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  مقدمه

نامه از  پايان. نامه است يكي از نوشتارهاي تحقيقاتي كه نقش قابل توجهي در توليد اطالعات علمي دارد، پايان
از طرفي . ترين منابع اطالعاتي است كه به لحاظ مختلف از اهميت علمي و پژوهشي خاصي برخوردار است مهم

توان آن  ميلي دانشگاهي است و از طرف ديگر، مي تحصيالت تك اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دورة
هاي دانشجو در طول دورة  زيرا همين فعاليت پژوهشي برايند كل يافته. را به مثابة كاري نهايي ارزيابي كرد

  ).2(تحصيلي است 

. استهاي نو  هاي بديع و ارائة نگرش سازد، پرداختن به موضوع ها را از ديگر متون متمايز مي آنچه پايان نامه
ها اغلب بكر و دست اول است و براين اساس  نامه شده در متون پايان هاي مطرح بدينسان مسايل و موضوع

اين امر تنها به اين دليل . شوند شده توسط آنها در نوع خود منحصر به فرد تلقي مي هاي ارائه ها و رهيافت نگرش
گزينند و  عنوان زيربناي تحقيق برمي ها را به از موضوعها رگة باريك و چارچوب محدودي  نامه است كه اصوالً پايان

ها  نامه بدين علت پايان. نگرند تر مي پردازند و به آن تخصصي ها با عمق بيشتري مي رو به بررسي موضوع از اين
آيند و يكي از ابزار و وسايل پژوهشي دانشجويان محسوب  شمار مي ترين منابع تحقيقات به همواره در زمرة اصيل

هاي اطالعاتي شگرفي دارند و پيوسته نقش بسزايي در  اين گونه متون اطالعاتي توان و قابليت. شوند مي
  ).6(كنند  هاي آتي دانشجويان ايفا مي پژوهش

هاي مرتبط پيشين، بدون كسب آگاهي از  در انجام هر فعاليت علمي عالوه بر نياز به آگاهي از فعاليت
اي نو بدون تكيه بر آنچه  در واقع ادعاي طرح انديشه. مسير تحقيق گامي برداشتتوان در  هاي گذشته، نمي تالش

براي دستيابي به دانش . انجامد كه حايز ارزش علمي چنداني نيست اي مي هرامواند به ايجاد اندا ديگران انجام داده
ه كمتر اثر معتبري را امروز. هاي علمي اهميت خاصي دارد پيشينيان بررسي منابع و مأخذ مورد استناد نوشته

  ).4(توان يافت كه منابع را به عنوان مأخذ كار خود در پايان صفحات يا فصول يا انتهاي متن نياورده باشد  مي

عمل استناد مقياسي مناسب و آسان از . شناختي دارند هاي كتاب اي از ارجاع بيشتر انتشارات علمي سياهه
از آنجا كه نويسندگان براي اثبات ادعاها و نشان دادن . آورده استارتباط موضوعي را براي كتابداران فراهم 

پردازند، بنابراين استناد يا نقل قول،  هاي ديگران با نتايج پيشنهادي پيشين به استناد مي استفاده از نظريه
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 اين .تصديق و ارج نهادن آشكار نويسنده بر نفوذ و تأثير كار علمي خاصي است كه در گذشته انجام شده است
ها براي برقراري  همچنين عمل استناد عالوه بر استفاده از ارجاع. آورد وجود مي عمل پيوندي ميان اسناد مرتبط به
شده را ارائه كند و  دهد تا دانش تازة كشف تري از علم، به نويسنده امكان مي ارتباط كار فرد با چارچوب گسترده

  ).7( بپردازد هايي براي پژوهش با اين كار به تعيين اولويت

استناد نه تنها بيانگر ميزان استفاده از مدارك و تأثير آنهاست، بلكه معياري بسيار مهم و اساسي براي 
هاي مربوط به توليد و اشاعة  گيري ارزش در تصميم سنجش ميزان فعاليت و توسعة علمي و نيز عاملي بسيار با

