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مطالعـه مـوردي دانشـکده    : اینترنتیرفتار اطالع یابی مقایسه 

  مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی

  رضا واعظی

  علی حسین نورافروز

  چکیده

ده از اینترنـت و منـابع   در اسـتفا این پـژوهش بـه بررسـی و مقایسـه ي رفتـار اطـالع یـابی        در 

یل انواع منابع اطالعاتی موردجستجو، روشها و ابزارهاي اهدافی از قب . ده استپرداخته ش الکترونیک

جستجو، شیوه هاي دسترسی به منابع، اهداف جستجوي اطالعات، و میـزان دانـش کـاربران مـورد     

هیـأت علمـی و دانشـجویان تحصـیالت     جامعه آمـاري پـژوهش، اعضـاي     .بررسی قرار گرفته است

طباطبایی بوده اند و براي گردآوري داده ها از  عالمه نشکده مدیریت و حسابداري دانشگاهمیلی داتک

که دانش مقدماتی در زمینه ي اینترنـت فقـط تـا     ندیافته ها نشان داد. پرسشنامه استفاده شده است

حدودي از حد متوسط باالتر است و بیشترین اسـتفاده از اینترنـت بـه ترتیـب در منـزل و دانشـکده       

اري با اینترنت بیشتر از طریق تجربه شخصی و روش نحوه ي آشنایی جامعه ي آم. صورت می گیرد

ده از اینترنـت و منـابع   مهمترین هدف اسـتفا نتایج همچنین نشان دادند که . آزمون و خطا بوده است

در بین اکثریت جامعه ي مـورد بررسـی فعالیتهـاي پژوهشـی، روزآمـد کـردن اطالعـات         الکترونیک

این منظور، پایگاههـاي اطالعـاتی داراي مـتن    که براي  تخصصی، و شناسایی منابع تخصصی است

در استفاده از عملگرهـاي بـولی بـه هنگـام جسـتجو و بازیـابی       . کامل بیشترین استفاده را داشته اند

اطالعات، و همچنین رضایت از خدمات اینترنت تفاوت معناداري بین رشته هـاي مختلـف مشـاهده    

جـود یـک میـانجی کـه داراي مهـارت و      در کل، در محیط هاي علمی و دانشگاهی ضـرورت و . شد

  . آشنایی بیشتر با روشها و ابزارهاي جستجو و بازیابی اطالعات باشد، احساس می شود

مـی و دانشـجویان   رفتار اطالع یابی، منابع اینترنتی و الکترونیک، اعضـاي هیـأت عل  : مفاهیم کلیدي

 تحصیالت تکمیلی

  

                                                
 ار دانشگاه عالمه طباطبایییاستاد  

 کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه عالمه طباطبایی
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  مقدمه

به گونه اي کـه همـه    فرصتهاي بیشماري شده باعث خلقرشد و گسترش شبکه ي جهانی وب 

فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهشـی    . بشري و حتی امور روزمره را تحت تأثیر قرار داده اسـت فعالیتهاي 

مبتنی بر وب و کامپیوتر بر همگان آشکار است و انجام این فعالیتهـا بـدون اسـتفاده از ایـن ابزارهـا      

طور روزافزونی توسعه می یابند لیکن همچنـان دسـتیابی   منابع الکترونیکی ب اگرچه. ممکن نمی باشد

بنابراین، پژوهش در ایـن زمینـه و    . به نظر می رسدبه اطالعات موردنظر و مفید، تا حدودي مشکل 

ایـن امـر بخصـوص در     . استشناخت رفتار اطالع یابی براي رفع موانع و مشکالت موجود ضروري 

  . ند اطالعات می باشند، از اهمیت بیشتري برخوردار استجوامع علمی و دانشگاهی که به شدت نیازم

کتابداران و اطالع رسانان بنابر رسالت و حوزه ي کاري خـود، بخـش مهمـی از فعالیتهـاي           

گذراننـد و  خود را در شناخت، بررسی، و آگاهی از نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی کاربران خود می 

بـه الگـوي   ، صالح رفتار اطـالع یـابی کـاربران   یازهاي اطالعاتی و اضمن رفع نتا تالش می نمایند 

پژوهش حاضر به مطالعـه ي رفتـار اطـالع یـابی اعضـاي      . فضاي کاري خود دست یابندمناسبی در 

و نیز، چگـونگی و میـزان بهـره     از منابع اینترنتی و الکترونیکدر استفاده هیأت علمی و دانشجویان 

  . فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی تمرکز داردگیري آنها از این منابع در 

ده ابا توجه به قابلیت هاي گوناگون و متنوع اینترنت و سایر منابع الکترونیـک هـر روز اسـتف       

زون دانشـگاهیان و پژوهشـگران از   فعلی رغم استفاده روز ا. نندگان بیشتري به آن روي می آورندک

از منابع الکترونیـک و   هامیزان استفاده آنو ن گروه هااطالعات کمی درباره رفتار ایخدمات اینترنت،

بـه دلیـل اهمیتـی کـه اطالعـات در       عالوه براین،. وجود داردمیزان دانش آنان از ابزارهاي جستجو 

بـع آن راهکارهـاي   تکند و به لحاظ اینکه رفتار اطـالع یـابی اینترنتـی و بـه      پیشرفت جوامع ایفا می

 ب، از ارکان فعالیتهاي علمی در دنیاي دانـایی محـور کنـونی اسـت،    جستجو و بازیابی اطالعات در و

بـیش از پـیش   هاي کاربران و بویژه دانشـجویان در جسـتجوي اطالعـات     آگاهی از مهارتها و تجربه

محققان و دانشجویان بخصوص اعضاي هیـأت علمـی و   ).5 .، ص1383کشاورز، (احساس می شود 

ی در پیشرفت آموزش و پژوهش دارند بـه منظـور رفـع    دانشجویان تحصیالت تکمیلی که نقش مهم

نیازهاي اطالعاتی خود ناگزیر از بکار گیري منابع اطالعـاتی مختلـف و شـیوه هـاي متنـوع جهـت       

نقش داده و اطالعات در مدیریت سازمان ها، نقشی حیـاتی و اساسـی   . دسترسی به اطالعات هستند

که در اختیار مدیران قرار دارد، لذا باید بتواننـد آن  و اطالعات یکی از مهمترین منابعی است ... است 

دانشجویان حال حاضر رشـته  ). 20 .، ص1387صرافی زاده، ( کنندرا مانند هر منبع دیگري مدیریت 

هاي مدیریت و مدیران سازمان هاي فردا بیش از هر چیز به اطالعات نیاز دارند تا بتوانند تصمیمات 

بـه  درست و بهره گیري بیشتر از ابزارهاي کسب اطالعات اطالع یابی نوع رفتار . درستی اتخاذ کنند
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تصمیم گیري آن هـا اثـر مـی گـذارد و افـزایش اثربخشـی و کـاهش عـدم          میزان زیادي بر کیفیت

  . اطمینان در حوزه ي کاري آن ها را به دنبال دارد

آگاهی از رفتار هاي  کنداز جمله راه حل هایی که می تواند به پیشبرد اهداف کتابخانه ها کمک 

بتوان با برنامه ریزیهاي دقیـق گـام هـاي مـؤثرتري در     آن اساس  اطالع یابی این گروههاست تا بر

بنـابراین، آگـاهی از رفتـار اطـالع یـابی و فراینـد        .جهت اصالح رفتارهاي اطالع یابی آنان برداشت

وجـود در وب امـري   دانشجویان با توجه بـه چالشـهاي م  اعضاي هیأت علمی و جستجوي اطالعات 

بر آن است تا بـه بررسـی عالقـه منـدي هـا، انـواع منـابع         بدین لحاظ پژوهش حاضر. الزامی است

اطالعاتی مورد جستجو، روشها و ابزارهاي جستجو، شیوه هاي دسترسی به منابع، اهداف جسـتجوي  

  .از آن بپردازد، و نیز درك رفتار جستجوي اطالعات و مشکالت ناشی کاربراناطالعات، میزان دانش 

با توجه به گستردگی منابع الکترونیکی و نقش انکارناپذیر این منابع در تأمین نیازهاي اطالعاتی 

اعضاي هیأت علمی ماتی دسنجش میزان دانش مقبه ندگان، پژوهش حاضر بر آن است تا استفاده کن

 کشـف همچنـین  . بپـردازد  و منابع الکترونیک اینترنتاستفاده از در و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

عالوه بـر   .توجه بوده استآنان مورد نوع، میزان و محل استفاده از خدمات موجود در اینترنت توسط 

میـزان آشـنایی و اسـتفاده از موتورهـاي جسـتجو و      نحوه آشنایی آنان با منابع اینترنتی پیوسته، آن، 

تجو و بازیـابی  وفقیت آنـان در جسـ  و ماهداف جستجو، مختلف، میزان تجربه،  پایگاه هاي اطالعاتی

در ایـن   شـان از اینترنت و مشکالت آناني دالیل استفاده  .از دیگر هدف هاست اطالعات الکترونیک

  . موردنظر بوده استنیز نه زمی

  

  مبانی نظري

 جدید منابع اطالعاتی باعث خلقو ارتباطات  اطالعاتهاي فن آوري ي سعه امروزه تو           

بـا توجـه بـه ایـن     . ژوهشگران براي کسب اطالعات ناگزیر از بکارگیري آنها شده اندشده است که پ

 پژوهشـهاي یافتن اطالعات مناسب، باکیفیـت، و مـرتبط بـا     پژوهشگرانیکی از دغدغه هاي مسأله 

. است شدهبراي جستجو و یافتن اطالعات متفاوت خود است و این امر موجب بکار بردن شیوه هایی 

  .ه ها را رفتار اطالع یابی نام نهاده اندمجموع این شیو

پیوسته، فرصتی کم نظیر  اخیر رشد تصاعدي منابع الکترونیک بویژه منابع الکترونیکدر سالهاي 

پژوهشگران جهت جمع آوري سریع و گسترده اطالعات در زمینه هاي گوناگون فـراهم آورده   براي 

آن قدر مهم و گسترده است که یادگیري و اسـتفاده   وارد استفاده از منابع الکترونیکقابلیت و م. است

بـراي   .درآورده اسـت  گریزناپـذیر آن، آن را از حالت یک انتخاب خارج ساخته و به صورت امـري   از

بـه ایـن    ،جستجوي انواع اطالعات و سرعت در جستجو، الزم است جستجو قدم به قـدم پـیش رود  
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منابع اطالعاتی اغلب به کتابها، ). 13 .، ص1383ز، کشاور( می گویند مراحل فرایند اطالع یابی جدید

