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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین وضعیت دانش اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. 
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق پیمایش بود. جامعه مورد نظر شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 92-1391 بود)N=250(. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر برآورد شد 
که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تایید روایی و پایایی 
آن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که میانگین نمره دانش اطالع یابی دانشجویان 7/09 با انحراف معیار 4/08  
)در مقیاس  نمره 20( بود. سطح دانش اطالع یابی 88/8 درصد پاسخگویان در حد متوسط  تا خیلی ضعیف ارزیابی شد. نتایج 
نشان داد رابطه معناداری بین میزان کار با اینترنت و دانش اطالع یابی وجود دارد و نمره دانش اطالع یابی دانشجویان شرکت 
کننده در دوره آموزشی کتابخانه و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به طور معنا داری باالتر از دانشجویان شرکت نکرده در 
دوره آموزشی و دانشجویان مقطع دکتری بود. نتیجه ی تجزیه واریانس نشان داد تفاوت معناداری بین نمره دانش اطالع یابی 

دانشجویان گرایش های مختلف  وجود ندارد. 
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مقدمه 
دانشـگاه  بـه عنـوان یـک نهـاد آموزشی-پژوهشـی و یکی از 
مهم تریـن مرکزهـای تولیـد دانـش، از جملـه بسـترهای مهـم 
میآیـد.  به شـمار  دانشـجویان  بـرای  اطالعـات  بـه  دسترسـی 
هیـات  و  دانشـجویان  فکـری  نگرانیهـای  مهم تریـن  از  یکـی 
علمـی دانشـگاه، دسترسـی به اطالعـات روز آمد و متناسـب با 
نیازهـای اطالعاتـی آنان اسـت. دسترسـی سـاده بـه اطالعات 
سـرمایه  و  انـرژی  زمـان،  هدررفـت  از  معتبـر  و  سـودمند 
جلوگیـری می کنـد و در نهایـت مسـیر موفقیـت را کوتاه تـر و 
هموارتر می سـازد و سبب سـاز رشـد و پیشـرفت در زمینه های 

علمـی و اقتصـادی میشـود. 
تغییـر و دگرگونـی های جهـان امـروزی در دو دهه ی اخیر، 
تولیـد روز افـزون حجم گسـترده اطالعـات، تغییرات پرشـتاب 
فنـاوری و انباشـت اطالعـات و دانش منجر بـه نام گذاری عصر 
جدیـد بـه عنوان عصـر اطالعات شـده اسـت. ایـن دگرگونی ها 
بـه تمرکـز  بـر آن داشـته اسـت کـه  در جهـان، دانشـگاه ها را 
بـر توسـعه دانـش اطالع یابـی دانشـجویان بـرای آماده سـازی 
سـرمایه های انسـانی بپردازنـد. نقـش اصلـی در نظـام فکری، 
دانـش و اطالعـات، مدیریـت، نوآوری و خالقیت بـر عهده این 
سـرمایه های انسـانی اسـت کـه رشـد و کارآمـدی مهارت هـای 
دسـتیابی بـه اطالعـات و اسـتفاده از اطالعـات و بـه کار گیـری 
انسـانی  سـرمایه های  ایجـاد  ضرورت هـای  جملـه  از  آن 
بود)کیخـا و همـکاران،  بـا عصـر اطالعـات خواهـد  متناسـب 

1389 ؛ چودهـوری و دیگـزل، 2011(.
از نیمـه دوم سـده بیسـتم جهـان وارد عصـر تازه ای شـد که 
دگرگونی هـای پـر شـتاب علمـی- فناوری ها عامل هـای محرکه 
ارتباطاتـی  و  اطالعاتـی  دگرگونی هـای  و   بوده انـد  آن  اصلـی 
ارزشـمندی را موجـب شـده اند. ایـن دگرگونی هـای فنـاوری 
توسـعه  و  علمـی  رشـد  در  به سـزایی  تأثیرگـذاری  اطالعـات 
کشـور ها داشـته اسـت. هـر جامعـه ای بـرای اسـتفاده از ایـن 
پیشـرو،  جامعه هـای  دیگـر  همپـای  بایـد  برتری هـا  و  منافـع 
ایـن دگرگونی هـا را در درون خـود اشـاعه دهـد تـا در نهایت به 

جامعـه ای اطالعاتـی بـدل شـود. 
از آنجـا کـه در هر نظامـی اطالعات به عنوان شـریان حیات 
آن نظـام عمـل می کنـد، چنا نچـه ایـن چنیـن دگرگونی هـا رخ 
ندهـد ،کشـور  دچـار عقـب افتادگـی خواهنـد شـد و از جهـان 
رقابتـی امـروزی حـذف می شـود. یکـی از اصلی تریـن عامل ها 

