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چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسايی رفتار اطالعيابی و چگونگی اولويتدهی و استفادهی دانشجويان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز از منابع اطالعاتی و شناسايی نقش برخی ويژگیهای جمعیتشناختی دانشجويان
در فراينمد اطالعيابی و استفاده از منابع اطالعاتی بود .روش پژوهش پیمايشی بود .جامعه پژوهش  081نفر از
دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده است .تجزيهوتحلیل دادهها به کمک آمار
توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفت .يافتههای پژوهش نشان داد که دانشجويان
برای رفع نیازهای اطالعاتی و روزآمدسازی اطالعات خود بیشترين استفاده را به ترتیب از منابع الکترونیکی،
چاپی و سپس انسانی داشتند .اکثر افراد موردبررسی معتقدند که فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کاهش
مراجعه آنان به کتابخانه نقش داشته است .آنان از کتابداران در مرحلهی نخست برای جايابی کتابها يا اسمناد
و جستوجوی اطالعات کمک میطلبند .دانشجويان در فرايند اطالعيابی با مشکالتی مانند پراکندگی
اطالعات در مکانهای بسمیار مختلمف ،گمران بودن تهیه منابع اطالعاتی و موجود نبودن آخرين اطالعات
مواجه بودند .بهرغم گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر میزان مراجعه حضوری دانشجويان به
دانشگاه ،تمامی انواع منابع اطالعاتی همچنان مورداستفاده بود .متنوع بودن اهداف کسب اطالعات ،عامل
تعیینکننده نوع منبع اطالعاتی بود و دانشجويان برحسب نیاز اطالعاتی خود منبع اطالعاتی را مشخص کرده
و از آن استفاده میکردند.
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مقدمه
اطالعات و استفاده از آن جزء الينفک زندگی بشر است و انسان همواره به دنبال فراگیری
روشها و شیوههای جديد کسب و بهکارگیری اطالعات و دانش بهمنظور بهسازی و ارتقاء
زندگی خويش است  ،لذا شناخت کاربران و نیازهای اطالعاتی آنان موضوعی بسیار حائز
اهمیت بوده و از حوزههای مطالعاتی رفتار اطالعيابی ) (Information behaviorو فرايند
اطالعيابی ( )Information-seeking processاست .رفتار اطالعيابی خود محرک نیاز
اطالعاتی است .از سوی ديگر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی که بهسرعت در حال تغییرند
رفتار اطالعيابی افراد را در مقايسه با شیوههای سنتی جستجو و بازيابی اطالعات دستخوش
تغییر قرار دادهاند .ازاينرو ،بنا بهضرورت شناخت رفتار اطالعيابی کاربران و با توجه به
کثرت استفاده از منابع الکترونیکی و ديجیتالی در محیطهای آکادمیک و دانشگاهی در اين
پژوهش بر آن شديم تا به چگونگی تعامل دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای
دانشگاه آزاد شیراز با منابع الکترونیکی ،منابع چاپی ،منابع انسانی و نیز تعیین موانع و مشکالت
کاربران در طی فرايند اطالعيابی بپردازيم ،تما ضمن ترسیم وضمعیت موجود ،راه را بمرای
برنامهريزان و تصمیمگیرندگان خدمات اطالعاتی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
هموارتر سازيم .با توجه به ظهور گسترده فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مسئله پرداختن به
ابعاد گوناگون رفتار اطالعيابی دانشجويان بسیار حائز اهمیت است .مسئله اصلی پمژوهش
حاضمر ايمن اسمت کمه اولويمت انتخاب منابع اطالعاتی توسط دانشجويان تحصیالت تکمیلی
اين دانشمگاه در فراينمد اطالعيابی بمرای رفمع نیازهمای اطالعاتی و نیز روزآمدسازی
اطالعات چگونمه اسمت .در همین راستا ،هدف اصلی پمژوهش حاضمر ،شناسمايی فراينمد
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اطالعيابی و چگونگی اولويتدهی و استفادهی دانشمجويان تحصیالت تکمیلی دانشمگاه
آزاد شیراز از منمابع اطالعاتی و شناسايی نقش برخی ويژگیهای جمعیتشناختی دانشجويان
در فرايند اطالعيابی و استفاده از منابع اطالعاتی است .اهمیت تحقیق حاضر در اين است کمه
يافتههای آن میتواند ضمن ارائه تصموير روشمنی از اولويمت منمابع اطالعماتی مورداستفاده
ارائه و کسب شناخت دقیقتری از رفتار اطالعيابی دانشمجويان رهنمودهمايی بمرای
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دستاندرکاران ازجمله کتابداران ارائه دهد تا آنان بتوانند به ارائمه خدمات بهتر ،بیشتر و
متنوعتر اقدام نمايند .در ادامه مروری داريم بر پژوهشهايی که قبالً در اين حوزه انجام شده
است.
يافتههای پژوهش واعظی و نورافروز ( )8311نشان داد که دانش مقدماتی جامعهی تحت
پوشش در زمینهی اينترنمت فقمط تما حدودی از حد متوسط باالتر است و بیشترين اسمتفاده
از اينترنمت بمه ترتیمب در منمزل و دانشمکده صورت میگیرد .نتايج همچنین نشان داد که
مهمترين هدف اسمتفاده از اينترنمت و منمابع الکترونیک در بین اکثريت جامعهی موردبررسی
فعالیتهمای پژوهشمی ،روزآممد کمردن اطالعمات تخصصی و شناسايی منابع تخصصی است
که برای اين منظور ،پايگاههای اطالعماتی دارای ممتن کامل بیشترين استفاده را داشتهاند.
سیفی ملکی و عبگهی ( )8380دريافتند که در زمینه آشنايی با نحوه استفاده از پست
الکترونیک ،استفاده از اينترنت بهصورت آفالين ،نوع موتور مورداستفاده ،استفاده از
راهبردهای بهینه از موتورهای جستجو و چگونگی يادگیری استفاده از اينترنت بین دو گروه
علوم انسانی و فنی مهندسی تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتايج نشان داد در ابعاد
توانايی در راهاندازی وبالگ ،آشنايی با آدرسهای اينترنتی در زمینه موفقیت در بازيابی
اطالعات ،استفاده از اينترنت جهت مشاهده فیلم و موسیقی و نحوه آشنايی با منابع اينترنتی
بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پژوهش نصیری ( )8311معلوم شد که بیشترين انگیزه دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بهبهان از جستوجوی اطالعات ،کسب اطالعات عمومی ،استفاده از منابع
اطالعاتی جهت انجام تحقیقات و سپس به ترتیب روزآمد ساختن اطالعات و کسب
است .عالوه بر اين دانشجويان به استفاده از منابع چاپی بیش از منابع غیرچاپی میپردازند.
نتايج پژوهش خسروجردی و ايرانشاهی ( )8311حاکی از آن است که بین رفتار
اطالعجويی افراد و دانش پیشین آنهما بهطورکلی رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد .بین
برخی ابعاد رفتار اطالعجمويی و ابعاد دانش پیشین افراد نیز رابطه معنمادار و مثبتمی ممشاهده
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رفتار اطالعجويی هستند با ابعاد اصلی دانش پیشین ،همبستگی منفی بمه دسمت آممد .اين
نتايج با پارهای از نتايج پژوهشهای پیمشین ،سمازگار و بما برخمی از آنهما ناسازگار است.
همچنین فرضیه پژوهش درزی مبنی بر اينکه اکثر دانشجويان توانمندی استفاده از منابع
اطالعاتی پیوسته دارند ،مورد تأيید قرار نگرفت و بر پايه آن الزم است نسبت به برگزاری
دورههای آموزشی در زمینه استفاده از منابع اطالعاتی پیوسته و ابزارها و راهبردهای جستجو
اقدام شود .همچنین افزايش امکانات دانشگاه جهت استفاده مؤتر از منابع اطالعاتی پیوسته
پیشنهاد میشود (درزی .)8380 ،

