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عامـل هـای مؤثـر بـر رفتار اطـالع یابـی علمـی اینترنتی هیـات علمـی پردیس 

کشـاورزی و منابـع طبیعی کرمانشـاه و اراک

پیام معمارباشی1، ناصر زمانی میاندشتی2 ،  فاطمه شیدایی3
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2- استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی عامـل هـای موثر بـر رفتار اطـالع یابـی علمـی از طریق اینترنـت در بیـن هیات علمـی پردیس 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه و دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی اراک انجام شـد. جامعـه آماری این 
تحقیـق پیمایشـی همـه ی اعضـای هیـات علمـی دو مرکـز آمـوزش عالـی یـاد شـده بودنـد )N=78(، و نمونـه تحقیـق شـامل 54 
نفـر از آن افـراد بـود کـه بـه صـورت تصادفـی انتخاب شـدند. بـرای جمـع آوری داده ها پرسشـنامه تحقیـق تهیه شـد. روایی آن 
توسـط گـروه تخصصـی و صاحبنظر بررسـی و تامین شـد و پایایـی آن پس از انجام یـک آزمون راهنما و محاسـبه ضریب کرونباخ 
آلفـا مـورد تاییـد قـرار گرفـت )α=0/7-0/83(. یافتـه هـا نشـان دادند کـه دو متغیر آشـنایی بـا روش هـای جسـجتوی اینترنتی 
و رضایـت منـدی از پایـگاه اینترنتـی دانشـکده در مجمـوع 64 درصـد از تغییـرات رفتـار اطـالع یابـی از طریـق شـبکه اینترنـت 
را پیـش بینـی مـی کننـد. بـر پایـه یافتـه هـا مهـم تریـن بازدارنـده هـای بهره گیـری بهینـه از اینترنـت بـه منظـور رفـع نیاز هـای 
اطالعـات علمـی عبـارت انـد از: نبـود اشـتراک دانشـگاه بـا بسـیاری از مجله هـای تخصصی مـورد نیاز و آسـان نبودن دسترسـی 
بـه اینترنـت. بـر پایـه نتایـج تحقیـق، بـه منظـور بهبـود رفتـار اطـالع یابـی هیـات علمی دانشـگاه هـا، پیشـنهاد می شـود ضمن 
تقویـت مهـارت هـای جسـتجوی اطالعـات و ارتقـاء سـواد اطالعاتـی افـراد، دسترسـی آنان بـه اینترنـت و پایگاه هـای اطالعات 

علمـی بهبـود یابد.
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مقدمه
وجـود و تولیـد حجـم زیـادی از اطالعـات در زمینـه هـای 
گوناگـون، دوران کنونـی را بـه عصـر اطالعـات تبدیـل کـرده و 
پدیـده ای بـه نـام انفجـار اطالعـات را بـه وجـود آورده اسـت. 
یکـی از مسـایل ایـن دوران، توزیـع اطالعـات بر پایـه نیازهای 
باشـد )مدنـی  از آن مـی  توانایـی اسـتفاده  و  کاربـران  واقعـی 
وهمـکاران، 1386(. هـم چنیـن ایـن انتظار به وجـود آمده که 
پژوهشـگران و مدرسـان دانسـتنی های خـود را روزآمد کرده، 
و بـه هـر ترتیب از تـوان اطالعاتی موجود چاپـی و الکترونیکی 
فنـی،  و  علمـی  رفـت هـای  پیـش  یـاری  بـه  کننـد.  اسـتفاده 
دگرگونـی هـای زیـادی در دسـتیابی بـه منابـع اطالعاتی روی 
داده اسـت و یکی از مسـیر های دسـتیابی پرشـتاب و آسان به 
اطالعـات علمـی اسـتفاده از اینترنـت و امکانـات گوناگـون آن 

میباشـد )شـعبانی نجـف آبـادی، 1385(. 
بــا  کنونــی  اطالعاتــی  هــای  جامعــه  اگــر  بنابرایــن 
ــد  ــند و نتوانن ــنا نباش ــی َآش ــالع یاب ــای اط ــول و روش ه اص
اطالعــات موجــود را بــه نحــو بهینــه ای گــردآوری، پــردازش، 
اضطــراب  دچــار  پذیرکننــد  دســترس  و  ســازماندهی، 
ــود  ــات موج ــد از اطالع ــی توانن ــد و نم ــد ش ــی خواهن اطالعات
شــناخت  بنابرایــن،   .)1386 )نویــدی،  برنــد  کافــی  بهــره 
ــش  ــا پی ــد ت ــك میکن ــا کم ــه م ــی ب ــالع یاب ــار اط ــتر از رفت بیش
رفــت هــای اطالعاتــی بیشــتری بــه دســت آیــد و ســامانه 

.)1386 )ادهمــی،  شــود  طراحــی  بهتــری  اطالعاتــی 
ماننـد  مختلفـی  هـای  جنبـه  شـامل  یابـی  اطـالع  رفتـار 
و  ماهیـت  اطالعـات،  جسـتجوی  هـای  هـدف  و  هـا  انگیـزه 
نـوع اطالعـات مـورد جسـتجو، روش هـا و ابـزار دسـتیابی بـه 
اطالعـات مـورد نیـاز مـی باشـد )اسـدی و شـریفی، 1385(. 
رفتـار اطـالع یابـی مجموعـه فعالیـت هایـی اسـت کـه فـرد بـا 
بـرای هـدف هـای  بـه جسـتجوی اطالعـات  از آن،  اسـتفاده 

فـردی و حرفـه ای خـود مـی پـردازد. 
در ایـن میـان اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه هـا از جملـه 
کسـانی هسـتند که بایسـتی بـه اطالعـات روز جهـان در زمینه 
تخصصیشـان دسترسـی کامـل داشـته باشـند، زیـرا هـر روز با 
آمـوزش و پژوهـش سـرو کار دارنـد و دیـدگاه هـای ایـن گـروه 
میتوانـد در رونـد گزینـش نـوع منابـع اطالعاتـی تاثیرگـذار و 
راه گشـا باشـد. از تاثیرگـذاری هایی کـه انتظـار مـی رود شـبکه 
نیازهـای  رفـع  در  تاثیـر  باشـد،  داشـته  برکاربـران  اینترنـت 

اطالعاتـی و فعالیت هـای پژوهشـی و بـه عبارتـی بهبـود رفتـار 
اطـالع یابـی افـراد مـی باشـد. هرچـه میـزان تأثیـر اینترنت بر 
رفـع نیازهـای اطالعاتـی بیشترباشـد، نشـانگر توفیـق نظـام و 
دلیلـی بـرای افزایش گرایـش به اسـتفاده در آینـده خواهدبود 

