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  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1390بهار ، 5شمارة 

      53 -62: ص ص 
  

  

  

 
بررسي و مقايسه پيشينه ها در رساله ها و پايان نامه هاي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران بررسي و مقايسه پيشينه ها در رساله ها و پايان نامه هاي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران 

  به تفكيك چهار گروه آموزشي و دانشكدهبه تفكيك چهار گروه آموزشي و دانشكده  13891389در سال در سال 
  

  مريم رضوانفرمريم رضوانفر.  .  33  --مينا بشارتي مينا بشارتي . .   --  22محمود گودرزيمحمود گودرزي..11
  كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رسانيكارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني. . 33وو22استاد دانشگاه تهران ،استاد دانشگاه تهران ،..11

  )1389/  10/  25: ، تاريخ تصويب   1389/  07/  17: تاريخ دريافت ( 
  

  
  چكيده

ذشته به فرآيند ساختاري آن امتداد گ. پيشينه در يك اثر پژوهشي امري حياتي است و تحقيقات مرتبط  گذشته را رصد مي كند
در .آينده به  همراه نو آوري در آن حوزه موضوعي خاص و برشي از يك مسير علمي و تكميل كننده شكاف هاي تحقيقاتي مي باشد

جهت . مورد بررسي قرار گرفته است 1389پايان نامه و رساله دانشكده تربيت بدني در سال  64پيشينه مربوط به   2132بررسي حاضر 
دانشكده يك مرتبه در فصل دوم و مرتبه  1389رد نياز پيشينه هاي پايان نامه ها و رساله هاي دفاع شده در سال گردآوري داده هاي مو

پس از آن مجموعه اطالعات به دست آمده هر بار به تناسب يكي از پرسش هاي  .ديگر در منابع و مĤخذ مورد بررسي قرار گرفته است
با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Excel نرم افزار  طرح شده در پژوهش مرتب، و با استفاده از

رساله بوده /در هر پايان نامه 45تا  24بوده و ميانگين آنها از  800تا  300كه تعداد پيشينه ها درگروه هاي مختلف آموزشي بين  گرديد
درصد از باالترين  1/70محمل ها مشاهده گرديد كه استناد به مقاالت با  همچنين در در كل دانشكده در بررسي وجه غالب در. است

با )  1380قبل از (  2001منابع مربوط به دوره زماني قبل از  ,و در خصوص روزآمدي پيشينه ها . ميزان استناد برخوردار بوده است 
  . درصد بيشترين ميزان استناد را به خود اختصاص داده است  8/41ميانگين 

  
  يديكل يواژه ها

  .پيشينه ، دانشگاه تهران،دانشكده تربيت بدني ، پايان نامه ، رساله
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   مقدمه

انسان در ميان ساير موجودات از جايگاه ويژه اي 
تا جائيكه خداوند وي را خليفه خود در  ,برخوردار است 

روي زمين ناميد و به اين خلقت نيكو و مبارك آفرين 
از آنجا پيدا شد كه انسان اين كرامت و بزرگي . گفت

فطرتي كنجكاو و پژوهشگر يافت تا در سايه تالش و 
كوشش خود كائنات و هر آنچه در آن است را در تسخير 
خود درآورد و با تكيه بر توان علمي و فني خود هر روز 

چيزي كه ديگر  ,شاهد اختراع و اكتشافي تازه باشد 
بايد گفت آنچه بدون اغراق . موجودات از آن بي بهره اند 

دانش و فناوري در اختيار ماست حاصل تحقيقات  ,از علم 
شايد به همين دليل . پيشينيان و دانشمندان معاصر است 

است كه گروهي از پژوهشگران تحقيق را فرايند توليد و 
در تحقيقات پايه هدف . پردازش علم تعريف كرده اند 

نتيجه ارتقاء آگاهي ها و گسترش مرزهاي دانش است و 
روابط و حقايق علمي منتشر  ,آن به صورت ارائه روش ها 

مي شود و اين اطالعات مي تواند به عنوان مبنايي براي 
تحقيقات كاربردي و توسعه اي مورد استفاده ساير 

  )   1388 ,فراهاني . ( پژوهشگران قرار گيرد
مرور پيشينه بايد دانش موجود در زمينه موضوع     

ف هاي موجود در آن را مشخص سازد و مورد نظر و شكا
نقش تحقيق حاضر در پر كردن اين خالء را به خوبي بيان 

