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 چكيده

 1388 تا 1385هاي ارشد رشتة تربيت بدني دانشگاه مازندران طي سال هاي كارشناسينامههدف پژوهش حاضر تحليل استنادي پايان
 .استفاده شده است رود،شمار مي بهسنجي هاي علمكه يكي از روش )تحليلي -توصيفي( تناديدر اين پژوهش از روش تحليل اس .است
ارشد دانشگاه مازندران استخراج  كارشناسي ةنامپايان 42دهد كه از منابع و مĤخذ فقره استناد تشكيل مي 4417آماري پژوهش را  ةجامع
- ها نشان داد كه دانشجويان كارشناسيوتحليل داده تجزيه. استفاده شد )سياهة وارسي(آوري اطالعات از چك لسيت براي جمع .دش

و ميزان استفادة آنها از ) درصد49/76(كنند طور چشمگيري از منابع التين استفاده مي نامة خود بهبدني در نوشتن پايان ارشد تربيت
ست كه ميزان استناد دانشجويان به توليدات علمي يافتة ديگر تحقيق حاكي از آن ا. بسيار كم است) درصد 50/23(منابع فارسي 

از كل استنادها مربوط به آثار ) درصد 26/1(استناد  56استناد فقط  4417كه از مجموع  طوري استادان راهنما و مشاور بسيار كم است؛ به
بدني نياز است  اي بودن رشتة تربيتتهرش با توجه به تنوع موضوعات تحقيق و مياندر نهايت، . علمي استادان راهنما و مشاور بوده است

 .نامه همكاري كند عنوان مشاور با دانشجويان در نگارش پايانتا حداقل يك استاد متخصص در آن زمينه به
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  مقدمه
هاي مرتبط لمي نيازمند آگاهي از فعاليتفعاليت ع هر

عبارت ديگر تعمق در آثار ديگران و  به. پيشين است
هاي پويا و ارتباط آنها با قلمرو فكري استفاده از انديشه

تر هاي مختلف آن را بهتر و دقيقكه جنبه ايگونه خود به
تحليل كنيم و از اين طريق نسبت به ميراث فكري خود 

تر بينديشيم، از جمله وظايفي است كه هر تر و عميقغني
بر اين اساس كارهاي . محقق بايد در انجام آن اهتمام ورزد

و  شدهبنا  گرفته استآنچه در گذشته انجام  ةآينده بر پاي
كم  كارهاي گذشته به مدد كارهاي جديد، كامل يا دست

هاي نظري هر عبارت ديگر ريشه به. شودپااليش مي
هاي مرتبط گذشته جان زمين پژوهشپژوهش تازه در سر

ها قبل براي نقل قول و استناد از مدت ).14( اند گرفته
دست آوردن اطالعات در مورد انواع مختلف  توصيف و به

 هاييكي از نوشتار). 18(اسناد استفاده شده است 
در توليدات علمي دارد،  زياديتحقيقاتي كه نقش 

رين منابع اطالعاتي است ت نامه از مهم پايان. نامه است پايان
از . داردكه به لحاظ مختلف اهميت علمي و پژوهشي 

طرفي اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دورة 
تحصيالت تكميلي دانشگاهي است و از طرف ديگر، 

زيرا همين ، كاري نهايي ارزيابي كرد ةمثاب توان آن را به مي
ر طول هاي دانشجو ديند كل يافتهافعاليت پژوهشي بر

نامه را از ديگر متون آنچه پايان). 6(است دورة تحصيلي 
 ةيهاي بديع و اراد، پرداختن به موضوعكنمتمايز مي

هاي ل و موضوعئسان مسا نگرش نو است و بدين
ها اغلب جديد و جزء منابع نامه شده در متون پايان مطرح

 ةها همواره در زمرنامه به اين علت پايان. رديف اول است
آيند و يكي از ابزار و شمار مي ترين منابع تحقيقات بهاصلي

 ).10( شوندوسايل پژوهشي دانشجويان محسوب مي
 ةنامه در كار تحقيقاتي خود براي يافتن سابق پايان ةنويسند

كند جو ميو كار يا شواهد تحقيق، متون و منابعي را جست

دور  دهد، كه گاه از چشم ديگراناستفاده قرار ميو مورد 
- نامه ماند؛ چنانكه فهرست منابع مورد استفاده از پايانمي

 اب مرتبطتون مي آگاهي نسبت به اها، منبعي باارزش بر
ژوهش پرداخته  است كه محقق در آن زمينه به پ موضوعي

ها را از دو ديدگاه نامه رو مهم است كه پايان ازاين. است
د پژوهشي عنوان مدرك مفي مورد توجه قرار دهيم، يكي به

نوعي  ةمثاب به اعتبار متن تحقيق، و ديگري به
 شناسي تخصصي به اعتبار فهرست مĤخذ پاياني آن كتاب

ميالدي به بعد روش تحليل استنادي  1960 ةاز ده ).6(
اين روش  .دشبراي سنجش متون علمي متداول 