تصاویر، رکوردهاي کتابشناختی، صفحات وب، مقاالت و مجالت یا انواع دیگر منابع که بـه صـورت   

مجموعه هستند مانند پایگاهاي اطالعاتی، وب سایت ها، مراکز تهیه مدرك، مدارك چند رسـانه اي  

اغلـب آثـاري کـه بـه      .)Dempsy &  Russel, 1997, p. 239( یا کتابخانه ها اطالق می شود

رشـد مـداومی    مدارك الکترونیک. ر می شوند داراي معادل الکترونیک نیز هستندصورت چاپی منتش

دستیابی به پایگاههاي اطالعاتی اکنون به منزله ابزار . داشته و دارند و دسترسی به آنها ضروري است

). 66. ص ،1379، 2باکلند(رآمده استکمکی پژوهش براي بسیاري از پژوهشگران د

پس از . می شودمیالدي بر  1920سابقه مطالعات تجربی در موردنیازهاي اطالعاتی به سال 

در این زمینه بسیار زیاد شد و جامعه شناسان و  پژوهشهايشمار ) 1946(جنگ جهانی دوم 

به عقیده ي . نجی روي آوردندپژوهشگران علوم سیاسی در آمریکا به طور وسیعی به استفاده از نیازس

آنان، این ابزار در عین حال که می تواند مشارکت مردم را در اداره ي دموکراتیک جامعه موجب شود، 

از نتایج حاصل از آن می توان به عنوان یک اهرم کنترل اجتماعی و هدایت جامعه به سمت و سوي 

یدي صنایع و بنگاههاي اقتصادي با گسترش فعالیتهاي تول 1950از سال . موردنظر بهره برد

کشورهاي صنعتی لزوم توسعه ي فعالیتهاي بازاریابی در کشورهاي دیگر و درك رفتار و ذائقه ي 

نقطه اوج این مطالعات، برگزاري . مصرف کنندگان، مطالعات نیازسنجی نیز ابعاد وسیع تري پیدا کرد

 ,Frants & Brush)بود  "تینیازهاي اطالعا"در مسکو با محوریت موضوع  "3فید"اجالس 

1998) . 

مطالعه نظام مند نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان به صورت یک پدیده ي بین  1971از سال 

مروري بر مطالعات انجام شده در این مورد، تداوم و در نتیجه اهمیت بررسـی نیازهـاي   . المللی درآمد

در گـردآوري،  عامل اصلی بعنوان  اطالعاتی ايه نظام. اطالعاتی استفاده کنندگان را نشان می دهد

با فراهم آوردن رابطی کاربر پسـند امکـان   باید  کاربران ذخیره سازي، پردازش، و انتقال اطالعات به

باشـد،   و همگون با نیازهاي اطالعـاتی کـاربران  دسترس پذیرسازي اطالعات را آن گونه که مناسب 

بـه   –اید شرایطی را که به  موجـب آن، اسـتفاده کننـدگان    اطالع رسانان و کتابداران ب. فراهم آورند

ناگزیر می شوند از اطالعات ناقص، مخدوش و قـدیمی اسـتفاده    –دلیل عدم دسترسی به اطالعات 

  ).29. ص ،1378 بابایی،(کنند، به سود آنان دگرگون سازند 

  

  ل هاي اطالع یابیمد

آنچه که از سوي پژوهشگران . می گیرد هر فعالیت پژوهشی در یک فرایند چند مرحله اي انجام

باید به منزله یک عنصر مهم، مکمل، و ضروري مورد توجه قرار گیرد عبـارت اسـت از اتخـاذ رفتـار     
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شناسایی درك نیاز اطالعاتی، شناسایی منابع عمده اطالعـاتی، چگـونگی   : اطالع یابی صحیح، یعنی

مجموعه فعالیت هاي انسان ). 138 .، ص1383حی، فتا(ره گیري موثر از از آنها دستیابی به آنها، و به

، یشناسایی منابع اطالعـات مواردي چون شامل که با منابع اطالعات و مجراهاي اطالعاتی  رابطهدر 

مـی  قلمـداد  ، رفتار اطالعاتی است ، جستجو و استفاده از آنها براي رفع نیازهاي اطالعاتیمکان یابی

لیتهاي فرد براي رفع نیازهاي اطالعاتی است و شامل مشخص رفتار اطالع یابی، مجموعه فعا . شود

کردن هدف، روش، ابزار جستجو، نوع اطالعات موردجستجو، و شیوه دسترسـی بـه اطالعـات  مـی     

& Krikelas, 1983; Wilson(باشد  Streatfield, 2000 .(  

ختلفـی ایجـاد و   در رابطه با فرایند جستجوي اطالعات و یا اطالع یابی تاکنون مدل هاي م     

طراحان مدل ها با توجه به رویکردي خاص و نیز بر اساس دیدگاهها، تجربه ها، . توسعه داده شده اند

برخی . و مطالعات خود به فرایند جستجو و استفاده از اطالعات، به طراحی این مدل ها اقدام کرده اند

در  آن هـا  خـی از ویژگـی هـاي   به همراه بر جستجوي اطالعات از مهمترین مدل هاي ارائه شده در

: جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته اند

  مدل ویژگی هايبرخی   سال  نام مدل

 Rees(مدل ریس و ساراسویک 

& Saracevic(  

1960  

1997  

نیاز اطالعاتی، مشکل اطالعاتی، : طرح پرسش

تحلیل، : پرسش، درخواست ؛ پاسخ به پرسش

زیابی راهبرد جستجو، پاسخ، ارزیابی، پاسخ ار

  شده

ینمدل اطالع یابی بلک

(Belkin, Marchetti,
& Cool)  

1993  

  

یا جستجوي منابع ؛ نگاه اجمالی : مرور کردن

تشخیص : گسترش دانش ؛ شناخت: آموزش

عناوین از طریق سیستم یا ارتباط ادراکی ؛ 

پردازش عناوین که حدود : دگرگونی اطالعات

  و وظایف را مشخص می کند

  Ellis(  1989(بی الیسمدل اطالع یا

1993  

شروع کردن، زنجیر کردن، مرور کردن، متمایز 

  کردن، کنترل کردن، گزینش کردن

ایزنبرگ : مدل شش مهارت بزرگ

 & Eisenberg(و برکوویتز

Robert(  

تعریف مسأله، استراتژیهاي جستجوي   1990

اطالعات، جایابی و دسترسی، استفاده 

  اطالعات، ترکیب، ارزیابی

 & ,Choo, Detlor) چومدل 
Turnbull)  

نیاز به اطالعات، جستجوي اطالعات، کاربرد   1998

وجوه شناختی، اطالعات، و همچنین می توان 

ابتالیی، و وضعیتی که بر هر فرایند تأثیر می 
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  گذارد را مورد بررسی قرار دهند

  Kuhlthau(  1991( مدل کولثااو

2002  

 آغاز کردن، گزینش، کاوش، فرمول بندي،

مجموعه سازي یا گردآوري، خاتمه کاوش یا 

  ارائه

مدل اطالع یابی ویلسون

)Wilson(  

1981  

1996  

توجه به عوامل شناختی، شکل گیري نیاز در 

کاربر، درخواست منابع، موفقیت یا شکست در 

جستجو، و ادامه فرایند جستجو در صورت 

  شکست

مدل مارکیونی نی

)Marchionini(  

1997  

1998  

محیط هاي جدید الکترونیکی، توجه به 

شناخت و پذیرش یک مسأله اطالعاتی، 

تعریف و درك مسأله، گزینش سامانه کاوش، 

فرموله کردن پرسش، اجراي جستجو، ارزیابی 

  توقف/تکرار/نتایج، استخراج اطالعات، تأمل

چون وي : مدل اطالع یابی در وب

 ,Choo)( چو و ترن بال
Detlor, & Turnbull  

غیر مستقیم، مرور مشروط، جستجوي مرور   1999

  غیر رسمی، جستجوي رسمی

مدل فرایند اطالع جویی در وب، 

 سوزان لوبر و الکساندر اکریستیا

)Loeber & Cristia(  

تلفیقی از مدل هاي چو و الیس، توجه ویژه به   2003

، توجیه شبه )Navigation(نحوه گشت زنی

  ریاضی براي مدل

  

  پژوهش سوالهاي

مـدیریت و  دانشـکده    تحصـیالت تکمیلـی  دانشـجویان  اعضاي هیأت علمی و  اتیدانش مقدم

  است؟ چقدر اینترنتیدر جستجو و بازیابی اطالعات  حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی 

چیست و محل استفاده از آن کجاست؟ این گروههااستفاده از خدمات موجود در اینترنت  نوع  

نـابع  اینترنـت وم بـا   آنـان آشـنایی   العـات در وب، و نحـوه  موفقیت در یافتن اط ،تجربه میزان

  است؟ چقدرالکترونیکی پیوسته 

 تحصـیالت   دانشجویاناعضاي هیأت علمی و هدف و نوع منابع اطالعاتی مورد جستجو توسط

  چیست؟ تکمیلی 

 چگونه منابع اینترنتی را بـراي   اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده

از نیازهاي اطالعـاتی آنـان را تـامین     دو این منابع چند درص کنند می خود شناسایی ايهپژوهش

  می کند؟
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ه چیست؟ندالیل استفاده  از اینترنت و مشکالت آنان در این زمی  

 قـدر  از موتورهاي جستجو و پایگاه هـاي اطالعـاتی چ   دو گروه یادشدهمیزان آشنایی و استفاده

  است؟

 از جستجوي پیشرفته موتورهاي جستجو و پایگاه هاي اطالعاتی و  آنهامیزان آشنایی و استفاده

  است؟ قدرعملگر هاي بولی در هنگام جستجو چ

   میزان رضایتمندي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشـکده مـدیریت و

  حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی از خدمات اینترنت دانشکده چقدر است؟

  

  پژوهش روش

دانشـکده  تحصـیالت تکمیلـی   دانشـجویان  پژوهش اعضـاي هیـأت علمـی و    آماري ه ي جامع

که در گروههاي مختلف آموزشـی مشـغول    دنباش میمدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی 

ن حجم نمونه در زیر جامعـه اعضـاء   کرد براي مشخص پژوهشدر این . به تدریس و تحصیل هستند

بـدلیل نیـاز بـه     ,و در زیرمجموعه دانشجویان تحصیالت تکمیلـی ماريهیات علمی به صورت سرش

دقت در برآورد وجود نسبتهاي متفاوتی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تفکیک رشته و ضرورت 

  .استاستفاده شده اي متناسب گیري طبقه از روش نمونه, رعایت این نسبتها در نمونه مورد بررسی

 و گـردآوري داده هـا پرسشـنامه اسـت     ابزار. صورت پذیرفته است به شیوه ي پیمایشی پژوهش

