
 

 

یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و درآمدی بر رفتار اطالع

  یکیالکتروندر استفاده از منابع اطالعاتی  هاآنرویکرد 

 مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز()

 2آبادییفشرید رضایی سع، 1ناهید خوشیان

 شناسیمطالعات دانش

 881تا  11ص ، 81بهار ، 81شماره ، پنجمسال 

 08/89/89تاريخ دريافت: 

 18/88/81تاريخ پذيرش: 
 چکیده

صیالت ی دانشجويان تحدهی و استفادهيابی و چگونگی اولويتهدف از پژوهش حاضر شناسايی رفتار اطالع
 ننشجويادا شناختیجمعیت یيژگیهاو برخی نقش شناسايیو نابع اطالعاتی تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز از م

نفر از  081. جامعه پژوهش بودروش پژوهش پیمايشی  .بود طالعاتیا منابعاز  دهستفاو ا يابیاطالعد مينافردر 
ای نسبی گیری تصادفی طبقهکه به روش نمونه بودندتحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز  ياندانشجو

ک آمار ها به کمداده وتحلیلتجزيه. بوده است ساختهمحققها پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده
که دانشجويان  دادهای پژوهش نشان يافته صورت گرفت. SPSSافزار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم

، ونیکیستفاده را به ترتیب از منابع الکتربرای رفع نیازهای اطالعاتی و روزآمدسازی اطالعات خود بیشترين ا
 کاهشدر  تباطیو ار طالعاتیاهای فناوریکه  معتقدند یموردبررس ادفرا کثرا. داشتندو سپس انسانی  چاپی
 دنامسا يا هاکتابجايابی  ایبر نخست یمرحلهدر  ارانکتابداز  نناآ .ستا شتهدا نقش کتابخانه به نناآ جعهامر
 کندگیاپرمشکالتی مانند  يابی بااطالعيند افردر  ننشجويادا .طلبندیم کمک تطالعاا یوجوجستو 
 تطالعاا خرينآ دننبو دموجوو  طالعاتیا منابع تهیه دنبو انرمگ، فممختل ریامبس یهامکان در تطالعاا

های اطالعاتی و ارتباطی بر میزان مراجعه حضوری دانشجويان به رغم گسترش فناوریبه .بودند جهامو
عامل  ،. متنوع بودن اهداف کسب اطالعاتبود مورداستفادهتمامی انواع منابع اطالعاتی همچنان ، شگاهدان

شخص کرده منیاز اطالعاتی خود منبع اطالعاتی را  برحسبو دانشجويان  بودکننده نوع منبع اطالعاتی تعیین
 د.کردنو از آن استفاده می

منابع  ،یابیفرایند اطالع، یابیرفتار اطالع ،دانشجویان تحصیالت تکمیلیکلیدی:  هایهواژ

 اطالعاتی
                                                           

8.  کارمند شرکت سبوی دانش دانشگاه الزهرا،  ،گروه علم اطالعات و دانش شناسیدانشجوی دکتری

nkhooshian@gmail.com 

 srezaei@alzahra.ac.irدانشگاه الزهرا،  ،استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی .0
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 مقدمه

اطالعات و استفاده از آن جزء الينفک زندگی بشر است و انسان همواره به دنبال فراگیری 

بهسازی و ارتقاء  منظوربهاطالعات و دانش  کارگیریبههای جديد کسب و ها و شیوهروش

نیازهای اطالعاتی آنان موضوعی بسیار حائز لذا شناخت کاربران و ، استزندگی خويش 

و فرايند  (Information behavior)يابی های مطالعاتی رفتار اطالعاهمیت بوده و از حوزه

يابی خود محرک نیاز است. رفتار اطالع (Information-seeking process) یابياطالع

یرند در حال تغی سرعتبهکه های اطالعاتی و ارتباطی اطالعاتی است. از سوی ديگر فناوری

 های سنتی جستجو و بازيابی اطالعات دستخوشيابی افراد را در مقايسه با شیوهرفتار اطالع

ه کثرت يابی کاربران و با توجه بشناخت رفتار اطالع ضرورتبهبنا ، روازايناند. تغییر قرار داده

ژوهش ادمیک و دانشگاهی در اين پهای آکاستفاده از منابع الکترونیکی و ديجیتالی در محیط

بر آن شديم تا به چگونگی تعامل دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد 

نیز تعیین موانع و مشکالت کاربران در  و نسانیا منابع، چاپی منابع، نیکیولکترا منابع باشیراز 

 و انزيربرنامه ایرمب را راه، دوموج عیتمضوضمن ترسیم  امت، يابی بپردازيمطی فرايند اطالع

يم. زسا ترارهمو آموزش عالی مؤسساتها و هنشگادر دا طالعاتیا تخدما رندگانیگمیتصم

های اطالعاتی و ارتباطی مسئله پرداختن به ابعاد گوناگون با توجه به ظهور گسترده فناوری

 تمسا نميا رمحاض هشوژمپ صلیا ئلهمسيابی دانشجويان بسیار حائز اهمیت است. رفتار اطالع

در  هگامنشدا ينا تکمیلی تتحصیال ننشجويادا توسط طالعاتیا منابع بنتخاات ملوياو همک

 .تمسا همچگون تعااطال زیمدساروزآنیز و طالعاتی ا یامهزنیا عمفر ایرمب یابياطالع دمينافر

گی چگونو  يابیاطالعد مينافر ايیمشناس، رمحاض هشوژمصلی پا فهد، ستارا همیندر 

بع اممناز  آزاد شیراز هگامنشدا تکمیلی تتحصیال نجويامنشی دادهستفااو  دهیاولويت

 يابیاطالع يندافردر  ننشجوياداجمعیتشناختی  یيژگیهاوبرخی  نقش شناسايیو  طالعاتیا

 تواندیمآن  یهاافتهي همک ستا يندر احاضر تحقیق  همیتا .است یاطالعات منابعاز  دهستفاا و

 شناخت و کسب ئهارا مورداستفاده اتیمطالعا ابعممن تملوياز او نیمشرو ويرمتص ضمن ارائه

 ارانکتابد ازجمله اندرکاراندست ایرمايی بمهدهنمور نجويامنشدا يابیاطالع رفتااز ر یترقیدق
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تر اقدام نمايند. در ادامه مروری عمتنو تر وبیش، بهتر تخدما همئارا به نندابتو نناآ تا هدد ئهارا

 در اين حوزه انجام شده است. قبالًهايی که داريم بر پژوهش

ی تحت جامعه نش مقدماتینشان داد که دا (8111) زهای پژوهش واعظی و نورافرويافته

ده تفامسابیشترين و ست احد متوسط باالتر ودی از ا حدمط تمت فقمينترنی امینهدر ز پوشش

که ن داد نتايج همچنین نشاد. گیرمیرت صوه کدمنشل و دازممندر ب مه ترتیمت بمينترناز ا

 موردبررسی یجامعهکثريت ابین در نیک ولکترا ابعممنو ت مينترنده از اتفامسف اهد ترينمهم

ست اشناسايی منابع تخصصی و  تخصصیت امطالعدن ارمد کممروزآ، یمهشوپژی اهمتفعالی

 .اندداشتهده را ستفااشترين تن کامل بیممدارای اتی مطالعهای اهپايگا، رين منظوای اکه بر

پست ده از ستفاه اشنايی با نحوآمینه دريافتند که در ز (8180) عبگهیسیفی ملکی و 

ده از ستفاا، مورداستفادهر موتوع نو، فالينآ صورتبهينترنت ده از استفاا، الکترونیک

وه گردو  ينترنت بینده از استفای اگیردچگونگی ياو جستجو ی هارموتواز بهینه ی هادهبررا

د بعان داد در انتايج نشا همچنیند دارد. جوداری ومعناوت فنی مهندسی تفاو نسانی م اعلو

 یابيبازدر مینه موفقیت در زينترنتی ا هایآدرسشنايی با آ، گبالازی وندادر راهنايی اتو

تی ينترناشنايی با منابع ه آنحوو موسیقی و فیلم ه ينترنت جهت مشاهدده از استفاا، اطالعات

 .اردندد جوداری ومعناوت تفاوه گردو بین 

معلوم شد که بیشترين انگیزه دانشجويان دانشگاه آزاد  (8111) در پژوهش نصیری

استفاده از منابع ، کسب اطالعات عمومی، وجوی اطالعاتاسالمی واحد بهبهان از جست

کسب  و سپس به ترتیب روزآمد ساختن اطالعات و هایپژوهشاطالعاتی جهت انجام 

اطالعات تخصصی است و استفاده از منابع رسمی کسب اطالعات بیشتر از منابع غیررسمی 

 .دردازنپاست. عالوه بر اين دانشجويان به استفاده از منابع چاپی بیش از منابع غیرچاپی می