كنار هم  ,بنابراين مرور پيشينه تنها جمع آوري . كند 
شايع . گذاشتن و خالصه كردن تحقيقات موجود نيست 

ترين بد فهمي در رابطه با اين بخش اين است كه تصور 
سري پاراگراف هايي  كنيم مرور پيشينه فقط از يك

تشكيل شده كه هر كدام از اين پاراگراف ها خالصه يك 
  )  1388 ,فراهاني . ( تحقيق است 

رشد و توسعه علوم و فنون و افزايش فعاليت هاي     
علمي و پژوهشي در جهان ، باعث توليد انواع منابع 
اطالعاتي از قبيل كتاب ، پايان نامه ، گزارش تحقيقاتي و 

در اين ميان پايان نامه ها به . هشي شده استطرح پژو
علت ماهيت و ويژگي خاصي كه دارند ، نقش مهمي در 

به طوري كه غفلت از آن ها . پيكره دانش ايفا مي نمايند
سبكتكين ، .(چندان به مصلحت جامعه علمي نيست

در همين راستا تهيه پايان نامه در طول دوره ).  1374
نخستين حركت پژوهشي  تحصيالت تكميلي دانشگاهي،

اين فعاليت . جدي مي باشد كه دانشجو انجام مي دهد
پژوهشي دانشجويان برآيند مجموع يافته هاي آنان در 
طول دوره تحصيلي است ، و آموخته هاي آنها در دروس 
گوناگون به منزله شرايط مقدماتي و ضروري انجام به كار 

ان حضور همين شرايط ، انتظار مخاطب.پژوهشي است
پايان نامه ها را باال مي برد  و سبب مي شود كه دانشجو و 
استادان راهنما ومشاور دوشادوش يكديگر  بكوشند تا 

مجموعه اين . انتظار پيش بيني شده را بر آورده سازند
ويژگي ها و تالش ها سبب مي شود كه پايان نامه از 

اين ). 1375حري ، .(اعتبار و وجه اي خاص برخودار باشد
ژگي  باعث مي شود كه دانشجويان براي يافتن سابقه و وي

شواهد علمي ، متون و منابع متفاوتي را جستجو كنند و 
استفاده از متون و منابع نگاشته . مورد استفاده قرار دهند

شده در زمينه موضوعي مورد نظر ، از مراحل مهم فعاليت 
دانشجو در تهيه و تدوين پايان نامه و يكي از شرايط 

يدي بسط و توسعه دانش مي باشد ، زيرا يك فعاليت كل
پژوهشي در هر زمينه موضوعي خاص در صورتي باعث 
گسترش دانش در آن حيطه مي شود كه از نتايج مطالعات 
پيشين به عنوان نقطه شروعي استفاده نموده و خـود نيز 
مقدمه اي براي مطالعات بعدي باشد ؛ در واقع بين مطالعه 

و مطالعات پيشين ، ارتباط و پيوستگي در حال انجام 
وجود داشته باشد و هر اندازه كه اين ارتباط بيشتر باشد ، 

( سهم آن مطالعه در گسترش دانش بيشتر خواهد بود 
) 1376(از نظر سرمد، بازرگان و حجازي ).1378خاكي ، 

  :مقاصد مشخص پيشينه پژوهش عبارتند از
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 تعريف و تحديد مسئله، .1

ه هاي تحقيق در چار چوب قرار دادن يافت .2
 تحقيقات قبلي،

 اجتناب از دوباره كاري ، .3

 انتخاب روش ها و ابزار اندازه گيري     .4

عالوه بر اهداف ذكر شده ، ) 1990(آري و رضويه     
اهدافي ديگر به آن افزوده اند و هفت هدف و مزيت را 

  :براي پيشينه تحقيق بر مي شمرند
 مشخص كردن محدوده تحقيق ، .1

اري ارتباط سوال هاي تحقيق با تحقيق برقر .2
 هاي قبلي ،

محدود كردن سوال ها و مشخص ساختن  .3
 مفاهيم عمده در تحقيق،

روشن ساختن نكات و نتايج متضاد در تحقيقات  .4
 گذشته در يك حوزه تخصصي،

شناسايي روش هاي كارآمد و نيز نامناسب  .5
 تحقيق،

جلوگيري از دوباره كاري و تكرار تحقيقات  .6
 گذشته ،

توانا ساختن پژوهشگر در تفسير اهميت نتايج  .7
 )1377فتاحي ، پريروخ ، .( بدست آمده از تحقيق خود