اعتبـار محتـوا، نـوعی اعتبـار اسـت کـه       «. است ارزیابی شدهروش اعتبار محتوا بر اساس  آنروایی 

سـرمد و  (»  شـود  گیـري بکـار بـرده مـی     معموالً براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده یک ابزار انـدازه 

دو  والهايسـ کودریچاردسون براي از روشآورد پایایی پرسشنامه در بر. )171 .، ص1377، همکاران

  .چند گزینه اي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است والهايو براي س) بلی ، خیر(گزینه اي 

بخـش طراحـی و در    9پرسـش و در   23به منظور گردآوري اطالعات، پرسشنامه اي مشتمل بر 

پرسشـنامه در بـین    270جمـع آوري داده هـاي موردنیـاز،    بـراي  . اختیار جامعه آمـاري قـرار گرفـت   

پرسشـنامه   269د کـه از آن میـان،   شپرسشنامه در بین اعضاي هیأت علمی توزیع  60دانشجویان و 

درصـد   3/74نفر از افراد مورد مطالعه معادل  200 در این پژوهش، . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  . را زنان تشکیل می دهند درصد 7/25نفر برابر با  69مردان، و 

  

  یافته هاي پژوهش

ي بر پایه . در پرسشنامه در نظر گرفته شدپرسش 4، راي آگاهی از میزان دانش مقدماتیب

میزان دانش مقدماتی جامعه ي تحت بررسی در زمینه ي  پاسخ ها،بدست آمده و میانگین  اطالعات
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در بین . فت از حد متوسط باالتر استدرصد می باشد که می توان گ 8/59ابزارهاي جستجو و وب 

درصد در وضعیت بهتري نسبت  32/57سه گروه مختلف نیز، دانشجویان کارشناسی ارشد با میانگین 

از لحاظ دانش مربوط به ) 27/44(و دانشجویان مقطع دکتري ) 35/49(به اعضاي هیأت علمی 

اعث شده اند میانگین دانش عواملی که احتماالً ب. روشها و ابزارهاي جستجوي وب می باشند

پایین بودن مهارتها و :  و رضایت بخشی نباشد عبارتند ازگروههاي علمی در حد باالاین مقدماتی 

دانش براي کسب اطالعات و اطالع یابی، عدم آموزش هاي الزم در این زمینه، کمک ناچیز 

  .و منابع اینترنتیکارشناسان کتابخانه و اطالع رسانی، کیفیت پایین دسترسی به ابزارها 

  

  نوع خدمات اینترنتی مورد استفاده و محل استفاده

با توجه به اینکه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان در مکان هاي مختلفی به اینترنت دسترسی 

به عنوان عاملی اثرگذار در توانایی هاي جستجو  دمی توان این مسأله داشته و از آن استفاده می کنند،

درصد  8/45. نوان اولین مکان مورد استفاده براي هر سه گروه یادشده می باشدبه ع منزل. باشد

درصد دانشجویان دکتري  0/40درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، و  4/36اعضاي هیأت علمی، 

 مکان دوم مورد استفاده براي اعضاي هیأت علمی و. استفاده از اینترنت را در منزل ترجیح می دهند

دانشکده و محل کار دوم می  ،، و براي دانشجویان دکترياسی ارشد، دانشکده بودهدانشجویان کارشن

به نظر می رسد که استفاده از اینترنت در منزل به عنوان اولویت اول، ناشی از تجهیزات . باشد

باتوجه به اینکه پایگاههاي اطالعاتی و سایر منابع الکترونیک دیگر . نامناسب و ناکافی دانشکده است

در محیط دانشکده امکان دسترسی به آنها میسر می باشد و از سوي دیگر، استفاده از این  فقط

پایگاهها مستلزم ابزارها و یا سخت افزارها و نرم افزارهاي خاصی است بنابراین، یا باید تجهیزات 

رونیکی دانشکده را افزایش داد و یا اینکه استفاده از این پایگاههاي اطالعاتی علمی و مجالت الکت

.در منزل و خارج از فضاي دانشکده امکان پذیر شود

همانطور که داده هاي جدول نشـان مـی    خدمات مورد استفاده می باشد نوعمربوط به ، 1جدول 

موتورهاي جستجو که به منظور کاوش و بازیابی "دهند، بیشترین استفاده مربوط به خدماتی از قبیل 

پست الکترونیک که عمدتاً به منظور ارسال پیام و تبادل نظـر  "، "می شوند اطالعات در وب استفاده

پایگاههاي اطالعاتی براي جستجو و بازیابی اطالعات تخصصی و نتایج "، و "بین افراد بکار می رود

ایـن خـدمات شـامل    . سایر خدمات موجود در وب کمترین میزان اسـتفاده را دارنـد  . است "پژوهشها

نیـز  . اس. اس. پادکست و آر. العات استوب به منظور تولید اط وبالگ است که نوعی مشارکت در

خدماتی جدید بوده که به ترتیب شامل فایل هاي صوتی وبالگها، و ابزار آگاهی از اخبار و اطالعـات  

اي را می توان در آشـنایی بیشـتر گروههـاي مـورد      دالیل این چنین استفاده. موجود در سایتها است
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نترنت از یک طرف، و عدم آشنایی و یا ناآگاهی از سـایر خـدمات شـبکه    پژوهش با خدمات اصلی ای

  .جهانی وب از طرف دیگر دانست

  

  نوع خدمات مورد استفاده در بین گروههاي مختلف -1جدول 

دانشجویان کارشناسی   اعضاي هیأت علمی  نوع خدمات

  ارشد

  دانشجویان دکتري

  رتبه  درصد  رتبه  درصد  رتبه  درصد

  2  5/29  3  3/26  3  8/30  عاتیپایگاههاي اطال

  1  2/30  2  0/29  1  1/35  موتورهاي جستجو

پست 

  )email(الکترونیک

9/31  2  1/29  1  2/30  1  

  4  0/4  4  8/5  4  1/2  گروههاي بحث

وبالگ، پادکست، 

  اس.اس.آر

-  -  6/4  6  6/4  3  

  5  3/1  5  0/5  -  -  سایر

  

  میزان تجربه، موفقیت در یافتن اطالعات، و نحوه آشنایی

تفاده کنندگان اینترنت و منابع الکترونیکی به روشهاي مختلفی با این منابع آشنا شده اند، که اس

با توجه به مدت زمان استفاده آن ها از این منابع، داراي میزان موفقیت هاي متفاوتی در یافتن 

ي هیأت د، هر سه گروه، اعضانشان می ده نتایج آزمون خی دو .اطالعات خود در اینترنت می باشند

علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد، و دانشجویان دکتري بیشتر اوقات در یافتن اطالعات 

. موردنظرشان از منابع اینترنتی موفق هستند و این گزینه رتبه ي اول را به خود اختصاص داده است

 > 05/0(، )252/0 >05/0(بزرگتر است  مقدار سطح معناداري از آلفاي پژوهش، در این رابطه

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین نظرات پاسخگویان در زمینه ). 630/0 > 05/0(، )277/0

درجه /فقیت در یافتن اطالعات موردنیاز از اینترنت و منابع الکترونیکی با متغیرهاي جنسیت، مقطعوم

ه از اطالعات بدست آمد. تحصیلی، و رشته تحصیلی آنان هیچگونه رابطه معناداري وجود ندارد

خودارزیابی افراد مورد پژوهش درباره ي میزان تجربه و موفقیت آنها در استفاده از اینترنت و منابع 

فرض کرده اند به این  "آزموده"الکترونیکی نشان می دهد که نیمی از آنها خود را در این زمینه 

  .ه کمک نیاز دارندمعنی که آنها در یافتن اطالعات موردنیازشان موفق هستند، ولی برخی مواقع ب
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بکارگیري  در بیش از سه سال جامعهبیانگر آن است که اکثر افراد  نتایج آزمون خی دو همچنین

ي دوم انتخاب کرده  و گزینه ي بین دو تا سه سال را در رتبه تجربه دارند اینترنت و منابع الکترونیک

جنسیت، و همچنین میزان تجربه استفاده  در دو مقایسه، میزان تجربه استفاده از اینترنت با متغیر. اند

از اینترنت با متغیر رشته تحصیلی، هیچگونه رابطه معنـاداري وجـود نـدارد و ایـن دو متغیـر از هـم       

مستقل می باشند و نمی توان رابطه معناداري را بین نظرات پاسخگویان بـا جنسـیت آنـان و رشـته     

مـورد   در ایـن دو . کـرد منابع الکترونیکی مشاهده  تحصیلیشان با  میزان تجربه استفاده از اینترنت و

از سـوي دیگـر،   ). 155/0 >05/0(و ) 731/0 >05/0(بزرگتر است  سطح معناداري از آلفاي پژوهش

بـه   .درجه تحصیلی رابطه معناداري مشاهده مـی شـود  /بین میزان تجربه استفاده از اینترنت با مقطع

ز اینترنت، به طور معناداري بین سه دسته جامعه پژوهش، عبارت دیگر، از نظر میزان تجربه استفاده ا

اعضاي هیأت علمی، دانشجویان مقطع دکتري، و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، تفـاوت وجـود   

در در مرتبه ي آخر  در مرتبه اول اعضاء هیأت علمی، در مرتبه دوم دانشجویان مقطع دکتري، و. دارد

  .قرار دارند هم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تجربه ي شخصی و در درجه ي اول از طریق  نحوه آشنایی سه گروه مورد مطالعه با اینترنت

رتبه ي دوم براي اعضاي هیأت علمی مطالعه ي کتاب و مقاله بوده، . روش آزمون و خطا بوده است

اعضاي  درصد 9/11. ولی براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري، همکاران و دوستان می باشد

. هیأت علمی، اولویت سوم را از طریق برنامه کمکی که در موتورهاي جستجو قرار دارد، دانسته اند

سایر روشها براي اعضاي هیأت علمی به ترتیب عبارتند از همکاران و دوستان، استفاده از نرم افزارها 

گفت که مطالعه ي در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد باید . و شرکت در کالس، و سایر موارد

کتاب و مقاله، استفاده از برنامه کمکی موتورهاي جستجو، شرکت در کالس و استفاده از نرم افزارها، 

و براي دانشجویان دکتري رتبه ي سوم به بعد . از دیگر روش هاي معمول آشنایی با اینترنت است

سایر موارد  ي جستجو، ودر موتورهاشرکت در کالس، مطالعه کتاب و مقاله، برنامه کمکی شامل 

