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چڪیده
هدف :شناسایی رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشكـی یزد و اندازهگیری میزان مهـارت آنها در بازیابی اطالعـات
بهمنظوربهبودوضعیتاطالعیابیدربینآنان.
روش /رویكرد پژوهش 243 :پرسشنامه میان اعضای هیئت علمی
دانشـگاه علوم پزشكـی یزد توزیـع و  200پرسشنـامه تكمیـل و
جمعآوری شد .این پرسشنـامه با 24سؤال بسته از نوع محققساخته
و با الهام از سایر پرسشنامههای مشابه طراحی و قبل از توزیع نهابی
به نظرخواهی تعدادی از اساتید متخصص در رشتههای كتابداری و
اطالعرسانی و نیز تعدادی از اساتید حوزه پزشكی شاغل در منطقه
گذاشته شد و به توصیههای آنها عمل گردید ( .)Pilot Studyدادهها
در نرمافزار  SPSSوارد و براسـاس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفت.
یافتهها72:نفرازاعضایهیئتعلمیتأثیرکتابخانهرادرجستوجوی
اطالعات ،در حد متوسط بیان كردهاند .مهمترین مجرای دستیابی به
اطالعات ،پایگاهها و كتابخانههای دیجیتالی و الكرتونیك هستند.
بیشرتین آشنایی با منابع چاپی و الكرتونیكی رشتههای پزشكی و
علوم وابسته ،بهترتیب مربوط به  Index Medicusو PubMed
است .همچنین ارتقاء كیفیت تدریس مهمترین انگیزه و هدف از
جستوجویاطالعاتبیانشدهاست.ازمیانمنابعالكرتونیكیمورد
استفاده،كتابهایالكرتونیكیوازمیانمنابعچاپی،كتبتخصصی
در اولویت قرار دارند .مهمترین مشكل در دستیابی به اطالعات
الكرتونیكیوچاپی،بهترتیبرسعتپایینخطوطارتباطیومخابراتی
برای ارسال و دریافت اطالعات و كمبود وقت عنوان شده است.
نتیجهگیری:رفتاراطالعیابیاعضایهیئتعلمییزددردسرتسیآنان
به اطالعات مورد نیاز در سطح مطلوب نیست.

ڪلیدواژهها
نیازهای اطالعاتی ،رفتار اطالعیابی ،جستوجوی اطالعات ،اعضای هیئت علمی ،دانشگاه علوم پزشكی یزد ،یزد
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دریافت1389/4/14 :

پذیرش1389/7/17:

مقدمه

امروزه ،باتوجه به گستردگی اطالعات ،یکی از مسائل مهم ،توزیع اطالعات براساس نیاز واقعی
استفادهکنندگان است .ویکری 4معتقد است افراد بهطور مداوم به اطالعات نیاز دارند و همه
فعالیتها دارای نیاز اطالعاتی 5است (ویکری .)1380 ،صاحبنظران مختلفی از جمله پیسلی،
کرافورد و رابین 6معتقدند نیاز اطالعاتی افراد برحسب نوع کار ،سابقه ،تجربه کاری ،رشته
تحصیلی و زمینه شغلی متفاوت است (رابین.)1383 ،
نیازهای اطالعاتی ،فرد را ناگزیر از قرار گرفتن در مسیر مجراهای اطالعاتی كرده که به
پیدایش رفتار اطالعیابی میانجامد .رفتار اطالعیابی یکی از فعالیتهای اساسی بشر است که
به یادگیری ،حل مسئله و تصمیمگیری کمک میکند (ویلسون.)1981 ،
رفتار اطالعیابی مجموعه فعالیتهایی است که یک فرد برای رفع نیاز اطالعاتی خود
انجاممیدهدكه اين رفتار شامل اهدافجستوجوی اطالعات ،روش جستوجو ،مشکالت
جستوجو وعوامل مؤثر بر آن میشود (یمینفیروز.)1384 ،
ویلسون ( )1981نیز وجود رفتارهای اطالعیابی متنوع را معلول وجود نیازهای اطالعاتی
گوناگون میداند .وی معتقد است که افراد در راستای تغییر دامنه دانش خود ناگزیرند در
فرآیند نیز به نوبه خود تحت تأثیرعوامل مختلفی از جمله وجود منابع اطالعاتی و آگاهی از
این منابع قرار بگيرند.

