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  چکیده
ها، انـواع   شامل هدف (یابی    این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی سعی دارد رفتار اطالع           

اعضاي هیئت علمـی دانـشگاه فردوسـی        ) ه اطالعات ها، ابزارها و موانع دستیابی ب       منابع اطالعاتی، روش  
هـاي علـوم      یابی آنان در حـوزه      بعالوه تفاوت رفتار اطالع   . مشهد در اینترنت را مورد بررسی قرار دهد       

انسانی، علوم، مهندسی و کشاورزي، و تأثیر عواملی همچون مرتبۀ علمی، سـابقۀ کـار، مهـارت در زبـان      
هاي  یافته. یابی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است آماري بر رفتار اطالعاي جامعۀ  انگلیسی و مهارت رایانه

هـاي مختلـف متفـاوت اسـت و      یابی اعضاي هیئت علمـی در حـوزه       پژوهش نشان داد که رفتار اطالع     
از جملـه عوامـل مـؤثر بـر رفتـار         » اي  مهـارت زبـانی و رایانـه      «،  »سابقۀ کار «،  »مرتبۀ علمی «متغیرهاي  

  .شوند  از اینترنت محسوب مییابی آنان اطالع
  یابی، اعضاي هیئت علمی، اینترنت، دانشگاه فردوسی رفتار اطالع: ها کلیدواژه

  مقدمه
نیـاز  «کنندگان، تشخیص تفاوت میان سه مفهـوم    یکی از مشکالت عمدة پژوهشگران در مطالعۀ استفاده       

ها و نیازهاي خـاص و در   هاي آدمی از انگیزه   رفتار. است» استفاده از اطالعات  «و  » یابی  رفتار اطالع «،  »اطالعاتی
هـاي انـسانی، رشـد جـسمی و        نیازهاي اطالعاتی ممکن است زادة انگیزه     . گیرند  حال همگانی سرچشمه می     عین

نیاز اطالعاتی مفهومی ذهنی و نسبی است که فقط در درون ذهن فـرد        . ذهنی، شرایط محیطی و تحصیلی باشند     
اي به رفع عدم اطمینان و رسیدن به مقصود وجود داشته باشد،  شخص، نیاز فزایندهچنانچه از نظر . شود تجربه می 

این انگیـزة خـاص، نیـازي را    . شود یابد و به نیاز اطالعاتی تبدیل می      مسئله در ذهن آگاه وي، ظهور بیشتري می       
شـود   م مـی رسـانی خـت   هـا از نظـام اطـالع    اي از پرسـش  آفریند که سرانجام به طرح یک پرسش یـا مجموعـه        می

شـان بـراي آنـان مـشخص شـده باشـد بـراي اسـتفاده از منـابع             کسانی که نیازهـاي اطالعـاتی     ). 1381داورپناه،  (
  .دهند اطالعاتی، رفتارهایی را از خود بروز می

اي، نظام اجتمـاعی، سیاسـی،     سابقه، تجربۀ فرد، انگیزه، تشکیالت حرفه(Paisly, 1968)» پیسلی«از نظر 
بـه نظـر او رفتـار    . یابی هستند ترین عوامل اثرگذار بر رفتار اطالع      دي اقتصادي اطالعات، مهم   اقتصادي و سودمن  

شـناختی در آن   هاي کیفی بیشتر توجه دارد، بویژه آنکه عوامل زیربنایی روانشناختی و جامعه       یابی به جنبه    اطالع

                                                
  رساني دانشگاه فردوسي مشهد ي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعدانشجو. ۱
  عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. ۲



کننـده را کمـک بزرگـی     فاده دانش حاصل از مطالعـۀ اسـت  (Ucak, 1998)» اوزان یوکاك«. نقش اساسی دارند
او نیازهـاي اطالعـاتی و رفتـار اطالعـاتی را دو     . دانـد  رسانی می هاي اطالعاتی و خدمات اطالع براي توسعۀ نظام 

از نظـر وي نیـاز و رفتـار    . دانـد  کننده، و این دو را مکمـل یکـدیگر مـی            مقولۀ مهم تحقیقاتی در مطالعۀ استفاده     
. ط کاري، زمان، زمینۀ پژوهشی و تخصصی، در افراد مختلف متفاوت استاطالعاتی به دلیل عواملی چون محی     

توانند بر آن اساس  کنندگان مختلف آگاهی داشته باشند می رسانان از این نیاز و رفتار استفاده     بنابراین اگر اطالع  
  .رسانی بپردازند ها یا مراکز اطالع به ارائۀ خدمات متنوع در کتابخانه

یابی و  جویی، رفتار اطالع  بین چهار نوع رفتار ـ رفتار اطالعاتی، رفتار اطالع(Wilson, 2000)» ویلسون«
  .رفتار استفاده از اطالعات ـ تفاوت قائل است

یابی فعاالنـه و    کل رفتار آدمی در پیوند با منابع و مجراهاي اطالعاتی، که رفتار اطالع     :3رفتار اطالعاتی 
به چهره با دیگران، و دریافـت منفعالنـۀ    شود و بنابراین، ارتباط چهره   مل می منفعالنه و استفاده از اطالعات را شا      

را ) هاي تبلیغاتی تلویزیون بدون هیچ قصدي براي اسـتفاده از اطالعـات دریـافتی       مثل تماشاي آگهی  (اطالعات  
  .گیرد هم دربر می

هـا    برخـی هـدف   جستجوي هدفمند اطالعات که برخاسته از نیـازي بـراي ارضـاي            :4جویی  رفتار اطالع 
تی  هاي اطالعاتی سن     در جریان جستجو، افراد ممکن است با نظام        -است هاي  یا با نظام) نظیر روزنامه یا کتابخانه(ّ
  .در تعامل باشند) مانند وب(اي  رایانه

هاي اطالعاتی، کـه همـۀ    تر رفتار جستجوگر در تعامل با همۀ انواع نظام          سطح جزئی : 5یابی  رفتار اطالع 
یـا در سـطح   ) مثل استفاده از موشـواره و انتخـاب پیونـدها   ( با نظام، خواه در سطح تعامل انسان با رایانه        تعامالت
شود و اقـدامات   را شامل می) مثل اتخاذ یک راهبرد جستجوي بولی یا تعیین معیاري براي انتخاب منابع (انتزاعی  

  . نیز دربر خواهد گرفتشده را هایا اطالعات بازیابی ذهنی نظیر قضاوت دربارة ربط داده
یافته بـه درون    مجموعه اقدامات فیزیکی و ذهنی در ارتباط با اطالعات راه    :6 از اطالعات   رفتار استفاده 