يافتههای پژوهش نارمنجی و نوکاريزی ( )8318نشان داد که دانشجويان تحصیالت
تکمیلی دانشگاههای بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح تحقیق پاياننامههای خويش
همان مراحل ذکرشده در الگوی فراگرد جستوجوی اطالعات کولثاو 8را با تفاوتهای
جزئی طی کرده و تقريباً احساسات و انديشههای متناظر با مراحل موجود در الگوی کولثاو
را نشان دادهاند .نتايج همچنین نشان داد که بهطورکلی بین دانشجويان مرد و زن و همچنین
بین دانشجويان حوزههای تحصیلی مختلف (علوم انسانی ،علوم پايه ،فنی و مهندسی و
کشاورزی) از نظر احساسات و انديشههای حاکم بر مراحل مختلف فراگرد جستوجوی
اطالعات تفاوت معناداری وجود ندارد و بنابراين میتوان نتیجه گرفت که الگوی کولثاو به
جنسیت و حوزه تحصیلی خاصی وابسته نیست و در همه حوزههای تحصیلی و برای هر دو
جنسیت مرد و زن قابل کاربرد است.
نتايج پاياننامه پروينی ( )8311در بخش کمی نشان میدهد اهداف دانشجويان از
جستوجوی اطالعات و منابع مورداستفاده به ترتیب ،دسترسی به اطالعات روزآمد،
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مقالهنامهها و نمايهنامهها ،کاوش در شبکه جهانی وب و مدارک علمی معروف است .نتايج
در بخش فرضیههای ارائه شده هم نشان میدهد بین میزان آشنايی دانشجويان با روشها و
ابزارهای جستوجو رابطه معنادار و از نوع مستقیم و مثبت وجود دارد ،بین میزان آشنايی
دانشجويان با انواع منابع وب و رفتار اطالعرسانی آنها رابطه معنادار از نوع مستقیم و مثبت
1. Kuhlthau
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وجود دارد و بین رفتار اطالعيابی دانشجويان با رشتههای مختلف در سطوح جستوجو،
دستیابی و پردازش اختالف معناداری وجود دارد .دانشجويان رشتههای مهندسی عمران،
مهندسی کشاورزی ،مهندسی شیمی ،مهندسی مکانیک ،شیمی ،ادبیات انگلیسی و
زيستشناسی در باالترين سطح رفتار اطالعيابی اما دانشجويان رشتههايی چون ادبیات
فارسی ،علوم کشاورزی ،تربیتبدنی و ادبیات عرب در پايینترين سطح رفتار اطالعيابی
قرار دارند .آزمون فرضیهها همچنین مشخص کرد بین رفتار اطالعيابی دانشجويان دختر و
پسر تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه در وب در سطوح جستوجو ،دستیابی و
پردازش اختالف وجود دارد و سطح رفتار اطالعيابی دانشجويان دختر باالتر از سطح رفتار
اطالعيابی دانشجويان پسر است .بررسی وجود رابطه میان اهداف جستوجو نزد دانشجويان
تحصیالت تکمیلی و رفتار اطالعيابی آنها در سطوح جستوجو ،دستیابی و پردازش نیز
اتبات کرد که میان اين دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد .در بخش کیفی ،نتايج نشان
میدهد که الگوی اطالعيابی مناسب دانشجويان مبتنی بر سه سطح جستوجو ،دستیابی و
پردازش و هشت مرحله يعنی سه مرحله شروع ،پیگیری و مرور در سطح جستوجو ،دو
مرحله گزينش و بهروزرسانی در سطح دستیابی و سه مرحله فايل کردن ،آرشیو کردن و
سازماندهی اطالعات متعلق به سطح پردازش است.
منصوريان و سنگری ( )8385نیز به اين نتیجه دست يافتند که دانشجويان تحصیالت
تکمیلی نهتنها مهارتهای الزم را در استفاده از پايگاههای اطالعاتی ندارند ،بلکه با اين
پايگاهها آشنايی کمی دارند که اين امر ناکارآمدی آنها در اطالعجويی و ضعف سواد
اطالعاتی آنها را نشان میدهد .ازاينرو ،آشنايی و استفاده از پايگاهها و مهارتآموزی برای
از اطالعيابی ،انجام کارهای آموزشی (جوکار و نعیمی )8319 ،و مهمترين هدف استفاده از
اينترنت و منابع الکترونیکی ،انجام فعالیتهای پژوهشی و روزآمد کردن اطالعات تخصصی
است (واعظی و نورافروز .))8311 ،پژوهشهای جوکمار و نعیممی ( ،)8319نمادری ،شمعبانی
و عابدی ( ،)8318جاللی ديزجی و پروينی ( )8380و صممیمینژاد و زنديان ( ،)8388سیفی
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تکمیلی دانشکدهها و گروههای مختلف آموزشی بما يکمديگر متفاوت است و هرکدام از
گروههای مختلمف از ابزارهما و مهارتهای گوناگونی برای دستیابی به اطالعمات موردنیاز
خود استفاده میکنند .يکی ديگر از متغیرهای موردمطالعه در فرآينمد اطالعيابی جنسیت
است ،که پژوهشگران نتايج بسیار متنوع و متفماوتی را گزارش کردهاند .ستینرووا و ساسول
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( )0009دريافتنمد که زنان تجربه کمتمری در استفاده از منمابع الکترونیکمی دارند و بیشتر
از مردان از کمک کتابداران بهمره میگیرند .استفاده از اينترنت بهعنوان نخسمتین منبمع
اطالعماتی در مردان تا اندازهای بیشتر از زنان است .هلدر ،ری و چاکرابارتی )0080( 0در
دانشگاههای بنگممال غربممی در هندوستان در بیشتر ابعاد رفتار اطالعيابی دانشجويان
تفاوتهای معناداری در ارتباط با جنسیت مشاهده کردند ،زنان در تمام ابعاد جستوجوی
اطالعات بهجز تنوع جستوجو ،نمره باالتری نسبت به مردان کسب کردند .نتايج تحقیق
مغفرت و ستوک )0080( 3نشممان داد کممه حممداقل در انتخمماب منممابع جستوجو و
رضايت از منابع و نتايج حاصله تفاوت معناداری بین زنان و مردان ديده میشود .لیم و کون
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( )0080دريافتند که دانشجويان مرد بهدفعات بمیشتمر از زنمان از ويکیپديا اسمتفاده
میکنند .ممردان در ارتبماط بما کیفیمت اطالعات ويکیپديا 5نسبت به زنان ،تجربه مثبتتری
دارند .درزمینهی اطالعمات سمالمت در کشور فنالند ،نتايج نشان داد که زنان عالقه بیشتری
بمه جستوجوی اطالعات سالمت دارند و بسیار فعالتر از مردان هستند.
با وجود گسترش مستمر منمابع الکترونیکمی ،منمابع ديگمر ازجمله منابع چاپی همچنان از
جايگاه مهمی در رفمع نیازهمای اطالعاتی افراد برخوردارند .ملکیان ( ،)8311عبادیفمرد و
همکاران ( )8318و جمموالهی و همکاران ( ،)8383وقاص جاويد و بهاتی (،)8380
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کتابهای درسمی و نشمريات ادواری را بمیشتمرين منابع چاپی مورداستفاده توسمط
دانشمجويان بمرای جستوجوی اطالعات دانستهاند .عامل انسانی نیز همواره منبعی مهم بمرای
1. Steinerova & Ŝuŝol
2. Halder, Ray & Chakrabarty
3. Maghferat & Stock
4. Lim & Kwon
5. Wikipedia

درآمدی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...

