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چکیده
سابقه و هدف :یکی از شیوههای مهم ارزیابی وضعیت بهرهبرداری منابع مورد استفاده دانشجویان در تدوین
پایاننامهها ،تحلیل استنادی است .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه میزان بهرهگیری دانشجویان کارشناسی ارشد
تربیت بدنی از منابع اطالعاتی در دو دانشگاه مازندران و دانشگاه شمال میباشد.

 .1دانشگاه شمال ،آمل ،ایران.

مواد و روشها :برای انجام پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است و جامعهی آماری این پژوهش را

 .2گروه پژوهشی مدیریت اطالعات ،مرکز

 11811فقره استناد تشکیل میدهد که از منابع و ماخذ  121پایان نامه کارشناسی ارشد دو دانشگاه مازندران

منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری،

( 31نسخه) و دانشگاه شمال ( 36نسخه) استخراج گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSو

شیراز ،ایران.

 Excelاستفاده شد.

 .1کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و یافتهها :نتایج نشان داد که میزان استناد به منابع التین در هر دو دانشگاه ،بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی
بوده است .با این تفاوت که میزان استفاده دانشجویان دانشگاه مازندران از منابع التین با ( 81/23درصد) بسیار
مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول:

چشمگیرتر از استفاده دانشجویان دانشگاه شمال از منابع التین با ( 16/11درصد) بوده است .همچنین ،درصد استناد

حسین ادبی فیروزجاه

دانشجویان به مقاالت در دو دانشگاه به ترتیب در دانشگاه مازندران با ( 31/13درصد) و دانشگاه شمال با

تهران ،بزرگراه کردستان ،نبش خیابان دکتر

( 11/13درصد) بیشتر از دیگر منابع بوده است .همچنین نتایج آزمون تی نشان داد ،میزان استناد به منابع التین ،منابع

صادق آیینهوند ( ،)31پژوهشگاه علوم انسانی

فارسی ،پایاننامهها و مقاالت در دو دانشگاه مورد بررسی تفاوت معناداری با همدیگر داشته است (.)p=6/666

و مطالعات فرهنگی ،کتابخانه مرکزی.

نتیجهگیری :دانشجویان برای نگارش پایاننامهها از الگوی اطالعیابی متفاوتی بهره میگیرند .بنابراین میتوان
چنین نتیجه گرفت که ،گرایش تحصیلی ،امکانات دانشگاه ،دسترسی به منابع مختلف در چگونگی استناد و استفاده از
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مازندران ،دانشگاه شمال

مقدمه
یکی از شیوههای بررسی و ارزشیابی وضعیت بهرهبرداری از
منابع مورد استفاده در تدوین پایاننامههای دانشجویان ،تحلیل
استنادی است ( .)1،2این شیوه که در حقیقت شاخهای از علم
اطالعرسانی به شمار میآید ،حوزهای است که استنادهای علمی
انجام شده به یک یا چند اثر را مورد مطالعه قرار میدهد و قادر
است به بررسی الگوی رفتار استنادی و ارزیابی متون علمی بپردازد
( .)1، 1در بررسی الگوی استنادی ،از طریق تعداد و نوع منابع مورد
استفاده ،زبان مورد استفاده ،سن منابع و نظایر آن میتوان به الگوی
استفاده از منابع اطالعاتی توسط محققان و دانشجویان پی برد (.)1
پایاننامه یا رساله ،که به وسیلهی داوطلب دریافت درجهی
دانشگاهی ارائه میشود ،یکی از مهمترین کارهای تحقیقی
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به حساب میآید (.)3