هـایی از یـک    نظیر عالمتگذاري بخش یا بخـش (پایگاه معرفتی موجود شخص، که ممکن است اعمال فیزیکی       
را نیز ) ثل مقایسۀ اطالعات جدید با دانش موجود در ذهنم(و اقدامات ذهنی ) ها دادن اهمیت آن متن براي نشان

  .شامل شود

  بیان مسئله
هاي مختلف زنـدگی و    به بعد، اینترنت جنبه1990ها و متون موجود نشانگر آن است که از دهه           پژوهش

مـک  «، )1994(» شـاودر «نظرانـی ماننـد    صـاحب . یابی کاربران را دستخوش دگرگونی کـرده اسـت        رفتار اطالع 
یابی کاربران از موضوعات باارزش و       معتقدند که تأثیر اینترنت بر رفتار اطالع      ) 1996(» پسکو«و  ) 1994(» رکلو

پـذیري و   هـا، دسـترس   ها، اشاعۀ ایـده   مشارکت تر کردن جریان   ها با آسان    از نظر آنان، شبکه   . قابل بررسی است  
وص اعـضاي هیئـت علمـی بـراي تبـادل      اند که کاربران دانـشگاهی بخـص   ، موجب شده    روزآمدسازي اطالعات 

 بـر ایـن   7.ها اسـتفاده کننـد    از این شبکه افکار، پژوهش، آموزش و روزآمدکردن اطالعات خود، بطور گسترده       
هایی براي استفادة بهینه از این شـبکه   اساس، محققان بر لزوم تحقیقات به منظور تعیین نیازها و موانع، و ارائۀ راه         

                                                
3 . Information Behavior 
4 . Information Seeking Behavior 
5 . Information Searching Behavior 
6 . Information Use Behavior ۴ . ۱۳۷۷نقل از رضايي، به.  



هـاي اطالعـاتی    ها باید همگام با رشـد خـود شـبکه    ا دربارة چگونگی استفاده مؤثر از شبکهدانش م. اند تأکید کرده 
  .افزایش یابد

هاي فراوان از سوي دولت و براي دسترسی به اینترنت، تحقیقات اندکی در داخـل   با وجود صرف هزینه 
ف بر رفتـار آنـان انجـام شـده     یابی اعضاي هیئت علمی از اینترنت و تأثیر عوامل مختل      کشور دربارة رفتار اطالع   

که رفتار اطالعاتی افراد تحت تأثیر عواملی مانند محیط کـاري، زمـان، زمینـۀ پژوهـشی، و        با توجه به این   . است
یابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی شامل اهداف، خدمات و نوع منابع  رشتۀ تخصصی است، رفتار اطالع  

  .اي جستجوي آنان، مورد بررسی قرار گرفتها و ابزاره اطالعاتی مورد جستجو، روش

  هدف و فایده پژوهش
یابی اعضاي هیئت علمـی دانـشگاه فردوسـی مـشهد از             هدف عمدة پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطالع      

هـاي آینـده و در تـأمین     ریـزي  تواند در برنامـه    نتایج این تحقیق می   . اینترنت و شناسایی عوامل موثر بر آن است       
تر از خدمات متنوع اینترنت مورد  د بویژه اعضاي هیئت علمی، و همچنین استفادة بهتر و کاملدسترسی مؤثر افرا
یابی اعضاي هیئت علمی و مشکالت آنان در استفاده از منـابع   با درك چگونگی رفتار اطالع . استفاده قرار گیرد  

تناسـب بـا رفتـار، در رفـع نیازهـاي      توانند با ارائـۀ خـدمات متنـوع اینترنـت و م     اطالعاتی اینترنتی، کتابداران می  
برداري از منابع اطالعاتی که رسالت اصلی حرفۀ کتابـداري اسـت    کنندگان و حل مشکل بهره   اطالعاتی استفاده 

  .تر باشند موفق

  هاي پژوهش پرسش
  هاي اعضاي هیئت علمی از جستجوي اطالعات در اینترنت چیست؟ ترین هدف مهم. 1
  کنند؟  چه نوع منابع اطالعاتی موجود در اینترنت استفاده میاعضاي هیئت علمی بیشتر از. 2
وب، پـست  (اعضاي هیئت علمی براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود بیشتر از کـدام امکانـات اینترنـت             . 3

  برند؟ بهره می) هاي بحث و خبري الکترونیکی، گروه
ت از چـه ابزارهـایی اسـتفاده    اعضاي هیئت علمی براي جستجوي اطالعات و دستیابی به آن در اینترن          . 4

  کنند؟ می
هـایی اسـتفاده    اعضاي هیئت علمی براي جستجوي اطالعات و دستیابی به آن در اینترنت از چه شیوه    . 5

  کنند؟ می
  اعضاي هیئت علمی در دستیابی به اطالعات موردنیاز خود در اینترنت با چه مشکالتی روبرو هستند؟ . 6
نیازهاي اطالعاتی خود تا چه اندازه متکی بر منابع اطالعاتی اینترنتی یا       اعضاي هیئت علمی براي رفع      . 7

  چاپی هستند؟
هاي علوم انسانی، مهندسی، علوم و کشاورزي چـه   یابی اعضاي هیئت علمی در حوزه  بین رفتار اطالع   .8

  تفاوتی وجود دارد؟
  آنان اثر دارد؟یابی  آیا مرتبۀ علمی و سابقۀ کار اعضاي هیئت علمی در رفتار اطالع. 9

ها از  گیري از رایانه، در میزان استفادة آن آیا مهارت اعضاي هیئت علمی در زبان انگلیسی و در بهره. 10
  اینترنت اثر دارد؟

  ها روش پژوهش، جامعۀ آماري و ابزار گردآوري داده
یۀ اعـضاي  جامعۀ آماري پژوهش، کل. این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش پیمایشی انجام شده        



در زمان انجام این مطالعه، تعـداد کـل      . کننده از اینترنت در دانشگاه فردوسی مشهد هستند         هیئت علمی استفاده  
 نفر از آنان در مرکز کامپیوتر 320 نفر بود که فقط مشخصات   633اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد       

، حجـم نمونـه محاسـبه و    »فرمول آمـاري مورگـان  «اده از  با استف . دانشگاه براي استفاده از اینترنت ثبت شده بود       
علوم انسانی، (هاي موضوعی  که در پژوهش حاضر حوزه     نظر به این  .  نفر به عنوان نمونه تعیین گردید      175تعداد  

