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  مقایسه نظرهاي پژوهشگران و کتابداران
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  چکیده
رسانان عالوه بر آنکه به عنوان محقق می توانند به تولید علم  اطالعات، پشتوانۀ تحقیق است و کتابداران و اطالع

رسـانان را از   این پژوهش، نقـش کتابـداران و اطـالع   . ایند تحقیق به پژوهشگران کمک کنند     توانند در فر    بپردازند، می 
رسانان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بررسی کرده  دیدگاه استادان و دانشجویان پژوهشگر و همچنین کتابداران و اطالع     

 29 اسـتاد و  69 کتابدار دانشگاه و 25ر بین د) پرسشنامۀ کتابدار و پرسشنامۀ پژوهشگر(دو پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته     . است
.  از استادان پاسخ دادند% 85دانشجوي پژوهشگر، به شکل حضوري توزیع شد که تمام کتابداران و دانشجویان و حدود            

استادان پژوهشگر، بیش از دانشجویان از کتابخانـه اسـتفاده مـی    .  طرح انجام شده بود83ها در زمان پژوهش      طبق یافته 
بـین اسـتفاده از کتابخانـه و درخواسـت کمـک،         .  و همچنین بیش  از دانشجویان از کتابدار کمک گرفته بودند           کردند
اي معنادار بود؛ اما بین مدرك تحصیلی و میزان آشنایی با منابع و روش تحقیق کتابداران بر درخواست کمک از              رابطه

. گرفتند، جستجوي اطالعات بـود  ن از کتابدار کمک می   مهمترین مرحله اي که در آ     . وي، رابطۀ معناداري مشاهده نشد    
بنـابراین، الزم اسـت بـا انجـام     . مهمترین عامل در عدم تقاضاي کمک از کتابدار، کمبود وقت کتابدار ذکر شـده بـود        

هـاي   طور مداوم و مرتـب بـراي آنهـا دوره    پژوهشهایی، عوامل ایجاد انگیزه و نیازهاي آموزشی کتابداران مشخص و به     
  .هاي آموزشی برگزار شود آموزي و کارگاهباز

  .کتابدار، تحقیق، پژوهشگر: ها کلیدواژه
  مقدمه

) در مقایسه با کشورهاي در حال توسـعه  (رو کشورهاي توسعه یافته       تحقیق، زیربناي توسعه است؛ از این     
حقیـق اسـت،   چون اطالعات پـشتوانۀ ت . کنند  درصد باالتري از درآمد ناخالص ملی خود را صرف تحقیقات می          

کتابداران و متخصصان اطالع رسانی که در فعالیتهاي مربوط به گردآوري، پردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات     
انجمـن کتابـداري پزشـکی آمریکـا     . توانند در فرایند تحقیق، نقش مفید و مـؤثري داشـته باشـند            تبحر دارند، می  

هـاي مربـوط در امـر     پیراپزشکان، بیماران و مؤسـسه   وظیفۀ کتابداران پزشکی را کمک به پزشکان، داروسازان،         
بازیابی، فراهم آوري، اشاعه و ارائۀ با کیفیت تـرین اطالعـات پزشـکی و همچنـین انجـام تحقیقـات پزشـکی و              

دیـانی  (رسانی مربـوط، ذکـر کـرده اسـت      طراحی پایگاه هاي اطالع رسانی و مدیریت پایگاه ها و مراکز اطالع           
بـاوجود محیطهـاي   .  نقـش کتابـداران را در فعالیتهـاي مختلـف بررسـی کـرده انـد           پژوهشهاي مختلـف،  ). 1385

جایگـاه خـاص خـود را    ) جستجوي با واسـطه (اطالعاتی کاربرمدار، هنوز جستجوي اطالعات توسط کتابداران        

                                                        
   . کرماني پزشکيرسان  دانشکده مديريت و اطالعيعضو هيئت علم. ۱
  رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع. ۲

  



کـسانی کـه در جـستجوي اطالعـات، از کتابـدار کمـک       % 83 نشان داد 3»ولک«حفظ کرده است؛ زیرا بررسی   
اظهار داشتند نتایج جستجو بر درمان و یا کیفیـت زنـدگی       % 51ند، از نتیجۀ جستجو رضایت داشتند و        گرفته بود 

