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چکیده
مجالت علمی انجام شد؛ همچنین میزان استناد پدیا در مقاالت  های استناد به ویکی پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه: هدف

پدیا، محل استناد )قسمتی از مقاله که استناد در آن استفاده شده است(، نوع مقاالت استناد کننده، موضوع مقاالت استناد  به ویکی

.های موضوعی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت کننده و مورد استناد قرار گرفته تعیین شد و در حوزه

 از ای  مقاله که به 2012و  2007اسکوپوس در دو سال  پایگاه در شده نمایه انگلیسی آماری شامل مقاالت جامعه: روش

های  گیری تصادفی انتخاب شد. برای انجام پژوهش از روش مقاله به روش نمونه 102اند، بود. در مجموع استناد کرده پدیا ویکی

 استفاده شد. یسنج کتابتحلیل محتوا و 

ارائه اطالعات کلی، تعریف، آمار و  ها آن نیتر مهمپدیا وجود دارد؛ انگیزه برای استناد به ویکی 31 که نشان داد : هایافته 
های  پدیا اغلب در قسمتبیشتر بود، استناد به ویکی 2007در مقایسه با سال  2012پدیا در سال  مفاهیم بود، میزان استناد به ویکی

مواد و روش و مبانی نظری صورت گرفته بود، مقاالت استناد کننده اغلب از نوع پژوهشی بودند، موضوعات مقدمه، بدنه اصلی، 

پدیا مربوط به رایانه، اینترنت و شیمی بود. پر استناد در ویکی

، مفاهیم و ها تعریف های ابتدایی مقاالت و به منظور ارائه حقایق، پدیا اغلب در قسمتدهد که استناد به ویکی این نتایج نشان می
پدیا و محل استناد به آن در  های علمی مختلف از نظر علت استناد به ویکی  گیرد؛ و میان حوزهای صورت میاطالعات زمینه

 هایی وجود دارد. های مختلف مقاله تفاوت قسمت

 پدیااستنادی، تحلیل محتوا، ویکیهای استناد، انواع استناد، دالیل استناد، تحلیل  : استناد، انگیزههاکلیدواژه
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مقدمه

تواند  است که هر کسی می پدیاویکیهای عصر اینترنت مربوط به دانشنامه آزاد  یکی از شگفتی

 ,Giles)شده است  پراستفادهآن را ویرایش کند و با رشد سریع و بنیادی خود، تبدیل به یکی از منابع 

محبوبیت آن در میان جوامع  پدیا،ویکیاده توسط عموم افراد از عالوه بر افزایش استفبه طوری که  (.2005

به طور پیوسته در حال رشد است و  پدیاویکی محبوبیت .(Lim, 2009)دانشگاهی نیز در حال افزایش است 

با   .(Nielsen, 2007)یابد  به عنوان ابزاری برای انتشار تحقیقات علمی اهمیت می روزافزوناحتماالً به طور 

، استفاده از آن به عنوان یک منبع معتبر اطالعاتی برای پژوهش، موافقان و پدیاویکیوجود محبوبیت 

وجود دارد. مسلماً این نگرانی از  پدیاویکیهایی در مورد قابل اطمینان بودن  مخالفان زیادی دارد. نگران

افراد ناشناس اجازه ایجاد و ویرایش گیرد که به  فرآیند منحصر به فرد آن برای ایجاد محتوا سرچشمه می

مورد اعتبار  دهد. با این حال، با وجود توسعه مداوم و افزایش خوانندگان، شک و تردید درمقاالت را می

 . با وجود ابهامات موجود در مورد اعتبار و کیفیت(Miller & Murray, 2010)این منبع همچنان ادامه دارد 
های که پژوهش طور همانگیرد و  توسط  پژوهشگران مورد استناد قرار می پدیاویکی، هنوز هم پدیاویکی

د. بنابراین، ناین استنادها سیر افزایشی دار (،Park, 2011; Huggett, 2012)دهند  انجام شده نشان می

، پدیاویکیمورد اعتبار و کیفیت ر های فراوانی که دپژوهش حاضر انجام شد تا بدانیم چرا با وجود بحث

های  گیرد؛ به عبارت دیگر انگیزه به عنوان یک منبع اطالعاتی معتبر مطرح است، استناد به آن صورت می

میزان استناد به  سنجی کتابچیست؟ همچنین با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل  پدیاویکیاستناد به 