اي ـ تـصادفی از هـر حـوزة      ها به شیوة طبقه و مراتب علمی مورد توجه بوده، نمونه) علوم، مهندسی و کشاورزي
هاي موردنیاز پژوهش بـا اسـتفاده از پرسـشنامۀ     داده. متناسب با تعداد هر مرتبۀ علمی انتخاب شدند موضوعی، و   

  .تکمیل و عودت داده شد)  درصد93( پرسشنامه 163شده   پرسشنامۀ توزیع175از . ساخته گردآوري شد محقق

  پیشینۀ پژوهش
ها به سـال   یابی آن کنندگان و رفتار اطالع ادهاحتماالً اولین مطالعۀ انجام شده در ایران دربارة مطالعۀ استف        

این مطالعـه توسـط گـروه کتابـداري دانـشگاه تهـران انجـام پـذیرفت و هـدف آن، بررسـی                      . گردد   برمی 1354
هاي جستجوي اطالعات و دستیابی به منابع اطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانـشکده علـوم دانـشگاه تهـران       شیوه
کردن مطالب درسی از منابع اطالعـاتی     د که اعضاي هیئت علمی بیشتر براي آماده       نتایج این تحقیق نشان دا    . بود

البته در داخل کشور، مطالعات متعددي در موضوع نیاز اطالعـاتی و بـویژه اسـتفاده از منـابع          . کردند  استفاده می 
» نفـرد شـکوري م  «،  )1371(» معـصومی «،  )1366(» اسدي گرگـانی  «اطالعاتی چاپی صورت گرفته که مطالعات       

و ) 1376(» نورمحمـدي «، )1376(» زاده تفتـی  مکـی «، )1372(» آبـادي  برادران لیل«، )1376(» حکیمی«،  )1371(
  .اند از آن جمله) 1380(» اکرامی«

مطالعات انجام شده دربارة نیازهاي اطالعاتی و استفاده از منـابع پزشـکی در ایـران را                  ) 1375(» طالچی«
دست آمده نشان داد کـه در مطالعـات داخـل کـشور، مـرز بـین تـشخیص         ایج بهنت. مورد بررسی قرار داده است  

بنـابراین  . یابی هنـوز بـه وضـوح روشـن نـشده اسـت       نیازهاي اطالعاتی، استفاده از منابع اطالعاتی و رفتار اطالع      
را بررسـی  برخی از مطالعات که به عنوان بررسی نیاز اطالعاتی انجام شدند درواقـع اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی            

همچنین در تمام مطالعات انجام شده میزان استفاده از منابع اطالعاتی در درجۀ اول به میزان شناخت و         . اند  کرده
تمام تحقیقات، عواملی مانند آشنایی بـا زبـان خـارجی، نـوع فعالیـت             . بودن منابع بستگی داشته است      دردسترس

، سـابقه و تجربـه، و انگیـزه را در میـزان     ) یا داخلخارج(آموزشی و پژوهشی، میزان تحصیالت، محل تحصیل       
  .اند استفاده از منابع اطالعاتی مؤثر دانسته

گیري پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس از وب  بررسی بهره« تحقیقی با عنوان    1380در سال   » نوروزي«
بـراي دسترسـی   )  درصد84/37یعنی (دهد که بیشتر افراد  هاي این پژوهش نشان می      یافته. انجام داده » جهانگستر

 درصد از آنان با واردکردن نشانی صفحۀ خـانگی    47/33به اطالعات موردنیاز در وب از موتورهاي جستجو، و          
اسـتفاده از  . پردازنـد  اي در آن مـی  شود و بعد به جستجوي کلیدواژه ، مستقیماً وارد سایت موردنظر می     )ل  یوآراِ(

از . انـد  در مرحلۀ بعدي قـرار گرفتـه  )  درصد35/12با  (ست الکترونیکی   و پ )  درصد 94/13با  (پیوندهاي فرامتنی   
بعالوه تحقیق نشان داد که درصـد  .  در اولویت اول قرار دارند8بین موتورهاي کاوش، موتورهاي کاوش راهنما   

  .کنند کمی از افراد، متناسب با نیازهاي خاص خود به موتورهاي کاوش تخصصی مراجعه می
یابی انسان بطـور کلـی بـا مطالعـات اسـتفاده از کتابخانـه و           بنیان بررسی رفتار اطالع   در خارج از کشور،     

افـزایش  . گردد  برمی1930 و 1920 و دهۀ 1916هاي  مطالعه دربارة استفاده از کتابخانه به سال. خواندن آغاز شد 
 علمـی جامعـۀ   اطالعـات «حجم متون علمی بعد از جنگ جهانی دوم منجـر بـه برگـزاري کنفرانـسی بـا عنـوان                     

                                                
8. Yahoo, Public Library Internet, Altavista, Galaxy, Google 



ایـن  . یـابی انـسان شـد     گردید که آغازگر رویکردي جدید بـه مطالعـه در رفتـار اطـالع            1948در سال   » سلطنتی
یـابی، نیـاز     در واشـنگتن پیگیـري شـد و مقـاالتی در حـوزة رفتـار اطـالع       1958کنفرانس ده سال بعـد در سـال    

 بـه  1965 تـا  1948هـاي   شده در فاصلۀ سـال  جامعمدة مطالعات ان. اطالعاتی و استفاده از اطالعات منتشر گردید   
در ) 1973(» واریـز «ترین مطالعات در این حـوزه توسـط          یکی از جدي  . نیازهاي اطالعاتی اختصاص یافته است    

 مطالعات متوجه بررسی مفـاهیم  80در دهۀ . بالتیمور آمریکا دربارة نیازهاي اطالعاتی شهروندان صورت گرفت       
مدعی شد که نیاز اطالعاتی، نیاز اساسی آدمی مانند مـسکن  » ویلسون «1981در سال . نیاز و رفتار اطالعاتی شد   

 1991در . شـود  اي است که موجبات رضایت خاطر از نیازهاي اولیـه را باعـث مـی      و غذا نیست، ولی نیاز ثانویه     
عـاتی محققـان   بـا رفتـار اطال  » سـاختار سـازمانی  «و » رشـته «، »شخـصیت «در پژوهشی، ارتباط متغیرهـاي   » پالمر«

نتایج تحقیق وي نشان داد که رشتۀ تخصصی، سازمان، و شخصیت بـر  . بیوشیمی و آمار را مورد مطالعه قرار داد    
لیس«. رفتار اطالعاتی مؤثر است    هـاي    رفتار اطالعاتی محققـان حـوزه  1997 و 1993هاي   و همکاران در سال    9»اِ