کسمب اطالعمات بوده است .سوختانلو و همکاران ( )8318دريافتنمد کمه دانشجويان در
مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشمد به دانشجويان سالهای تحصمیلی بماالتر
بمهعنموان اولويت اول برای کسب اطالعات مراجعه میکنند .ايمن در حالی است که اعضای
هیأت علمی ،اولويمت اول را از لحماظ درجه اهمیت منابع اطالعاتی برای دانشجويان
داشمتهاند .جورج 8و همکاران ( )0001نیز دريافتند کمه دانشمجويان تحصمیالت تکمیلمی
دانشمگاه کارنگی ملون آمريکا اغلمب تحقیمق خمود را بما صمحبت بما استادان خود شروع
میکنند ،تا استادان منمابع مناسمب را بمه آنان توصیه کنند يا در اختیارشان بگذارنمد.
همکالسیها و دوسممتان نیز کمک میکنند تا فعالیمتهمای تحقیقماتی دانشجويان شکل
بگیرد و کارکنان کتابخانه دانشجويان را در پیدا کردن منابع راهنمايی ممیکننمد .نوگوو

0

( )0080در کشور نیجريه به اين نتیجه دسمت يافمت کمه دانشمجويان از منابع انسمانی اسمتفاده
میکنند .نتمايج تحقیمق کاتاالنو ،)0083( 3نیز نشان داد که دانشجويان تحصیالت تکمیلی
قبل از هرکس ديگری با استادان خود مشورت میکنند.
ازجمله مشکالت مورداشاره در رفتار اطالعيابی دانشجويان میتوان به موارد زير اشماره
کمرد :نبمود اطالعمات يما منمابع اطالعمماتی و موجود نبودن منابع اطالعاتی در کتابخانمه
(طاهرزاده موسويان ،رجبی و بیگدلی ،)8388 ،روزآمد نبودن منابع موجود ،سرعتپايین
اينترنت و قطع اشتراک مجالت و پايگاههای الکترونیکمی از طرف دانشگاه (قوام8388 ،؛
وقاص جاويد و بهاتی8380 ،؛ جاللی ديزجی و پروينی 8380 ،و جمموالهیو همکاران،
 )8383عدم آشنايی دانشجويان بما شیوههای جستوجوی اطالعمات و روش تحقیق (جاللی
ديزجی و پروينی 8380 ،و طاهرزاده موسويان ،رجبی و بیگدلی ،)8388 ،عمدم دسترسی به
نبودن برخی سايتهای موضوعی (جاللی ديزجی و پروينی )8380 ،و عمدم آشمنايی بممما
منمممابع تخصصمممی موجمممود (قوام ،)8388 ،فقدان مهارتهای استفاده از پايگاههای
1. George
2. Nwagwu
3. Catalano
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اطالعمات علممی و درک و کاربرد مفاهیم جستوجوی پیشرفته اطالعمات ،پايگاههای
اطالعماتی استنادی و پايگماههمای اطالعماتی تمام متن و کتابخانممههای ديجیتال (مهديان،
شهبازی و نیکنژاد.)8388 ،
جمعبندی مطالب پیشین دو نکته را روشن میسازد :اول اينکه با وجود توسعهی
روزافزون اسمتفاده از منمابع اطالعماتی الکترونیکی ،استفاده از منابع چاپی و انسانی همچنمان
تمداوم دارد ،اما عامل انسانی در اين تحقیقات مورد غفلت واقع شده است .نکته دوم اينکه
در فرايند اطالعيابی عوامل مختلفی ازجمله ويژگیهای جمعیتشناختی دخالمت دارنمد و
موجمب بروز تفاوت در رفتار اطالعيابی افراد و گروهها میشوند .در همین راستا ،پژوهش
حاضر درصدد برآمد تا رفتار اطالعيمابی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز
را بررسممی کنممد و اولويممت دانشممجويان در اسممتفاده از منممابع اطالعاتی الکترونیکی،
چاپی و انسانی را مشخص نمايد .ايمن پژوهش همچنین تالش مینمايد تا نقش برخی
ويژگیهمای جمعیتشمناختی در فراينمد اطالعيابی و اسمتفاده از منمابع اطالعاتی را دريابد.

روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی اسمت کمه بمه روش پیمايشی انجام شده است .ابزار
گردآوری دادههما پرسشمنامه محقق ساخته است که بر اساس مطالعمه متمون ممرتبط و از
طريق استخراج مفاهیم کلیدی در مقاالت ويلسمون ،)0000( 8آلیس ،کاکس و هال ()8883
و کتابهای نظريههای رفتار اطالعاتی ( )8319و جستوجوی اطالعات :بررسی تحقیقات
دربارهی اطالعيابی ،نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعيابی ،اتر دونالد کیس )0009( 0شکل
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گرفته است .پرسشنامه از دو قسمت شامل اطالعات جمعیتشناختی و سؤاالت مربوط بمه
پرسشهای اصلی پژوهش تشکیل شمده اسمت .بخمش دوم پرسشنامه متشکل از قسمتهای
زير است 80 :پرسش در مورداستفاده از اينترنت و کتابخانه با پاسخهای بلی  /خیمر يما
چندگزينهای 03 .پرسش درباره میمزان اسمتفاده از منمابع اطالعاتی مختلف برای رفع نیازهای
1. Wilson
2. Donald case

درآمدی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...

اطالعماتی 89 ،پرسمش دربارهی استفاده از روشهمای مختلمف بمرای بمهروز مانمدن
اطالعات علمی 1 ،پرسش در مورد همدف اصملی از جستوجوی اطالعمات 81 ،پرسمش
دربمارهی موانمع و مشمکالت جستوجوی اطالعات 1 ،پرسش دربمارهی روشهمای
مورداستفاده برای تهیه مقالمه 3 ،پرسمش دربمارهی نقمش منابع الکترونیکی در گردآوری و
استفاده از اطالعات 5 ،پرسمش در مورد عوامل تسهیلکننده و بازدارنمده 9 ،پرسمش
دربمارهی میزان سودمندی انواع فناوریهای اطالعماتی و ارتبماطی 1 ،پرسش در مورد میزان
کمک دريافتی از کارکنان کتابخانه و يک پرسش درباره میزان تأتیر فناوریهای جديد
اطالعاتی و ارتباطی در کاهش مراجعه به کتابخانه ،که پاسخها با طیف لیکرت  5گزينهای
لحاظ شدهاند .بهعالوه  9پرسش دربارهی فواصل زمانی استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتبماطی و  3پرسمممش در ممممورد قالمممب اطالعمممات موردنیاز (چاپی /الکترونیکی)
بهصورت طیمف لیکمرت  1گزينمهای در پرسشنامه منظور شده است (بیگدلی و همکاران،
 .)8383برای تعیین روايی پرسشنامه از نظمرات پنج نفمر از اسمتادان گروه علم اطالعات و
دانمششناسمی دانشگاه آزاد شیراز اسمتفاده شمد .بمرای تعیممین پايممايی ،پرسشممنامه میممان 10
نفممر از دانشممجويان تحصیالت تکمیلی بهصورت تصادفی توزيع و پس از تکمیل گردآوری
شد ،اين گروه از مطالعه اصلی کنار گذاشته شمدند .آزمون آلفای کرونباخ بمرای ابمزار
گمرداوری دادههما ،پايمايی  0/19را نشان داد که حاکی از پايمايی قابلقبول بمرای آن است.
جامعه پژوهش شامل دانشجويان کارشناسمی ارشمد و دکتمرای تبتنامشده در نیمسال دوم
سال تحصمیلی  8383-8385در دانشگاه آزاد شیراز است که طبق آمار دانشگاه حدود 5000
نفر هستند .بر اساس جدول کرجسی  -مورگمان ،تعمداد  359نفر از آنان به روش تصمادفی
از اين تعداد 301 ،پرسشنامه ( )%88بازگشت داده شممد .از میممان پرسشنامههای بازگشممتی،
 01پرسشنامهی مخدوش و ناقص کنار گذاشته شمد و درنهايت تعمداد  081پرسشنامه در
تجزيهوتحلیل دادهها با اسمتفاده از نرمافزار  SPSSنسمخهی  81مورداستفاده قممرار گرفتنممد.
در ايممن پژوهش ،از آمار توصیفی فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و همچنین از آمار
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استنباطی آزمونهای غیرپارامتريک رتبهای فريدمن و تحلیل واريانس چند متغیره
( )MANOVAاستفاده شده است.