)حیاتـی و قمصـری، 1379(. 
ماننـد  مختلفـی  هـای  جنبـه  شـامل  یابـی  اطـالع  رفتـار 
و  ماهیـت  اطالعـات،  جسـتجوی  هـای  هـدف  و  هـا  انگیـزه 
نـوع اطالعـات مـورد جسـتجو، روش هـا و ابـزار دسـتیابی بـه 
اطالعـات مـورد نیـاز مـی باشـد )اسـدی و شـریفی، 1385(. 
مجموعـه ی فعالیت هـای انسـان در ارتباط بـا منابع اطالعاتی 
اطالعاتـی،  منابـع  شناسـایی  شـامل  اطالعاتـی  مجراهـای  و 
نیازهـای  رفـع  بـرای  آنهـا  از  اسـتفاده  و  جسـتجو  جایابـی، 

می شـود. نامیـده  اطالعاتـی  رفتـار  اطالعاتـی، 
نام  اطالعاتی  جامعه  یا  صنعتی  جامعه  عصر  که  اکنون 
شناسایی  و  یابی  اطالع  رفتار  برای  تالش  و  آگاهی  گرفته، 
به ویژه در زمینه های  یابی  بر اطالع  ارتقا عامل های موثر  و 
برای  رایانه  از  شبکه های اطالعاتی  استفاده  از جمله  جدید 
پایه  بر  باشد.  می  ونظر  بحث  مورد  بسیار  اطالعات   کسب 
بسیاری از پژوهش ها که به ویژه در دو دهه اخیر بیشتر مورد 
و  دیجیتالی  رسانی  اطالع  پایگاه های  از  استفاده  بوده  توجه 
اطالع یابی از این امکانات دارای اهمیت است. پژوهشگران 
برجسته ای از جمله آلیسون )2008( و ویلسون )2000(، بر 
اینترنت  شبکه  از  کاربران  یابی  اطالع  رفتار  واکاوی  اهمیت 
تاکید کرده اند. ژانگ )2001(، در تحقیقات خود بیان میکند 
و  تحقیقات  در  علمی  یابی  اطالع  کیفیت   عموما  امروزه  که  
دانشگاه ها  مناسب و در سطح بهینه ای نمی باشد، لذا با این 
شرایط بدون طراحی اصول کاربردی و درست برای جستجو 
و بررسی برخی از عوامل تاثیر گذار بر دسترسی به اطالعات 

کمتر امکان پذیر است. 
بررسـی رفتـار اطـالع یابی برای کسـب اطالعات  شـبکه ها 
بـا آسـان تـر کـردن جریـان مشـارکت هـا، اشـاعه ی ایـده هـا، 
دسـترس پذیـری و روزآمدسـازی اطالعات ، موجب شـده اند 
کـه کاربـران دانشـگاهی  بـه ویـژه اعضـای هیـات علمـی بـرای 
اطالعـات  روزآمدکـردن  و  آمـوزش  پژوهـش،  افـکار،  تبـادل 
خـود، بطـور گسـترده از ایـن شـبکه هـا اسـتفاده کنند. بـر این 
پایـه، محققـان بـر لـزوم تحقیقـات بـه منظـور تعییـن نیازها و 
بازدارنـده هـا، و ارایـه ی راهکارهایـی برای اسـتفاده ی بهینه 

عامل های مؤثر بر رفتار اطالع ...
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از ایـن شـبکه تأکید کرده اند )نـوروزی چالکـی، 1389(. برای 
هـر فعالیت علمی و پژوهشـی نخسـتین گام مراجعـه به منابع، 
ارزیابـی  و  پژوهـش  پیشـینه  زمینـه  در  اطالعـات  گـردآوری 
اطالعـات  رسـاندن  اسـت.  موجـود  مجراهـای  و  هـا  منبـع 
درسـت و دقیـق در زمـان مناسـب و بـه شـکل قابـل اسـتفاده 
مـی توانـد از هدر رفـت وقت و دوبـاره کاری های غیـر ضروری 

بکاهـد )معمارباشـی و زمانـی میاندشـتی، 1392(. 
اگـر موسسـه های آموزشـی عصـر کنونی بـا رفتار اطـالع یابی 
َآشـنا  رسـانی  اطـالع  روش هـای  و  اصـول  و  خـود  ذینفعـان 
ای  بهینـه  نحـو  بـه  را  موجـود  اطالعـات  نتواننـد  و  نباشـند 
گـردآوری، پـردازش، سـازماندهی،  و دسـترس پذیـر کننـد، 
از  تواننـد  نمـی  و  شـد  خواهنـد  اطالعاتـی  اضطـراب  دچـار 
اطالعـات موجـود بهـره کافی ببرنـد )نویـدی، 1386(. با توجه 
بـه اطالعـات محـدود درباره رفتـار اطـالع یابی اعضـای هیات 
علمـی کشـاورزی، در ایـن بررسـی رفتـار اطالع یابـی از طریق 
اینترنـت در میـان اعضـای هیـات علمـی پردیـس کشـاورزی و 
منابع طبیعی دانشـگاه رازی کرمانشـاه و دانشـکده کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی اراک بررسـی خواهـد شـد.
یافتـه هـای به دسـت آمـده از ایـن تحقیـق عالوه بـر امکان 
دسـتیابی به پاسـخ برخی از پرسش های اساسـی در ارتباط با 
وضعیـت یـا کیفیت کار با اینترنت توسـط اعضـای هیات علمی 
دانشـگاه هـای یاد شـده، باعث شـناخت مهم نارسـایی ها در 
اسـتفاده بهینـه از اینترنـت میشـود، و ازدسـت آوردهـای این 
تحقیـق مـی توان بـرای برنامـه ریزی هـای آتی اسـتفاده کرد، 
بـا تصمیم گیـری های به هنگام و درسـت از صـرف بودجه های 
غیـر ضـروری کاسـت، و با رفع کاسـتی هـای احتمالـی موجود 
کیفـی  سـطح  اطالعـات،  بـه  دسـتیابی  مجراهـای  بهبـود  و 

پژوهـش در آمـوزش عالـی کشـاورزی را ارتقا داد.
زمینـه  در  ایـران  در  شـده  انجـام  بررسـی  نخسـتین 
منبـع هـای اطالعاتـی و رفتـار اطـالع یابـی افـراد، بـه سـال 
1354 برمی گـردد کـه هدف آن  بررسـی شـیوه های جسـتجوی 
اطالعات و دسـتیابی بـه منابع  اطالعاتی اعضـای هیات علمی 
دانشـکده علـوم دانشـگاه تهـران بـود. ایـن تحقیـق نشـان داد 
کـه، اعضـای هیـات علمـی  بیشـتر بـرای آمـاده کـردن مطالـب 
درسـی مـورد نظر خـود از منابـع اطالعاتی  اسـتفاده می کردند 