طور  توان به هاي گوناگون را مي قات مربوط به رشتههاي مجموعة تحقي ها و ضعف همچنين قوت. اطالعات است
  ).1(هاي آنها مورد بررسي قرار داد  نامه ها و پايان هاي موجود در پژوهش شناسي فرضي با بررسي كتاب

شود تا مشخص شود  سنجي، تالش مي معتقد است در گروه بسيار مهمي از مطالعات كتاب) 1991 (1لنكستر
هاست كه چه تعداد از  از نظر او توجه تحليل استنادي به اين جنبه. كنند عي استناد مينويسندگان به چه نوع مناب

اند؛ بيشترين استنادها به چه مجالتي داده شده، روابط بين  نويسندگان، بيشترين استنادها را كسب كرده
). اي استناد كرده اي به چه مجله به اين معنا كه چه كسي به چه كسي و چه مجله(استنادها به چه صورت است 

) 2004 (2رابين. در متون يك رشتة علمي، چه موضوعي بيشتر مورد استناد قرار گرفته است و موارد مانند آن
  .ها و منابع ديگر است نيز عقيده دارد كه تحليل استنادي، بررسي فراواني و الگوي استنادها در مقاالت و كتاب

سنجي است كه در آن  ، تحليل استنادي، روش كتاب3رساني  اطالعنامه پيوستة كتابداري و بنا به تعريف واژه
ها در مقابل  شود تا الگوهاي ارتباط علمي مانند اهميت تطبيقي كتاب آثار مورد استناد در متون بررسي مي

  ).9(نگر در يك يا چند رشتة علمي مشخص شود  نگر در مقابل گذشته مجالت يا منابع اطالعاتي جاري

هاي گوناگوني از آن شده كه موارد عمدة   استفاده1963 كاربردهاي بسياري دارد و از سال تحليل استنادي
  :آن عبارتند از

                                                            
1  - Lancaster  
2  - Rubin 
3 - Online Dictionary for Library and Information Science 
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ردگيري گسترش ؛ بندي منابع گروه؛ تعيين منابع هسته، هاي مختلف شناختي متون رشته بهبود كنترل كتاب
فاده از انواع منابع در فهرست منابع و تبيين الگوي است؛ بيني روند انتشارات پيش؛ ها و رشد متون علمي انديشه
  ).5(رساني  ها و مراكز اطالع سازي كتابخانه گذاري براي مجموعه سياست؛ مأخذ

توان به بررسي انگارة رفتار استنادي جامعة مورد پژوهش  با استفاده از روش تحليل استنادي، نه تنها مي
گيري متون علمي   تأثير مجموعه منابع كتابخانه در شكلتوان ميزان پرداخت بلكه با استفاده از نتايج حاصله مي

  .ها بهره گرفت سازي كتابخانه را نيز بررسي كرد و از آن براي سياستگذاري مجموعه

هاي تحصيالت تكميلي بخش قابل توجهي از توليدات علمي كشور را به  هاي دوره نامه باتوجه به اينكه پايان
هاي علمي و فكري مراكز دانشگاهي درخور توجهند، بررسي  كي از سرمايهاند و به عنوان ي خود اختصاص داده

ها به منظور آگاهي از نوع  نامه منابع و مأخذ آنها و به عبارتي مطالعه و تجزيه و تحليل استنادهاي مأخذ پايان
ر دانشكده بر منابعي كه براي توليد آنها مورد استفاده قرار گرفته و نيز آگاهي از تأثير مجموعة كتابخانة ه

دهد و نتايج  سازي كتابخانه ها ارائه مي ها، رهنمودهايي با پشتوانة علمي براي مجموعه نامه محتواي پايان
  .كنندة الگوي رفتاري استفاده از منابع توسط پژوهشگران است هاي چنين مطالعاتي منعكس يافته