های استناد، نوع  ، انگیزهاده شده است()یعنی قسمتی از مقاله که استناد در آن استف، محل استناد پدیا ویکی

 ، و موضوع مقاالت، مورد سنجش قرار گرفت.پدیاویکیمقاالت مورد استناد در 

 

پیشینهپژوهش

اند و دالیل های استناد، پژوهشگران بسیاری دست به پژوهش زدهدر زمینه رفتار و انگیزه

اند و در  مورد بررسی قرار گرفته 1ایدر مقالهها به صورت مفصل  اند. این پژوهش گوناگونی را بیان کرده

هایی که در زمینه بندی جامعی از این دالیل ارائه شده است. در اینجا تنها به تعدادی از پژوهشانتها دسته

 انجام شده پدیا ویکیپژوهشی در مورد یک در ایران تنها شود.  اشاره می ،انجام شده استپدیا ویکی

(Asadi, Ghafghazi, Jamali, 2013) های مشارکت در نگارش و ویرایش  که به بررسی انگیزه

                                                 
 های استناد در متون علمی. کتاب ماه کلیات.نسب، فریبا و جمالی مهموئی، حمیدرضا. انواع انگیزهتوحیدی .1
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های متعددی در  فارسی با استفاده از روش گراندد تئوری پرداخت. در خارج از ایران پژوهش پدیای ویکی

 انجام شده است. پدیاویکیمورد 

بررسی کرد.  2008تا  2002را در مقاالت حقوقی سال پدیا ویکی ( استناد بهBaker, 2008 بیکر )

توجیهات نویسندگان، قضات و دانشمندان برای استناد کردن به  نیتر معمولنتایج نشان داد که یکی از 

است. برخی دیگر  اعتماد قابلبا منابع دیگر قابل مقایسه است و بنابراین  پدیاویکیاین است که  پدیاویکی

 خوب برای تعریف اصطالحات جدید است.  یمنبع پدیا ویکیکنند که استدالل می

( صورت گرفت دالیل Head & Eisenberg, 2009پژوهشی مشابه که توسط هد و آیزنبرگ )در 

نیاز دانشجویان ها نشان داد که  مورد بررسی قرار گرفت. یافته پدیاویکیو چگونگی استفاده دانشجویان از 

خصوصاً در طی مراحل اولیه پژوهش و به منظور  پدیاویکی شود که دانشجویان از به مفاهیم پایه باعث می

های معماری، مهندسی و فراهم آوردن معنای اصطالحات مرتبط استفاده کنند. استفاده  پژوهشگران رشته

 ها بود. بیش از سایر رشته پدیاویکیعلوم از 

مقاله را که به صورت  100( کیفیت بیش از West & Williamson, 2009و ویلیامسون ) وست

بررسی این موضوع بود که  ها آنانتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. هدف  پدیاویکیتصادفی از 

تواند مورد استفاده قرار بگیرد و آیا به عنوان یک مرجع معتبر یا ابزار اطالعاتی، توصیه می پدیاویکیآیا 

صورت صریح، دارای صحت  ، ارائه شده بههدفمندمجموع  داد که مقاالت، در ها نشانشود؟ یافته می

دارای نوشتار ضعیف بوده، حاوی اطالعات بررسی نشده  ها آنمنطقی، و کامل هستند، اگرچه برخی از 

 دهند. صورت ضعیف پوشش می هستند و یا یک موضوع را به

، 2001در سال  پدیاویکی اندازی راه ( در پژوهش خود نشان داد که از زمانPark, 2011پارک )

را مورد استناد قرار  پدیاویکی به طور مداوم افزایش یافته است و اغلب کسانی که پدیاویکیاستناد به 

که یک منبع  با این پدیاویکیدهد که  دهند مؤسسات دانشگاهی هستند. پژوهش پارک نشان می می

های علمی مورد استفاده قرار  ها و رشته هم در بسیاری از زمینهبرانگیز اینترنتی است، هنوز  اطالعاتی بحث

  گیرد. می

در « پدیاویکی»( را با جستجوی کلمه Park, 2011( پژوهش پارک )Huggett, 2012هوگت )

ها در مجالت تحت پوشش اسکوپوس تکرار نمود. یافته شده چاپها یا چکیده مقاالت  عنوان، کلیدواژه

افزایش یافته است. او  ،کنند به عنوان یک منبع استفاده می پدیاویکیاراتی که از نشان داد تعداد انتش