معتقد بودند برخی از مدارکی را که کتابدار براي آنها بازیـابی کـرده بـود، از    % 96حدود . آنها تأثیر داشته است 
رسـانی بـه    داران و متخصصان اطالع  معتقد است کتاب   4»مک لین «). 2007ولک  (طریق دیگري پیدا نکرده بودند      

انـد، از جملـه، کتابـداران بـالینی      تغییرات واکنش نشان داده و با توجه به شرایط فعلی، نقشهاي جدیدي پذیرفتـه     
 و نقـشهاي  6منـد  ، تهیـۀ مرورهـاي نظـام      5جستجوي ماهرانـه  : اند  همچنین کتابداران، مهارتهاي جدید کسب کرده     

نیز به نقش مؤثر کتابدار بـالینی در مراقبتهـاي بهداشـتی اشـاره کـرده               ) 2005 (7آلپی). 2006مک لین   (آموزشی  
با توجه به گـسترش پزشـکی مبتنـی بـر شـواهد، کتابـداران بـه عنـوان جـستجوگران مـاهر، تحلیلگـران و                    . است

بـوت و  (دهندگان اطالعات و آموزش دهندگان سواد اطالعاتی، نقـش مـؤثرتري نـسبت بـه قبـل دارنـد         سازمان
اي، به نقش چندگانۀ کتابـداران در تهیـۀ مرورهـاي نظـام       در پژوهش مروري ـ مشاهده 9»هریس«). 2000 8والتن

). 2005هـریس  ( جستجوگران ماهر، سازمان دهندگان و تحلیلگران اطالعـات   : اشاره کرده است   10مند کوکران 
منـد کـه در    مرورهـاي نظـام  آنها در پژوهشی دیگر، به همکاري بین یک کتابدار و دو فیزیولوژیست براي تهیـۀ         

این همکاري که در حوزة آب درمانی و  . اند  تحقیقات حوزة بهداشت و سالمت نقش مهمی دارند، اشاره کرده         
 و 11سـوینکلز (درد صورت گرفت، نشان داد کتابداران می توانند در این گونه مطالعات، بسیار مفید واقع شـوند             

بررسیهاي متاآنالیز، ابزاري آماري   . اآنالیز نیز بررسی شده است    نقش کتابداران در طرحهاي مت    ). 2006همکاران  
گیري براي ارزیابی اثربخشی درمان و تـا   براي ترکیب نتایج مطالعات مجزا و ارائه نتیجه. و اپیدمیولوژیک هستند 

و گونـه طرحهـاي پژوهـشی، حـضور      تواننـد در ایـن     حد زیادي به متون احتیاج دارنـد؛ بنـابراین، کتابـداران مـی            
رسـانی   معتقدند متخصصان اطـالع »  و همکاران13بورلی«). 1995 12مید و ریچاردز(همکاري مؤثري داشته باشند     

گـران، آمـوزش    تحلیـل « ،»فیلترکننـدگان متـون  «بـه  » کنندگان مدارك فراهم«و » یابندگان شواهد و مدارك«از 
مجـري  : انـد  براي این متخصـصان برشـمرده  اند؛ بنابراین یازده نقش      تغییر شغل داده  » دهندگان و اشاعه دهندگان   

، فـراهم کننـدة مـدارك، ارزیـاب، گردآورنـدة داده،      14طرح، مدیر طرح، جستجوگر متـون، اداره کننـده منـابع         
 لقـب  30نیـز ) 2006(»  و همکاران16مان«. کنندة گزارش و پژوهشگر ها، اشاعه دهنده و تهیه    داده 15ترکیب کننده 

بنابراین، کتابداران عالوه بر آنکه در جـستجوي  . یکی از آنهاست»  تحقیق17مورمأ«اند که  براي کتابدار برشمرده 
به عنوان پژوهشگر : اند، در حوزة تحقیق نیز از دو جنبه مشارکت دارند        اطالعات و آموزش، نقش مؤثري داشته     

                                                        
1. Volk. 
2. Maclean. 
3. Expert searching. 
4. Systematic reviews.  
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3. Cochrane. 
4. Swinkels. 
5. Mead & Richards. 
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8. Synthesizer. 
9. Mann. 
10. Officer. 