)داورپنـاه و یمیـن فیـروز، 1384(. 
کاربـران  نگـرش  خـود  پایان نامـه  در   ،)1377( سـالجقه 

مرکـز اینترنـت دانشـگاه  علـوم پزشـکی شـیراز دربـاره شـبکه 
اینترنـت و دسـتیابی بـه اطالعـات  از طریق آن را بررسـی کرد. 
ایـن  تحقیـق نشـان داد کـه کاربـران بـه دلیـل هـای گوناگـون 
تحقیقـات  انجـام  اطالعـات،  جهانـی  نظـام  بـا  مانندآشـنایی  
شـخصی، آشـنایی بـا مجلـه هـای الکترونیکـی و پـی بـردن به 
نتایـج تحقیقـات علمـی و تجربـه دیگـران، از شـبکه اینترنـت 
اسـتفاده می کننـد. هـم چنیـن  یافته ها نشـان داد که، مشـکل 
بـزرگ کاربـران در دسـتیابی به اطالعـات، پاییـن بودن شـتاب 
و همین طـور مسـایل مالـی و اجتماعـی ا سـت. پاسـخگویان 
اسـتفاده  اینترنـت  ابـزار   ازدیگـر  بیـش  الکترونیکـی  از پسـت 
مـی کردنـد و از گروه هـای بحـث و گروه هـای  خبـری بسـیارکم 

اسـتفاده مـی  نمودنـد. 
شـعبانی و نجـف آبـادی )1385(، در پژوهشـی بـا بررسـی 
فعالیـت هـای  و  یابـی  اطـالع  رفتـار  بـر  اینترنـت  از  اسـتفاده 
پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی دریافتند که  بیشـترین شـمار 
پاسـخگویان  با انجـام فعالیت های پژوهشـی )ترجمه و تالیف 
مقالـه( مبادرت نمـوده و از بانکهـای اطالعاتی بیشـترین بهره 
را گرفتـه انـد و هـدف آنـان در  بهـره وری از اینترنـت روزآمـد 
کـردن اطالعـات تخصصصی خود بوده، و مهـم ترین بازدارنده 
اسـتفاده از اینترنـت توسـط پاسـخگویان، هزینـه هـای باالی 

اسـتفاده از آن بـوده اسـت.
یافتـه هـای آهنگـر و کشـمیری در )1387(، نشـان داد کـه 
از جسـتجوی اطالعـات  هـدف اصلـی اعضـای هیـات علمـی 
اطالعـات  روزکـردن  بـه  علمـی،  هـای  انتشـارمقاله  و  تهیـه 
بـرای  آنـان  اسـت.  تخصصـی  منابـع  وشناسـایی  تخصصـی 
رسـیدن بـه هـدف هـای مـورد نظـر از منابعـی چـون کتـاب، 
ادواری  اینترنـت، مجلـه هـا ونشـریه هـای  منابـع اطالعاتـی 
اسـتفاده میکننـد و از مهـم تریـن بازدارنـده هـای موجـود در 
مسـیر اطـالع یابـی شـتاب کـم اینترنـت، نداشـتن وقـت کافی 

وناآگاهـی از روش هـا و فرمـول هـای جسـتجو بـود. 
بررسـی رفتـار اطـالع یابـی اعضـای هیـات علمی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات نشـان داد کـه بیشـتر 
جامعـه مـورد بررسـی، روزآمـد کـردن اطالعـات را بـه منزلهی 
نخسـتین انگیـزه جسـتجوی اطالعاتـی ذکر کردند )شـعبانی و 
نجـف آبـادی، 1385(. نتایـج تحقیقات نور محمـدی)1380(، 
در ارتبـاط بـا رفتار اطـالع یابی اعضـای هیات علمی دانشـگاه 
شـاهد، بیـان کننـده آن بـود که 75 درصـد از پاسـخ دهندگان، 
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بـرای کسـب اطالعـات، از اینترنـت اسـتفاده میکنند. 
در مـورد منابع رسـمی مورد اسـتفاده اعضـای هیات علمی 
قـرار  اهمیـت  اول  درجـه  در  کتـاب  اطالعـات،  کسـب  بـرای 
مجموعـه  و  ادواری  هـای  نشـریه  آن  دنبـال  بـه  و  داشـت 
مقالـه هـای خـارج از کشـور در اهمیـت بعـدی قـرار گرفتنـد 
ترتیـب  بـه  اطالعـات  جسـتجوی  هـای  انگیـزه  تریـن  مهـم 
عبـارت بـود از تدریـس، پژوهـش و روزآمـد کـردن اطالعـات و 
انتشـار مطالـب علمـی، وکمتریـن انگیزه جسـتجوی اطالعات 
در بیـن پاسـخدهندگان مربوط به ارضای شـخصی در افزایش 
دانـش و آگاهـی شـان بـود. هـم چنیـن شـوقپور و همـکاران 
)1389(، در تحقیـق خـود در ارتبـاط بـا بررسـی رفتـار اطـالع 
یابـی هیـات علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی به این نتایج دسـت 
یافتنـد، منابـع چاپـی بیشـتر از الکترونی توجـه اعضای هیات 
علمـی دانشـگاه هـای آزاد منطقـه دو را بـه خـود جلـب کـرده 

اسـت و از آنهـا بیشـتر بهـره منـد میشـوند. 
بیشـتر   ،)1386( همـکاران  و  مدنـی  تحقیقـات  پایـه  بـر 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه آزاد واحد رودهن در اسـتفاده 
از منابـع موجـود در کتابخانـه، بـه رغـم وجـود فنـاوری هـای 
جدیـد هنـوز هـم کتـاب را بـر دیگـر منابـع اطالعاتـی ترجیـح 
میدهنـد. در ایـن میـان مقالـه ها، نشـریه هـای ادواری معتبر 
و ردیـف  بعـدی  منابـع  عنـوان  بـه  اینترنـت  و شـبکه جهانـی 
دوم بـرای کسـب اطالعـات مـورد توجـه واقـع می شـوند و این 
خـود نشـان دهنـده اهمیـت این گونـه منابـع در رفـع نیازهای 
اطالعاتـی اعضـای هیـات علمی و محققان دانشـگاهی اسـت.
درباره ی عامل های مرتبط با رفتار اطالع یابی پژوهش های 
محدودی انجام شده است )نوشین فرد، 1384(. داور پناه و 
یمین فیروز )1384(، در پژوهشی با عنوان رفتار اطالع یابی 
اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت بیان 
اینترنت در میان هیات علمی  از  یابی  می دارد، رفتار اطالع 
مهارت  ای،  رایانه  مهارت  زبانی،  مهارت  متغیرهای  از  متاثر 