ر فتاربین حاکی از آن است که ( 8111)نتايج پژوهش خسروجردی و ايرانشاهی 

بین د دارد. جوومثبتی دار و بطۀ معنارا طورکلیبها مهآنش پیشین ناد و دافراجويی عطالا

ه شاهدمی مممثبتدار و اممعنطه برانیز اد فرانش پیشین د دابعاو اويی مجعطالر افتاد ربعاابرخی 

ر فتاد ربعااز اکه  «نش پیشینداتأيید »و  «هندزدارعامل با عنوانبهن ماز»ی متغیرها ینما بمما، شد
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ين نتايج با اد. ممآت مسده مهمبستگی منفی ب، نش پیشینداصلی د ابعاابا  جويی هستندعطالا

 .ستر اگازا ناسامهاز آنی ما برخمبر و گازامس، شینمپی هایپژوهشنتايج ای از رهپا

مبنی بر اينکه اکثر دانشجويان توانمندی استفاده از منابع  درزی فرضیه پژوهشهمچنین 

رگزاری الزم است نسبت به ببر پايه آن و  نگرفتقرار  دیيتأمورد ، اطالعاتی پیوسته دارند

تجو راهبردهای جس و های آموزشی در زمینه استفاده از منابع اطالعاتی پیوسته و ابزارهادوره

سته از منابع اطالعاتی پیو مؤترافزايش امکانات دانشگاه جهت استفاده  همچنیناقدام شود. 

 .(8188، درزی) شودپیشنهاد می

دانشجويان تحصیالت نشان داد که  (8118) های پژوهش نارمنجی و نوکاريزیيافته

های خويش هنامهای بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح تحقیق پايانتکمیلی دانشگاه

های را با تفاوت 8اطالعات کولثاو یوجوجستدر الگوی فراگرد  ذکرشدههمان مراحل 

های متناظر با مراحل موجود در الگوی کولثاو ديشهجزئی طی کرده و تقريباً احساسات و ان

مچنین هو بین دانشجويان مرد و زن  طورکلیبهنتايج همچنین نشان داد که  .انددادهرا نشان 

و  فنی و مهندسی، علوم پايه، های تحصیلی مختلف )علوم انسانیبین دانشجويان حوزه

 وجویل مختلف فراگرد جستهای حاکم بر مراحاحساسات و انديشه ازنظر کشاورزی(

ه توان نتیجه گرفت که الگوی کولثاو ببنابراين می و اطالعات تفاوت معناداری وجود ندارد

 های تحصیلی و برای هر دوجنسیت و حوزه تحصیلی خاصی وابسته نیست و در همه حوزه

 .جنسیت مرد و زن قابل کاربرد است

دهد اهداف دانشجويان از نشان میدر بخش کمی  (8111) نامه پروينینتايج پايان

 ،اطالعات روزآمد دسترسی به، به ترتیب مورداستفادهوجوی اطالعات و منابع جست

کاوش در شبکه جهانی وب و مدارک علمی معروف است. نتايج ، هانامههينماها و نامهمقاله

ا و هبا روشدهد بین میزان آشنايی دانشجويان های ارائه شده هم نشان میدر بخش فرضیه

 بین میزان آشنايی، وجو رابطه معنادار و از نوع مستقیم و مثبت وجود داردابزارهای جست

ت رابطه معنادار از نوع مستقیم و مثب هاآنرسانی انواع منابع وب و رفتار اطالع دانشجويان با

                                                           

1. Kuhlthau 
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، جووهای مختلف در سطوح جستدانشجويان با رشته یابيرفتار اطالعو بین  وجود دارد

 ،های مهندسی عمراندستیابی و پردازش اختالف معناداری وجود دارد. دانشجويان رشته

ادبیات انگلیسی و ، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی کشاورزی

یات هايی چون ادبيابی اما دانشجويان رشتهدر باالترين سطح رفتار اطالع یشناسستيز

يابی عترين سطح رفتار اطالو ادبیات عرب در پايین یدنبتیترب، علوم کشاورزی، فارسی

ر و يابی دانشجويان دختچنین مشخص کرد بین رفتار اطالعها همقرار دارند. آزمون فرضیه

یابی و دست، وجوجستوب در سطوح  درپسر تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه 

ر انشجويان دختر باالتر از سطح رفتايابی دپردازش اختالف وجود دارد و سطح رفتار اطالع

يان وجو نزد دانشجو. بررسی وجود رابطه میان اهداف جستاستيابی دانشجويان پسر اطالع

 نیز دستیابی و پردازش، وجودر سطوح جست هاآنيابی تحصیالت تکمیلی و رفتار اطالع

ايج نشان نت، کیفی اتبات کرد که میان اين دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. در بخش

تیابی و دس، وجويابی مناسب دانشجويان مبتنی بر سه سطح جستدهد که الگوی اطالعمی

 دو، وجوپیگیری و مرور در سطح جست، پردازش و هشت مرحله يعنی سه مرحله شروع

ردن و آرشیو ک، در سطح دستیابی و سه مرحله فايل کردن یروزرسانبهمرحله گزينش و 

 .تطالعات متعلق به سطح پردازش اسا یدهسازمان

 دانشجويان تحصیالتنیز به اين نتیجه دست يافتند که ( 8185)منصوريان و سنگری 

ا اين بلکه ب، های اطالعاتی ندارندهای الزم را در استفاده از پايگاهمهارت تنهانهتکمیلی 

ويی و ضعف سواد جدر اطالع هاآنها آشنايی کمی دارند که اين امر ناکارآمدی پايگاه

ی آموزی براها و مهارتآشنايی و استفاده از پايگاه، روازاين دهد.را نشان می هاآناطالعاتی 

 ننشجويادا فهد نيترمهمکه  دهدیم ننشا نمتو سیربر جستجوی هدفمند ضرورت دارد.

از  دهاستفا فهد نيترمهم و( 8119، جوکار و نعیمی) شیزموآ یهارکا منجاا، يابیاطالعاز 

 تخصصی تطالعاا دنکر مدو روزآ هشیوپژ یهاتیفعال منجاا، نیکیولکترا منابعو  ينترنتا

 عبانیمش، دریامن، (8119ی )منعیمو  رامجوک یهاپژوهش. ((8111، واعظی و نورافروز) ستا

 سیفی، (8188) نندياو ز ادمیمینژمصو ( 8188) ينیوپرو  يزجید جاللی، (8118) و عابدی

 تیالمتحص نجويامنشدا ناممیدر  يابیاطالع رامفتر کهداد  نامنش، (8180)ی عگبهو  ملکی
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از  هرکدامو  ستا وتديگر متفاميک امشی بزموآ مختلف یهاو گروه هادانشکده تکمیلی

 ازیموردن تامطالعابه  ستیابید ایبر گوناگونی یهامهارتو  امهاربزاز ا فممختل یهاگروه

جنسیت  يابیاطالع دمينآفردر  موردمطالعه یمتغیرهااز  ريگد . يکیکنندیم استفاده دخو

 8ینرووا و ساسولست .ندادهکر ارشگزرا  تیواممتفو  عمتنو ربسیا نتايج انهشگروپژ که، ستا

تر بیش و نددار یمنیکولکترا ابعممناز  در استفاده یرمکمت تجربه نناز که دميافتندر( 0889)

 عممنب تینمنخس عنوانبه ينترنتاز ا دهستفاا .رندیگیم هرمبه ارانکتابد کمکاز  دانمراز 

( در 0888) 0یچاکرابارت ری و، هلدر ای بیشتر از زنان است.مردان تا اندازه در اتیمطالعا

 ننشجويادا يابیاطالع رفتار دبعاا بیشتردر  نستاوهنددر  یممغرب لاممبنگهای دانشگاه

 وجویجستد بعاا متمادر  نناز، نددکر ههدمشا جنسیت با طتبادر ار معناداری یهاتفاوت

 تحقیق نتايج .نددکر کسب دانمر به نسبت یباالتر هنمر، وجوجست عتنو جزبه تطالعاا

و  وجوجست ابعمممن باممنتخدر اقل ادممح هممکداد  ناممنش( 0888) 1ستوکمغفرت و 

 3لیم و کون .شودیم هيدد دانمرو  نناز بین معناداری تفاوتحاصله  نتايجو  منابعاز  ضايتر

 دهتفامسا ايپدیکيواز  نامناز ز رمیشتمب دفعاتبه دمر ننشجويادا که يافتند( در0888)

 یترمثبت تجربه، نناز به نسبت 5يکیپدياو تطالعاا تمکیفی امب طامتبدر ار دانرمم .کنندیم