 .1دانشیارکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهالزهرا (نویسندهمسئول)
hkiani2000@alzahra.ac.ir
 .2استادیاركتابداریواطالعرسانیسازمان
اسنادوکتابخانهملیایران
mniknam@yahoo.com
.3کارشناسارشدکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهعلومپزشکییزد
fatemeh_pishvayi@yahoo.com
4.Vickery
5. Information need
6. Paisley , Crawford & Rubin
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دانشگاهها محل عرضه و فراگیری آموزش عالی بهحساب میآیند .رسالت آموزشی
و پژوهشی دانشگاهها با فراهم آمدن عواملی چند امکانپذیر است که یکی از آنها وجود
کتابخانهای غنی از منابع و سهولت دسترسی به اطالعات موجود در آن است .ازآنجاییکه
از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه در انجام امور آموزشی و فعالیتهای پژوهشی استفاده
میشود ،لذا وجود کتابخانههایی مجهز به مجموعه منابع مطالعاتی ،نظام اطالعرسانی روزآمد و
کارآمد ،و کتابداران ورزیده و مجرب در دانشگاهها کمک مؤثری در زمینه حل مشکل دستیابی
پژوهشگران به اطالعات براي انجام پژوهشهایی پربار و با کیفیت است (بابازاده.)1379 ،
آنچه سبب شد تا اين موضوع مطرح شود این است که حجم فزاینده اطالعات و تنوع آن،
روشهای مختلفی را برای دستیابی سریعتر به اطالعات ایجاب كرده که مسئله موردنظر این
پژوهش ،یافتن این روشها و سنجش کارآیی هر کدام از آنهاست .بررسی رفتار اطالعیابی ،ناظر
به مطالعه روشهای دستیابی به اطالعات و شیوههای بهکارگیری آن است (سریدهار ،)1989 7و
یکی از زمینههای پژوهش اساسی و مشهور در علوم کتابداری و اطالعرسانی است که در مطالعه
و بررسی استفادهکنندگان اطالعات کاربرد فراوان دارد (اوچاک.)1379 ،
اعضای هیئت علمی پس از خاتمه تحصیالت همچنان نیازمند به مطالعه عمیق وپژوهش
دائم هستند که اطالعات خود را روزآمد كنند .در عدم دستیابی اعضای هیئت علمی به
اطالعات مورد نیاز ،ممکن است این مسائل نقش داشته باشند:
 .1حجم انبوه تولید انتشار مطالب علمی جدید و عدم کنترل آنها بهعلت کثرت بیش
از حد؛
 .2گرفتـاریهای شغلی اعضـای هیئت علمـی و فقدان وقت کافـی برای پرداختن به
جستوجوی اطالعات در زمانهای طوالنی؛ و
 .3عدم آشنایی کافی و کامل آنها به روشهای جستوجوی اطالعات موجود در
کتابخانه و دستیابی به ابزارهای اطالعاتی.
لذا شایسته است که مسئوالن آموزشی وپژوهشی دانشگاه نسبت به شناسایی و تجزیه
و تحلیل مسائل و مشکالت براي بهبود رفتارهای اطالعیابی آنها اقدام و از طرق گوناگون
نسبت به بهبود این وضعیت اقداماتی را انجام دهند.
هدف اصلی اين پژوهش ،مطالعه و تعیین رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی یزد و اندازهگیری میزان مهارت آنها در بازیابی اطالعات مورد نیاز در جهت
