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چکیده

دانـش کافـی دربـاره نیازهـای اطالعاتـی و شـناخت رفتار اطلاع یابـی کاربران در جهت توسـعه مجموعـه هـای کتابخانه ای،

و ارایـه خدمـات و تسـهیالت الزم بـرای برطـرف کـردن مؤثـر نیازهـای اطالعاتـی آنان ضروری اسـت .از ایـن رو ،هـدف کلی این

تحقیـق توصیفـی  -همبسـتگی ،تحلیـل رفتـار اطلاع یابـی آموزشـگران مرکز آمـوزش جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در زمینه

فعالیـت هـای آموزشـی -پژوهشـی بـود .ابـزار پژوهـش ،پرسشـنامه ای سـاختارمند حـاوی پرسـش هـای بسـته پاسـخ بـود کـه
روایـی و پایایـی آن بـا اسـتفاده از نظـرات متخصصـان و آزمـون آلفـای کرونبـاخ تأییـد شـد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق شـامل

همـه آموزشـگران (مدرسـان ،مربیـان و اعضـای هیئـت علمی) مرکز آموزش جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بودنـد ( )N=180که
از ایـن میـان 101 ،نفـر بـا اسـتفاده از جـدول ایسـرائیل بـه روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـه عنـوان نمونه آمـاری انتخاب شـدند

( .)n=101یافتـه هـای تحقیـق نشـان دادنـد که افزایش کارآیـی در تدریس مهم ترین انگیزه آموزشـگران از جسـتجوی اطالعات
اسـت .کتـاب هـا بـا زبـان فارسـی و محتـوای اینترنـت ،بیشـترین منبـع اطالعاتـی مـورد اسـتفاده آموزشـگران در فعالیـت های
اطلاع یابـی مربـوط بـه تدریس و تحقیق اسـت .قابلیـت اعتمادپذیری مهم ترین شـاخص آموزشـگران بـرای اسـتفاده از منابع

اطالعاتـی اسـت .بیـش از چهـار پنجم پاسـخگویان از موتور جسـتجوگر گـوگل برای جسـتجوی الکترونیکی در وب سـایت مجله

هـای تخصصـی فارسـی اسـتفاده می کردنـد .از طرفی ،سـرعت پاییـن در خطوط ارتباطـی ،پراکندگـی کتابخانه ها و دسترسـی
نداشـتن بـه متـن کامـل مقالـه هـای منـدرج در مجلـه هـای تخصصـی مهـم ترین چالـش و دشـواری آموزشـگران در جسـتجوی

اطالعـات بودنـد .نتایـج آزمـون کروسـکال والیـس نشـان دادنـد کـه تفـاوت معنـی داری بیـن آموزشـگران (مدرسـان ،مربیـان و

اعضـای هیئـت علمـی) در رابطـه بـا میـزان اسـتفاده آنـان از منابع اطالعاتـی در فعالیت هـای تدریـس و تحقیق وجود نداشـت.
کلید واژهها :اطالعات ،رفتار اطالع یابی ،آموزش -پژوهش ،مرکز آموزش جهاد کشاورزی ،استان فارس.

نویسندهی مسئول :سعید فعلی نهاوند
رایانامهsaeidfealy@yahoo.com :

دریافت 94/11/16 :پذیرش1395/3/5 :
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ر فتار اطالع یابی آموزشگران...

مقدمه

چالـش واقعـی دوران کنونـی ،تولیـد یـا ذخیـره اطالعـات

نیسـت بلکـه کسـب اطالعـات بـرای اسـتفاده از آن اسـت

(پزشـکی راد و زمانـی .)2005 ،اطالعـات ،منبـع کلیـدی در

عملیـات و مدیریـت سـازمان هـا اسـت .اطالعـات مناسـب،
موجـود و بـه هنـگام؛ بـرای عملکـرد مؤثـر در کارکردهـای

مدیریتـی ماننـد برنامه ریزی ،سـازماندهی ،رهبـری و نظارت

ضـروری اسـت .اطالعـات منبع مهمی اسـت که حرکـت ملت ها
بـه سـمت توسـعه را آسـان گـری مـی کنـد .اطالعـات ،مرکزی

برای توسـعه دانش و بسـتری بـرای نوآوری را ایجـاد می کند.

در نتیجـه ،اطالعـات بـه عنوان کاالیـی کلیدی برای پیشـرفت

جامعـه بـه شـمار مـی آید.

پیـش روی افـراد در جسـتجوی اطالعـات ،اهمیـت زیادی در
درک رفتـار اطلاع یابـی افـراد و سـازمان هـا دارند.