بنابراين نظارت جدي و علمي بر بررسي دقيق     
پيشينه ها توسط اساتيد يكي از مقدمات اساسي و يكي از 
نخستين مراحلي است كه جهت عنصر تازگي براي اصالت 

  .ورت داردرساله ضر/انجام پايان نامه
 

در تحقيق خود با عنــوان  ) 1387( خنيفر      
روزنه اي به دنياي ( پيشينه و ادبيات نظري پژوهش 

همين : درباره اهميت پيشينه معتقد است ) پژوهش 
اندازه كافي است كه از روي تعداد پيشينه هايي كه محقق 

مي توان به مطالعات زمينه و نيز  ,به آنها مراجعه مي كند 

چه بسيار . مل او درباره موضوع مورد بررسي پي بردتا
پژوهش هايي كه اگر به حد كافي به بررسي هاي پيشينه 

ديگر لزومي براي انجام آنها پيدا نمي  ,مراجعه مي كردند 
محققاني مي توانند پيشينه هاي مناسب براي . شد 

تحقيق خود پيدا كنند كه مسئله تحقيق را به خوبي 
  . ندمطالعه كرده باش

 
در بررســـي )2007(هريداســـان و كالشرســـتا    

نشان دادند كه متوسـط   ،استنادهاي مجله سازمان دانش 
بوده و كتاب منبعـي اسـت كـه     21استناد براي هر مقاله 

نويسـندگان  . بيش از ساير منابع به آن استناد شـده اسـت  
انگليسـي و آلمـاني سـهم بيشـتري در انتشـار       ،آمريكايي 

از ايـن   ،ريه داشتند و نويسـندگان هنـدي  مقاله در اين نش
  .حيث در رده هفتم بودند

 336بـه بررسـي اسـتناد هـاي     )2007(مك كين     
نشريه موجود در دانشـكده زيسـت شناسـي تمپـل ايالـت      
فيالدلفيا پرداخت و طي اين بررسي بـه همخـواني ميـزان    

در ايـن  . استفاده از مجالت با نتايج براد فورد رسيده اسـت 
ــه عنــوان مجــالت هســته معرفــي   16پــژوهش  نشــريه ب

هم چنين معلوم شد بيشترين در صد استناد مربوط .شدند
  .است 1960به نشريات منتشر شده در سال 

تحليل  "در مقاله خود با عنوان )2008(والميتجانا    
استنادي منابع پايان نامه هاي دكتراي رشته شيمي به 

بخانه دانشگاه عنوان ابزاري براي مديريت مجموعه در كتا
پايان نامه  46به تجزيه و تحليل استنادهاي موجود در  "

نتايج به دست . پرداخت 2003تا  1995دكتراي از سال 
استناد نشان دادكه بيشترين مدارك  4203آمده از 

عنوان  33. مقاالت علمي هستند%) 79(استفاده شده 
درصد نيازهاي اطالعاتي دانشجويان  50مجله پاسخگوي

سال قديمي  9درصد از استنادها از  50است و سن  بوده
  .تر نبوده است
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طي تحقيقي به تحليل )2008(نوريا و سابات     
استنادي مĤخذ پايان نامه هاي دكتري رشته شيمي 

رساله دكتري دانشگاه كوميك  46از بررسي . پرداختند
در مجموع  2003تا  1995دي سريا طي سال هاي 

به دست  نتايج .استخراج شدمنبع كتابشناختي  4203
آمده نشان داد بيشترين مدارك مورد استفاده ، مقاله هاي 

در صد منابع را به خود اختصاص  79علمي بوده اند كه 
در صد نيازهاي اطالعاتي را پاسخ  50مجله ،  33.داده اند
  .داده اند
در مقاله اي با عنوان آيا تحليل )2009(فيريسن     

امه كارشناسي ارشد و رساله دكترا مي استنادي از پايان ن
تواند در تصميم گيري مديريت مجموعه نشريات مفيد 

 311رساله د كترا و 132باشد؟ به تجزيه و تحليل در 
 2006تا  1997پايان نامه كارشناسي ارشد از سال 

 37بوده است كه  60866تعداد استناد ها . پرداخته است
مربوط به رساله  % 63استنادهاي كارشناسي ارشد و % 