كاربردهاي گوناگوني دارد كه كشف گرايش نويسندگان 
كتاب، (از منابع اطالعاتي متفاوت متون علمي در استفاده 

مدي منابعي كه اتشخيص روز و...) و  مقاله، گزارش
ترين  از مهم كنند، مينويسندگان در آثار خود استفاده 

تحليل استنادي ابزار  ).13( كاربردهاي اين روش است
ها و تحقيقاتي مشتركي است كه اين اجازه را به كتابخانه

هاي انجام ارزيابي تالشدهد تا براي ها مي دانشگاه
اي مجموعة خود در طول زمان يا در حمايت از رشته

در تحليل استنادي،  ).21(خاص از آن استفاده كنند 
كاررفته در متون  محقق با شمارش تعداد استنادهاي به

به تحليل و ارزيابي ...  ها ونامه مختلف مانند نشريات، پايان
ايران كه به گرفته در  پژوهش انجاماولين . پردازدآن مي

تحليل «اي با عنوان پردازد، مقالهتحليل استنادي مي
عباس حري » الحديث هاي آن با علماستنادي و شباهت
در اين مقاله تحليل . منتشر شد 1361 است كه در سال
نامة  پايان). 5(شد سي رنظري بر ةاستنادي از جنب

جام صورت تحليل استنادي ان كه به) 1381(تيمورخاني 
 1730مقاله،  198دهد كه در مجموع گرفته، نشان مي

ها مربوط به كتاب ترين استناديشب وجود دارد و استناد
خود  ، در پژوهش)1388( حداد). 3( است )درصد 48/61(

و  آموختگان دانشبا هدف بررسي الگوي رفتار استنادي  كه
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ويژگي استفاده از منابع اطالعاتي در كارهاي تحقيقي 
 85/58به اين نتيجه رسيد كه كتاب با  انجام گرفت، نان،آ

هاي فارسي درصد داراي بيشترين استناد است و كتاب
استناد را داشته و  209هاي التين استناد و كتاب 449

 ميزان ترينيشدانشجويان، ب ةمنابع فارسي مورد استفاد
ها و تحليل استنادي در زمينه .است را بودهاستناد را دا

منبع مورد ). 4(فرعي مختلف انجام گرفته است  هايرشته
تواند تحقيقات فردي يك موضوع اختصاص استفاده مي

شده در مورد يا زمينة خاص مقاالت يك مجلة خاص  داده
در براي نمونه  ).20(باشد طي يك دورة زماني خاص 

حوزة تربيت بدني نيز تحقيقات اندكي با محوريت تحليل 
، )1388( آشوري و زنديانت؛ استنادي انجام گرفته اس

بررسي ميزان سازگاري استنادهاي  "با عنوان پژوهشي را 
- هاي رشتة تربيت بدني دانشگاه تهران در سالنامه پايان

با موجودي كتابخانه و توليدات علمي اعضاي  81-85هاي 
به انجام رساندند و به اين نتيجه رسيدند كه  "هيأت علمي

بيشتر از  )درصد 29/63( تينميزان استناد به منابع ال
از منابع  استفاده. )درصد 71/36( منابع فارسي بوده است

 27/3(در مقايسه با منابع اينترنتي ) درصد 73/96(چاپي 
همچنين نتايج اين تحقيق  .بسيار بيشتر بوده است) درصد

درصد استنادها مربوط به منابع  11/43نشان داد كه 
درصد استنادها نيز  12/3موجود در مجموعة كتابخانه و 

مربوط به آثار علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده بوده 
، در پژوهش خود با )1390(خبيري و همكاران ). 9(است 
هاي دكتري و تحليل استنادي مĤخذ رساله"عنوان
ارشد دانشكدة تربيت بدني  هاي كارشناسينامه پايان

يجه به اين نت"1387و  1386هاي  دانشگاه تهران در سال
دست يافتند كه ميزان استناد دانشجويان به نشريات 

و ) درصد 49/64(ارشد  التين در دو مقطع كارشناسي
. بيشتر از منابع فارسي است) درصد 10/80(دكتري 

همچنين ميزان استناد به منابع از لحاظ قالب در دو 

ارشد و دكتري، درصد ميزان استناد به  مقطع كارشناسي
و ) درصد 35/53(ارشد  رشناسيمقاالت در مقطع كا

. بيشتر از ديگر منابع بوده است) درصد 92/67(دكتري 
ميزان استناد به توليدات استادان راهنما و مشاور نيز در 

درصد و در مقطع دكتري  62/1ارشد  مقطع كارشناسي
-اميري و مندعلي). 7(درصد بوده كه بسيار اندك است 1

 و شناسايي "ان، در تحقيق خود با عنو)1393(زاده 

تأليفي  مقاالت تحقيقات و دانش ماهيت و توصيف الگوها
به اين نتيجه دست  ")1386-1390(ورزشي  مديريت