ارتقاء بهبود وضعیت اطالعیابی در بین آنهاست.
همچنین اهداف ویژه پژوهش شامل :تعیین مجراها و روشهای دستیابی به اطالعات؛
نقش و اهمیت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در رفع نیازهای اطالعاتی ویژگیهای فردی،
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شغلی و مطالعاتی جامعه مورد تحقیق؛ تعیین انواع منابع الكترونيكي و چاپي مورداستفاده؛
اهداف و انگیزههای جستوجوی اطالعات؛ و تعیین موانع و مشکالت اعضای هیئت علمی
در فرآیند دستیابی به اطالعات چاپي و الكترونيكي است.
ضرورت و اهمیت چنین تحقیقاتی زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم بسیاری از
اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای دریافت اطالعات مورد نیاز خود مجبور به صرف وقت
فراوان میشوند و گاهی اوقات نیز به دلیل عدم دسترسی بهموقع اطالعات ،نمیتوانند به آنچه
قصد انجامش را دارند نائل شوند.
پیش از ورود به متن اصلی الزم است برخی از عبارات را که در طی مقاله به آنها برخورد
خواهیم کرد بهصورت مختصر شرح دهیم:
رفتار اطالعیابی :8واژه رفتار اطالعیابی شامل جمعآوري ،دريافت ،و انتقال اطالعات
است؛ اما منظور از رفتار اطالعیابی جنبههاي مختلفي مانند انگيزهها و اهداف جستوجوي
اطالعات ،ماهيت و نوع اطالعات مورد جستوجو ،روشها و ابزار دستيابي به اطالعات،
شناسايي ،جستوجو و كسب اطالعات مورد نياز ،تبادل اطالعات ميان افراد ،ارتباطات
درونسازماني و برونسازماني ،رفتارهاي ارتباطي رسمي و غيررسمي ،و استفاده و تعامل با
كتابخانه است (استراسر.)1978 ،
درپژوهشحاضرمتغيرهايرفتاراطالعيابيعبارتنداز :مجموعهعوامليكهدرشكلگيري
فرآيند رفتار اطالعیابی مؤثر هستند ،از قبيل انگيزهها و هدفهاي جستوجوي اطالعات،
ماهيت و نوع اطالعات موردنياز ،منابع اطالعاتي مورد استفاده ،ابزارها ،مجراها ،و موانع و
مشكالت دستيابي به اطالعات.
اعضای هیئت علمی :در این پژوهش ،عضو هیئت علمی به اعضای هیئت علمی پیمانی
و رسمی گفته میشود که با مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در استخدام تماموقت دانشگاه
علوم پزشکی یزد بوده و در حکم کارگزینی آنها تماموقت قید شده است.
دستیابی به اطالعات :در این پژوهش منظور امکان یا عدم امکان رسیدن به منابع اطالعاتی
موردنیاز جامعه موردنظر است.
منابع اطالعاتی :به كليه محملهاي اطالعاتي اعم از چاپي (كتاب  ،نشريه و )...و غيرچاپي
(لوحهاي فشرده ،فيلمهاي ويدئويي ،ميكروفيلم ،ميكروفيش و )...كه حاوي اطالعات هستند
گفته ميشود.
در ایران و خارج از ایران پژوهشهای مشابهی از این نوع انجام گرفته است که به شکل
مختصر به تعدادی از آنها اشاره ميشود:
كاظمي ( )1379در بررسي خود پی برد كه هر سه گروه يعني استادان ،دستياران و كارورزان