 عنوان مـشاور  و به) هاي تخصصی، مؤید این نکته است هاي منتشر شده از آنها و همچنین داشتن نشریه   که مقاله (
) 1384(» بـاطنی و همکـاران   «). توانند به پژوهشگران در انجـام مراحـل مختلـف پـژوهش کمـک کننـد                 که می (

 در خـصوص  1382هاي مجریان طرحهاي تحقیقاتی مصوب دانـشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان را در سـال         نظریه
مجریان، حضور % 80بیش از . اند رسانان پزشکی در تحقیقات آنها پرسیده   ضرورت مشارکت کتابداران و اطالع    

» معتمـدي «امـا پـژوهش   . انـد  رسانی پزشکی را در تیمهاي تحقیقـاتی، الزم دانـسته    کتابداران و متخصصان اطالع   
در خصوص کمک گرفتن دانشجویان رشته هاي علوم تربیتی و علوم انسانی دانشگاه شـیراز از کتابـدار        ) 1381(

افراد پاسخگو به کمک نیاز داشتند و حـدود  % 92داد با وجود اینکه حدود    اي نشان     در انجام تحقیقات کتابخانه   
لـذا بـا   . این کمک را از کتابدار خواسته بودنـد %) 25(از آنها از کسی کمک گرفته بودند؛ اما درصد کمی   % 76

توجه به جایگاه پژوهش و اهمیت مطالعاتی همچـون مرورهـاي نظـام منـد و متاآنـالیز و همچنـین مطـرح شـدن                    
فاهیمی همچون پزشکی مبتنی بر شواهد، و از آنجا که در هریک از موارد فوق، اطالعات، نقش بنیادین دارد،      م

رسـانان را از دیـدگاه اسـتادان و دانـشجویان پژوهـشگر و       این پژوهش بر آن است که نقش کتابـداران و اطـالع        
ند تـا ضـمن تعیـین نقـش کتابـدار در       رسانان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی ک        همچنین کتابداران و اطالع   

مراحل مختلف تحقیق، عوامل مؤثر بر استفاده نکردن از راهنمایی و کمک کتابدار، شناسایی شوند تا بتـوان در               
  . جهت رفع آنها گام برداشت و امکان مشارکت بیشتر این افراد فراهم شود

  
  روش 

علمی و دانـشجویان پژوهـشگر دانـشگاه    براي انجام این پژوهش پیمایشی، فهرست اسامی اعضاي هیئت     
 استاد 69(  نفر 98تعداد این افراد، .  از دفتر پژوهشی دانشگاه گرفته شد80-84علوم پزشکی کرمان طی سالهاي   

هـاي    کتابدار کتابخانه25 بین این  پژوهشگران و همچنین ∗اي       ساخته     پرسشنامۀ پژوهشگر   . بود)  دانشجو 29و  
ها بـا اسـتفاده از نظرهـاي پـنج نفـر از اسـتادان کتابـداري          روایی پرسشنامه.  توزیع شد دانشگاه به شکل حضوري   

 و پرسـشنامۀ مربـوط بـه کتابـدار،     α =87/0پرسشنامۀ مربـوط بـه پژوهـشگر،    (تأیید و پایایی آنها نیز محاسبه شد    
89/0=α .(     پرسشنامه   105به طور کلی )پژوهـشگر  80(یـد   پرسشنامۀ توزیـع شـده، تکمیـل گرد    123از  %) 4/85 

  . تجزیه و تحلیل شدندSPSS 11.05داده ها با استفاده از نرم افزار).  کتابدار25و )  دانشجو29 استاد و 51(
  
  نتایج

 25(و کتابـداران  )  دانـشجوي پژوهـشگر   29(جمع آوري شد که تمـام دانـشجویان          %) 4/85( پاسخ   105
مـرد  %) 5/49( نفـر  50زن و %) 5/50( نفـر از پاسـخگویان     51. از استادان پاسـخ داده بودنـد      %) 74( نفر   51و  ) نفر

