سنجشمیزانآشناییدانشجویانتحصیالت
تکمیلیدانشگاهشیرازباپایگاههایاطالعاتیمتاممنت
ابسکو ،پروکوئست ،ساینس دایرکت و الزویر و استفاده ایشان از آن
زهیر حیاتی| طاهره جوكار

چڪیده
هدف:پژوهشحارضبهبررسیمیزاناستفادهومشکالتدانشجویان
تحصیالتتکمیلیدانشگاهشیرازازپایگاههایمذکورپرداختهاست.
روش /رویكرد پژوهش :جامعه پژوهش ،دانشجویان تحصیالت
تکمیلیدانشگاهشیرازهستند.بااستفادهازروشمنونهگیریتصادفی
طبقهای منونه 360نفری انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه
بوده است .روایی و پایایی ( )a = 0/902آن مورد تأیید قرار گرفته
است.
یافتهها:میزاناستفادهدانشجویانتحصیالتتکمیلیدانشگاهشیراز
از پایگاههای اطالعاتی متاممنت پیوسته زیاد است .دانشجویان بیشرت
از دو پایگاه ساینس دایرکت و الزویر استفاده میکنند .دانشجویان از
پایگاههای پیوسته بیشتر در انجام پایاننامه ،کارهای درسی و تألیف
وترجمهکتابومقالهاستفادهمیکنند.
نتیجهگیری :از آنجا كه مهمترین عوامل عدم استفاده دانشجویان از
پایگاههای مذكور ،نبود آگاهی و آشنایی كافی نسبت به پایگاهها
ذكر شده میباشد ،الزم است تدابیر جدی برای طرحریزی برنامههای
آموزشی مداوم در این زمینه اتخاذ شود .از طرفی رضوری است با
ِ
توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی ،نسبت به ارائه خدمات
پایگاهها در خارج از محیط دانشگاه (از راه دور) اقدام شود.

ڪلیدواژهها
دانشجویان تحصیالت تکمیلی /دانشگاه شیراز /پایگاههای اطالعاتی /ابسکو /پروکوئست /ساینس دایرکت /الزویر
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2

دریافت 1387/8/26 :پذیرش1388/4/9:

مقدمه

منابع اطالعات الکترونیکی امروزه مورد توجه خاص محققان ،دانشجویان و اعضای هیئت
علمی قرار گرفته است و تمایل روزافزونی در بین گروههای مذکور براي استفاده از این نوع
محملهای اطالعاتی دیده میشود .تحقیقات سالجقه ( ،)1377عفتنژاد ( ،)1381هیلتز
و کنت ،)1990( 3لنکستر )1993( 4و پلزر )1998( 5نشان میدهد که گروههای مختلف
دانشگاهیان اعم از دانشجو و هیئت علمی نگرش مثبتی نسبت به شبکه اینترنت و فناوریهای
نوین اطالعاتی دارند .همچنین تحقیقات مذکور مشخص كردهاند که تغییرات در رفتارهای
اطالعیابی گروههای مختلف دانشگاهی آغاز شده و تمایل آنها برای استفاده از منابع اطالعاتی
تحت وب در حال افزایش ميباشد که نشانههای آن به شکلهای مختلف در تحقیقات هر
یک مشخص است.
برهمین اساس پایگاههای اطالعاتی تماممتن که روزآمدترین اطالعات تخصصی را در
حداقل زمان ممکن در اختیار کاربران قرار میدهند ،جایگاه خاصی را در میان پژوهشگران
از گروههای مختلف باز كرده است .میزان مستند بودن و ارزش باالی اطالعات موجود در
این پایگاهها و فرصتهای غیرقابل باوری همچون بازیابی حجم گستردهای از اطالعات در
زمانی کوتاه ،دسترسی به منابع اطالعاتی روزآمد و امکان دسترسی از راه دور به این منابع (که
در شکل چاپی اغلب دیده نمیشوند) ،باعث استفاده روزافزون از منابع مذکور در کشور ما