   .است

یکی از شیوه هاي رایج و مرسوم کسب آگاهی و دانش، ارتباطات شخصی می باشد که به عنوان 

در این پژوهش نیز، به منظور آشنایی بـا اینترنـت و   . عاملی مهم در ارتباطات علمی شناخته می شود

ن درصـد بـاالیی را بـه خـود     منابع الکترونیکی، گزینه ي دوسـتان و همکـاران از سـوي دانشـجویا    

  . اختصاص داده است
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  هدف جستجو و نوع منابع اطالعاتی

، )درصد 0/21(فعالیتهاي پژوهشی  ،نشان می دهد نگاهی به اهداف جستجوي اطالعات

، برقراري ارتباط )درصد 6/14(تخصصی  ، روزآمد کردن اطالعات)درصد 5/16(فعالیتهاي آموزشی 

 3/13(، و شناسایی منابع تخصصی )درصد 14(ران داخل و خارج کشور با سایر همکاران و پژوهشگ

براي دانشجویان . ، به ترتیب اهداف اولیه اعضاي هیأت علمی از جستجوي اطالعات است)درصد

، دستیابی به اطالعاتی که )درصد 8/21(کارشناسی ارشد می توان به گزینه هاي فعالیتهاي پژوهشی 

، و )درصد 2/13(، روزآمد کردن اطالعات  تخصصی )درصد 6/13(ت در منابع چاپی یافت نشده اس

دانشجویان دوره دکتري نیز بیشترین اهداف خود . اشاره کرد) درصد 1/13(شناسایی منابع تخصصی 

، )درصد 3/14(، شناسایی منابع تخصصی )درصد 0/20(را از جستجوي اطالعات فعالیتهاي پژوهشی 

 4/13(، فعالیتهاي آموزشی )درصد 9/13(بع چاپی یافت نشده است دستیابی به اطالعاتی که در منا

در کل می توان نتیجه گرفت . دانسته اند) درصد 4/13(، و روزآمد کردن اطالعات تخصصی )درصد

که در هر سه گروه اهداف جستجوي اطالعات تخصصی است و بیشتر به منظور فعالیتهاي علمی و 

گر اهدافی از قبیل تنوع و سرگرمی، و سایر موارد کمترین و از سوي دی. پژوهشی صورت می گیرد

  . میزان را به خود اختصاص داده است

اگر به تفکیک سه گروه مورد بررسی، اعضاي هیأت علمی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، و 

دانشجویان مقطع دکتري، به اهداف جستجوي اطالعات نگریسته شود، می توان دریافت که بین این 

در بین اعضاي هیأت علمی، فعالیتهاي پژوهشی، فعالیتهاي . گروه تفاوت چندانی وجود ندارد سه

در مقطع کارشناسی . آموزشی، روزآمد کردن اطالعات تخصصی در اولویتهاي اول تا سوم قرار دارند

یافت ارشد اولویتهاي اول تا سوم شامل فعالیتهاي پژوهشی، دستیابی به اطالعاتی که در منابع چاپی 

در مقطع دکتري اولویت با فعالیتهاي پژوهشی . نشده است و روزآمد کردن اطالعات تخصصی است

و شناسایی منابع تخصصی است، و دستیابی به اطالعاتی که در منابع چاپی یافت نشده است، در 

. شده استاستفاده از اینترنت به کاري روزمره و عادي در بین کاربران تبدیل . اولویت سوم قرار دارد

کتابخانه ها و دانشکده ها می توانند با انجام اقداماتی از قبیل ایجاد وب سایت مفید و با حجم زیاد 

ها بر روي وب سایت  اطالعات و بخش هاي مختلف، ایجاد پورتال هاي موضوعی و قرار دادن آن

ري ارتباط و ارائه پرسش کتابخانه، ایجاد میز مرجع دیجیتال که براي کاربران از راه دور امکان برقرا

هاي علمی در  و دریافت پاسخ فراهم شود، پیوند به منابع اطالعاتی غنی دیگر، و وب سایتها و انجمن

  .باشندموثردهی و سوق دادن کاربران به فعالیتهاي علمی و پژوهشی  جهت
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  نوع منابع اطالعاتی مورد جستجو به تفکیک سه گروه - 2جدول 

  نوع منابع اطالعاتی

  

  

دانشجویان کارشناسی   اعضاي هیأت علمی

  ارشد

  دانشجویان دکتري

  رتبه  درصد  رتبه  درصد  رتبه  درصد

پایگاههاي اطالعاتی 

  داراي متن کامل مقاله

2/20  1  5/16  1  5/13  2  

مجالت الکترونیکی 

  تخصصی

3/15  2  7/14  2  4/18  1  

  3  9/10  3  0/12  2  3/15  کتابهاي الکترونیکی

 وب سایت دانشگاهها،

مراکز آموزش عالی و 

گروههاي آموزشی و 

  انجمن هاي علمی

1/11  3  9/10  4  5/10  4  

  3  9/10  5  0/10  5  9/6  پایان نامه ها

  7  1/6  6  1/8  6  2/6  اخبار علمی

پایگاههاي اطالعاتی 

چکیده نامه (کتابشناختی 

  )ها و نمایه نامه ها

7/9  4  1/6  7  5/6  6  

فراخوان و ثبت نام در 

  همایش ها

9/6  5  3/3  11  7/8  5  

منابع صوتی و تصویري و 

  چندرسانه اي

0/2  8  6/5  8  6/2  10  

منابع مرجع 

واژه نامه ها (الکترونیکی

  ...)و دائره المعارف ها و 

7/2  7  1/5  9  5/3  9  

  10  6/2  10  4/3  9  69/0  استانداردها

فهرست رایانه اي 

  کتابخانه ها در اینترنت

69/0  9  4/2  12  9/3  8  

  11  87/0  14  36/0  9  69/0  اختراع پروانه هاي ثبت

  12  43/0  13  98/0  9  69/0  سایر موارد
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ي گسترده از آن به منظورهاي گوناگون، اطالعات و منابع  ي جهانی وب و استفاده با ظهور شبکه

بدیهی اسـت کـه اسـتفاده از    . در دسترس کاربران این شبکه قرار گرفت يجدید با اشکالاطالعاتی 

ي نخست مستلزم آگاهی از وجود چنین منابعی و در درجه ي دوم، دانستن روش این منابع در درجه 

تفاوت بین نظرات سه گروه مـورد بررسـی یعنـی اعضـاي هیـأت      ، 2جدول . استفاده از آنها می باشد

علمی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، و دانشجویان مقطع دکتري در انتخاب نوع منبع اطالعاتی 

، اعضاي هیأت علمی به ترتیب پایگاههاي اطالعاتی می شودمانطور که مالحظه ه. را نشان می دهد

، کتابهـاي  )درصـد  3/15(، مجـالت الکترونیکـی تخصصـی    )درصـد  2/20(داراي متن کامـل مقالـه   

را به میزان زیادي مورد استفاده قـرار  ) درصد 1/11(درصد،، و وب سایتهاي علمی  3/15(الکترونیکی 

کارشناسی ارشد نیز به ترتیب پایگاههاي اطالعـاتی داراي مـتن کامـل مقالـه     دانشجویان . می دهند

، وب )درصـد  12(، کتابهاي الکترونیکـی  )درصد 7/14(، مجالت الکترونیکی تخصصی )درصد 5/16(

 1/8(، و اخبـار علمـی   )درصد 10(، پایان نامه ها )درصد 9/10(سایت هاي مراکز علمی و دانشگاهی 

دانشجویان مقطع دکتـري، اولویـت اول نـوع    . گیرند ر منابع ذکر شده بکار میرا نسبت به سای) درصد

و بعـد از آن از  . ذکـر کـرده انـد   ) درصـد  4/18(منابع اطالعاتی را مجـالت الکترونیکـی تخصصـی    

، وب )درصـد  9/10(، کتابهاي الکترونیکی )درصد 5/13(پایگاههاي اطالعاتی داراي متن کامل مقاله 

) درصـد  7/8(، و فراخوان و ثبت نـام در همـایش هـا    )درصد 5/10(دانشگاهی سایت مراکز علمی و 

  . داستفاده می کنن

  

  چگونگی شناسایی منابع اینترنتی در جهت تأمین نیازهاي اطالعاتی

در اینترنت ابزارهاي مختلفی با امکانات و قابلیت هاي گوناگون براي دستیابی به اطالعات 

رگیري آن ها، کاربران را قادر می سازد که به اطالعات موردنظر موجود می باشد که مهارت در بکا

.خود دست یافته، و باتوجه به نیاز خود بهترین آن ها را انتخاب و بکار گیرند

، نشان می دهد، اعضاي هیأت علمی منابع اینترنتی مناسـب را بـه منظـور اسـتفاده در     3جدول 

،  ارتباطات شخصی )دصد 7/17(منابع الکترونیکی خود، بیشتر از طریق پیگیري مأخذ در  پژوهشهاي

، معرفـی سـایتها در مجـالت و    )درصـد  2/16(، استفاده از موتورهاي جسـتجو و راهنمـا   )درصد 17(

عمده ترین روشـهاي شناسـایی منـابع اینترنتـی بـراي      . شناسایی می کنند) درصد 8/11(خبرنامه ها 

استفاده از موتورهاي جستجو و راهنما، پیگیري مأخذ دانشجویان کارشناسی ارشد به ترتیب عبارتند از 

در منابع الکترونیکی، معرفی سـایتها در مجـالت و خبرنامـه هـا، ارتباطـات شخصـی، ابرموتورهـاي        

دانشجویان دوره ي دکتري نیز براي شناسایی منابع اینترنتی، .  جستجو، پیگري مأخذ در منابع چاپی
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، پیگیـري مأخـذ در منـابع الکترونیکـی، ارتباطـات شخصـی،       استفاده از موتورهاي جستجو و راهنمـا 

  . پیگیري مأخذ در منابع چاپی، پیوندهاي فرامتنی موجود در سایت ها، و سایر موارد استفاده می کنند

  

  مقایسه روشهاي شناسایی منابع اینترنتی -3جدول 

اعضاي هیأت   چگونگی شناسایی منابع اینترنتی

  علمی

دانشجویان 

  شدکارشناسی ار

  دانشجویان دکتري

  رتبه  درصد  رتبه  درصد  رتبه  درصد

  3  7/14  4  5/12  2  0/17  بوسیله ارتباطات شخصی

از طریــق معرفــی ســایتها در مجــالت و 

  خبرنامه ها

8/11  4  7/12  3  6/7  6  

  9  5/2  11  5/1  10  2/2  از طریق حضور در سمینارها

  4  9/8  6  5/9  5  6/9  پیگیري مأخذ در منابع چاپی

  2  9/17  2  7/13  1  7/17  مأخذ در منابع الکترونیکی پیگیري

  Email1/5  7  1/4  8  8/3  8از طریق معرفی سایتها در 

عضویت و اشتراك در فهرستهاي پسـتی  

  و گروههاي خبري

9/2  9  6/4  7  8/3  8  

  5  3/8  9  8/3  6  9/5  پیوندهاي فرامتنی موجود در سایتها

  URL (  1/5  7  8/3  9  4/4  7(از طریق نشانی منابع اینترنتی 

  8  8/3  5  5/10  8  4/4  ابرموتورهاي جستجو

  1  0/23  1  1/19  3  2/16  استفاده از موتورهاي جستجو و راهنماها

  10  64/0  10  1/3  11  4/1  دروازه هاي اطالعاتی

  -  -  12  33/0  -  -  سایر موارد

  