عنوان سه  هاي دانشجويان، به  و پژوهشهاي دانشگاهي، توليدات علمي استادان ارتباط تنگاتنگ كتابخانه
در واقع، تقويت يا تضعيف هر يك از سه . هاي علمي كشور قابل توجه است عامل مؤثر در پيشرفت و رشد شاخص

بنابراين با بررسي عوامل تأثيرگذار بر روي هر . شود ركن اين مجموعه سبب تغيير بازدهي كل اين مجموعه مي
هاي بررسي اين  يكي از راه. توان در جهت بهبود وضعيت همة آنها گام برداشت ميهاي اين زنجير،  يك از حلقه

  .عنوان بخش مهمي از تحقيقات دانشگاهي است ها به نامه عوامل، بررسي استنادهاي پايان

ترين مركز دانشگاهي كشور و نيز از  ترين و بزرگ عنوان قديمي باتوجه به اهميت جايگاه دانشگاه تهران به
رو بررسي  هاي به نسبت جديد، علمي و مطرح دانشگاه تهران است، از اين ه رشتة تربيت بدني يكي از رشتهآنجا ك

ارشد اين رشته ديدگاه ما را نسبت به نحوة  نامه هاي مقطع كارشناسي و به عبارت ديگر تحليل استنادي پايان
طور اخص به ميزان استفادة دانشجويان  و بهشده توسط دانشجويان با انواع منابع  ارتباطات علمي تحقيقات انجام

نامه و ديگر منابع، چاپي يا اينترنتي بودن منابع مورد استناد،  از انواع مختلف منابع اعم از كتاب، نشريه، پايان
 دانشكده و ميزان استناد به توليدات  زبان مورد استناد و نيز ميزان استناد دانشجويان به منابع موجود در كتابخانة
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هاي مورد بررسي  نامه در اين پژوهش منظور استادان راهنما و مشاور پايان(لمي اعضاي هيأت علمي دانشكده ع
  .دهد ، توسعه مي)است

  هاي اساسي پرسش

  هاي مورد بررسي به چه صورت است؟ نامه توزيع استناد به انواع منابع فارسي و التين در پايان. 1

  و چاپي به چه صورت است؟توزيع استناد به منابع اينترنتي . 2

  هاي مورد بررسي به چه صورت بوده است؟ نامه استناد به توليدات علمي اعضاي هيأت علمي در پايان. 3

هاي مورد بررسي نقش داشته  نامه  دانشكده تا چه اندازه در استنادهاي پايان منابع موجود در كتابخانة. 4
  است؟
  

  تحقيق روش 

. هاي مورد بررسي، از روش تحليل استنادي استفاده شد نامه دها در پايانمنظور بررسي وضعيت استنا به
سنجي است كه به ارزيابي متون علمي براساس شمارش استنادهاي  هاي كتاب تحليل استنادي يكي از روش

ترين منابع انتخاب  با استفاده از روش تحليل استنادي اغلب پراستفاده. پردازد گرفته به آن متون مي تعلق
در توجيه . هاي مختلف نيز هست هاي مناسب انتخاب منابع حوزه در نتيجه اين روش يكي از روش. شوند يم

هاي منجر به توليد، اشاعه و كسب  توان گفت چون مطالعة مستقيم رفتارها و فعاليت روايي روش پژوهش مي
 به روش غيرمستقيم توسل جست و اي موارد غيرعملي است، به ناچار بايد اطالعات علمي بسيار دشوار و در پاره

  .استنادها هستند، بررسي كرد ها را كه همان مانده از اين فعاليت آمار برجاي
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  جامعة آماري

 تربيت بدني و علوم  ارشد رشتة هاي كارشناسي نامه جامعة آماري اين پژوهش عبارت است از كلية پايان
ها در  نامه تعداد كل پايان.  از آنها دفاع شده است1385 تا 1381هاي  ورزشي دانشگاه تهران كه در فاصلة سال