یافتهها
بهمنظور مقايسهی گروههای مختلف دانشجويان با توجه به برخی متغیرهای جمعیتشناختی
از نظر متغیرهای اصلی پژوهش ،از آزمون تحلیل واريانس چند متغیره (مانوا) استفاده گرديد.
قبل از آزمون مانوا ،آزمون همگنی يا برابری واريانس لوين انجام شد .با نگاهی به نتايج
جدول لوين (جدول  )8مشخص شد که بین دانشجويان در رشتههای علوم مهندسی ،علوم
پايه ،روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی از نظر استفاده از منابع اطالعاتی انسانی،

الکترونیکی و چاپی برای "رفع نیازهای اطالعاتی" و "روزآمدسازی اطالعات" تنها در سه
گروه علوم مهندسی ،علوم پايه و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد ،بهعبارتديگر در
اين سه گروه مقدار  Sigکمتر از  0/05است ،بنابراين واريانسهای خطاهای آنها با هم برابر
نیستند ،همچنین مقدار  Sigبرای دانشجويان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی از نظر

استفاده از منابع اطالعاتی انسانی ،الکترونیکی و چاپی برای "رفع نیازهای اطالعاتی" و

"روزآمدسازی اطالعات" باالتر از  0/05است ،بنابراين واريانس خطاهای آنها در
گروههای مختلف با هم برابر هستند .از نظر اسمتفاده از منمابع انسمانی بمین دانشمجويان علموم
انسممانی و فنممی  -مهندسممی تفمماوت معناداری وجممود دارد .دانشجويان فنمی  -مهندسمی
بما میمانگین  00/95نسمبت بمه دانشجويان علوم انسانی با میانگین  83/15از منابع اطالعاتی
انسانی شمامل اسمتادان و متخصصمان موضموعی ،بیشتر استفاده میکنند .دانشجويان فنی -
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مهندسی همچنین از نظمر استفاده از منابع انسانی با دانشجويان علوم پايه و روانشناسی و علوم
تربیتی تفاوت معناداری دارند .میانگین دانشجويان فنی  -مهندسمی  00/95در برابر میانگین
 88/13برای دانشجويان علوم پايه و  80/93برای روانشناسی و علوم تربیتی است.

درآمدی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...
جدول  .1نتایج آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسها
گروهها

F

Df1

Df2

Sig

دانشجويان علوم مهندسی

00/95

0

80

0/008

دانشجويان علوم پايه

88/13

0

80

0/001

دانشجويان علوم تربیتی و روانشناسی

80/93

0

80

0/538

دانشجويان علوم انسانی

83/15

0

80

0/089

در مقايسهی دانشجويان مجموعههای چهارگانه آموزشمی از نظر مواجهه با موانع و
مشکالت در فرايند اطالعيابی ،نیمز تفاوت معناداری میان دانشجويان مشماهده شمد .در
مقايسهی دانشجويان با توجه به جنسیت ،در استفاده از منابع اطالعاتی انسانی تفاوت
معناداری مشاهده شد .دانشجويان زن با میانگین  08/19در مقايسه با دانشجويان مرد با میانگین
 00/85از منابع اطالعاتی انسانی استفاده بیشتری میبرند .دانشجويان زن همچنین در
مواجهه با موانع و مشکالت در فرايند اطالعيابی بهطور معنیداری در سطح ()P <0/008
از دانشجويان مرد متفاوتاند ،زنان با موانع و مشکالت بیشتری مواجه هستند.
جدول  .0نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )(Manova
گروهها

SS

df

MS

F

Sig

زنان

33/801

8

931/005

08/19

0/008

مردان

30/590

8

301/005

00/85

0/008

بهمنظور تعیممین اولويممت اسممتفاده از منممابع اطالعاتی توسط دانشجويان بمرای رفمع
نیازهمای اطالعماتی خود ،از آزمون رتبهای فريدمن استفاده شمد .يافتهها نشمان میدهد که
و منابع انسانی با میانگین رتبه  8/18را ترجیح میدهند .تفاوت در رتبهها از نظر آماری معنمادار
اسمت p < 0/008( .و  df = 3و .)χ0 = 888/18
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جدول  .3میانگین رتبههای اولویــت اســتفاده از منــابع اطالعاتی توسﻂ دانشجویان بـرای رفـع
نیازهـای اطالعـاتی با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
منابع

میانگین رتبهها

منابع الکترونیکی

0/98

منابع چاپی

0/55

منابع انسانی

8/18

N

Chi-Square

888/18

081

df

3

Asymp.sig

0/008

همچنین يافتهها نشان میدهد کمه اولويمت اسمتفاده از منابع اطالعاتی برای

"روزآمدسازی اطالعمات" بمه ترتیمب منابع الکترونیکی بما میمانگین رتبمه  ،0/15منابع چماپی
با میمانگین رتبمه  0/33و منابع انسمانی بما میمانگین رتبمه  .0/03آزمون فريدمن نشان داد که
تفاوت ترتیمب رتبهها از نظر آماری معنمادار اسمت ( P <0/008و  df = 3و .)χ2 = 383/10
بهمنظور تعیمین اولويمت دانشجويان در چارچوب هر يک از منابع اطالعاتی سمهگانمه برای

"روزآمدسازی اطالعات" نیز از آزمون رتبهای فريمدمن استفاده شد .تحلیل يافتهها نشان
میدهد که دانشجويان به ترتیمب از منمابع الکترونیکمی ،منمابع چاپی و سپس منمابع انسمانی

(شمامل اسمتادان ،متخصصمان موضوعی ،دوستان و همکالسیها و غیره) همم بمرای "رفمع
نیازهای اطالعماتی" و همم بمرای "روزآمدسمازی اطالعمات" استفاده میکنند .تنموع،

گسمترهی زيماد ،تعمداد منمابع اطالعمماتی و سممرعت و سممهولت زيمماد اسممتفاده از منممابع
الکترونیکی و نفوذ اينترنت در میان دانشمجويان تحصمیالت تکمیلی میتواند دلیل اصلی
اختصاص دادن اولويت نخسمت به استفاده از منابع الکترونیکی توسط دانشجويان باشد.
جدول  .4میانگین رتبههای اولویـت اسـتفاده از منابع اطالعاتی برای "روزآمدسازی اطالعـات" با
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

۹٤

استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
منابع

میانگین رتبهها

منابع الکترونیکی

0/15

منابع چاپی

0/33

منابع انسانی

8/03

N

081

Chi-Square

383/10

df

3

درآمدی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...

