهش استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثر 

 Meng)   داشت دهنده  های پیشنهاد ها و سامانه شی منابع پیشنهادی به کاربران با استفاده از الگوریتم نیز نشان از اثربخ 

& et al., 2017  & et al., 2013; Hanyurwimfura & et al., 2015; Xia & et al., 2016; Rollins .) 
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  پژوهش   و اهداف   ر ی است که در آن پژوهشگر مس   پژوهش هر    ی نقشه و رکن اصل هش  پژو   ه شنهاد ی پ 

اطالعی پژوهشگر  بی   . پردازد ی م  شی به اهداف به جستجو و آزما   ی اب ی و سپس جهت دست   کند ی خود را مشخص م

را  اند ممکن است ضرورت انجام پژوهش  های مرتبط پیشین که به هر دلیلی از چشم او دور مانده از پژوهش 

تغییر دهد. اینکه اکثر دانشجویان مورد مطالعه منابع مرتبط پیشنهادی را    را آن رای  متأثر سازد و/یا گاهی مسیر اج

دانسته اثر  به بخش  پیشنهاده اند،  در  آنها  استفاده  مورد  منابع  بر  که عالوه  دارد  اشاره  نکته  این  به  طور ضمنی 

اند. عالوه بر این، حتی  ه اطالع بود است که از آن بی  پژوهش، مطالعات و منابع مرتبط دیگری هم وجود داشته 

همچنان به مدارک  اش  رساله نامه یا  نهایی پایان ه  نگارش نسخ   ی برا پس از نگارش پیشنهاده پژوهش، دانشجو  

ه دالیلی همچون حجم عظیم منابع  معمواًل ب دانشجویان تحصیالت تکمیلی    . داشت   نیاز خواهد   ی مرتبط بیشتر 

بندی و  جو، نداشتن مهارت کافی برای اولویت و ازوکارهای جست اطالعاتی، ناآشنایی با آشنایی محدود با س 

مرتبطِ    ی و آسان محتوا   ع ی سر   افتن ی   المللی برای های بین انتخاب از میان نتایج بازیابی شده، عدم تسلط به زبان 

ارزشمندی که در  دلیل اطالعات غنی و  ؛ بنابراین، پیشنهاده پژوهش به ند ا مواجه   یی ها ی با دشوار ان  نظرش   مورد 

تواند تا حد زیادی در رفع این مشکالت مؤثر واقع شود. دالیل گوناگونی را برای باال بودن فراوانی  خود دارد می 

تواند ابهام دانشجویان  توان برشمرد. یکی از این دالیل می های قضاوت شده با عنوان »تا حدی مرتبط« می مقاله 

های پیشنهادی همراه کاری در قضاوت ربط مقاله ی که با نوعی محافظه طور در مرحلۀ نگارش پیشنهاده باشد به 

ها  که آزمودنی  باشد های پیشنهادی  های مقاله تواند مشکل عنوان یا چکیده شود. دلیل دیگر نیز برای این یافته می 

 کند. را با نوعی عدم قطعیت مواجه می

های  سی ارشد از نظر اثربخش دانستن مقاله همچنین نتایج نشان داد که بین دانشجویان دکتری و کارشنا 

دانشجویان دکتری  داری وجود داشت و  ها تفاوت معنی پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش 

توان برای این یافته در نظر گرفت  که می   تر تشخیص دادند. از جمله دالیل احتمالی مقاالت پیشنهاد شده را مرتبط 

ابعاد کار در دوره دکتری بسیار گسترده این است که   نامه  ان ی پا   تر از کارشناسی ارشد است. تر و عمیق معمواًل 

کند اما رساله  می   ل ی انجام شده را تکم   ی قبل   های پژوهش باشد که مطالعات و    ی تواند پژوهش ی ارشد م   ی کارشناس 

  ارشد،   نامه ان ی له دکتری نسبت به پا رسا عالوه،  به ؛  باشد   ی د ی موضوع جد   ی حاصل پژوهش رو   ی ست ی لزومًا با   ی دکتر 

به همین دالیل، دانشجویان    طلبد؛ را می تر و نوآوری بیشتری  تر و تحلیل عالمانه فرضیات قوی   تر، گسترده   دامنه 

 تر کردن پژوهش خود هستند. دوره دکتری دنبال منابع بیشتر برای غنی 

یافتههمچنین،   به می  این  دانش  تواند  و  اشراف  به  دلیل  نسبت  دکتری  دانشجویان  خود  موضوعی 

یک بار    نخستین دانشجو برای  معموالً  ارشد،  ی  نامۀ کارشناسدر پایان دوره کارشناسی ارشد باشد.    دانشجویان 