  .نامه بررسي شد  پايان104نامه،   پايان11دليل عدم دسترسي به   مورد است كه به115اين گروه شامل 

  

  ها روش گردآوري داده

 نياز از ها و اخذ اطالعات مورد نامه هاي مورد نياز اين پژوهش، با مشاهدة فهرست مأخذ پايان گردآوري داده
هاي جامعة  نامه بنابراين ابتدا از فهرست مأخذ كلية پايان. آنها و ورود اين اطالعات به فهرست كنترل انجام شد

هاي پژوهش، اطالعات مورد نياز از آنها  هاي اساسي و فرضيه آماري كپي گرفته شد و باتوجه به اهداف، پرسش
  .استخراج و در فهرست كنترل ثبت شد

وجو در  عات مربوط به تطابق استنادها با مجموعة منابع اطالعاتي كتابخانه نيز از طريق جستگردآوري اطال
اطالعات مربوط به ميزان استناد به توليدات علمي . هاي دانشگاه تهران صورت گرفت افزار جامع كتابخانه نرم

بررسي  نامة مورد و استاد مشاور پاياناستادان نيز از طريق مطابقت نام مؤلف اثر مورد استناد با نام استاد راهنما 
هاي اساسي طرح شده  دست آمده هر بار به تناسب يكي از پرسش پس از آن، مجموعة اطالعات به. گردآوري شد
  . مرتب شد و با استفاده از روش تحليل استنادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در پژوهش

  ها تجزيه و تحليل داده

براي پاسخ به .  تحليلي استفاده شد–هاي آماري اين پژوهش از روش توصيفي  دهبراي تجزيه و تحليل دا
  .هاي توصيفي تعيين درصد، توزيع فراواني و رسم نمودار استفاده شد هاي پژوهش از روش پرسش
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  هاي تحقيق نتايج و يافته

ز حيث زبان و قالب منابع هاي مورد بررسي ا نامه دست آمده در مورد مأخذ مورد استناد در پايان اطالعات به
نامه تفكيك شدند و آن دسته   مقاله و پايان منابع براساس قالب به سه دستة كتاب،.  ارائه شده است1در جدول 

گرفتند و در عين حال تعداد زيادي را در انواع ديگر تشكيل  كدام از اين سه دسته قرار نمي از منابع كه در هيچ
ها، منابع الكترونيكي و گزارش سمينارهاي  هاي پژوهشي، كاتالوگ  طرحمانند جزوات درسي،(دادند  نمي

  .با عنوان ديگر منابع بررسي شدند) دانشجويي

دهد كه بيشترين ميزان استناد به مقاالت  بررسي فراواني استناد به انواع منابع فارسي و التين نشان مي
)  درصد77/0( استناد 48هاي التين  نامه ه پايانو كمترين ميزان استناد ب)  درصد55/42( استناد 2653التين 

  .بوده است

   توزيع فراواني استناد به منابع از لحاظ زبان به تفكيك قالب منابع– 1جدول 
  درصد  فراواني  شكل منبع  نوع منبع

  82/20  1298  كتاب
  33/4  270  مقاله

  01/10  624  پايان نامه
  54/1  96  ديگر منابع

  فارسي

  71/36  2828  فارسيمجموع منابع 
  63/17  1099  كتاب
  55/42  2653  مقاله

  77/0  48  پايان نامه
  34/2  146  ديگر منابع

  29/63  3946  مجموع منابع التين

  التين

  100  6234  جمع كل 
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   توزيع فراواني استناد به منابع از لحاظ نحوة نشر– 2جدول 

  درصد  فراواني  نحوة نشر 

  73/96  6030  چاپي

  27/3  204  رنتياينت

  100  6234  جمع

  