های اسکوپوس جستجو کرد. نتایج نشان داد با های رایگان و آنالین دیگر را نیز در فیلد منبع پایگاه دانشنامه
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تعداد مقاالت پژوهشی های دیگر نیز با افزایش ساالنه مواجه است، اما  که استفاده از دانشنامه وجود این

 مشاهده شد. پدیا ویکی بسیار کمتر از آنچه بودند که برای ها آنکننده به مراجعه

اند به مسائل مرتبط با مشارکت یا میزان  پرداخته پدیا ویکی هایی که تاکنون به مطالعه عمده پژوهش

ند اما هنوز اطالع کافی از انگیزه استناد، ا اند. تعداد اندکی نیز به علت استناد به ویکی پرداخته استناد پرداخته

در دست نداریم و در  پدیا ویکیدر این رفتار استناددهی به  یا رشته انیمهای احتمالی  نحوه استناد و تفاوت

 این پژوهش سعی داریم به روشن شدن این مسائل کمک کنیم.

 

پژوهشروش

در دو  که بود  1اسکوپوس پایگاه در شده نمایه انگلیسی مقاالت شامل پژوهش آماری این جامعه

علت انتخاب این دو سال این  .بودند استناد کرده پدیا ویکی از ای مقاله و به  منتشر شده 2012و  2007سال 

 ساله بتوان مقایسه نیز انجام داد. 1بود که با یک فاصله تقریباً 

جستجو شد و نتایج از نظر نوع  Referenceدر فیلد  Wikipedia.orgبرای انجام جستجو عبارت  

با  محدود شدند. سپس از میان نتایج بازیابی شده،  Articleو از نظر نوع سند به  Journalمنبع انتشار به 

صورت  گیری نمونههای موضوعی هستند(  ها حوزه ای )طبقه تصادفی طبقه گیری نمونهاستفاده از روش 

 211معادل  2007درصد حجم تقریبی نمونه برای سال  31. طبق جدول مورگان و با سطح اطمینان گرفت

 مقاله بود. 102مقاله( مقاله است که در مجموع    3201)از  341معادل  2012مقاله( و برای سال  741)از 

)به طور خاص تحلیل استنادی( و نیز تحلیل محتوا  سنجی کتاببرای انجام این پژوهش از دو روش 

های کمّی  ، و سایر جنبهپدیاویکیبه منظور بررسی میزان استناد به  سنجی بکتاهای  استفاده شد. از روش

های استنادی و نوع و محل استناد از روش تحلیل محتوا استفاده  کتابشناختی استفاده شد. برای کشف انگیزه

شمارش شد و پس از آن  پدیاویکیبدین صورت که با خواندن هر مقاله ابتدا تعداد استناد هر مقاله به   شد.

-ویکیهای استناد به  تعیین شد. تعیین انگیزه پدیاویکی و نوع مقاله استناد کننده به پدیاویکیمحل استناد به 

استناد  پدیاویکی به ها آنهایی از مقاله که در  روش استقرایی صورت گرفت و با خواندن قسمت هب پدیا

 های استناد به از انگیزه یبندی خاص عیین شد و به مرور دستهت پدیاویکیشده بود، انگیزه استناد به 
بندی موضوعی مقاالت استناد کننده از  های علمی نیز شکل گرفت. برای دسته در مقاله پدیا ویکی

 د.بندی موضوعی اسکوپوس استفاده ش دسته

                                                 
1. Scopus 
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یپژوهشهایافته
پدیاهایاستنادبهویکیانگیزه

اند.  شناسایی شد که در ادامه سیاهه شده پدیاویکیانگیزه برای استناد به  31در این پژوهش، 

 توضیح مربوط به هر کدام پس از نقطه کاما در مقابل آن ارائه شده است.

 .رندگی یم قرار سهیمقا مورد هم با زیچ دو اپدی یکیو در موجود اطالعات از استفاده با؛ سهیمقا. 1

 ... و زنان درصد مردان، درصد ،تیجمع تعداد لیقب از یآمار اطالعات ارائه؛ آمار ارائه .2

 .شود یم انیب اپدی یکیو در موجود اطالعات از استفاده با امر کی لیدل؛ لیدل ارائه .3

 اپدی یکیوهای  مدخل از یکی درباره؛ اپدی یکیو مدخل کی یبررس و بحث ای ویر تفس ح،یتوض .4
 .ردگی یم قرار یبررس و بحثمورد  نکهیا ای و شود یم ارائه یحاتیتوض

