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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد است.
روش :روش انجام پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه پژوهش شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجفآباد بوده است .حجم نمونه با استفاده از جدول کرج ساي و مورگان  723نفر برآورد
گردید .براي گردآوري دادهها ،از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است.
يافتهها :یافتههاي پژوهش نشان میدهد که مهمترین منبع اطالعاتی براي دانشجویان ،شخص آگاه در موضوع؛
مهمترین هدف اطالعیابی ،نگارش پایاننامه و مهمترین ابزار مورد استفاده ،نرمافزار کتابخانه است .در هنگام استفاده
از کتابخانه دانشگاه مهمترین منبع اطالعاتی ،کتابهاي درسی؛ مهمترین هدف از جستجوي اطالعات در کتابخانه،
انجام تکلیف درسی؛ مؤثرترین ابزار مورد استفاده ،نرمافزار کتابخانه ،و مهمترین منبع خدمات اطالعاتی مورد


نویسنده رابطasemi670@gmail.com :
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استفاده ،خدمات مرجع است .در مطالعات تخصصی و غیرتخصصی ،مهمترین منبع اطالعاتی مورد استفاده،کتاب؛
بیشترین مکان مطالعه ،منزل و راه تهیه منابع اطالعاتی اکثر دانشجویان خرید کتاب است.
نتیجه :نتایج این پژوهش حاکی از این است که کتابخانه دانشگاهی و مهمتر از آن کتابداران نتوانستهاند نقش مهمی را
در بر طرفکردن نیازهاي اطالعاتی و هدایت رفتارهاي اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
نجفآباد ایفا نمایند،که به عنوان ضعف بزرگی محسوب شده و ناشی از ضعف برنامهریزي و آگاهی در این زمینه
میباشد.
کلیدواژهها :رفتار اطالعیابی ،نیاز اطالعاتی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد.
مقدمه
در عصر حاضر با موج وسیعی از اطالعات مواجه شدهایم و هر روز شاهد افزایش و روند صعودي آن هستیم .با توجه به
هجمه اطالعاتی از یک سو و نقش اطالعات در رشد و پرورش بشر و به تبع آن تمدن بشري از سوي دیگر ،دستیابی به اطالعات
مفید و مورد نیاز از اهمیت خاص و ویژهاي برخوردار است .در این بین نگاه جدیدي نیز نسبت به نقش و جایگاه کتابخانهها نیز به
عنوان مراکز نگهداري و اشاعه اطالعات و در نتیجه عملکرد آنها ایجاد شده است .کتابخانهها باید خدماتی را که افراد جامعه
آنها خواهان هستند ،ارائه نمایند و زمانی در راه خدمترسانی به جامعه خود توفیق خواهند یافت که ابتدا نیازهاي اطالعاتی
آنها را به عنوان کانون و محور توجه شناسایی کرده و سپس در صدد پاسخگویی به آنها برآیند .مسلماً برآوردن نیازهاي
اطالعاتی جز در سایه شناسایی رفتارهاي اطالعیابی استفادهکنندگان میسر نخواهد شد.
در سالهاي اخیر ،تعداد دانشجویان مقطع کارشناسیارشد در کشور ما رشد چشمگیري داشته است .در دانشگاه آزاد اسالمی
نجفآباد در کنار افزایش تعداد دانشجویان مقطع کارشناسیارشد تعداد و دامنه رشتههاي موجود در این دانشگاه ،افزایش خیره-
کنندهاي را به همراه داشته است؛ افزایش تعداد رشتههاي موجود و بهدنبال آن افزایش تعداد دانشجویان مقطع کارشناسیارشد
بالطبع تأثیر غیرقابلانکاري بر جامعه کتابخانه و نیازهاي اطالعاتی اعضاي کتابخانههاي این دانشگاه برجاي گذاشته است .بنابراین،
متناسب با تغییر ترکیب جامعه کتابخانهها نیازهاي اطالعاتی نیز تغییر کرده وتشخیص صحیح و علمیاین نیازها و حرکت در مسیر
موازي با این تغییرات درجهت تدوین سیاستهاي متناسب و برنامهریزي دقیق براي برآوردن نیازها مستلزم مطالعه رفتاراطالعاتی
اعضاست .گسترش روزافزون فناوريهاي اطالعاتی و محملهاي آن از قبیل ظهورکتب الکترونیکی و کتابخانههاي دیجیتالی و
محتواي بیشتر این منابع در قالب زبان انگلیسی ضرورت مطالعه رفتار اطالعیابی استفادهکنندگان کتابخانهها را دوچندان کرده است.
مسائل و مشکالتی در رفتار اطالعیابی در بین گروهها و رشتههاي مختلف دانشگاه آزاد نجفآباد وجود داشته و همچنین
میزان توانایی و تسلط دانشجویان براي استفاده از اطالعات در جهت رفع نیازهاي اطالعاتی نیز متفاوت است .عدم آگاهی از
اطالعات دقیق در باب نیازها و رفتارهاي اطالعاتی گروههاي مختلف منجر به انجام چنین پژوهشی گردید .عالوه بر این ،با انجام
این پژوهش سعی در شناسایی مسائل و مشکالت رفتارهاي ناشی از اطالعیابی دانشجویان کارشناسیارشد در این دانشگاه شد.
بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد است .ضمنا پژوهش فوق سعی کرده به این پرسشها پاسخ دهد:
 .1دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد براي اطالعیابی سراغ کدامیک از منابع اطالعاتی میروند؟
 .2اهداف اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد از منابع اطالعاتی مختلف چیست؟
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سوم :ابزارهاي مورد استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در اطالعیابی از منابع اطالعاتی
چیست؟
چهارم :اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه چگونه