رصد نیازهاي د 50تا  26درصد از اعضاي هیأت علمی از  2/54به لحاظ استفاده از منابع چاپی، 

 5/39درصد  دانشجویان کارشناسی ارشد و  1/42. اطالعاتی خود را از این نوع منابع تأمین می کنند

درصد نیازهاي اطالعاتی خود را با استفاده از منابع  50تا  26درصد دانشجویان دکتري نیز به میزان 

ی از طریق منابع چاپی با متغیر در هر سه مقایسه، میزان رفع نیازهاي اطالعات. چاپی تأمین می کنند

درجه تحصیلی، و میزان /جنسیت، میزان رفع نیازهاي اطالعاتی از طریق منابع چاپی با متغیر مقطع

. رفع نیازهاي اطالعاتی از طریق منابع چاپی با متغیر رشته تحصیلی هیچگونه رابطه معناداري ندارد
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همانطور که مشاهده . از هم مستقل می باشند به عبارتی، بین این متغیرها وابستگی وجود ندارد و

  می شود، مقدار سطح معناداري از آلفاي پژوهش بیشتر است 

 )05/0 < 069/0 ) (05/0 < 334/0 ) (05/0 < 567/0  .(  

نیازهاي اطالعاتی خـود را   درصد 50تا  26عضاي هیأت علمی درصد ا 0/40، یافته ها نشان داد

درصد این منابع را بکـار   75تا  51درصد آنان از  7/25و د کننک رفع می با استفاده از منابع الکترونی

 75تـا   51درصـد دانشـجویان دکتـري،     4/35درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و   2/43. می برند

در دو مقایسـه،  . تأمین مـی کننـد   از طریق منابع به شکل الکترونیک درصد نیازهاي اطالعاتیشان را

با متغیر جنسیت و همچنین، میزان رفـع   طریق اینترنت و منابع الکترونیک از رفع نیازهاي اطالعاتی

درجه تحصیلی هیچگونه رابطه /با متغیر مقطع طریق اینترنت و منابع الکترونیک نیازهاي اطالعاتی از

اما بین میزان رفع نیازهاي اطالعاتی ). 120 > 05/0) (677/0 > 05/0. (معناداري مشاهده نمی شود

با متغیر رشته ي تحصیلی رابطه معنادار وجـود دارد و ایـن امـر     ق اینترنت و منابع الکترونیکطری از

دانشجویان و گروههاي علمی رشته هاي مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی استفاده بیشتر نشان از 

در . دارد ترونیکنسبت به سایر رشته ها در تأمین نیازهاي اطالعاتیشان از طریق اینترنت و منابع الک

کوچکتر است و نمی توان این دو را مستقل فـرض   مقدار سطح معناداري از آلفاي پژوهشاین مورد 

).001/0 > 05/0(د کر

  

دالیل  استفاده از اینترنت و مشکالت موجود

در : نتایج مربوط به دالیل استفاده از اینترنت در بین گروههاي مورد بررسی به این شـرح اسـت  

علمی مهمترین دلیلی که در رتبه ي اول قرار گرفته است، روزآمد بودن اطالعات  مورد اعضاي هیأت

یل سوم، کـم هزینـه بـودن    ، و دال)درصد0/19(در دسترس بودن  دلیل دوم،. می باشد) درصد 6/23(

دالیل اسـتفاده از اینترنـت در   . می باشند) درصد 5/17(، و سرعت در بازیابی اطالعات )درصد 5/17(

، روزآمـد  )درصد 0/20(یان مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب عبارتند از در دسترس بودن بین دانشجو

، )درصـد  4/15(، کم هزینـه بـودن   )درصد 8/17(، حجم زیاد اطالعات )درصد 2/18(بودن اطالعات 

در مـورد  ). درصـد  3/13(، و سادگی در اسـتفاده و بازیـابی   )درصد 8/14(سرعت در بازیابی اطالعات 

، و در )درصـد  5/20(نشجویان دکتري، دالیل استفاده از اینترنت در درجه ي اول در دسترس بودن دا

روزآمـد بـودن    :عبارتنـد از  سـایر دالیـل  . می باشد )درصد 4/19(، حجم زیاد اطالعات درجه ي دوم

، )درصـد  6/13(، کم هزینه بودن )درصد 3/16(، سرعت در بازیابی اطالعات )درصد 3/17(اطالعات 

  .سایر موارددرصد  52/0، و )درصد 1/12(سادگی در استفاده و بازیابی 
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  مشکالت استفاده از اینترنت در سه گروه مختلف - 4جدول

اعضاي هیأت   مشکالت استفاده از اینترنت

  علمی

دانشجویان کارشناسی 

  ارشد

  دانشجویان دکتري

  رتبه  درصد  رتبه  درصد  رتبه  درصد

  6  8/7  6  6/6  5  6/8  فقدان مهارتهاي رایانه اي

عدم آشنایی با ابزارها و 

  روشهاي جستجو

7/14  3  4/8  5  5/8  5  

عدم آشنایی کافی با زبان 

  هاي خارجی

86/0  6  4/8  5  8/2  9  

  8  5/3  7  5/6  4  5/9  نداشتن وقت کافی

عدم دستیابی به اصل مدرك 

  یا متن

5/9  4  8/12  3  4/13  3  

عدم دسترسی کافی به 

  اینترنت

5/9  4  8/11  4  7/12  4  

ترافیک شبکه و پایین بودن 

  سرعت

1/19  1  1/21  1  5/25  1  

مناسب نبودن کمیت و 

کیفیت امکانات سخت 

افزاري و نرم افزاري موجود 

  در دانشکده

2/18  2  8/17  2  8/19  2  

معتبر نبودن نسبی اطالعات 

  موجود در اینترنت

5/9  4  2/5  8  2/4  7  

  10  4/1  9  0/1    -  سایر موارد

وامل بازدارنده اي وجود دارند که باعث می شوند از منابع و ابزارها و خدمات شبکه مشکالت و ع

در پژوهش حاضر، به منظور آگاهی از مسائل و مشکالت . ي اینترنت به طرز مؤثري استفاده نشود

اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در استفاده از اینترنت، پرسشی در نظر گرفته 

تفاوت بین سه گروه مورد پژوهش را در مورد میزان تأثیر هر یک از مشکالت  ،4جدول . شده است

دهد، هر سه گروه  ار نشان میکردهمانطور که این . گفته شده در استفاده از اینترنت نشان می دهد
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به ترتیب بیشترین نارضایتی را ناشی از ترافیک شبکه و پایین بودن سرعت اینترنت و نیز، مناسب 

  .دن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود دارندنبو

   

  میزان آشنایی و استفاده از موتورهاي جستجو و پایگاههاي اطالعاتی

باتوجه به اینکه موتورهاي جستجو و پایگاههاي اطالعاتی تخصصی و عمومی بسیاري وجود 

انتخاب درست این ابزارهاي دارند که قادر به بازیابی اطالعات موردنیاز کاربران هستند بنابراین، 

ه و نیز، در کردجستجو و آگاهی از فرایند کار آنها باعث می شود کاربران اطالعات باکیفیتی بازیابی 

امروزه بسیاري از منابع اطالعاتی از قبیل کتابها و نشریات به صورت . وقت آنها صرفه جویی شود

در این پرسش . دانشگاهی قرار می گیرد در اختیار استفاده کنندگان و بخصوص جوامع یالکترونیک

مهمترین پایگاههاي اطالعاتی و علمی که داراي منابع الکترونیکی بویژه کتاب و مقاله هستند، و از 

طرفی اکثر آنها را نیز دانشگاه مشترك می باشد، گنجانده شده تا میزان آشنایی و استفاده ي اعضاي 

نتایج بررسی . انشکده در این رابطه سنجیده شودهیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی د

درصد شناخته شده ترین و پراستفاده ترین پایگاه  60/18با   Emeraldپایگاه اطالعاتی نشان داد، 

پایگاه و در رتبه دوم   Elsevierپایگاه اطالعاتی  .است اطالعاتی در بین پایگاههاي مورد بحث

از دیگر پایگاههاي اطالعاتی مورد  .به سوم قرار دارددر رت) درصد Proquest )20/15اطالعاتی 

سایر پایگاهها که از شناخت بیشتري برخوردار هستند  .است  EBSCOاستفاده گروههاي علمی 

 JohnWiley. درصد استفاده می شود 7/6که به میزان ) درصد Springer )80/9 :عبارتند از

در رده  Scopus، و  Blackwel  ،ISI. ی شوددرصد بکار گرفته م 2/5 که به میزان) درصد 10/9(

  . هاي آخر قرار دارند

  

  آشنایی و استفاده از جستجوي پیشرفته و عملگرهاي بولی

براي بهبود نتایج حاصله در استفاده از موثراستفاده از عملگرهاي بولی به عنوان یک استراتژي 

درصد  38/51ا این وجود، فقط ب .موتورهاي جستجو و پایگاههاي اطالعاتی اهمیت بسیاري دارد

شرکت کنندگان در این پژوهش گاهی اوقات و یا اغلب اوقات از این استراتژي ها استفاده می کنند 

می توان . و نیمی دیگر یا با این مسائل آشنا نبوده، و یا از مزایاي چنین استراتژیهایی آگاهی ندارند

، خاص کردیا منفی به میزان زیادي جستجو را  اي نظیر بعالوه و حتی با بکارگیري عملگرهاي ساده

  .جزئیات حاصل از این پرسش را در بر دارد ،5جدول . تبط تر و بهتري دست یافتو به نتایج مر
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  میزان استفاده از عملگرهاي بولی در بین جامعه مورد پژوهش -5جدول 

  اغلب اوقات  گاهی اوقات  استفاده نکرده ام  عملگرهاي بولی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  رصدد  فراوانی

  and, or, notاستفاده از 

براي ارتباط کلیدواژه هاي 

  جستو

  