 . 1دانشیارعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاهشیراز(نویسندهمسئول)
zouhayr2006@yahoo.com
 .2دانشجوی دکرتی علم اطالعات و
دانششناسی،دانشگاهشهیدچمراناهواز
tjoukar@hotmail.com
3. Hiltz & Kenneth
4 . Lancester
5. Pelzer
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نیز شده است .از زمان ورود این نوع منابع به محیطهای آموزشی و پژوهشی ،دانشگاههای
کشور تمام تالش خود را بهکار بردهاند تا دسترسی اعضاي هیئت علمی و دانشجویان خود
بهخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی را به آنها تسهیل كنند .بدین ترتیب دانشگاههای
کشور با حمایتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تشکیل کنسرسیوم منابع اطالعات
علمی چند سالی است بسیاری از پایگاههای معتبر علمی بهخصوص منابع تماممتن را
مشترک شدهاند و دسترسی به آنها را برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی خود فراهم
کردهاند.
اما مسئله قابل توجه این است که اشتراک این پایگاهها هزینههای فراوانی برای دانشگاهها
دربرداشته است .از طرفی اشتراک این پایگاهها مستلزم طی مراحل طوالنی و دشواری است.
درمقابل انتظار میرود در قبال هزینه و امکانات فراوان صرفشده در این رابطه ،حداکثر
استفاده نیز از پایگاههای مذکور صورت گیرد؛ همین امر لزوم آگاهی دانشگاهها از میزان واقعی
و نوع استفاده کاربران پایگاههای مذکور را نشان میدهد .دانشگاهها و مراکز اطالعاتی بدون
داشتن اطالعات کافی و منسجم از میزان و نحوه استفاده واقعی از پایگاههای مورد اشتراک
خود ،قادر نخواهند بود برای بهرهوری از هزینهها و امکانات صرف شده در این راستا،
بهدرستی برنامهریزی كنند .همین امر زمینهساز انجام تحقیقات مختلف در این حوزه شده
است .بهعنوان مثال ذوالفعلینژاد ( )1380و حسنشاهی ( )1385با بررسی نگرش کاربران
پایگاه اطالعاتی مختلف ضمن معرفی پایگاههای پراستفاده توسط کاربران به این نتیجه
میرسند که پایگاههای تماممتن بیشتر مورد عالقه کاربران هستند .از طرفی نتایج تحقیقات
دیگری همچون عفتنژاد ( ،)1381حیاتی و ستوده ( ،)381حسنشاهی ( ،)1385امگابازی و
اوچال )2002(6و تنوپیر  ،کینگ و بوش )2004( 7نشان میدهد که عدم آگاهی از وجود منابع
و آشنایی کافی با نحوه بهکارگیری آنان ،کمبود وقت و مشکالت زیرساختی و فنی مهمترین
عوامل عدم استفاده مناسب از انواع منابع الکترونیکی از جمله پایگاههای اطالعاتی است.
باتوجه به اهمیت آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر درصدد است به بررسی میزان استفاده
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز که درواقع کاربران اصلی پایگاههای
اطالعاتی در این دانشگاهها هستند ،پرداخته و مشکالت و موانع موجود در راه استفاده مؤثر
از پایگاههای تماممتن را شناسایی و به ارائه راهحلهای کاربردی و عملی بپردازد و در این
راستا تالش میکند پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:
 .1آیا میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز با مجموعه
پایگاههای اطالعاتی تماممتن مورد اشتراک این دانشگاه متفاوت است؟
 .2آیا میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای مختلف در دانشگاه شیراز
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با مجموعه پایگاههای اطالعاتی تماممتن متفاوت است؟
.3آیامیزاناستفادهازمجموعهپایگاههایاطالعاتیتماممتندرمیاندانشجویانتحصیالت
تکمیلی رشتههایمختلف دانشگاه شیراز متفاوت است؟
 .4دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان از مجموعه پایگاههای
اطالعاتی تماممتن در انجام فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و سایر فعالیتهای خود استفاده
میکنند؟
 .5مهمترین علل استفاده یا عدم استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز
از مجموعه پایگاههای اطالعاتی تماممتن چیست؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه مورد بررسی ،دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  1386-1385بوده است .براي تعیین تعداد جامعه
آماری از آمار رسمی موجود در معاونت آموزشی دانشگاه استفاده شد .براساس آمار مذکور در
آن زمان ،تعداد  3461دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه شیراز مشغول
به تحصیل بودهاند.
براي تعیین نمونه آماری از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده شد .با استفاده
از فرمول کوکران ،نمونه آماری جامعه مورد پژوهش 360 ،نفر درنظر گرفته شدند .پس از
تعیین نمونه ،پرسشنامه در سطح دانشگاه پخش و درنهایت تعداد  338پرسشنامه معادل 94
درصد از نمونه مورد بررسی جمعآوری گرديد .روایی پرسشنامه مورد تأیید صاحبنظران قرار
گرفت و براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای 0/902
بهدست آمده ،نشاندهنده پایایی پرسشنامه بود.

یافت هها

یافتههای تحقیق حاضر و بررسی و بحث در مورد آنها ،بهترتیب سؤاالت پژوهش در زیر
ارائه میشود:

سؤال اول :آیا میزان آشنایی و استفاده از مجموعه پایگاههای اطالعاتی متاممنت
مختلفدرمیاندانشجویانتحصیالتتکمیلیدانشگاهشیرازمتفاوتاست؟

 .1میزان آشنایی :با انجام تحلیل واریانس یکطرفه بر دادههای مذکور مشخص شد که
بین میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز با پایگاههای مورد بررسی و
دانشکدههای محل تحصیل آنان تفاوت معنیداری در سطح  1درصد
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وجود دارد .باتوجه به معنیداری این رابطه ،میانگین میزان آشنایی دانشجویان دانشکدههای
مختلف با پایگاههای مقاالت تماممتن ،توسط آزمون دانکن 8مقایسه شد.
طبقهبندی بهدست آمده که بهصورت دو طبقهای و نشاندهنده اختالف معنیدار میان
دادههاست در جدول  1آمده است .بیشترین میزان آشنایی با پایگاهها بهترتیب مربوط به سه
دانشکده مهندسی ( 92درصد) ،علوم اجتماعی ( 80درصد) و علوم تربیتی و روانشناسی
( 75درصد) است .از طرفی کمترین میزان آشنایی مربوط به دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ميباشد که میانگین  41درصد را به خود اختصاص داده است .سایر دانشکدهها نیز در میان
دانشکدههای مذکور و بهترتیبی که در جدول  1مشخص است ،قرار گرفتهاند.