8. Information seeking behavior
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براي بازيابي اطالعات خاص و همچنين براي جستوجوي اطالعات بهطور عام ،ابتدا از
مجراهاي غيررسمي (مانند سخنرانيها) و سپس از مجراهاي رسمي (مطالعه) استفاده ميكنند.
رحیمیمقدم ( )1381در بررسی خود دریافت که مهمترین هدف اعضای هیئت علمی
از جستوجوی اطالعات ،روزآمد کردن اطالعات شخصی است و مهمترین مانع و مشکل
در دستیابی به اطالعات کمبود وقت است.
اکبرزاده ( )1384در پژوهش خود پی برد که مهمترین مشکل در دستیابی اطالعات
الکترونیکی سرعت پایین خطوط ارتباطی است و اعضای هیئت علمی از نشریات الکترونیکی
بیشتراستفادهمیکنند.
اسدي ( )1388در بررسي خود به این نتایج رسید که عمدهترین اهداف اعضای هیئت
علمی در استفاده از اینترنت ،هدفهای پژوهشی و آموزشی است ،همچنین بیشترین منبعی
که آنها در اینترنت مورد استفاده قرار میدهند ،مجالت الکترونیکی تخصصی و پایگاههای
اطالعاتی تماممتن ميباشد.
کربالآقاییکامران ( )1389در پایاننامه دکتری خود نتیجه گرفته است که هدف از
جستوجوی اطالعات جامعه مورد مطالعه ،روزآمدسازی اطالعات؛ روش کسب اطالعات
آنها ،مراجعه به منابع شخصی؛ مهارت آنها در استفاده از اینترنت ،در سطحی زیاد؛ و تهیه منابع
مورد نیاز ،بهصورت خریداری بوده است .وی در یافتههای بخش کیفی کارش به هشت
مرحله اساسی در رفتارهای اطالعاتی جامعه خود اشاره میکند.
نورعلیزاده ( )1390در نتایج تحقیق خود دریافت که انگیزه اصلی جستوجو در آنها
افزایش کیفیت تدریس و روزآمد کردن اطالعات تخصصی است .جامعه آماری این تحقیق
از دو روش رسمی و غیررسمی به جستوجو پرداخته و از طریق کتب و بر قراری ارتباط با
پژوهشگران داخلی و خارجی و شرکت در سمینارها به کسب اطالعات میپردازد.
استراسر( ،)1974نيازهاي اطالعاتي جراحان منطقه شمالي نيويورك را مورد بررسي
قرار داد .نتايج حاصل نشان داد كه عوامل مؤثري از قبيل زمان اخذ درجه تحصيلي ،موقعيت
جغرافيايي ،نوع شغل و نوع فعاليت (آموزشي يا پژوهشي) با نيازهاي اطالعاتي و استفاده از
منابع اطالعاتي مرتبط است (استراسر.)1978 ،
كارتيس و والر )1993(9به بررسي رفتار اطالعيابي و استفاده از ابزارهاي كتابشناختي
توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه ايلي نويز شيكاگو در استفاده از پايگاههاي اطالعاتي
پرداختند و پی بردند که بيش از  70درصد از تمام اعضاي هيئت علمي دانشكدههاي پزشكي،
داروسازي و پرستاري ،از ايندكس مديكوس يا مدالين استفاده میکنند.
ابوعدا )2008(10به بررسی رفتار اطالعیابی  2000نفر از پزشکان عربستان سعودی
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و مطالعه انگيزه و داليل مراجعه آنان به مراكز اطالعات دارويي با هدف كشف رفتارهاي
اطالعيابي دارويي جامعه مورد پژوهش و شناخت منابع اطالعاتي مورد استفاده آنان پرداخت.
پزشكان براي جستوجوي اطالعات بيشتر در منابع ،بهترتيب به كتابها  79درصد ،پيايندها
 59/2درصد و مجموعه مقاالت همايشها  55/1درصد و كاتالوگ داروها  35/36درصد
مراجعه كردهاند .تنها  57/3درصد براي جستوجوي اطالعات از رايانه استفاده کردهاند و
دركل  40درصد از آنان هيچگونه امكاني براي دسترسي به اينترنت از محل كار خود ندارند.
لیک )2012(11در تحقیق خود با موضوع مطالعه رفتارهای تحقیقاتی پزشکان وتأثیر آن
بر نتایج تحقیقات ،ضمن معرفی مدلی بهنام مؤلفههای معنایی ،12ادعا میکند که مدل مذکور
این امکان را میدهد تا محقق موارد کلی و اساسی موجود در متن اسناد و مدارک بازیابی
شده را در سطحی ریز و تحصصی تجزیه كند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدل SC
قادر است نقشی سازنده و ویژه در نظاممند کردن سؤاالت و پژوهشها ،در سطحی مناسب
داشته باشد.
خ آنها خواهیم رسید ،عبارتند از:
پرسشهای اساسی این پژوهش که درنهایت به پاس 
 .1اعضای هیئت علمی مورد مطالعه از چه ویژگیهای فردی برخوردار هستند؟
 .2موافقت جامعه مورد مطالعه درمورد نقش کتابخانه در رفع نیازهای اطالعاتی آنها
چگونه است؟
 .3مراکز استخراج و بازیابی اطالعات مورد استفاده جامعه مورد مطالعه کدام هستند؟
 .4تا چه اندازه اعضاي هيئت علمي مورد مطالعه با منابع چاپي و الكترونيكي در
رشتههاي پزشكي و علوم وابسته آشنا هستند؟
 .5انگیزه و هدف اعضای هیئت علمی مورد تحقیق از جستوجوی اطالعات چیست؟
 .6اعضای هیئت علمی جامعه مورد مطالعه برای کسب اطالعات مورد نیاز از چه منابع
الکترونیکي و چاپی استفاده میکنند؟
 .7اعضای هیئت علمی در دستیابی به اطالعات در قالب منابع چاپي و الكترونيكي با
چه موانع و مشکالتي روبهرو هستند؟
فرضیهای که به دنبال رد یا تأیید آن هستيم ،به این شرح است:
رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در دسترسی آنان به
اطالعات مورد نیاز در سطح مطلوب نيست.
برای پاسخگویی به این سؤاالت و فرضیه پژوهش ،جامعهای درنظرگرفته شد .جامعه
آماري اين پژوهش تمام اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد ( 243نفر) هستند كه
 200نفر ( 82درصد) از آنها پرسشنامه را تكميل و عودت دادند .درضمن به دليل محدوديت