 برگرفته شده است. پدیاویکیاز  واژه ای اصطالح ای عبارت کی فیتعر؛ فیتعر ارائه .1

 .است شده برگرفته اپدی یکیو از مقاله در استفاده مورد شکل؛ شکل .1

 .است شده برگرفته اپدی یکیو از مقاله در استفاده مورد نمودار؛ نمودار .7

 .شود یم انیب مقدار ای تعداد صورت به اطالعات؛ تعداد ای مقدار ارائه .8

 ارائه او هدف که ای گونه به اپدی یکیو در موجود اطالعات از پژوهشگر استفاده؛ اطالعات برگرفتن .3

 . کند یم استفاده گرید اهداف ای لیتحل و هیتجز یبرا اطالعات نیا از و ستین اطالعات

 اطالعات و اپدی یکیو در موجود اطالعات از استفاده با سهیمقا؛ سهیمقا منظور به اطالعات برگرفتن .10

 .شود یم انجام گرید منبع کی

 .شود یم ارائه مثال ای نمونه عنوان به اپدی یکیو تیسا؛ ایپد یکیو تیسا زدن مثال .11

 .شود یم یمعرف اپدی یکیو در موجود اطالعات از استفاده با مقاله در استفاده مورد روش؛ روش یمعرف .12

 انیب ایپد یکیو در موجود اطالعات از استفاده با واژه ای اصطالح عبارت، کی مفهوم؛ مفهوم ارائه .13

 .ندارد حیتوض ای فیتعر جنبه اطالعات نیا. شود  یم

 و شود یم داده یاطالعات موضوع ای نهیزم کی در؛ شتریب اطالعات کسب یبرا اپدی یکیو به ارجاع .14

 .شود یم داده ارجاع آن از یمدخل ای و اپدی یکیو تیسا به خواننده شتر،یب اطالعات کسب یبرا سپس

 به نه،یزم کی در روزآمد اطالعات کسب یبرا؛ روزآمد اطالعات کسب یبرا اپدی یکیو به ارجاع .11

 .شود یم داده ارجاع اپدی یکیو تیسا

 اپدی یکیو تیسا به ای نهیزم اطالعات کسب یبرا؛ ای نهیزم اطالعات کسب یبرا اپدی یکیو به ارجاع .11
 .شود یم داده ارجاع
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 .شود یم انیب ای خچهیتار صورت به اطالعات؛ خچهیتار ای نهیشیپ ارائه .17

 .است شده برگرفته اپدی یکیو از مقاله در استفاده مورد نقشه؛ نقشه ارائه .18

 .است شده برگرفته اپدی یکیو از مقاله در استفاده مورد جدول؛ جدول .13

 .است شده برگفته اپدی یکیو تیسا از ییایمیش مواد به مربوط های واکنش؛ ییایمیش واکنش ارائه .20

 ایپد یکیو تیسا از مقاله در استفاده مورد یمحاسبات ای یاضیر فرمول ای معادله؛ فرمول ای معادله ارائه .21
 .شود یم برگرفته

 اپدی یکیو تیسا از مقاله در استفاده مورد های داده؛ داده آوری جمع منظور به اپدی یکیو از استفاده .22
 .شوند یم استخراج

  .شود یم استفاده اپدی یکیو تیسا از مثال ای نمونه ذکر یبرا؛ مثال ارائه .23

 کی مورد در ای خاص نهیزم کی در اطالعات کسب یبرا؛ گرید زبان در ایپد یکیو نسخه به ارجاع .24

 .شود یم داده ارجاع گرید های زبان در اپدی یکیو نسخه به  ،یموضوع نهیزم کی در ای واقعه ای دهیپد

 استفاده نمونه انتخاب یبرا اپدی یکیو تیسا از؛ یرگی نمونه منظور به ایپد یکیو تیسا از استفاده .21

 .شود یم

 در که یصورت همان به و رییتغ بدون اپدی یکیو از برگرفته اطالعات؛ اپدی یکیو از میمستق قول نقل .21

 .شود یم ذکر دارد وجود ایپد یکیو

 .شود یم انیب خالصه صورت به خاص، نهیزم کی در شده انجام مطالعات؛ نیشیپ مطالعات به اشاره .27

 آدرسو  شود یم داده استناد آن به مقاله، در اپدی یکیو نام ذکر لیدل به؛ اپدی یکیو تیسا آدرس ارائه .28