  ).1جدول شمارة (بودند 
  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنس. 1جدول 

 عضو هیئت علمی  دانشجو کتابدار جمـــع
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

       پاسخگو
 جنس

                                                        
تفاوت داشـتند؛  )  دانشجويبرا (يو مقطع تحصيل)  استاديبرا (ي همچون مدرک تحصيلي يکسان بوده صرفاً در جزئياتيپرسشنامه استادو دانشجو تا حد زياد  ∗

  . موارد، متفاوت بودي سؤالهاي مندرج در پرسشنامة کتابداران، در برخياما برخ



 زن 19 3/37 15 7/51 17 81 51 5/50
 مرد 32 7/62 14 3/48 4 19 50 5/49

 جمع 51 100 29 100 21* 100 101 100
   نفر از کتابداران به این سؤال پاسخ ندادند4*

مـدرك  . نیمی از کتابداران پاسخگو مدرك کتابداري داشتند و مدرك نیمی دیگر، غیرکتابـداري بـود               
مـدرك فـوق   % 2/4. لیـسانس بـود  فـوق  % 5/12از کتابداران پاسخگو، لیسانس و فقـط مـدرك   % 5/62تحصیلی  

دکتـراي  % 5/76از اسـتادان، مـدرك فـوق تخـصص و     % 7/15دیپلم داشتند؛ در حالی کـه  %) 8/20(دیپلم و بقیه    
جـدول  (اي بودنـد   فوق لیسانس داشتند و تمام دانشجویان پژوهشگر، دانشجوي دکتراي حرفه       % 8/7تخصصی و   

  ). 2شماره
  سب مدرك تحصیلیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر ح. 2جدول

دکتري   فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم
  اي حرفه

دکتري 
  تخصصی

  جمع  فوق تخصص
  تحصیلی  مدرك

  
  

  پاسخگو 

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

  100  24  -  -  -  -  -  -  5/12  3  5/62  15  2/4  1  8/20  5  کتابدار
  100  51  6/21  11  5/72  37  -  -  9/5  3  -  -  -  -  -  -  استاد
  100  29  -  -  -  -  100  29  -  -  -  -  -  -  -  -  دانشجو

  
درصـد  . نیز از دانشجویان گروه بالینی بودند   % 2/31پژوهشگران پاسخگو، از استادان گروه بالینی و        % 40

  % ).5و % 8/23به ترتیب ( تر بود استادان و دانشجویان متعلق به گروه علوم پایه از گروه بالینی کم
 مـورد  83تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی که پژوهشگران در دوره زمانی مورد بررسی انجـام داده بودنـد،      

از اسـتادان پژوهـشگر،   )  نفـر 22% (45ه حدود از پژوهشگران در مورد استفاده از کتابخانه سؤال شده بود ک    . بود
از )  نفـر 10% (35کردند؛ اما صـرفاً   ز منابع اطالعاتی کتابخانه استفاده می   گهگاه ا )  نفر 21(زیاد و درصد مشابهی     

گاه از منابع اطالعـاتی کتابخانـه اسـتفاده مـی کردنـد و       به گاه)  نفر9% (30دانشجویان پژوهشگر، به میزان زیاد و      
 آزمون کـاي دو،  .ه بودندنیز بندرت استفاده کرده بودند؛ و یا اصالً از کتابخانه استفاده نکرد )  نفر 9% (30حدود  

 و بـین اسـتفاده از   (p<0.05)بین استادان و دانشجویان، از نظر استفاده از کتابخانه، اختالف معناداري نـشان داد      
که از کتابخانه (؛ یعنی استادان (p<0.05)اي معنادار مشاهده شد  کتابخانه و درخواست کمک از کتابدار، رابطه

از پژوهـشگران، در مـورد اسـتفاده از منـابع      .تابـدار، بیـشتر کمـک گرفتـه بودنـد      از ک ) کردنـد   بیشتر استفاده مـی   
پـاب  (نیز از مـدالین  % 42هاي الکترونیکی و   از مجله %) 6/52(اطالعاتی سؤال شده بود که بیش از نیمی از آنها           