انسـانی  منابـع  یادگیرنـده،  و  اطالعاتـی  جامعـه ی  ایجـاد  در 
آن جامعـه اسـت و دانشـگاه ها از مهم تریـن نهادهـای علمـی 
بـر  نیـاز را  انسـانی مـورد  نیـروی  هسـتند کـه وظیفـه تربیـت 
عهـده دارنـد. دانشـگاه نقـش به سـزایی در تربیـت افـرادی در 
جامعـه دارد کـه بتوانند اطالعات مورد نیازشـان را با جسـتجو 
به دسـت آورده و اسـتفاده مؤثـر از آن به عمـل بیاورند )حنفی 
زاده و همکاران، 1386؛ مشـیری، 1383(، چنان چه دانشـگاه 
در اسـتفاده و به کارگیـری ایـن فناوری هـا موفـق نباشـد و تنها 
بـرای عقـب نمانـدن از جریـان حرکـت تـالش کنـد، موفـق بـه 

تربیـت منابـع انسـانی شایسـته نخواهد شـد. 
توسـعه  در  بهـره وری  افزایـش  بـرای  علمـی  محیط هـای 
ارایـه   بـه  بایـد  توانمنـد  دانش آموختـگان  تربیـت  و  دانـش 
فراهـم  بپـردازد.  دانشـجویان  نیـاز  بـا  متناسـب  برنامه هـای 
سـطح  ارتقـای  و  بهبـود  بـرای  الزم  زیر سـاخت های  سـاختن 
ارایـه  خدمـات هرچـه بیشـتر در زمینـه  رفتـار اطالع یابـی و 
اطـالع رسـانی مفیـد بـه  دانشـجویان در دانشـگاه هـا نیازمند 
و  اطالع یابـی  رفتـار  موجـود  وضعیـت  از  درسـت  شـناخت 
وضعیـت دانـش اطالع یابی آنان اسـت. با توجه بـه نبود چنین 
دانشـجویان  یابـی  اطـالع  چگونگـی  و  وضعیـت  از  شـناختی 
دانشـکده کشـاورزی در دانشـگاه زنجـان ایـن تحقیـق با هدف 
بررسـی و تبییـن دانـش اطالع یابـی دانشـجویان تحصیـالت 
تکمیلـی کشـاورزی و عامل هـای مرتبط با آن در این دانشـگاه 

بـه اجـرا در آمـد. 
تأمیـن  تنهـا  نـه  اطالعـات،  گسـترش  و  تولیـد  افزایـش 
کننـده ی انـواع نیازهای اطالعاتـی افراد نمی باشـد، بلکه واقع 
شـدن اطالعـات بـا ارزش در میان انبـوه اطالعـات و داده های 
زایـد و کـم اهمیـت، افـراد را بـا چالـش هـای فراوانـی روبـرو 
می سـازد. در چنیـن شـرایطی افـراد ناچـار می شـوند در میان 
انبـوه اطالعـات بـه اسـتخراج منابع مـورد نیاز خـود بپردازند و 
بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود وقـت زیـادی را اختصـاص دهد 
نیاز هـای  از  برخاسـته  کـه  شـوند  اطالعاتـی  مجـاری  وارد  تـا 
رفتـار  پیدایـش  بـه  منجـر  نتیجـه  در  کـه  اسـت  اطالعاتـی 
اطالع یابـی می شـود. لـذا داشـتن دانـش اطالع یابـی در رفتار 
 .)1387 )درودی،  می باشـد  کننـده  تعییـن  فـرد  اطالع یابـی 

فراینـد  در  انسـان  فعالیـت  اصلی تریـن  اطالع یابـی  رفتـار 
گـرد آوری اطالعـات و تولیـد دانـش اسـت. مارچیونینـی برای 
تأکیـد بـر اطالع یابـی بـه عنـوان یـک فراینـد اطالع یابـی، آن 
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را ایـن گونـه تعریـف می کنـد: اطالع یابـی فراینـدی اسـت کـه 
انسـان بـا توجـه بـه هدف هـای مشـخص و معلـوم تـالش بـه 
و  )شـوق  پور  می کنـد  خـود  دانـش  تکمیـل  و  وضعیـت  تغییـر 
همـکاران،1389(. از نظـر پسـیلی مهم تریـن و تاثیر گذار ترین 
عامل هـا بـر رفتـار اطالع یابـی پیشـینه، تجربـه فـرد، انگیـزه، 
تشـکیالت حرفـه ای، نظـام اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و 