توانـد   ایتاً الگویی را ارائه دادند که با اندك تغییراتـی مـی  علوم اجتماعی، علوم و مهندسی را مطالعه کردند و نه   
. ایـن الگـو مبتنـی بـر جـستجوي اطالعـات در وب اسـت             . هاي مختلف قرار گیـرد      مورد استفادة محققان حوزه   

مراحـل  . آمـوزان دبیرسـتانی را مـورد مطالعـه قـرار داد      یـابی دانـش    الگوي رفتار اطالع   1994 در سال    10»کولثاو«
، فرمولبنـدي  )جـستجوي کلـی  (آغاز، انتخاب موضوع مورد جستجو، بررسـی   : اند از   شدة او عبارت    الگوي ارائه 

و » مهتا«. 11اي دارد هاي ویژه از نظر او هر مرحله احساس خاصی و فعالیت      . ، گردآوري و ارائه   )جستجوي دقیق (
بامـا از منـابع اطالعـاتی    استفادة اعضاي هیئت علمـی دانـشگاه آال  « در پژوهشی با عنوان  1995 در سال    12»یانگ«

 درصد 83نتایج بررسی نشان داد که . به بررسی نیازهاي اطالعات علمی و فنی دانشمندان پرداختند» الکترونیکی
. انـد  ترین منابع اطالعاتی دانسته پاسخگویان، استفاده از منابع و مآخذ مقاالت موجود در نشریات را یکی از مهم       

 71. کننـد  هـاي فـشردة نـوري اسـتفاده مـی       درصد از لوحـه 42هاي اطالعاتی و   درصد پاسخگویان از پایگاه    49
کننـد و   درصد اعضاي هیئت علمی دانشگاه مورد بررسی براي ایجاد ارتباط از پـست الکترونیکـی اسـتفاده مـی        

در سـال  » اوزن یوکـاك «. ترین دلیل این امر، کسب اطالعات از دوستان و همکـاران عنـوان شـده اسـت               عمده
هاي علوم، مهندسـی، علـوم انـسانی و     هاي ترکیه درحوزه یابی اساتید دانشگاه نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع     1998

یـابی محققـان بـه زمینـۀ فعالیـت       اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نیاز اطالعاتی و رفتـار اطـالع              
 13»رایافیدل« تحقیقی توسط 1999در سال  . تاي به رشته دیگر متفاوت اس       پژوهشی آنان بستگی دارد و از رشته      

انجام شد که نشان داد اکثر محققان دربـارة نحـوة ارتبـاط، مـشکل     » یابی مهندسان در وب     رفتار اطالع «با عنوان   
ترین شـیوة جـستجو    هاي جستجو، ساده مهندسان از مجموعه روش . گیري صحیح نیستند    دارند و قادر به تصمیم    

  14.گیرند ترین مالك درنظر می  به عنوان مهمرا) اي جستجوي کلیدواژه(

  ها تحلیل یافته
  .گیرند ترتیب مطرح و مورد تحلیل قرار می  پرسش تحقیق به10در این بخش 

  هاي اعضاي هیئت علمی از جستجوي اطالعات در اینترنت چیست؟ ترین هدف مهم. 1
هـاي متفـاوتی بـه     تماالً با هدفاعضاي هیئت علمی با توجه به رشتۀ تحصیلی، انگیزه و شرایط شغلی اح            

                                                
9 . Ellis 
10 . Kuhlthau 
11 . In: Wilson, 2000 
12 . Mahta and Young 
13 . Rayafidel ۲ . ۱۳۸۰، »نوروزي«به نقل از.  



هـاي جـستجوي اطالعـات اعـضاي هیئـت       منظور از این پرسش بررسـی هـدف  . پردازند جستجوي اطالعات می  
هاي اعـضاي هیئـت علمـی از     ها یا انگیزه   ترین هدف   مهم. باشد  می) اینترنت(علمی در استفاده از فناوري جدید       

هاي اعضاي هیئـت   ترین هدف مهم. اند بندي شده  دسته1ه جستجوي اطالعات در اینترنت در قالب جدول شمار 
هـاي   ، هدف) درصد4/23(هاي آموزشی  هدف: اند از علمی از جستجوي اطالعات در اینترنت به ترتیب عبارت   

اهدافی مانند دستیابی بـه آن دسـته       ).  درصد 6/17(و روزآمدکردن اطالعات تخصصی     )  درصد 8/18(پژوهشی  
 در منابع چاپی یافت نـشده، برقـراري ارتبـاط بـا همکـاران و افـراد داخـل و خـارج از              از اطالعات موردنظر که   

  .هاي بعدي قرار دارند ها، شناسایی منابع تخصصی، و تبادل افکار در مرتبه کشور، اشاعۀ ایده
  )n=163(فراوانی هدف و انگیزة استفاده از اینترنت در اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی . 1جدول 

  درصد  فراوانی   جستجو در اینترنتاهداف
  4/23  96  هاي آموزشی فعالیت
  8/18  77  هاي پژوهشی فعالیت

  6/17  72  روزآمدکردن اطالعات تخصصی
  4/15  63  دستیابی به اطالعات موردنظر که در منابع چاپی نبوده است

  5/10  43  برقراري ارتباط با همکاران و افراد خارج از کشور
  6/5  23  صیشناسایی منابع تخص
  1/6  25  )ها اشاعۀ ایده(انتشار الکترونیکی آثار علمی 
  7/2  11  تبادل افکار

  100  410  جمع

  کنند؟ اعضاي هیئت علمی بیشتر از چه نوع منابع اطالعاتی در اینترنت استفاده می. 2
نترنـت  با ظهور وب، اطالعات و منابع اطالعاتی مختلف با شکل و قالبی جدیـد در دسـترس کـاربران ای            

توانند از این منابع استفاده کنند که اوالً از وجود چنین منـابعی          اعضاي هیئت علمی در صورتی می     . قرار گرفت 
کنـد کـه    دست آمده از این پرسش مـشخص مـی   هاي به داده. ها را بدانند    آگاه باشند و ثانیاً روش استفاده از آن       

کنند و اولویت استفاده با کـدام منـابع    ی جدید استفاده می  اعضاي هیئت علمی تا چه اندازه از این منابع اطالعات         
ترین منـابع اطالعـاتی در اینترنـت کـه مـورد اسـتفادة جامعـۀ          آمده، مهم2طور که جدول شماره     همان. اطالعاتی است 