گونه كه  همان. دهد  ميزان استناد به منابع چاپي و اينترنتي را نشان مي2شده در جدول  اطالعات ارائه
كه سهم منابع   درصد كل استنادها را به خود اختصاص داده، درحالي75/96شود، منابع چاپي  مشاهده مي

شد روزافزون اطالعات در اينترنت و با نگاهي به منابع اطالعاتي باتوجه به ر.  درصد است27/3اينترنتي فقط 
  يابيم كه نويسندگان و محققان، منابع اطالعاتي هاي پژوهشي درمي ها، مقاالت و گزارش منتشرشده مثل كتاب

اين . اند دهعنوان بخشي از منابع مورد استفاده براي ايجاد اثر خود مورد توجه قرار دا انتشاريافته در اينترنت را به
عنوان منابعي مستند و داراي اعتبار در ميان جوامع  دهندة گسترش استفاده از اين نوع منابع به مسئله نشان
دهد كه دانشجويان رشتة تربيت   درصدي استناد به منابع اينترنتي نشان مي27/3با وجود اين سهم . علمي است

  .اند تر به استفاده از اين منابع توجه نشان دادهبدني كم

  ها نامه  توزيع فراواني استناد به توليدات علمي استاد راهنما و مشاور پايان– 3جدول 

  درصد  فراواني  استناد به استاد 

  6/66  130  استاد راهنما

  3/33  65  استاد مشاور

  100  195  جمع
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هايشان را نشان  نامه ت علمي استادان راهنما و مشاور پايان، ميزان استناد دانشجويان به توليدا3جدول 
 درصد 12/3 استناد و به عبارتي 195 استناد فقط 6234هاي جدول، گوياي آن است كه از مجموع  داده. دهد مي

 66/66ميزان استناد به آثار استاد راهنما . كل استنادها، مربوط به آثار علمي استادان راهنما و مشاور بوده است
دهد ميزان استناد دانشجويان به   درصد بوده است كه نشان مي33/33درصد و ميزان استناد به آثار استاد مشاور 

  .استاد راهنما دو برابر ميزان استناد به استاد مشاور بوده است

   توزيع فراواني سازگاري استنادها با منابع موجود در كتابخانه به تفكيك نوع و زبان منبع– 4جدول 

  درصد  فراواني  شكل منبع  وع منبعن

  23/36  974  كتاب

  76/4  128  مقاله

  76/9  263  پايان نامه

  04/1  28  ديگر منابع

  فارسي

  82/51  1393  مجموع منابع فارسي

  5/14  390  كتاب

  24/29  786  مقاله

  0  0  پايان نامه 

  42/4  119  ديگر منابع

  التين

  18/48  1295  مجموع منابع التين

  100  2688  ع كل جم

  

گونه  همان. دهد  فراواني استناد به منابع موجود در كتابخانه را به تفكيك نوع و زبان منبع نشان مي4جدول 
 درصد استنادها، در مجموعة 11/43 استناد و به عبارتي 2688 استناد، 6234 از مجموع دشو كه مشاهده مي

شود كه ميزان موجودي استنادهاي  ظ زبان بررسي كنيم مشاهده مياند كه اگر آنها را از لحا موجود بودهكتابخانه 
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در ميان منابع فارسي بيشترين .  درصد بوده است17/48 درصد و استنادهاي التين 82/51فارسي در كتابخانه 
و كمترين موجودي استناد مربوط به ديگر منابع )  درصد33/36( مورد 974ها با  موجودي استناد مربوط به كتاب

بيشترين )  درصد24/29( مورد 786در ميان منابع التين نيز مقاالت با . است)  درصد04/1( مورد 28عاتي با اطال
  .اند ها كمترين ميزان استناد به موجودي كتابخانه را به خود اختصاص داده نامه و پايان

 موجودي انواع منابع  را از لحاظ موجودي انواع منابع نيز بررسي كنيم، مقايسة بين4هاي جدول  اگر داده
 درصد در 34 درصد در صدر قرار دارند و پس از آن مقاالت با 28/50ها با  دهد كه كتاب اطالعاتي نشان مي