 یبیشتر هعالق نناز کهداد  ننشا نتايج، فنالند رکشودر  المتمس تامطالعا ینهیدرزم .نددار

 .هستند دانمراز  ترفعال ربسیاو  نددار سالمت تطالعاا وجویجست همب

از  نهمچنا چاپی منابع ازجمله رميگد ابعممن، یمنیکولکترا ابعممن مستمر شگستر دجوو با

و  درمفدیعبا، (8111) نملکیا .ارندردبرخو ادفرا طالعاتیا یامهزنیا عمفدر ر مهمی هجايگا

، (8180) بهاتیو  يدوجا صقاو، (8181همکاران )و  الهیوممج( و 8118) همکاران

 طمتوس مورداستفاده چاپی منابع رينمیشتمبادواری را  تريامنشو  یمسدر هایکتاب

 ایرمب مهم منبعی ارههمو نیز نسانیا ند. عاملانستهدا تطالعاا وجویجست ایرمب نجويامنشدا

                                                           

1. Steinerova & Ŝuŝol 

2. Halder, Ray & Chakrabarty 

3. Maghferat & Stock 

4. Lim & Kwon 

5. Wikipedia 
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در  ننشجويادا همد کميافتنر( د8118)و همکاران سوختانلو  ست.ا دهبو تامطالعا بمکس

االتر مب یلیمتحص یهالسا ننشجويادا د بهمشارشناسی رکاو  شناسیرکا تحصیلی مقطع

 یعضاا ست کها حالیدر  نمي. اکنندیم جعهامر تطالعاا کسب ایبراول  لويتاو انومهعنمب

 ننشجويادا ایبر طالعاتیا منابع همیتا جهدر ظاملحاز اول را  تملوياو، علمی تهیأ

ی متکمیل تیالمتحص نجويامنشداه ميافتند کدر نیز (0881و همکاران ) 8جورج. اندتهمشدا

 وعشر دخو دانستاا امب حبتمص امبرا  دومق خمتحقی بمغلامريکا آ نملو نگیرکا هگامنشدا

. دمناربگذ نشارختیادر ا يا کنند توصیه نناآ همب را بممناس ابعممن دانستاا تا، کنندیم

 شکل ننشجويادا اتیمتحقیق یامهتمفعالی کنند تانیز کمک می نتاممسو دو هایهمکالس

 0نوگوو .دمکننیمم هنمايیرا منابع دنکر اپیدرا در  ننشجويادا کتابخانه نکنارکاو  دبگیر

 دهتفامسا انیمنسامنابع از  نجويامنشداه مک تمياف تمسد نتیجه ينا به نیجريه رکشودر ( 0880)

 تکمیلی تتحصیال ننشجويادا کهداد  ننشا نیز، (0881) 1اتاالنوک قمتحقی ايجمنت .کنندیم

 .کنندیم رتمشو دخو دانستاا با یيگرد هرکساز  قبل

 رهامشا يرز اردمو به توانیم ننشجويادا يابیاطالع رفتادر ر مورداشاره تمشکال ازجمله

ه مکتابخاندر  اطالعاتی منابع موجود نبودنو  اتیممطالعا ابعممن امي تامطالعا دومنب: درمک

 نيیپاسرعت، دموجو منابع دننبو مدروزآ، (8188، رجبی و بیگدلی، طاهرزاده موسويان)

 ؛8188، قوام) هنشگادا فطر از یمنیکولکترا یهاگاهيپاو  تمجال اکشترا قطعو  ينترنتا

، همکاران ووالهیممجو  8188، ينیوپرو  يزجید جاللی ؛8180، بهاتیو  يدوجا صقاو

 جاللیتحقیق ) و روش تامطالعا وجویجست یهاوهیشا مب ننشجويادايی شناآ م( عد8181

 به سترسید مدمع، (8188، رجبی و بیگدلی، طاهرزاده موسويان و 8188، ينیوپرو  يزجید

 معتبر، (8188، ينیوپرو  يزجید جاللیو  8119، یمنعیمو  رامجوک) منابع برخی کامل متن

 امممنايی بمشآ مدمعو  (8188، ينیوپرو  يزجید جاللی)موضوعی  یهاتيسابرخی  دننبو

 یهاگاهيپااز  دهستفاا یهامهارت فقدان، (8188، قوام) دومممموج یمممتخصص ابعممممن

                                                           

1. George 

2. Nwagwu 

3. Catalano 
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 یهاگاهيپا، تامطالعاته پیشرف وجویجست مفاهیم دبررکاو درک و  یمعلم تامطالعا

، مهديان) ديجیتال هایهممکتابخانو  تمام متن اتیمطالعا یامههامپايگو  استنادی اتیمطالعا

 (.8188، شهبازی و نیکنژاد

ی توسعه دجوو با کهنيا: اول کندیم شنرا رو نکتهدو  پیشین مطالب یبندجمع

 نامهمچن نسانیو ا چاپی منابعاز  دهستفاا، نیکیولکترا اتیمطالعا ابعممناز  دهتفامسا ونفزروزا

 کهنيادوم  نکته .ستا هشد قعوا غفلت ردمو تتحقیقا يندر ا نسانیا عامل ماا، دارد اومدمت

و  دمندار تمخالد جمعیتشناختی یيژگیهاو ازجمله مختلفی ملاعو يابیاطالعيند افردر 

 هشوپژ، ستارا همیندر  .شوندیم هاگروه و ادفرا يابیاطالع رفتادر ر وتتفا وزبر بمموج

شیراز  آزاد هنشگادا تکمیلی تتحصیال ننشجويادا ابیميعطالا رفتار تا مدآبر دصددر حاضر

، نیکیولکترا طالعاتیاابع مممناز  دهتفاممسدر ا نجوياممنشدا تمملويو او دممی کنممسربررا 

برخی  نقش تا دينمایم شتال همچنین هشون پژميا .نمايد مشخصرا نسانی و ا چاپی

 .يابدرا در طالعاتیا ابعممناز  دهتفامسو ا يابیاطالع دمينافردر  ناختیمجمعیتش یاميژگیهو

 شرو

 اربزا .ستا هشد منجااپیمايشی روش  همب همک تمسا تحلیلی - توصیفی عنوز احاضر  هشوپژ

 از و رتبطمم نوممت هممطالع سساا بر که ستا ساخته محقق نامهمپرسش امهداده دآوریگر

( 8881) لهاو  کاکس، سیآل، (0888) 8نوميلسو تمقاالدر  یکلید مفاهیم اجستخرا طريق

 تسی تحقیقاربر :تطالعاا یجووجست( و 8119)طالعاتی ا رفتار ینظريهها هایکتاب و

 شکل (0889) 0کیس نالددو ترا، يابیاطالع رفتاو ر طالعاتیا یهازنیا، يابیاطالع یرهبادر

 همب طمربو تالاسؤو  شناختیجمعیت تطالعاا شامل قسمتاز دو  پرسشنامه .ستاگرفته 

های قسمتاز  متشکل پرسشنامه دوم شمبخ .تمسا هدمش تشکیل هشوپژ صلیا یپرسشها

ا مي رمخی /بلی  یپاسخها با کتابخانهو  ينترنتاز ا دهستفااپرسش در مورد 88زير است: 

 یهازنیا فعر ایبر مختلف طالعاتیاابع ممناز  دهتفامسا انزممی رهبادرپرسش  03 .یانهيچندگز

                                                           

1. Wilson 

2. Donald case 
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 ندممانروز همب ایرمب فممختل یامهروش از دهستفاای رهبادر شمپرس 89، اتیمطالعا

 شمپرس 81، تامطالعا وجویجستاز  لیمصا فدمه ردمودر  پرسش 1، علمی تطالعاا

 یامهشرو یرهامبدر پرسش 1، تطالعاا وجویجست تکالممشو  عمناموی رهامبدر

و  دآوریگردر  یکیمنابع الکترون شمنقی رهامبدر شمپرس 3، هممقال تهیه ایبر مورداستفاده

 شمپرس 9، هدمنزداربا و کنندهلیتسه ملاعو ردمودر  شمپرس 5، تطالعااز ا دهستفاا

 انمیز ردمودر  پرسش 1، اطیمتبو ار اتیمطالعا یهاوریفنا اعنوا یمنددسو انمیزی رهامبدر