است؟
پنجم :اهداف اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه
چیست؟
ششم :ابزارهاي مورد استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در اطالعیابی از منابع اطالعاتی
کتابخانه دانشگاه چیست؟
هفتم :رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در استفاده از خدمات اطالعاتی کتابخانه
دانشگاه چیست؟
هشتم :رفتار مطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در مطالعات تخصصی چگونه است؟
نهم :رفتار مطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در مطالعات غیرتخصصی چگونه است؟
دهم :مشکالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در اطالعیابی از منابع اطالعاتی کتابخانه چیست؟
یازدهم :میزان اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد از منابع اطالعاتی بینفردي ،منابع
سازمانی و کتابخانهاي ،و سایرمنابع اطالعاتی چگونه است؟
پیشینه پژوهش
در پیوند با موضوع رفتار اطالعیابی در بافتهاي مختلف ،پژوهشهاي زیادي صورت گرفته است که ناشی از اهمیت
اطالعات و اطالعیابی است .در پیوند با پژوهش حاضر ،پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده که به طور خالصه به
آنها اشاره میشود.
مختارپور ( )1731رفتار اطالع یابی دانشجویان ارشد و دکتري در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز را مورد مطالعه
قرار داد و نتیجه گرفت که مشورت با فرد متخصصان در زمینه موضوعی در میان اعضاي هر دو گروه در صدر شیوههاي دسترسی
به منابع اطالعاتی است .بیشتر دانشجویان انگیزه خود را از جستجوي اطالعات ،تهیه گزارشهاي کالسی و انجام تحقیقات علمی
عنوان کردهاند .در میان دانشجویان کارشناسیارشد ،پایاننامهها و در بین دانشجویان دکتري ,نشریات ادواري بیشترین میزان استفاده
را دارد .تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از اینترنت بعنوان یک مجراي اطالعاتی جدید بهره میبرند .عدم دسترسی به منابع در
میان اعضاي هر دو گروه در صدر مشکالت آنها به هنگام استفاده از منابع اطالعاتی است.
خسروي ( )1733درمطالعه و مقایسه رفتار اطالعیابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمیایران بهاین
نتیجه رسیدکه انگیزه و هدف جستجوي اطالعات انجام کارهاي پژوهشی است و استفاده از سیستمهاي رایانهاي از مجاري دستیابی
به منابع اطالعاتی داراي اولویت است .مهمترین مشکل در دستیابی به اطالعات در مقطع کارشناسی یا پایینتر فاصله زیاد کتابخانه
از محل کار و در مقطع کارشناسیارشد و دکتري نبود وقت جهت جستجوي اطالعات اعالم شد.
نوروزي و دیگران( )1731با بررسی رفتار اطالعیابی اعضاي هیات علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت دریافتندکه
مهمترین اهداف جستجوي اطالعات اهداف پژوهشی ،آموزشی و روزآمدکردن اطالعات تخصصی است .بیشترین استفاده از
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مجالت الکترونیکی و پایگاههاي اطالعاتی صورت میگیرد .ترافیک شبکه و پایینبودن سرعت اینترنت و عدم دستیابی به مدارک
از عمدهترین مشکالت استفاده از این فناوري است.
شوقپور و دیگران( )1731بررسی رفتار اطالعیابی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی (منطقه دو) دریافتند که اکثراً،
اعضاي هیئت علمی تمام وقت دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه دو به صورت حضوري از کتابخانه مربوطه استفاده مینمایند.
تعداد اندکی از ایشان براي دستیابی به اطالعات از اینترنت بهرهمند میشوند.کتاب از جایگاه ویژهاي در بین منابع مورد
استفاده ایشان برخوردار است.
فرانسیس) ،(Francis,2005در بررسی رفتار اطالعیابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی سنتگوستین
دریافت که اعضاي هیئت علمی کتابهاي درسی ،و پس از آن مجالت تخصصی و تکنگاشتها را مهمترین منابع براي
کارهاي پژوهشی میدانند .این افراد منابع اصلی دسترسی به اطالعات روزآمد را شمارههاي جاري مجالت و جستجو در
پایگاههاي اطالعاتی بیان کردند که در بین پایگاهها امرالد و ابسکو بیشترین میزان مراجعهکننده را در بین اعضاي هیئت علمی
داشتند.
شیجا) (sheeja, 2010با انجام پژوهشی به بررسی رفتار اطالعیابی محققان علوم و علوم اجتماعی در  4دانشگاه کراال در هند
پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر دانشجویان دکتري علوم و علوم اجتماعی براي بهروزکردن اطالعاتشان از نشریات
الکترونیکی استفاده میکنند و بعد از آن دانشجویان علوم از تحقیقات اینترنتی ولی گروه علوم اجتماعی نشریات چاپی را مورد
استفاده قرار میدهند و تفاوت معناداري بین دوگروه وجود ندارد .هر دو گروه معتقدند که کتابخانه تا حد متوسطی دستیابی به
آخرین اطالعات را فراهم میکند و تفاوت معناداري بین دو گروه وجود ندارد .هر دو گروه به وابستگی به کتابخانههاي دیگر در
برآوردن نیازهاي اطالعاتی خود معتقدند اما گروه علوم اجتماعی این وابستگی را بیشتر میداند .هر دو گروه براین عقیدهاند که