سـودمندی اقتصـادی اطالعـات هسـتند. 
از نظر پسیلی، رفتار اطالع یابی به جنبه های کیفی تمرکز 
جامعه شناختی  و  روان شناختی  بنایی  زیر  عامل های  و  دارد 
همکاران،  و  دارند)کیانی خوزستانی  اساسی  نقش  آن  در 
1389(. رفتار اطالع یابی به هر گونه از رفتار های فردی اعم از 
هدف های جستجوی اطالعات، روش جستجو، نارسایی هایی 
شناسایی  نیز  و  آن  بر  مؤثر  عامل های  و  اطالعات  جستجوی 
است  شخص  اطالعاتی  نیاز های  برآورنده  که  راهکار هایی 
گفته می شود که بر خاسته از نیاز های اطالعاتی در فرد است 
)رضویه و فیاضی، 1389(. رفتار اطالع یابی شامل سه مولفه 
رفع  به کارگیری  منابع  گزینش  و  جداسازی  شناسایی،  اصلی 

نیاز های اطالعاتی است)نصیری، 1384(. 
اویل  از  اطالع یابی  رفتار  روی  بر  پژوهش های  جهان،  در 
سده بیستم، به صورت بسیار پراکنده آغاز شده است )بتس، 
بر  تحقیقات  عطف  نقطه  دوم  جهانی  جنگ  از  پس   .)2010
روی رفتار اطالع  یابی در سال 1948 بود. در آن سال کنفرانس 
ده  کرد.  برگزار  انگلستان  انجمن سلطنتی  را  اطالعات  علمی 
واشنگتن  در  اطالعات  بین المللی  کنفرانس  آن،  از  سال پس 
بود:  پرسش ها  این  به  پاسخ  آن  هدف  و  شد  برگزار  سی  دی 
چگونه ممکن است منابع اطالعاتی را به شکل سودمندی به 
اطالعات  از  متقاعد می شوند  افراد  داد؟ چگونه  ارایه  کاربران 
نخستین  ایران  در   .)2000 )ویلسون،  کنند؟  استفاه  خاصی 
پژوهش در زمینه ی بررسی رفتار اطالع یابی در گروه کتابداری 
دانشگاه تهران در سال 1354 انجام گرفت که هدف آن، بررسی 
شیوه های جستجوی اطالعات و دستیابی به منابع اطالعاتی 

در اعضای هیات علمی دانشکده علوم بود. 
ارتیاعـی و همـکاران)1390(، در تحقیقـات خـود در زمینه 
رشـته های  دانشـجویان  اطالع یابـی  سـازوکار های  بررسـی 
کشـاورزی در دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان نشـان دادند که 

سـاز و کار اطالع یابـی دانشـجویان در حـد ضعیـف می باشـد.
درزی )1390(، در تحقیقـات خود نشـان داد، دانشـجویان 

منابـع  بـه  دسـتیابی  بـرای  جسـتجو  موتورهـای  از  بیشـتر 
دانشـجویان  بیشـتر  آشـنایی  چگونگـی  می کننـد.  اسـتفاده 
بـوده اسـت. از  بـا منابـع از راه جسـتجو در سـایت کتابخانـه 
نظـر دانشـجویان میـزان پوشـش دهی موضوعـی پایگاه هـای 
دانشـگاه  اطالع رسـانی  و  دانشـگاهی  امکانـات  و  اطالعاتـی 
دارد.  قـرار  متوسـط  حـد  در  دانشـجویان  آگاه سـازی  بـرای 
بـه  خـود  تحقیقـات  در   ،)1388( همـکاران  و  مهربان جوبنـی 
در  نانـو  فنـاوری  پژوهشـگران  کـه  یافتنـد  دسـت  نتایـج  ایـن 
بیـن منابـع رسـمی اطالعـات، بیشـتر از مقاله هـا ومجله هـای 