دانشمجويان اهداف اطالعيابی خود را به ترتیب به شرح زير اعالم کردند :نوشتن

"پاياننامه و مقاله" با میمانگین رتبمه " ،0/38صممالحیت حرفممهای و علمممی" بمما میممانگین

رتبممه " ،0/35همگامی با پیشرفتهای جاری" با میمانگین رتبمه  ،0/33سپس "ارتقاء دانش
عمومی ،ارائمه مقالمه در همايشها يما کارگاهها و آممادگی بمرای کارهمای کالسمی و

آموزشمی" .آزمون فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر آمماری معنممادار اسممت

( P < 0/008و  df = 3و .)χ2 = 331/38
جدول  .5میانگین رتبههای اهداف اطالعیابی دانشجویان با استفاده از آزمون فریدمن
اهداف اطالعيابی

میانگین رتبهها

نوشتن پاياننامه و مقاله

0/38

صممالحیت حرفممهای و علمممی

0/35

همگامی با پیشرفتهای جاری

0/33

ارتقاء دانش عمومی ،ارائمه مقالمه در
همايشها يما کارگاهها و آممادگی بمرای

N

081

ChiSquare

331/38

df

3

Asymp.sig

0/008

8/03

کارهمای کالسمی و آموزشمی

همچنین در خصوص موانع و مشکالتی که دانشجويان در فرايند اطالعيابی با آن مواجمه

میشوند ،يافتهها سمه اولويت نخست دانشجويان را به ترتیب "پراکندگی اطالعات در
مکانهای بسیار مختلف" با میانگین رتبه " ،80/88گران بودن تهیممه منممابع اطالعمماتی" با

میممانگین رتبممه  88/81و "موجود نبودن آخرين اطالعمات" بما میمانگین رتبمه 88/81

دانستند .به دنبال آن ،ترتیب ساير موانع و مشمکالت عبمارت است از :دور از دسترس بودن
خدمات ،موانع زبانی ،نبمودن اطالعمات دربماره وجمود منمابع موجممود ،در دسممترس نبممودن
منممابع اطالعمماتی الکترونیکممی (مجممالت و پايگمماههای اطالعمماتی الکترونیکی) ،نبممودن
تکنیسین پشتیبانی فنی برای راهنممايی در اسمتفاده از منمابع الکترونیکی ،تعداد واحدهای
درسی خیلی زياد ،وجود انبموهی از اطالعات و مشکل انتخاب ،نداشتن دانش کمافی

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

اطالعات ،موجود نبمودن ممواد موردنیاز ،نداشتن مهارت کمافی کارکنمان کتابخانمه در ارائمه

کارکنمان کتابخانه در ارائه خدمات ،نداشتن وقت بمرای جستوجوی اطالعات ،نبودن
۹٥
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سختافزار يا نرمافزارهای رايانهای ،ساعات محدود باز بودن کتابخانه ،نداشتن مهارتهای
کافی کارکنان کتابخانه در ارائمه خمدمات ،نداشمتن دانمش يما مهمارت الزم دانشجو برای
استفاده از منابع الکترونیکی و نداشتن دانش يما مهارت الزم دانشجو برای استفاده از منمابع
چاپی کتابخانه .آزمون فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر آمماری معنادار است
( p <0/008و  df= 89و .)χ2= 333/11
جدول  .6میانگین رتبههای موانع و مشکالتی که دانشجویان در فرایند اطالعیابی با آن مواجـه میشوند
موانع و مشکالت دانشجويان در فرايند اطالعيابی

میانگین رتبهها

پراکندگی اطالعات در مکانهای بسیار مختلف

08/88

گران بودن تهیممه منممابع اطالعمماتی

88/81

موجود نبودن آخرين اطالعمات

88/81

ارتقاء دانش عمومی ،ارائمه مقالمه در همايشها يما کارگاهها
و آممادگی بمرای کارهمای کالسمی و آموزشمی

N

081

df Chi-Square

333/11

80

Asymp.sig

0/008

8/03

ديدگاه و اولويت دانشجويان درباره میزان سودمندی انواع فناوريهای اطالعاتی و

ارتباطی در کتابخانه به شرح زير است" :اينترنت" با میانگین رتبه " ،0/88پايگاههای

اطالعاتی و آرشیوهای الکترونیکی" با میانگین رتبه  0/38و "عملکرد رايانهها و سرورها"
با میانگین رتبه  .0/03به دنبال آن " ،امکانات تهیه فتوکپی ،آنتندهی و امکان استفاده از
موبايل ،ديجیتالی کردن منابع اطالعاتی و در آخر " ارتباطات و تجهیزات آن شامل تلفن

و فکس" .آزمون رتبهای فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر آماری معنادار است
( P< 0/008و  df = 4و .)χ2=380/059
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۹٦

جدول  .7میانگین رتبههای دیدگاه و اولویت دانشجویان درباره میزان سودمندی انواع فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه با استفاده از آزمون فریدمن
اهداف اطالعيابی

میانگین رتبهها

اينترنت

0/88

پايگاههای اطالعاتی و آرشیوهای الکترونیکی

0/38

عملکرد رايانهها و سرورها

0/03

N

081

df Chi-Square

380/059

3

Asymp.sig
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میانگین رتبهها

اهداف اطالعيابی
امکانات تهیه فتوکپی ،آنتندهی و امکان استفاده از
موبايل ،ديجیتالی کردن منابع اطالعاتی

" ارتباطات و تجهیزات آن شامل تلفن و فکس

N

df Chi-Square

Asymp.sig

0/35
0/08

در مورد نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کاهش مراجعه دانشجويان به کتابخانه،
نتايج نشان داد که  00نفر ( ،)% 1/9معتقدند اين فناوریها  30درصمد 01 ،نفر (30 )8/38
درصممد 18 ،نفر ( 50 )03/85درصد 800 ،نفر ( 90 )%30/01درصد 35 ،نفر ( )%85/80به
میزان  800درصد ،مراجعه آنان به کتابخانه را کاهش داده اسمت .در ضمن 81 ،نفر ()5/31
به اين پرسمش پاسمخ ندادنمد .بهاينترتیب ،اکثريت پاسخدهندگان ( )% 91/58بر اين باورند
که اين فناوریها بین  50تا  800درصد مراجعه آنان بمه کتابخانمه را کاهش داده است .اين
ارقام قابلتأمل و زنگ هشیاری برای مسئوالن و کتابداران برای اسمتقبال از ايمن فناوریها و
در اختیار گرفتن آنها بمرای بهمرهوری همر چمه بیشمتر از منمابع اطالعاتی هستند .اين جبر زمان
است و گريمز از آن يما بیتفاوتی نسبت به اين پديده حاصلی جز پشیمانی نخواهد داشت.
جدول  .8درصد پاسخگویی افراد در مورد میزان نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کاهش
مراجعه دانشجویان به کتابخانه
 00نفر