میزان دسترسی به نشریات الکترونیکی در کتابخانهها مناسب است ولی تفاوت معناداري بین دو گروه در دسترسی به پایگاههاي
اطالعاتی وجود دارد.
معروف و انور) (Maroof & Anvar,2010در بررسی رفتار اطالعیابی هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کویت به
این نتیجه رسیدند که استفاده این گروه از منابع غیرمعمول بهطور قابل مالحظهاي کمتر از منابع معمول است وکتابها و نشریات
مهمترین منابع براي رفع نیازهاي اطالعاتی است  .در میان منابع غیررسمی ،کنفرانسها ،کارشناسان موضوعی و همکاران اهمیت
بیشتري از کتابداران دارند .میزان رضایت آنها از منابع غیررسمی مثبت و از کتابها و نشریات بیشتر است.
ویکرمنایاک ) (Wickramanayak, 2010در پژوهشی براي بررسی رفتار اطالعیابی هیئت علمی گروه مدیریت و
تجارت دانشگاه هاي سریالنکا دریافت که اکثریت آنها به پژوهش بیش از تدریس عالقمند بودند و داراي مهارتهاي کتابخانهاي
خوبی براي یافتن اطالعات و دسترسی به خدمات داشتند .اغلب آنها بهخاطر عدم کفایت منابع جاري نمیتوانستند از اطالعات به-
روز استفاده کنند .آنها از کتابداران در برآوردن نیازهاي اطالعاتی نسبتا ناراضی بودند .به علت عدم آگاهی هیئت علمی از خدمات
امانت بین کتابخانهاي بهطور موثر استفاده نمیشد و به بیشتر آنها در زمینه دریافت انتشارات جدید اطالعرسانی نمیشد.
نیو) (Niu etal., 2010به پژوهشی با عنوان مطالعه ملی رفتار اطالعیابی جستجوگران دانشگاهی در ایاالت متحده پرداختند.
آنان باتوجه به تاثیرات فناوريهاي جدید و راههاي جدید جستجوي اطالعات براي پشتیبانی تحقیقات با مطالعه و مقایسه رفتار
اطالعیابی بهاین نتیجه رسیدند کهاین رفتارها دچار تغییرات وسیعی شده است زیرا امکانات بهرهگیري از روشهاي الکترونیکی براي
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جستجو ،اشتراک و ذخیره محتوي اطالعات تغییرات زیادي را شاهد بوده ،همانگونه که براي بهرهمندي از خدمات کتابخانه نیز
چنین است .همچنین ،آنان بهاین نتیجه رسیدند که محققین دراین  5دانشگاه رفتارهاي اطالعیابی مشابهی دارند .
هالدر) (Halder etal., 2010رفتار اطالعیابی را از نظر متغییر تفاوتهاي جنسی در  7دانشگاه در بنگال غربی هند مورد
مطالعه قرار داده و با مقایسه و رتبهبندي متغییرهاي نیازهاي اطالعاتی انگیزههاي جستجوي اطالعات نحوه استفاده اطالعات تنوع در
جستجوي اطالعات ماهیت دسترسپذیري منابع درگیربودن با بکارگیري منابع و سطح ماهیت شناختی جستجو بین زنان و مردان
بهاین نتایج دست یافتندکه تفاوتهاي قابل توجهی در رفتار اطالعیابی با توجه به جنسیت (زن یا مرد) وجود دارد .بطوریکه غیر از
یک متغیر (تنوع در جستجو) زنان رتبه باالتري را در سایر حوزههاي جستجوي اطالعات نسبت به مردان بدست آوردند.
کاتالنو) (Catalano, 2012به استخراج الگوهاي رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تحقیقات تجربی منتشره
از سال  1113تا  2112پرداخت .این بررسی نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی مانند هر متقاضی دیگر اطالعات ،ابتدا
تحقیقات خود را بر روي اینترنت شروع کرده و با مشاوران هیات علمی قبل از افراد دیگر مشورت میکنند .این گروه از کتابخانه،
بسته به نوع مطالعات رشته خود ،استفاده میکنند .عالوه براین ،رفتار اطالع یابی دانشجویان بین المللی و داخلی و همچنین دکتري
و کارشناسی ارشد متفاوت است.
همانگونه که پیداست هیچکدام از تحقیقات ذکرشده به وسعت تحقیق حاضر به رفتار اطالعیابی دانشجویان کارشناسی ارشد
یک دانشگاه نپرداختهاند .جامعه تحقیق اغلب این تحقیق ها دانشجویان کارشناسی ارشد نبوده و در معدود مواردي هم که جامعه
تحقیق شامل دانشجویان ارشد بوده ،موضوع از جنبه خاصی پیگیري شده؛ مثال ،تاثیر اساتید بر رفتار آنان و یا رفتار آنان از لحاظ
استفاده از وب بررسی شده است .دراین تحقیق عوامل موثر بر رفتار اطالعیابی جامعه تحقیق چه عوامل کلی و چه پارامترهایی در
ارتباط با کتابخانه مربوط به جامعه تحقیق و نیز رفتارهاي مطالعات تخصصی و عمومی و مشکالت اطالعیابی دانشجویان ارشد
دانشگاه آزاد نجفآباد بطور کامل بررسی میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد)
دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد در سال تحصیلی 1731-1711است که شامل  2153نفر بود .دراین تحقیق ،چون جامعه آماري
داراي ساختاري متجانس و همگن بود ،از روش نمونهگیري تصادفی ساده جهت انتخاب نمونه آماري استفاده شده است .حجم
نمونه با استفاده از جدول کرج ساي و مورگان ( )1132تعداد  723نفر برآورد گردید .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه
محققساخته بوده که در  7بخش تنظیم شد (جدول  .)1براي بررسی روایی صوري و محتوایی پرسشنامه ،نظرات  3نفر از صاحب
نظران و استادان متخصص دراین زمینه جمعآوري و پرسشنامه براین اساس اصالح شد .براي سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از
نرمافزار  ،SPSSضریب آلفاي کرونباخ 1/33محاسبه گردید.
جدول .1ساختار پرسشنامه