 ورزشي مديريت حيطة در علم اين روند مطالعة يافتند كه

 است، متفاوت ديگر هايرشته مداخلة به توجه با

 است، مديريت رشتة به بيشترين ميزان استناد عبارتي به

 حدود ورزشي، مديريت رشتة خوداستنادي ميزان واقع در

 ديگر هايرشته درصد متكي به 40 و است درصد 60

 ماهيت تحقيق تعيين اين مهم نتايج ديگر از .است

 در كه بود ايرشته ميان دانشي عنوان به ورزشي مديريت

 قابليت ورزشي مديريت دانش رسدمي نظر به زمينه اين

  ).1(داراست  را ايفرارشته شدان به ورود الزم براي
به تحليل استنادي ) 2001(در تحقيق ديگري گودن 

هاي دكتري رشتة شيمي در دانشگاه ايالتي اوهايو رساله
نامه  پايان 30استناد از  3704در اين تحقيق . پرداخت

بررسي شد و به اين نتيجه دست يافت كه مقاالت مجالت 
ها با د از آن كتاببع. درصد كل استنادها بودند 8/85با 
استنادهاي مورد بررسي در مجموع . درصد قرار دارند 4/8

درصد اين استنادها  61مجله ارجاع داده شد كه  441به 
درصد از  50نشريه  12عنوان نشريه تعلق داشت و  20به 

كشكوفسكي و ). 19(استنادها را در خود جاي داده بود 
استنادهاي «در مقالة خود با عنوان ) 2003(همكاران 

به بررسي و » ارشد و دكتري هاي كارشناسينامه پايان
ارشد و  هاي كارشناسينامه مقايسة استنادها در پايان

- 1992هاي دكتري دانشگاه ايالتي آيووا در فاصلة سال
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هاي اين تحقيق نشان داد كه در اين يافته. پرداخت 1973
اب، ترتيب به مجله، كت دانشگاه بيشترين استنادها به

ها و مانند آن تعلق نامه ها، پايانگزارش، خالصة همايش
سال  10داشته است و نيمي از استنادها عمري كمتر از 

سال عمر دارند  26درصد استنادها كمتر از  90دارند و 
، در پژوهش مشتركشان )2004(شوكن و كوشيك ). 22(

شده در  مقاله چاپ 61به تحليل استنادي مĤخذ 
. پرداختند  Journal of plant physiologyنشرية

درصد استنادها به نشريات  81نتايج پژوهش نشان داد كه 
ادواري اختصاص داشته و قدمت بيشتر استنادها، كمتر از 

يكي از متون طوركه بيان شد،  همان ).24(سال است  20
در توليد اطالعات علمي چشمگيري پژوهشي كه نقش 

ين متون به لحاظ امكان ا .ندها هستنامه كند، پايانايفا مي
دانشجو با استادان راهنما و مشاور در  هايتبادل نظر
كاهش  راستايها و نظارت مستمر آنان در نامه تدوين پايان

دليل پرداختن به موضوعات  ها و همچنين بهخطا و لغزش
هاي نو نسبت به مسائل پيشين حائز نگرش يةارا بديع و
نامه به اطالعات و  شتن پاياندانشجويان در نو. دنا اهميت

 ،هاي مختلفي نياز دارندها و شكل منابع اطالعاتي به زبان
ولي اينكه كدام شكل از انتشارات اعم از كتاب، نشريه، 

بيشترين كاربرد را در ميان حجم عظيم ...  اينترنت و
- انتشارات براي دانشجويان رشتة تربيت بدني دارد، مسئله

ن هستيم تا با شناسايي اين اي است كه در پي كشف آ
خواهند تحقيقاتي از منابع به دانشجوياني كه در آينده مي

بنابراين، پژوهش . اين نوع را به انجام رسانند، ياري رسانيم
استنادهاي  ةحاضر در نظر دارد تا از طريق مطالع

ارشد  هاي كارشناسينامه در منابع و مĤخذ پايان گرفته انجام
تا  1385ه مازندران از ابتداي سال تربيت بدني دانشگا

رفتار استنادي آنها را با پرداخته و  1388انتهاي سال 
با بررسي وضعيت استنادها در . همديگر مقايسه كرده است

شود كه آنها از چه هاي دانشجويان مشخص مينامه پايان

كنند و شكل هاي خود استفاده مينامه نوع منابعي در پايان
مورد استناد آنها ) چاپي و الكترونيكي(منابع اطالعاتي 

  .چگونه است
  

  روش تحقيق
فقره استناد  4417جامعة آماري اين پژوهش را 

نامة  پايان 42دهد كه از منابع و مĤخذ تشكيل مي
شايان . ارشد دانشگاه مازندران استخراج شد كارشناسي

 1385ها در بازة زماني نامه ذكر است كه تمامي اين پايان
در اين پژوهش از روش تحليل . دفاع شده بودند 1388تا 

-هاي علمكه يكي از روش )تحليلي -توصيفي( استنادي

ترين مزيت اين  مهم. سنجي است، استفاده شده است
ها روش امكان عملي انجام دادن آن و دور ماندن از تعصب

و اعمال نظرهاي شخصي در نتايج تحقيق است كه در 
ابتدا فهرست . شودديده مي ها تا حدوديبرخي از روش