می کننـد.  اسـتفاده  الکترونیـک 
بیـن موفقیـت پاسـخگویان در یافتـن اطالعـات از اینترنت 
بـا متغیرهـای جنـس و مقطـع/ درجـه  الکترونیکـی  و منابـع 
تحصیلـی و رشـته تحصیلـی ارتبـاط معنـاداری وجـود نـدارد. 
رفتـار  بررسـی  پژوهـش  در   )1387( همـکاران  و  آهنگـر 
اطالع یابـی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد نشـان دادند، 
بیـن متغیـر پیشـینه تدریس، مـدرک تحصیلـی و مرتبه علمی 
اعضـا بـا رفتـار اطالع یابـی آنها رابطـه معنـا داری وجـود دارد. 
نیاز های اطالعاتی  بررسی  گنجی و همکاران )1387(، در 
رازی  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  اطالع یابی  رفتار  و 
جستجوی  از  علمی  هیأت  اعضای  هدف  که،  دادند  نشان 
اطالعات، انجام کارهای پژوهشی، کسب اطالعات تخصصی و 
روز آمد سازی اطالعات و افزایش کارایی در تدریس است. در 
این بررسی سواد اطالع یابی دانشجویان دانشگاه رازی در حد 
کم و متوسط به دست آمده است. زمانی میاندشتی)1382(، 
و  مدیران  اطالع یابی  رفتار  بر  مؤثر  عامل های  بررسی  در 
کارشناسان ترویج به این نتایج دست یافت که بین پیشینه ی 
رابطه  آنان  اطالع یابی  رفتار  و  مدیران  ترویجی  فعالیت های 
با  شغلی  رضایت  میزان  بین  و  دارد  وجود  معناداری  منفی 

رفتاراطالع یابی آنان رابطه معنادار و مثبت می باشد. 
با  پایین تر  و  کارشناسی  مدرک  دارای  کارشناسان  بین 
کارشناسان دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتراز نظر رفتار 
اطالع یابی تفاوت معنا داری وجود داشت. مالیاری و همکاران 
دانشجویان  اطالع یابی  رفتار  بر  خود  تحقیقات  در   ،)2011(
کارشناسی ارشد دانشگاه مقدونیه نشان دادند که بین شرکت 
رفتار  به  مربوط  متغیر های  و  کتابخانه  آموزش  برنامه های  در 
معنا داری  رابطه  منابع  ارزیابی  معیار های  جمله  از  اطالع یابی 
بررسی های  در    ،)2013( همکاران  و  بریندسی  دارد.  وجود 

وضعیت دانش اطالع یابی  ...
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به  را  خود  وقت  بیشترین  دانشجویان  دادند،  نشان  خود 
آنان  هدف  بیشترین  می پرازند.  شخصی  اطالعات  جستجوی 
است  شخصی  اطالعات  روز رسانی  به  اطالعات  جستجوی  از 
منابع  از  استفاده  در  مردان  و  زنان  بین  معنی داری  تفاوت  و 
وجود دارد. هالدر و همکاران )2010(، در بررسی های خود در 

زمینه ی تاثیر تفاوت های جنس بر رفتار جستجوی اطالعاتی 
در سه دانشگاه در هند مشخص کردند که میان رفتار اطالع یابی 
بین دو جنسیت مرد و زن تفاوت معنا داری وجود دارد.به این 
یاد  داخلی   و  خارجی  مطالعات  و  بررسی های  پایه  بر  ترتیب 

شده، چارچوب نظری تحقیق به شکل زیر تدوین شد. 

پیشینه تحصیلی

پیشینه پژوهشی

وضعیت تحصیلی

دانش اطالع یابی مهارت های زبان ویژگی های فردی
انگلیسی و رایانه

نگاره 1 - چارچوب نظری عامل های مؤثر بر دانش اطالع یابی

عوامـل مرتبـط بـا دانـش اطـالع یابـی پنـج دسـته شـامل: 
ویژگی های فردی )سـن، جنس و وضعیت اشـتغال(، پیشـینه 
نمره هـای  معـدل  و  کارشناسـی  مقطـع  )دانشـگاه  تحصیلـی 
دوره کارشناسـی(، پیشـینه پژوهشـی )شـمار مقاله هـا، اجرا و 
همـکاری در طرح هـای پژوهشـی و تألیـف و ترجمـه کتـاب(، 
وضعیـت تحصیلـی )مقطع تحصیلی، رشـته تحصیلـی، معدل 
واحد هـای گدرانـده و نیمسـال تحصیلـی(، مهارت هـای زبـان 
انگلیسـی و رایانـه )آشـنایی بـا زبـان انگلیسـی، میـزان کار بـا 

اینترنـت و رایانـه(  را در بـر مـی گیرنـد. 