جدول 1
مقایسه میانگین میزان آشنایی
دانشجویان دانشکدههای مختلف
دانشگاه شیراز با پایگاههای مقاالت
تماممتن توسط آزمون دانکن
درسطح  1درصد

8 . Duncan
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دانشکدهمحلتحصیل

میانگین(درصد)

طبقه

مهندسی

92

A

علوماجتامعی

80

A

روانشناسی و علوم تربیتی

75

A

هرن و معامری

71

AB

دامپزشکی

71

AB

حقوق

70

AB

علومپایه

67

AB

کشاورزی

65

AB

علومانسانی

41

B

 .2میزان استفاده :از بین استفاده کنندگان پایگاههای مقاالت تماممتن ،براساس دادههای
موجود ،بیش از  62/6درصد دانشجویان ( 144نفر) به میزان زیاد و بسیار زیاد 31 ،درصد
( 71نفر) در حد متوسط و در نهایت  6/5درصد (15نفر) نیز به میزان بسیار کم و کم از این
پایگاهها استفاده میكنند .همچنین تحلیل واریانس یکطرفــه نشان داد که رابطه معنیداری
در سطح  5درصد ،میان دانشکـدههای مختلف محل تحصیل دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شیراز و میزان استفاده آنان از پایگاههای مذکور وجود دارد(F=2/166, Sig=0/031).
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باتوجهبهمعنیداریرابطهمذکور،میانگینمیزاناستفادهدانشجویاندانشکدههایمختلف
از پایگاههای مقاالت تماممتن ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد (جدول  .)2همانطور که از
دادههای جدول 2برمیآید ،دانشجویان دانشکدههای علوم تربیتی ( ،)3/91مهندسی ()3/88
و علوم پایه ( )3/87بیشترین استفاده را از پایگاههای اطالعاتی بهعمل میآورند .درحالی که
دانشکدههای هنر و معماری ( )3و حقوق ( )3کمترین میزان استفاده را از پایگاههای اطالعاتی
مورد اشتراک دانشگاه شیراز دارند .احتماالً دلیل استفاده کمتر دانشجویان این دانشکدهها به
محتوای خاص رشتههای آنان برمیگردد ،درصورتیکه نیازمندی به اطالعات از این پایگاهها
در دانشکدههایی با گرایشات علوم انسانی و اجتماعی و نیز علوم پایه باعث استفاده بیشتر
دانشجویان این رشتهها از این منابع بوده است.
دانشکدهمحلتحصیل

منرهمیانگین

طبقه

روانشناسی و علوم تربیتی

3/91

A

مهندسی

3/88

A

علومپایه

3/87

A

علوماجتامعی

3/6

AB

دامپزشکی

3/52

AB

کشاورزی

3/52

AB

علومانسانی

3/27

AB

هرن و معامری

3

B

حقوق

3

B

جدول 2
مقایسهمیانگینمیزاناستفادهدانشجویان
دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز از
پایگاههایمقاالتتماممتن
توسط آزمون دانکن

سؤال دوم :آیا میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای مختلف در
دانشگاه شیراز با مجموعه پایگاههای اطالعاتی متاممنت متفاوت است؟

دادههای جدول  3نشان میدهد که میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
شیراز با پایگاههای ساینس دایرکت و الزویر بهمراتب بیش از دو پایگاه ابسکو و پروکوئست
است؛ بهطوریکه بهترتیب  82/8و  71/7درصد دانشجویان گزینههای زیاد و خیلی زیاد را
برای آشنایی با دو پایگاه ساینس دایرکت و الزویر انتخاب كردهاند .کمترین میزان آشنایی
مربوط به پایگاه ابسکو است که  62/5درصد دانشجویان میزان آشنایی با این پایگاه را خیلی
کم و کم پاسخ دادهاند.
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از آنجا که پایگاههای ابسکو و پروکوئست براساس تحلیل محتوای انجام شده بر
پایگاههای تماممتن عمومی مورد استفاده دانشگاهها ،تأکید موضوعی بیشتری در زمینههای
علوم انسانی و تربیتی دارند و تعداد مجالت موجود در آنها کمتر به مباحث علوم پایه،
هنر ،دامپزشکی و کشاورزی میپردازد (بلسينگر و آله)2004 ،9؛ منطقی بهنظر میرسد که
پایگاههای مذکور ،کمتر مورد توجه دانشجویان رشتههای غیر علوم انسانی که تعداد کثیری
از دانشجویان دانشگاه شیراز را تشکیل میدهند ،قرار گرفته باشند.
میزان آشنایی با پایگاه
مقاالت متاممنت

جدول 3
توزیع فراوانی (درصد) میزان آشنایی
دانشجویانتحصیالتتکمیلی
دانشگاه شیراز
با پایگاههای اطالعاتی پیوسته

زیاد و خیلی زیاد

کم و خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ابسکو

53

24/5

28

13

135

62/5

الزویر

162

71/7

38

16/8

26

11/5

ساینسدایرکت

188

82/8

24

10/6

15

6/6

پروکوئست

50

22/8

36

16/4

133

60/7

نام پایگاه

برای مشخص شدن رابطه احتمالی میزان آشنایی با پایگاههای مختلف و رشتههای
تحصیلی پاسخگویان ،از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج حاصل در جدول 4
قابل مشاهده است:
نام پایگــاه
دانشکـــده