105  0/39  100  2/37  62  0/23  

براي ( + )استفاده از عالمت

متصل کردن واژه هاي 

  جسجو

79  4/29  88  7/32  101  5/37  

 –( استفاده از عالمت منفی

براي حذف واژه ها ) 

  درهنگام جستجو

201  7/74  42  6/15  23  6/8  

( *) استفاده از عالمت ستاره

براي حروف حذف شده از 

انتها و یا بین واژه هاي 

  جستجو

202  1/75  43  0/16  18  7/6  

 ""استفاده از عالمت گیومه

براي نشان دادن عبارتی 

  بودن واژه هاي جستجو

53  7/19  69  7/25  145  9/53  

  94/25  8/69  44/25  4/68  58/47  128  میانگین

  

استفاده    and, or, notدرصد از عملگرهاي  0/39همانگونه که در جدول مشخص است،  

این عملگرها، در جهت . درصد اغلب اوقات از این عملگرها استفاده می کنند 0/23اند، و تنها  نکرده

استفاده از عملگر بعالوه در میان . هستندموثرگسترش و یا محدود کردن دامنه جستجو بسیار 

   .ي مورد بحث در رتبه دوم قرار داردعملگرها

یکی از راههاي مفید و ) -(توانایی حذف مدارکی که شامل لغات خاص هستند با عالمت منفی

درصد شرکت کنندگان در پژوهش تاکنون از  7/74 .موثر براي اخص کردن و اصالح جستجو است

  . این عالمت در جستجوهاي خود استفاده نکرده اند



  

  

)مطالعه موردي دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی: (مقایسه رفتار اطالع یابی اینترنتی

119

مشتقات مختلف آنها را نیز در  ،امکانی است که با وارد کردن بخشی از واژه هاعمل کوتاه سازي 

به این ترتیب دامنه جستجو را گسترش می دهیم در اکثر موتوهاي . فرایند کاوش بازیابی می کنیم

. است(*) جستجو و پایگاههاي اطالعاتی و سایر ابزارهاي کاوش، عملگر کوتاه ساز عالمت  ستاره 

  .از این امکان استفاده نکرده اند درصد تاکنون 1/75اضر در پژوهش ح

با بکارگیري این عملگر می . جستجوي عبارتی یک اصل اساسی در جستجوي موثر در وب است

و از این طریق به آنچه که مدنظر است، دست  کردتوان بجاي کلمات انفرادي، یک عبارت را وارد 

ت عملگرهاي دیگر در میان اعضاي هیأت علمی و میزان استفاده از این عملگر به نسب. یافت

  . درصد تاکنون آن را استفاده نکرده اند 7/19تنها   .دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده زیاد است

  :به شرح زیر است رابطهتحلیل سایر یافته ها در این 

هیچگونه  در مقایسه ي نظرات در خصوص میزان استفاده از عملگرهاي بولی با متغیر جنسیت،-

 مقدار سـطح معنـاداري از آلفـاي پـژوهش    در همه ي این موارد، . رابطه معناداري مشاهده نمی شود

  : بزرگتر است

)05/0 < 439/0  ،946/0  ،364/0  ،530/0  ،056/0(  

بنابراین با مراجعه به جدول متوجه می شویم که بین نظرات اعضاي هیأت علمی و دانشجویان  

مینه ي استفاده از عملگرهاي بولی و جنسیت آنان هیچگونه رابطه معناداري تحصیالت تکمیلی در ز

  . وجود ندارد

درجه تحصیلی، /در مقایسه نظرات در خصوص میزان استفاده از عملگرهاي فوق با متغیر مقطع-

موارد داراي رابطه معنـادار بـه دو عالمـت بعـالوه و گیومـه      . در برخی موارد رابطه معنادار وجود دارد

و عالمت ) sig =  0.028(در رابطه با استفاده از عالمت بعالوه با سطح معناداري . ربوط می شودم

درجـه تحصـلی رابطـه معنـادار     /در بـین سـطوح مقطـع   )  sig = 0.010(  گیومه با سطح معناداري

  :مشاهده می شود

تجوهاي درصد اعضاي هیأت علمی از این عالمـت در جسـ   50در رابطه با عالمت بعالوه، . الف

درصد عدم اسـتفاده در مرتبـه ي بعـدي     29خودشان استفاده نکرده اند، دانشجویان مقطع دکتري با 

درصد از آن هـا در انجـام    25در حالیکه در مورد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، تنها  ،قرار دارند

هیأت علمـی بـه   به عبارت دیگر، اعضاي . جستجوهایشان در استفاده از این عالمت بی بهره هستند

طور معناداري در مقایسه با دانشـجویان مقـاطع دکتـري و کارشناسـی ارشـد از عالمـت بعـالوه در        

  . جستجوهاي خود استفاده نمی کنند

درصــد دانشــجویان دکتــري اغلــب از ایــن عالمــت در   60در رابطــه بــا عالمــت گیومــه، . ب

درصـد   57ویان کارشناسـی ارشـد   جستجوهاي خودشان استفاده می کنند، این مقدار در بین دانشـج 
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درصد اعضاي هیأت علمی در اغلب موارد در جستجوهایشان از  30است در صورتیکه تنها نزدیک به 

به بیان دیگر، اعضاي هیأت علمی به طـور معنـاداري در مقایسـه بـا     . عالمت گیومه بهره می گیرند

در اغلب جستجوهایشان استفاده  دانشجویان مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد، کمتر از عالمت گیومه

  . می کنند

 میزان استفاده از عملگرها با متغیر رشته تحصیلی، در برخی مـوارد   پیراموندر مقایسه نظرات  -

،  and or notموارد داراي رابطه معنادار به چهار عالمت استفاده از . مشاهده می شودرابطه معنادار 

  .عالمت ستاره، و استفاده از عالمت گیومه مربوط می شوداستفاده از عالمت بعالوه، استفاده از 

، عالمت جمـع  )sig = 0.016(با سطح معناداري  and or notدر خصوص استفاده از عالمت 

)sig = 0.001( عالمت ستاره ،)sig = 0.001(      و عالمـت گیومـه بـا سـطح معنـاداري ،)sig = 

  : هده می شودمشا رشته تحصیلی رابطه معنادار در بین سطوح) 0.000

درصد و  62، در بین همه پاسخگویان، گروه حسابداري با and or notدر رابطه با عالمت . الف

درصد، کمترین میزان عدم استفاده از این عالمت در جستجوهایشان  47گروه مدیریت جهانگردي با 

از میـزان آشـنایی و    را اعالم کرده اند بنابراین، این دو گروه آموزشی نسبت به سایر گروههاي دیگر،

ن جستجوهاي خود برخوردار هستند و ایـن  کرداستفاده ي کمتري از عملگر یادشده به منظور اخص 

در استفاده و بکار گیري این عملگـر، گـروه   . امر موجب رابطه ي معنی دار با سایر گروهها شده است

   . رتبه اول قرار داردمدیریت صنعتی در 

درصد و گـروه   47ه، در بین همه گروهها، گروه رشته حسابداري با در رابطه با عالمت بعالو. ب

استفاده از ایـن عالمـت در جستجوهایشـان را گـزارش      درصد، کمترین میزان 37تی  با مدیریت دول

ن جستجو و کسب نتایج بهتر در کرددر این مورد نیز گروه مدیریت صنعتی به منظور اخص . ه اندکرد

  . کنده مقدار فراوانی از این عملگر استفاده می جستجو و بازیابی اطالعات ب

 87درصد، و گروه حسابداري  با  100در خصوص عالمت ستاره، گروه مدیریت جهانگردي با . ج

درصد، کمترین میزان استفاده از این عالمت را در جسـتجوهاي   84مدیریت دولتی با گروه درصد، و 

  . ز این عملگر در رتبه ي باالتري قرار داردگروه مدیریت صنعتی در استفاده ا. خود  دارند

درصـد، و   39در خصوص عالمت گیومه، در بین کلیه پاسخ دهندگان، گروه مدیریت دولتی با : د

اسـتفاده از ایـن عالمـت در     درصـد، کمتـرین میـزان    24اري بـا  گروه و  دانشجویان رشـته حسـابد  

نشـجویان رشـته مـدیریت صـنعتی در     دا دارند از سوي دیگر، گـروه آموزشـی و  جستجوهاي خود را 

در کل، مـی تـوان ایـن گونـه بیـان کـرد کـه        . مرتبه ي باالتري قرار دارنداستفاده از این عملگر در 

از ایـن   بیشـترین اسـتفاده را  گروههاي آموزشی مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در همه مـوارد،  

  . ها دارند عملگرها در مقایسه با سایر رشته
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وفقیت بیشتر و دست یافتن به اطالعات باکیفیت و موردنظر الزم است که با امکانات به منظور م

این قابلیت امکـان جسـتجوي نـوع خاصـی از منـابع نظیـر       . و قابلیتهاي جستجوي پیشرفته آشنا بود

گزارش، مقاله، مطالعه موردي، کتاب، پایان نامه، و همچنین امکان جسـتجوي منبعـی بـا صـفحات     

ن چنـدین واژه و یـا   کـرد مکان جستجوي منبعی در زمان مـورد نظـر، امکـان وارد    مشخص، و نیز ا

و  Googleجسـتجوي پیشـرفته موتـور جسـتجوي      ،از این لحـاظ . را فراهم می سازند... عبارت، و 

میزان استفاده از آن در بـین اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی بـه نسـبت          

نفر جستجوي پیشرفته این موتور جستجو را شنیده انـد،   241. ستموتورهاي جستجوي دیگر بیشتر ا

. نفر اغلب اوقات از آن اسـتفاده مـی کننـد    131نفر گاهی اوقات، و  102نفر از آن استفاده نکرده،  9

بحـث بـه   در بین گزینه هاي مـورد  Yahooجستجوي پیشرفته راهنماي موضوعی و موتور کاوش 

جستجوي پیشرفته پایگـاه  . می باشد یعنی در رتبه دوم قرار دارد درصد شناخته شده تر 00/18میزان 

 .دگان به این پرسش شناخته شده استدرصد براي پاسخ دهن 10/13به میزان  Elsevierاطالعاتی 

جستجوي پیشرفته ابزارهاي . در رتبه چهارم قرار دارد EBSCOجستجوي پیشرفته پایگاه اطالعاتی 

 .داراي کمترین میزان آشنایی و کاربرد هسـتند  Blackwellو ، Altavista ،Hot Botجستجوي 

درصـد نیـز اغلـب     3/3، شوداستفاده می  Altavistaدرصد از امکانات پیشرفته  2/5بطوریکه تنها  

درصـد   1/1و فقـط  را بکار مـی گیرنـد،    Blackwellپایگاه اطالعاتی ي  اوقات  قابلیتهاي پیشرفته