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظر رهیافـت، جزو تحقیقـات کمی، از نظر 
هـدف کاربـردی، از نظـر محـل انجـام میدانـی و از نظـر شـیوه 
تحلیـل جـزو تحقیقـات توصیفـی- همبسـتگی اسـت. متغیـر 
وابسـته در ایـن تحقیق »دانـش اطالع یابی« بود. ایـن متغیر با 
10 پرسـش چهـار گزینـه ای در زمینـه دانـش اطالع یابی مورد 
سـنجش قـرار گرفـت. هـر پرسـش دارای یک پاسـخ درسـت و 
سـه گزینـه نادرسـت بـود. بـرای هر پرسـش بـه ازای هر پاسـخ 
درسـت دو نمـره و بـه ازای پاسـخ های نادرسـت نمـره صفـر در 
نظـر گرفتـه شـد. کل نمـره دانـش اطـالع یابی هـر پاسـخگو از 
جمـع نمر هـای ده پرسـش مـورد نظـر در دامنه صفر تا بیسـت 
محاسـبه شـد. متغیرهـای مسـتقل در ایـن تحقیـق بـر پایـه 

مـدل نظـری شـامل ویژگی هـای فـردی، پیشـینه تحصیلـی، 
زبـان  مهارت هـای  و  تحصیلـی  وضعیـت  پژوهشـی،  پیشـینه 
انگلیسـی و رایانـه بودنـد. ابـزار اصلـی پژوهـش، پرسشـنامه 
محقـق سـاخت بـود که نسـخه اولیـه آن با اسـتفاده از پیشـینه 

و مـدل نظـری تحقیـق تدوین شـد. 
از نظر اعضای هیأت علمی  برای تعیین روایی پرسشنامه 
و کارشناسان  مرتبط در زمینه کشاورزی و کتابداری و اطالع 
شد.  اعمال  آنان  اصالحی  نظرهای   و  شد  استفاده  رسانی 
از  نفر   20 با  آزمون  پیش  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین  برای 
تحقیق  اصلی  نمونه  از  خارج  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد )α= 0/78(.  پس 
از تایید روایی و پایایی، پرسشنامه اصلی در دو بخش  تدوین 
حرفه ای  و  فردی  ویژگی های  سنجش  به  اول  بخش  در  شد. 
پرداخته شد و در بخش دوم دانش  اطالع یابی پاسخگویان با 

پرسش های چند گزینه ای مورد سنجش قرار گرفت. 
تحصیالت  دانشجویان  تن   250 شامل  آماری  جامعه 
تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 
92-1391 در رشته های ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی 
آب، زراعت، صنایع غذایی، خاکشناسی، باغبانی، علوم دامی 
بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر برآورد شد. 
اعضای  همه ی  اسامی  صورت  بودن  دست  در  به  توجه  با 
جامعه آماری به تفکیک رشته که از معاونت آموزشی دانشکده 
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نمونه گیری  روش  از  گیری  نمونه  برای  بود،  شده  دریافت 
طبقه ای تصادفی استفاده شد. هر کدام از گرایش ها به عنوان 
یک طبقه در نظر گرفته شد. حجم نمونه در هر طبقه )گرایش(  
هر  درون  در  شد.  تعیین  حجم  با  متناسب  انتساب  روش  به 
طبقه نمونه ها به روش تصادفی ساده گزینش شدند. تجزیه و 
تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزار SPSS  نسخه 18 انجام 
شد. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به منظور 
تجمعی،  فراوانی  فراوانی،  توصیفی  آماره   از  داده ها  تحلیل 
استنباطی  آماره های  و  معیار  انحراف  و  نما  میانگین،  درصد، 
ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین t و تحلیل 
واریانس یک سویه )F( استفاده شد. برای تعیین سطح دانش 
اطالع یابی دانشجویان مورد بررسی از روش تقسیم بر میانگین 
استفاده شده است .  در این روش  در آغاز، متغیرهای تعریف 
اندازه گیری  مقیاس های  و  شده  مقیاس  اختالف  رفع  شده 
روش  زیر،  فرمول  برابر  سپس  است.  شده  یکسان  متغیرها 
 )ISDM( ،فاصله ای انحراف معیار از میانگین سطوح سازوکار

اطالع یابی مشخص شد )قمر، 2002( :
A =: خیلی ضعیف  A< Mean– Sd 
B =  ضعیف : Mean – Sd <B <Mean 
C = متوسط  : Mean < C < Mean + Sd
D =  خوب : Mean + Sd < D