پایاننامه از مهمترین منابع اطالعاتی است که به لحاظ مختلف از
اهمیت علمی و پژوهشی برخوردار است؛ از طرفی اولین حرکت
پژوهشی جدی دانشجویان در دورهی تحصیالت تکمیلی دانشگاهی
است و از طرف دیگر ،میتوان آن را به مثابهی کاری نهایی ارزیابی
کرد زیرا همین فعالیت پژوهشی برآیند کل یافتههای دانشجو در
طول دورهی تحصیلی است (.)3
نویسنده پایاننامه در کار تحقیقاتی خود برای یافتن سابقه کار
یا شواهد تحقیق ،متون و منابعی را جستجو و مورد استفاده قرار
میدهد ،که گاه از چشم دیگران دور میماند؛ چراکه فهرست منابع
مورد استفاده از پایاننامهها ،منبعی با ارزش برای آگاهی نسبت به
متون مرتبط با موضوعی است که محقق در آن زمینه به پژوهش
پرداخته است .از این رو مهم است که پایاننامهها را از دو دیدگاه
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بدنی دانشگاه تهران در سالهای  1183و  1183پرداختند و به این
نتیجه دست یافتند که میزان استناد دانشجویان به نشریات التین
بیشتر از دیگر منابع میباشد و همچنین میزان استناد به تولیدات
استادان راهنما و مشاور بسیار اندک بوده است (.)11
تیرگر و همکاران در تحلیل استنادی پایاننامههای دانشجویان
پزشکی به این نتیجه رسیدند که به ترتیب مجالت ( 88/8درصد)،
کتابها ( 6/8درصد) بیشترین منابع مورد استفاده در پایاننامههای
دانشجویان پزشکی را به خود اختصاص دادهاند .همچنین میزان
استفاده از کل منابع و همچنین تعداد مجالت مورد استفاده در
پایاننامهها از اختالف معناداری برخوردار بود ( .)1یمینی فیروز و
همکاران در پژوهشی خود به این نتایج دست یافتند که دانشجویان
کارشناسی ارشد تربیت بدنی در نوشتن پایاننامه خود به میزان قابل
توجهای از منابع التین استفاده میکنند (33/16درصد) و میزان
استفاده آنها از منابع فارسی (21/16درصد) بسیار پایین است.
همچنین میزان استناد آنها به تولیدات علمی اساتید راهنما و مشاور
پایین بوده؛ به طوری که از مجموع  1113استناد فقط  13استناد
( 1/23درصد) به آثار علمی استادان راهنما و مشاور تعلق داشته
است ( .)8تحلیل استنادی در خارج از کشور نیز در حوزه علم حقوق
و به سال  1311میالدی برای مدون کردن مرافعات حقوقی مورد
استفاده قرار گرفت که نسخه مدونی از آن متعلق به سال 1821
میالدی موجود است ( Gooden .)13به تحلیل استنادی رسالههای
دکتری رشته شیمی در دانشگاه ایالتی اوهایو پرداخت .در این
تحقیق  1361استناد از  16پایاننامه مورد بررسی قرار گرفت و به
این نتیجه دست یافت 81/8 :درصد کل استنادها از مقاالت مجالت
بودند ،بعد از آن کتابها با  8/1درصد قرار داشت (.)13
 Kushkowskiو همکاران در پژوهشی به بررسی و مقایسه
استنادها در پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ایالتی
آیووا در سالهای  1631-1662پرداختند و یافتههای این تحقیق
نشان داد که در این دانشگاه بیشترین استنادها به ترتیب به مجله،
کتاب ،گزارش ،خالصه همایشها ،پایاننامهها تعلق داشته است و
نیمی از استنادها عمری کمتر از  16سال دارند و  66درصد استنادها
کمتر از  23سال عمر دارند (.)18
 Shokeenو  Kaushikدر پژوهشی به تحلیل استنادی مآخذ
 31مقالهی چاپ شده در نشریهی Journal of plant
 physiologyپرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که 81
درصد از استنادها به نشریات ادواری اختصاص داشته و قدمت بیشتر
استنادها ،کمتر از  26سال است (.)16
 Coxدر تحقیقی به بررسی پایاننامههای دانشجویان دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه ایندیانا در ایاالت متحده پرداختند که بر اساس
نتایج حاصل از تحلیل استنادی ،دانشجویان از مقاالت روزآمد
استفاده نمودند ( .)26بررسی انجام شده توسط رشیدی و همکاران
در خصوص وضعیت استفاده از منابع در مقاالت بینالمللی منتشر
شده از سوی محققان ایرانی نشان داد که طی سالهای  2662تا