  .اند  درصد در رديف آخر قرار گرفته46/5 منابع با ديگر درصد در رديف سوم و 76/9ها با  نامه رديف دوم، پايان

شود  ة موجودي هر قالب با فراواني استنادهاي آن قالب، مشخص مي و مقايس4هاي جدول  با استفاده از داده
 درصد در مجموعة كتابخانه موجود بوده 9/56 مورد و به عبارتي 1364 مورد استناد به كتاب، 2397كه از ميان 

 درصد در مجموعة كتابخانه موجود بوده 16/31 مورد و به عبارتي 914 استناد به مقاالت، 2933از ميان . است
هاي موجود در كتابخانة  نامه  درصد به پايان13/39 مورد يعني 263ها،  نامه  استناد به پايان1672از ميان . است

 درصد در 74/60 مورد يعني 147 استناد به ديگر منابع اطالعاتي، 242دانشكده استناد شده است و از ميان 
  .مجموعة كتابخانه موجود بوده است

هاي مورد بررسي، ديگر  نامه  در ميان انواع منابع اطالعاتي مورد استناد در پاياندهد كه اين ارقام نشان مي
به .  درصد بيشترين ميزان سازگاري با موجودي كتابخانة دانشكدة تربيت بدني را داشته است74/60منابع با 

  . است درصد منابع مورد استفادة دانشجويان، در مجموعة كتابخانه موجود بوده74/60عبارت ديگر، 

  دهد كتابخانة  درصد آنها در كتابخانه موجود بوده است كه نشان مي9/56هاي مورد استناد،  در مورد كتاب
ها  نامه ها عمل كرده و در مورد پايان نامه دانشكدة تربيت بدني از حيث گردآوري كتاب بهتر از نشريات و پايان

. اي مورد استناد در مجموعه كتابخانه موجود بوده استه نامه  درصد پايان13/39دهد كه  ارقام مذكور نشان مي
كند، امكان  هاي مربوط به دانشكدة متبوع خود را گردآوري مي نامه باتوجه به اينكه هر كتابخانه فقط پايان

هاي ديگر جز با مراجعة مستقيم دانشجويان به دانشكدة مورد نظر  ها و دانشگاه هاي دانشكده نامه دستيابي به پايان
هاي مناسب، امكان  تواند با خريد يا اشتراك پايگاه هاي خارجي، كتابخانه مي نامه اما در مورد پايان. يسر نيستم

در مورد مقاالت، ميزان سازگاري با مجموعة . دسترسي و استفادة دانشجويان به اين نوع منابع را فراهم آورد
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 تربيت بدني حدود يك سوم مقاالت مورد نياز دهد دانشجويان  درصد بوده است كه نشان مي16/31كتابخانه 
  .اند دست آورده خود را از مجموعة نشريات كتابخانه به

  

  گيري بحث و نتيجه

گونه كه ذكر شد، در پژوهش حاضر اين نتيجه حاصل شد كه ميزان استناد به منابع التين بيشتر از  همان
 رشتة تربيت بدني برخالف دانشجويان ديگر اين مسئله بيانگر آن است كه دانشجويان. منابع فارسي است

باتوجه به نفوذ و رشد . كنند ويژه مقاالت التين استفاده مي هاي علوم انساني، بيشتر از منابع التين و به رشته
منظور استفادة بهينه از منابع اطالعاتي  هاي زباني به هاي اخير، ميل به تقويت مهارت استفاده از اينترنت در سال

ويژه دانشجويان افزايش چشمگيري  ر اينترنت كه اغلب به زبان انگليسي است، در ميان افراد جامعه بهموجود د
هاي  نامه و پژوهش ها استفاده از انواع منابع التين اعم از كتاب، مقاله، پايان به تبع افزايش اين مهارت. داشته است