استناد هاي رساله دكترا به نشريات . دكترا بوده است
 319،رساله دكترا %) 42(16064،كتاب %) 53(20152

،كنفرانس %)  2( 206، پايان نامه كارشناسي ارشد% )1(
و ساير منابع ) %1 >( 126، وب سايت %) 1( 375ها 

در مقابل استناد هاي پايان نامه . مي باشد %) 3(1111
،كتاب % )  42(9480كارشناسي ارشد به نشريات  

، پايان نامه %( 1( 137، رساله دكترا %) 50( 11294
، ) %1 >( 83، كنفرانس ها %)  2( 563كارشناسي ارشد 

. مي باشد% )4( 843، و ساير منابع % ) 1( 112وب سايت 
استناد ها به نشريات در رساله دكترا بيشتر از ساير منابع 

لي اين امر در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بوده است و
  )بيشتر به كتاب استناد شده است(صادق نبوده است

با توجه به اين كه از روي تعداد پيشينه هايي كه        
محقق به آنها مراجعه مي كند ، مي توان به مطالعات 
زمينه و نيز تامل او درباره موضوع مورد بررسي پي برد و 

هايي كه اگر به حد كافي به بررسي  چه بسيار پژوهش
هاي پيشينه مراجعه مي كردند ، ديگر لزومي براي انجام 

محققاني مي توانند پيشينه هاي  ,آنها پيدا نمي شد 
مناسب براي تحقيق خود پيدا كنند كه مسئله تحقيق را 

از آنجائيكه اين امر نمايان . به خوبي مطالعه كرده باشند
رم در تهيه پايان نامه خود تا مي سازد كه محققان محت

با انجام اين  ,چه حد به موضوع مورد تحقيق اشراف دارند 
تحقيق سعي شده است از جنبه هاي متفاوت ، پيشينه 

 1389پايان نامه هاي دفاع شده در سال / هاي رساله ها 
دانشكده تربيت بدني كه در فصل دوم  و همچنين 

بع و مĤخذ ذكر اطالعات كتابشناختي آن در فهرست منا
شده است ، مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان درك كرد كه 
يك تحقيق خوب صرفا جمع آوري اطالعات موجود نيست 
و مطالعه چند مقاله در زمينه موضوع خود و يادداشت 
برداري از آن تحقيق محسوب نمي شود، بلكه تحقيق 
فرايند منظم كشف و توسعه دانش انسان و در نتيجه 

و از آنجائيكه مرور پيشينه بايد . يقت است كشف حق
دانش موجود در زمينه موضوع مورد نظر و شكاف هاي 
موجود در آن را مشخص سازد و نقش تحقيق حاضر در پر 

امري مهم و  ,كردن اين خالء را به خوبي بيان كند 
  . ضروري مي باشد 

هدف بررسي حاضر مشخص كردن وضعيت       
ا و پايان نامه ها ي دانشكده تربيت پيشينه ها در رساله ه

است ؛ و غرض از  1389بدني دانشگاه تهران در سال 
پيشينه ، اطالعات و بحث هاي مربوط به كليه اسناد و 
منابعي است كه ذيل فصل دوم  با عنوان مباني نظري و 

ابتدا به  در اين بررسي .پيشينه تحقيق  درج شده است
پرداخته مي  رت جداگانهبه صو تجزيه و تحليل پيشينه ها

مقايسه بين چهار گروه در مرحله دوم  و سپس شود
 نماي وضعيت در نهايت. انجام مي گيرد آموزشي  مختلف 
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در رساله ها و پايان نامه  1389در سال  پيشينه هاكلي 
 .ترسيم مي شودهاي دانشكده 

 
  روش تحقيق 

در پژوهش حاضر پيشينه هاي رساله ها و پايان      
مورد  1389هاي دانشكده تربيت بدني در سال  نامه

اطالعات  ابتدابدين منظور  .گرفته استبررسي قرار 
به  پيشينه رساله ها و پايان نامه ها كتابشناختي كليه

و بر اساس پرسش هاي اساسي در جداولي كه به تفكيك 
اين منظور تهيه شده بود درج گرديد و با استفاده از روش 

د بررسي و تجزيه و تحليل قرار تحليل استنادي مور
آموزشي   گروه هاي  مختلف در مرحله بعد مقايسه .گرفت

و ها بررسي به صورت رويكردي تركيبي نتبا يكديگر و در ا
پس از  .گرفت انجامبه صورت يكپارچه در قالب دانشكده 