1 /9

%30

 01نفر

8/38

%30

 18نفر

03/85

%50

 800نفر

30/01

%90

 35نفر

85/80

%800

 81نفر

5/31

%0

 081نفر :تعداد کل

91/58

همچنین در خصوص اولويت دريافت کممک از کتابداران در فرايند اطالعيابی ،نتايج
نشان داد که ترتیب سه مورد نخست چنمین اسمت :جايمابی کتابها يما اسمناد در کتابخانه با
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تعداد

تعداد افراد به درصد

درصد نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی

میانگین رتبه  ،3/09جستوجوی هرگونه اطالعات با میانگین رتبه  0/83و اسمتفاده از
۹۷
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کتابهای مرجع پیوسته با میانگین رتبه  .0/51به دنبال اين سه مورد ،ترتیب موارد دريافت
کمک از کتابداران به شمرح زيمر اسمت :جايممابی نشممريات جمماری در کتابخانممه ،تهیممه
اطالعممات کتابشناختی رايانهای ،استفاده از فهرست کتابخانهای اوپمک و در آخر استفاده از
فهرست چماپی کتابخانمه .آزممون رتبمهای فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر
آماری معناداراست ( P< 0/008و df = 3و .)χ2 = 308/139
جدول  .9میانگین رتبههای اولویت دریافت کمـک از کتابداران در فرایند اطالعیابی
اولويت دريافت کممک از کتابداران در فرايند
اطالعيابی

میانگین رتبهها

جستوجوی هرگونه اطالعات

0/83

اسمتفاده از کتابهای مرجع پیوسته

0/51

جايممابی نشممريات جمماری در کتابخانممه

0/03

تهیممه اطالعممات کتابشناختی رايانهای

0/35

استفاده از فهرست کتابخانهای اوپمک

0/98

فهرست چماپی کتابخانمه

0/15

N

081

Chi-Square

308/139

df

3

Asymp.sig

0/008

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش رفتار اطالعيابی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شیراز و رويکرد آنها در استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی ،چاپی و انسانی موردبررسی
قرار گرفت .نتايج نشان میدهد بین دانشجويان در رشتههای علوم مهندسی ،علوم پايه،
روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی از نظر استفاده از منابع اطالعاتی انسانی ،الکترونیکی
و چاپی برای "رفع نیازهای اطالعاتی" و "روزآمدسازی اطالعات" تنها در سه گروه علوم
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مهندسی ،علوم پايه و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد و برای دانشجويان در رشته
روانشناسی و علوم تربیتی از نظر استفاده از منابع اطالعاتی انسانی ،الکترونیکی و چاپی برای

"رفع نیازهای اطالعاتی" و "روزآمدسازی اطالعات" تفاوت معنادار وجود ندارد .همچنین
از نظر اسمتفاده از منمابع انسمانی بمین دانشمجويان علموم انسممانی و فنممی -مهندسممی تفمماوت
معناداری وجممود دارد .دانشجويان فنمی -مهندسمی نسمبت بمه دانشجويان علوم انسانی از

۹۸
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منابع اطالعاتی انسانی (شمامل اسمتادان و متخصصمان موضموعی) بیشتر استفاده میکنند.
همچنین نتايج نشان داد که دانشجويان فنی -مهندسی از نظمر استفاده از منابع انسانی با
دانشجويان علوم پايه و روانشناسی و علوم تربیتی نیز تفاوت معناداری دارند .در پژوهشهای
جوکمار و نعیممی ،)8319( ،سیفیملکی و عبگهی ()8380؛ جاللی ديزجی و پروينمی،
( )8380و صممیمینمژاد و زنمديان ( ،)8388نیز تفاوت در رفتار اطالعيابی و روشهمای
جستوجوی اطالعات در میان دانشمجويان تحصمیالت تکمیلمی دانشکدهها و گروههای
آموزشی مختلف گزارش شمده اسمت.
در مقايسهی دانشجويان مجموعههای چهارگانه آموزشمی از نظر مواجهه با موانع و
مشکالت در فرايند اطالعيابی ،نیمز تفاوت معناداری میان دانشجويان مشماهده شمد .اين يافته
همچنین با يافتههای ان واگوو ( )0080همسو است .وی به اين نتیجه رسید که دانشجويان
کارشناسی ارشد رشته هنر بیشتر از دانشجويان رشته مهندسی به کتابخانه و کتابداران مراجعه
میکنند.
در مقايسهی دانشجويان با توجه به جنسیت ،در استفاده از منابع اطالعاتی انسانی تفاوت
معناداری مشاهده شد .دانشجويان زن در مقايسه با دانشجويان مرد از منابع اطالعاتی انسانی
استفاده بیشتری میبرند .دانشجويان زن همچنین در مواجهه با موانع و مشکالت در فرايند
اطالعيابی بهطور معنیداری از دانشجويان مرد متفاوتاند ،زنان با موانع و مشکالت بیشتری
مواجه هستند .نقش جنسیت در کل رفتار اطالعاتی و ازجمله رفتار اطالعيابی توسط
پژوهشگران بسیاری مطالعه و نتايج آن مبنی بر وجود تفاوت در ابعاد مختلف رفتار
اطالعيابی گزارش شده است .ازجمله میتوان به پژوهشهای )آستین رووا و شوشول،
و اک )0083( 8در خارج از کشور و پژوهشهای سوختانلو ،موحد و رضوانفر (،)8318
نارمنجی و نوکاريزی ( )8318و پروينی ( )8311در داخل اشاره نمود.

1. Ek
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 ، (0009مغفرت و استاک ( ،)0080لیم و کوان ( ،)0080هالدر ،ری و چاکرابارتی ()0080
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همچنین يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دانشجويان به ترتیب ،منابع الکترونیکی،
منابع چاپی و منابع انسانی را ترجیح میدهند .تفاوت در رتبهها از نظر آماری معنمادار اسمت
که اين يافته با يافته پژوهشهای ملکیان ( ،)8311عبادیفرد آذر ،اسممکروچی ،کمماهويی و
ابوالحسممنی ( )8318و جمموالهی ،طباطبايی و خادمی کالنتری ( )8383همخوانی دارد.

اولويمت اسمتفاده از منابع اطالعاتی برای "روزآمدسازی اطالعمات" بمه ترتیمب منابع

الکترونیکی ،منابع چماپی و منابع انسمانی بوده است .آزمون فريدمن نشان داد که تفاوت
ترتیمب رتبهها از نظر آماری معنمادار اسمت .اين يافته با يافتههای جورج و همکاران ()0001
آستین ،رووا و شوشممول ( )0009جمموالهی ،طباطبممايی و خادمی کالنتری ()8383
همخوانی دارد .بهمنظور تعیمین اولويمت دانشجويان در چارچوب هر يک از منابع اطالعاتی
سمهگانمه برای "روزآمدسازی اطالعات" نیز از آزمون رتبهای فريمدمن استفاده شد.