 .شود یم ارائه تیسا

 .شود یم انیب دارد وجود اپدی یکیو در که یاضیر هیقض؛ یاضیر هیقض کی انیب .23

 .شود یم داده یاطالعات او سرگذشت و فرد کی مورد در؛ ای نامهیزندگ اطالعات ارائه .30

 کی یطیمح های یژگیو ای و ییایجغراف تیموقع ،ییایجغراف عرض و طول؛ ییایجغراف اطالعات ارائه .31

 .شود یم انیب مکان

 .شود یم انیب جدول در اپدی یکیو تیسا از برگرفته اطالعات؛ جدول در اطالعات ارائه .32

 ،ییایجغراف ،یخیتار جنبه و باشد یکل صورت به شده ارائه اطالعات؛ یکل صورت به اطالعات ارائه .33

 .باشد نداشته...  و شناختی تیجمع ،ای نامهیزندگ

 .دارد وجود اپدی یکیو تیسا در آن به مربوط اطالعات که شود یم انیب یخبر؛ خبر ارائه .34
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 از که..  و هیناح کشور، کی مردم های یژگیو به مربوط اطالعات انیب؛ یشناخت تیجمع اطالعات ارائه .31

 .است شده گرفته ایپد یکیو

 
پدیامیزاناستنادبهویکی

های  در مقاالت، در زمینه پدیاویکی، تعداد دفعات استناد به پدیاویکیبرای تعیین میزان استناد به 

 دهد.  نتایج را به تفکیک سال نشر و موضوع نشان می 1مختلف موضوعی شمارش شد. جدول 

ناد به به همراه متوسط است 2012و  2007های  را در مقاالت سال پدیاویکیمیزان استناد به  1جدول 

به طور مطلق در هر دو سال مربوط به حوزه علوم  پدیاویکیدهد. بیشترین میزان استناد به  آن نشان می

. اما باید توجه داشت که تعداد مقاالت 2012و  2007های  استناد در سال 213و  111فیزیکی بوده است با 

در مقاله در هر  پدیا ویکیط استناد به فیزیک نیز بیشتر بوده است. اگر به صورت نسبی مقایسه کنیم، متوس

 (. 2012) 32/1( و 2007) 72/1دو سال در حوزه علوم بهداشتی بیشتر بوده است با 
7017و7002هایپدیادرمقاالتسال.میزاناستنادبهویکی1جدول

 برای هر مقاله پدیاویکیمتوسط استناد به  میزان استناد تعداد مقاالت حوزه موضوعی

 2012 2007 2012 2007 2012 2007 سال نشر

 3/1 31/1 12 12 40 38 علوم زیستی

 24/1 41/1 82 34 11 14 علوم انسانی و اجتماعی

 31/1 31/1 213 111 137 118 علوم فیزیکی

 32/1 72/1 17 12 43 31 علوم بهداشتی

 3/1 44/1 410 313 341 211 تعداد کل


پدیاویکینوعمقاالتاستنادکنندهبه

از نوع مقاله پژوهشی  پدیاویکیشود که بیشترین مقاالت استناد کننده به  مشاهده می 2در جدول 

درصد از مقاالت  34/80و  2007درصد  از مقاالت سال  17/13هستند که از میان مقاالت مورد بررسی 

درصد از  2/33قرار دارند و دهند. مقاالت مروری در مکان بعد را این نوع مقاالت تشکیل می 2012سال 

دهند. همچنین کمترین را به خود اختصاص می 2012درصد از مقاالت سال  43/18و  2007مقاالت سال 

از مقاالت بررسی  12/3در هر دو سال، مقاالت مطالعه موردی هستند.  پدیاویکیمقاالت استناد کننده به 

مربوط به مقاالت مطالعه موردی است که به  2012درصد از مقاالت سال  11/1و  2007شده در سال 

 اند. استناد کرده پدیاویکی
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پدیا.نوعمقاالتاستنادکنندهبهویکی7جدول

تعداد مقاله )سال  نوع مقاله

2007) 

تعداد مقاله )سال  درصد مقاالت

2012) 

 درصد مقاالت

 34/80 278 17/13 113 مقاله پژوهشی

 43/18 14 2/33 81 مقاله مروری

 11/1 4 12/3 8 مطالعه موردی

  341  211 تعداد کل مقاالت


پدیادرمقاالتعلمیمحلاستنادبهویکی

-نشان می  3های مختلف مقاالت صورت گرفته است. جدول شماره در بخش پدیاویکی استناد به

استناد شده و میزان این استناد  پدیاویکی به 2012و سال  2007دهد که در کدام قسمت از مقاالت سال 