علمی و پیشینه کاری می باشد. 
بــا عنــوان  نــوروزی و همــکاران )1389(، در پژوهشــی 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی ــی اعض ــالع یاب ــی رفتاراط بررس
اراك در اســتفاده از اینترنــت  بیــان مــی دارنــد،  اینترنــت  
ــد  ــی جدی ــاد، محیط ــات زی ــات و امکان ــم آوری خدم ــا فراه ب
ــه وجــود  ــران ب ــی کارب ــع نیازهــای اطالعات ــرای رف و جــذاب ب
آورده اســت و اســتفاده از ایــن خدمــات بســتگی بــه آشــنایی 

در   ،)2009( رافیــق  دارد.  اینترنــت  از  اســتفاده  مهــارت  و 
ــا عنــوان رفتاراطــالع یابــی و نیازهــای اطالعاتــی  پژوهشــی ب
اســتادان دانشــکده نســاجی پنجــاب، مهــارت ناکافــی در 
اینترنــت و شــتاب پاییــن دریافــت اطالعــات  از  اســتفاده 
یــاد  را از اصلــی تریــن مشــکل هیــات علمــی دانشــکده 
ــورد  ــی را در م ــز تحقیق ــر )1993(، نی ــد. رنک ــی دان ــده م ش
جســتجوی اطالعــات دربــاره فعالیــت هــای 31 نفــر از اعضــای 
هیــأت علمــی دانشــگاه اســتانفورد در یــک دوره 15 روزه 
ــق  ــات از طری ــم اطالع ــمت اعظ ــه آن، قس ــر پای ــام داد و ب انج
ــش  ــورد پژوه ــه م ــط جامع ــه توس ــود ک ــن میش ــی تامی منابع

ــت.  ــده اس ــازماندهی ش ــا س ــد و ی تولی
همچنیـن مشـخص شـد کـه بیـن ویژگیهـای شـخصی، نوع 
نیـاز، منابع مورد اسـتفاده و سـطوح رفع نیاز ایـن گروه ارتباط 
 ،)1392( میاندشـتی  زمانـی  و  معمارباشـی  دارد.  وجـود 
مهـم تریـن متغیرهـای موثـر بـر رفتـار اطـالع یابـی از طریـق 
اینترنـت را شـامل مهـارت هـای زبـان انگلیسـی، آشـنایی بـا 
اینترنتـی،  هـای  مهـارت  اینترنـت،  در  جسـتجو  هـای  روش 
و  آموزشـی  ی  موسسـه  اینترنتـی  پایـگاه  از  منـدی  رضایـت 

امـکان دسترسـی بـه اینترنـت معرفـی کردنـد.
بـا توجـه بـه هـدف هـای تحقیـق و متغیرهایـی که بـر رفتار 
اطـالع یابـی بـا اینترنـت تأثیرگذارنـد، چارچـوب تحقیـق بـه 

شـکل زیـر ترسـیم شـد )نـگاره 1(.

   

       
 

روش شناسی 
ایـن تحقیـق از نـوع توصیفـی مـی باشـد و با توجـه به هدف 
پژوهـش، بـا بهـره گیـری از فـن پیمایـش، داده هـای تحقیـق 

رفتاراطالع یابی 
علمی با اینترنت

امکان دسترسی به 
اینترنت

مهارت های
 اینترنتی

رضایت از وضعیت 
پایگاه  اینترنتی  

دانشکده

آشنایی با روش های 
جستجو 

مهارت های زبان 
انگلیسی

نگاره 1- چارچوب نظری تحقیق 

عامل های مؤثر بر رفتار اطالع ...
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گـردآوری شـد. نیـز تحقیـق  از نـوع تحقیقـات کاربردی اسـت 
کـه نتایـج آن قابـل اسـتفاده توسـط مسـئوالن دانشـگاه هـای 
مـورد نظـر بـرای ارتقـای رفتار اطـالع یابی بـا اینترنـت در بین 

اعضـای هیـات علمـی می باشـد. 
تـن اعضـای هیـات علمـی  جامعـه ی آمـاری تحقیـق 78 
پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه 
)63 تن( و دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعـی اراک )15 تن( 
بـود، کـه بـه دلیـل محدودیـت زمانـی، و حضـور نیافتـن و یـا 
گرایـش نداشـتن برخـی افـراد برای تکمیـل پرسشـنامه، برای 
آن گزینـش نمونـه مـورد نظـر، از روش نمونـه گیـری طبقه ای 
تصادفـی اسـتفاده شـد. طبقـه هـای نمونـه گیـری گـروه هـای 
آموزشـی بودنـد، و افـراد درون هـر طبقه به صـورت تصادفی و 

متناسـب بـا حجـم آن گزینش شـدند. 
مـورگان  و  کرجسـی  گیـری  نمونـه  جـدول  از  اسـتفاده  بـا 
)1970(، 65 نفـر از جامعـه ی آمـاری تحقیـق به عنـوان نمونه 
تعییـن شـدند. ولـی در نهایـت پـس از چندیـن بـار مراجعـه 
بـه هیـات علمـی و پیگیـری پرسشـنامه هـا تنهـا 40 مـورد از 
پرسشـنامه هـای مربـوط بـه هیـات علمـی پردیس کشـاورزی 
از  مـورد  و14  کرمانشـاه  رازی  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و 
پرسشـنامه هـای مربوط بـه هیات علمی دانشـکده کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی اراک گـردآوری شـد. 
از  توجهـی  قابـل  شـمار  نشـدن  برگشـت  بـه  توجـه  بـا 
پرسشـنامه هـای مربوط )11پرسـش نامـه تکمیل نشـده( و به 
منظـور بـاال بـردن اعتبـار نتایـج تحقیـق و قابلیـت تعمیـم آن 
بـه کل جامعـه مـورد تحقیـق، برابـر پیشـنهاد میلـر و اسـمیت 
اعضـای  بـه  مربـوط  هـای  پرسشـنامه  پاسـخهای   ،)1983(
هیـات علمـی کـه در نخسـتین مرحله توزیـع، پرسشـنامه های 
از  پـس  کـه  علمـی  هیـات  اعضـای  و  دادنـد  بازپـس  را  خـود 
پیگیـری دوبـاره پرسشـنامه های خـود را بازپس دادنـد از نظر 
متغیرهـای اصلـی تحقیـق بـا هـم مقایسـه شـدند. از آن جا که 
اینکـه تفـاوت معنـی داری بیـن پاسـخهای ایـن دوگـروه دیده 
نشـد، چنین اسـتنباط شـد که پاسـخهای دیگر اعضای هیات 
علمـی که پرسشـنامه ها را باز پس ندادند همسـان پاسـخهای 
آنانـی اسـت کـه پرسشـنامه هـا را تکمیـل کردنـد ، بنابرایـن 
نتایـج تحقیـق بـه کل اعضـای هیـات علمی دانشـکده هـا قابل 