رفتار اطالعیابی از منابع اطالعاتی مختلف

 7سؤال

رفتار اطالعیابی از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه

 4سؤال

رفتار اطالعیابی در مطالعات تخصصی

 4سؤال

رفتار اطالعیابی در مطالعات غیرتخصصی

 4سؤال

بخش 2

مشکالت اطالعیابی از کتابخانه

در قالب یک سؤال با یازده گزینه

بخش 7

اطالعیابی از منابع بین فردي؛ منابع سازمانی و کتابخانهاي؛ و متغیرسایر منابع

 21سؤال

بخش 1
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تعداد  723عدد پرسشنامه بین دانشجویان کارشناسیارشد رشتههاي فنی مهندسی و رشتههاي علوم انسانی توزیع گردیدکه از
کل پرسشنامههاي توزیع شده  271عدد پاسخنامه ،یعنی  37درصد برگشت داده شد .براي تجزیه و تحلیل نتایج ،از نرمافزار
آماري  SPSSویرایش  13در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
يافتههای پژوهش
با استفاده از آزمون کولموگروف ـ سمیرنوف ،نرمالبودن توزیع متغیرهاي منابع بینفردي ،منابع سازمانی و کتابخانهاي ،و سایر
منابع بررسی شد و براي آزمودن متغیرها در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر درصد ،میانگین و انحراف استاندارد ،و در سطح
آمار استنباطی از آزمون استودنت تکنمونهاي استفاده شد .یافتههاي پژوهش در قالب پاسخ به پرسشهاي پژوهش به شرح زیر
ارایه میشود :
پاسخ پرسش .1دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد براي اطالعیابی سراغ کدامیک از منابع
اطالعاتی میروند؟
جدول  .1توزيع فراوانی و درصد استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
نام منبع

فراوانی

درصد

بحث با همکاران

45

12/1

مراجعه به شخص آگاه در موضوع

123

75/1

مراجعه به همکالسی

52

14/5

بحث با کتابدار یا کارمند مرجع کتابخانه

73

11/1

مقاالت نقد و بررسی

21

5/ 1

چکیدهنامهها

1

1/ 3

فهرست کتابخانه

13

13/3

نمایهها

2

1/ 1

کل

753

111

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بیشتر افراد یعنی  %75/1براي جستجوي اطالعات به شخص آگاه در زمینه موضوع
مورد نظر مراجعه میکنند؛ و کمترین فراوانی به استفاده از نمایه یعنی  %1/1اختصاص دارد .سهم مجالت چکیدهنامهها نیز ناچیز
است ( .)3/1فهرست کتابخانه با  %3/13سهم قابل توجهی در اطالعیابی دانشجویان دارد.
پاسخ پرسش  .7اهداف اطالعیابی دانشجویان از منابع اطالعاتی مختلف چیست؟
جدول  .7توزيع فراوانی و درصد اهداف اطالعيابی دانشجويان از منابع اطالعاتی مختلف
هدف از جستجوی اطالعات

فراوانی

درصد

روزآمد نگهداشتن اطالعات

111

11

انجام کار پژوهشی

35

17/5

نوشتن مقاله

37

11/1

براي پایاننامه

111

71/2

نگارش کتاب

21

7/ 2

انجام تکلیف درسی

154

24/5

کل

121

111

جدول  2نشان میدهد که باالترین درصد( )%71/2به افرادي اختصاص داردکه هدف از جستجوي اطالعات آنها انجام کار
پایاننامه و پایینترین درصد یعنی  %7/2به نگارش کتاب اختصاص دارد .بعد از پایاننامه ،انجام تکلیف درسی با  24/5درصد در
ردیف دوم اهداف اطالعیابی قرار داشته است.
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پاسخ پرسش .3ابزارهاي مورد استفاده دانشجویان در اطالعیابی از منابع اطالعاتی چیست؟
جدول  .3توزيع فراوانی و درصد استفاده از ابزار اطالعيابی مختلف توسط دانشجويان
ابزار اطالعيابی