 جديد یهاوریفنا تأتیر انمیز رهبادر پرسش يکو  کتابخانه نکنارکااز  يافتیدر کمک

ای گزينه 5 تلیکر طیف با پاسخها که، کتابخانه به جعهامر کاهشدر  تباطیو ار طالعاتیا

و  طالعاتیا یهاوریفنااز  دهستفاا مانیز صلافوی رهبادر پرسش 9 عالوهبه .اندشده ظلحا

 نیکی(ولکترا /)چاپی ازیموردن تامممطالعاب مممقال ردوممممدر  شمممپرس 1و  اطیمتبار

، و همکاران)بیگدلی ست ا هشد رمنظو پرسشنامهای در همگزين 1 ترملیک فمطی صورتبه

و  تطالعاا علم وهگر دانتامساز ا رمنفپنج  اترمنظاز  پرسشنامه يیروا تعیین ایبر .(8183

 18 نامممی نامهممپرسش، ايیممپاي ینممتعی ایرمب .دمش دهتفامسادانشگاه آزاد شیراز ی مششناسمندا

 آوریدگر تکمیلاز  پسو  يعزتو فیدتصا صورتبه تکمیلی تتحصیال نجوياممنشاز دار ممنف

 ارزمبا ایرمب خنباوکر یلفاآ نموآزدند. مش شتهاگذ رکنا صلیا مطالعهاز  وهگر ينا، شد

 .ستآن ا ایرمب قبولقابل ايیمپاياز  حاکی کهداد  ننشارا  19/8 ايیمپاي، امهداده داوریرمگ

دوم  لنیمسادر  شدهنامتبتی ارمکتو د دمشار یمشناسرکا ننشجويادا شامل هشوپژ جامعه

 5888 ودحد هنشگادا رماآ طبق که ستاآزاد شیراز  هنشگادر دا 8183-8185یلی مصتح لسا

 فیدامتصروش  به ننااز آ نفر 159 اددمتع، نامگرمو - کرجسی ولجد سساا بر .هستند نفر

 .شد يعزتو نامنآ ناممی ریحضو صورتبه هاپرسشنامهو  شدند بنتخاا همنمون عنوانبه بیمنس

، تیممگشزبا یهاپرسشنامه نامممیاز  .دممشداده  گشتز( با%88سشنامه )پر 101، ادتعد يناز ا

در  پرسشنامه 081 اددمتع تيدرنهاو  دمش شتهاگذ رکنا ناقصو  وشمخدی پرسشنامه 01

 .دممگرفتن اررممق مورداستفاده 81ی خهمنس SPSS افزارنرماز  دهتفامسا با هاداده لیوتحلهيتجز

چنین از آمار همو  میانگین، نیاوافر صدو در نیاوافر وصیفیت رمااز آ، هشوپژ نمميدر ا
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 همتغیر چند يانسوار تحلیلو  فريدمنای تبهر متريکراغیرپاهای استنباطی آزمون

(MANOVAا )است. هشد دهستفا 

 هایافته

ناختی شهای مختلف دانشجويان با توجه به برخی متغیرهای جمعیتی گروهمقايسه منظوربه

مانوا( استفاده گرديد. )متغیره  چند واريانس تحلیل آزمون از، های اصلی پژوهشمتغیر ازنظر

با نگاهی به نتايج شد.  انجام لوين واريانس برابری يا همگنی آزمون، مانوا آزمون از قبل

علوم ، های علوم مهندسیدانشجويان در رشته ینکه ب شدمشخص  (8)جدول  جدول لوين

، یاستفاده از منابع اطالعاتی انسان ازنظربیتی و علوم انسانی و علوم تر شناسیروان، پايه

سه  تنها در «روزآمدسازی اطالعات»و  «رفع نیازهای اطالعاتی»الکترونیکی و چاپی برای 

در  رديگعبارتبه، علوم پايه و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد، گروه علوم مهندسی

با هم برابر  هاآنهای خطاهای بنابراين واريانس، است 85/8تر از کم Sigاين سه گروه مقدار 

 ازنظرو علوم تربیتی  شناسیرواندانشجويان در رشته  برای Sig همچنین مقدار، ستندنی

و  «یرفع نیازهای اطالعات»الکترونیکی و چاپی برای ، استفاده از منابع اطالعاتی انسانی

های در گروه هاآنبنابراين واريانس خطاهای ، است 85/8باالتر از  «روزآمدسازی اطالعات»

و  انیممنسا مومعل نجويامنشداین مب انیمنساابع ممن از دهتفامسانظر ز . استندهمختلف با هم برابر 

 انگینما میمب یممهندس -ی مفن ننشجويادارد. دا دوممجو معناداری وتاممتف یمممهندس -ی ممفن

امل منسانی شااز منابع اطالعاتی  15/81میانگین  با نسانیا معلو ننشجوياداه مبت بمنس 95/08

مهندسی  -فنی  ننشجويادا .کنندیم دهستفاا تربیش، وعیمموض ناممتخصص و دانتامسا

 و علوم تربیتی شناسیروانعلوم پايه و  ننشجويادا با نسانیا منابعاز  دهستفاا رمنظاز  چنینهم

 13/88در برابر میانگین  95/08ی ممهندس -نی ف ننشجويادا میانگین .نددار معناداری وتتفا

 .و علوم تربیتی است شناسیروانبرای  93/88علوم پايه و  ننشجويادا ایبر
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 هابرابری واریانس . نتایج آزمون لون جهت بررسی فرض1جدول 

 F 1Df 2Df Sig هاگروه

 808/8 80 0 95/08 دانشجويان علوم مهندسی

 801/8 80 0 13/88 دانشجويان علوم پايه

 538/8 80 0 93/88 اسیشنرواندانشجويان علوم تربیتی و 

 889/8 80 0 15/81 دانشجويان علوم انسانی

و  نعامو با جههامو نظراز ی مشزموآگانه رچها یهامجموعه ننشجويادا یمقايسهدر 

 در د.مش هاهدممش ننشجويادا نمیا داریمعنا وتتفا زمنی، يابیاطالعيند افردر  تمشکال

از منابع اطالعاتی انسانی تفاوت  استفاده در، جنسیت به توجه با دانشجويان یمقايسه

در مقايسه با دانشجويان مرد با میانگین  19/08معناداری مشاهده شد. دانشجويان زن با میانگین 

 در نیچنهم زن برند. دانشجويانتری میاستفاده بیش انسانی اطالعاتی منابع از 85/08

( از > 888/8Pدر سطح ) یمعنادار طوربه يابیاطالع فرايند در مشکالت و با موانع همواجه

 هستند. مواجه بیشتری مشکالت و با موانع زنان، اندمتفاوت مرد دانشجويان

 (Manova). نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره 0جدول 

 SS df MS F Sig هاگروه

 888/8 19/08 005/911 8 881/11 زنان

 888/8 85/08 805/181 8 590/30 مردان

 عمفر ایرمب ننشجويادا توسط طالعاتیاابع مممناز  دهتفاممسا تمملوياو ینممتعی منظوربه

 که دهدیم نامنش هاافتهي .دمش دهستفاا فريدمنای تبهر نمواز آز، دخو اتیمطالعا یامهزنیا

 55/0رتبه میانگین  باچاپی منابع ، 98/0 با میانگین رتبهنیکی ولکترامنابع ، ترتیب به ننشجويادا

 داراممعن ریماآ نظر از هارتبه در وتتفادهند. را ترجیح می 18/8به تر میانگین با انسانی منابعو 

 (.0χ = 18/888 و  = 1df و > p 888/8) ت.مسا
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 عـفر ایرـب ننشجویادا توسط طالعاتیاابع ــمناز  دهتفاــسا تــلویاو یهارتبه. میانگین 3جدول 

 ای فریدمنبا استفاده از آزمون رتبهاتی ـطالعا یاـهزنیا

 N Chi-Square df Asymp.sig هارتبهمیانگین  منابع

 98/0 منابع الکترونیکی

 55/0 منابع چاپی 888/8 1 18/888 081

 18/8 منابع انسانی

 زیمدساروزآ» ایبر طالعاتیا منابع از دهتفامسات ملوياو همک دهدیم ننشا هايافتههمچنین 

ه متبر انگینممیبا اپی مچمنابع ، 15/0ه متبر انگینممی امب نیکیولکترا ب منابعمترتی همب «تامطالعا

 بمترتی وتتفا کهداد  نفريدمن نشا نموآز .03/0ه متبر انگینممی امب انیمنسامنابع و  11/0

 ینمتعی منظوربه(. χ2 = 18/383و   = 1dfو  > 888/8P)ت مسا داراممعن ریماآ نظر از هارتبه

 زیمدساروزآ» ایبر همهگانمس طالعاتیا منابعاز  يک هر بچورچادر  ننشجويادا تملوياو

 که دهدیم ننشا يافتهها تحلیل .شد دهستفاادمن مفريای تبهر نمواز آز نیز «تطالعاا

 املمش)انی منساابع مسپس منو  چاپی ابعممن، یمنیکولکتراابع ممن از بمبه ترتی ننشجويادا