 85هاي موجود در دانشگاه مازندران از سال نامه كلية پايان
اي پارس افزار كتابخانهدر رشتة تربيت بدني از نرم 88تا 

. مورد بود 45آذرخش استخراج شد كه تعداد كل آن 
هاي كتابخانة مركزي نامه سپس با مراجعه به بخش پايان

ناسايي شد و از صفحة عنوان و مورد آن ش 42آن دانشگاه 
هاي مربوطه رونوشتي تهيه شد و نامهمنابع و مĤخذ پايان

شناختي و اطالعات استنادات آنها در  سپس اطالعات كتاب
  . چك ليست وارد شد

هاي پژوهش، در پس از انتقال اطالعات تمام نمونه
، اطالعات مورد نياز براساس )چك ليست(هاي وارسي برگه

استنادات، نوع منبع، زبان، استنادات به منابع تعداد كل 
علمي استادان راهنما و مشاور و سال انتشار منابع مورد 

سپس اين استنادات به تفكيك . استناد از هم جدا شدند
آنگاه . نوع مدرك شمارش، و بسامد هر كدام تعيين شد

 SPSSافزار  شده با استفاده از نرم هاي گردآوريداده
. وتحليل شد راستاي اهداف پژوهش، تجزيهدر  16ويرايش 
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هاي پژوهش از آمار توصيفي استفاده  براي پاسخ به پرسش
بعدي، شكل و  در اين قسمت از جداول يك. شد

هاي هاي مركزي و پراكندگي براي تفسير داده شاخص
در تحليل آماري نيز از آزمون . آمده استفاده شد دست به

  .استفاده شد  Fضريب همبستگي پيرسون و آزمون
  
  
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
نامــة مــورد بررســي مشــخص شــد كــه از پايــان 42از 

) درصد 49/76( 3379استناد مورد بررسي  4417مجموع 
استناد بـه  ) درصد 50/23( 1038استناد به منابع التين و 

-نشـان مـي   1جدول . منابع فارسي اختصاص داشته است

هاي خود بيشتر از نامه دهد كه دانشجويان در نگارش پايان
  .كنندمنابع التين استفاده مي

  
    هاي مورد بررسينامه توزيع فراواني و درصد استناد به منابع فارسي و التين در پايان .1جدول 

  درصد استناد  فراواني استناد  نوع منبع
  50/23 1038 فارسي
  49/76 3379 التين
  100 4417 جمع

  

  

  

  هاي مورد بررسي به تفكيك گرايشنامه ياندرصد فراواني پا. 1شكل 
  

نامـة   پايـان  42دهد، از نشان مي 1طوركه شكل  همان
درصد مربوط به گـرايش فيزيولـوژي،    24/45مورد بررسي 

درصـد   19/26درصد مربوط به گرايش عمـومي و   57/28
  .اندمربوط به گرايش مديريت بوده

تلف، دهد از بين منابع اطالعاتي مخنشان مي 2جدول 
ميزان استناد بـه مقـاالت مجـالت بيشـتر از سـاير منـابع       

شده  ارايهبنابراين با توجه به اطالعات . اطالعاتي بوده است
 03/78رسيم كه مقاالت با در اين جدول به اين نتيجه مي

هـاي  نامـه  درصد بيشـترين منبـع مـورد اسـتناد در پايـان     

يب كتـاب  ترت دانشجويان تربيت بدني بوده و بقية منابع به
اينترنـت بـا    ،درصـد  37/3ها با نامه پايان ،درصد 54/16با 
هـاي  طرح ،درصد و ساير موارد شامل جزوات درسي 86/0

-درصـد در اولويـت   17/1با ... گزارش سمينار و  ،پژوهش

نكتـة مهـم ديگـر در ايـن     . هاي بعدي استناد قـرار دارنـد  
در جدول اين است كه با توجه به گسترش منابع اينترنتي 

هـا و  ها و دسترسي آنها به بانكچند سال اخير در دانشگاه
رسـد هنـوز ميـزان    نظر مي هاي اطالعاتي مختلف بهپايگاه
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ــا ســاير منــابع   اســتفاده از منــابع اينترنتــي در مقايســه ب
  .اطالعاتي بسيار كم است

در خصــوص ميــزان اســتناد دانشــجويان بــه توليــدات 
ها نشان داد كه داده علمي استادان راهنما و مشاور بررسي

 26/1عبارتي  استناد و به 56استناد فقط  4417از مجموع 
درصد كل استنادها مربوط به آثار علمي استادان راهنمـا و  

در اين ميان ميزان اسـتناد بـه توليـدات    . مشاور بوده است
درصــد و ميــزان اســتناد بــه  13/1علمــي اســتاد راهنمــا 

در . صـد بـوده اسـت   در 13/0توليدات علمي استاد مشاور 
دهـد كـه دانشـجويان در     مجموع اين اطالعات نشـان مـي  