ابسکو

ساینسدایرکت

الزویر

پروکوئست

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

ادبیات و علوم انسانی

1/87

ABC

2/2

BC

2/07

B

2/13

A

حقوق

2

ABC

2/8

A

3

A

2

AB

دامپزشکی

1/4

C

2/65

AB

2/77

A

1/38

B

9. Blessinger & Olle

علوماجتامعی

1/86

ABC

2/2

BC

2/87

A

2/29

A

جدول 4

علومپایه

1/55

BC

2/6

AB

2/81

A

1/39

B

علوم تربیتی و روانشناسی

2/18

AB

1/82

C

2/73

A

2/27

A

کشاورزی

1/92

ABC

2/69

AB

2/73

A

1/92

AB

مهندسی

1/38

C

2/83

A

2/88

A

1/34

B

هرن

2/4

A

2/2

BC

2/2

B

2/4

A

مقایسه میانگین میزان آشنایی
دانشجویان دانشکدههای مختلف
دانشگاه شیراز از پایگاههای مقاالت
تماممتن توسط آزمون دانکن
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 .1پایگاه ابسکو :باتوجه به تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنیدار آماری در سطح 1
درصد )(F=3/127, Sig=0/002میان میزان آشنایی دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز
با پایگاه اطالعاتی ابسکو وجود دارد .با مشخص شدن معنیداری رابطه فوق ،میانگین میزان
آشنایی دانشجویان دانشکدههای مختلف با پایگاه اطالعاتی ابسکو ،توسط آزمون دانکن
مقایسه شد (جدول .)4
براساس این طبقهبندی باالترین میزان آشنایی با پایگاه ابسکو بهترتیب در دانشکدههای
هنر و معماری ( )2/4و علوم تربیتی و روانشناسی ( )2/18دیده میشود .درحالی که دو
دانشکده مهندسی ( )1/38و دامپزشکی ( )1/92بهترتیب کمترین میزان آشنایی را با پایگاه
ابسکو دارند .تفاوت معنیدار موجود بین دانشکدههای مذکور ،نتایج بهدست آمده در جدول
فراوانی را تأیید میکند .دلیل اصلی این تفاوت را میتوان در گرایش محسوس پایگاه
اطالعاتی ابسکو به موضوعات علوم انسانی و اجتماعی جستوجو كرد ،زیرا کام ً
ال منطقی
بهنظر میرسد که دانشجویان بیشتر با پایگاههایی آشنا باشند که نیاز اطالعاتی آنها را بهتر
برآورده میسازد.
 .2پایگاه اطالعاتی الزویر :در این مورد نیز ،نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان
میدهد که تفاوت معنیدار آماری در سطح  1درصد )(F=5/125, Sig=0/000میان میزان آشنایی
دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز با پایگاه اطالعاتی الزویر وجود دارد .با مشخص
شدن معنیداری رابطه فوق ،میانگین میزان آشنایی دانشجویان دانشکدههای مختلف با پایگاه
اطالعاتی الزویر ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد .طبقهبندی بهدستآمده در جدول  4قابل
مشاهده است.
براساس نتایج بهدست آمده از این جدول ،دانشکدههای مهندسی ( )2/83و حقوق ()2/80
بیشترین آشنایی ،و دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی ( ،)1/82علوم انسانی( ،)2/2علوم
تربیتی و روانشناسی( ،)2/2و هنرو معماری ( )2/2کمترین میزان آشنایی را با این پایگاه
داشتهاند .قرارگرفتن دانشکدههای بیان شده در طبقات مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار
آماری بین میزان آشنایی آنهاست .نتایج بهدست آمده در این قسمت نیز با جدول فراوانی ،3
همخوانی دارد .زیرا پایگاه الزویر بهصورت عمده دربردارنده مجالت الکترونیکی ناشر الزویر
و ناشران وابسته میباشد .ناشران مذکور عناوین خیلی زیادی را در زمینههای علوم پایه و
فنی و مهندسی منتشر میكنند و طبیعی است که بیشتر مورد توجه دانشجویان دانشکدههای
مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی و دامپزشکی قرار گرفته باشند.
 .3پایگاه ساینس دایرکت :نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در این بخش ،وجود
تفاوت معنیدار آماری در سطح  1درصد ) (F=4/716, Sig=0/000میان میزان آشنایی دانشجویان
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رشتههای مختلف دانشگاه شیراز با پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت نشان میدهد .با مشخص
شدن معنیداری این رابطه ،میانگین میزان آشنایی دانشجویان دانشکدههای مختلف با پایگاه
اطالعاتی ساینس دایرکت ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد .طبقهبندی بهدست آمده
نشاندهنده اختالف معنیدار میان دادههاست (جدول.)4
براین اساس مشخص شد که دانشکدههای حقوق ( ،)3مهندسی ( )2/88و علوم
اجتماعی ( )2/87بیشترین آشنایی را با پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت دارند .درحالیکه
بهترتیب دانشجویان دانشکدههای علوم انسانی ( )2/07و هنرو معماری ( )2/2با اختالف
زیاد ،کمترین آشنایی را با پایگاه مذکور دارند .از آنجا که این پایگاه ازجمله پایگاههای وابسته
به الزویر است ،تشابه نتایج میان هر دو پایگاه مورد انتظار است ،که در تمام دانشکدهها جز
دانشکده علوم اجتماعی این امر مشاهده شده است .چون پایگاه ساینس دایرکت گرایشاتی
به علوم اجتماعی و انسانی نیز دارد ،بیش از پایگاه الزویر مورد توجه دانشجویان رشتههای
علوم اجتماعی قرار گرفته است .بهطور کلی میانگین میزان آشنایی دانشجویان دانشکدههای
مختلف با این پایگاه بسیار نزدیک به هم و بیشتر دانشکدهها در یک طبقه (طبقه  )Aقرار
گرفتهاند ،این امر نشاندهنده توجه عموم دانشکدهها به این پایگاه است.
.4پایگاه پروکوئست :در مورد پایگاه پروکوئست نیز تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد.
نتایج حاصل نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح  1درصد) (F=6/642, Sig=0/000میان
میزانآشناییدانشجویانرشتههایمختلفدانشگاهشیرازباپایگاهاطالعاتیپروکوئستاست.
با مشخص شدن معنیداری رابطه مذکور ،میانگین میزان آشنایی دانشجویان دانشکدههای
مختلف با پایگاه اطالعاتی پروکوئست ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد .طبقهبندی بهدست
آمده نشاندهنده اختالف معنیدار میان دادههاست (جدول.)4
براساس دادههای جدول  4کام ً
ال مشخص است که بیشترین آشنایی با پایگاه پروکوئست
در سه دانشکده هنرو معماری ( ،)2/4علوم اجتماعی ( )2/29و علوم تربیتی و روانشناسی
( )2/27دیده میشود و آنچنان که انتظار میرود دانشجویان سه دانشکده مهندسی (،)1/34
دامپزشکی ( )1/38و علوم پایه( )1/39بهترتیب کمترین آشنایی را با این پایگاه دارند .تفاوت
معنیدار موجود بین دانشکدههای مذکور نتایج بهدست آمده در جدول فراوانی را تأیید
میکند .همانطور که قب ً
ال نیز اشاره شد دلیل اصلی این تفاوت ،در گرایش محتوای این پایگاه
به موضوعات علوم انسانی ،اجتماعی و علوم تربیتی است.
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سؤال سوم :آیا میزان استفاده ازمجموعه پایگاههای اطالعاتی متاممنت در میان
دانشجویانتحصیالتتکمیلیرشتههایمختلفدانشگاهشیرازمتفاوتاست؟