11. Lykke
)12. Semantic Component(SC

125

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره92

حسنکیانیخوزستانی|
مهردادنیکنام|فاطمهپیشوایی

جامعه آماري ،روش نمونهگيري خاصي اعمال نشده است.
برای گردآوری اطالعات از جامعه موردنظر از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
دادههای پرسشنامه شامل  24سؤال بسته برمبنای پرسشهای اساسی پژوهش ،طراحی و
تنظیم شد .در تهیه سؤاالت برای اندازه گیری نظرات مختلف پاسخدهندگان از مقیاس
اندارهگیری لیکرت 13استفاده و از تعداد  243پرسشنامه ارسال شده تعداد  200پرسشنامه
معادل ( 82درصد) عودت داده شد .یافتهها تجزیه و تحلیل شده و در ابتدا برای هر یک از
پرسشهای اساسی براساس آمار توصیفی یک جدول طراحی ،و با استفاده از نرمافزارهای
 SPSSو  Excelنموداری مناسب ترسیم شد .در ادامه با استفاده از روشهای استنباط آماری و
کاربرد نرمافزار SPSS for Windows ver.16سؤاالت مورد بررسی بیشتر و فرضیههای پژوهش
مورد آزمون قرار گرفته است.

روش پژوهش

13. Likert type scale
14. Descriptive survey
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اين پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمايشی (توصیفی) است .بهمنظور دستیابی به
اهداف تحقیق ،با استفاده از پرسشنامه نظرات افراد مورد پژوهش در مورد متغیرهای تحقیق
جمعآوری شده و دادههای حاصل در بخشهای زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:
الف) در بخش تحقیق توصیفی ،ویژگی های افراد مورد پژوهش ( 200نفر) از نظر
جنسیت ،سن و میزان تحصیالت مورد بررسی قرار گرفت.
ب) در بخش تحلیل توصیفی ،براي توصیف دادههای جمعآوری شده ،از جدولهای
فراوانی و نموداراستفاده شده ،همچنین در برخی از سؤاالت با استفاده از آزمون فریدمن،
اجزای سؤال باتوجه به نظرات افراد مورد پژوهش رتبهبندی شده است.
ج) در بخش تحلیل استنباطی براي بررسی فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی
پیرسون و  tیک دامنه استفاده شده است .اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي؛ از نظر ميزان
كنترل متغيرها ،توصيفي؛ و از بُعد روش اجرا ،پيمايشي ميباشد.
در این تحقیق ،برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) دادهها از روش اعتبار
محتوا استفاده شد و پرسشنامه مورد قضاوت استادان راهنما ،مشاور و تعدادی از متخصصان
افراد خبره قرار گرفت و بر این اساس اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد .برای آزمون
پایایی (ثبات نتایج اندازهگیری در شرایط یکسان) از روش معروف آلفای کرونباخ استفاده
شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ در این تحقیق  0/811و بزرگتر از  0/7بهدست آمد که
مقدار مناسبی است.
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یافتهها

یافتههای پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای استخراج شده از پرسشنامه بهدست
آمد و براساس پرسشهای اساسی پژوهش دستهبندی شدند.

سؤال اول :اعضای هیئت علمی مورد مطالعه از چه ویژگیهای فردی برخوردار هستند؟

نتايج بهدست آمده نشان ميدهد که از مجموع  200نفر جامعه آماری مورد مطالعه ،تعداد 144
نفر ( 72درصد) مرد و 56نفر ( 28درصد) زن هستند .از نظر سن ،گروه سنی 20تا 30سال
با فراوانی  7درصد ،گروه سنی 30تا  40سال با فراوانی  24درصد ،گروه سنی 40تا  50سال
با فراوانی  48/5درصد ،گروه سنی 50تا  60سال  14/5درصد و گروه سنی 60تا  70سال با
فراوانی  0/5درصد ،شرایط سنی اعضای هیئت علمی مورد مطالعه را تشکیل میدهند.
باتوجه به نتايج حاصله ،سابقه کار  21سال به باال دارای بیشترین فراوانی( 21درصد)،
سپس بهترتیب سابقه کاری  5 -1سال و  15 -11سال دارای نسبت برابر با فراوانی 20/5
درصد 16-20،سال با فراوانی  19درصد و سابقه کار  6-10سال با فراوانی  17درصد
کمترین سابقه کار جامعه مورد پژوهش را شامل میشود .از نظر مرتبه علمي اکثر جامعه
مورد پژوهش با مرتبه استادیار با فراوانی  101نفر ( 50/5درصد) ،مربی با فراوانی  64نفر
( 32درصد) ،دانشیار با فراوانی  27نفر ( 13/5درصد) و استاد با کمترین فراوانی  1نفر (0/5
درصد) هستند.

سؤال دوم :موافقت جامعه مورد مطالعـه در مورد نقش کتابخانه در رفع نیازهای اطالعـاتی آنها
چگونهاست؟

باتوجه به نتايج حاصله 40/5 ،درصد از جامعه مورد پژوهش نقش کتابخانه را در رفع نیازهای
اطالعاتی خود دارای اهمیت متوسط 32/5 ،درصد این نقش را زیاد 12 ،درصد این نقش را
خیلی زیاد 9/5 ،درصد این نقش را کم و  3درصد این نقش را خیلی کم بیان كردهاند.

سؤال سوم :مراکز استخراج و بازیابی اطالعات مورد استفاده جامعه مورد مطالعه کدام هستند؟

باتوجه به نتايج حاصله ،از میان مراکز استخراج و بازیابی اطالعات ،پایگاهها و کتابخانههای
دیجیتالی و الکترونیک با بیشترین فراوانی  84/5درصد ،سپس بهترتیب کتابخانه دانشکده 54
درصد ،کتابخانه شخصی  42درصد ،سایر کتابخانهها (تخصصی و 24 )...درصد ،کتابخانه
مرکزی  9/5درصد و کتابهای دوستان  5درصد کمترین مرکز استخراج و بازیابی اطالعات
جامعه مورد پژوهش است.
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سؤالچهارم:تاچهاندازهاعضایهیئتعلمیموردمطالعهبامنابعچاپیوالكرتونیكیدررشتههای
پزشكیوعلوموابستهآشناهستند؟