 یهازنیا عمفر» ایرمم بمه (غیره و هایهمکالسو  نستادو، موضوعی ناممتخصص، دانتامسا

، داميز یهترمگس، عوم. تنکنندیم دهستفاا «تامطالعا زیاممدسروزآ» ایرمم بمهو  «اتیمطالعا

 ذنفوو  نیکیولکترا ابعمممناز  دهتفاممسا دامميز هولتممسو  رعتممسو  اتیممطالعا ابعممن اددمتع

 لويتدادن او صختصاا صلیا لیلد تواندیم تکمیلی تیالمتحص نجويامنشدا نمیادر  ينترنتا

 .باشد ننشجويادا توسط نیکیولکترا منابعاز  دهستفاا به تمنخس

با  «تاـطالعا زیمدساروزآ» ایطالعاتی برا منابع از دهتفاـسات ـلویاوهای . میانگین رتبه4جدول 

 ی فریدمنااستفاده از آزمون رتبه

 N Chi-Square df هارتبهمیانگین  منابع

 15/0 منابع الکترونیکی

 11/0 منابع چاپی 1 18/383 081

 03/8 منابع انسانی
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نوشتن ند: دکر معالا يرز حشر به به ترتیبرا  دخو يابیاطالع افهدا نجويامنشدا

 انگینمممی اممب «یممعلم و ایهممحرف الحیتممص»، 38/0ه متبر انگینممی با «مقاله ونامه پايان»

 نشدا ءتقاار»سپس ، 11/0ه متبر انگینممی با «ریجا یبا پیشرفتها همگامی»، 15/0ه ممتبر

و  یمکالس یامهرکا ایرمب گیداممآ و هاکارگاه امي هاشيهمادر  هممقال همئارا، عمومی

ت ممسا دارامممعن ریاممآ نظراز  هارتبه بین وتتفا که داد ننشا فريدمن نموآز. «یمشزموآ

(888/8 P <   1و = df 18/131 وχ2 = .) 

 دانشجویان با استفاده از آزمون فریدمن یابیاطالع افهدا یهارتبه. میانگین 5جدول 

-N Chi هارتبهمیانگین  یابياطالع اهداف

Square 
df Asymp.sig 

 38/0 مقاله و نامهپايان نوشتن

081 18/131 1 888/8 

 15/0 یممعلم و ایهممحرف الحیتممص

 11/0 ریجا یپیشرفتها با همگامی

 در هممقال همئارا، عمومی نشدا ءتقاار

 ایرمب گیداممآ و هاکارگاه امي هاشيهما

 یمشزموآ و یمکالس یامهرکا

03/8 

 همجاموآن  با يابیاطالع يندافردر  ننشجويادا که مشکالتیو  نعامو همچنین در خصوص

در  تطالعاا کندگیاپر»ترتیب  بهرا  ننشجويادا نخست لويتاوه مس هاتهافي، شوندیم

با  «اتیممطالعا ابعمممن هممتهی دنبو انگر»، 88/80 تبهر میانگین با «مختلف ربسیا یهامکان

 .نستنددا 81/88 همتبر انگینما میمب «تامطالعاخرين آ دننبو دموجو» و 81/88 هممتبر انگینمممی

، تطالعاا دنبو سستراز: دور از د ستا رتامعب تکالممشو  نعامو ايرس ترتیب، آن لنباد به

، ته خدمامئدر ارا همکتابخان نامکنرکا افیمک رتمها شتناند، ازیموردند اومم دنومنب دموجو

 ابعمممن دنوممنب سترممسدر د، دوممابع موجممن دومجو رهامبدر تامطالعا دنومنب، بانیز نعامو

 دنوممنب، (الکترونیکی اتیممطالعاهای هاممپايگو  تالممی )مجممنیکولکترااتی ممطالعا

 یحدهاوا ادتعد، نیکیولکترا ابعممناز  دهتفامسدر ا ايیمهنمرا ایبر فنی پشتیبانی تکنیسین

 افیمک نشدا شتناند، بنتخاا مشکلو  تطالعااز اوهی منبا دجوو، دياز خیلی سیدر

 دننبو، تطالعاا وجویجست ایرمب قتو شتناند، تخدما ئهدر ارا کتابخانه نامکنرکا
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 یهامهارت شتناند، کتابخانه دنبو زبا ودمحد تساعا، یاانهيرا هایارفزامنر يا افزارسخت

 ایبر نشجودازم ال رتاممه امي شمندا تنمشاند، تدمامخ همئدر ارا کتابخانه نکنارکافی کا

 ابعممناز  دهستفاا یابر نشجودا زمال رتمها امي نشدا شتناندو  نیکیولکترا منابعاز  دهستفاا

 ستا دارمعنا ریاممآ نظراز  هارتبهبین  وتتفا کهداد  نشان فريدمن نمو. آزکتابخانه یچاپ

(888/8< p  89و df=  11/313و χ2=.) 

 شوندیم هـجاموآن  با یابیاطالع یندافردر  ننشجویادا که مشکالتیو  نعامو یهارتبه. میانگین 6جدول 
 N Chi-Square df Asymp.sig هاهرتبمیانگین  يابیاطالع يندافردر  ننشجويادا تمشکالو  نعامو

 88/08 مختلف ربسیا یهامکاندر  تطالعاا کندگیاپر

081 11/313 88 888/8 

 81/88 اتیممطالعا ابعمممن هممتهی دنبو انگر

 81/88 تامطالعاخرين آ دننبو دموجو

 هاکارگاه امي هاشيهمادر  هممقال همئارا، عمومی نشدا ءتقاار

 یمشزموو آ یمکالس یامهرکا ایرمب گیداممآ و
03/8 

 و اطالعاتی فناوريهای انواع سودمندی میزان درباره دانشجويان اولويت و ديدگاه

 اطالعاتی هایپايگاه»، 88/0با میانگین رتبه  «اينترنت»به شرح زير است:  در کتابخانه ارتباطی

با میانگین  «سرورها و هارايانه عملکرد» و 38/0 میانگین رتبه با «آرشیوهای الکترونیکی و

، موبايل از استفاده امکان و دهیآنتن، فتوکپی تهیه امکانات»، . به دنبال آن03/0 رتبه

 .«فکس و تلفن شامل آن تجهیزات و ارتباطات»و در آخر  «اطالعاتی منابع کردن ديجیتالی

 888/8) آماری معنادار است ازنظر هارتبه بین فاوتت که داد نشان فريدمن ایآزمون رتبه

P< و df = 4 859/188 و=χ2). 

 هایفناوری انواع سودمندی میزان درباره دانشجویان اولویت و های دیدگاه. میانگین رتبه7جدول 

 با استفاده از آزمون فریدمن در کتابخانه ارتباطی و اطالعاتی

 N Chi-Square df Asymp.sig هاهرتبمیانگین  یابياطالعاهداف 

 88/0 اينترنت

 38/0 آرشیوهای الکترونیکی و اطالعاتی هایپايگاه 888/8 3 859/188 081

 03/0 سرورها و هارايانه عملکرد
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 N Chi-Square df Asymp.sig هاهرتبمیانگین  یابياطالعاهداف 

 از استفاده امکان و دهیآنتن، فتوکپی تهیه امکانات

 اطالعاتی منابع کردن ديجیتالی، موبايل
15/0 

 08/0 «فکس و تلفن شامل آن تجهیزات و ارتباطات»

، کتابخانه به ننشجويادا جعهامر کاهشدر  تباطیو ار طالعاتیا یهاوریفنا نقش ردمودر 

 38 (18/8نفر ) 01، دمصدر 18 هایفناور ينا معتقدند، (%9/1نفر ) 08 کهداد  ننشا نتايج

به  (%88/85نفر ) 35، درصد 98( %01/38نفر ) 808، درصد 58( 85/01نفر ) 18، دممصدر

( 11/5نفر ) 81، در ضمنت. مسداده ا کاهشرا  کتابخانه به نناآ جعهامر، درصد 888میزان 

بر اين باورند  (%58/91دهندگان )اکثريت پاسخ، بیترتنيابه .دمنادند خمپاس شمپرس ينا به

 ينا .ستاده اد کاهشرا  همکتابخان همب نناآ جعهامر صددر 888تا  58بین  هایفناورکه اين 

و  هایفناور نمياز ا لتقبامسا ایبر ارانکتابدو  نمسئوال ایبر ریهشیا نگو ز تأملقابل مقاار

 نماز جبر ينا .هستند طالعاتیا ابعممناز  ترمبیش همچ رمهوری هرمبه ایرمب نهاآ گرفتن رختیادر ا