دادههای جدول  5نشان میدهد که بیشترین میزان استفاده بهترتیب از پایگاههای ساینس
دایرکت و الزویر بوده است ،بهطوری که بهترتیب  78/8و  64/4درصد دانشجویان به میزان
زیاد و خیلی زیاد از این دو پایگاه استفاده میکنند .کمترین میزان استفاده نیز از پایگاه ابسکو
بوده است که  65درصد دانشجویان کم و خیلی کم از آن بهره میگیرند .میتوان گفت به
دلیل آشنایی کمتر دانشجویان با دو پایگاه ابسکو و پروکوئست ،میزان استفاده از این دو
پایگاه نیز به مراتب کمتر از دو پایگاه الزویر و ساینس دایرکت است .همانطور که قب ً
ال نیز
اشاره شد ،دلیل اصلی این امر را میتوان در محتوای مجالت موجود در پایگاههای مختلف
جستوجو کرد.
براي مشخص كردن رابطه آماری میان میزان استفاده دانشجویان دورههای تکمیلی
رشتههای مختلف از پایگاه مقاالت تماممتن ،از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد؛ نتایج
این آزمون مشخص كرد که در استفاده از پایگاههای ابسکو ،ساینس دایرکت و پروکوئست
تفاوت معنیداری میان میزان استفاده از پایگاهها و رشته تحصیلی پاسخگویان وجود دارد.
نتایج حاصل از این آزمون در جدول  6قابل مشاهده است که به تفکیک هر پایگاه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
میزان استفاده از پایگاه
مقاالتمتاممنت

زیاد و خیلی زیاد

کم و خیلی کم

متوسط

نامپایگاه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ابسکو

43

20

32

15

139

65

الزویر

145

64/4

42

18/6

38

17

جدول 5

ساینسدایرکت

178

78/8

30

13/3

18

8

پروکوئست

46

21/2

35

16

136

62/8

توزیع فراوانی (درصد) میزان استفاده
دانشجویانتحصیالتتکمیلی
دانشگاه شیراز از پایگاههای
اطالعاتیپیوسته

.1پایگاه ابسکو :آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مورد این پایگاه انجام و نتایج
حاصل اختالف معنیدار آماری را در سطح  1درصد ) (F=6/604, Sig=0/000میان میزان
استفاده دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز با پایگاه اطالعاتی ابسکو نشان میدهد.
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با مشخص شدن معنیداری در این بخش ،میانگین میزان استفاده دانشجویان دانشکدههای
مختلف از پایگاه اطالعاتی ابسکو ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد .طبقهبندی میانگینهای
بهدست آمده نشاندهنده اختالف معنیدار میان دادههاست (جدول .)6
دادههای جدول مذکور نشان میدهد که بیشترین میزان استفاده از پایگاه اطالعاتی
ابسکو و بهترتیب توسط دانشجویان دانشکدههای هنرو معماری ( )2/4و علوم تربیتی و
روانشناسی ( )2/36صورت گرفته است .درحالی که دانشجویان دانشکدههای علوم پایه
( )1/2و دامپزشکی ( )1/36کمترین استفاده را از این پایگاه داشتهاند.
نتایج بهدست آمده در این قسمت تأییدکننده نتایج قسمتهای قبل است ،زیرا انتظار
میرود شناخت باالتر دانشجویان از یک پایگاه ،استفاده بیشتر از آن پایگاه را نیز به دنبال داشته
باشد .بنابراین منطقی است دانشجویانی که گرایش موضوعی آنها در حوزه علوم انسانی و
علوم وابسته است ،بیشتر از سایرین به استفاده از پایگاه ابسکو که از نظر تحلیل محتوا در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار میگیرد عالقهمند باشند.
 .2پایگاه الزویر :نتایج تحلیل واریانس حاکی از تفاوت معنیدار آماری در سطح 5
درصد) ( F=2/423, Sig=0/016میان میزان استفاده دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز
با پایگاه اطالعاتی الزویر است .با مشخص شدن معنیداری رابطه مذکور ،میانگین میزان
استفاده دانشجویان دانشکدههای مختلف با پایگاه اطالعاتی الزویر ،توسط آزمون دانکن
مقایسه شد .میانگینهای بهدست آمده در دو طبقه تقسیمبندی شده و در جدول 6آورده
شده است.
براساس دادههای جدول مذکور دانشکدههای کشاورزی ( ،)2/72علوم پایه ( )2/60و
دامپزشکی ( )2/58بهترتیب بیشترین استفاده را از این پایگاه داشتهاند ،درحالی که کمترین
میزان استفاده از این پایگاه مربوط به دانشجویان دانشکده های علوم انسانی ( ،)2علوم
اجتماعی ( )2/07و علوم تربیتی و روانشناسی ( )2/09است .گرایش محتوای پایگاه الزویر به
حوزه علوم پایه ،کشاورزی و مهندسی ،نتایج حاصل را بهخوبی توجیه میکند؛ ضمن اینکه
نتایج حاصل در این بخش ،نتایج بهدست آمده در بخش آشنایی با پایگاهها را نیز بهخوبی
تأییدمینماید.
 .3پایگاه ساینس دایرکت :در مورد پایگاه ساینس دایرکت نیز تحلیل واریانس یکطرفه
انجام و نتایج حاصل ،اختالف معنیدار آماری را در سطح  1درصد) (F=4/164, Sig=0/000میان
میزان استفاده دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز از پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت
نشان میدهد .با مشخص شدن معنیداری در این بخش ،میانگین میزان استفاده دانشجویان
دانشکدههای مختلف از پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت ،توسط آزمون دانکن مقایسه شد.
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طبقهبندی میانگینهای بهدست آمده نشاندهنده اختالف معنیدار میان دادههاست (جدول.)6
براساس جدول فوق مشخص میشود که بیشترین استفاده از پایگاه ساینس دایرکت
بهترتیب مربوط به دانشکدههای مهندسی( ،)2/86دامپزشکی( )2/77و کشاورزی ()2/76
است .درحالیکه دانشجویان دانشکدههای علوم انسانی ( ،)2هنرو معماری ( )2/2و علوم
تربیتی و روانشناسی ( )2/64کمترین استفاده را از پایگاه ساینس دایرکت داشتهاند .از آنجا
که پایگاه ساینس دایرکت از مجموعه پایگاههای وابسته به الزویر است و از نظر محتوا نیز
گرایش بیشتری به حوزه علوم پایه و کشاورزی دارد؛ نزدیک بودن نتایج بهدست آمده با پایگاه
الزویر دور از ذهن نیست.
نام پایگــاه
دانشکـــده