هـا   نامـه  ، پایـان %)37(شـد و کتابهـاي چـاپی     استفاده می % 40از ژورنالهاي چاپی به میزان      . کردند  استفاده می ) مد
یابی خود  اکثر کتابداران، مهارت اطالع. در جایگاه هاي بعد قرار داشتند  %) 30(و کتابهاي الکترونیکی    %) 7/36(

که درصد کسانی کـه   زیاد، مشخص کردند؛ در حالی%) 16( و بقیه %) 84(را در استفاده از منابع چاپی، متوسط 
کننـدگان   تـر از اسـتفاده   رونیکی، متوسط، تعیین کرده بودند، کمی پـایین مهارت خود را در استفاده از منابع الکت      

  ). 1نمودار شمارة(نیز کم تعیین کردند % 12این مهارت را زیاد و % 20؛ % )68( منابع چاپی بود 



  
  میزان آشنایی کتابداران با منابع چاپی و الکترونیکی. 1نمودار 

  
آنها ایـن میـزان را متوسـط و    % 60 در مورد میزان آشنایی آنها با روش تحقیق سؤال شد که          از کتابداران 

  . کم تعیین کردند% ) 32(زیاد و بقیه % 8صرفاً 
از پژوهشگران، پاسخ مثبـت  % 2/46، »درخواست کمک از کتابداران در انجام تحقیق«در پاسخ به سؤال  

؛ در حـالی کـه پاسـخ کتابـداران، متفـاوت بـود؛       )3دول شـماره  ج(پاسخ منفی دادند   %) 8/53(و درصد باالتري    
جـدول  (آنها معتقد بودند از آنها براي انجام تحقیـق، درخواسـت کمـک شـده اسـت             % 79بدین معنا که حدود     

مفید بودن ایـن کمـک را   % 6/41. به طور کلی، تمام کتابداران به مفید بودن این کمک اعتقاد داشتند). 3شماره  
% 5/32فقـط  ، این کمک را به میزان زیاد، مفید دانسته بودند؛ در صورتی کـه        %)4/58( باالتري   متوسط و درصد  

  .پژوهشگران، کمک کتابداران را مفید دانسته بودند
  فراوانی نسبی درخواست کمک از کتابدار. 3جدول 

  درخواست کمک  کتابداران  پژوهشگران
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  2/79  19  2/46  36  بلی
  8/20  5  8/53  42  رخی

  100  24  100  78  جمع
تعیـین موضـوع، جـستجوي    (دانیـد، پـژوهش، فراینـدي اسـت شـامل مراحـل مختلـف         طور که مـی     همان

گـزارش پایـان   (هـا و تـدوین مقالـه     آوري داده   اطالعات، ارزیابی اطالعات، تهیه و تدوین طرح پژوهش، جمـع         
کتابــداران درخواســت کمــک کــرده بودنــد، مرحلــۀ  اي کــه پژوهــشگران در آن از  مهمتــرین مرحلــه)). طــرح

پس از آن، از دیـدگاه پژوهـشگران،   . جستجوي اطالعات بود که کتابداران نیز همین مرحله را ذکر کرده بودند 
  ). 4جدول شمارة (مرحله جمع آوري داده و از نظر کتابداران، مرحلۀ تعیین موضوع بود 

  از کتابدار در هر یک از مراحل پژوهشتوزیع فراوانی امکان درخواست کمک . 4جدول 
مراحل 
  پژوهش

تعیین 
  موضوع

جستجوي 
  اطالعات

ارزیابی 
  اطالعات

تدوین طرح 
  پژوهش

جمع آوري 
  داده

تهیه 
  مقاله

         5  استادان
7/35  

43             
1/53  

2            
2/22  

3           
25  

7               
9/38  

2          
25  

          1  دانشجویان
1/7  

21             
9/25  

4            
4/44  

6          
50  

7               
9/38  

4          
50  

جمع 
  پژوهشگران

6         
8/42  

64               
79  

6           
6/66  

9         
75  

14             
8/77  

6          
75  

0

20

40

60

80

100

متوسط  زياد کم

الکترونيکی
چاپی



         8  کتابداران
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ۀ تعیـین موضـوع،   در مرحل: گرفتند هاي مختلفی کمک می   در مراحل مختلف تحقیق، پژوهشگران از راه      
در مرحلۀ یـافتن  . از استادان خود کمک می گرفتند   %) 3/79(و دانشجویان   %) 74/62(استادان از همکاران گروه     