یافته ها
اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  از  آمــده  به دســت  نتایــج 
پاســخگویان،  فــردی  ویژگی هــای  بررســی  از  حاصــل 
بیشــتر  آمده اســت.  خالصــه  صــورت  بــه   1 جــدول  در 
بــه  مشــغول  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در  پاســخگویان 
بــدون شــغل هســتند. میانگیــن ســنی  بــوده و  تحصیــل 
بــود. میانیگــن معــدل  پاســخگویان، در حــدود25 ســال 
نمره هــای پاســخگویان در مقطــع کارشناســی، 16/18و بــرای 
دانشــجویان دکتــرا معــدل مقطــع کارشناسی ارشــد، 17/02 و 
ــا  ــر ب ــگام براب ــا  آن  هن ــده ت ــای گذران ــدل واحد ه ــن مع میانگی

بــود.   17/35
مختلــف  مقطع هــای  نمر ه هــای  معــدل  بــه  توجــه  بــا 
تحصیلــی  وضعیــت  دارای  پاســخگویان  گفــت  می تــوان 
بوده انــد.  موفــق  تحصیلــی  زمینــه  در  و  بــوده  مناســبی 
حــدود 10 درصــد از افــراد، تنهــا از دانشــگاه های غیــر دولتــی 
اغلــب  و  شــده اند  آموختــه  دانــش  کارشناســی  مقطــع  در 
پاســخگویان در مقطــع کارشناســی، در دانشــگاه  های دولتــی 
افــراد در  از  باالیــی  تحصیــل کرده انــد. هم چنیــن درصــد 
ــا  ــه شــرکت کرده اند.مــدت زمــان کار ب دوره آموزشــی کتابخان
ــور  ــه ط ــخگویان در روز ب ــرای پاس ــت ب ــا اینترن ــه و کار ب رایان
میانگیــن بــه ترتیــب در حــدود 6/5 ســاعت و 4/5 ســاعت بــود. 

متغیر

جنس

تحصیلی مقطع 

وضعیت اشتغال

دانشگاه مقطع قبلی

شرکت در دوره آموشی 
کتابخانه

سطح

مرد
زن

دکترا
کارشناسی ارشد

تمام وقت
نیمه وقت

بیکار

دولتی
آزاد و پیام نور

بله
خیر

فراوانی

44
36

8
72

9
13
58

71
9

69
11

نما

مرد

کارشناسی ارشد

بیکار

دولتی

بله

 درصد

55
45

10
90

11/25
16/25
72/5

88/75
11/25

86/24
13/75

جدول 1- توزیع دانشجویان مورد مطالعه بر پایه ویژگی های فردی 

اطالع یابی  دانش  نمره  میانگین  که  داد  نشان  نتایج 
پاسخگویان 7/09 با انحراف معیار 4/08 در مقیاس نمره صفر 

تا 20 می باشد. پاسخگویان بر حسب نمره دانش اطالع یابی 
در چهار سطح )جدول 2( طبقه بندی شدند. 

وضعیت دانش اطالع یابی  ...
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داده هـای جـدول 2 نشـان می دهـد کـه دانـش اطالع یابـی 
46/3 درصـد از پاسـخگویان در حـد ضعیـف و خیلـی ضعیـف 

می باشـد و تنهـا 11/3 درصـد از آنـان در حـد مطلـوب از نظـر 
دارنـد. قـرار  رفتار اطالع یابـی  وضعیـت 

بـرای سـنجش ارتبـاط بیـن متغیر هـای مسـتقل و سـطح 
اسـتفاده  پیرسـون  همبسـتگی  ضریـب  از  اطالع یابـی  دانـش 
شـد کـه از بیـن متغیرهـای مـورد بررسـی، تنهـا رابطـه بیـن 
میـزان کار بـا اینترنت در شـبانه روز با دانـش اطالع یابی رابطه 

.)r=0/28,   P=%1( معنـا داری داشـت
مختلــف  گروه هــای  اطالع یابــی  دانــش  مقایســه  بــرای 
از آزمــون t بــرای دو گــروه مســتقل و F بــرای چنــد گــروه 

اســتفاده شــد.

وضعیت

خیلی ضعیف
ضعیف

متوسط 
خوب

فراوانی

10
27
46
9

درصد فراوانی

12/5
33/8
42/5
11/3

فراوانی انباشته

12/5
46/3
88/8
100

جدول 2- جدول توزیع فراوانی متغیر دانش اطالع یابی 
پاسخگویان 

متغیر

شرکت دوره آموزشی 
کتابخانه

تحصیلی مقطع 

جنسیت

سطح

بله
خیر

کارشناسی ارشد
دکترا

زن
مرد

شمار

64
10

71
8

33
40

انحراف معیار

3/99
2/27

4/55
3/85

4/99
3/02

t

3/04

2/28

-1/16

سطح معنی داری

0/00

0/02

0/24

میانگین

7/59
3/64

10/00
6/65

7/65
6/50

جدول 3- مقایسه میانگین دانش اطالعاتی در گروه های مستقل 

دانـش  نمـره ی  کـه  می دهنـد  نشـان   3 جـدول  داده هـای 
آموزشـی  دوره  در  کننـده  شـرکت  دانشـجویان  اطالع یابـی 
کتابخانه به طور معناداری باالتر از دانشـجویان شـرکت نکرده 
در آن می باشـد و نمـره دانـش اطالع یابـی دانشـجویان مقطـع 
کارشناسـی ارشـد بـه طـور معنـاداری بیشـتر از دانشـجویان 