در بخش بدنه اصلی مقاالت صورت  2007در مقاالت سال  پدیاویکیچقدر است. بیشترین میزان استناد به 

در بخش بدنه اصلی مربوط به علوم انسانی و  پدیاویکیگرفته است. در این سال، بیشترین میزان استناد به 

 درصد است.  21/13به علوم فیزیکی با  درصد و کمترین مربوط 82/47اجتماعی با 

بیشترین  2012کمترین میزان استناد نیز مربوط به قسمت چکیده مقاالت است. در مقاالت سال 

حوزه موضوعی مورد بررسی، علوم زیستی با  4میزان استناد مربوط به قسمت مقدمه مقاالت است. در میان 

 17/31در بخش مقدمه است. علوم فیزیکی با  پدیایویکمیزان استناد به  بیشتریندرصد دارای  11/41

میزان استناد در بخش  نیتر کمهای بعدی قرار دارند درصد در مکان 82/23علوم بهداشتی با  ودرصد 

 درصد است.  17/23مقدمه مربوط به علوم انسانی و اجتماعی با 

در قسمت بیان مسئله  2012در میان مقاالت سال  پدیاویکیکمترین میزان استناد صورت گرفته به 

 درصد از استنادهاست. 38/0و با میزان 

7017و7002هایپدیادرمقاالتعلمیسال.درصدمحلاستنادبهویکی3جدول

 
علوم انسانی و 

 اجتماعی
 علوم فیزیکی علوم زیستی علوم بهداشتی

 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 سال نشر

 - 12/0 - - - - - - چکیده

 17/31 13/23 11/41 30/42 82/23 18/22 17/23 31/11 مقدمه

 72/7 21/13 84/3 84/28 28/12 77/41 31/31 82/47 بدنه اصلی
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 81/3 1/3 13/7 11/3 71/1 11/1 - 12/2 نتایج

 70/2 34/4 84/3 - - - 21/1 12/2 پیشینه

 14/18 13/18 71/1 32/1 21/1 11/1 81/11 31/11 مبانی نظری

 11/13 17/1 07/23 13/11 84/31 30/12 43/2 13/3 مواد و روش

 21/3 13/8 71/1 - 71/1 11/1 - - بحث و نتایج

 33/1 34/4 84/3 71/1 28/12 01/8 - - بحث

 38/0 24/1 - - - - - 12/2 یریگجهینت

 31/2 48/2 - - - 22/3 43/2 - تجزیه و تحلیل

 38/0 12/0 - - - - - 01/1 آزمایش بررسی و

 14/1 12/0 - - - 11/1 13/12 01/1 پانویس

 38/0 12/0 - - - - - - ضمیمه

 77/0 - - - - - 87/4 38/1 یادداشت

 - - - - - - 43/2 01/1 فرضیه

 - - - - - - - 01/1 آوری دادهجمع

 38/0 - - - - - - - بیان مسئله


پدیاکنندهبهویکیموضوعاتمقاالتاستناد

 2007در سال  پدیاویکیو تعداد استناد به  پدیاویکیموضوعات مقاالت استناد کننده به  (4)جدول 

، حوزه موضوعی 2007زمینه موضوعی است. برای سال  27دهد. این موضوعات شامل  را نشان می 2012و 

استناد و پس از آن به  133علوم اجتماعی با  ،صورت گرفته پدیاویکیکه در آن بیشترین تعداد استناد به 

در این  پدیاویکیاستناد است. کمترین تعداد استناد به  113استناد و پزشکی با  120ترتیب علوم کامپیوتر با 

 استناد است.  4استناد و پس از آن دامپزشکی با  3سال مربوط به علوم اعصاب با 

 104ناد و پس از آن به ترتیب در حوزه مهندسی با است 710در علوم کامپیوتر با  2012در سال 

صورت گرفته است. در این سال  پدیاویکیاستناد، بیشترین میزان استناد به  130استناد و علوم اجتماعی با 

 استناد است.  11با  یپزشک دنداناستناد و پس از آن  13کمترین تعداد استناد نیز مربوط به دامپزشکی با 
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7017و7002پدیادرسالوعاتمقاالتاستنادکنندهبهویکی.موض4جدول