ن هاي اطالعـاتی داراي مـت   پایگاه، ) درصـد 2/21(مجالت الکترونیکی تخصصی : اند از اند، عبارت آماري قرار گرفته 
و )  درصـد 8/9(، اسـتانداردها  ) درصـد 5/10(هـا    نـام در همـایش      ، فراخـوان و ثبـت     ) درصـد  14(هـا     کامل مقاله 

  ). درصد4/9(هاي اطالعاتی کتابشناختی  پایگاه
هــاي  هـاي علمـی، منـابع مرجـع و کتـاب      هـاي انجمـن   سـایت  کمتـرین منـابع مـورد اسـتفاده اخبـار، وب     

بر ایـن اسـاس،   . ها و مراکز آموزش عالی هستند   سایت دانشگاه   ها و وب    هاي کتابخان   الکترونیکی، فهرست رایانه  
عنوان یک منبع مهم اطالعاتی در امر پژوهش و آموزش مـورد        نشریات ادواري چاپی و الکترونیکی همچنان به      

ــب تخصــصی را   اســتفادة اعــضاي هیئــت علمــی قــرار مــی ــب روزآمــد و هــم مطال گیرنــد، چــرا کــه هــم مطال
هـاي کتابخانـه را    هاي الکترونیکی، منـابع مرجـع، و فهرسـت    استفادة اندك از منابعی مانند کتاب. گیرند  دربرمی

هـا در   اطالعی اعضاي هیئت علمـی از وجـود چنـین منـابعی و روش دسترسـی و اسـتفاده از آن       شاید بتوان با بی 
  .ارتباط دانست



  )n=163(ین اعضاي هیئت علمی  از منابع اطالعاتی اینترنتی در بهی میزان استفادنفراوا. 2جدول 

  درصد  فراوانی  نوع منابع اطالعاتی
  2/21  95  مجالت الکترونیکی تخصصی

  14  63  ها هاي اطالعاتی داراي متن کامل مقاله پایگاه
  5/10  47  ها نام در همایش فراخوان و ثبت

  8/9  44  استانداردها
  4/9  42  هاي اطالعاتی کتابشناختی پایگاه

  1/5  23  ویريمنابع صوتی و تص
  9/4  22  ها و مراکز آموزش عالی هاي دانشگاه سایت وب

  07/0  3  اخبار
  3/1  6  هاي علمی سایت انجمن وب

  1/5  23  ها نامه پایان
  3/5  24  هاي ثبت اختراعات پروانه

  2/4  19  ها در اینترنت اي کتابخانه فهرست رایانه
  4  18  )ها ارفعلمها و دائرةا نامه مثل واژه(منابع مرجع الکترونیکی 
  5/4  20  هاي الکترونیکی کتاب

  100  449  جمع

اعضاي هیئت علمی براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود، بیـشتر از کـدام امکانـات اینترنـت                 . 3
  کنند؟ استفاده می

آوري خدمات و امکانات زیاد، محیطی جدید و جذاب بـراي رفـع نیازهـاي اطالعـاتی              اینترنت با فراهم  
در ایـن  . ها دارد استفاده از این خدمات بستگی به آشنایی و مهارت استفاده از آن   . ود آورده است  وج  کاربران به 

هـاي   و گـروه )  درصـد 9/36با (در رتبۀ اول و پست الکترونیکی )  درصد9/37با (پژوهش مشخص شد که وب     
 1 و 3/4بـه ترتیـب بـا     (»تلنـت «و » پـی  تـی  اف«. هاي بعدي قرار دارنـد    در اولویت )  درصد 8/19با  (بحث و خبر    

  .اند در مرتبۀ انتهایی مورد استفاده قرار گرفته) درصد
ت از چـه ابزارهـایی        . 4 اعضاي هیئت علمی براي جستجو و دسـتیابی بـه اطالعـات در اینترـن

  کنند؟ استفاده می
ی موجـود  هاي متفاوت براي دستیابی بـه منـابع اطالعـات    در اینترنت ابزارهاي مختلفی با امکانات و قابلیت 

ها، کاربران را در دسترسی به اطالعـات و منـابع اطالعـاتی مـوردنظر یـاري           کارگیري آن   است که مهارت در به    
اند و کاربران باید بر اساس نوع  وجود آمده هاي گوناگونی به   این ابزارهاي جستجوي اطالعات با هدف     . کند  می

  .نتخاب کنند و به منابع اطالعاتی خود دسترسی یابندها ا نیازهاي اطالعاتی خود، بهترین ابزار را از بین آن



  )n=163(توزیع فراوانی ابزارهاي دستیابی به منابع اطالعاتی اینترنتی . 3جدول 

  درصد  فراوانی  ابزارهاي دستیابی به منابع اطالعاتی اینترنتی
  5/37  142  موتورهاي جستجو

  2/18  69  )لایوآر(نشانی منابع اطالعاتی اینترنتی 
  7/15  57  ها وندهاي فرامتنی موجود در سایتپی

  6/10  40  هاي اطالعاتی دروازه
  3/5  20  ها ها در مجالت و خبرنامه معرفی سایت
  3/5  20  ها در پست الکترونیکی معرفی سایت

  5/5  21  ابرموتورهاي جستجو
  6/2  10  هاي بحث و خبري گروه

  100  379  جمع

تـرین ابـزار دسـتیابی بـه منـابع          مهـم )  درصد 5/37با  (تجو  در این بررسی مشخص شد که موتورهاي جس       
و پیوندهاي فرامتنی موجود )  درصد2/18با (جستجو از طریق آدرس منابع الکترونیکی . اطالعاتی اینترنتی است 

ابـزاري کـه کمتـر از بقیـه در     . هاي بعدي استفاده قـرار دارنـد   به ترتیب در اولویت)  درصد7/15با (ها  در سایت 
  .است)  درصد6/2با (هاي بحث و خبري  گیرد، گروه ی به منابع اطالعاتی و اینترنتی مورد استفاده قرار میدستیاب

ها از  دنبال آن آدرس سایت هاي مشابه قبلی نیز مؤید این مطلب است که موتورهاي جستجو و به پژوهش
 85نـشان داد کـه   » سسۀ فنی جورجیـا مؤ«مثالً پژوهش . ابزارهاي مهم در دستیابی به اطالعات در اینترنت هستند 

بـراي دسترسـی بـه اطالعـات     ) شامل موتورهاي کـاوش و راهنماهـا  (درصد از کاربران وب از ابزارهاي کاوش      
  ).1381علیمحمدي، (کنند  موردنیاز خود استفاده می