اين مسئله در . هاي مختلف قرار گرفته است  رشتهمحققان ديگر كشورها نيز مورد توجه دانشجويان و پژوهشگران
اند،   درصد بيشتر از منابع فارسي استناد كرده27ميان دانشجويان رشتة تربيت بدني كه به منابع التين 

داليل مختلفي . دهندة اهميت منابع التين اين رشته و نيز مهارت دانشجويان در استفاده از اين منابع است نشان
ن زمينه تأثيرگذار باشد از جمله اينكه در زمينة تأليف با ترجمة منابع مختلف اين رشته به ممكن است در اي

به عبارت ديگر، منابع فارسي موجود در زمينة تربيت بدني و علوم . زبان فارسي، ضعف و كاستي وجود دارد
مأنوس بودن دانشجويان دليل ديگر . جويان اين رشته نيستشورزشي پاسخگوي نيازهاي اطالعاتي رو به رشد دان

در . دهند بيشتر از منابع التين استفاده كنند ارشد اين رشته به زبان انگليسي است كه ترجيح مي كارشناسي
  .دسترس بودن منابع التين مورد نياز و غني بودن مجموعة منابع التين نيز از ديگر علل اين مسئله است

از )  برابر30حدود (ن استناد به منابع چاپي بسيار بيشتر هاي اين پژوهش اين است كه ميزا از ديگر يافته
داليل اين مسئله . اند بنابراين منابع اينترنتي به ميزان بسيار كمي مورد استفاده قرار گرفته. منابع اينترنتي است

 هاي گيري از منابع اينترنتي، عدم آشنايي دانشجويان با مهارت ممكن است نبود امكانات كافي براي بهره
يابي يا عدم آگاهي از وجود منابع علمي معتبر و به روز در اينترنت باشد كه موجب گرايش كمتر به  اطالع

رسد كه بيشتر منابع اطالعاتي مورد نياز  نظر مي از طرف ديگر، به. استفاده از اين گونه منابع شده است
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 دارد كه اين عامل هم بر عدم صورت چاپي در دسترس ايشان قرار دانشجويان از جمله نشريات خارجي به
  .استفادة زياد از منابع اينترنتي تأثير دارد

هاي منابع اطالعاتي بيشتر مد نظر  نتيجة ديگر پژوهش اين است كه استناد به مقاالت نسبت به ديگر قالب
از .  برشمردگرايي دانشجويان رشتة تربيت بدني توان براي مقاله داليلي را مي. دانشجويان اين رشته قرار دارد

رسد منابع اطالعاتي مورد نياز دانشجويان رشتة تربيت بدني در قالب مقاالت نشريات ارائه  نظر مي جمله اينكه به
ها هستند، دانشجويان در  تر و به روزتر از كتاب شده در مقاالت، تخصصي مي شوند و از آنجا كه اطالعات ارائه

  .كنند ه ميهاي خود از اين منابع بيشتر استفاد پژوهش

پژوهش حاضر نشان داد كه ميزان استناد دانشجويان رشتة تربيت بدني به توليدات علمي استادان راهنما و 
ها  هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فعاليت).  درصد12/3(شان، كم است  مة تحصيليان مشاور پايان

اين . سعه و پيشرفت كشور حايز اهميت استدليل نقش حياتي اين افراد در توليد دانش و به تبع آن تو به
هاي دانشجويان  نامه ها شامل تأليف و ترجمة كتاب و متون درسي، مقاله، طرح پژوهشي و نيز هدايت پايان فعاليت

هاي  هاي اطالعاتي شگرفي دارند و نقش بسزايي در پژوهش است كه اين گونه متون اطالعاتي، توان و قابليت
دليل اين . دهندة سهم اندك استفاده از آثار استادان است هاي اين پژوهش نشان يافته. ندكن دانشجويان ايفا مي