. استفاده می کنند Hot Botي گاهی اوقات از امکانات پیشرفته 

  رضایتمندي از خدمات اینترنت دانشکده و راههاي بهبود آن

ت از اینترنت در راهنمایی و جستجوي اطالعا و اطالع رسانیدر مورد نقش کارشناسان کتابخانه 

کارشناسان را این درصد از کل پاسخ دهندگان نقش  3/45و منابع الکترونیکی، یافت ها نشان داد، 

 6/34درصد نقش آن ها را در حد متوسط ارزیابی کرده اند، و فقط  0/19سیار کم و کم دانسته اند، ب

در سطح آمار استنباطی، در مقایسه ي  .درصد نقش این کارشناسان را زیاد و بسیار زیاد دانسته اند

ات از نظرات در خصوص نقش کارشناسان کتابخانه و اطالع رسانی در راهنمایی و جستجوي اطالع

درجه تحصیلی، و رشته تحصیلی هیچگونه /اینترنت و منابع الکترونیکی با متغیرهاي جنسیت، مقطع

 مقدار سطح معناداري از آلفاي پژوهشدر همه ي این موارد . رابطه معناداري مشاهده نمی شود

ت افراد می توان نتیجه گرفت که بین نظرا ،بنابراین) 231/0، 161/0، 169/0 > 05/0(  بیشتر است

ت جوي اطالعاتمورد بررسی در زمینه نقش کارشناسان کتابخانه و اطالع رسانی در راهنمایی و جس
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و جنسیت آن ها، مقطع آن ها، و نیز رشته ي تحصیلی آن ها  از اینترنت و منابع الکترونیک

  . هیچگونه وابستگی وجود ندارد و این موارد از همدیگر مستقل می باشند

وص مقایسه نظرات در خصوص میزان رضایت از خدمات اینترنت دانشکده با یافته ها در خص

متغیرهاي جنسیت،  و همچنین میزان رضایت از خدمات اینترنت دانشکده با رشته تحصیلی پاسخ 

در این دو مورد مقدار سطح معناداري از  آلفاي . دهندگان، هیچگونه رابطه معناداري نشان نمی دهد

اما نتایج در مقایسه میزان رضایت از خدمات ).  282/0، 791/0 > 05/0(بزرگتر است  پژوهش

 = sig(درجه تحصیلی نشان از وجود رابطه معنادار در سطح /اینترنت دانشکده با متغیر مقطع

از بعد رضایت، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ازکمترین میزان رضایت برخوردار . دارد) 000.0

قرار  در رتبه ي سوم تري در مرتبه ي دوم، و نهایتاً  اعضاي هیأت علمیبوده و دانشجویان مقطع دک

  . گرفته اند

  

  بحث و نتیجه گیري

 8/59میزان دانش مقدماتی در زمینه ي اینترنت و منابع الکترونیکـی در جامعـه مـورد پـژوهش     

دانـش  می تـوان گفـت کـه     به بیان دیگر،. درصد می باشد که تا حدودي از حد متوسط باالتر است

از آنجـایی کـه ایـن پـژوهش در مـورد      . مقدماتی جامعه مورد پژوهش بین خوب و متوسط قرار دارد

دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام شده است نشان می دهد که نـه تنهـا در دانشـکده مـدیریت و     

ایر افراد وجود دارد بلکه، در س ایی در زمینه افزایش دانش وبحسابداري این چنین مسائل و کمبوده

دانشـجویان دوره ي   زیـرا بسـیاري از   .ضعیت بـدین گونـه مـی باشـد    و دانشگاهها نیز و ه هامؤسس

کسب مهارتهاي اطـالع  حد کفایت به گذرانده اند و در آنجا به  هادانشگاهسایر کارشناسی خود را در 

سـوي   به این میزان براي زمان حاضرکه جوامع به سمت و دانش مقدماتی وب. موفق نشده اندیابی 

جامعه اطالعاتی و دانش محور و نیز دولت الکترونیک و شهروندان الکترونیک در حرکت هستند، بـه  

محیط هاي دانشگاهی و علمی نـه تنهـا در آمـاده سـازي علمـی و تخصصـی       . نمی رسد نظر کافی

 يه هـا موسسـ . و تأثیر گذار باید به ایفاي نقـش بپردازنـد   آموزش دهندهبلکه به عنوان  ،دانشجویان

ها را بـه عنـوان    آموزشی، نقش اساسی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارند که آن

آموزش عـالی   ه هايبا چنین نگرشی در سطح موسس. کندشهروندانی آگاه وارد جامعه اطالعاتی می 

ول دوران نه تنها شرایط الزم براي ورود به چنان جامعه اي بدست می آید بلکـه، دانشـجویان در طـ   

هاي ارزشمند علمی و عملی در شناسایی روشـهاي مناسـب بـراي اسـتفاده از منـابع       تحصیل تجربه

بهبود نوع براي باال بردن دانش مقدماتی به  بنابراین، ارائه برنامه هایی. اطالعاتی نیز کسب می کنند

چنین پیشنهادي فقـط   الزم به ذکر است که. آنها خواهد انجامید بهترو کیفیت  مورد استفاده خدمات
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 .نقش اساسی در فعالیتهاي علمی و پژوهشی دارد ردن دانش عمومی افراد نیست بلکهباال ب جهتدر 

نـه تنهـا اعضـاء را در دسـتیابی بـه      کترونیک ن شرایط استفاده از اینترنت و منابع الکردیعنی مساعد 

. خواهـد بـود  موثرهاي پژوهشی فعالیتاطالعات یاري می کند بلکه، در باال بردن سطح کمی و کیفی 

کـه داراي مهـارت و آشـنایی    وجود یک میانجی در محیط هاي دانشگاهی نیاز به البته در این زمینه 

  . بیشتر با روشها و ابزارهاي جستجو و بازیابی اطالعات باشد، احساس می شود

شخصـی و  ، اکثر افراد مورد بررسی از طریـق دو گزینـه ي تجربـه    پژوهشبر اساس یافته هاي 

حال که میزان آشنایی با اینترنـت و منـابع الکترونیکـی    . روش آزمون و خطا با اینترنت آشنا شده اند

عمدتاً و براي گروه بیشتري از افراد از طریق روش آزمون و خطا و همکاران و دوستان مـی باشـد و   

زي و یا رسیدن به این امر گاهی اوقات مستلزم صرف مدت زمان زیادي به منظور یادگیري و خودآمو

، فراهم آوردن بخشی مجزا به منظور آشنا کردن بیشتر اعضاي هیأت علمـی  بنابراین. نتیجه می شود

و دانشجویان نه تنها موجب بهره گیري هرچه بیشتر آنان از منابع اینترنتـی مـی شـود بلکـه، باعـث      

  . می شودصرفه جویی در وقت نیز 

کـه   اسـت  گروههاي بحث استفاده ازان داخلی و خارجی برقراري ارتباط با پژوهشگراز روشهاي 

آشنایی بیشتر جامعـه آمـاري بـا    . استدر بین جامعه آماري بسیار پایین  یزان استفاده از این خدمتم

را که داراي عالئق موضوعی مشـترك بـا    پژوهشگرانیاین خدمت موجب می شود که آن ها بتوانند 

کالت علمی خود را با آن ها در میان بگذارنـد و در حـوزه   خود هستند شناسایی کنند، و مسائل و مش

شیوه ي کار در گـروه بحـث   . ي موضوعی خود به تبادل نظر و روزآمد کردن اطالعات خود بپردازند

نشـانی   کنـد هر کاربري که تقاضاي عضویت در گروه . الکترونیکی مبتنی بر پست الکترونیکی است

از این پـس هـر پیغـامی کـه از طریـق پسـت       . ت می شودپست الکترونیکی او در فهرست اعضاء ثب

الکترونیکی به آدرس گروه بحث الکترونیکی ارسال شود، به طور خودکار براي تمامی اعضـاء ارسـال   

هر یک از اعضاء نیز می توانند پیغامی را براي کلیه اعضاء ارسال و یا موضـوعی را مطـرح   . می شود

تخصصی و عمومی زیادي در سطح جهان وجود دارد که در  امروزه گروههاي بحث الکترونیکی. کنند

یک نمونه از این گروههاي بحث الکترونیکی . هستندموثررفع مشکالت تخصصی و عمومی کاربران 

 LIS: Libraryفعال در ایران، گروه بحث الکترونیکی در زمینه ي کتابداري و اطالع رسانی بنـام  

And Information Science Discussion Group     یکـی از اعضـاي  است کـه بـه همـت 

. راه انـدازي شـد   1376هیأت علمی گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

در مدت فعالیت این گروه، پرسشهاي بسیاري مطرح شده، اخبار بسـیار زیـادي بـین اعضـاء ردوبـدل      

ـ  راي بـه اشـتراك گذاشـتن دانـش و     شده، امکان آگاهی از همایشها فراهم شده، به محیط مناسبی ب

اطالعات و استفاده از تجربیات اعضاء تبدیل شده، و به عنوان یک سرمایه ي اجتمـاعی مـورد بهـره    
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پیشنهاد می شود هر یک از گروههاي علمی دانشکده به تشکیل و راه انـدازي  . برداري قرار می گیرد

ر هر گروه، یک نفر از اعضـاي هیـأت   و د کنندگروه بحث الکترونیکی در رشته موضوعی خود اقدام 

و دیدگاههاي خود را پیرامون  سوالهاعلمی مدیریت آن را عهده دار شود تا از این طریق افراد بتوانند 

ایجـاد ایـن خـدمت    . و از نظرات اعضاء سود ببرند کنندمباحث گوناگون حرفه اي و تخصصی مطرح 

غ التحصیلی همچنان رابطه ي خود را بـا گـروه   امکان این را می دهد که دانشجویان حتی بعد از فار

  .ه و به تبادل اطالعات بپردازندکردحفظ 

می توان به استفاده ي فراوان از منـابعی ماننـد پایگاههـاي     از نکات قابل توجه در این پژوهش

اطالعاتی داراي متن کامل مقاله، کتابهاي الکترونیکی، و مجالت الکترونیکی تخصصی اشاره کـرد،  

ن امر نشان دهنده ي جستجوي اطالعات علمی و تخصصی براي کارهاي علمـی و پژوهشـی،   که ای

با توجه به اینکه اهداف جستجوي . پروژه هاي درسی، و براي تهیه ي پایان نامه ها و رساله ها است

بنـابراین   می شودز منابع تأمین اطالعات علمی و پژوهشی است و نیاز اطالعاتی به وسیله این نوع ا

در مجموعه سازي و مجموعه گستري کتابخانه به تهیـه ي منـابع موجـود در شـبکه وب     تر است به