هـایی   اعضاي هیئت علمی براي جستجو و دستیابی به اطالعـات در اینترنـت از چـه شـیوه              . 5
  کنند؟ یاستفاده م

تـر   هاي آن پیچیـده  تر و شیوه  روز مشکل با توجه به حجم زیاد اطالعات در وب، کاوش اطالعات روزبه     
سـایت و   بودن اطالعات نیست، بلکه پراکندگی اطالعات در تعداد زیادي وب          مشکل، غیرقابل استفاده  . شود  می

اطالعـات بایـد از   . پذیرنـد  وت دسـترس رسـانی متفـا   پایگاه اطالعاتی ناهمگون است که از طریق مراکـز اطـالع     
  .ها زبان کاوش خاص خود دارند هاي متفاوتی گردآوري شود که هریک از این پایگاه پایگاه

مشخص شد کـه  ) 4جدول شماره (هاي جستجوي اطالعات توسط اعضاي هیئت علمی        در بررسی شیوه  
. کننـد  وي پیـشرفته اسـتفاده مـی    درصـد از جـستج  3/17 درصد جامعۀ آماري از شیوة جستجوي سـاده، و          5/34

  .کمتر از دیگر راهبردهاي جستجو مورد استفاده قرار گرفته است)  درصد4/2با (سازي  کوتاه
  )n=163(هاي جستجو در اینترنت  توزیع فراوانی استفاده از شیوه. 4جدول 

  درصد  فراوانی  راهبردهاي جستجو
  5/34  98  جستجوي ساده

  3/17  49  جستجوي پیشرفته
  2/16  46  گرهاي بولیعمل

  3/12  35  اي جستجوي کلیدواژه
  2/10  29  جستجوي عبارتی



  1/8  23  جستجو از طریق راهنماها
  4/1  4  سازي کوتاه

  100  284  جمع

اعضاي هیئت علمی در دستیابی به اطالعات موردنیاز خود از اینترنت با چه مشکالتی روبرو       . 6
  هستند؟

ضاي هیئـت علمـی دانـشگاه فردوسـی مـشهد در اسـتفاده از ایـن        این پرسش براي شناسایی مشکالت اع  
 درصد افـراد،  6/23بررسی نشان داد که براي . شبکه مطرح شده تا بتوان در آینده به رفع این مشکالت پرداخت  

. تـرین مـشکل در دسـتیابی و جـستجوي اطالعـات از اینترنـت اسـت        بـودن سـرعت مهـم     ترافیک شبکه و پایین   
و عـدم دسـتیابی بـه اصـل     )  درصـد 3/17بـا  (افزاري دانـشگاه   افزاري و نرم و کمیت سخت نبودن کیفیت     مناسب

این مـشکالت در  . از دیگر مشکالت مهم اعضاي هیئت علمی است)  درصد1/14(مدرك یا متن کامل مطالب  
عت نیز نشان داد که سـر   ) 1379(» تصویري«و  » حیاتی«مثالً پژوهش   . هاي دیگر نیز شناسایی شده است       پژوهش

  ها و ناآشنایی با خدمات اینترنت، از مشکالت اصلی کاربران اینترنت در دانـشگاه شـیراز بـوده            پایین انتقال داده  
 نشان داد که نبود ظرفیت کـافی در شـبکه، نبـود راهنمـاي کـافی و            15و همکارانش » مک کلور «پژوهش  . است

نیـز بـه   » یوکاك«. در استفاده از اینترنت استدست آمده، از مشکالت کاربران   تردید دربارة اعتبار اطالعات به    
هاي بازیابی را از عوامـل مـؤثر در    این نتیجه رسید که اعضاي هیئت علمی علوم اجتماعی، ناآشنایی خود با نظام    

  .اند عدم جستجو و بازیابی اطالعات موردنظر در منابع الکترونیکی ذکر کرده
یـابی   ی اینترنتی از چـه الگـوي رفتـار اطـالع    اعضاي هیئت علمی در بازیابی منابع اطالعات     . 7

  کنند؟ استفاده می
ها  برداشتن فاصلۀ میان نظام بازیابی اطالعات و پرسش جستجوگر، باید با انجام برخی فعالیت        براي ازمیان 

و » الـیس «، »مـارچیونینی «چـون سـه الگـوي    . شوند، بین این دو پیوند برقرار کـرد        که فرآیند جستجو نامیده می    
انـد، در ایـن تحقیـق ایـن سـه الگـو        براي جستجو در محیط الکترونیکی و دانشگاهی طراحی شده » تردافآلیس«

داند که داراي ایـن   جستجوي اطالعات را نوعی فعالیت حل مسئله می» مارچیونینی«. اند مورد آزمون قرار گرفته 
ولبنـدي پرسـش، اجـراي      پـردازي جـستجو، فرم      تشخیص مسئله، انتخاب نظـام جـستجو، مفهـوم        : مراحل هستند 

و همکـاران الگـوي زیـر را    » الیس«). 1381داورپناه، (جستجو، ارزیابی نتایج، و در صورت نیاز، تکرار جستجو  
  :اند که مبتنی بر جستجوي اطالعات در محیط وب است، ارائه داده

  هاي آغازین براي جستجوي اطالعات، فعالیت: شروع
  ،)ردیابی استنادي(بر ردیابی ارجاعات منابع معت: پیوندیابی

  ...ساختمند، مانند مرور فهرست پیوسته، نمایه، و نوعی جستجوي نیمه: تورق
  ها، گذاري آن قضاوت و ارزشیابی اطالعات برحسب ماهیت و نشانه: تمایزیابی
هــاي روزآمـد دربــارة موضــوع مــورد جـستجو و بررســی مجــدد منــابع    آگـاهی از پــژوهش : بــازنگري

  گذاري شده، نشانه
  شناسایی منابع مربوط،: تخراجاس

  بررسی صحت اطالعات،: تأیید
  .بندي جمع: پایان

                                                
  .۱۳۷۷ رضايي، :در. ۱



بـا ایـن   (اي جـستجوي منـابع    نیز براي جـستجوي آثـار و متـون، الگـوي کتابخانـه         ) 1377(» آلیسترداف«
بندي عبارت جستجو، تعیین محدودگرهاي جستجو، منـابع جـستجوي         هاي جستجو، صورت    تعیین واژه : مراحل

از نظر او این الگو بطور گسترده در محـیط دانـشگاهی   . را ارائه کرده است) ثبت و ارزیابی منابع و مآخذاطالعات،  
  .گیرد مورد استفاده قرار می