تعمیـم مـی باشـد.
بـرای گـردآوری داده هـای کمی از پرسشـنامه ای اسـتفاده 

شـد کـه بـه صـورت حضـوری در بیـن اعضـای هیـات علمـی 
توزیـع شـد. متغیر های اصلی تحقیق هم چـون رضایت مندی از 
وضعیـت اینترنت دانشـکده، روش های جسـتجوی اینترنتی، 
مهـارت هـای اینترنتـی، مهـارت هـای زبـان انگلیسـی و رفتار 
جسـتجوی اطالعـات علمـی در اینترنـت بـا اسـتفاده از طیـف 
منظـور  ایـن  بـرای  گرفتنـد.  قـرار  سـنجش  مـورد  لیکـرت 
طیـف  از  اسـتفاده  )بـا  بسـته  پرسـش   46 بـا  ای  پرسشـنامه 

لیکـرت 5 قسـمتی( و 14 پرسـش بـاز تهیـه شـد. 
گویـه های سـنجش مهـارت هـای زبان انگلیسـی بـا اندکی 
 ،)1386( نویـدی   ،)1389( همـکاران  و  سـوختانلو  از  تغییـر 

ووسـب )2004(، و ژانـگ )2001(، گرفتـه شـد. 
بــرای طراحــی گویــه هــای مربــوط بــه آشــنایی بــا روش- 
ملکیــان  هــای  بررســی  از  اطالعــات  جســتجوی  هــای 
)1386(، ســوختانلو و همــکاران )1389(، و هــرت )1998(، 
هــای  مهــارت  ســنجش  هــای  گویــه  شــد.  اســتفاده 
از تحقیقــات ســوختانلو و  اعمــال تغییراتــی  بــا  اینترنتــی 
مهــو  و   ،)1386( هــری  و  نصیرپــور  و   ،)1389( همــکاران 
از  بخشــی  طراحــی  بــرای  و  شــد  )2003(،گرفتــه  تیبــو  و 
گویــه  هایــی کــه بــه ســنجش متغیرهــای رضایــت منــدی 
اینترنتــی  ســایت  وضعیــت  از  علمــی  هیــات  اعضــای 
دانشــکده و دسترســی داشــتن بــه اینترنــت مــی پردازنــد هــم 
از بررســی هــای ســوختانلو و همــکاران )1389(، اســتفاده شــد.                                                                                                                                 
ــات  ــنجی هی ــتفاده از نظرس ــا اس ــنامه ب ــکلی پرسش ــی ش روای
ــای  ــگاه ه ــاورزی دانش ــوزش کش ــج و آم ــش تروی ــی بخ علم

تاییــد شــد.  شــیراز و رازی کرمانشــاه 
برای تعیین اعتبار پرسشنامه در آغاز 30 پرسشنامه در بین 
رازی  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  علمی  هیئت  اعضای 
توسط  پرسشنامه  های  مولفه  اعتبار  و  شد  توزیع  کرمانشاه 
آلفای کرونباخ بین عدد α 1=  0/83 برای متغیر رفتار جستجوی 
متغیر  برای    α 2=  0/70 و  اینترنت،  در  علمی  اطالعات 

رضایت مندی از وضعیت اینترنت دانشکده به دست آمد.

یافته ها
میانگین سـنی پاسـخگویان در حدود 41 سـال بود و 57/4 
هـای آموزشـی  درصـد از آن هـا پیشـینه ی شـرکت در دوره 
اینترنـت را داشـتند. هـم چنیـن یکی از مـواردی کـه در حوزه 
اینترنـت بـر پژوهـش تاثیـر گذاشـته میـزان اسـتفاده کاربـران 
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از اینترنـت مـی باشـد. میانگیـن مـدت اسـتفاده از اینترنـت 
توسـط اعضـای هیـات علمـی 7/16 سـاعت در هفتـه بـوده و 
بیشـترین فراوانـی مرتبـط بـا مـکان اسـتفاده از اینترنـت اتاق 
در  سـاعت    6/42 میانگیـن  بـا  دانشـکده ها  در  علمـی  هیـات 

هفتـه میباشـد. 
نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیـل همبسـتگی پیرسـون بین 
متغیرهـای تحقیـق نشـان داد کـه رابطـه مثبت و معنـی داری 
.) r= 0/81، P=0/001( بیـن متغیرهـای پژوهـش وجـود دارد

متغیر

رضایت مندی از 
دانشکده وضعیتاینترنت 

آشنایی روش های جستجوی 
اینترنتی

هایاینترنتی مهارت 

مهارتهای زبان انگلیسی

رفتاراطالع یابی

میانگین
انحراف معیار

3/92
0/99
3/57
0/83
3/96
0/53
3/82
0/48
3/84
0/37

رضایت مندی از وضعیت 
اینترنت دانشکده

1

0/78

0/79

0/63

0/73

مهارت های 
اینترنتی

1

0/69

0/68

مهارت های زبان 
انگلیسی

1

0/64

رفتار اطالع یابی

1

آشنایی با روش های 
اینترنتی جستجوی 

1

0/77

0/64

0/77

جدول 1- همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق 

P=0/001

موثـر  متغیرهـای  ی  همـه  اثرگـذاری  تعییـن  منظـور  بـه 
بـر اطـالع یابـی علمـی از رگرسـیون چندگانـه بـه شـیوه گام 
یابـی  ایـن ترتیـب متغیـر اطـالع  بـه  بـه گام اسـتفاده شـد. 
علمـی بـه عنـوان متغیـر وابسـته و پنـج متغیـر مهـارت های 
اینترنتـی، رضایـت از وضعیـت پایـگاه اینترنتـی دانشـکده، 
امـکان  اینترنـت،  در  جسـتجو  هـای  روش  بـا  آشـنایی 
بـه  انگلیسـی  زبـان  هـای  اینترنـت و مهـارت  بـه  دسترسـی 
عنـوان متغیرهـای مسـتقل وارد تحلیـل رگرسـیون شـدند. 
جستجوی  روشهای  با  آشنایی  دومتغیر  ها،  یافته  پایه  بر 
اینترنتی و رضایتمندی از وضعیت اینترنت به  عنوان متغیرهای 
موثر بر اطالع یابی علمی طی دو گام وارد مدل شدند و توانستند 
کنند  تبیین  را  علمی  یابی  اطالع  تغییرات  درصد   64 حدود 
در  که  طور  همان   )R2  =0/64  ,  Sig=0/0001,  F  =202/142(
جدول 2 آمده است، در بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغیر 
روش های جستجو اطالعات در اینترنت مهم ترین متغیر است، 
و توانسته به تنهایی حدود 59 درصد از تغییرات اطالع یابی علمی 
را تبیین کند. دومین متغیر وارد شده در مدل، رضایت مندی از 
وضعیت اینترنت دانشکده است که به تنهایی 5 درصد از تغییرات 

اطالع یابی علمی را تبیین کرده است.