می باشـد.  دکتـری 
نمـره دانـش اطالع یابـی دانشـجویان بـر پایـه گرایش هـای 
محـل  دانشـگاه  و  اشـتغال  وضعیـت  کشـاورزی،  گوناگـون 
تحصیـل در مقطـع کارشناسـی، اختـالف معنی داری نداشـت 

و از ایـن نظـر تفـاوت نداشـتند. 

بحث ونتیجه گیری
سـطح  کـه  اسـت  آن  از  گویـای  پژوهـش  ایـن  یافته هـای 
دانـش اطالع یابـی 46/3 درصـد پاسـخگویان در حـد ضعیـف 
و خیلـی ضعیـف اسـت و تنهـا 11/3 درصـد در حـد مطلوبـی 
از وضعیـت اطالع یابـی قـرار دارنـد. از آنجـا کـه دانشـجویان 
دانـش اطالع یابـی خـود را در رفتـار اطالع یابی بـروز می دهد، 

دانشـجویان تحصیالت تکمیلی دانشـکده کشـاورزی دانشگاه 
زنجـان در حـد مطلوبـی از اطالع یابـی قـرار ندارنـد. گنجـی و 
هماننـدی  نتیجـه  نیـز  رازی  دانشـگاه  در   )1387( همـکاران 
در  می شـود  پیشـنهاد  زمینـه  ایـن  در  انـد.  کـرده  گـزارش  را 
دانشـگاه و مرکزهـای آموزشـی در زمینـه ارتقای سـطح دانش 
آموزشـی   کارگاه هـای  و  برنامه هـا  دانشـجویان  یابـی  اطـالع 

مؤثـری برگـزار شـوند.
پیرسون  همبستگی  ضریب  از  آمده  دست  به  نتایج 
زبان  با  آشنایی  میزان  بین  معناداری  ارتباط  که  داد  نشان 
انگلیسی، معدل مقطع کارشناسی، معدل واحد های گذرانده 
شاکری  نتایج   با  که  ندارد  وجود  یابی  اطالع  دانش  سطح  و 
همکاران)1388(،  و  جوبنی  مهربان  همکاران)1391(،  و 
ارتیاعی )1390( هم سو بود، اما با نتایج برتندسی و همکاران 
نتایج  این  بود.  مغایر   )2010( همکاران  و  هالدر  و   )2013(
یا  دانشجویان)موفقیت  تحصیلی  وضعیت  که  می دهند  نشان 
با پرورش رفتار اطالع یابی ندارد. به  نبود موفقیت( رابطه ای 
طور احتمال برنامه های آموزشی به این مهارت نپرداخته اند. 
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درس های  برنامه ریزان  و  متخصصان  می شود  پیشنهاد  لذا 
کردن  اضافه  با  و  کرده  نظر  تجدید  حیطه  این  در  دانشگاهی 
مختلف  گرایش های  در  امر  این  با  مرتبط  درسی  واحدهای 
به  دستیابی  در  دانشجویان  توانایی های  پرورش  و  ارتقا  در 

اطالعات و استفاده کارا از این اطالعات، اقدام کنند. 
با توجه به این که رابطه معناداری بین میزان کار با اینترنت 
و دانش اطالع یابی وجود داشد و از سویی پاسخگویان زمان 
محیط  در  )به ویژه  رایانه  با  کار  صرف  شبانه روز  در  را  زیادی 
اینترنت( می کنند، این موضوع را می توان نشان از باال نبودن 
اینترنت  نیاز در  توانایی دانشجویان در کسب اطالعات مورد 
اینترنتی  محیط  در  زیادی  زمان  صرف  به  منجر  که  دانست، 
و  رایانه ای  امکانات  که  است  مطلب  این  گویای  و  می شود 
زیادی  اهمیت  می تواند  دانشگاهی  سایت های  در  اینترنتی 
باشد.  داشته  دانشجویان  اطالع یابی  دانش  سطح  ارتقای  در 
امکانات  وضعیت  دانشجویان،  دانش  سطح  بردن  باال  برای 
آنان  توسط  اینترنت   از  استفاده  و  دانشگاهی  سایت های 
توسعه و بهبود یابد، برای این کار بهتر است تشکیل دوره ها 
و کارگاه های آموزشی و الزام شرکت دانشجویان در دوره های 