ها از بـین   در این پژوهش فرآیند این سه الگو در قالب جدولی در اختیار نمونه آماري قرار گرفت تا آن     
آمده  عمل بررسی به. ه ساختار جستجوي اطالعاتی خود انتخاب کنند     آن فرآیندها، نزدیکترین الگو را با توجه ب       

، مـدل  ) درصـد 08/49(» الیس«نشان داد که اعضاي هیئت علمی در جستجوي اطالعات خود به ترتیب از مدل          
  ).5جدول (کنند  استفاده می)  درصد54/24با (» آلیسترداف«و مدل )  درصد38/26(» مارچیونینی«

  )n=163(یابی اعضاي هیئت علمی  فتار اطالعبررسی مدل ر. 5جدول 

  درصد  فراوانی  یابی الگوهاي اطالع
  08/49  80  الگوي الیس

  38/26  43  الگوي مارچیونینی
  54/24  40  الگوي آلیسترداف

اعضاي هیئت علمی براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود تا چه اندازه متکی بر منابع اطالعات  . 8
  اینترنتی یا چاپی هستند؟

هاي اخیر و تنوع منابع اطالعاتی مختلف  شدن اینترنت و افزایش استفاده از آن در سال          با توجه به جهانی   
نظـران پدیـدة    هاي اطالعاتی پیوسته و ناپیوسته، بعضی از صـاحب       از قبیل کتاب و مجالت الکترونیکی و پایگاه       

تردگی منـابع اطالعـاتی الکترونیکـی و    جامعۀ بدون کاغذ را مطرح ساختند و اظهار داشتند که با توجه بـه گـس                
 این بوده که مشخص شود این 9هدف از پرسش . شود هاي آن، استفاده از منابع چاپی به مراتب کمتر می   قابلیت
  .کند ها تا چه اندازه دربارة اعضاي هیئت علمی جامعۀ موردپژوهش صدق می ایده

  )n=163(ر رفع نیازهاي اطالعاتی اعضاي هیئت علمی مقایسۀ استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی د . 6جدول 

  ّی مقادیر کم  استفاده از منابع اینترنتی  استفاده از منابع چاپی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

25%  5  1/3  60  8/36  
50%  40  5/24  66  5/40  
75%  90  2/55  33  2/20  

100%  23  1/14  0  0  
  5/2  4  1/3  5  بدون پاسخ

  100  163  100  163  جمع

 درصـد نیازهـاي اطالعـاتی    100 تـا  75 درصد اعضاي هیئت علمی، 3/69، 6بر اساس مندرجات جدول    
. کنـد   درصد نیازهاي آنان را رفع مـی 2/20کنند، درحالی که منابع اینترنتی تنها    خود را از منابع چاپی تأمین می      

. اي اطالعاتی اعضاي هیئت علمـی دارنـد  اي در رفع نیازه بر این اساس، هنوز منابع اطالعاتی چاپی جایگاه ویژه      
  :توان موارد زیر دانست برخی از دالیل احتمالی استفادة کمتر از منابع اطالعاتی الکترونیکی را می

) 3بـودن محـیط الکترونیکـی بـراي کـاربران؛       ناشناخته) 2افزاري؛    افزاري و نرم    نیاز به امکانات سخت   ) 1
دلیـل   صرف وقت و هزینۀ زیـاد بـه  ) 5 دسترسی نداشتن به اصل مدرك؛     )4اي؛    تردید در اعتبار اطالعات شبکه    



ــه از اینترنـــــــــــــــــت؛  ــتفادة بهینـــــــــــــــ ــارت در اســـــــــــــــ ــتن مهـــــــــــــــ   نداشـــــــــــــــ
  .عالقگی به محیط اطالعاتی جدید بی) 6

هاي علـوم انـسانی، مهندسـی، علـوم و            یابی اعضاي هیئت علمی در حوزه       بین رفتار اطالع  . 9
  کشاورزي چه تفاوتی وجود دارد؟

کـردن   دهد و شامل مـشخص  هایی که فرد براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود انجام می           فعالیت به مجموعه 
 ,Wilson)شـود   یابی گفتـه مـی   اهداف، روش و ابزار جستجو و نوع اطالعات مورد جستجو است، رفتار اطالع

 منـابع  اهـداف جـستجو، نـوع   (یـابی   هـاي رفتـار اطـالع    هاي موجـود بـین شـاخص    بر این اساس، تفاوت   . (2000
هاي علمی با اسـتفاده از آزمـون    در بین حوزه) هاي جستجوي اطالعات   اطالعاتی مورد جستجو، ابزارها و روش     

  . ارائه شد7مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه در جدول شماره » مجذور کاي«
  هاي علوم انسانی، مهندسی، علوم و کشاورزي یابی در حوزه بررسی تفاوت رفتار اطالع. 7جدول 

 Chi Df P  یابی هاي رفتار اطالع اخصش

 008/0 21 924/39  انگیزه و هدف

 006/0 39 782/64  نوع منابع اطالعاتی

 028/0 21 965/34  ابزارهاي جستجوي اطالعات

 006/0 18 319/36  )راهبرد جستجو(هاي جستجوي اطالعات  روش

هاي علمی تفاوت معنـاداري   در حوزهیابی   مشخص است که بین رفتار اطالع7با توجه به مندرجات جدول  
هاي مختلف با اهداف متفاوت، از منابع اطالعاتی متفاوت و ابزار و  وجود دارد، یعنی اعضاي هیئت علمی در حوزه

هاي تحصیلی و نوع نیاز اطالعاتی اعضاي  دلیل آن شاید تفاوت رشته. کنند هاي جستجوي متفاوت استفاده می شیوه
  .هیئت علمی باشد

ها از اینترنت اثـر   یابی آن یا مرتبۀ علمی و سابقۀ کار اعضاي هیئت علمی در رفتار اطالع           آ. 10
  دارد؟

. اند ها فهرست شده یابی اعضاي هیئت علمی مؤثرند، که در مرور نوشته عوامل گوناگونی در رفتار اطالع
ابزارهاي «تفاده از اینترنت و اس» هدف«و » انگیزه«نشان داد که مرتبۀ علمی در شاخص ) 8جدول (ها  تحلیل داده

نـوع منـابع اطالعـات اینترنتـی      «هـاي     اعضاي هیئت علمی اثر داشته است، ولی در شاخص        » جستجوي اطالعات 
  .اثر بوده است بی» مورد استفاده و راهبردهاي جستجو