همـان طـور کـه در جـدول3 دیـده مـی شـود از مهـم تریـن 
مشـکالت مربـوط به دانشـکده، نداشـتن اشـتراک دانشـگاه با 
بسـیاری از مجلـه هـا و نشـریه هـای تخصصـی مـورد نیـاز بـود 
و کمتریـن مشـکل متعلـق بـه ناآشـنایی بـا چگونگـی حمایـت 
دانشـکده بـرای خریـد مقاله هـای اینترنتـی میباشـد. از دیگر 
مشـکل هـای موجـود در زمینه ی اسـتفاده بهینـه از اینترنت، 
نبـود دسترسـی آسـان بـه اینترنـت، هزینـه بـاالی اسـتفاده از 
اینترنـت در خانـه یـا کافـی نـت، فیتلـر بـودن برخی سـایتهای 
مرتبـط و کم بودن مطالب فارسـی در اینترنت بـود، و کم ترین 
مشـکل متعلـق بـه ناامنی فضـای اینترنـت به دالیـل اخالقی و 
فرهنگـی و نداشـتن تسـلط کافی به زبان انگلیسـی می باشـد.

متغیر

های  روش  با  آشنایی 
اینترنتی جستجوی 

ازوضعیت  رضایتمندی 

اینترنت دانشکده

R

0/77

0/80

R²

0/59

0/64

R²Ad

0/58

0/63

ß

0/50

0/35

t

3/89

2/71

جـدول 2- تحلیـل رگرسـیون عامـل هـای تعییـن کننـده 
رفتاراطـالع یابـی بـا شـبکه اینترنـت    

عامل های مؤثر بر رفتار اطالع ...
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مشکالت مربوط به دانشکده

نداشتن اشتراک دانشگاه در بسیاری از مجالت تخصصی مورد نیاز
سرعت پایین اینترنت

حمایت ضعیف دانشکده برای خرید مقاالت اینترنتی
نبود دسترسی به افراد فنی برای رفع پرسش های شخصی

نداشتن وقت کافی در محل کار برای جستجوی اطالعات
وجود مشکالت پرشمار فنی در رایانه ها

ناآشنایی با چگونگی حمایت دانشکده برای خرید مقاله های اینترنتی
مشکالت دیگر

نبود دسترسی آسان به اینترنت
هزینه های باالی استفاده از اینترنت در خانه یا کافی نت

فیلتر بودن برخی سایت های مرتبط
کم بودن مطالب درسی به زبان فارسی در اینترنت

مشکالت تشخیص اعتبار و درستی اطالعات اینترنتی
ناآشنایی با روش های بهینه جستجوی مطلب

نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی
ناامنی فضایی اینترنت به دالئل اخالقی و فرهنگی

فراوانی

33
28
24
18
16
15
2

37
25
22
19
15
9
5
3

درصد

80/48
68/29
58/53
43/90
39/02
36/58
4/87

88/22
55/56
48/88
42/22
33/34

20
11/1
6/67

رتبه

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

جـدول 1- رتبه بندی مشـکالت اشـاره شـده هیـات علمـی در اسـتفاده بهینـه از اینترنت برای کسـب اطالعـات علمی 
فراوانی  پایـه  بر 

بحث و نتیجه گیری
یافتـه هـای تحقیق نشـان مـی دهند که بـا توجه بـه این که 
متغیـر روش هـای جسـتجوی اطالعـات در اینترنـت توانسـته 
اسـت بـه تنهایـی بیـش تریـن درصـد تغییـرات اطـالع یابـی 
علمـی را بـه عنـوان مهـم تریـن متغیـر تبییـن کنـد. ایـن امـر 
در  الزم  هـای  مهـارت  کسـب  ضـرورت  بیانگـر  توانـد  مـی 
زمینـه روش هـای جسـتجو علمـی در اینترنـت توسـط هیـات 
علمـی  و نقـش مسـئوالن دانشـکده هـای مـورد نظـر در رفـع 
مشـکالت جامعـه مـورد نظر در این زمینه باشـد که در بررسـی 
معمارباشـی و زمانـی میاندشـتی )1392(، نیـز بـر ضـروت این 

امـر تاکید شـده اسـت. 
هـم چنیـن با توجـه به این کـه تنها بیـش از نیمـی از هیات 
علمـی مـورد نظـر )57/4 درصـد( در کالس هـای آموزشـی بـه 
طـور رسـمی شـرکت داشـته انـد و نیز بـا اسـتناد بـه تحقیقات 
تحقیقـات نـوروزی و همـکاران )1389( و رافیـق )2009(، کـه 
نیـاز بـه آموزش بیشـتر دراسـتفاده از اینترنـت را از  مهم ترین 
بـه اطالعـات توسـط  عامـل هـای مطـرح شـده در دسـتیابی 
هیـات علمـی دانسـته اند، لذا بایسـتی ایـن مهم بـرای ارتقای 
رفتـار اطـالع یابی هیات علمی بیشـتر مورد توجـه قرار بگیرد. 
هـم چنیـن اون و فنـگ )2003(، در تحقیقـی که دربـاره رفتار 
اطـالع یابـی اعضـای هیات علمی دانشـکده پزشـکی دانشـگاه 

کالیفرنیـا انجـام دادنـد، دریافتنـد کـه 66 درصد از افـراد مورد 
بررسـی نیازمنـد بـه آمـوزش بیشـتر در اطالع یابی هسـتند. 