هاي خود از توليدات علمي استادان راهنما بيشتر نامه پايان
ولي در . كننداز توليدات علمي استادان مشاور استفاده مي
هـا و مقـاالت   مجموع ميزان اسـتناد دانشـجويان از كتـاب   
ار نـاچيز بـوده   منتشرشدة استادان راهنمـا و مشـاور بسـي   

  .است

  هاي مورد بررسينامه توزيع فراواني و درصد استناد به منابع در پايان. 2جدول 
  درصد استناد  فراواني استناد  نوع مدرك

  03/78  3447 )مقاالت(مجله
  54/16  731 كتاب
  37/3  149 نامهپايان

  86/0  38 اينترنت
  17/1  52 ساير موارد

  100  4417 جمع
 

  هاي مورد بررسينامه زيع فراواني و درصد ميزان روزامدي استنادات پايانتو. 3جدول 
  التين  فارسي  زبان منابع
74قبل از  88-85  80- 84  74- 79  سال نشر   95قبل از   2006- 2009  2001- 2005  1995- 2000 

  856  521 1043  959 183 195 460 200  فراواني استناد
  33/25  41/15 86/30  38/28 63/17 78/18 31/44 26/19  درصد استناد

  
ــه 3جــدول  ــابع مــورد اســتناد در   كــه ب روزامــدي من

هاي دانشـجويان اشـاره دارد، بـه تفكيـك منـابع      نامه پايان
 3طوركـه جـدول     همـان . شده اسـت  ارايهفارسي و التين 

دهد از كل تعداد استنادات بـه منـابع فارسـي در    نشان مي
ترتيـب   ع بـه هاي مـورد بررسـي، بيشـترين منـاب    نامه پايان

بـا   74-79 ،درصـد  31/44بـا   80-84هاي مربوط به سال
هاي ما قبل درصد و سال 78/18با  85-88 ،درصد 26/19
  .درصد بوده است 63/17با  74

از كل استنادات به منابع التين بيشترين منـابع مـورد   
 86/30بـا   2001-2005هـاي  ترتيب بـه سـال   استفاده به

  هاي ما سال ،درصد 38/28با  1995-2000سال  ،درصد

  
ــا  1995قبــل  ــا  2006-2009درصــد و ســال  33/25ب ب

رسـيم كـه   بنابراين به اين نتيجه مـي . درصد است 41/15
ميزان روزامدي استنادات در منابع فارسـي بهتـر از منـابع    

-نامـه  التين بوده است، يعني دانشجويان در نگارش پايـان 

بـا منـابع    هاي خود از منابع فارسي جديدتري در مقايسـه 
تـوان بـه ايـن    طور كلـي مـي   اما به. اندالتين استفاده كرده

موضوع مهم اشاره كرد كه ميزان روزامدي كـل اسـتنادات   
تواند هاي مورد بررسي پايين است و دليل آن مينامه پايان

عدم دسترسي به منـابع روزامـد التـين و فارسـي در ايـن      
  .دانشگاه باشد
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نشـان  ) پيرسـون جدول ضريب همبسـتگي  ( 4جدول 
ــان    ــلة اطمين ــه در فاص ــت ك ــطح   95داده اس ــد س درص

به بيان ديگـر تفـاوت   . است =045/0sigمعناداري برابر با 

معناداري بين استناد به منابع فارسي و التـين در نگـارش   
  .هاي دانشجويي وجود داردنامه پايان

  
    داري بين استناد به منابع فارسي و التينجدول ضريب همبستگي پيرسون در بررسي تفاوت معنا. 4جدول 

Sig DfR 

045/0  1  311/0 -  
  

ــار اســتنادي    ــين رفت ــاداري ب ــاوت معن در بررســي تف
دانشجويان در سه گرايش مديريت، فيزيولـوژي و عمـومي   

استفاده شد و نتـايج نشـان   ) 5جدول ( Fاز جدول آزمون 
درصـد سـطح معنـاداري برابـر      95داد در فاصلة اطمينان 

بنابراين با اطالعات موجود مشخص . =sig 021/0ست با ا
شد ميزان استناد به منابع فارسي در سه گرايش مديريت، 

  .فيزيولوژي و عمومي با هم تفاوت معناداري وجود دارد

  براي مقايسة ميزان استناد به منابع فارسي و التين در سه گروه آموزشيF جدول آزمون . 5جدول 
 

Sig  Df  F نوع منبع  

  فارسي 28/4  2  021/0

  التين  923/0  2  406/0

  

  

  هاي موجود در سه گرايش تحصيلي براساس ميزان استفاده از منابع فارسي براي نشان دادن تفاوت Means Plotشكل . 2شكل 
  

مشخص شد كـه   Post Hocبا توجه به نتيجة آزمون 
در  )ميزان استناد به منـابع بـه تفكيـك زبـان    (اين تفاوت 