  یابی اعضاي هیئت علمی در اینترنت بررسی تأثیر مرتبۀ علمی در رفتار اطالع . 8جدول 

 Chi Df P  یابی  رفتار اطالعهاي شاخص

 029/0 21 952/39  انگیزه و هدف

  144/0 39 273/48  نوع منابع اطالعاتی مورد استفاده
 077/0 21 808/30  ابزارهاي جستجوي اطالعات

 763/0 18 466/13  )راهبرد جستجو(هاي جستجوي اطالعات  روش

تفاده در اینترنـت، و ابزارهـاي جـستجوي    سابقۀ کار بر انگیزه و هـدف، نـوع منـابع اطالعـاتی مـورد اسـ         
  ).9جدول (اطالعات اعضاي هیئت علمی مؤثر است، ولی در شیوة جستجوي آنان اثري نداشته است 



  یابی اعضاي هیئت علمی بررسی تأثیر سابقۀ کار در رفتار اطالع. 9جدول 

 Chi Df P  یابی هاي رفتار اطالع شاخص

 000/0 21 395/59  انگیزه و هدف

 007/0 39 880/63  منابع اطالعاتی مورد استفادهنوع 

 001/0 21 908/45  ابزارهاي جستجوي اطالعات

 252/0 18 572/21  )راهبرد جستجو(هاي جستجوي اطالعات  روش

اي و مهارت در زبان انگلیسی در میزان استفادة اعـضاي هیئـت علمـی از         آیا مهارت رایانه  . 11
  اینترنت اثر دارد؟

دادن  گرفتن زبان انگلیسی به معناي ازدست بنابراین، نادیده. محیط اینترنت زبان انگلسی استزبان غالب در 
نیاز اسـتفاده از فنـاوري اینترنـت و     اي نیز پیش داشتن سواد رایانه. طیف وسیعی از اطالعات علمی و تخصصی است     
مکانـات و خـدمات آن احتیـاج بـه     اسـتفادة بهینـه از اینترنـت و ا   . دسترسی به منابع اطالعـات موجـود در آن اسـت        

هـا   تواند در میزان استفاده و چگونگی استفاده از آن ها می هاي زبانی و فناوري دارد که مجموعۀ این مهارت    مهارت
  .مؤثر باشد

آزمـون  . بنـدي گردیـد   ـ دسـته  ـ زیاد، متوسط و کم اي پاسخگویان در قالب سه طبقه      میزان مهارت رایانه  
اي در میزان استفاده از اینترنت تأثیر زیادي دارد؛ یعنـی     نشان داد که مهارت رایانه     001/0 برابر   Pمجذورکاي با   

 P. کنند اي، خیلی بیشتر از دیگر اعضاي هیئت علمی از اینترنت استفاده می    اعضاي هیئت علمی با مهارت رایانه     
گلیسی اعضاي هیئت علمی  مشخص ساخت که مهارت زبان ان     034/0برابر  » فرمول کاي اسکور  «شده از     محاسبه

اکثر اعضاي هیئت علمی که مهارت زبان انگلیسی خود را در حد . ها از اینترنت مؤثر است   در میزان استفادة آن   
  .کنند دانند از اینترنت استفاده می دانند خیلی بیشتر از دیگرانی که این مقدار زبان می متوسط می

  ها خالصۀ یافته
لمی از جستجوي اطالعات در اینترنت، به ترتیب هـدف آموزشـی و          ترین هدف اعضاي هیئت ع       مهم -

  .هدف پژوهشی است
هاي اطالعاتی تمـام مـتن اینترنـت اسـتفاده         اعضاي هیئت علمی بیشتر از مجالت الکترونیکی و پایگاه         -

  .کنند می
نـشانی   اعضاي هیئت علمی براي دستیابی به اطالعات و منابع اطالعاتی بیـشتر از موتورهـاي جـستجو،         -

هـاي اطالعـاتی    میزان استفاده از ابرموتورهاي جـستجو و دروازه . کنند ها، و پیوندهاي فرامتنی استفاده می   سایت
  .براي دستیابی به اطالعات احتماالً به دلیل ناآشنایی، در بین اعضاي هیئت علمی اندك است

افـزاري،   افزاري و نرم  سختنبودن کیفیت و کمیت امکانات     بودن سرعت، مناسب     ترافیک شبکه، پایین   -
تـرین   ، و نداشـتن اطمینـان بـه اعتبـار و امنیـت اطالعـات شـبکه، از مهـم        دستیابی نداشتن به اصل مدرك یا متن کامل   

  .شده در دستیابی به اطالعات است مشکالت مطرح
افـراد   درصـد  2/20شود و تنها  از طریق منابع چاپی برطرف می)  درصد 3/69( بیشتر نیازهاي اطالعاتی     -

  .براي رفع نیازهاي اطالعاتی متکی بر منابع اینترنتی هستند
هـاي   آنان اهـداف و انگیـزه  . هاي مختلف متفاوت است یابی اعضاي هیئت علمی در حوزه  رفتار اطالع -

هـا در   ولـی همـۀ آن  . برنـد   مـی  هاي جستجوي اطالعات متفاوت بهره متفاوت دارند و از منابع اطالعاتی و روش       
  .کنند  مختلف از ابزارهاي مشابهی براي جستجوي اطالعات استفاده میهاي حوزه



  .هاي علمی مختلف اعضاي هیئت علمی متفاوت است  هدف و ابزارهاي جستجوي اطالعات در مرتبه-
اعـضاي هیئـت   .  سابقۀ کاري در نوع منابع اطالعاتی و ابزارهاي جستجوي مـورد اسـتفاده مـؤثر اسـت             -

کنند، اما میزان استفادة آنان از  هاي اطالعاتی کتابشناختی استفاده می      ز دیگران از پایگاه   سابقه، بیشتر ا    علمی کم 
اعضاي هیئت علمی که داراي سابقۀ کاري بیشتري هستند خیلی بیشتر . منابع مرجع الکترونیکی بسیار پایین بوده     

  .کنند هاي علمی استفاده می سایت انجمن از دیگران از منابع مرجع الکترونیکی و وب
اي و مهارت در زبان انگلیسی در میزان اسـتفادة اعـضاي هیئـت علمـی از اینترنـت تـأثیر         مهارت رایانه -

  .بسزایی دارد
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  .13ـ34وهفتم، ص  ی، دفتر سکتابداري. »جهانگستر
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  .112ـ120، سال اول، شماره سوم، ص رسانی کتابداري و اطالعفر،  ترجمه نفیسه دري
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نامه فوق لیـسانس   پایان. بررسی نیازهاي اطالعاتی اساتید محقق دانشگاه شیراز   ). 1376(زاده، تفتی     مکی
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