فراوانی

درصد

جستجو با نرمافزار کتابخانه

112

43/1

نمایه مجالت

14

7/ 5

چکیدهنامهها

74

3/ 5

رفرنسهاي کتاب

13

11/1

رفرنسهاي مقاالت

33

22

نقد و بررسیها

5

1/ 2

کل

411

111

جدول  7نشان میدهد که  %43/1افراد از طریق جستجو در نرمافزار کتابخانه به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند و
کمترین فراوانی به استفاده از نقد و بررسیها تعلق دارد .نمایه مجالت نیز فراوانی کمی را به خود اختصاص داده است ( )%7/51که
ناشی از کمبودن این نوع منابع و ناآگاهی افراد از این نوع منابع میباشد.
پاسخ پرسش .4میزان اطالعیابی دانشجویان از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه چگونه است؟
جدول  .4توزيع فراوانی و درصد اطالعيابی دانشجويان از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه
منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه

فراوانی

درصد

کتابهاي درسی

113

47/5

کتابهاي غیر درسی

77

3 /5

کتابهاي مرجع

31

13/4

پایاننامه

111

23/5

نمایهنامهها و چکیدهنامهها

4

1 /1

کل

731

111

جدول  4نشان میدهد که  %47/5افراد با کتابهاي درسی موجود در کتابخانه دانشگاه به جستجوي اطالعات میپردازند و
کمترین منبع مورد استفاده آنان از کتابخانه دانشگاه براي اطالعیابی ،نمایهنامهها و چکیدهنامهها ( )%1/1است .بیشترین فراوانی بعد
از کتابهاي درسی مربوط به پایاننامهها است (.)%23/51
پاسخ پرسش .1اهداف اطالعیابی دانشجویان از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه چیست؟
جدول .1توزيع فراوانی و درصد اهداف اطالعيابی دانشجويان از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه
هدف اطالعيابی منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه

فراوانی

درصد

انجام تکالیف درسی

113

42/1

نوشتن کتاب

22

4 /3

نوشتن مقاله

112

21/3

جستجوي متون علمی

71

1 /4

جستجوي اسناد و مدارک

72

1 /1

مطالعه نشریات ادواري

73

3

مطالعه براي امتحان

43

11/2

کل

431

111
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جدول  5نشان میدهدکه حدود  %42افراد به خاطر آمادهکردن تکالیف به کتابخانه دانشگاه مراجعه کرده و به جستجوي
اطالعات میپردازند .از طرف دیگر ،تنها  %4/3از دانشجویان براي نوشتن کتاب به کتابخانه دانشگاه مراجعه کرده و به جستجوي
اطالعات میپردازند.
پاسخ پرسش .6ابزارهاي مورد استفاده دانشجویان در اطالعیابی از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه چیست؟
جدول  .6توزيع فراوانی و درصد استفاده از ابزارهای اطالعيابی از منابع اطالعاتی کتابخانه دانشگاه
نحوه جستجوی منابع در کتابخانه

فراوانی

درصد

جستجوي مستقیم در قفسه

123

21/3

نرمافزار کتابخانه

131

73/3

سؤال از کتابدار

34

15/5

گفتگو با همکاران

41

3

کتابشناسی موضوعی

3

1 /3

اینترنت

31

14/1

مجالت الکترونیکی

12

2 /5

کل

433

111

جدول  1نشان میدهد که  %73/3افراد از طریق نرمافزار کتابخانه و  %21/3از طریق جستجوي مستقیم در قفسههاي کتابخانه
دانشگاه به جستجوي اطالعات مورد نظر خود میپردازند .درواقع ،این دو ابزار از متداولترین ابزارها در جستجوي اطالعات مورد
نظر از کتابخانه دانشگاه به حساب میآید .کمترین ابزار مورد استفاده کتابشناسی موضوعی است که فقط  %1/3افراد آن را مورد
استفاده قرار میدهند.
پاسخ پرسش .2رفتار اطالعیابی دانشجویان در استفاده از خدمات اطالعاتی کتابخانه دانشگاه چگونه است؟
جدول  .2توزيع فراوانی و درصد رفتار اطالعيابی دانشجويان در استفاده از خدمات اطالعاتی کتابخانه دانشگاه
استفاده از خدمات اطالعاتی کتابخانه

فراوانی

فراوانی

مرجع

151

47/5

لیست آخرین اضافات

5

1 /7

سی دي رامها

21

5 /1

امانت بین کتابخانهاي

52

14/5

نمایش روزنامهها

3

2 /1

بریده جراید

2

1 /1

اشاعه اطالعات گزینشی

7

1 /3

آگاهیرسانی جاري

2

1 /1

رایانه واینترنت

115

72

کل

711

111

جدول  3نشان میدهد که  %47/5از دانشجویان براي جستجوي اطالعات مورد نیاز خود از خدمات مرجع کتابخانه دانشگاه
استفاده میکنند .درصد بسیار کمی از آنان یعنی %1/1از خدمات بریده جراید و آگاهیرسانی جاري کتابخانه استفاده میکنند.
پاسخ پرسش .8رفتار مطالعاتی دانشجویان در مطالعات تخصصی چگونه است؟
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جدول  .8توزيع فراوانی و درصد مطالعات تخصصی دانشجويان از منابع اطالعاتی
منابع مطالعه تخصصی