باتوجه به نتايج حاصله ،از منابع چاپی تخصصی  Index medicusبا فراوانی  65درصد دارای
بیشترین آشنایی توسط اعضای هیئت علمی و بعد از آن 11 Biological AbstractدرصدExerpta ،
 8/5 medicaدرصد 6/5 Chemical abstract،درصد)International pharmaceutical Abstracts(IPA،
و( Abstract Biological (BAهرکدام با نسبت برابر با فراوانی 6درصد 5 Current content ،درصد،
و  4 Chinhalدرصد کمترین آشنایی توسط اعضای هیئت علمی را دربرمیگیرد .همچنين
بیشترین آشنایی جامعه مورد مطالعه با منابع الکترونیکی در رشتههای پزشکی و علوم وابسته
مربوط به  Pubmedبا فراوانی  87درصد 57 Elsevier ،درصد و سپس  52 OvidدرصدProquest ،
 20درصد 18/5 Scopus ،درصد free medical jurnal ،و  Med scapeبا نسبت برابر با فراوانی
 18درصد 15/5 BMA jurnal ،درصد 15 MD consult ،درصد 14 Web of knowledge ،درصد،
 13 JAMAدرصد 11/5 Oxford journals ،درصد 8 Nursing consult ،درصد و در کمترین
آشنایی جامعه مورد مطالعه با منابع الکترونیکي به  Nursing indexبا فراوانی  3/5درصد است.

سؤال پنجم :انگیزه و هدف اعضای هیئت علمی مورد تحقیق از جستوجوی اطالعات چیست؟

يافتهها نشان میدهد که ارتقاي کیفیت تدریس با فراوانی 77/5درصد ،مهمترین انگیزه و هدف
اعضای هیئت علمی مورد مطالعه از جستوجوی اطالعا ت بهشمار میرود .انگیزههای
بعدی بهتریتب روزآمد کردن اطالعات  75/5درصد ،نگارش مقاله علمی  69درصد ،ایراد
سخنرانی در مجامع علمی  61/5درصد ،راهنمایی در تهیه رسالهها و پایاننامهها  50/5درصد،
تألیف و ترجمه کتاب  23/5درصد ،شناسایی منابع تخصصی  20/5درصد ،بهترتیب در
مرتبههای بعدی هدف جستوجوی اطالعات برای اعضای هیئت علمی مجرب میشوند.

سؤال ششم :اعضای هیئت علمی جامعه مورد مطالعه برای کسب اطالعات مورد نیاز از چه منابع
الکرتونیکی وچاپی استفاده میکنند؟

باتوجه به نتايج حاصله ،بیشترین استفاده از منابع چاپی مربوط به استفاده از کتب تخصصی با
فراوانی  87درصد است .منابع چاپی بعدی بهترتیب سخنرانی سمینارها  81درصد ،پایاننامهها
 79درصد ،فهرست مقاالت  78/5درصد ،اخبار و اطالعات علمی و تخصصی  76/5درصد،
فهرست موجود در کتابخانهها  76درصد ،کاتولوگهای تجاری و بروشورها  69/5درصد،
چکیدهنامهها و نمایهنامهها  69درصد ،مواد دیداری و شنیداری  68درصد ،نشریات ادواری
 66درصد ،مدارک و گزارشات دولتی  62/5درصد ،واژهنامه  61/5درصد ،منبع نقد وبررسی
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 60/5درصد ،کتابشناسیها  58/5درصد ،پروانههای ثبت اختراع  58درصد است .همچنين
يافتهها نشان میدهد که بیشترین استفاده جامعه مورد پژوهش از منابع الکترونیکي مربوط
به کتابهای الکترونیکی با فراوانی  80/5درصد است و سپس وب  78/5درصد ،پست
الکترونیکی 74درصد ،دیسکهای فشرده آموزشی و دیسکهای فشرده تماممتن هر دو به
یک میزان 70درصد ،دیسکهای فشرده و واژهنامهها  57/5درصد ،تلهکنفرانس  55درصد،
تلهتکست  52/5درصد ،نشریات ادواری الکترونیکي  83/5درصد کمترین استفاده از منابع
الکترونیک توسط اعضای هیئت علمی بیان شده است.

سؤال هفتم :اعضای هیئت علمی در دستیابی به اطالعات در قالب منابع الكرتونیكی با چه موانع
و مشکالتی روبرو هستند؟

يافتهها نشان ميدهد بیشترین مشکل اعضای هیئت علمی در دستیابی به اطالعات الکترونیکی
مربوط به سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای ارسال و دریافت اطالعات و در
رتبه بعدی عدم آشنایی با منابع اطالعاتی و نحوه کاوش آنهاست؛ و عدم همکاری کتابداران
در نحوه بازیابی اطالعات در مرتبه آخر قرار گرفته است .همچنين يافتهها نشان ميدهد
که کمبود وقت با فراوانی  55درصد بیشترین مشکل اعضای هیئت علمی در دستیابی به
اطالعات است .مشکالت بعدی بهترتیب اولویت عبارتند از :کمبود کلی منابع در کتابخانه
 42/5درصد ،نبودن سالن مطالعه مناسب اعضای هیئت علمی 40درصد ،عدم آموزش براي
استفاده از منابع  36/5درصد ،عدم اطالعرسانی بهموقع از خرید منابع جدید  28/5درصد،
کمبود منابع به زبان خارجی  27/5درصد ،کمبود نیروی متخصص کتابداری و اطالعرسانی
 27درصد ،عدم فهرستنویسی موضوعی دقیق منابع  12درصد ،گرانی و هزینه باالی استفاده
 10درصد ،نارسایی قوانین و مقررات کتابخانه برای اعضای هیئت علمی  8درصد ،ناتوانی
در استفاده از منابع به زبان خارجی کمترین  7/5درصد است.
براي اثبات فرضيه پژوهش مبني بر مطلوب نبودن رفتار اطالعيابي اعضاي هيئت
علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد در دسترسي آنان به اطالعات از آزمون  tيك دامنه در
سطح معنيدار  0/05استفاده شده است كه اين آزمون به تفكيك در جدولهاي ( )6تا ()7
مشخص شده است.
 :H0رفتار اطالعیابی اعضاي هیئت علمی در دسترسی آنان به اطالعات در سطح مطلوب
نيست.
 :H1رفتار اطالعیابی اعضاي هیئت علمی در دسترسی آنان به اطالعات در سطح مطلوب
است( .رد فرض)
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روشهای دستیابی به اطالعات