تحلیل يافتهها نشان میدهد که دانشجويان به ترتیمب از منمابع الکترونیکمی ،منمابع چاپی
و سپس منمابع انسمانی (شمامل اسمتادان ،متخصصمان موضوعی ،دوستان و همکالسیها و

غیره) همم بمرای "رفمع نیازهای اطالعماتی" و همم بمرای "روزآمدسمازی اطالعمات" استفاده
میکنند .تنموع ،گسمترهی زيماد ،تعمداد منمابع اطالعمماتی و سممرعت و سممهولت زيمماد

اسممتفاده از منممابع الکترونیکی و نفوذ اينترنت در میان دانشمجويان تحصمیالت تکمیلی
میتواند دلیل اصلی اختصاص دادن اولويت نخسمت به استفاده از منابع الکترونیکی توسط
دانشجويان باشد.
از میمان همدف ممورد پرسمش ،دانشمجويان اهداف اطالعيابی خود را به ترتیب به شرح

زير اعالم کردند :نوشتن "پاياننامه و مقاله"" ،صممالحیت حرفممهای و علمممی"" ،همگامی
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۰۰۰

با پیشرفتهای جاری" ،سپس "ارتقاء دانش عمومی ،ارائمه مقالمه در همايشها يما کارگاهها

و آممادگی بمرای کارهمای کالسمی و آموزشمی" .آزمون فريدمن نشان داد که تفاوت بین

رتبهها از نظر آمماری معنممادار اسممت .اين يافته با يافتههای جوکار و نعیمی ( ،)8319واعظی
و نورافروز ( ،)8311قوام ( ،)8388معمارباشی و زمانی میاندشتی ( ،)8380در يک راستا
است.

درآمدی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...

در خصوص موانع و مشکالتی که دانشجويان در فرايند اطالعيابی با آن مواجمه میشوند،

يافتهها سمه اولويت نخست دانشجويان را به ترتیب "پراکندگی اطالعات در مکانهای بسیار
مختلف"" ،گران بودن تهیممه منممابع اطالعمماتی" و "موجود نبودن آخرين اطالعمات"

دانستند .به دنبال آن ،ترتیب ساير موانع و مشمکالت عبمارت است از :دور از دسترس بودن
اطالعات ،موجود نبمودن ممواد موردنیاز ،نداشتن مهارت کمافی کارکنمان کتابخانمه در ارائمه
خدمات ،موانع زبانی ،نبمودن اطالعمات دربماره وجمود منمابع موجممود ،در دسممترس نبممودن
منممابع اطالعمماتی الکترونیکممی (مجممالت و پايگمماههای اطالعمماتی الکترونیکی) ،نبممودن
تکنیسین پشتیبانی فنی برای راهنممايی در اسمتفاده از منمابع الکترونیکی ،تعداد واحدهای
درسی خیلی زياد ،وجود انبموهی از اطالعات و مشکل انتخاب ،نداشتن دانش کمافی
کارکنمان کتابخانه در ارائه خدمات ،نداشتن وقت بمرای جستوجوی اطالعات ،نبودن
سختافزار يا نرمافزارهای رايانهای ،ساعات محدود باز بودن کتابخانه ،نداشتن مهارتهای
کافی کارکنان کتابخانه در ارائمه خمدمات ،نداشمتن دانمش يما مهمارت الزم دانشجو برای
استفاده از منابع الکترونیکی و نداشتن دانش يما مهارت الزم دانشجو برای استفاده از منمابع
چاپی کتابخانه .آزمون فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر آمماری معنادار است.
يافتههای پژوهش حاضر از نظر پراکنده بودن اطالعات و موجود نبودن اطالعات در کتابخانه
و نیز فقدان دانش و مهارت کافی دانشجويان جهت استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی با
يافتههای طاهرزاده موسويان ،رجبمی و بیگممدلی ( ،)8388درزی ()8380؛ نصیری ()8311؛
پروينی و جاللی ديزجی ( ،)8380خسروجردی و ايرانشاهی ( )8311و زينالی و مهدوی
( )8383و منصوريان و سنگری ( )8385همخمموانی دارد.
ارتباطی در کتابخانه به شرح زير است" :اينترنت"" ،پايگاههای اطالعاتی و آرشیوهای
الکترونیکی" و "عملکرد رايانهها و سرورها" .به دنبال آن " ،امکانات تهیه فتوکپی،

آنتندهی و امکان استفاده از موبايل ،ديجیتالی کردن منابع اطالعاتی و در آخر " ارتباطات

و تجهیزات آن شامل تلفن و فکس" .آزمون رتبهای فريدمن نشان داد که تفاوت بین
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ديدگاه و اولويت دانشجويان درباره میزان سودمندی انواع فناوریهای اطالعاتی و

رتبهها از نظر آماری معنادار است.
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در مورد نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کاهش مراجعه دانشجويان به کتابخانه،
نتايج نشان داد که اکثريت پاسخدهندگان ( )% 91/58بر اين باورند که اين فناوریها بین 50
تا  800درصد مراجعه آنان بمه کتابخانمه را کاهش داده است .اين ارقام قابلتأمل و زنگ
هشیاری برای مسئوالن و کتابداران برای اسمتقبال از ايمن فناوریها و در اختیار گرفتن آنها
بمرای بهمرهوری همر چمه بیشمتر از منمابع اطالعاتی هستند .اين جبر زمان است و گريمز از آن
يما بیتفاوتی نسبت به اين پديده حاصلی جز پشیمانی نخواهد داشت.
در خصوص اولويت دريافت کممک از کتابداران در فرايند اطالعيابی ،نتايج نشان داد

که بیشترين موارد دريافت کمک از کتابداران توسط دانشجويان به ترتیب در مواقع "جايمابی

کتابها يما اسمناد در کتابخانه"" ،جستوجوی هرگونه اطالعات" و "اسمتفاده از کتابهای

مرجع پیوسته" صورت گرفته است .به دنبال اين سه مورد ،ترتیب موارد دريافت کمک از

کتابداران به شمرح زيمر اسمت :جايممابی نشممريات جمماری در کتابخانممه ،تهیممه اطالعممات
کتابشناختی رايانهای ،استفاده از فهرست کتابخانهای اوپمک و در آخر استفاده از فهرست
چماپی کتابخانمه .آزممون رتبمهای فريدمن نشان داد که تفاوت بین رتبهها از نظر آماری
معناداراست .جورج و همکاران ( ،)0001به درخواست کمک از کتابداران توسمط
دانشمجويان اشاره داشتهاند .آستین رووا و شوشمول ( )0009نیمز دريافتنمد کممه دانشممجويان
زن و مممرد در دانشگاههای اسمملواکی از کتابداران کممک میگرفتند و زنمان بمیشتمر از
ممردان از کتابداران درخواست کمک میکردند.
به نظر میرسد کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز در زمینمه اطالعرسانی
در خصوص منمابع اطالعماتی جديمد ،بهخوبی عمل نمیکند .ضرورت دارد کتابخانه از طريق
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تهیه تازههای کتابخانمه ،خبرنامممه ،برپايی نمايشگاه از کتابهای تازه خريداریشده ،پورتال
دانشگاه و ساير ابزارهای اطالعرسانی جامعه تحت پوشش خود را از تهیمه و دريافمت
کتابهای جديد باخبر سازند .با بررسی يافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که علیرغم
حضور و در دسمترس بمودن استادان در محیط دانشگاه ،دانشجويان فرصت کمتری بمرای
مراجعه به اين منبع اطالعاتی و مشورت و اطالعيابی از ايمن طريق را دارند .رشد بیشازحد
و نامعقول تعداد دانشمجويان ورودی ،بهويژه در مقماطع کارشناسمی ارشمد و دکتمری ،در