و سـپس کتابـداران   %) 49/52(اطالعات، مهمتـرین منبـع درخواسـت کمـک از نظـر اسـتادان، همکـاران گـروه              
. ذکـر شـدند  %) 51/65) (غیر از استادان خود  (شی  هاي آموز   و از نظر دانشجویان، استادان دیگر گروه      %) 01/49(

در مرحله ارزیابی اطالعات و تهیه طرح پیشنهادي و تهیه مقالـه، دو گـروه بـه ترتیـب، اولویـت را بـه همکـاران             
هـا، اسـتادان معمـوالً از دیگـر همکـاران خـود در        آوري داده گروه و استادان گروه داده بودند؛ در مرحله جمـع        

گرفتنـد؛ در مرحلـۀ تجزیـه و     تفاده می کردند؛ دانشجویان معموالً از استادان خـود کمـک مـی   دانشگاه، بیشتر اس 
خارج از (و دانشجویان از استادان دانشگاه ) خارج از گروه(ها، استادان از همکاران خود در دانشگاه  تحلیل داده

هـا   یـه و تحلیـل داده  ؛ البتـه در مرحلـۀ تجز      )6 و 5جـدولهاي شـماره     (گرفتنـد     کمـک مـی   ) گروه آموزشی خـود   
طبـق دو  . و همچنین سایر مراحل، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی را به عنـوان منبـع کمکـی ذکـر کردنـد          %) 24/17(

اي بود که استادان و دانشجویان پاسخگو، بـیش از سـایر مراحـل      جدول زیر، مرحله جستجوي اطالعات، مرحله     
ده و ارزیابی اطالعـات، از ایـن نظـر در مراتـب بعـد      آوري دا  گرفتند و مراحل جمع     تحقیق از کتابدار کمک می    

  . اند واقع شده
  توزیع فراوانی درخواست کمک از منابع مختلف در مراحل مختلف تحقیق استادان. 5جدول 

استادان خارج   همکاران گروه
  از گروه

استادان خارج 
  منابع اخذ کمک  کتابدار  از دانشگاه

  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مراحل تحقیق

  4/29  10  52/23  12  05/47  24  74/62  32  تعیین موضوع
  01/49  25  76/11  6  25/37  19  49/52  27  جستجوي اطالعات
  5/23  12  6/19  10  09/45  23  74/62  32  ارزیابی اطالعات
  92/3  2  64/17  9  9/53  28  7/64  33  تهیه طرح پیشنهادي
  45/27  14  6/19  10  09/45  23  13/43  22  جمع آوري داده
  -  0  68/15  8  42/78  40  21/39  20  تجزیه و تحلیل داده

  44/3  1  76/11  6  41/19  15  06/47  28  ¬تهیه مقاله
را انتخـاب و منظـور از آن را   » غیـره «از اسـتادان در مرحلـۀ تهیـه مقالـه،           % 06/47الزم به ذکـر اسـت،        ¬

  . ذکر کرده بودند» خودم«
  ست کمک از منابع مختلف در مراحل مختلف تحقیق دانشجویانتوزیع فراوانی درخوا. 6جدول 

استادان دیگر   استادان گروه
کمیتۀ (غیره   کتابدار  سایر دانشجویان  ها همکالسی  هاي دانشگاه گروه

  )دانشجویی تحقیقات
  منابع اخذ کمک

  
  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مراحل تحقیق

  89/6  2  13/24  7  89/6  2  79/13  4  17/55  16  3/79  23  تعیین موضوع
  79/13  4  93/37  11  34/10  3  79/13  4  51/65  19  37/41  12  جستجوي اطالعات
  79/13  4  03/31  9  89/6  2  79/13  4  17/55  16  51/65  19  ارزیابی اطالعات
  79/13  4  58/27  8  -  0  24/17  5  72/51  15  51/65  19  تهیۀ طرح پیشنهادي