جدول 1

آمار توصیفی دستیابی به اطالعات
مورد نیاز از مراکز مختلف

تعداد دادهها

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیارمیانگین

کتابخانهدانشکده

200

0/54

0/5

0/035

کتابخانهمرکزی

200

0/1

0/294

0/21

کتابهایدوستان

200

0/05

0/218

0/015

کتابخانهشخصی

200

0/42

0/495

0/035

سایرکتابخانهها(تخصصیو)...

200

0/24

0/428

0/03

پایگاههاوکتابخانههای
دیجیتالیوالکرتونیکی

200

0/84

0/363

0/026

محاسبه نتايج  tيك دامنه در جدول  1در سطح معنيداري  0/05و با درجه آزادي 199
است H0 ،اين فرضيه تأييد ميشود .همانگونه که از جدول  1مشخص میشود روشهای
دستیابی به اطالعات با میانگین کل  0/365که از  0/5کمتر باعث رد فرض  H1و قبول فرض
 H0میشود.

جدول 2

نتایج آزمون دستیابی به اطالعات
مورد نیاز از مراکز مختلف

مقدار آماره t

درجه آزادی

معنی داری

اختالفمیانگین

سطحمطلوب

کتابخانهدانشکده

1/132

199

0/259

0/04

میباشد

کتابخانهمرکزی

-19/485

199

0/000

-0/405

منیباشد

کتابهایدوستان

-29/127

199

0/000

-0/45

منیباشد

کتابخانهشخصی

-2/287

199

0/023

-0/08

منیباشد

سایرکتابخانهها(تخصصیو)...

-8/588

199

0/000

-0/26

منیباشد

پایگاههاوکتابخانههای
دیجیتالیوالکرتونیکی

13/448

199

0/000

0/345

میباشد

Test value = 0/5
نتايج همچنين نشان ميدهد كه فرضيه اصلي مبنيبر اينكه رفتار اطالعيابي اعضاي هيئت
علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد در سطح مطلوب نيست ،تأييد شده است.
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نتیجهگیری