۰۰۲
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مقايسه با تعداد کم استادان ،مجال کافی برای حضور بیشتر و تعامل کافی با دانشجويان و
کمک به آنان در مورد نیازهمای اطالعاتی تخصصی ،باقی نمیگذارد .بر اساس پاسخهای
مراجعان ورود فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و منابع الکترونیکی و مجازی سهم بسزايی
در کاهش مراجعه به کتابخانه دارد.
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که پارادايم تغییر از منابع چاپی به الکترونیکی و تغییمر در
شرايط تولید ،تهیه و اشماعه اطالعمات بمر تغییرات رفتاری کاربران ،تأتیرگذار است .هدف
کتابخانه ارائمه خمدمات بمه جامعمه تحت پوشش است و اين فناوریها ،نیل به اين همدف را
آسانتر کردهاند (بیگدلی و همکاران .)8383 ،از میان  81مشکل و مانع برشمرده شده،
دانشجويان اولويمت نخست را به پراکندگی اطالعات در مکانهای بسیار مختلف دادند.
گران بودن تهیه منابع اطالعاتی و بهويژه منابع خارجی که برای دوره دکتری بسیار واجمد
اهمیمت اسمت و موجمود نبودن آخرين اطالعات ،در ردههای دوم و سموم قمرار دارنمد .موانع
زبانی و نبودن اطالعات درباره منابع موجمود ،در رتبههای هفتم و هشتم قرار دارند .در
بسمیاری از پژوهشهای پیشین ازجمله نصیری ( )8311مشمکل زبان خارجی در درجه اهمیت
باالتری قرار داشته است .ضعف دانشجو از نظر داشتن دانش يا مهارت الزم برای اسمتفاده از
منابع اطالعاتی الکترونیکی و چاپی ،در رتبههای هفمدهم و هجدهم قرار دارند .موجمود
نبمودن بسممیاری از پايگاههای تخصصممی موردنیاز ،پراکنممدگی اطالعممات تخصصممی
موردنیمماز در پايگاههای اطالعمماتی گوناگون و لزوم اتصال و اشمتراک بمه پايگاههای متعمدد
و صرف انرژی و وقت زيماد بمرای جستوجو و دسمتیابی بمه اطالعات موردنیاز ،فاصله
فیزيکمی کتابخانمههما در محوطمه دانشگاه ،دشواری استفاده دانشجو از منابع ساير دانشکدهها،
برای دسترسی به منابع اطالعاتی و رفع نیازهای اطالعاتی آنان است .همچنین به نظر میرسد
دانشجويان با نظام ردهبندی کتابخانه و چیدمان کتابها آشنايی کافی ندارند و با وجود
استفاده زيماد از اينترنت ،احتماالً روشهمای علممی جستوجو در منمابع الکترونیکی و منابع
چاپی را بهخوبی نمیدانند .يکی ديگمر از مشکالت دانشجويان که موجب ياریطلبی از
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سرعت کند اينترنت يا قطع گاهبهگاه آن ،موانع اصلی پیش روی دانشممجويان موردمطالعه

کتابداران میشود ،آشنا نبودن دانشجويان با اجزای اطالعات کتابشمناختی و چگونگی تهیه
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سیاههای از اطالعات کتابشناختی دربمارهی موضوع موردتحقیق خود است .ضرورت دارد
کتابداران در برنامههای رسمی آموزشی خود و نیمز بما تهیمه بروشمورهای ساده و کوتاه و با
ذکر نمونه دانشمجويان را در بمدو ورود ،بما اطالعات کتابشمناختی و چگمونگی تهیمه
کتابشناسمی آشمنا سممازند .بممرای اسممتفاده بهینممه از برگردانهای چمماپی و الکترونیکی نیز
آموزش مورداشاره ،میتواند مفید واقع شود.
يکی ديگر از راههای ارائه خدمات اطالعاتی مطلوب به دانشجويان تهیه و معرفی
ابزارهای کتابشناختی بهمنظور آگماه سماختن دانشجويان از منابع اطالعاتی موجمود در
کتابخانمه يما قابلدسترسی از طريق کتابخانه است .بهطورکلی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد
شیراز از اين نظر بسمیار ضمعیف عممل میکند ،اگرچه تهیه چنین ابزاری بسیار سماده و
کمهزينه است و امکان فراهم آوری و اطالعرسانی به دانشجويان وجود دارد .ازآنجايیکه
نخستین همدف دانشمجويان تحصمیالت تکمیلی از اطالعيابی نوشتن "پاياننامه و مقاله"

است ،نظام آموزشی واحدی و قطعی بودن ضرورت نوشتن پايمانناممه و مقاله برای اخذ
مدرک تخصصمی ،داليمل اصملی اختصماص دادن رتبه نخست به اين هدف است ،سماير
اهمداف از قبیمل ارتقاء صالحیت حرفهای و علمی ،همگامی با پیشمرفتهمای جاری ،ارتقاء
دانش عمومی و ارائه مقاله در همايشها نیز در راستای هدف نخست است .نتیجهگیری کلی
اين است که سرشت اصملی حرفمه کتابداری يعنی خدمات ،همچنان پايدار باقی است ،اما
روش و ابزارهای اشاعه اطالعات ،دسمتخوش رشمد و تحموالت شديد اسمت .سموق دادن
کتابخانمههما بمه اسمتفاده از منمابع الکترونیکی و بهتبع آن ،اشاعه خدمات الکترونیکی بمه
يمک امر حیاتی برای کتابخانهها تبديل شده است و در حقیقت راز بقای آنهاست .کتابداران
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

بايد رفتار اطالعيابی کاربران را بهدرستی درک و خدمات خود را مهندسی دوباره کنند و
خمدمات اطالعماتی را بهطور اتربخشی فراهم آورند .نتمايج تحقیمق حاضمر نشمان میدهد که
کماربران در سمطح دانشمجويان دوره تحصمیالت تکمیلی نسبت به آموزش استفاده از
اطالعات پیوسته ،نگرش مثبت و به آن نیاز دارند .کتابداران بما روزآمدسمازی دانمش و
مهارتهای خود ،غنیسازی و روزآمد کردن محتوای برنامه آموزش خود و ارائه خدمات
بهتر ،میتوانند نگمرش مثبمت کاربران را تقويت کرده ،میمزان اسمتفاده از منمابع و خمدمات

۰۰٤
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اطالعاتی را افزايش دهند و درنهايت باعث ارتقاء جايگماه حرفمهای و اجتماعی خود شوند.
در خاتمه به ارائه پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش حاضر میپردازيم.
 با توجه به مشکالت پیش روی دانشجويان در پیدا کردن و جايابی منابع ازجملهپراکندگی منابع در مکانهای گوناگون الزم است ابزارهای کتابشناختی و منابع رديف
دوم و سوم تهیه و به دانشجويان ارائه گردد.
 با توجه به فقدان نیروی آموزشديده و متخصص در امر راهنمايی دانشجويان جهتاستفاده از منابع الکترونیک و نداشتن دانش کافی دانشجويان برای استفاده از منابع چاپی و
الکترونیکی الزم است کتابداران با برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجويان را در امر
فراگیری اين منابع ياری نمايند.
 با توجه به لزوم تخصص و آشنايی کتابداران با منابع و مراجع الکترونیک و چاپی الزماست کتابخانهها با برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای آموزش ضمن خدمت ويژه
کتابداران نسبت به غنیسازی و بهروزرسانی دانش کتابداران اقدام نمايند.
 الزم است کتابداران امکان دسترسی دانشجويان را با انواع منابع اعم از چاپی والکترونیکی فراهم نموده و طی برگزاری کارگاههای آموزشی نسبت به افزايش و غنیسازی
معلومات و بهروزرسانی مستمر محتوای برنامههای آموزشی کاربران و مراجعان اقدام نمايند.
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