استادان دیگر   استادان گروه
کمیتۀ (غیره   کتابدار  سایر دانشجویان  ها همکالسی  هاي دانشگاه گروه

  )دانشجویی تحقیقات
  منابع اخذ کمک

  
  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مراحل تحقیق

  34/10  3  48/34  10  79/13  4  79/13  4  82/44  13  72/51  15  جمع آوري داده
  24/17  5  44/3  1  44/3  1  89/6  2  51/65  19  17/55  16  تجزیه و تحلیل داده

  79/13  4  03/31  9  44/3  1  89/6  2  37/41  12  51/65  19 ¬تهیۀ مقاله
واست کمک از کتابدار، کمبود وقـت  از نظر کتابداران و پژوهشگران، مهمترین عامل مؤثر بر عدم درخ    

دومین عامل مهم از نظر کتابدار، آن بود که پژوهـشگران در مـورد توانـایی وي در ارائـۀ      . کتابدار ذکر شده بود   
دلیـل، بـه ترتیـب، نداشـتن حوصـله و تمایـل       و سومین کمک، اطالع ندارند؛ اما از دیدگاه پژوهشگران، دومین     

بین نظرهـاي کتابـداران و پژوهـشگران، از    . فی کتابدار با منابع، ذکر شده بودکتابدار براي کمک و آشنایی ناکا   
 شـماره  نمـودار  ( (p<0.05)نظر عوامل مؤثر بر عدم درخواست کمک از کتابدار، تفاوتی معنادار مشاهده نـشد 

2.(  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع فراوانی عوامل مؤثر بر عدم درخواست کمک از کتابدار. 2نمودار 
  

  گیري  و نتیجهبحث
یابد و در نهایت، این فراینـد بـه گـسترش مرزهـاي      کند؛ توسعه می  دانش بشري به مدد پژوهش رشد می      

اي داشته باشـند؛   توانند نقش دوگانه رسانان در پژوهش، می کتابداران و اطالع. انجامد پژوهی می   معرفت و دانش  
ند و از طرف دیگر، از آنجـا کـه پـژوهش، فراینـدي      از طرفی به عنوان پژوهشگر، دانش کتابداري را ارتقا بخش         

مبتنی بر اطالعات است، با هدایت و راهنمایی پژوهشگران در فرایند تحقیق بـه گـسترش دانـش بـشري کمـک               
انـد و   از کمـک کتابـدار اسـتفاده کـرده    %) 2/46(کمتـر از نیمـی از پژوهـشگران    این پژوهش نشان داد  اما  . کنند

% 76از جامعه مورد بررسی به کمک احتیاج داشتند و % 92نشان داد اگرچه حدود   نیز  ) 1381(پژوهش معتمدي   
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در پـژوهش حاضـر،    . از این افراد، از کتابدار کمک خواسته بودنـد % 25هم از کسی کمک گرفته بودند، صرفاً       
دادي از بنـابراین، تعـ  . انـد  از کل پژوهشگران، کمک کتابدار را در مراحل مختلف تحقیـق، مفیـد دانـسته    % 5/32

اند؛ در صورتی که تمام  اند، به مفید بودن این راهنمایی اعتقاد نداشته      افرادي هم که از کتابدار راهنمایی خواسته      
  . کتابداران، کمک خود را مفید قلمداد کرده بودند

بـه مفیـد بـودن کمـک کتابـدار اعتقـاد       %) 9/46(، درصد بـاالتري  )1384(در پژوهش باطنی و همکاران     
دهد بین خـدمات کتابـداران و    تفاوت بین نظر کتابدار و پژوهشگر در مورد مفید بودن کمک، نشان می       . داشتند

البتـه، بـین   . انتظارهاي کاربران، شکاف وجود دارد و الزم است کتابداران، انتظارهاي مخاطبان خود را بـشناسند   
ي کمـک از کتابـدار،   جنس و مدرك تحصیلی پژوهشگران و همچنـین مـدرك تحـصیلی کتابـداران و تقاضـا               