آن مجموعه اطالعات به دست آمده هر بار به تناسب يكي 
وهش مرتب، و با استفاده از پرسش هاي طرح شده در پژ

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  Excelاز نرم افزار 
جامعه مورد پژوهش ، كل پايان نامه ها و رساله      

 1390مهر  15كه تا  1389هاي دفاع شده در سال 
 .تحويل كتابخانه دانشكده داده شده را در بر مي گيرد

و رساله پايان نامه  64كه در  2132تعداد پيشينه ها 
پايان نامه  54رساله و  10استناد شده بود كه از اين تعداد 

از آنجايي كه جامعه مورد بررسي، با توجه به . بوده است 

هدف پژوهش نمونه پذير نيستند ، كليه داده هاي به 
  .دست آمده بررسي شده است

 
  نتايج و يافته هاي تحقيق

ها ، در اين پژوهش تعداد و پراكندگي پيشينه       
وجه غالب در محمل ها ، روزآمدي پيشينه ها ، ميزان 
استناد در پيشينه ها به توليدات علمي اساتيد دانشكده ، 
زبان غالب مورد استفاده در پيشينه ها و هم خواني 
پيشينه ها در متن با پيشينه ها در منابع در كل گروه 

مديريت ، آسيب شناسي و حركات ( هاي آموزشي 
بررسي و نتايج ذيل ) يولوژي و رفتار حركتي اصالحي ، فيز
  .حاصل گرديد

تعداد و پراكندگي پيشينه ها در كل گروه هاي .1
  آموزشي
رساله در / پايان نامه  64پيشينه در  2132 تعداد

مجموع گروههاي دانشكده مورد استفاده قرار گرفته است 
رساله  /پيشينه به هر پايان نامه 33كه به طور ميانگين 

مورد به   449از كل تعداد پيشينه ها . مي گيرد تعلق
مورد به انگليسي اختصاص داشت ،كه 1683فارسي و 

و  7بدين ترتيب ميانگين پيشينه ها ي فارسي  حدود 
بدين ترتيب . رساله است/در هر پايان نامه 26/ 3انگليسي

برابر پيشينه هاي  8/3سهم پيشينه هاي انگليسي حدود 
  .فارسي است

  
  وجه غالب در محمل ها.1

  رساله/توزيع فراواني استناد به منابع از لحاظ نوع قالب در  پيشينه ي كل پايان نامه - 1جدول
 جمع ساير منابع الكترونيكي پايان نامه مقاله كتاب زبان

 449 66 0 160 157 66 فارسي

 1683 155 16 29 1338 145 انگليسي

 2132 221 16 189 1495 211 جمع

 100 4/10 8/0 9/8 1/70 9/9 درصد 
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تعداد استنادهاي مربوط به هر يك از قالب . 1جدول 
همانگونه كه در اين جدول مشاهده . ها را نمايش مي دهد
از بيشترين ميزان استناد ) نشريات(مي نماييد، مقاالت 

و پس ازآن  با تفاوت ) %1/70: 1495 (برخوردار بوده  
در درجه دوم ) %4/10:  221(ساير منابع   بسيار زيادي

  . قرار دارند

 160پيشينه فارسي ، بيشترين عنوان با  449در ميان     

عنوان متعلق  157عنوان متعلق به پايان نامه و سپس با 

  .به مقاالت است

پيشينه انگليسي نيز بيشترين استناد به 1683در    

عنوان  155عنوان و سپس ساير منابع با 1338مقاالت با 

  . است

  

  روزآمدي پيشينه ها .2
  

  تعداد پيشينه ها بر حسب تاريخ انتشار - 2جدول 
  درصد پيشينه ها نسبت به كل  فراواني  تاريخ

  8/41 892  ) 1380قبل از (  2001قبل از 
 )1380 – 1384  (2001 – 2005  610 6/28  
 )1385 – 1389  (2006 – 2010  622 2/29  

  4/0 8  بدون تاريخ
  100 2132  جمع

  

نتايج حاصـل از بررسي اين بخش از پـژوهش نشان 
( 2001قبل از داد كه پيشينه ها مربوط به دوره زماني 

را نسبت به ) 892؛% 8/41(بيشترين ميزان )1380قبل از 

وبه ترتيب . ساير دوره ها به خود اختصاص داده است
   – 1385( پيشينه ها مربوط به دوره زماني % 2/29