درك رفتـار اطلاع یابـی ،از دغدغـه هـای عمـده اطلاع

رسـانی اسـت ،زیـرا ایـن ادراك در ارایـه خدمـات بهتـر بـه
كاربـران و طراحـی نظـام هـای اطالعاتـی مناسـب نقـش

اساسـی دارد .ژانـگ ( )1998بـر این باور اسـت کـه درک کامل

نیازهـای اطالعاتـی و رفتارهـای اطلاع یابـی بسـتری را برای
ارایـه خدمـات اطالعاتـی موفـق تهیـه مـی کنـد .نورمحمـدی

( )2001نیـز بـر ایـن باور اسـت کـه آگاهـی از رفتار اطلاع یابی

کاربـران همـواره راهگشـای دسـت انـدرکاران کتابخانـه هـا و
مراکـز اطلاع رسـانی در مجموعـه سـازی و برنامه ریـزی برای

آینـده اسـت.

اسـتفاده از اطالعـات مهـم تریـن موضـوع کلیـدی عصـر

رخــش و موحــدی ( )2007اظهــار مــی دارنــد کــه بــرای

درك رفتارهـای انسـانی در دسترسـی به اطالعـات هرگز تا این

ســودمندی ایــن مراکــز ،کتابــداران بایــد کاربران را بشناســند.

اطالعـات اسـت کـه بـا رفتـار اطلاع یابـی بـرآورده مـی شـود.

انـدازه مهـم و حیاتـی نبـوده اسـت .درآینـده باید تالش شـود

نظـام هـای بازیابـی اطالعـات هوشـمند و شـهودی طراحـی

شـود تـا كاربـر را وارد تعامـل معنـادار بـا اطالعـات كنـد.

موفقیـت و نبـود موفقیـت یـك راه حل نهفتـه در فنـاوری های
جدیـد نیسـت ،بلكـه در درك نیازهـا و رفتارهای انسـان نهفته
اسـت (کالبـاخ.)2001 ،

دســتیابی موفــق بــه مراکــز اطــاع رســانی و ارتقــای

انگیــزه هــا و هــدف هــای جســتجوی اطالعــات ،ماهیــت و
نــوع اطالعــات مــورد جســتجو ،ســرانجام ،روش هــا و ابــزار

دســتیابی بــه اطالعــات و رفتــار اطــاع یابــی آنــان را بــه دقــت

بررســی کننــد .شــناخت نیازهــای اطالعاتــی و رفتــار اطــاع
یابــی کاربــران بــرای توســعه مجموعــه هــای کتابخانــه ای،

روزآمدســازی امکانــات و بهبــود خدمــات بــرای پاســخگویی

رفتـار اطالعاتـی یـک اصطلاح کلـی بـوده و شـامل روش

مؤثــر بــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران الزم و حیاتــی اســت

جسـتجو ،ارزشـیابی ،انتخـاب و از اطالعـات اسـتفاده مـی

ایـن مقالـه در پـی رفـع مسـائلی ماننـد اصلاح روش هـای

هایـی اسـت کـه افـراد نیازهـای اطالعاتـی خـود را بیـان،

کننـد .بـه عبـارت دیگـر ،رفتـار اطلاع یابـی از نظـر ماهیـت،
هدفمنـد بـوده و نتیجـه نیـاز بـرای ارضـای برخـی هـدف هـا

(طاهــر و همــکاران.)2008 ،

ارایـه خدمات در کتابخانه های خریدهای نامناسـب آموزشـی

و خدماتـی می باشـد.

اسـت .در زمـان جسـتجو ،افراد ممکن اسـت با مـردم ،نظام های

عامـل هـای مختلفـی رفتـار اطلاع یابـی افـراد یـا گروهـی

اطالعاتـی رایانـه مـدار (منابـع اطالعاتـی الکترونیـک) کنـش

بـرای شناسـایی هـدف هـای جسـتجوی اطالعـات ،محیـط

اطالعاتـی دسـتی (منابـع اطالعاتـی چاپـی) یـا نظـام هـای

متقابـل داشـته باشـند (ویلسـون .)2000 ،کاکایـی و همکاران
( )2004برایـن بـاور هسـتند کـه رفتـار اطلاع یابـی بـه

از افـراد را تعییـن مـی کننـد .بنابرایـن ،تحقیقـات مختلفـی
فعالیـت کاربـر ،مهـارت هـای کاربـر در شناسـایی اطالعـات،
داده و منابـع ترجیحـی مـورد نیاز و بازدارنده های جسـتجوی

روش هایـی اشـاره دارد کـه مـردم ،اطالعـات را جسـتجو و

اطالعـات صـورت گرفتـه اسـت .از جملـه ایـن تحقیقـات مـی

پزشـکی راد و زمانـی ( )2005بیـان مـی کننـد کـه رفتـار

در پژوهشـی بـرای بررسـی رفتارهـای اطلاع یابـی اعضـای

اطالعـات مورد جسـتجو ،روش های کسـب اطالعـات و منابع

تریـن انگیـزه هـای پاسـخگویان بـرای جسـتجوی اطالعـات؛

اسـتفاده مـی کننـد.

اطلاع یابـی دالیـل افـراد بـرای جسـتجوی اطالعـات ،انـواع

اطالعاتـی را مورد بحث قرار می دهند .همچنین ،بازدارنده های
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مهمتریـن منابـع اطالعاتـی پاسـخگویان؛ کتـاب و مجلات

جسـتجوی اطالعـات را مـی تـوان در ارتقـای کیفیـت تدریس

همچنیـن ،ارتبـاط بـا متخصصـان داخـل و خـارج از کشـور

منابـع الکترونیـک و غیرالکترونیـک بـرای کسـب اطالعـات

غیرفارسـی مـی باشـد.