فقط بین میزان استفاده از کتابخانـه و درخواسـت کمـک از کتابـدار،           . (p<0.05)اي معنادار مشاهده نشد       رابطه
از کتابـدار نیـز   ) کردنـد  که از کتابخانـه بیـشتر اسـتفاده مـی    (رابطۀ معناداري وجود داشت؛ بدین معنا که استادان     

هاي الکترونیکـی   کردند مجله از آنجا که بیشتر منابعی که استفاده می البته  . (p<0.05)بیشتر کمک گرفته بودند     
کنند که این خود  بود، احتماالً به کتابخانه کمتر مراجعه و خارج از کتابخانه از این منابع استفاده می        » پاب مد «و  
یگـر کمـک   تواند بر میزان درخواست کمک از کتابدار تأثیر بگـذارد و سـبب شـود پژوهـشگران از منـابع د        می

  . بگیرند
و درخواست کمک از وي در فرایند پژوهش،   ) کتابداري و غیرکتابداري  (بین مدرك تحصیلی کتابدار     

رابطۀ معناداري وجود نداشت؛ بنابراین الزم است برخی مهارتهاي آنها همچون مهارت برقراري ارتباط و دانش       
داران، مهارت خود را در استفاده از منـابع چـاپی و   کتاب% 20و % 16البته . آنها درخصوص تحقیق، ارتقا پیدا کند  
اند که الزم است مهارت کتابـداران در   ، متوسط ارزیابی کرده%68و % 84الکترونیکی، در سطح باال و به ترتیب   

بین مهارت کتابـداران در اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی، همچنـین آشـنایی آنهـا بـا روش           . این زمینه نیز بهبود یابد    
 از بین مراحـل پـژوهش، بیـشترین     (p<0.05). درخواست کمک از آنها، رابطۀ معناداري مشاهده نشدتحقیق و

کمک در مرحلۀ جستجوي اطالعات صورت گرفته بود کـه حتـی در همـین مرحلـه نیـز درخواسـت کمـک از         
انـد در سـایر   تو کتابدار در اولویت اول قرار نداشت؛ ضمن اینکه با توجه به بحث سواد اطالعـاتی، کتابـدار مـی              

در پژوهش باطنی و همکاران نیـز  . نقش مفیدي داشته باشد   ) از جمله ارزیابی اطالعات و تعیین موضوع      (مراحل  
در تهیـۀ گـزارش نهــایی و   % 8/43آوري اطالعـات،   در جمــع% 8/70در مـروري بـر مطالعـات گذشـته و     % 9/78
در صـورتی کـه   ). 1384بـاطنی و همکـاران   (هم در استفاده از منابع، از کتابـدار کمـک خواسـته بودنـد           % 3/33

مهمتـرین  . توانند در سایر مراحل تحقیق مفیدتر واقع شوند کتابداران، دانش خود را از تحقیق گسترش دهند، می    
عامل در کمی مراجعه به کتابداران، از نظر هر دو گروه، پژوهشگران و کتابداران، کمبـود وقـت کتابـدار ذکـر               

ها کارکنان جدید ماهر را به کـار بگیرنـد و زمـان خـود را بهتـر مـدیریت         است کتابخانهشده بود، بنابراین، الزم 
  . کنند

عدم تمایل و عالقـۀ کتابـداران    : دومین و سومین علت عدم درخواست کمک، به ترتیب، عبارت بود از           
نی کتابـداران ذکـر   نیز مهمترین عامل را نـاتوا ) 1381(پژوهش معتمدي . به ارائۀ کمک و آشنایی ناکافی با منابع  



اتکینـسون و  «.  هم به آگاهی نداشـتن دانـشجویان از تـوان کتابـداران اشـاره کـرده اسـت       18»بایلی«کرده است و   
هـاي   دهند به جاي کمک گرفتن از کتابـدار، از همکالسـی   نیز دریافتند دانشجویان ترجیح می    ) 1997(» فیگوروا

موزي مداوم و مکرر برگـزار شـود و پژوهـشهایی دیگـر،      هاي بازآ   خود کمک بگیرند؛ بنابراین الزم است دوره      
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