  هاست كـه شـكل   فيزيولوژي بيشتر از ساير گرايشگرايش 

  
Means Plot ) كامالً اين نتيجـه را تأييـد مـي   ) 2شكل

اما ميزان اسـتناد بـه منـابع التـين در سـه گـرايش       . كند
تفـاوت معنـاداري   ) sig = 406/0(شده با توجه بـه   مطرح
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  تــوان نتيجــه گرفــت كــه در تمــامي بنــابراين مــي. نــدارد
ناد به منـابع التـين نسـبتاً يكنواخـت     ها ميزان استگرايش

  .بوده است
  

  گيريبحث و نتيجه
هاي مهانهدف اصلي اين تحقيق، تحليل استنادي پايان

بدني و علوم ورزشي تربيت  ارشد يدانشجويان كارشناس
بدني دانشگاه مازندران در بازة زماني دانشكدة تربيت 

  :بود كه نتايج ذيل حاصل شد1388تا  1385
ستناد به منابع التين بيشـتر از منـابع فارسـي    ميزان ا

در ايـن    Fآزمون. است كه اين تفاوت بسيار چشمگير بود
دار اسـت، يعنـي   زمينه مشخص كرد كه اين تفـاوت معنـا  

نامـة خـود بيشـتر از     اينكه دانشجويان براي نگارش پايـان 
كنند تا منابع فارسي، اين نتايج با منابع التين استفاده مي

، مظفـري  )1381(يق مهرداد و كريمان مزيـدي  نتايج تحق
ــاران   ــا و همك ــوري  )1384(غرب ــديان و آش ، )1388(، زن

، 9، 13، 15(همخـواني دارد  ) 1390(خبيري و همكـاران  
هـاي منتشرشـده در مجـالت و نشـريات علمـي      مقاله). 7
دليل تازگي، كوتاهي مطالب، چاپ و  به) خارجي و داخلي(

، معمـوالً بـراي پژوهشـگران    تر و تنوع مطالبتوزيع سريع
در . ترندجذابيت بيشتري دارند و نسبت به كتاب كاربردي

حقيقــت بســياري از مجــالت مجراهــاي طبيعــي كســب  
شوند و اغلب هاي پژوهشي محسوب مياطالعات در زمينه

همچنـين بـا توجـه بـه     . ترين منابع را در اختيار دارندتازه
هاي اخير، ميل بـه  نفوذ و رشد استفاده از اينترنت در سال

منـابع   زمنظور استفادة بهينـه ا  هاي زباني بهتقويت مهارت
اطالعاتي موجود در اينترنت كه اغلـب بـه زبـان انگليسـي     

ويـژه دانشـجويان افـزايش     است، در ميان افراد جامعـه بـه  
بنــابراين بــا افــزايش ايــن ). 9(چشــمگيري داشــته اســت 

دانشجويان رشتة ها استفاده از مقاالت التين توسط  مهارت
از داليل ديگر نيـز، شـايد   . تربيت بدني افزايش يافته است

مقـاالت فارســي موجــود در زمينـة تربيــت بــدني و علــوم   
طالعاتي روبه رشد دانشجويان اورزشي پاسخگوي نيازهاي 

همچنــين مــأنوس بــودن دانشــجويان . ايــن رشــته نباشــد
ارشد اين رشـته بـه زبـان انگليسـي اسـت كـه        كارشناسي

در . كننـد دهند بيشتر از مقاالت التين استفاده  جيح ميتر
دسترس بودن منابع التين مورد نياز و غني بودن مجموعه 

امـا ايـن   . منابع التين نيز از ديگر علل ايـن مسـئله اسـت   
همخواني ) 1387(نتايج با نتايج تحقيق صابري و نيكخواه 

بـه  تواند به ميزان دسترسـي   دليل اين امر مي). 12(ندارد 
اطالعات و نوع نياز اطالعاتي محققان برگردد، زيرا موضوع 
تحقيق صابري و نيكخـواه در رشـتة علـوم كتابـداري و در     
دانشگاه آزاد به انجام رسيده كه شايد بتوان گفـت ميـزان   
دسترسي و نوع نياز به منابع اطالعاتي در اين رشته و اين 

گاه ايـن  دانشگاه متفاوت با رشتة تربيت بدني و نـوع دانشـ  
از لحـاظ نـوع مـدرك مـورد     . تحقيق كه دولتي است باشد

استفاده نيز نتايج نشان داد كه بيشـترين مـدركي كـه در    
هاي تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي از آن     نامه نگارش پايان
هـا در  شود، مقاالت مجـالت هسـتند و كتـاب   استفاده مي

داد اولويت دوم استناد قرار دارند كه با نتايج تحقيقات مهر
ــدي  ــان مزي ــاران  )1381(و كريم ــا و همك ــري غرب ، مظف

، زنـديان و  )1385(نما ، تصويري قمصري و جهان)1384(
ــوري  ــاران  )1388(آشـ ــري و همكـ ، اش )1390(، خبيـ

) 2004(و شــوكن و كوشــيك  ) 1999(، ادواردز )1974(
و بـــا ). 2، 7، 9، 13، 15، 16، 17، 24(همخـــواني دارد 