آنها مربوط % 6/28مي باشد و  2010 – 2006)  1389
مي  2005 – 2001)  1384 – 1380( به دوره زماني 

  .باشد
  

  ميزان استناد در پيشينه ها به توليدات علمي اساتيد دانشكده.3
  

  فراواني استناد در پيشينه ها به توليدات علمي اساتيد - 3جدول
  درصد نسبت به كل پيشينه ها  فراواني  نوع استناد

  3/1 28 ساتيد دانشكدهاستناد به ا
  

درصد از  1/ 3مشخص است  3همانگونه كه در جدول 
 كل پيشينه ها به آثار علمي اساتيد دانشكده اختصاص

  .دارد 
  زبان غالب مورد استفاده در پيشينه .4

ميزان استناد به منابع از بعد زبان را نمايش  4جدول    
اييد همانگونه كه در اين جدول مشاهده مي نم. مي دهد

 1/21در صد و  9/78درصد استناد به پيشينه انگليسي 
  .در صد از پيشينه ها فارسي است
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  ميزان استناد به منابع از بعد زبان در پيشينه ها - 4جدول 

 در صد از كل پيشينه ها فراواني زبان

 1/21 449 فارسي

 9/78 1683 انگليسي

 0/100 2132 جمع كل

  
  متن با پيشينه ها در منابع هم خواني پيشينه ها در. 5

  
  هم خواني پيشينه ها در متن و منابع - 5جدول 

 اختالف فراواني پيشينه در منابع فراواني پيشينه در متن زبان
در صد نسبت پيشينه در منابع به 

 متن

 6/96 16 449 465 فارسي

 9/96 53 1683 1736 انگليسي

 9/96 69 2132 2201 جمع

  
مشاهده مي شود در  5ل همانگونه كه در جدو

هاي  در صد و در پيشينه 6/96پيشينه هاي فارسي 
هاي متن در منابع  در صد از پيشينه 9/96انگليسي 

هاي  پيشينه در صد از 9/96به طور كلي .ذكر شده است
  .متن در منابع و مĤخذ نيز وجود دارد

 
  بحث و نتيجه گيري 

ام توسعه و پيشرفت علم وابسته به نظم و انتظ    
اين پيشرفت مستلزم آن است كه از . مطالعاتي است

كاري اجتناب شود و هر پژوهشي در جرياني پراكنده
به بيان ديگر، . از تاريخ پژوهشهاي علمي قرار گيرد  سازنده

بناي علم همچون پلكاني پيوسته و باال رونده است، و اگر 
پله هاي اين پلكان روي هم قرار گيرند، حركت 

ها مكان پذير مي سازند واگر اين پلهرا ا» صعودي«
شناسايي نشوند امكان افزودن پله جديدي بر اين پلكان 

تدوين و نگارش پيشينه پژوهش . بلند بوجود نخواهد آمد

يا به تعبير ديگر مرور ادبيات تحقيق چنين وظيفه 
تدوين پيشينه پژوهش خود يك  .خطيري را به عهده دارد

يك ايده يا يك موضوع  دهد كهپژوهش است و نشان مي
هايي را پشت سر گذاشته در فرايند حيات خود چه چالش

است و چگونه و تا چه حد مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و 
چگونه و با چه شكلي از معركه آرا جان به در برده است و 
دچار چه تغيير و تحوالت و احياناً دگريسي هايي شده 

ن امر باعث شد تا اهميت اي).1389اشتريان ، ( است
رساله هاي دانشكده تربيت /پيشينه هاي پايان نامه ها

در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار  1389بدني در سال 
  .  گيرد

بر اساس نتايج به دست آمده در گروه مديريت      
پيشينه در هر پايان  24/ 8پيشينه كه ميانگين آن  348
اصالحي رساله ، درگروه آسيب شناسي و حركات /نامه

پيشينه در هر پايان  8/30پيشينه كه ميانگين آن  401
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پيشينه كه ميانگين آن  543نامه ، درگروه فيزيولوژي 
رساله ، در گروه رفتار /پيشينه در هر پايان نامه 2/45

 6/33پيشينه كه به طور ميانگين  840حركتي تعداد  
رساله  و در مجموع گروه هاي /پيشينه در هر پايان نامه

پايان نامه  64پيشينه در  2132وزشي دانشكده  تعداد  آم
رساله مورد استفاده قرار گرفته است كه به طور ميانگين / 