عـالوه بـر ایـن بـر پایـه یافتـه هـا، متغیـر رضایـت منـدی از 
وضعیـت اینترنـت دانشـکده در تبیین اطالع یابـی علمی موثر 
مـی باشـد. از میـان عامل هـای تشـکیل دهنـده رضایتمندی 
بـودن  دسـترس  در  میـزان  دانشـکده،  اینترنـت  وضعیـت  از 
پایـگاه هـای علمـی و معتبر ، مناسـب بودن سـرعت اینترنت، 
از  اسـتفاده  بـرای  راهنمـا  هـای  نگاشـت  تـک  بـه  دسترسـی 
پایـگاه هـای علمـی اینترنتـی فراهـم شـده توسـط دانشـگاه ، 
برطـرف کـردن پرشـتاب و به هنگام اشـکال هـای فنـی رایانه ها 
توسـط مسـئوالن مربوطـه در دانشـکده بـه ترتیـب کـم تریـن 

میانگیـن را داشـته انـد. 
بـر پایـه نتایـج ایـن پژوهـش، عامـل آشـنایی و توانایـی در 
روش های جسـتجوی مطلب ها در شـبکه اینترنت از مهم ترین 
نکتـه هـای مورد توجه می باشـد. ایـن نتایـج در پژوهش های 
ملکیـان )1386(، نـوروزی و همـکاران )1389(، نیـز به دسـت 
آمـده بـود. مشـکل دیگرمربوط به نداشـتن اشـتراک دانشـگاه 
با بسـیاری از مجله ها و نشـریه های تخصصی مورد نیاز اسـت 
کـه بـرای رفع این مانع بایسـتی تسـهیالت ویـژه ای در اختیار 
اعضـای هیـات علمـی قـرار داد. کم بـودن شـتاب اینترنت هم 
بـه عنـوان مشـکل اعضـای جامعـه مـورد بررسـی می باشـد که 
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منجـر بـه از دسـت دادن بخـش قابل توجهـی از زمـان کاربران 
مـی شـودکه رفـع آن نیازمنـد ارتقـای تاسیسـات الکترونیکـی 
دانشـکده هـای مـورد مطالعه بـرای افزایش پهنای باند شـبکه 

می باشـد.
ایـن یافتـه هـا بـا نتایـج تحقیقـات شـعبانی و نجـف آبـادی 
از  برخـورداری  ایـن  بـر  عـالوه  دارد.  خوانـی  هـم   ،)1385(
احسـاس رضایـت در اطالع یابـی اینترنتی در کاربران، بسـیار 
ضـروری اسـت، کـه با توجـه به نتایـج بخش دیگـری از داده ها 
در مـورد ارزیابـی مهم ترین مشـکالتی که بیانگـر نبود رضایت 
منـدی در اینترنـت هسـتند، گویـه هـای شـتاب کـم اینترنت، 
دسترسـی کـم بـه سـایتهای علمـی و معتبـر،  برطـرف نکـردن 
پـر شـتاب و بـه هنـگام اشـکال های فنـی رایانـه ها و کـم بودن  
اشـتراک دانشـگاه بـا مجلـه های تخصصـی مورد نیـاز، اهمیت 

ویـژه ای دارند. 
تحقیـق نـوروزی و همـکاران  )1389(، بـا عنـوان بررسـی 
در  اراك  دانشـگاه  علمـی  هیـات  اعضـای  یابـی  رفتاراطـالع 
تریـن  مهـم  کـه  دارد  هماننـدی  نتایـج  اینترنـت  از  اسـتفاده 
مشـکالت اطـالع یابـی هیـات علمـی را ترافیك شـبکه و پایین 
بـودن شـتاب اینترنـت، نبـود امـکان دسـتیابی به اصـل مدرك 
کمیـت  و  کیفیـت  نبـودن  مناسـب  مطالـب،  کامـل  متـن  یـا 
آمـوزش  بـه  نیـاز  دانشـگاه،  افـزاری  نـرم  و  افـزاری  سـخت 
و  اعتبـار  بـه  اطمینـان  نبـود  اینترنـت،  از  بیشتردراسـتفاده 

بیـان مـی کنـد. امنیـت اطالعـات در شـبکه را 
یکـی دیگـر از موردهایـی کـه در حـوزه اینترنت بـر پژوهش 

تاثیـر گذاشـته میـزان اسـتفاده کاربـران از اینترنت می باشـد. 
اعضـای هیـات  اینترنـت توسـط  از  اسـتفاده  میانگیـن مـدت 
فراوانـی  بیشـترین  و  بـوده  هفتـه  در  سـاعت   7/16 علمـی 
مرتبـط بـا مـکان اسـتفاده از اینترنـت اتـاق هیـات علمـی در 
دانشـکده ها بـا میانگیـن 6/42 میباشـد. بر پایه دسـتاوردهای 
شـعبانی و نجـف آبـادی )1385(، میـزان اسـتفاده از اینترنـت 

در سـالهای اخیـر بـه مـرور رو بـه توسـعه بـوده اسـت. 
بین  در  اینترنت  به  آسان  دسترسی  امکان  نبود  ی  مساله 
فراوانی  با  که  دانشکده  از  خارج  های  محیط  در  علمی  هیات 
88/22  نشان داده شده ممکن است منجر به کاهش دستیابی 
کاربران در استفاده مستمر در فرآیند اطالع یابی شود که این 
نارسایی نیازمند تقویت و توسعه زیر ساخت های جدید اطالع 
رسانی و برقراری امکان استفاده از اینترنت بی سیم در اماکن 

عمومی می باشد. 
حمایـت ضعیف دانشـکده برای خرید مقاله هـای اینترنتی 
هـم کـه بـا فراوانـی53/58 نشـان داده شـده مویـد ایـن مطلـب 
بـود کـه ایـن اعضـا بـه دلیل ضعـف مالـی در خریـد مقالـه ها به 
طـور کلـی از بسـیاری تحقیقات ارزشـمند بی بهره می شـوند. 
در ایـن زمینـه مـی بایسـتی مدیریـت دانشـکده هـا عـالوه بـر 
ایجـاد تسـهیالت مالـی بـرای اشـتراک پایـگاه ها و بانـک های 
اطالعاتـی مقالـه هـا ، بـه فراهـم آوری تمهیـدات الزم بـرای 
سـامانه اطـالع رسـانی اینترنتـی در بیـن هیات علمـی اهتمام 
ورزنـد، و بـا بـه کارگیـری مدیریـت موثـر بـه ترویـج و  بهبـود 

روش هـای اطـالع یابـی نوین بپـردازد.

منبع ها
ادهمی، ا. )1386(. نگاهی بر مدل های رفتار اطالع یابی و رفتار اطالع یابی در وب. پیام کتابخانه، 3 و 4، 43-51

الکترونی موجود در کتابخانه دانشگاه  پایگاههای اطالعاتی و مجالت  نیاز سنجی  اسدی، م.، و شریفی، ش.)1385(. 
صنعتی شریف. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران. دوره ششم.شماره 3. 