 شت.دا هدانخو پشیمانی جز حاصلی هپديد ينا به نسبت یتفاوتیب امياز آن  زمگريو  ستا

 کاهشدر  تباطیو ار طالعاتیا یهاوریفناگویی افراد در مورد میزان نقش . درصد پاسخ8جدول 

 کتابخانه به ننشجویادا جعهامر

 های اطالعاتی و ارتباطیدرصد نقش فناوری تعداد افراد به درصد تعداد

 %18 9/1 نفر 08

 %38 18/8 نفر 01

 %58 85/01 نفر 18

 %98 01/38 نفر 808

 %888 88/85 نفر 35

 %8 11/5 نفر 81

  58/91 کل تعداد نفر: 081

 يجنتا، يابیاطالع يندافردر  ارانکتابد از کمکم يافتدر لويتاو همچنین در خصوص

 کتابخانه با در دنامسا امي هاکتاب ابیمجاي ت:مسا ینمچن نخست ردسه مو ترتیب کهداد  ننشا

از  دهتفامسا و 83/0 تبهر میانگین با تطالعاا رگونهه وجویجست، 09/1تبه ر میانگین
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 يافتدر اردمو ترتیب، ردسه مو ينا لنباد به .51/0تبه ر میانگین با پیوسته مرجع یهاکتاب

ه ممتهی، هممکتابخاندر  ریاممج ترياممنش ابیممجاي: تمسا رميز حرمش به ارانکتابداز  کمک

از  دهستفاا خرو در آ کمپاو یاکتابخانه فهرست از دهستفاا، یاانهيرا تیکتابشناخت اممطالعا

 نظراز  هارتبه بین وتتفا کهداد  ننشا فريدمنای همتبر نوممآز .همکتابخان اپیمچ فهرست

 .( = 119/308χ2و   = 1dfو   >888/8P) ستادارمعنا ریماآ

 ییاباطالع یندافردر  ارانکتابد از کـکم یافتدر لویتاو های. میانگین رتبه9جدول 

 يندافردر  ارانکتابد از کمکم يافتدر لويتاو

 يابیاطالع
 N Chi-Square df Asymp.sig هاهرتبمیانگین 

 83/0 تطالعاا هرگونه وجویجست

081 119/308 1 888/8 

 51/0 هپیوست مرجع یهاکتاباز  دهتفامسا

 03/0 هممکتابخاندر  ریاممج ترياممنش ابیممجاي

 35/0 یاانهيرا تیتابشناخکت اممطالعاه ممتهی

 98/0 کمپاو یاکتابخانه فهرستاز  دهستفاا

 15/0 همکتابخان اپیمچ فهرست

 گیرییجهنتو  بحث

يابی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد در اين پژوهش رفتار اطالع

 وردبررسیمچاپی و انسانی ، کترونیکیدر استفاده از منابع اطالعاتی ال هاآنشیراز و رويکرد 

، هعلوم پاي، های علوم مهندسیدانشجويان در رشته ینبدهد قرار گرفت. نتايج نشان می

الکترونیکی  ،استفاده از منابع اطالعاتی انسانی ازنظرو علوم تربیتی و علوم انسانی  شناسیروان

تنها در سه گروه علوم  «عاتروزآمدسازی اطال»و  «رفع نیازهای اطالعاتی»و چاپی برای 

دانشجويان در رشته  برایعلوم پايه و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد و ، مهندسی

ی و چاپی برای الکترونیک، استفاده از منابع اطالعاتی انسانی ازنظرو علوم تربیتی  شناسیروان

 زجود ندارد. همچنین اتفاوت معنادار و «روزآمدسازی اطالعات»و  «رفع نیازهای اطالعاتی»

 وتاممتف یمممهندس -یممفنو  انیممنسا مومعل نجويامنشداین مب انیمنساابع ممن از دهتفامسانظر 

از  نسانیا معلو ننشجوياداه مبت بمنس یممهندس -یمفن ننشجويادارد. دا دوممجو معناداری
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 .کنندیم دهتفاسا بیشتروعی( مموض ناممتخصصو  دانتامساامل منسانی )شامنابع اطالعاتی 

 با نسانیا منابعاز  دهستفاا رمنظمهندسی از  -فنی ننشجوياداهمچنین نتايج نشان داد که 

 هایپژوهشدر  .نددار معناداری وتتفانیز  و علوم تربیتی شناسیروانعلوم پايه و  ننشجويادا

، یمينوپرو  يزجید جاللی (؛8180ملکی و عبگهی )سیفی، (8119)، یمنعیمو  رامجوک

 یامهروش و يابیاطالع رفتادر ر وتتفا نیز، (8188) نديامنز و ادژممیمینمص و (8188)

 یهاگروهو  هادانشکده یمتکمیل تیالمتحص نجويامنشدا انیدر م تطالعاا وجویجست

 .تمسا هدمش ارشگز مختلف شیزموآ

 و نعامو با جههامو نظراز ی مشزموآگانه رچها یهامجموعه ننشجويادا یسهيمقادر 

يافته  ايند. مش هاهدممش ننشجويادا نمیا داریمعنا وتتفا زمنی، يابیاطالعيند افردر  تمشکال

سو است. وی به اين نتیجه رسید که دانشجويان ( هم0880های ان واگوو )چنین با يافتههم

کتابداران مراجعه  و کتابخانه به مهندسی رشته دانشجويان از کارشناسی ارشد رشته هنر بیشتر

 کنند.می

از منابع اطالعاتی انسانی تفاوت  استفاده در، جنسیت به توجه با دانشجويان یمقايسه در

 انسانی اطالعاتی منابع معناداری مشاهده شد. دانشجويان زن در مقايسه با دانشجويان مرد از

 دفراين در مشکالت و با موانع مواجهه در نیچنهم زن برند. دانشجويانتری میاستفاده بیش

 بیشتری مشکالت و با موانع زنان، اندمتفاوت مرد از دانشجويان یمعنادار طوربه يابیاطالع

توسط  يابیاطالع رفتار ازجمله و اطالعاتی رفتار در کل جنسیت نقش هستند. مواجه

 رفتار مختلف ابعاد تفاوت در وجود بر مبنی آن نتايج و مطالعه بسیاری پژوهشگران

، شوشول و رووا نیآست (هایپژوهش به توانمی ازجمله است. دهش گزارش يابیاطالع

( 0888و چاکرابارتی ) ری، هالدر، (0888کوان ) و لیم، (0888استاک ) و مغفرت،  )0889

، (8118رضوانفر ) و موحد، سوختانلو های( در خارج از کشور و پژوهش0881) 8و اک

 اشاره نمود. اخلد ( در8111( و پروينی )8118نارمنجی و نوکاريزی )

                                                           

1. Ek 
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، نیکیولکترامنابع ، ترتیب به ننشجويادا کههای پژوهش حاضر نشان داد همچنین يافته

ت مسا داراممعن ریماآ نظر از هارتبه در وتتفادهند. را ترجیح می انسانی منابعچاپی و منابع 

و  اهويیممک، چیوکرممسا، فرد آذرعبادی، (8111های ملکیان )که اين يافته با يافته پژوهش

 همخوانی دارد. (8181) یکالنتر میدخاو  طباطبايی، والهیممج( و 8118) نیمملحسابوا

 ب منابعمترتی همب «تامطالعا زیمدساروزآ» ایبر طالعاتیا منابع از دهتفامسات ملوياو

 وتتفا کهداد  نفريدمن نشان موآزبوده است. انی منسامنابع و اپی مچمنابع ، نیکیولکترا

 (0881) رانهمکاو  جورج یهاافتهيبا  يافته ينا ت.مسا داراممعن ریماآ نظر از اهرتبه بمترتی

( 8181) یکالنتر یخادمو  ايیممطباطب، والهیممج( 0889) لوممشوشرووا و ، نیآست

 طالعاتیا منابعاز  يک هر بچورچادر  ننشجويادا تملوياو ینمتعی منظوربه دارد. نیاهمخو

 .شد دهستفاادمن مفريای تبهر نمواز آز نیز «تالعاطا زیمدساروزآ» ایبر همهگانمس

 چاپی ابعممن، یمنیکولکتراابع ممن از بمبه ترتی ننشجويادا که دهدیم نيافتهها نشا تحلیل

 و هایهمکالسو  نستادو، موضوعی ناممتخصص، دانتامسا املمش)انی منساابع مسپس منو 

 دهستفاا «تامطالعا زیاممدسروزآ» ایرمم بمهو  «اتیمطالعا یهازنیا عمفر» ایرمم بمه (غیره