مورد توجه قرار دهیم ،یکی به عنوان مدرک مفید پژوهشی به اعتبار
متن تحقیق ،و دیگری به مثابه نوعی کتابشناسی تخصصی به
اعتبار فهرست مآخذ پایانی آن (.)8
از دههی  1636میالدی به بعد روش تحلیل استنادی برای
سنجش متون علمی متداول گردید ،این روش کاربردهای گوناگونی
دارد که کشف گرایش نویسندگان متون علمی در استفاده از منابع
اطالعاتی متفاوت (کتاب ،مقاله ،گزارش و  )...وتشخیص روزآمدی
منابعی که نویسندگان در آثار خود مورد استفاده قرار میدهند از
مهمترین کاربردهای این روش است (.)6
در پایاننامه وجود منابع مناسب نه تنها نشانگر اعتبار آن
پایاننامه و پشتوانه علمی آن است بلکه خواننده را به اطالعات
بیشتر در زمینه مورد نظر ارجاع میدهد .از همین رو وجود منابع
مناسب و صحیح در یک پایاننامه جزء اساسی در برقراری ارتباط در
دنیای علم است ( .)16استنادات نقطه شروع برای محقق میباشد .با
استفاده از استناد محقق میخواهد رابطه بین ادعای خود و ادعای
دیگران را نشان دهد .فهرست مآخذ پایاننامهها منبع بسیار باارزشی
برای آگاهی نسبت به متون مربوط به موضوعی کامالً محدود
میباشد .با تحلیل استنادی میتوان حرکت یک پدیده را از آغاز تا
زمان حال پیگیری کرد ( .)11اولین پژوهش انجام شده در ایران که
به تحلیل استنادی میپردازد ،مقالهای با عنوان ،تحلیل استنادی و
شباهتهای آن با علم الحدیث می باشد ،در این مقاله تحلیل
استنادی از جنبهی نظری مورد بررسی قرار گرفت ( .)12صیامیان و
همکاران در پژوهشی به تحلیل استنادی پایاننامههای
فارغالتحصیالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداختند و گزارش
نتایج حاکی از آن بود که نشریات در بین دیگر منابع بیشترین
استفاده را داشته ( 61/1درصد) و زبان التین نیز با ( 83درصد)
بیشترین سهم را نسبت به زبان فارسی داشته است (.)11
حدّاد در تحقیق خود به بررسی الگوی رفتار استنادی
فارغالتحصیالن و ویژگی استفاده از منابع اطالعاتی در کارهای
تحقیقی آنان ،پرداخته و به این نتیجه رسیده که ،کتاب با 18/81
درصد دارای بیشترین استناد است و کتابهای فارسی  116استناد و
کتابهای التین  266استناد را داشته و منابع فارسی مورد استفاده
دانشجویان ،باالترین استفاده و استناد را داشته است ( .)3زندیان و
آشوری به بررسی میزان سازگاری استنادهای پایاننامههای رشته
تربیت بدنی دانشگاه تهران در سالهای  81-81با موجودی
کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیئت علمی به انجام رساندند و
به این نتیجه رسیدهاند که میزان استناد به منابع التین بیشتر از
منابع فارسی بوده است .دانشجویان این رشته از منابع التین 23
درصد بیشتر از منابع فارسی استفاده کردهاند و از دیگر یافتههای آن
پژوهش این بود که میزان استناد به منابع چاپی بسیار بیشتر از منابع
اینترنتی (حدود  16برابر) بوده است (.)11
خبیری و همکاران در تحقیقی به تحلیل استنادی مآخذ
رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد دانشکده تربیت
73
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اطالعات ابتدا فهرست کلیه پایاننامههای مورد مطالعه از نرم افزار
کتابخانهای پارس آذرخش موجود در دو دانشگاه استخراج و سپس
از صفحه عنوان و منابع و مآخذ پایاننامههای مربوطه رونوشتی
تهیه گردید .در ادامه اطالعات کتاب شناختی پایاننامهها و
اطالعات منابع و مآخذ آن در سیاهه وارسی وارد گردید .پس از
انتقال اطالعات تمام نمونههای پژوهش ،در برگههای وارسی،
اطالعات مورد نیاز بر اساس نوع منبع ،زبان ،استناد به منابع علمی،
استاد راهنما و استاد مشاور و سال انتشار منابع مورد استناد از هم
تفکیک شدند .سپس این استنادات به تفکیک نوع مدرک ،شمارش
و بسامد هر کدام تعیین شد .در نهایت دادههای گردآوری شده با
استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  16و ( Excelنسخه  )2663در
راستای اهداف پژوهش ،مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .در بخش
آمار توصیفی از جداول یک بعدی ،نمودار و شاخصهای (فراوانی،
درصد ،میانگین) و در بخش آمار استنباطی برای تشخیص
معنیداری متغیرهای مورد بررسی از آزمون تی مستقل استفاده
گردید.