 موضوعات

تعداد مقاالت  

استناد کننده در 

 2007سال 

درصد مقاالت  

استناد کننده در 

 2007سال 

تعداد مقاالت 

استناد کننده در 

 2012سال 

 مقاالتدرصد 

 در کننده استناد

 2012 سال

 8/13 710 38/10 120 علوم کامپیوتر

 12/11 104 74/8 101 مهندسی

 81/10 130 70/11 133 علوم اجتماعی

 32/1 283 41/4 11 ریاضیات

بیوشیمی، ژنتیک، 

 مولکولی یشناس ستیز
13 37/1 137 12/3 

 77/3 131 78/3 113 پزشکی

 23/1 342 71/1 11 علم نجوم و فیزیک

 24/2 122 77/2 32 تجارت، مدیریت و حسابداری

 04/1 274 4/1 74 شیمی

 04/1 17 13/0 8 گیریعلوم تصمیم

 13/4 211 11/3 31 علم مواد

 18/3 200 83/3 41 هنر و علوم انسانی

 03/3 111 32/4 10 علوم زیستی و کشاورزی

 21/3 177 41/3 40 علوم محیطی

 31/1 104 12/1 13 علوم زمین

 03/2 114 11/0 1 انرژی

 11/2 111 14/1 13 مهندسی شیمی

 21/1 11 30/1 22 پرستاری

 03/1 11 73/1 20 حرفه سالمت

شناسی، و علوم داروشناسی، سم

 دارویی
18 11/1 143 74/2 

 21/1 11 38/1 11 یشناس روان

 11/0 31 13/0 8 و میکروبیولوژی شناسی ایمنی
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 23/1 17 31/0 11 ای رشته بینعلوم 

اقتصاد، اقتصادسنجی، علم 

 دارایی
11 31/0 11 01/1 

 4/0 22 21/0 3 علم اعصاب

 23/0 13 34/0 4 دامپزشکی

 27/0 11 11/0 1 پزشکی دندان

 %100 1431 %100 1111 تعداد نهایی


پدیاموضوعمقاالتمورداستنادقرارگرفتهدرویکی

 گونه هماندهد.  استناد شده است را نشان می ها آنکه به  پدیاویکیموضوعات مقاالت  1نمودار 

در سال  پدیاویکیدرصد، پراستنادترین موضوع  11/18که در نمودار مشخص است علوم رایانه با میزان 

مربوط به موضوع شیمی و با میزان  پدیاویکیبوده است. پس از علوم رایانه بیشترین میزان استناد در  2007

 درصد است.  02/10

 پدیاویکیهای بعد قرار دارند. موضوعی که در  به ترتیب موضوعات اینترنت و ریاضیات در مکان

درصد است. پس از آن موضوعات  27/0رسانی با میزان دارای کمترین استناد است مربوط به علوم اطالع

کمترین میزان  هستند که پدیاویکیموضوعاتی از  14/0علوم مواد، تاریخ، ورزش، علوم زیستی با میزان 

 .صورت گرفته است ها آناستناد به 
 















7002درسالپدیاویکیدرقرارگرفته.موضوعاتمقاالتمورداستناد1مودارن
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نشان  ،استناد شده است ها آنبه  2012را که در سال  پدیاویکیموضوعات مقاالت  2نمودار 

درصد( و علوم  11/11درصد(، شیمی ) 11/12دهد. نمودار گویای آن است که موضوعات اینترنت ) می

استنادترین موضوعات نیز به هستند. کم  2012در سال  پدیاویکیدرصد( سه موضوع پراستناد  10رایانه )

 است. درصد(  33/1درصد(، فناوری و زندگینامه ) 11/0) یشناس روانترتیب مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7017پدیادرسالدرویکیقرارگرفته.موضوعاتمقاالتمورداستناد7نمودار



نتیجه

به  پدیاویکیاین پژوهش با توجه به این مسئله شکل گرفت که چرا با وجود تردید در زمینه اعتبار 

های این پژوهش نشان داد  شود. یافته عنوان یک منبع اطالعاتی، باز هم از آن در مقاالت علمی استفاده می

-به انگیزه مربوط یها هافتی یاجمال سهیمقادسته قابل تقسیم هستند.  31به  پدیاویکیهای استناد به  که انگیزه

( که با بررسی Baker, 2008پژوهش بیکر ) ها نشان داد که با سایر پژوهشپدیا  ویکیهای استناد به 

با انگیزه استفاده از تعریف  پدیاویکیانجام شد در یک مورد یعنی استناد به  پدیاویکیاهداف استناد به 

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه Stoddard, 2009استودارد ) اصطالحات با پژوهش حاضر مشابهت دارد.