آهنگر، ع.، و وزیر پور کشمیری، م. )1387(. بررسی رفتار اطالعیابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فیروز کوه. فصلنامه دانش شناسی)علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات( سال اول.)3(، 14-1.

پژوهشی  های  فعالیت  و  یابی  اطالع  رفتار  بر  اینترنت  تاثیرات  چگونگی  بررسی   .)1379( ف.  قمصری،  و  ز.،  حیاتی، 
اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، فصلنامه کتاب، 44، 78-63.

از  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  اطالعیابی  رفتار  بررسی   .)1384( و.  فیروز،   یمین  و   ،. م  داورپناه، 
اینترنت. کتابداری و اطالع رسانی. 7)2(. 45- 64.

سالجقه، م. )1377(. بررسی نگرش کاربران مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد شبکه اینترنت و دستیابی 

عامل های مؤثر بر رفتار اطالع ...



93فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 29، تابستان 93

به اطالعات از طریق آن شبکه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
سوختانلو، م.، موحدمحمدی، ح.، و رضوانفر، ا. )1389(. تحلیل رفتار جستجوی اطالعات از طریق اینترنت، از سوی 

دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ایران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1، 70-59.
آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  اطالعیابی  رفتار  بر  اینترنت  تاثیر  بررسی   .)1385( ف.  آبادی،  نجف  و  ا.،  شعبانی، 

اسالمی واحد نجف آباد. مدیریت اطالعات سالمت. 3)1(.
 ( اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  اطالعیابی  رفتار  بررسی   .)1389( م.  سلیمانی،  و  ز.،  غالمی،  و  د.،  پور،  شوق 

منطقه2(. فراسوی مدیریت. 3)12(. 206-183. 
رفع  در  دانشگاه  کتابخانههای  نقش  و  علمی  هیات  اعضای  اطالعیابی  رفتار   .)1386( ب.  ونیقی،  علیاد  و  خ.،  مدنی، 

نیازهای اطالعاتی آنان. فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی. 2)4(. 99-85.
دانشجویان  بین  در  اینترنت  از طریق  اطالع یابی تحصیلی  واکاوی  میاندشتی، ن. )1392(.  زمانی  و  معمارباشی، پ.، 

مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، علوم ترویج و آموزش کشاورزی،9، 17-2.
ملکیان، ف. )1386(. مطالعه نیازهای اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده های فوق. اطالع رسانی و کتابداری، شماره 76، 

ص 262-253.
شهید  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  اینترنت  از  اطالعات  جستجوی  رفتار  مطالعه   .)1386( ع.  هری،  و  ز.،  نصیرپور، 

بهشتی، علوم کتابداری و اطالع رسانی، 38، 40-1.
نوشین فرد، ف. )1384(. بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی، فصلنامه کتاب، 64، 52-39.

نور محمدی، ح. )1380(. بررسی رفتار اطالعیابی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در کسب اطالعات. دو ماهنامه 
علمی – پژوهشی دانشکده شاهد.9)36(. 153-149.

نوروزی، ی.، تلخانی ، م.، و علی پور، م. )1389(. بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در استفاده 
از اینترنت، علوم کتابداری و اطالع رسانی، 10، 91-81.

نوروزی چالکی، ع. )1389(. رفتارهای اطالع یابی پژوهشگران مراجعه کننده به World Wide Web، از طریق تماس با شبکه 
جهانی اینترنت مستقر در دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

نویدی، ف. )1386(. جستجوی اطالعات و تحقیق در رفتار جستجوی اطالعات در محیط های جدید جستجو، مجله 
الکترونیکی مرکز اسناد و اطالعات ایرانیان، 7، 7-1

.
Alison, j. H. (2008). Information literacy from the trenches: How do humanities and social science 

majors conduct academic research? Journal of College and Research Libraries,  1-39.
Hert, A. (1998). Strategies of Information seeking on statistical website: Theoretical and design 

implication , Proceeding  of the ASIS annual meeting , 61 st, Pittsburg, PA, October 25-29 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educa-

tional and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Meho, L.I. & Tibbo, R.H. (2003). Modeling the information seeking behavior of social scientists: 

Ellis's study revisited. Journal of the American society for Information Science and Technology, 54 (6), 
570-587

Miller L. E., & Smith, K. (1983). Handling non-response issues. Journal of Extension On-line, 
21(5). Available at: http://www.joe.org/joe/1983september/83-5-a7.pdf

Owen, D., & Fang, E. (2003). Information-seeking behavior in complementary



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 94

and alternative medicine (CAM): an online survey of faculty at a health siences campus. Available 
at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC164394/

Rafiq, M., & Ameen, k. (2009). Information Seeking Behavior and User Satisfaction of University 
Instructors. Available at: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/rafiq-ameen.htm

Renker, M. (1993). A Qualitative study of  Information  on seeking among members of an academ-
ic communityThe Library Quarterly: Information, Community, Policy

. 63(4), 487 – 507.
Wilson, T.D. (2000). Human information behavior. Informing Sciences, 3(2), 49-55.
Wooseob, J. (2004). Unbreakable ethnic bonds: Information-seeking behavior of Korean graduate 

students in the United States. Library & Information Science Research, 26, 384-400
Zhang, Y. (2001). Scholarly use of internet-based electronic recourse. Journal of the American 

Society for Information Science and Technology, 52 (8), 628-654.

عامل های مؤثر بر رفتار اطالع ...



95 JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

No:29, Summer 2014

Factors Influencing Scientific Information Seeking Behavior through  
Internet by Faculty Members of the Faculties of Agriculture and 

Natural Resources in Kermanshah and Arak Universities

P. Memarbashi1, N. Zamani- Miandashti2 , F. Sheidaei3

1- M.Sc. Graduate of Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University. 
2- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University.
3- M.Sc. Graduate Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University.

Abstract
This research aimed to investigate scientific information seeking behavior through Internet by faculty 

members of Faculties of Agriculture and Natural Resources in Kermanshah and Arak Universities. Re-
search population consisted of all 78 faculty members in the two mentioned higher educational institutions, 
and research sample consisted of 54 members who were randomly selected. Research questionnaire was 
developed to collect data. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts, and its reliabil-
ity was obtained through a pilot test and calculation of Cronbach alpha coefficient (α=0.7-0.83). Findings 
revealed that knowledge about searching methods in the Internet and satisfaction with access to the Internet 
explained 64 percent of variance in scientific information seeking through internet. Limited access to the 
academic journal collections through the university contracted services and poor access to the Internet 
were the major problems inhibiting respondents from seeking scientific information through the Internet. 
In order to improve information seeking behavior of university faculty members, their information seeking 
skills and their information literacy should be enhanced, and access to internet and scientific information 
databases should be improved.
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