جهت برآوردن نیازهاي اطالعاتی خود بـه شـناخت انـواع    الزم است گروههاي تخصصی  .اقدام شود

. نداطالعات و همچنین مجراهاي مختلف اطالعاتی که هرکدام در جاي خود اهمیت دارند، آگاهی یاب

... از مواردي مانند منابع مرجع دیجیتالی، سخنرانی ها و همایش ها، اسـتانداردها، و   ي کمتراستفاده 

در حالیکه با شناسایی و آگاهی از اشکال مختلف اطالعاتی موجود در اینترنت مـی تـوان    ،وجود دارد

قابلیـت   آموزشهاي کـافی در رابطـه بـا   همچنین بهتر است . نائل آمد هابه بهره برداري مناسبی از آن

کـه   Rss Readerبـا نصـب   . ارائـه شـود   RSSو  ALERTهاي جدید اینترنت از قبیل سیسـتم  

دارد، جدیدترین اطالعات در اختیار کاربر قرار  شود و سرعت وکارایی زیادي نیز رایگان هم نصب می

بعبارت دیگر، نوعی از خدمات اشاعه ي اطالعات اسـت کـه آخـرین اطالعـات مـوردنظر       .می گیرد

در مـورد اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان      . ربران بر حسب نوع عالقه ي آنها ارسال می شودکا

) کشـیدن ( PULLتحصیالت تکمیلی می توان گفت که نوع تکنولوژي مورد استفاده ي آنها از نوع 

امروزه . می باشد که به صورت جستجو در مجموعه و از این طریق اطالعات را بیرون کشیدن، است

هست به ایـن  ) هل دادن( PUSHبسیار مهم است این  خدمت از مصادیق تکنولوژي  Alertبحث 

با این امکان، سریع تر می توان بـه  . معنی که در اینجا تکنولوژي به سمت کاربر سوق داده می شود

در اینجا جستجو و مرور یکبار انجام می گیرد و دیگر از این کار بی  .مقاله هاي مورد نظر دست یافت

فهرست مندرجات و یا مقاالت آن براي  ،می شویم و براي مثال به محض انتشار مجله مورد نظر نیاز

  . کاربر ارسال می شود
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منابع کتابخانه اي به دو شکل چـاپی و غیرچـاپی بـه عنـوان منـابع اصـلی در تـأمین نیازهـاي         

ـ   اگر چه . می آیند    اطالعاتی به شمار  ع اصـلی در تـأمین   منابع چاپی هنوز هم به عنـوان یـک منب

. بیشـتر مـورد توجـه قـرار مـی گیرنـد      منابع اینترنتی و الکترونیکی روز به روز  ،اطالعات نقش دارند

که کتابخانه در زمینه ي تهیه و تدارك منابع چاپی فعال باشد و از طرف دیگر، در الزم است بنابراین 

ابع اطالعاتی به لحـاظ قیمـت روز   من. مجموعه سازي توجه بیشتري به منابع الکترونیکی داشته باشد

راه . نمـی یابـد    این افزایش قیمت، افـزایش   ابه روز گران تر می شوند و بودجه کتابخانه متناسب ب

در کتابخانـه هرچـه   که از اینترنت به عنوان یک منبـع عظـیم اطالعـاتی    حلی مناسبت تر این است 

شـکل مجـالت الکترونیکـی، کتابهـاي     در این رسانه اطالعـات زیـادي بـه    . بیشتر بهره گرفته شود

الکترونیکی، وب سایتها و مراکز اطالع رسانی اینترنتی، مجالت دسترسی آزاد، ویکـی هـا، فهرسـت    

براي رشته هاي تخصصی دانشکده هاي  می توانند   وجود دارند و کتابداران ... هاي کتابخانه اي، و 

  . ی، و در اختیار کاربران قرار دهندخود، این نوع از منابع را شناسایی، سازماندهی، معرف

موتورهاي جستجوي یاهو و گوگل توسط اعضاي هیأت علمی و  این پژوهش نشان داد،

دانشجویان تحصیالت تکمیلی به میزان زیادي استفاده می شوند و در مقابل، استفاده از سایر 

انواع پایگاههاي اطالعاتی،  د و یا ناشناخته هستند از بیننابزارهاي جستجو یا در حد پایین می باش

Emerald  ،Elsevier، Proquest بنابراین، اشتراك کامل نشریات . نیز بیشترین استفاده را دارند

موجود در این پایگاهها و نیز، خرید دوره هاي گذشته، و سایر مسائل جانبی دیگر که در ارتباط با این 

جامعه اکثریت عدم آشنایی  ي قابل توجهه یک نکت. پایگاهها می باشند، ضروري به نظر می رسد

از باید گفت که در معرفی این پایگاهها . می باشد ISIو   Scopus اطالعاتیآماري با پایگاه 

و بیشترین کاربرد را براي تحلیل هستند اطالعاتی چکیده اي و استنادي  هايبزرگترین پایگاه

و همچنین ژورنال هاي 2بینی دقیق شدهبه صورت باز ژورنال هاي این پایگاهها. دندار 1استنادي

در مطالعات مربوط به علم سنجی بسیار حائز اهمیت هستند و می این پایگاهها . پراستناد می باشند

از طریق این پایگاه می . توان به ارزیابی و مقایسه ي تولیدات علمی درمناطق مختلف جهان پرداخت

که چه میزان تولید علم و  کردنشگاه را با هم مقایسه توان دو فرد را از دو کشور مختلف، و یا دو دا

 .ندنو برترین مقاالت هر حوزه ي علمی را معرفی می ک3بهترین. در چه حوزه هایی داشته اند

همچنین از این طریق می توان به این مسأله دست یافت که چه میزان تولید علمی در ایران در یک 

. گر بیشترین تولید و بیشترین استناد را داشته استسال مشخص صورت گرفته است، کدام پژوهش
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د که از طریق آن می نباش می همچنین به عنوان ابزاري بسیار کارآمد براي پژوهشگران هااین پایگاه

کنند، با ژورنال هاي مهم و پر استناد آن حوزه آشنا می شوند و بر  توانند براي انتشار مقاالتشان اقدام

در کل، اعضاي هیأت علمی . کنندد که مقاله را براي کدام ژورنال ارسال آن اساس تصمیم می گیرن

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان پژوهشگران جامعه ناگزیر از آشنایی و استفاده از این 

  .هستند هاپایگاه

از عملگرهـاي بـولی بـه     با توجه به حجم زیاد اطالعات و منابع اطالعاتی در اینترنـت، اسـتفاده  

یافته هاي حاصل از پژوهش . ام جستجو در اینترنت موجب کسب نتایج بهتر و موردنظر می شودهنگ

آشنا سـاختن بیشـتر   . نشان دهنده عدم آشنایی نیمی از جامعه مورد پژوهش با عملگرهاي بولی است

. دکاربران با این عملگرها باعث کسب نتایج بهتر به هنگام جستجو و بازیابی منابع اینترنتی می شـو 

در مورد نقش کارشناسان کتابخانه و اطالع رسانی در راهنمایی کاربران به هنگـام اسـتفاده از منـابع    

اینترنتی و الکترونیکی و نیز در تأمین نیازهاي اطالعاتی آنها، تفاوت معناداري بین رشته ها، مقـاطع،  

ـ . و جنسیت آنان مشاهده نمی شود ک مزیـت رقـابتی و   امروزه اهمیت اطالعات و دانش به عنوان ی

 هـاي یـک مـدیر بایـد توانـایی شناسـایی نیاز     . نقش آن در تصمیم گیري بر کسـی پوشـیده نیسـت   

در رساندن سازمان به اهداف اطالعاتی، جریان اطالعات، و ارزیابی و بکارگیري آن را داشته باشد تا 

نطقی گـردآوري و  در این پژوهش نشان داده شد که اکثر افراد روشهاي درست و م. فق باشدخود مو

آموزش مهارتهاي اطالع یـابی  براي . ، ندارندشایسته و ضروري استکسب اطالعات را آن گونه که 

  . همکاري کتابخانه ها در این مورد الزامی است. باید برنامه ریزي شود

از لحاظ رضایت از نحوه ي ارائه خدمات اینترنتی می توان گفت که درصد نارضایتی باالیی 

موارد پیشنهادي  .با درصدهاي باالیی انتخاب شده اند "کم و بسیار کم"و گزینه هاي  وجود دارد

و تجزیه و تحلیل بر اساس یافته ها  .نیز مورد توجه این پژوهش بودبراي بهبود خدمات اینترنتی 

بیشتر خواهان افزایش تعداد کامپیوترهاي متصل به شبکه و بهبود خطوط ار  افرادهاي بدست آمده، 

و  .اطی می باشند به عبارت دیگر، هم خواهان بهبود کیفی و هم بهبود کمی این امکانات هستندتب

   . شودعمل از گذشته باید بهتر  –کمی و کیفی –این نشان می دهد که در هر دو مورد 

در افراد مدت زیادي از وقت خود را  .به طور کلی، اینترنت باعث خلق دنیاي جدیدي شده است

اعضاي  .ي دانش محور استحرکت جوامع به سوي جامعه  جازي سپري می کنند واین دنیاي م

هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مقدار زیادي این ابزار را به منظور رفع نیازهاي 

واقعیت این است که سواد اطالعاتی . می گیرند رم فعالیت هاي علمی و پژوهشی بکااطالعاتی و انجا

توان امیدوار بود که در صورت نگرش جدید به جریان اطالعات، نیازهاي کاربران،  کم است، لذا می

افزایش  سانه هاي الکترونیکتأثیر اینترنت بر جوامع، و رفع مشکالت، میزان و کیفیت استفاده از ر
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می تواند در برنامه ریزي هاي  آینده و در تأمین دسترسی موثرافراد به  پژوهشنتایج این  .یابد

از . عات، و همچنین استفاده بهتر و کامل تر از خدمات متنوع اینترنت مورد استفاده قرار گیرداطال

جامعه آماري این پژوهش یکی از دانشکده هاي مدیریت است، تعمیم نتایج مورد نظر آنجایی که 

لیکن طبیعی است بهره گیري از نتایج می تواند با احتیاط کافی و در صورت . پژوهشگران نیست

  . جود مشابهت نسبی در نمونه هاي دیگر صورت پذیردو

  

  پی نوشت ها

بررسی و مقایسه ي رفتار اطالع یابی اعضاي هیأت علمی و "این مقاله حاصل طرح پژوهشی با عنوان .1

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی در استفاده از 

  . است "ونیکاینترنت و منابع الکتر

2. Bukland M
3. Content Validity
4. Sensus
5. Proportional Stratifed Sampling
6. Citation Analysis
7. Peer Review
8. Top
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