اغلب در مواردی مثل قانون اساسی، ثبت اختراع، قانون حق مؤلف، شغل و استخدام  پدیاویکیرسید که 

برای  پدیاویکیگیرد و تقریباً در نیمی از استنادها هدف از مورد استناد قرار دادن مورد استناد قرار می

های ؛ یافتهبیشتر بود 2007نسبت به سال  2012در سال  پدیا ویکیاستخراج تعریف است. میزان استناد به 
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 ,Stoddard, 2009; Park, 2011)هستند  پدیاویکیهای دیگر نیز مؤید افزایش میزان استناد به  پژوهش

Hugget, 2012.)  

نیز در مقاالت علمی مورد شناسایی قرار گرفت تا مشخص شود در کدام  پدیاویکیمحل استناد به 

گیرد. نتایج نشان داد که در کل مقاالت مورد صورت می پدیاویکیاستناد بیشتری به  ،قسمت از مقاالت

های مقدمه و پس از آن به ترتیب در  بیشترین فراوانی استنادها به ترتیب مربوط به قسمت ،بررسی

های ابتدایی مقاالت صورت  های بدنه اصلی، مواد و روش، مبانی نظری و بحث و اغلب در قسمت قسمت

در مربوط به علوم رایانه، اینترنت و شیمی است.  پدیایکیوگیرد. همچنین موضوعات پراستناد در  می

در موضوعات  پدیاویکی( به این نتیجه رسید که مقاالت Stoddard, 2009پژوهشی مشابه، استودارد )

 و سرگرمی پرطرفدارترین مقاالت هستند. یاورپزشکی، فن

در مقدمه، اطالعات برای ورود به  ژهیبه وی ابتدایی مقاالت علمی و ها قسمتکه در  با توجه به این 

گردد، این  شود و یا آمار ارائه می گردد و تعریف مفاهیم مورد استفاده بیان می مبحث اصلی مقاله ارائه می

شود  مشاهده می ،نتایج حاصل از این پژوهش باشد. در مجموع بر اساس نتایج دکنندهییتأتواند  موضوع می

توان ها می تر در یافتهوجود دارد و با تأملی دقیق پدیاویکیتناد به که دالیل متعدد و متنوعی برای اس

قطعیت وجود دارد و مورد  ها آناستناد شده است که در مورد  پدیاویکیدریافت که بیشتر در مواردی به 

های شیمیایی و یا ارائه اطالعات جغرافیایی و یا پذیرش عمومی هستند، مانند ارائه معادالت واکنش

یک مکان و نیز ارائه قوانین فیزیکی، ریاضی و غیره که اثبات شده و مورد پذیرش هستند  یشناخت تیجمع

موجب شده است که در موارد نیاز به اطالعاتی از این دست، به این  پدیاویکیو احتماالً دسترسی آسان به 

شکل گیرد. با  پدیاویکی های متفاوت استناد بهشود که انگیزهدانشنامه رجوع شود و این خود موجب می

مربوط به علوم رایانه، اینترنت و شیمی است و احتمال  پدیاویکیکه موضوعات پراستناد در  توجه به این

-شود که ویکیها باشد، بنابراین پیشنهاد می دارد که این امر به دلیل بهتر و بیشتر بودن مقاالت این حوزه

همچنین، با توجه به  مقاالت در زمینه موضوعات دیگر بپردازند.و ایجاد  پدیاویکیسازی ها به غنینویس

، آماری، جغرافیایی یشناخت تیجمعبه منظور فراهم کردن اطالعات  پدیاویکیبه  هاکه بخشی از استناد این

به دلیل ویرایش آن توسط کاربران ناشناس مورد تردید واقع  پدیاویکیکه اعتبار  و ... است و با توجه به این

در  ژهیبه وو  پدیاویکیهای مختلف اطالعات قابل نشر خود را در  شود که سازمان شود، پیشنهاد میمی

 پدیاویکیو در نتیجه بر میزان استناد به  پدیاویکیفارسی قرار دهند تا از این طریق بر غنای  پدیایویکی

ها در مورد اطالعاتی که فراهم  ود. از طرف دیگر به دلیل معتبر بودن و مورد پذیرش بودن سازمانافزوده ش

 شود.    کاسته  می پدیاویکیاند، از این طریق از ابهامات موجود در مورد کرده
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