کار با رایانه و آشنایی با اینترنت تأکید شود. 
 نتیجـه مقایسـه میانگیـن دانـش اطالع یابـی نشـانگر بـاال 
بودن سـطح دانش دانشـجویان شـرکت کننده در دوره آموزشی 
کتابخانه به نسـبت دانشـجویان شـرکت نکرده در این دوره بود. 
درزی )1390(، آهنگـر و همـکاران )1387(، مهربـان جوبنـی 
ارتیاعـی  و همـکاران)2010(،  ،مالیـاری  و همـکاران)1388( 
)1390( و زمانـی میاندشـتی)1382( نیـز بـه نتیجـه مشـابهی 

دسـت یافتنـد. این نتیجه نشـان می دهد که شـرکت در دوره- 
هـای آشـنایی بـا خدمـات کتابخانـه نتایـج قابـل مالحظـه ای 
در رشـد دانـش اطـالع یابـی دانشـجویان دارد. لـذا پیشـنهاد 
می شـود دوره های آموزشـی جسـتجوی اطالعات و آشنایی با 
چگونگـی اطالع یابی در نیم سـال اول  ورود دانشـجویان برگزار 
شـود و به شـرکت دانشـجویان در ایـن دوره ها نیز تاکید شـود. 
نتیجـه مقایسـه دانـش دانشـجویان مقطـع ارشـد و دکتری 
نشـان داد بـر خـالف انتظـار معمول، سـطح دانـش اطالع یابی 
از  پایین تـر  معنـا داری  طـور  بـه  دکتـری  مقطـع  دانشـجویان 
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد قـرار داشـت. شـاید دلیـل این 
امـر بـاال بـودن سـن دانشـجویان مقطـع دکتـری و فاصلـه  بین 
ورود  و  ارشـد  کارشناسـی  از مقطـع  آموختگـی  دانـش  زمـان 
بـه مقطـع دکتـری اسـت. فـارغ از دلیـل ایـن امـر، پیشـنهاد 
می شـود شـرکت دانشـجویان مقطـع دکتـری نیـز در دوره های 
دوره هـای  در  حضـور  و  شـود  اجبـاری  کتابخانـه  آموزشـی 
آموزشـی کتابخانـه یکی از شـرط های دانش آموختگی باشـد. 
ایـن دوره هـا  برایـن، ارتبـاط معنـی دار شـرکت در  فـزون 
کارگاه هـا محتـوای  کـه  نشـان می دهـد  بـا دانـش اطالع یابـی 
مناسـبی داشته و چنانچه در شـمار بیشتری از این کارگاه های 
در  دانشـجویان  موفقیـت  سـبب  شـوند،  شـرکت  آموزشـی 
اطالع یابـی بیشـتر خواهـد شـد. بنابرایـن الزم اسـت شـرکت 
و  ارشـد  دانشـجویان  بـرای  کتابخانـه  آموزشـی  در دوره هـای 
دکتـری اجبـاری شـده و ارایـه گواهـی شـرکت در ایـن دوره هـا 
)پروپـوزال(  موضـوع  پیشـنهاد  تصویـب  بـرای  الزم  شـرط 

پایان نامـه آنـان در نظـر گرفتـه شـود.
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Abstract
The purpose of this study was measuring information seeking knowledge of agricultural graduate 

students and corresponding factors in Zanjan University. Survey methodology was implemented in this 
applied research. The statistical population consisted of graduate students in the College of Agriculture, 
University of Zanjan in 2012-2013 (N= 250). The sample size was estimated by using Cochran's formu-
la (n=80).  Samples were selected by stratified random method. The research tool was a questionnaire. 
Validity of the instrument was confirmed by a panel of faculty members and information science ex-
perts. Results showed that the mean score of information seeking knowledge of respondents was 7.09 
on a scale of 0-20. Information seeking knowledge score of 88.8% of respondents was assessed as mod-
erate to very poor. There was a significant relationship between internet use and information seeking 
knowledge. Seeking knowledge score of students participated in a library tour, was significantly higher 
than the students not participated in the tour. Analysis of variance showed that there was no significant 
difference between the seeking knowledge scores of students with different majors.  
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