اکثریت جامعه مورد پژوهش میانسال هستند و این یک امتیاز مثبت تلقی میشود .چون بهنظر
میرسد افراد بهطور طبیعی در سنین باال از فعالیت چشمگیر برخوردار نیستند و در سنین
پایین هم کمبود تجربه میتواند مانع از به ثمر رسیدن فعالیتها باشد .بنابراین جامعه آماری
مورد مطالعه ما از این لحاظ در وضعیت مطلوبی قرار دارد .یافتههای پژوهش نشاندهنده آن
است که اکثر جامعه مورد پژوهش برای انجام فعالیتهای خود نیاز به جستوجو و کسب
اطالعات دارند و باتوجه به نقش کتابخانهها براي رفع نیازهای اطالعاتی آنها و نیز توجه به
این مسئله که اعضای هیئت علمی این نقش را متوسط ذکر كردهاند ،پزوهش حاضر با نتایج
معصومی ( ،)1371لیلآبادی ( ،)1372میهندوست ( ،)1376مغایرت دارد .این نتیجه نشانگر
آن است که مسئولین کتابخانهها باید با تجهیز کتابخانهها به منابع و امکانات الزم ،همراه با
نوآریهای نوین و بهکارگیری کتابداران مجرب ،نقش کتابخانه را در برآوردن نیازهای اعضای
هیئت علمی باال ببرند .براساس یافتههای بهدست آمده از پژوهش ،اعضای هیئت علمی از
مراکز استخراج و بازیابی اطالعات مورد استفاده ،بیشتر از پایگاهها و کتابخانههای دیجیتالی
و الکترونیکی استفاده میکنند كه پژوهش حاضر با پژوهش اسدی اربابی ( ،)1384ابوعدا
( )2008و اسدی ( )1388مشابه است و علت تمایل جامعه مورد پژوهش روزآمد بودن و
سهولت استفاده از این مراکز است.
بررسی یافتههای پژوهش در مورد آشنایی اعضای هیئت علمی با منابع چاپي الکترونیکی
در رشتههای پزشکی و علوم وابسته بیانگر این مطلب است که بیشترین آشنایی اعضای هیئت
علمی در مورد منابع چاپي پزشکی ،مربوط به  Index medicusاست كه این نتیجه با تحقیق
کارتیس و والر ( )1993مشابه است .همچنين بیشترین آشنایی اعضای هیئت علمی در مورد
منابع الکترونیکی پزشکی مربوط به  pubmedاست ،كه نتايج اين تحقيق با يافتههاي مطالعات
حيدري ( )1383و اسدی اربابی ( )1384كه بيشترين ميزان استفاده از بانكهاي اطالعاتي
تخصصي پزشكي را  pubmedبيان كردهاند ،مشابهت دارد .باتوجه به نظرات بیان شده توسط
جامعه مورد پژوهش و گستردگی این منابع ،میتوان دلیل استفاده کمتر از سایر منابع را عدم
آگاهی جامعه مورد پژوهش از این منابع و شیوههای استفاده از آنها دانست .بنابراین میتوان
با برگزاری کارگاههای آموزشی و آشنا كردن اعضای هیئت علمی با این منابع در جهت رفع
نیازهای اطالعاتی آنها کوشش کرد.
بررسی یافتههای پژوهش ،هدف و انگیزه از جستوجوی اطالعات را ارتقای کیفیت
تدریس و سپس روزآمد کردن اطالعات ذکر كردند که بیانگر دید علمی جامعه پژوهش به
حوزه تخصصی خود است .بنابراین تهیه منابع درسی هر رشته نیازهای اصلی جامعه مورد
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پژوهش است .نتايج اين تحقيق با نتايج میهندوست ( ،)1376رحیمی مقدم ( )1381و
اسدیاربابی ( )1384مشابه است.
مهمترین منابع الکترونیکی برای کسب اطالعات توسط جامعه مورد پژوهش کتابهای
الکترونیکی و سپس وب است که سهولت استفاده و سرعت آن میتواند از موارد مهم استفاده
از آن باشد .همچنین مهمترین منابع چاپی برای کسب اطالعات توسط جامعه مورد پژوهش
کتب تخصصی است .بنابراین الزم است کتب تخصصی تهیه شود تا اساتید بتوانند کیفیت
مطالعاتی خود را باالبرده و سطح اطالعات علمی و تخصصی دانشجویان را نيز افزایش
دهند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج قیاسی( ،)1376كاظمي ( ،)1379و ابوعدا ( )2008همسو
و هماهنگ است ،چون همه آنها معتقدند کتاب مهمترین منبع برای کسب اطالعات توسط
جامعه مورد پژوهش میباشد .موانع و مشکالت موجود جامعه مورد پژوهش در دستیابی
به اطالعات الکترونیکی مورد نیاز ،مربوط به سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای
ارسال و دریافت اطالعات است .این مطلب با تحقیق اکبرزاده ( )1383مشابه است .موانع
و مشکالت موجود جامعه مورد پژوهش در دستیابی به اطالعات چاپی مورد نیاز مربوط به
کمبود وقت ميباشد.
این تحقيق با نتايج كاظمي ( )1379و اکبرزاده ( )1383همسو و هماهنگ است .در
توجیه این مطلب میتوان گفت که اعضای هیئت علمی به دلیل مشغله زیاد ،تدریس ،حضور
در بیمارستانهای مختلف و باالخره کار در مطب با کمبود وقت مواجه هستند و میتوان برای
دستیابی به اطالعات چاپي از شیوهها و منابعی که کمتر وقتگیر باشند بهره گرفت .کمبود
کلی منابع در کتابخانه بهعنوان مشکل دوم مطرح شده است .بنابراین کتابخانه باید باتوجه به
نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی ،به تهیه منابع اقدام كند.
يشنهادات به شرح ذيل است:
 .1غني كردن منابع كتابخانه باتوجه به نياز گروههاي آموزشي و اعضاي هيئت علمي كه
بتوانند تا حد امكان بيشتر نيازهاي خود را از طريق كتابخانهها و مراكز اطالعرساني دانشگاه
تأمينكنند؛
 .2ارائه آموزشهاي الزم و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي معرفي و مشخص كردن
بانكهاي اطالعاتي تخصصي پزشكي توسط كتابداران متخصص موضوعي در كتابخانهها
بهصورت گوناگون نظير :پوستر ،بنر و یا ارائه در سايت دانشگاه علوم پزشكي يزد؛
 .3تجهيز كردن كتابخانه به امكانات جديد و فناوريهاي نوين اطالعاتي؛
 .4براي افزايش خطوط ارتباطي الزم است دانشگاه علوم پزشكي يزد از سيستمهاي
نوين اينترنت پرسرعت ( )..... ،ADSLاستفاده كند؛
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