 331 ...فهرست یاستفاده از شبکه استناد  سنجیامکان                                               1400 بهار و تابستان، 1، شماره  11سال 

 

این دوره   کندرا آغاز می  جدی کار پژوهشی   به موضوع مورد مطالعه کمتر شناخت دارد. در    از  و نسبت 

با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور الفبای    تحقیق  روش  ولاص  به  رودمی  بیشتر انتظار  دانشجو تسلط یابد و 

برخوردار   الزم  پژوهش از اصالت و نوآوریباید  تنها  نه   دکتری  رسالۀ  در  که  صورتی  پژوهش را بیاموزد؛ در

کند.   های خود را دربارۀ هرگونه اطالعات گردآوری شده، بیان ها، تفسیرها، و تحلیل باشد، بلکه باید اندیشه 

ان کند که ناقض بی  حقایقی  یا جدید ارائه دهد    حقایقیبه عبارت دیگر در رسالۀ دکتری پژوهشگر باید بتواند  

؛ بنابراین، طبیعی است که در پی دستیابی به کلیه منابعی باشد که به نحوی  دباش نظریات قبلی  دکننده یییا تأ

 او را در این راستا کمک کنند.

پژوهش در دوره از جمله دالیل   پیشنهاده  ماهیت  به  رابطه،  این  های کارشناسی احتمالی دیگر در 

باز به کارشناس  ی دکتر  دوره   یشنهاده پژوهش پگردد. معموالً  میارشد و دکتری  و    ترارشد مفصل  ینسبت 

پ   ؛نامه ذکر گرددانیاز آنچه قرار است در پا  ی باشدکامل  حیتشر  یستیچون با  است   تردقیق نهاده یشاما در 

گفته  عالوه، به دالیل پیش رسد. بهبه نظر می  یکاف  یمطرح شدن موارد ضرور  ،ارشدکارشناسی    پژوهش دوره 

دانش موضوعی غنی با  رابطه  احتمال زیاد کیفیت در  به  آنها،  و گستره کار  دانشجویان دکتری  و ربط    تر 

پیشنهاده پژوهش کارشناسی ارشد  موضوعی منابع مندرج در فهرست منابع پیشنهاده پژوهش دوره دکتری با  

فرض، با توجه به اینکه برای تشکیل شبکه استنادی میان مدارک و تعیین منابع  یش پمتفاوت خواهد بود. با این  

های پژوهش استفاده مرتبط و پیشنهاد آنها به هر دو گروه دانشجویان از فهرست منابع موجود در پیشنهاده 

تر باشند احتمال یافتن  ه به کار رفته برای تشکیل شبکه استنادی مرتبط شد، مشخص است که هرچه منابع اولی

اثربخشمنابع مرتبط نتیجه،  بیشتر خواهد شد؛ در  پیشنهادی توسط دانشجویان  تر دیگر هم  تر دانستن منابع 

 دوره دکتری نسبت به کارشناسی ارشد خیلی دور از انتظار نیست. 

دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی از نظر اثربخش  از سوی دیگر نتایج نشان داد بین  

مقاله معنیدانستن  تفاوت  پژوهش  پیشنهاده  منابع  استنادی  شبکه  طریق  از  شده  پیشنهاد  وجود  های  داری 

های پیشنهادی  ؛ به عبارت دیگر، دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی به یک میزان مقالهنداشت

های حوزه ه استنادی پیشنهاده پژوهش را مرتبط تشخیص دادند. یکی از عواملی که در پژوهشبر اساس شبک

ویژه بازیابی بین زبانی، تأثیرش بر عملکرد کاربر مورد تأیید قرار گرفته است سطح زبان  بازیابی اطالعات، به 

های  ن از میزان ارتباط مقالهکاربران است؛ بنابراین، این احتمال وجود داشت که این متغیر بر قضاوت کاربرا

های پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی  پیشنهادی تأثیرگذار باشد؛ اما نتایج این پژوهش نشان داد که مقاله 

زبان که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست و با مانع زبانی برای دستیابی یفارس  کاربرانحتی برای کاربرانی مانند  
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های این  توان بهره گرفت. یکی از دالیلی که برای یافته واجه هستند هم میبه اطالعات و مدارک علمی م

پژوهش می از  کلیدواژه بخش  دانشجویان صرف وجود  است که  این  بیان کرد  با  توان  مرتبط  و  های مهم 

دانند. در موضوع پژوهش خود در عنوان یا چکیدۀ مقاالت پیشنهادی را دلیلی برای مرتبط دانستن آن می

های علمی باید در خصوص مقاله توان گفت که رفتار استفاده از اطالعات و به ثبات این دلیل، میصورت ا