 ،2661دانشجویان بیشترین استفاده را به ترتیب از مجالت (33/1
درصد) و کتاب ( 18/3درصد) داشتند .همچنین محققان ایرانی به
استفاده از آخرین نسخهها و به روزترین منابع تمایل داشتند (.)21
 Fasaeدر مقالهای به تحلیل استنادی پایاننامههای
کارشناسی ارشد تصویب شده گروه توسعه و اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فناوری فدرال آکور نیجیریه پرداخت که نتایج نشان داد
مجالت نسبت به دیگر منابع اطالعاتی بیشترین استفاده را داشته
است .همچنین میزان استفاده از منابع اینترنتی و وب بسیار پایین
گزارش گردید و مجالت خارجی بیشتر از مجالت داخلی استناد شده
است ( Banateppanvar .)22و همکارانش در پژوهشی دریافتند
که مجالت از منابع اطالعاتی مورد عالقهای هستند که توسط
پژوهشگران در رشته گیاهشناسی استفاده میشوند .اگرچه
استنادهایی از کتابها ،مجموعه مقاالت همایشها ،رسالهها،
گزارشها و ثبت اختراعات نیز یافت شده است ولی منابع اینترنتی
استفاده زیادی برای پژوهشگران نداشت (.)21
 Abeyrathneدر مطالعهای با عنوان ،تحلیل استنادی
پایاننامهها برای توسعه مجموعه با هدف توسعه مجموعه کتابخانه
به خاطر رضایت دانشجویان از نیازهای اطالعاتیشان برای کارهای
پژوهشیشان ،تحلیل کرد که مجالت بیشترین قالب مورد استفاده را
در بین دیگر منابع دارا بوده اند ( .)21با توجه به موضوعات و مباحث
گفته شده میتوان گفت که تدوین پایاننامه به عنوان یک سند
معتبر برای دانشجویان به شمار میرود که در نوشتن آن از منابع
اطالعاتی گوناگون با زبان و زمان مختلف استفاده میگردد .بنابراین
در این تحقیق سعی شد میزان بهرهگیری دانشجویان کارشناسی
ارشد تربیت بدنی از منابع اطالعاتی در دو دانشگاه مازندران و
دانشگاه شمال بررسی و مقایسه شود.

یافته ها
نتایج نشان داد ،دانشجویان در نگارش پایاننامههای مورد
مطالعه به طور کلی به  11811منبع فارسی و التین استناد کردهاند
که در این میان سهم دانشگاه مازندران  3388استناد و سهم
دانشگاه شمال  1623استناد بوده است.
میزان استناد به منابع التین در هر دو دانشگاه مورد بررسی
بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی میباشد با این تفاوت که
میزان استفاده دانشجویان دانشگاه مازندران از منابع التین با
( ) %81/23بسیار چشمگیرتر از دانشجویان دانشگاه شمال با
( )%16/11میباشد (جدول .)1
درصد استناد دانشجویان به مقاالت در دو دانشگاه به ترتیب در
دانشگاه مازندران با  31/13درصد و دانشگاه شمال با  11/13درصد
بیشتر از دیگر منابع مورد استفاده دانشجویان میباشد (جدول .)2
استفاده دانشجویان دانشگاه شمال از پایاننامه به عنوان منبع مهم
پژوهشی با 11/32درصد در مقابل  1/33درصد بسیار چشمگیرتر
است .دانشجویان مازندران با  1/16درصد و دانشجویان دانشگاه
شمال با  2/81درصد کمترین میزان استناد را به منابع اینترنتی
داشتهاند.