فراوانی

درصد

کتابها

211

11/5

نشریات ادواري

72

1 /3

پایاننامهها

17

23/3

کل

725

111

جدول  3نشان میدهدکه  %11/5از دانشجویان از کتابها به عنوان منابع اطالعاتی براي مطالعه تخصصی و کمترین میزان یعنی
 %1/3به استفاده از نشریات ادواري به عنوان منابع مطالعه تخصصی خود میپردازند .این در حالی است که روزآمدترین مطالب
تخصصی در نشریات به چاپ میرسند.
با بررسی مطالعات تخصصی دانشجویان مشخص شد که  %33/3افراد ترجیح میدهند که در منزل به مطالعه تخصصی بپردازند
و  %3/1در کتابخانه یا سایر مکانها به مطالعه میپردازند .این در حالی است که فقط  %1/7افراد به استفاده از کتابخانه گروه
میپردازند.
همچنین ،با بررسی راههاي تهیه منابع مطالعات تخصصی دانشجویان مشخص شد که  %57/1از دانشجویان ،منابع مطالعات
تخصصی خود را از طریق خرید این منابع تأمین میکنند .نتایج حاصله نشان میدهد که درصد امانت از کتابخانه %33/9براي انجام
مطالعات تخصصی نیز در سطح نسبتا باالیی نسبت به روشهاي تهیه منابع مطالعات تخصصی بعد از روش خرید قرار دارد %3/4 .از
دانشجویان منابع خود را از طریق امانت از دوستان تهیه میکنند.
بررسی اهداف مطالعات تخصصی دانشجویان نشان میدهد که  %47/1افراد گروه نمونه هدف از مطالعه تخصصی خود را
روزآمد نگهداشتن اطالعات میدانند .کمترین میزان یعنی  %4/4از دانشجویان جهت ارتقاي شغلی به مطالعات تخصصی روي
میآورند .در حالیکه  %21/5افراد ،مطالعه تخصصی را براي بهبود کار خود و  %25/5براي سایر موارد انجام میدهند.
پاسخ پرسش .9رفتار مطالعاتی دانشجویان در مطالعات غیر تخصصی چگونه است؟
جدول  .9فراوانی منابع مورد استفاده دانشجويان در مطالعات غیرتخصصی
منابع مورد استفاده برای مطالعه غیرتخصصی

فراوانی

درصد فراوانی

کتاب

213

31/5

ادواري نشریات

71

11/3

پایاننامه

13

1 /7

سایر

3

2 /5

کل

217

111

جدول  1نشان میدهد که  %31/5افراد از کتاب براي مطالعه غیرتخصصی استفاده میکنند و نشریات  %11/3را به خود
اختصاص دادهاند .کمترین فراوانی مربوط به سایر روشها یعنی غیر از منابع کتاب ،نشریات ادواري و پایان نامههاست.
با بررسی مکان مورد استفاده دانشجویان در مطالعات غیر تخصصی مشخص شد که  %34/1افراد از منزل براي مطالعه
غیرتخصصی استفاده میکنند و سهم کتابخانه گروه %4/21و دانشکده  %3/3و سایر مکان ها % 2/1است که در مقایسه بسیار پایین
میباشد.
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در تهیه منابع مورد استفاده دانشجویان در مطالعات غیرتخصصی  %41/4افراد از طریق خرید ،منابع مورد نیاز خود را براي
مطالعه غیرتخصصی تهیه میکنند .این میزان در مقایسه با موارد ذکرشده بیشترین فراوانی را نشان میدهد .سهم کتابخانه دانشگاه
دراین میان  23/51درصد است که در مقایسه با خرید کمتر است ٪5 .افراد سعی میکنند از روشهایی غیر از خرید ،امانت از
دوستان( )% 21/1و کتابخانه دانشگاه ( )% 23/5به تهیه منابع براي مطالعات غیر تخصصی خود بپردازند.
بررسی اهداف دانشجویان در مطالعات غیرتخصصی نشان میدهد که  %31/1افراد هدف از مطالعه غیرتخصصی خود را
افزایش دانش عمومی میدانند.کمترین سهم یعنی  ٪2/1به سایر هدفهایی غیر از افزایش دانش عمومی ،افزایش آگاهی سیاسی –
اجتماعی ( ) % 25/1و جمعآوري اطالعات براي برنامه تلویزیونی رادیویی(  ) %3و سایر موارد (  )% 2/1اختصاص دارد.
پاسخ پرسش .11مشکالت دانشجویان در اطالعیابی از منابع اطالعاتی کتابخانه چیست؟
جدول  .11توزيع فراوانی و درصد مشکالت دانشجويان در اطالعيابی از منابع اطالعاتی کتابخانه
مشکالت اطالعيابی از منابع کتابخانه