ابسکو

ساینسدایرکت

الزویر

پروکوئست

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

میانگین

طبقه

ادبیات و علوم انسانی

1/8

ABC

2

B

2

C

2/27

AB

حقوق

2

AB

2/07

AB

2/67

AB

2

BC

دامپزشکی

1/36

BC

2/58

AB

2/77

A

1/38

CD

علوماجتامعی

1/71

BC

2/6

AB

2/67

A

2/14

AB

علومپایه

1/49

BC

2/6

AB

2/67

AB

1/38

CD

علوم تربیتی و روانشناسی

2/36

A

2/09

AB

2/64

AB

2/45

A

کشاورزی

2

AB

2/72

A

2/76

A

1/76

BCD

مهندسی

1/2

C

2/54

AB

2/86

A

1/25

D

هرن

2/4

A

2/2

AB

2/2

BC

2/27

A

جدول 6
مقایسهمیانگینمیزاناستفادهدانشجویان
دانشکدههایمختلفدانشگاه
شیراز از پایگاههای
مقاالت تماممتن توسط آزمون دانکن

 .4پایگاه پروکوئست :تحلیل واریانس یکطرفه در مورد این پایگاه نیز انجام و نتایج
حاصل اختالف معنیدار آماری را در سطح  1درصد )(F=8/582, Sig=0/000میان میزان استفاده
دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه شیراز از پایگاه اطالعاتی پروکوئست نشان میدهد.
با مشخص شدن معنیداری در این بخش ،با استفاده از آزمون دانکن ،میانگین میزان استفاده
دانشجویان دانشکدههای مختلف از پایگاه اطالعاتی پروکوئست مقایسه شد .طبقهبندی
میانگینهای بهدست آمده در جدول  6مشخص است.
نگاهی به نتایج این جدول نشان میدهد که بیشترین میزان استفاده از پایگاه پروکوئست
بهترتیب مربوط به دو دانشگده علوم تربیتی و روانشناسی ( )2/45و هنرو معماری ()2/4
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است .درحالی که کمترین میزان استفاده نیز در دانشکدههای مهندسی ( ،)1/25علوم پایه
( )1/38و دامپزشکی ( )1/38دیده میشود .از آنجا که پایگاه پروکوئست نیز گرایش بیشتری
به حوزه علوم انسانی و اجتماعی و علوم وابسته دارد نتایج بهدست آمده دور از انتظار نیست.
همچنین نتایج این قسمت با نتایج بهدست آمده در قسمت آشنایی با پایگاهها منطبق ،و
تأییدکنندهآنهاست.

سؤالچهارم:دانشجویانتحصیالتتکمیلیدانشگاهشیرازبهچهمیزانازمجموعه
پایگاههایاطالعاتیمتاممنتدرانجامفعالیتهایپژوهشی،آموزشیوسایرفعالیتهای
خوداستفاده میکنند؟

دادههای جدول  7میزان بهرهگیری از پایگاههای مختلف را در فعالیتهای پژوهشی،
آموزشی و غیره نشان میدهد .توجه به دادههای موجود در این جدول نشان میدهد که
بهترتیب  93درصد 72/4 ،درصد و  53درصد پاسخگویان گزینههای خیلی زیاد و زیاد را
به انجام کارهای مربوط به پایاننامه و انجام کارهای درسی و تألیف و ترجمه کتاب و مقاله
اختصاص دادهاند.
از طرفی برگزاری کارگاههای آموزشی و تدریس ،فعالیتهایی بودند که در انجام آنها
مراجعه به پایگاهها به حداقل رسیده است .بهطوری که بهترتیب  56درصد و  51/3درصد
پاسخگویان گزینههای کم و خیلی کم را به آنها اختصاص دادهاند .معموالً بزرگترین دغدغه
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی ،امور پایاننامه و پروژههای کالسی و تألیفاتی است
که الزمه پایان دوره است .لذا قرار گرفتن این گزینهها در باالترین جایگاه کام ً
ال منطقی بوده
و دور از ذهن به نظر نمیرسد.
موارد استفاده از زیاد و خیلی زیاد
پایگاههایمتاممنت
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
متوسط