از كل . رساله  تعلق مي گيرد/پيشينه به هر پايان نامه 33
مورد به 1683مورد به فارسي و   449تعداد پيشينه ها 

انگليسي اختصاص داشت ،كه بدين ترتيب ميانگين 
در هر پايان  3/26و انگليسي 7هاي فارسي  حدود  پيشينه

بدين ترتيب سهم پيشينه هاي انگليسي . رساله است/نامه
با توجه به . برابر پيشينه هاي فارسي است 8/3حدود 

نتايج به دست آمده به نظر مي رسد كه با توجه به رشد 
سريع تكنولوژي و دسترسي سريع به منابع اطالعاتي 

يشتري به استفاده از پيشينه هاي دانشجويان تمايل ب
  . انگليسي دارند 

از آنجائيكه بررسي پيشينه و مباني نظري تحقيق     
مطالعه  ,يكي از مهم ترين راه هاي شناسايي مشكل 

منتشر شده درباره مشكل مورد نظر مي ) مقاالت ( مطالب 
اولين وظيفه محقق اين است كه شناسايي كند . باشد 

وقتي چند . كل مورد نظر در ارتباطند كدام مطالب با مش
مطالعه دقيق و مجدد آنها  ,مقاله كليدي شناسايي شد 

مي تواند باعث ايجاد ايده جديد و يا شناسايي سئوال هاي 
با بررسي وجه غالب در محمل ها در كل .  بي جواب گردد

پيشينه فارسي ،  449دانشكده  مشخص شد كه در ميان 
نوان متعلق به پايان نامه و سپس ع 160بيشترين عنوان با 

پيشينه 1683در.  عنوان متعلق به مقاالت است 157با 
عنوان و 1338انگليسي نيز بيشترين استناد به مقاالت با 

بيشترين استناد ها . عنوان است  155سپس ساير منابع با 
) نشريات(دركل پيشينه هاي چهار گروه آموزشي مقاالت 

گروه ها نيز به مقاالت است كه درنتيجه در مجموع 

امروزه پژوهشگران . شده است%) 1/70(بيشترين استناد  
به منظور اينكه نتايج پژوهش هاي خود را سريع و به روز 

آنها را به صورت مقاله در , در اختيار ديگران قرار دهند 
به همين دليل نشريات در . نشريات چاپ مي كنند 

خاصي دارند و اين پاسخگويي به نيازهاي محققان جايگاه 
مسئله در پژوهش هاي دانشجويان دانشكده نيز صادق 

رساله بيش از / است و استناد به مقاالت در پايان نامه 
  . ساير منابع مي باشد

  
از آنجائيكه روزآمدي منابع بر غناي علمي كار و نو     

بودن تحقيق مي افزايد لذا با بررسي روزآمدي پيشينه ها 
تايج حاصـل از اين بخش از پـژوهش در كل دانشكده ن

قبل از نشان داد كه پيشينه هاي مربوط به دوره زماني 
را ) 892؛%  8/41(بيشترين ميزان )1380قبل از ( 2001

وبه . نسبت به ساير دوره ها به خود اختصاص داده است
 1385( پيشينه ها مربوط به دوره  زماني % 2/29ترتيب 

آنها مربوط به دوره % 6/28و  2010 – 2006)  1389 –
. مي باشند 2005 – 2001)  1384 – 1380( زماني

بنابراين مشاهده مي شود كه ميزان استفاده از منابع 
اين . قديمي تر بيشتر از منابع جديد و روزآمد مي باشد 
  . امر باعث كاهش غناي علمي پايان نامه ها خواهد شد

ات اساتيد به منظور ميزان بررسي استفاده از توليد    
 2/3:دانشكده در تحقيقات دانشجويان درگروه مديريت 
 5/2: درصد درگروه آسيب شناسي و حركات اصالحي

 4/0: درصد  درگروه رفتار 7/0: درصد درگروه فيزيولوژي
درصد از كل پيشينه ها به  1/ 3درصد ودر كل دانشكده

آثار علمي اساتيد دانشكده اختصاص دارد كه اين ميانگين 
احتماال پايين بودن . ن قابل توجهي نمي باشد ميزا

عدم ربط موضوعي توليدات اساتيد , توليدات علمي اساتيد 
با پژوهش دانشجويان و يا معرفي نكردن توليدات علمي 