ای که آنان به هنگام قضاوت در مورد ارتباط منابع اطالعاتی با پژوهش خود  گونه دانشجویان اصالح شود. به 

هند. شاید بتوان ارتباطی ها از جمله هدف و روش انجام پژوهش را نیز مورد توجه خود قرار دتمامی بخش

های پیشنهادی را تا »حدی مرتبط« ها در بیشتر موارد مقالههای این بخش و بخش اول که آزمودنیبین یافته 

های  قضاوت کردند برقرار کرد؛ به این صورت که به خاطر این مسئله که پژوهشگران تنها وجود کلیدواژه 

-کنند با قاطعیت باال یعنی قضاوت »کامالً مرتبط« نمیمی مرتبط با پژوهش خود را در متن چکیده بررسی  

 گیری کنند. توانند در مورد ربط مقالۀ پیشنهادی تصمیم

جنبه نظری، با توجه    از   دست آمده این پژوهش از دو جنبه نظری و عملی قابل مالحظه است؛ نتایج به 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای توصیه و پیشنهاد  هایی که در آن از پیشنهاده پژوهش  به کمبود پژوهش 

توان پژوهش حاضر را تالشی دانست در جهت  مدارک به آنها استفاده شده باشد، مشهود است. بنابراین می 

های  های پژوهشی و منابع موجود در آنها، جهت ارائه منابع و مقاله های پژوهشی که از پیشنهاده توسعه سامانه 

نتایج این پژوهش به پژوهشگران، طراحان سامانه پیشنهادی به کارب  نیز،  از جنبه عملی  های  ران استفاده کنند. 

های بازیابی اطالعات و متخصصان و مشاوران  گر منابع علمی و همچنین سامانه های توصیه پژوهشی و سامانه 

تواند برای  ها می وهش ها کمک خواهد کرد که دریابند اطالعات استنادی پیشنهاده پژ اطالعاتی در این حوزه 

 ها به کار گرفته شود.تر ساختن پژوهش یافتن اطالعات و منابع مرتبط دیگر و در نتیجه، غنی 

در نهایت باید به این امر اشاره کرد که در این پژوهش پتانسیل شبکه استنادی فهرست منابع به زبان  

دست آمد. با توجه  زبان انگلیسی به پژوهشگران به های مرتبط به  انگلیسی پیشنهاده پژوهش در پیشنهاد مقاله 

های پیشنهاددهنده پژوهشی و نیاز کاربران و پژوهشگران به منابع و مدارک مرتبط، انجام  به اهمیت سامانه 

سامانه پژوهش درباره  حاضر  پژوهش  مشابه  آنها  های  در  که  پژوهشی  فارسی های  منابع  استنادی  شبکه  از 

، الزم  ش دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای پیشنهاد مدارک مرتبط استفاده شودموجود در پیشنهاده پژوه

نظر می از متغیرها و شاخصبه  استفاده  برای تشکیل های سنجهرسد. همچنین موضوع  استنادی دیگر  های 

فاصله   و  استنادی  هم  اشتراک در مآخذ،  مانند  استنادی  اثربخش   جهت   یاستناد شبکه  نتایج  به  تر، رسیدن 

 شود. های آتی در این زمینه پیشنهاد میتر برای پیشنهاد به پژوهشگران، برای پژوهشو صحیح  ترقدقی
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Abstract: 
Introduction:  The current study aims at determining the possibility of applying the citation 

network of the available references in postgraduate students’ research proposals for 

suggesting related articles. 

Methodology: As a quantitative and quasi-experimental research, 60 graduate students (30 

MA and 30 Ph.D.) from Shiraz University, were purposefully selected and voluntarily 

participated in the study. The participants were students of different fields of study in 

the area of social science. The Web of Science Citation Indexing database, from which 

the source citation network was derived, was used in the study. 

Findings: The findings showed that the frequency of the partially related articles was the 

highest among the three classes of articles (related, partially related, and unrelated). 

The results of the study also maintained the positive opinion of the users of the related 

articles suggested by reference citation network to be as effective. Comparing to the 

MA students, the Ph.D. candidates were also shown to consider the suggested articles 

to be more effective. That is, the PhD candidates regarded the suggested articles as 

more related. Moreover, participants with different levels of English language 

proficiency similarly assessed the relation of the suggested articles. 

Conclusion: The findings of this study can provide information for researchers, research 

systems designers, scientific source and information retrieval system advisors and 

specialists in the related area about the way the proposals’ citation information can be 

used for finding relevant information and sources, and accordingly, enriching 

researches. 
Keywords: Citation network, Recommender System, Proposal, Thesis, Related Articles,, 
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