جدول 7
توزیع فراوانی(/درصد) موارد استفاده
از پایگاههای اطالعاتی تماممتن
توسط دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

130

کم و خیلی کم

عواملمؤثر
انجام کارهای کالسی

163

72/4

41

18/2

21

9/3

تألیف و ترجمه کتاب و مقاله

120

53

45

19/7

62

27/3

رشکت در هامیشهای داخلی و خارجی

82

37

57

25/7

83

37/4

برگزاری و رشکت درکارگاههای آموزشی

35

15/7

54

24/3

133

60

انجام طرحهای پژوهشی ،ثبت اخرتاع واکتشاف

88

38/9

49

21/7

89

39/3

انجام کارهای مربوط به پایاننامه

213

93

12

5/2

4

1/7

تدریس

54

24

56

24/7

116

51/3
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همچنین تنها گروهی اندک از دانشجویان دورههای تکمیلی بهدلیل ضرورت شغلی و یا
دالیل دیگر به امر تدریس مشغول هستند و احتماالً به همین دلیل است که این مورد ،کمترین
توجه را به خود اختصاص داده است .در مورد برگزاری و شرکت در کارگاههای آموزشی
نیز به همین ترتیب و به دلیل همگانی نبودن شرکت در کارگاهها و یا برگزاری آنها توسط
دانشجویان منطقی به نظر میرسد که استفاده از پایگاهها در آنها کمتر باشد.

سؤالپنجم:عللاستفادهیاعدماستفادهدانشجویانتحصیالتتکمیلیدانشگاه
شیرازازمجموعهپایگاههایاطالعاتیمتاممنتچیست؟

برای پاسخگویی به این سؤال (عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده و عدم استفاده) ،از
کاربران خواسته شد میزان تأثیرگذاری هر عامل را با استفاده از مقیاس لیکرت نشان دهند.
نتایج حاصل در جدول  8آمده است .توجه به دادههای موجود در این جدول مشخص
میكند که بهترتیب  87/1درصد و  83/2درصد پاسخگویان گزینههای زیاد و خیلی زیاد را
به دو عامل یافتن عناوین و موضوعات جدید براي پایاننامه و دستیابی به اطالعات در زمینه
فعالیتهای کالسی و تحصیلی اختصاص دادهاند .از طرفی کمتأثیرترین دالیل استفاده از
پایگاهها را ،حل مسائل و مشکالت روزمره خود میدانند ،بهطوری که  41/2درصد کاربران
به این عامل گزینههای کم و خیلی کم را اختصاص دادهاند .سایر عوامل نیز همانطور که در
جدول  8دیده میشود ،در میان این دو گروه و با تفاوت بسیار اندک از یکدیگر قرار گرفتهاند.
بدین ترتیب دالیل بهرهگیری از پایگاهها را باید در حوزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
دانشجویان جستوجو كرد .این امر باتوجه به ماهیت تخصصی این پایگاهها که عموم ًا شامل
مقاالت و متون تخصصی ،کاربردی و پژوهشی هستند ،کام ً
ال منطقی به نظر میرسد.
مهمترین نیاز و دلمشغولی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،یافتن موضوع مناسب برای
پایاننامه و انجام تکالیف و پروژههای کالسی است و این پایگاهها بیشک مکان مناسبی براي
آشنا شدن این دانشجویان با جدیدترین دستاوردها و اطالعات تخصصی در حوزههای مختلف
هستند .بنابراین قرار گرفتن دو عامل مذکور بهعنوان پرتأثیرترین عوامل مؤثر در بهکارگیری
پایگاهها دور از ذهن نيست .قرارگرفتن سایر عوامل مانند سرعت در بازیابی اطالعات ،عالقه
به فناوریهای جدید و در دسترس بودن پایگاهها در مراتب بعدی منطقی بهنظر میرسد .زیرا
عوامل مذکور از ویژگیهای مهم فناوریهای جدید اطالعاتی هستند و برخورداری پایگاهها
پیوسته از این ویژگیها مقبولیت زیادی در میان پژوهشگران و کاربران آنها بهوجود آورده
است .از طرفی حیطه تخصصی این پایگاه باعث شده است که استفادههای شخصی و روزمره
از این پایگاهها به حداقل رسیده و کمترین توجه را به خود اختصاص دهد.
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در کنار عوامل مذکور ،مهمترین علل عدم استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
شیراز از پایگاهها نیز به همان شیوه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در جدول 8
جمعآوری شد .دادههای مذکور نشان میدهد که بهترتیب  64/3درصد 57/1 ،درصد و 56/3
درصد از پاسخگویان گزینههای زیاد و خیلی زیاد را به سه عامل عدم آگاهی از وجود پایگاههای
تماممتن در دانشگاه ،عدم آگاهی از انواع منابع موجود در پایگاه مقاالت ،و عدم آشنایی از نحوه
استفاده از پایگاهها اختصاص دادهاند.
زیاد و خیلی زیاد