مسئله ممكن است عدم تخصيص بودجة كافي براي امور پژوهشي، كمبود وقت و نيز درگيري استادان در 
  .كارهاي اجرايي و مديريتي باشد

.  كل استنادها را به خود اختصاص داده استاستناد به منابع موجود در مجموعة كتابخانه كمتر از نيمي از
اين مسئله بيانگر آن است كه منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه به ميزان نه چندان مطلوبي مورد استفادة 

به بيان ديگر، مجموعة كتابخانة مورد نظر ).  درصد11/43(اند  ارشد تربيت بدني قرار گرفته دانشجويان كارشناسي
دليل . نامه باشد ا پاسخگوي كمتر از نيمي از نيازهاي اطالعاتي دانشجويان مشغول تدوين پايانتوانسته است تنه

مشي  اين مسئله ممكن است كمبود منابع اطالعاتي مورد نياز دانشجويان در مجموعه و در نتيجه ضعف در خط
  اي تأمين امكانات تحقيق و پايگاههاي دانشگاهي كانوني بر باتوجه به اينكه كتابخانه. سازي كتابخانه باشد مجموعه

طور معمول دانشجويان در گام نخست براي رفع نيازهاي اطالعاتي و گردآوري  اصلي ارائة اطالعات هستند، به
. كنند و انتظار دارند كه منابع مورد نياز خود را در آنجا بيابند منابع پژوهش به كتابخانة دانشكدة خود مراجعه مي
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توان انتظار داشت كه يك كتابخانه همة منابع موجود را گردآوري  رشد روزافزون انتشارات نمياز طرفي باتوجه به 
 11/43سهم . حل اين مشكل است سازي كتابخانه راه مشي مناسب براي مجموعه بنابراين تنها تدوين خط. كند

ه كتابخانه به بازنگري در دهد ك درصدي منابع كتابخانة دانشكدة تربيت بدني در استنادهاي دانشجويان نشان مي
  .كارگيري مفيدتر بودجه نياز دارد سازي و به هاي مجموعه سياست

  

  گيري نتيجه

هاي گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي  منظور بهبود كيفيت پژوهش هاي پژوهش و به باتوجه به يافته
ية محققان بدون محدوديت مكاني، زماني و دانشگاه تهران الزم است كه امكان استفاده از منابع اينترنتي براي كل

يابي  هاي اطالع هاي آموزشي در زمينة نحوة استفاده از منابع اينترنتي و تقويت مهارت برنامه. مالي فراهم شود
سازي كتابخانه، تمهيداتي به  مشي مجموعه همچنين با تجديدنظر در خط. براي دانشجويان تدارك ديده شود

. كنندگان به كتابخانه به كار گرفته شود  طريق سنجش نيازهاي اطالعاتي مراجعهمنظور توسعة مجموعه از
هاي آموزشي، سرپرست كتابخانه و كتابداران، در جهت  تشكيل كميتة انتخاب كتاب متشكل از نمايندگان گروه

ترس قرار از سوي ديگر، فراهم ساختن تسهيالت الزم مانند بودجة كافي و در دس. نيل به اين هدف مؤثر است
از آنجا كه درگيري نيروهاي كارامد و . تأثير دارداستادان دادن امكانات پژوهش، در افزايش توليدات علمي 

متخصص در كارهاي اجرايي و مديريتي گوناگون موجب شده برخي از آنها فرصت رسيدگي به مسايل آموزشي و 
ري مناسب، از نيروهاي متخصص هم در امور توان با سياستگذا پژوهشي رشتة تخصصي خود را پيدا نكنند، مي

هاي تخصصي بهره جست و با فراهم ساختن فضاي فعاليت تحقيقاتي و در اختيار  مديريتي و هم در فعاليت
گذاشتن فرصت كافي براي ثبت نتايج و تأمين نيازهاي استادان از لحاظ مختلف بر رشد و توسعة توليد آثار 

  .علمي افزود
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