فراوانی

درصد

در دسترسنبودن مواد

15

24/3

عدم تمایل کارمند کتابخانه براي خدمات

24

1 /2

ناقصبودن منابع اطالعاتی

41

15/5

فقدان زمان

31

21/3

عدم آشنایی با فهرست کتابخانه

11

4 /2

فقدان اطالعات در استفاده از کتابخانه

3

2 /1

عدم آشنایی با زبان انگلیسی

15

5 /4

پراکندگی اطالعات در منابع بسیار

11

3 /1

گستردگی اطالعات

11

7 /3

کل

217

111

جدول  11نشان میدهدکه مهمترین مشکل  %21/3از افراد در جستجوي اطالعات از کتابخانه ،فقدان زمان است .در
دسترسنبودن مواد با  24/31درصد در مرتبه دوم قرار گرفته و میزان قابل توجهی از مشکالت دانشجویان در اطالعیابی از منابع
کتابخانه را تشکیل میدهد .ناقصبودن منابع اطالعاتی با  15/51درصد فراوانی در رتبه سوم مشکالت دانشجویان در اطالعیابی از
منابع کتابخانه عنوان شده است کهاین موضوع نیز توجه خاصی را در جهت رفع این مشکل میطلبد .کمترین فراوانی مربوط به
فقدان اطالعات در استفاده از کتابخانه است ( .)%2/11این یافته نشانه مثبتی براي کتابخانه است اما فراوانی سایر پارامترها یعنی
فقدان زمان ،در دسترسنبودن مواد ،ناقص بودن منابع اطالعاتی و عدم تمایل کارمند کتابخانه براي خدمات با  1/21درصد فراوانی
از نقایص کار است که مستلزم توجه و تالش و برنامهریزي براي رفع آنها است.
پاسخ پرسش .11رفتار اطالعیابی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد از منابع مختلف اطالعاتی (منابع بین فردي،
منابع سازمانی ،منابع کتابخانهاي و رسانهها) چگونه است؟
 .1-11منابع بینفردي که جهت جستجوي اطالعات توسط دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد ،در جدول  11مورد بررسی
قرار گرفته است.
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جدول  .11توزيع میانگین عاملهای مربوط به اطالعيابی دانشجويان از منابع بین فردی
گويه

میانگین

اساتید

7/13

کارمندان کتابخانه و کتابداران

7/12

دوستان

7/13

همکالسیها

7/55

دانشجویان سال آخر

7/51

خانواده

7/41

متخصص موضوعی

7/42

جدول  11نشان میدهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به «دوستان» با میانگین  7/13و کمترین میانگین نمره پاسخها
مربوط به «کارمندان کتابخانه و کتابداران» با میانگین  7/12بوده است.
 .7-11بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان از منابع سازمانی و کتابخانهاي
منابع سازمانی و کتابخانهاي که جهت جستجوي اطالعات توسط دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد ،در جدول  12مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول  .17توزيع میانگین عاملهای مربوط به اطالعيابی دانشجويان از منابع سازمانی و کتابخانهای
گويه

میانگین

کتابخانه دانشگاهی

7/75

کتابخانه ملی

2/31

کتابخانه تخصصی

2/17

کتابخانه عمومی

2/11

فهرست ناشران و کتابفروشان

2/12

جدول  12نشان میدهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به «کتابخانه دانشگاهی» با میانگین  7/75و کمترین میانگین نمره
پاسخها مربوط به «کتابخانه ملی» با میانگین  2/31بوده است.
 .3-11بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان از سایر منابع
جستجوي اطالعات از سایر منابع بیشتر به منابع رسانهاي و منابعی بر میگردد که ممکن است جزو منابع کتابخانهاي باشند ولی
دانشجویان آنها را شخصا تهیه و از آنها استفاده میکنند .مطابق جدول  17این منابع مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .13توزيع میانگین عاملهای مربوط به اطالعيابی دانشجويان از ساير منابع
گويه

میانگین

تلویزیون

7/17

مجله

2/35

روزنامه

2/11

رادیو

2/12

تلفن

2/14

رسانه الکترونیکی

2/17

منابع تحت وبی

2/13

موارد دیگر

2/31
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جدول  17نشان میدهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به «تلویزیون» با میانگین  7/17و کمترین میانگین نمره پاسخها
مربوط به «رادیو» با میانگین  2/12بوده است.
 .4-11مقایسه توزیع نمرات متغیرهاي اطالعیابی از منابع بینفردي ،منابع سازمانی و کتابخانهاي ،و سایر منابع با میانگین
فرضی .7
جدول  .14آزمون  tاستودنت تكنمونهای ،مقايسه توزيع نمرات متغیرهای منابع بین فردی ،منابع سازمانی و کتابخانهای ،و ساير منابع با میانگین
فرضی µ =3
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