 دامميز هولتممسو  رعتممسو  اتیممطالعا ابعممن اددمتع، داميز یهترمگس، عوم. تنکنندیم

 تکمیلی تیالمتحص نجويامنشدا نمیادر  ينترنتا ذنفوو  نیکیولکترا ابعمممناز  دهتفاممسا

 توسط نیکیولکترا ابعمناز  دهستفاا به تمنخس لويتدادن او صختصاا صلیا لیلد تواندیم

 .باشد ننشجويادا

 حشر به به ترتیبرا  دخو يابیاطالع افهدا نجويامنشدا، شمپرس ردومم فدمه ناممیاز 

با  همگامی»، «یممعلم و ایهممحرف الحیتممص»، «مقاله ونامه پايان»نوشتن ند: دکر معالا يرز

 و هاکارگاه امي هاشيماهدر  هممقال همئارا، عمومی نشدا ءتقاار»سپس ، «ریجا یپیشرفتها

 هارتبه بین وتتفا که داد ننشا فريدمن نموآز. «یمشزموو آ یمکالس یامهرکا ایرمب گیداممآ

و  عظیوا، (8119های جوکار و نعیمی )اين يافته با يافتهت. ممسا دارامممعن ریاممآ نظراز 

 .است ستارا يکدر ، (8180میاندشتی ) مانیو ز باشیرمعما، (8188) امقو، (8111) وزفررانو

، شوندیم همجاموآن  با يابیاطالع يندافردر  ننشجويادا که مشکالتیو  نعامو در خصوص

 ربسیا یهامکاندر  تطالعاا کندگیاپر»ترتیب  بهرا  ننشجويادا نخست لويتاوه مس هاافتهي
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 .ستندندا «تامطالعاخرين آ دننبو دموجو» و «اتیممطالعا ابعمممن هممتهی دنبو انگر»، «مختلف

، تطالعاا دنبو سستراز: دور از د ستا رتامعب تکالممشو  نعامو ساير ترتیب، آن لنباد به

، ته خدمامئدر ارا همکتابخان نامکنرکا افیمک رتمها شتناند، ازیموردند اومم دنومنب دموجو

 ابعمممن دنوممنب سترممسدر د، دوممابع موجممن دومجو رهامبدر تامطالعا دنومنب، بانیز نعامو

 دنوممنب، کی(نیولکترا اتیممطالعاهای هاممپايگو  تالممی )مجممنیکولکترااتی ممطالعا

 یحدهاوا ادتعد، نیکیولکترا ابعممناز  دهتفامسدر ا ايیمهنمرا ایبر فنی پشتیبانی تکنیسین

 افیمک نشدا شتناند، بنتخاا مشکلو  تطالعااز اوهی منبا دجوو، دياز خیلی سیدر

 دننبو، تطالعاا وجویجست ایرمب قتو شتناند، تخدما ئهدر ارا کتابخانه نامکنرکا

 یهامهارت شتناند، کتابخانه دنبو زبا ودمحد تساعا، یاانهيرا هایارفزامنر يا افزارسخت

 ایبر نشجودازم ال رتاممه امي شمندا تنمشاند، تدمامخ همئدر ارا کتابخانه نکنارکافی کا

 ابعممناز  دهستفاا ایبر نشجودا زمال رتمها امي شندا شتناندو  نیکیولکترا منابعاز  دهستفاا

ست. ا دارمعنا ریاممآ نظراز  هارتبهبین  وتتفا کهداد  نشان فريدمن نمو. آزکتابخانه یچاپ

کتابخانه در  تطالعاا دننبو دموجوو  تطالعاا دنبو هکنداپر ازنظرهای پژوهش حاضر يافته

ا بستفاده از منابع چاپی و الکترونیکی و نیز فقدان دانش و مهارت کافی دانشجويان جهت ا

(؛ 8111(؛ نصیری )8188درزی )، (8188دلی )ممبیگو  یمجبر، نموسويا زادهطاهر یهاافتهي

( و زينالی و مهدوی 8111خسروجردی و ايرانشاهی )، (8188پروينی و جاللی ديزجی )

 .دارد نیاومم( همخ8185( و منصوريان و سنگری )8181)

 و اطالعاتی هایفناوری انواع سودمندی میزان درباره دانشجويان اولويت و ديدگاه

آرشیوهای  و اطالعاتی هایپايگاه»، «اينترنت»به شرح زير است:  در کتابخانه ارتباطی

 دهیآنتن، فتوکپی تهیه امکانات»، . به دنبال آن«سرورها و هارايانه عملکرد»و  «الکترونیکی

 تجهیزات و ارتباطات»و در آخر  «اطالعاتی منابع کردن تالیديجی، موبايل از استفاده امکان و

 ازنظر هارتبه بین تفاوت که داد نشان فريدمن ایآزمون رتبه .«فکس و تلفن شامل آن

 آماری معنادار است.

، کتابخانه به ننشجويادا جعهامر کاهشدر  تباطیو ار طالعاتیا یهاوریفنا نقش ردمودر 

 58بین  هایفناوربر اين باورند که اين  (%58/91دهندگان )اسخاکثريت پ کهداد  ننشا نتايج
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 نگو ز تأملقابل مقاار ينا .ستداده ا کاهشرا  همکتابخان همب نناآ جعهامر صددر 888تا 

 نهاآ گرفتن رختیاو در ا هایفناور نمياز ا لتقبامسا ایبر ارانکتابدو  نمسئوال ایبر ریهشیا

از آن  زمگريو  ستا نماز جبر ينا .هستند طالعاتیا ابعممناز  رتمبیش همچ رمهوری هرمبه ایرمب

 شت.دا هدانخو پشیمانی جز حاصلی هپديد ينا به نسبت یتفاوتیب امي

داد  ننشا يجنتا، يابیاطالع يندافردر  ارانکتابد از کمکم يافتدر لويتاو خصوص در

 ابیمجاي»اقع ترتیب در موبیشترين موارد دريافت کمک از کتابداران توسط دانشجويان به  که

 یهاکتاباز  دهتفامسا» و «تطالعاا هرگونه وجویجست»، «کتابخانه در دنامسا امي هاکتاب

از  کمک يافتدر اردمو ترتیب، ردسه مو ينا لنباد به .صورت گرفته است «پیوسته مرجع

ت اممطالعاه ممتهی، هممکتابخاندر  ریاممج ترياممنش ابیممجاي: تمسا رميز حرمش به ارانکتابد

 فهرستاز  دهستفاا خرو در آ کمپاو یاکتابخانه فهرستاز  دهستفاا، یاانهيرا تیکتابشناخ

 ریماآ نظراز  هارتبه بین وتتفا کهداد  ننشا فريدمنای همتبر نوممآز .همکتابخان اپیمچ

 طمتوس ارانکتابداز  کمک ستاخودر به، (0881رج و همکاران )وج .ستادارمعنا

 نجوياممنشدا هممکد ميافتندر زمنی (0889) لومشوشرووا و  نیآست .اندداشته رهشاا نجويامنشدا

از  رمیشتمب نامنو ز گرفتندیم کمکم ارانکتابداز  کیالوممسا یهادانشگاهدر  درممم زن و

 .کردندیم کمک ستاخودر ارانکتابداز  دانرمم

 سانیرعطالا هممیندر ز شیراز آزاد اسالمی واحد هنشگادامرکزی کتابخانه  سدرمی نظر به 

 طريقاز کتابخانه  دارد ورتضر .کندینم عمل یخوببه، دمجدي اتیمطالعا ابعممن در خصوص

 لاترپو، شدهیداريخرتازه  هایکتاببرپايی نمايشگاه از ، هممخبرنام، همکتابخان یهاتازه تهیه

 تميافو در همتهیز اتحت پوشش خود را  جامعهرسانی اطالع یهااربزا سايرو  هنشگادا

 غمرعلی که گرفت نتیجه چنین توانیم هاافتهيبررسی  با .ندزسا باخبر جديد یهاکتاب

 ایرمب یکمتر فرصت ننشجويادا، هنشگادا محیطدر  دانستاا دنومب سترمسو در د رحضو

 ازحدشیب شدر .ندرا دار طريق نمياز ا يابیاطالعو  رتمشوو  طالعاتیا منبع ينا به جعهامر

در ، یرمکتد و دمشاری مشناسرکا اطعممقدر  ژهيوبه، ورودی نجويامنشدا ادتعد لنامعقوو 

و  ننشجويادا با کافی تعاملو  بیشتر رحضو ایبر کافی لمجا، دانستاا کم ادتعد با مقايسه

های بر اساس پاسخ .گذاردینم باقی، تخصصی طالعاتیا یامهزنیا ردمودر  نناآ به کمک



113 

 ... و یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یابیبر رفتار اطالع یدرآمد 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

های اطالعاتی و ارتباطی و منابع الکترونیکی و مجازی سهم بسزايی اوریورود فن مراجعان

 در کاهش مراجعه به کتابخانه دارد.