ــدارد  )1388(نتيجــة تحقيــق خســروي  ). 8(همخــواني ن
رسد منابع اطالعاتي مورد نياز دانشجويان رشـتة   نظر مي به

شـود و از   مـي  ارايـه صورت مقاالت مجـالت   تربيت بدني به
تـر و   شـده در مقـاالت، تخصصـي    ارايـه آنجا كـه اطالعـات   

هـاي   نامـه  ها هستند، دانشجويان در پايـان  روزتر از كتاب به
در مورد عدم . كنند ده ميخويش از اين منابع بيشتر استفا

) 8) (1388(همخواني نتيجة حاضر بـا تحقيـق خسـروي    
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هـاي مختلـف    شايد بتوان گفت كه اين موضـوع بـه گـروه   
تحصيلي برگردد، چراكه اين تحقيق در گروه آموزشي فني 

رسد دانشجويان از  نظر مي مهندسي انجام گرفته است و به
ر از مقـاالت  بيشـت  هنامـ  منابع ديگـر ماننـد كتـاب و پايـان    

نتيجــة ديگــر اينكــه، ميــزان اســتناد . كننــد اســتفاده مــي
دانشجويان به منابع الكترونيكي و اينترنت بسيار كم است 

ــديان و آشــوري   و ) 1388(كــه مشــابه نتــايج تحقيــق زن
در اين خصـوص  ). 7، 9(است ) 1390(خبيري و همكاران 

دليل مشكالت موجود در دسترسي بـه   توان گفت كه بهمي
ها، هنوز ميزان اسـتفاده از ايـن   ابع اينترنتي در دانشگاهمن

نوع منابع در مقايسه با منابع چاپي توسط دانشجويان اين 
نبود ) 1388(همچنين زنديان و آشوري . رشته كمتر است

گيـري از منـابع اينترنتـي، عـدم      امكانات كافي براي بهـره 
گاهي يابي يا عدم آ هاي اطالعآشنايي دانشجويان با مهارت

روز در اينترنــت را در  از وجــود منــابع علمــي معتبــر و بــه
داننـد   گونه منـابع تأثيرگـذار مـي    گرايش به استفاده از اين

رســد كــه بيشــتر منــابع نظــر مــي از طــرف ديگــر بــه). 9(
اطالعاتي مورد نياز دانشجويان از جمله نشـريات خـارجي   

صورت چاپي در دسترس است كه اين عامل هم بر عدم  به
  .تواند مؤثر باشدتفادة دانشجويان از منابع اينترنتي مياس

براي مشخص كردن تفاوت معناداري ميزان استناد بـه  
ها نيـز آزمـون آمـاري پيرسـون نشـان داد      مقاالت و كتاب

اگرچه بين ميزان استناد بـه مقـاالت و كتـاب در نگـارش     
هاي دانشجويان تفـاوت وجـود دارد، ايـن تفـاوت     نامه پايان
نتايج اين پژوهش در اين خصوص با نتـايج  . ار نيستدمعنا

، صـابري و  )1381(، تيمورخـاني  )1379(پژوهش شفيعي 
تفاوت دارد، چراكـه آنهـا   ) 1388(، حداد )1387(نيكخواه 

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه كتاب، بيشتر از 
، 12(است  ساير منابع مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته

-اما نتايج تحقيقات تصويري قمصري و جهـان ). 3، 4، 11

، )1990(، لعــل )1388(، زنــديان و آشــوري )1385(نمــا 

، )2001(، گـــودن )1999(، ادواردز )1998(ويشـــوانتام 
ــاران  ــيك ) 2003(كشكوفســكي و همك ــوكن و كوش و ش

، 23، 24، 25(اين تحقيق مشـابهت دارد   جبا نتاي) 2004(
ــا توجــه بــه). 2، 9، 17، 19، 22 آمــده  دســت نتــايج بــه ب

هـاي   ها در تجهيز كتاب شود مسئوالن دانشگاهپيشنهاد مي
عمـل آورنـد و    هاي دانشـگاه تمهيـدات الزم را بـه   كتابخانه

منابع فارسي بيشتر و جديدتري را در اختيـار دانشـجويان   
همچنين با توجه به پيشرفت فناوري اطالعـات  . قرار دهند
ر مـورد كمـي ميـزان    آمدة اين تحقيـق د  دست و نتيجة به

شـود  استناد دانشجويان به منـابع اينترنتـي پيشـنهاد مـي    
هاي مـرتبط،  ها با ايجاد كارگاهمسئوالن و استادان دانشگاه

به آموزش دانشجويان و تشويق آنان در اسـتفاده از منـابع   
  . الكترونيكي و اينترنتي بپردازند

از ديگر نتايج اين پژوهش آن است كه ميـزان اسـتناد   
انشجويان رشتة تربيت بدني به توليدات علمـي اسـتادان   د

شان بسـيار كـم   هاي تحصيلينامه راهنما و مشاور در پايان
كـه در پـژوهش زنـديان و    ) درصـد 26/1در حـدود  (است 