P

منابع بین فردي

7/47

1/343

1/154

3/13

1/111

منابع سازمانی و کتابخانهاي

2/13

1/311

1/153

-/413

1/131

سایر منابع

2/33

1/335

1/151

-7/37

1/111

براساس جدول  ،14متغیرهاي منابع سازمانی و کتابخانهاي و سایر منابع چون  –Pمقدار بیشتر از  1/15است ،بنابراین ،آزمون
استیودنت تکنمونهاي معنادار نبوده است و میزان این متغیرها به طور متوسط کمتر از حد متوسط است ولی متغیر منابع بین فردي
چون  –Pمقدار کمتر از  1/15است ،بنابراین ،آزمون استیودنت تکنمونهاي معنادار بوده است و میزان این متغییر به طور متوسط
بیش از حد متوسط است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد نجفآباد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این
پژوهش در بررسی رفتار اطالعیابی از منابع اطالعاتی مختلف نشان داد که مهمترین منبع اطالعاتی براي دانشجویان ،شخص آگاه
در موضوع است که با یافتههاي مختارپور( (2010) Sheeja ،)1731و  (2012) Catalanoموافق است .مهمترین هدف
اطالعیابی دانشجویان  ،نگارش پایاننامه است که با نتایج مختارپور( )1731و  (2005) Francisهمخوانی ندارد و مهمترین ابزار
مورد استفاده آنها ،نرمافزار کتابخانه است .شاید میزان استفاده کم از مجالت چکیدهنامه و نمایهها به دالیل مختلفی از جمله ضعف
دانشگاه محل تحصیل از حیث کمبود و یا عدم آگاهی و آشنایی کافی دانشجویان با این نوع از منابع باشد.
در هنگام استفاده از کتابخانه دانشگاه مهمترین منبع اطالعاتی افراد ،کتابهاي درسی است که با نتایج مختارپور( )1731و
 (2010) Sheejaهمخوانی ندارد؛ مهم ترین هدف از جستجوي اطالعات در کتابخانه ،انجام تکلیف درسی؛ مؤثرترین ابزار مورد
استفاده ،نرمافزار کتابخانه است .مهمترین منبع خدمات اطالعاتی مورد استفاده ،خدمات مرجع کتابخانه است که با یافتههاي مکري
موافق است.
در مطالعات تخصصی و غیرتخصصی دانشجویان ،مهمترین منبع اطالعاتی مورد استفاده ،کتاب؛ بیشترین مکان مطالعه ،منزل؛
راه تهیه منابع اطالعاتی اکثر دانشجویان از طریق خرید کتاب است .مشکل بیشتر دانشجویان در اطالعیابی از منابع اطالعاتی
کتابخانه  ،فقدان زمان ،سپس در دسترسنبودن مواد و سپس ناقصبودن منابع اطالعاتی است .پژوهشهاي مختارپور( )1731و
ویکرمنایاک) (wickermanyak, 2012حاکی از دسترسنبودن مواد هستند ،ولی پژوهش خسروي( )1733موید فقدان زمان
میباشد.
در بخش منابع بینفردي ،بیشترین میزان اطالعیابی دانشجویان از دوستان و کمترین میزان اطالعیابی از کتابداران انجام
میگیرد .همچنین ،در بخش منابع سازمانی و کتابخانهاي ،بیشترین میزان اطالعیابی ازکتابخانههاي دانشگاهی و کمترین میزان
اطالعیابی از کتابخانه ملی صورت میگیرد .در اطالعیابی دانشجویان از سایر منابع نیز باالترین میانگین به تلویزیون تعلق دارد.
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درنهایت ،مشخص شد که میزان اطالعیابی دانشجویان از منابع بینفردي بیشتر ازحد متوسط و از منابع سازمانی و کتابخانهاي و سایر
منابع مانند رادیو ،تلویزیون و غیره کمتر از حد متوسط است.
پیشنهادهای کاربردی
 .1مجالت چکیدهنامه ،مقاالت نقد و بررسی و نمایهها در کتابخانههاي دانشگاه نجفآباد تقویت شود.
 .2با توجه به میزان استفاده از کتابخانه دانشگاهی ،براي استفاده و بهرهگیري بیشتر از آن پیشنهاد میشود که اطالعرسانی در
خصوص کتابخانهها و خدمات آنها در دانشگاه آزاد نجفآباد تقویت گردد و واحدي تحت عنوان آشنایی با کتابخانه یا
آشنایی با روش هاي جستجو و بازیابی اطالعات در واحدهاي درسی دانشجویان گنجانده شود.
 .7کتابخانه دانشگاه با برپایی دوره هاي آموزشی و یا کنفرانس و بروشور و کاتالوگ ،دانشجویان را با منابع اطالعاتی گوناگون
آشنا نماید.
 .4کتابخانه باید ایجاد و ارائه خدمات اطالعاتی مانند خدمات آگاهیرسانی جاري ،اشاعه گزینشی اطالعات ،بریده جراید و
لیست آخرین اضافات را مورد توجه قرار دهد.
 .5سهم بیشتر خرید هاي شخصی کتب توسط دانشجویان نسبت به روش تهیه و امانت از کتابخانه دانشگاه نشانگر ضرورت
سرمایهگذاري بیشتر دانشگاه روي کتابخانهها و افزایش کمیت و کیفیت خدمات و منابع کتابخانهها است.
 .1دانشگاه باید طوري برنامهریزي کند که زمان کافی براي استفاده از کتابخانه براي دانشجویان در نظر گرفته شود .همچنین ،با
توجه بهاینکه درصد زیادي نیز به دردسترسنبودن مواد اشاره کردهاند پیشنهاد میشود دانشگاه ضمن افزایش منابع ،به فکر
تسهیل دسترسی دانشجویان به منابع نیز باشد.
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