مواد و روشها
در این پژوهش از روش تحلیل استنادی که به صورت
توصیفی-تحلیلی انجام می شود و یکی از روشهای علم سنجی
است استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش را  11811فقره
استناد تشکیل میدهد که از منابع و مآخذ  121پایاننامهی
کارشناسی ارشد دو دانشگاه مازندران و دانشگاه شمال ( 31پایاننامه
دانشگاه مازندران و  36پایاننامه دانشگاه شمال) استخراج گردیده
است .پایاننامههایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که در
بازه زمانی  1183الی  1166دفاع شده است .برای گردآوری

جدول  .1توزیع فراوانی و درصد استناد به منابع به تفکیك زبان در پایاننامههای دانشگاههای مورد بررسی

دانشگاه
مازندران
شمال

منابع فارسی
درصد
فراوانی
18/31
1232

منابع التین
درصد
فراوانی
81/23
1113

جمع
درصد
فراوانی
166
3388

16/81

16/11

166

2161

2121
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جدول  . 5توزیع فراوانی و درصد استناد به منابع در پایان نامه های دانشگاه های مورد بررسی

دانشگاه مازندران
نوع مدارک
مقاالت
کتاب
پایان نامه
اینترنت
سایر
جمع

فراوانی
1636
1161
218
88
136
3388

درصد
31/13
16/26
1/33
1/16
2/12
166

بیشترین پایاننامههای مورد مطالعه مربوط به گرایش عمومی
( 13عنوان) و کمترین به گرایش فیزیولوژی بوده است .قابل ذکر

دانشگاه شمال
فراوانی
2182
1111
311
112
223
1623

درصد
11/13
23/38
11/32
2/81
1/16
166

است که دانشگاه شمال فاقد گرایش فیزیولوژی در این رشته
تحصیلی میباشد (نمودار .)1

نمودار .1درصد پایان نامههای مورد بررسی به تفکیك گرایش موضوعی در بین دانشگاههای مورد بررسی

مجموع  3388استناد دانشگاه مازندران ،فقط  33استناد
( 1/11درصد) و از مجموع  1623استناد دانشگاه شمال فقط 31
استناد ( 1/23درصد) مربوط به اساتید راهنما و مشاور بوده است که
در این میان میزان استناد به تولیدات علمی اساتید راهنما در مقایسه
با استناد به مقاالت اساتید مشاور بیشتر بوده است.
آزمون آماری تی نشان داد بین میزان استفاده و استناد به منابع
فارسی ،منابع التین ،پایاننامهها و مقاالت در دو دانشگاه مورد
بررسی تفاوت معناداری با همدیگر داشته است (جدول .)1

از کل تعداد استنادها به منابع فارسی ،بیشترین منابع مربوط به
سال  86-81است؛ که سهم دانشگاه مازندران با  13/11درصد و
سهم دانشگاه شمال با  11/63درصد بیشتر از سالهای دیگر
میباشد و از کل استنادها به منابع التین بیشترین منابع مورد
استفاده مربوط به سال  2661 -2661بوده که سهم دانشگاه
مازندران با  13/16درصد و دانشگاه شمال با  13/21درصد میباشد
(جدول  .)1به طور کلی تنها  16/12درصد استنادها مربوط به 1
سال قبل بوده است و مابقی استنادها ،سنی بیشتر از  1سال دارند .از
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جدول  .6توزیع فراوانی و درصد میزان روزآمدی استنادهای پایان نامههای دانشگاههای مورد بررسی
دانشگاه مازندران
بازه زمانی
قبل از 1639

فارسی

1639-34
1651-52
1653-41
قبل از 1442

التین

1442-5111
5111-5112
5113-5111

دانشگاه شمال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

161
212
116
231
311
1281
1831
1236

23/18
13/18
13/11
13/86
11/21
21/83
13/16
21/13

268
131
1616
132
361
331
618
162

11/61
21/33
11/63
13/16
22/68
11/16
13/21
11/13

جدول  . 9خالصه نتایج آزمون تی(مقایسه استفاده از منابع اطالعاتی در دو دانشگاه مورد بررسی)
میانگین
متغیرها