دالیلاستفاده

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

عالقه به فناوریهای جدید اطالعاتی

166

74

38

17

20

8/9

در دسرتس بودن پایگاهها

172

77

41

18/4

10

4/5

رسعت در جستوجو و بازیابی
اطالعات

171

76

46

20/4

8

3/6

انجامفعالیتهایکالسیوتحصیلی

188

83/2

32

14/2

6

2/7

یافنت عناوین و موضوعات
جدید برای پایاننامه

196

87

26

11/6

3

1/4

حل مسائل و مشکالت روزمره

66

29/2

67

29/6

93

41/2

63

64/3

18

18/4

17

17/3

29

30

26

26/7

42

43/3

54

56/3

24

25

18

18/8

28

30/4

26

28/3

38

41/3

56

57

28

28/7

14

14/3

46

48

26

27/2

24

25

35

35/4

28

28/3

36

36/4

44

45/8

21

22

31

32/2

47

48/5

23

23/7

27

27/8

رسعت کم اینرتنت

48

49/5

26

26/8

23

23/7

نداشنت وقت کافی

36

36/4

27

27/2

36

36/4

پردردرس بودن استفاده از پایگاهها
دالیل عدم استفاده
توزیع فراوانی(/درصد) دالیل استفاده
و عدم استفاده دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شیراز از
پایگاههای اطالعاتی پیوسته

132

متوسط

درصد

عدم آگاهی از وجود پایگاههای
متاممنت
عدم احساس نیاز به استفاده از
پایگاهمقاالتمتاممنت
عدم آشنایی از نحوه استفاده از
پایگا هها

جدول 8

کم و خیلی کم

عدم آگاهی از انواع منابعی
موجود در پایگاهها
عدم وجود پایگاههای متاممنت در
رشتهتخصصی
وجود محدودیت زمانی در استفاده
ازپایگا هها
عدم توانایی و همکاری کتابداران
ومسئولین
محدود بودن تجهیزات سخت افزاری
و نرمافزاری
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از طرفی عوامل عدم احساس نیاز به استفاده از پایگاهها و پردردسر بودن استفاده از
پایگاهها کمترین تأثیر را در عدم استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از پایگاههای مذکور
داشتهاند ،بهطوری که بهترتیب  43/3درصد و  41/3درصد پاسخگویان گزینههای کم و خیلی
کم را به این عوامل اختصاص دادهاند.
مسئله عدم آگاهی کاربران از خدمات مختلف ارائه شده در سطح دانشگاه یکی از مهمترین
مشکالتی است که همواره موجب کنار رفتن گروه کثیری از کاربران بالقوه یک محصول و
یا خدمت جدید در محیط دانشگاه شده است .باتوجه به هزینه فراوانی که هرساله صرف
اشتراک پایگاههای مذکور در سطح دانشگاه میشود ،الزم است تدابیر جدی برای آشنا كردن
کاربران با این منابع مهم اطالعاتی نیز اندیشیده شود .روشهایی همچون برگزاری تورهای
آشنایی با کتابخانه ،ارائه بروشورهای تبلیغی و اطالعرسانی در هنگام ثبتنام دانشجویان جدید و
اطالعرسانی از طریق وبسایت دانشگاه و کتابخانه روشهای مناسبی خواهد بود.
اگر فرض را بر آگاهی کامل دانشجویان از وجود پایگاهها و منابع مختلف آنها بگیریم،
معموالً اندک افرادی وجود خواهند داشت که در طول دورههای تحصیلی در مقطع
تحصیالت تکمیلی و برای بازیابی اطالعات ،به استفاده از پایگاههای مذکور احساس نیاز
نكنند و یا استفاده از پایگاهها را پردردسر بدانند .معموالً دانشجویانی که از شبکه جهانی
اینترنت استفاده میکنند ،چنین دیدگاهی نخواهند داشت .زیرا اگر بهکارگیری پایگاهها را
آسانتر از بسیاری خدمات دیگر اینترنت ندانیم ،مطمئن ًا پیچیدهتر و دشوارتر از آنها نیز
نخواهند بود .بنابراین اعتقاد دانشجویان به تأثیر اندک دو عاملِ عدم احساس نیاز به استفاده
از پایگاههای تماممتن مقاالت ،و پردردسر بودن استفاده از پایگاهها در عدم استفاده آنها از
پایگاهها ،منطقی بهنظر میرسد.

نتیجهگیری

یافتههایتحقیقنشاندادکهمیزاناستفادهدانشجویانتحصیالتتکمیلیازپایگاههایاطالعاتی
تماممتن در حد زیاد است و آنها منابع اطالعاتی را بیشتر در تدوین پایاننامه و انجام تکالیف
کالسی مورد استفاده قرار میدهند .مشکالت عمده این گروه از کاربران در استفاده بیشتر ،ناشی
از عدم اطالع آنها از وجود پایگاههای اطالعاتی و منابع موجود در آنهاست .چنانچه مشکالت
موجود برطرف شود ،انتظار میرود که میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی در دانشگاه شیراز
افزایشیابد.
از آنجا که مهمترین عوامل عدم استفاده دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی از
پایگاههای مقاالت تماممتن ،عدم آگاهی کافی نسبت به وجود پایگاهها و نیز عدم آشنایی
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کافی با پایگاهها ذکر شده است ،الزم است تدابیر جدّی برای طرحریزی برنامههای آموزشی
مداوم در این زمینه اندیشیده شود .از طرفی چون گروه کثیری از دانشجویان مایل به استفاده
از پایگاهها در مکانهایی بهجز محیط دانشگاه هستند ،الزم است وبسایت دانشگاه و
دانشکدهها به امکاناتی مجهز شوند که دسترسی از راه دور دانشجویان را به پایگاههای مذکور
فراهم سازند.
همچنین پیشنهاد میشود دانشگاه برنامههای جدّ یتری را براي توسعه و گسترش
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی و نیز تقویت شبکه محلی خود و رفع نارساییهای
موجود که نهایت ًا خطوط ارتباطی قویتر و پرسرعتتر را درپی خواهد داشت ،دنبال كند.
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