ــاران ) 1388(آشــوري  ــري و همك ــه در ) 1390(و خبي ك
دانشگاه تهران صورت پذيرفته نيز به آن اشاره شده اسـت  

داليل آن بتوان بـه موضـوعات انتخـابي از     شايد از). 7، 9(
سوي دانشجويان و عدم تسلط استادان راهنما و مشاور در 

تواند مـورد توجـه اسـتادان    آن موضوع خاص باشد كه مي
آمده  دست بنابراين با توجه به نتايج به. مورد نظر قرار گيرد

شود دانشجويان در انتخاب استادان راهنمـا و  پيشنهاد مي
عمل آورنـد و بـا توجـه بـه موضـوع       الزم را به مشاور دقت

انتخابي، حداقل از يك استاد متخصص در موضوع انتخابي 
  .نامة خويش استفاده كنند براي كار پايان

در مــورد ميــزان روزامــدي و جديــد بــودن اســتنادات 
هـاي مـورد بررسـي نيـز مشـخص شـد ميـزان        نامـه  پايان

منـابع التـين    روزامدي استنادات در منابع فارسي بهتـر از 
ــوده اســت  ــارش  )3جــدول (ب ــي دانشــجويان در نگ ؛ يعن
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هاي خود از منابع فارسي جديدتري در مقايسه با نامه پايان
تـوان بـه   طور كلي مـي  اما به. اند منابع التين استفاده كرده

اين موضـوع مهـم اشـاره كـرد كـه ميـزان روزامـدي كـل         
جـدول  (هاي مورد بررسي پايين اسـت  نامه استنادات پايان

تواند عـدم دسترسـي بـه منـابع روزامـد      و دليل آن مي) 3
آمـده   دسـت  نتيجة به. التين و فارسي در اين دانشگاه باشد

هاي خبيـري و همكـاران   در اين خصوص با نتيجة پژوهش
مشابهت دارد ) 2003(و كشكوفسكي و همكاران ) 1390(
، چراكه ايشان در پژوهش خود به نتـايج مشـابهي   )22،7(

-با توجه به نتايج اين تحقيق پيشـنهاد مـي  . افتنددست ي

هاي دانشـگاه، در خريـد   شود مسئوالن و مديران كتابخانه
بر منابع فارسي به تهية منابع انگليسي توجهي  منابع، عالوه

اي داشته باشند و همچنين توجه بـه منـابع التـين و    ويژه
ــه  ــي ب ــه  فارس ــرين يافت ــاس آخ ــي  روز و براس ــاي علم ه
هـاي اطالعـاتي   بر آن استفاده از پايگاه و عالوهپژوهشگران 

معتبر مدنظر دانشجويان، در سرلوحة برنامة اين مسـئوالن  
قــرار گيــرد تــا دانشــجويان از ايــن منــابع جديــد در كــار 

ــان ــد  پاي ــة خــويش اســتفاده كنن ــوزش . نام ــين آم همچن
هـاي چـاپ   دانشجويان در استفاده از منابع التين با شماره

  .شودهاي آموزشي پيشنهاد مير كارگاهروز د جديد و به
در خصوص تفاوت معنـاداري رفتـار اسـتنادي در سـه     

 Fگرايش مديريت، عمـومي و فيزيولـوژي آزمـون آمـاري     

نشان داد كه ميزان استناد به منابع فارسي در سه گرايش 
تفاوت معناداري بـا يكـديگر دارنـد و ايـن تفـاوت بيشـتر       

امـا ميـزان   ). 5جدول (شود درگرايش فيزيولوژي ديده مي
استناد بـه منـابع التـين در سـه گـرايش مربـوط تفـاوت        

توان نتيجـه  بنابراين مي). 2شكل (معناداري نداشته است 
ها ميزان استناد به منابع التين گرفت كه در تمامي گرايش
با توجه به اينكه دانشجويان بـا  . نسبتاً يكنواخت بوده است

نامـة خـود    ام كار پايانسه گرايش تحصيلي متفاوت در انج
رو هسـتند، الزم اسـت    هاي متفـاوتي روبـه  با منابع و روش

ها و متخصصان اين امر با توجـه بـه هـر    مسئوالن دانشگاه
هـا را در اختيـار   گرايش منـابع مناسـب بـه ايـن گـرايش     

  .دانشجويان قرار دهند
 هنامـ  نتيجة كلي اينكـه دانشـجويان در نگـارش پايـان    

كننـد و  ين و از نوع مقالـه اسـتفاده مـي   بيشتر از منابع الت
ميزان استناد آنها به منابع اينترنتي بسـيار پـايين اسـت و    

هـاي اسـتادان راهنمـا و    درصد استناد به مقاالت و كتـاب 
رسـد در ايـن زمينـه بـا     نظر مي مشاور بسيار كم است و به

اي بـودن آن  رشـته  توجه به تنوع موضوعات تحقيق و ميان
تربيت بدني نياز است تا حـداقل يـك    خصوص در رشتة به

عنوان مشاور با دانشجويان  استاد متخصص در آن زمينه به
  . نامه همكاري كند در نگارش پايان
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