  .اساتيد به دانشجويان علت اين امر مي باشد
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در بررسي زبان غالب مورد استفاده در پيشينه     
تناد به پيشينه انگليسي مشاهده مي گردد كه درصد اس

؛گروه آسيب شناسي و ) در صد 8/57(درگروه مديريت 
در صد  95(؛گروه فيزيولوژي)درصد  85( حركات اصالحي

در  9/78(و در كل دانشكده ) در صد 4/74(و گروه رفتار )
اين موضوع بيانگر ميزان عالقه دانشجويان به .است) صد

دليل . شان مي دهد استفاده از منابع به زبان انگليسي را ن
احتمالي آن شايد نوعي پشتوانه براي جلب تاييد تحقيقي 

همچنين اين امر مي .بودن از سوي دانشجويان نيز باشد
تواند به اساتيد و دانشجويان  مقطع تحصيالت تكميلي  
كمك نمايد تا تمام تالش خود را در توليد منابع مورد نياز 

  . گيرند جامعه محققين به زبان فارسي به كار
هم خواني پيشينه ها در متن با پيشينه ها در 

در صد درگروه  2/87منابع و مĤخذ درگروه مديريت 
در صد در  7/95آسيب شناسي و حركات اصالحي 

به طور . دوگروه فيزيولوژي و رفتار صد در صد است
در صد از پيشينه هاي متن در منابع و  9/96كلي 

دست آمده دقت  اين ميانگين به. مĤخذ وجود دارد
استفاده دانشجويان از منابع و مĤخذ در پايان نامه را 

  . نشان مي دهد 
  

  پيشنهادات 
رساله نگارش يافته /بررسي پايان نامه .1

درهر گروه آموزشي از لحاظ وضعيت و ميزان 
اشتراك پيشينه هاي موجود وتاثير پذيري آن ها 

 از پژوهش هاي قبلي ،

در ارزش گذاري وضعيت پيشينه ها  .2
رساله از لحاظ دقت ، /ارزيابي وضعيت پايان نامه
 تحقيقي بودن و روزآمدي ،

هدايت و نظارت مستمر اساتيد راهنما  .3
ومشاور به داشتن دقت علمي از سوي دانشجويان 
براي انجام جستجوهاي موضوعي و انتخاب كليد 
واژه هاي موضوعي به منظور تهيه پيشينه 

 پژوهش ،

پايان  بررسي ميزان ربط موضوعي .4
رساله و پيشينه هاي مندرج در آن ها و /نامه

مقايسه ربط موضوعي  آن ها درپيشينه هاي 
 فارسي و انگليسي ،

استاندارد سازي تعداد صفحات پايان  .5
رساله از جنبه هاي مباني نظري و مباني /نامه

  .پژوهشي 
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  و مĤخذ منابع

       /http://aga.af) 22/6/1390 دسترسي(  .مي ادبيات علميپيشينه پژوهش و مرور سيست )1389.(اشتريان ، كيومرث.   1
بررسي وضع  پيشينه در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اطالع رساني ") 1375. ( حري ، عباس.2

 .47-33، ص  0، شماره . 4- 1مجله روان شناسي وعلوم تربيتي ، دوره .   "پزشكي

  .انتشارات درايت: تهران .روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي. ) 1378.(خاكي ، غالمرضا  .3
. پايگاه اطالع رساني حوزه ) . روزنه اي به دنياي پژوهش ( پيشينه و ادبيات نظري پژوهش ) .  1387( حسين  ,خنيفر  .4

 www.hawzeh.net .. 67شماره 

تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي از نظر استناد به پايان نامه ).  1374.( ر سبكتكين ، ناد .5
  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس. هاي همين رشته 

  . آگاه: تهران -.روش هاي تحقيق در علوم رفتاري). 1376( سرمد ، زهره ؛ بازرگان ، عباس ؛ و حجازي ، الهه   .6
رهنمودهايي براي نگارش مرور نوشتار ها و پيشينه پژوهش در حوزه ).  1377. ( فتاحي ، رحمت اهللا ؛ پريرخ ، مهري   .7

  .            82-62.ص. 28شماره .8سال ).س ( پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء –فصلنامه علمي ".هاي علوم انساني و اجتماعي
با تاكيد بر نگارش پايان ( قواعد پژوهشگري در تربيت بدني  ) .  1388. ( كيوان ,شعباني مقدم  ؛  ابوالفضل  ,فراهاني  .8
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