در ر متغیی و پارادايم تغییر از منابع چاپی به الکترونیکیکه  دکر یریگجهینتچنین  توانیم

 فهد .ستا راتأتیرگذ، انبررکا ریفتار اتر تغییرمب تامطالعا اعهمشو ا تهیه، تولید يطاشر

را  فدمه ينا به نیل، هایفناور ينو ا ستا تحت پوشش همجامع همب تدمامخ همئارا کتابخانه

، هشد دهبرشمر مانعو  مشکل 81 نمیااز (. 8183، بیگدلی و همکارانند )ادهکر ترآسان

 .ندداد مختلف ربسیا یهامکاندر  تطالعاا کندگیاپر بهرا  نخست تملوياو ننشجويادا

 دمجوا ربسیا یکترد دوره ایبر که جیرخا منابع ژهيوبه و طالعاتیامنابع  تهیه دنبو انگر

 نعاد. مومندار اررمق مومسدوم و  یهاردهدر ، تطالعاا خرينآ دننبو دومموجو  تمسا تمهمیا

در  .نددار ارقر هشتمو  هفتم یهارتبهدر ، دومموج منابع رهبادر تطالعاا دننبوو  بانیز

 همیتا جهدر در جیرخا نباز کلم( مش8111نصیری ) ازجمله پیشین هایپژوهشاز  رییامبس

از  دهتفامسا ایبر زمال رتمها يا نشدا شتندا نظراز  نشجوداضعف  .ستا شتهدا ارقر یباالتر

 دومموج .نددار ارقر هجدهمو  دهممهف یهارتبهدر ، چاپیو  نیکیولکترا طالعاتیا منابع

 یممتخصص تاممطالعادگی ممکناپر، ازیموردن یممتخصص یهاگاهيپا زا رییاممبس ندومنب

 ددممتع یهاگاهيپا همب اکترمشو ا لتصاا وملزو  نگوناگو اتیممطالعا یهاگاهيپادر  زاممنیردمو

 فاصله، زنیاردمو تطالعاا همب تیابیمسو د وجوجست ایرمب داميز قتو و ژینرا فصرو 

، هادانشکده ريسا منابعاز  نشجودا دهفاستا اریشود، هنشگاداه ممحوطدر  امههمی کتابخانمفیزيک

 موردمطالعه نجوياممنشروی دا پیش صلیا نعامو، آن گاهبهگاه قطع يا ينترنتاکند  سرعت

 رسدیم نظر بهچنین هم .ستا نناآ طالعاتیا یهازنیا فعو ر اطالعاتی منابعبرای دسترسی به 

 دجوو با و ندارند شنايی کافیآ هاکتاب نچیدماو  کتابخانه یبندرده منظا با ننشجويادا

 منابعو نیکی ولکترا ابعممندر  وجوجست یمعلم یامهروش احتماالً، ينترنتاز ا داميز دهستفاا

از  طلبیریيا موجب که ننشجويادا تمشکالاز  رميگد يکی .دانندینم یخوببهرا  چاپی

 تهیه چگونگی وتی ناخمکتابش تطالعاا ایجزا با ننشجويادا دننبو شناآ، شودیم ارانکتابد

دارد  ورتضر .است دخو قیموردتحق عموضوی رهامبدر کتابشناختی تطالعاا از یااههیس

 باو  هکوتاو  دهسا یهارومشوبر همتهی امب زمنیو  دخو شیزموآ سمیر یهابرنامهدر  ارانکتابد
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ه مونگی تهیمچگو  ناختیمکتابش تطالعااا مب، ورود ودمبرا در  نجويامنشدا نمونه کرذ

 نیز نیکیولکترو ا اپیممچ یهابرگرداناز  هممبهین دهتفاممسا ایرممب .ندزاممس نامشآ یمکتابشناس

 .دشو قعوا مفید تواندیم، مورداشاره زشموآ

 معرفیو  تهیه ننشجويادا به بمطلو طالعاتیا تخدما ئهارا یهاراهاز  ديگريکی  

در  دومموج طالعاتیا منابعاز  ننشجويادااختن مس هامگآ منظوربه کتابشناختی یهااربزا

 آزاد هنشگادا مرکزیکتابخانه ، طورکلیبه .ستا کتابخانه طريقاز  یدسترسقابل امي همکتابخان

و  دهامس ربسیا اریبزا چنین تهیه گرچها، کندیمل معم عیفمض ریامبس نظر يناز اشیراز 

 کهيیازآنجا دارد. دجوو ننشجويادا به سانیرعطالا و یفراهم آور نمکاو ا ستا نهيهزکم

، ستا «مقاله و نامهنپايا»نوشتن  يابیاطالعاز  تکمیلی تیالمتحص نجويامنشدا فدمه نخستین

 رکمد خذا ایبر مقالهو  همنامنامپاي نوشتن ورتضر دنبو قطعیو  یحدوا شیزموآ منظا

از  افدمها ايرمس، ستا فهد ينا به نخست تبهدادن ر صامختصا لیمصا لماليد، یمتخصص

 نشدا ءتقاار، ریجا یامرفتهمپیش با همگامی، علمیای و حرفه صالحیت ءتقاارل مقبی

ين ا کلی یریگجهینت .ستا نخست فهد یستادر را نیز هاشيهمادر  مقاله ئهو ارا عمومی

روش ما ا، ستا باقی ارپايد نهمچنا، تخدما يعنی اریکتابد همحرف لیمصا است که سرشت

دادن  قومس .تمسا شديد توالمتحو  دمشر شخوتمسد، تطالعاا شاعها یهااربزاو 

 همب نیکیولکترا تخدما شاعها، آن تبعبهو  نیکیولکترا ابعممن از دهتفامسا همب امههمکتابخان

 ارانکتابد. هاستآن یبقاراز  حقیقتو در  ستا هشد تبديل کتابخانهها ایبر حیاتی مراک مي

و  کنند رهبادو مهندسیرا  دخو تخدما درک و یدرستبهرا  انبررکا يابیاطالع رفتار بايد

 که دهدیم نامنش رمحاض قمتحقی ايجمنت .ندآور همافر تربخشیا طوربهرا  اتیمطالعا تدمامخ

از  دهستفاا زشموآ به نسبت تکمیلیت یالمتحصدوره  نجويامنشدا طحمسدر  انبررامک

 و شمندا زیامسمدروزآ امب ارانکتابد .نددار زنیاآن  بهو  مثبت شنگر، پیوسته تطالعاا

 تخدما ئهو ارا دخو زشموآمه برنا ایمحتو دنکر مدو روزآ یسازیغن، دخو یهامهارت

 تدمامخو  ابعممناز  دهتفامسا انزممی، کرده تقويترا  انبررکا تممثب شرمنگ توانندیم، بهتر

 شوند. دخو جتماعیای و اهمحرف هامجايگ ءتقاار باعث درنهايتو  هندد يشافزرا ا طالعاتیا

 پردازيم.به ارائه پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش حاضر می در خاتمه



115 

 ... و یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یابیبر رفتار اطالع یدرآمد 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

 هازجملبا توجه به مشکالت پیش روی دانشجويان در پیدا کردن و جايابی منابع  -

ف شناختی و منابع رديهای گوناگون الزم است ابزارهای کتابپراکندگی منابع در مکان

 گردد. دوم و سوم تهیه و به دانشجويان ارائه

و متخصص در امر راهنمايی دانشجويان جهت  دهيدآموزشبا توجه به فقدان نیروی  -

استفاده از منابع الکترونیک و نداشتن دانش کافی دانشجويان برای استفاده از منابع چاپی و 

های آموزشی دانشجويان را در امر الکترونیکی الزم است کتابداران با برگزاری کارگاه

 نابع ياری نمايند.فراگیری اين م

با توجه به لزوم تخصص و آشنايی کتابداران با منابع و مراجع الکترونیک و چاپی الزم  -

های آموزش ضمن خدمت ويژه های آموزشی و دورهها با برگزاری کارگاهاست کتابخانه

 رسانی دانش کتابداران اقدام نمايند.روزبهو  یسازیغنکتابداران نسبت به 

بداران امکان دسترسی دانشجويان را با انواع منابع اعم از چاپی و الزم است کتا  -

 یسازینغهای آموزشی نسبت به افزايش و و طی برگزاری کارگاه کردهالکترونیکی فراهم 

 های آموزشی کاربران و مراجعان اقدام نمايند.مستمر محتوای برنامه یروزرسانبهمعلومات و 
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