مقدار تی

دانشگاه شمال

دانشگاه مازندران

منابع فارسی

11/31±21/21

26/13±13

-3/21

کتاب

منابع التین

22/11±11/16
12/21±3/83
11/61±11/21
12/11±13/13

26/16±11/21
1/61±1/86
36/61±12/16
83/11±12/61

-6/321
-3/31
1/22
1/18

اینترنت

2/13±1/31

1/16±1/22

-1/11

پایان نامه
مقاالت

بحث و نیتجه گیری
میزان استناد به منابع التین در دو دانشگاه مورد بررسی بیشتر
از منابع فارسی بوده است .با این تفاوت که میزان استفاده
دانشجویان دانشگاه مازندران از منابع التین  16درصد بیشتر از
دانشجویان دانشگاه شمال میباشد و تفاوت ناچیزی بین استفاده از
منابع فارسی و التین در دانشگاه شمال وجود دارد (جدول .)1
در این بخش از یافتهها بین نتایج پژوهش حاضر و یافتههای
پورشعرباف ( ،)21صیامیان و همکاران ( ،)11زندیان و آشوری (،)11
خبیری و همکاران ( ،)11یمینی فیروز و همکاران ( )8و فسای ()22
همخوانی وجود داشته و با پژوهش حداد ( )3همخوانی وجود نداشته
است .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که پژوهشگران در
استفاده از منابع التین در مقایسه با منابع فارسی رغبت بیشتری
نشان میدهند .این نکته میتواند ناشی از عدم دسترسی مطلوب به
مقاالت فارسی زبان به دلیل ضعف در نمایهسازی آنان باشد و شاید
از دیگر دالیل آن ،دسترسی پژوهشگران به منابع التین روزآمدتر
نسبت به منابع فارسی باشد .همچنین شاید وجود گرایش فیزیولوژی
در دانشگاه مازندران و نبود منابع فارسی مورد استفاده این گرایش
تحصیلی باعث این تفاوت در دو دانشگاه شده است.

درجه آزادی

سطح معنی داری

6/666
121

6/132
6/666
6/666
6/666
6/123

از لحاظ نوع مدرک مورد استفاده نیز نتایج نشان داد که بیشترین
مدرکی که در نگارش پایاننامههای تربیت بدنی و علوم ورزشی در
دو دانشگاه مورد بررسی ،از آن استفاده شده است مقالههای مجالت
هستند و کتابها در اولویت دوم استناد قرار دارند .نتایج این پژوهش
در این خصوص با نتایج پژوهش شفیعی ( )23و حداد ( )3تفاوت
دارد چراکه آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بودند که
کتاب ،بیشتر از سایر منابع مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته است.
اما نتایج تحقیقات پورشعرباف ( ،)21صیامیان و همکاران (،)11
زندیان و آشوری ( ،)11خبیری و همکاران ( ،)11یمینی فیروز و
همکاران ( ،)8لعل (Edwards ،)28( Vishvanatham ،)23
( Shokeen ،)18( Kushkowski ،)13( Gooden ،)26و
 ،)16( Kaushikرشیدی و همکاران ( ،)21فسای ( ،)22تیرگر و
همکاران ( Banateppanvar ،)16و همکاران ( )21و
 )21( Abeyrathneبا نتایج این تحقیق مشابهت دارد .این امر
شاید به این دلیل باشد که مقالههای مجالت در مقایسه با سایر
منابع اطالعاتی حاوی اطالعات روزآمدتری هستند و یا قابلیت
دسترسی دانشجویان به آن آسانتر باشد.
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خبیری و همکاران ( ،)11یمینی فیروز و همکارن ( ،)8فسای ( )22و
 Abeyrathneو همکاران ( )21همخوانی دارد.
پایین بودن میزان استناد دانشجویان به منابع اینترنتی نیز از
نکات قابل تامل و توجه این پژوهش بوده است .چراکه با توجه به
اهمیت روزافزون منابع اینترنتی و افزایش سطح دسترسی
دانشگاهیان به پایگاههای اطالعاتی مختلف ،انتظار میرود میزان
استفاده از این منابع قابل توجه باشد .احتمال دارد نویسندگان به
منابع اینترنتی مراجعه کرده و از آنها در جهت نگارش پایان نامه
خود استفاده نیز نمودهاند ،اما به دلیل عدم آشنایی با شیوه استناد-
دهی به این نوع منابع ،از ذکر آن در پایاننامه خودداری و یا به
شکل چاپی آن استناده نمودهاند .همچنین میزان استفاده و استناد
دانشجویان در دو دانشگاه مورد بررسی به منابع فارسی ،منابع التین،
پایان نامهها و مقاالت بسیار متفاوت بوده است که آزمون آماری تی
معناداری آن را تأیید نموده است .اما میزان استفاده و استناد به
کتابها و منابع اینترنتی در دو دانشگاه تفاوت معناداری با یکدیگر
نداشته است.
در نهایت ،یافتههای فوق نشان داد که دانشجویان از الگوی
اطالعیابی متفاوتی بهره میگیرند .بنابراین میتوان چنین نتیجه
گرفت که ،گرایش تحصیلی ،امکانات دانشگاه ،دسترسی به منابع
مختلف در چگونگی استناد و استفاده از آنها ،تأثیرگذار است و
پیشنهاد میگردد میزان دسترسی به منابع اطالعاتی مختلف،
بهخصوص منابع اینترنتی در دانشگاهها بیشتر گردد .البته با توجه به
محدودیت این پژوهش (بررسی پایاننامههای دفاع شدهی  1سال
قبل) ،نیاز است پژوهشگران دیگر ،نتایج این تحقیق را با وضعیت
استنادات در پایاننامههای جدید این حوزه مورد مقایسه و تطبیق
قرار دهند.

همچنین مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان در نگارش
پایاننامهها ،به میزان بسیار ناچیزی از منابع تولید شدهی اساتید
راهنما و مشاور خود بهره بردهاند .این بخش از یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای زندیان و آشوری ( ،)11خبیری و همکاران (،)11
یمینیفیروز و همکاران ( )8همخوانی دارد .به نظر میرسد دلیل این
مسئله کمبود تولیدات علمی اعضای هیأت علمی در زمینههای مورد
پژوهش دانشجویان باشد و یا اینکه اساتید راهنما و مشاور
دانشجویان براساس تخصّص و زمینه موضوعی برای راهنمایی و
مشاوره پایاننامهها انتخاب نمیشوند که این موضوع باید مورد
توجه مسئولین آموزشی دانشگاهها قرار گیرد.
نتایج بدست آمده در خصوص میزان روزآمدی استنادات انجام
شده به منابع مختلف در دو دانشگاه ،موید این مطلب است که
میزان روزآمدی استناد به منابع فارسی بهتر از استناد به منابع التین
بوده است اما میزان روزآمدی استناد به منابع فارسی در دانشگاه
شمال به مراتب بیشتر از دانشگاه مازندران بوده است .ولی در مورد
استناد به منابع التین نتیجه بالعکس بوده است .بنابراین میتوان
چنین نتیجه گرفت که سطح دسترسی دانشجویان به منابع فارسی و
التین در دو دانشگاه متفاوت است .نتیجه این تحقیق با نتیجه
تحقیقهای یمینی فیروز و همکاران (،)18( Kushkowski ،)8
 Shokeenو  ،)16( Kaushikرشیدی و همکاران ( )21و Cox
( )26همخوانی دارد که شاید از دالیل آن عدم مهارت دانشجویان
در جستجوی مقاالت التین روزآمد در پایگاههای علمی خارجی
باشد و یا تحریمها دسترسی این منابع را برای دانشجویان سخت
کرده و آنان مجبورند از منابع فارسی روزآمدتری در تدوین
پایاننامههای خود استفاده نمایند .از نتایج مهم این تحقیق میزان
استناد بسیار پایین دانشجویان به منابع الکترونیکی و اینترنتی است.
نتیجه این تحقیق با نتایج پژوهش های زندیان و آشوری (،)11
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Abstract
Background and aim: One of the important ways to assess the status of utilizing
sources used by students in writing dissertations, is citation analysis. The aim of
this study was to evaluate rate of using information resources in Mazandaran and
Shomal Universities by MA students majoring in physical education and compare
two universities.
Material and methods: The citation analysis method was used in this study and
the population was 11814 counts of citations which were extracted from the
sources and references of 123 master's dissertations at University of Mazandaran
(63 copies) and University of Shomal (60 copies). Data were analyzed using SPSS
software and Excel.
Findings: The results showed that the rate of citation to Latin sources was more
than it to Persian sources in both universities. The rate of citation to Latin sources
was higher in Mazandaran University (%81/26) than Shomal University (%50/15).
The percentage of students' citation to articles in the University of Mazandaran
(73/36%) and University of Shomal (51/37%) was higher than it to other sources.
The t-test results indicated that there was a significant difference between two
Universities in terms of the rate of citation to Latin and Persian sources,
dissertations and articles.
Conclusion: The findings showed that students used different information-seeking
patterns to write thesis. So, it was concluded that the academic orientation, college
facilities and access to various sources had effect on how to write the citation.
Keywords: Information Resources, Citation Analysis, Dissertation, Physical
Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, University of Shomal
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