و حضـور در گردهمایـی داخلـی مهـم تریـن منابـع اطالعاتـی
غیررسـمی پاسـخگویان اسـت .دردسـترس نبـودن منابـع
اطالعاتـی مـورد نیـاز در کتابخانـه ،ناآگاهـی از وجـود منابـع

و کمبـود وقـت از مهـم تریـن چالـش هـای پاسـخگویان بـرای

جسـتجوی اطالعـات اسـت .بشـیری ( )1386در پژوهشـی
بـرای بررسـی رفتارهـای اطلاع یابـی اعضـای هیئـت علمـی

سـازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی نشـان مـی دهـد
کـه مهـم تریـن انگیـزه هـای پاسـخگویان بـرای جسـتجوی

اطالعـات؛ مطالعـه و پژوهـش ،انجـام پـروژه هـای تحقیقاتـی

و روزآمدسـازی اطالعـات تخصصـی و مهـم تریـن منابـع
اطالعاتـی پاسـخگویان؛ مجلـه هـای تخصصـی ،اینترنـت و

کتـاب مـی باشـد.

و پـس از آن بـه روزرسـانی اطالعـات بیـان کـرد .مهـم تریـن
پاسـخگویان بـه ترتیـب ،کتـاب هـای الکترونیکـی ،وب هـا و

کتـب تخصصـی مـی باشـند.

شـربی ( )1392در تحقیـق خـود نشـان مـی دهـد کـه

فعالیتهـای پژوهشـی و بـه روز کـردن اطالعـات هـدف اصلی
اعضـای هیئـت علمـی در اسـتفاده از منابـع اطالعاتـی اسـت.

همچنیـن ،در بیـن انـواع منابـع اطالعاتـی ،اسـتفاده از مجلـه

هـا و دیگـر کتاب هـای الکترونیکـی بیـش از دیگر انـواع منابع
کاربـرد دارد .دسـترسپذیر نبـودن متـن کامـل خیلـی از

منابـع و همچنیـن سـرعت پاییـن اینترنـت از جملـه مهمترین
بازدارنـده هـای اعضـای هیئـت علمـی در اسـتفاده از منابـع

اطالعاتـی بیـان شـده اسـت .سـهیلی و همـکاران ( )1393نیز

در تحقیقـی ،انجـام فعالیـت هـای پژوهشـی ،روزآمـد کـردن

از طرفـی ،نتایـج تحقیـق وی نشـان مـی دهـد کـه منابـع

اطالعـات تخصصـی و ارتقـای کیفیـت آمـوزش و تدریـس را

اطالعاتی مورد اسـتفاده پاسـخگویان اسـت .آهنگر و وزیرپور

گـزارش طـرح هـای پژوهشـی ،راهنمایـی در تدویـن پایـان

اطالعاتـی بـه زبـان انگلیسـی بیشـترین نـوع زبـان منابـع

کشـمیری ( )1387در تحقیقی در دانشـگاه آزاد اسالمی واحد
فیروزکـوه نشـان دادنـد کـه هـدف اصلـی اعضای هیئـت علمی
از جسـتجوی اطالعـات تهیـه و انتشـار مقالـه هـای علمـی ،به

روز سـازی اطالعـات تخصصـی و شناسـایی منابـع تخصصـی
اسـت .آنـان بـرای رسـیدن به هـدف های یـاد شـده از منابعی

ماننـد کتـاب ،پایـگاه اینترنتی ،مجله ها و نشـریه های ادواری
اسـتفاده مـی کردنـد .مهـم تریـن بازدارنـده هـای موجـود در

مسـیر اطلاع یابـی پیوسـته ،سـرعت کـم اینترنـت ،نداشـتن
وقـت کافـی و ناآگاهـی از روش هـا و فرمـول هـای جسـتجو
است.

مهـم تریـن عامـل هـای ایجادکننـده نیـاز اطالعاتـی و تهیـه
نامـه هـای دانشـجویی و شـرکت در همایـش هـا ،سـمینارها

و کنفرانـس هـا را مهـم تریـن عامـل هـای ایجادکننـده رفتـار
اطالعاتـی اعضـای هیئـت علمـی بیـان کردنـد.

فرانسـیس ( )2005در پژوهشـی بـرای بررسـی رفتارهـای

اطلاع یابـی متخصصـان علـوم اجتماعـی دانشـگاه سـنت

آگوسـتین توباگـو نشـان مـی دهـد کـه مهـم تریـن منابـع
اطالعاتـی پاسـخگویان؛ کتـاب (بـرای تدریـس) و مجلـه های

تخصصـی (بـرای تحقیق) مـی باشـد .از طرفی ،نتایـج تحقیق
وی نشـان مـی دهـد کـه روش دسـتیابی الکترونیـک بیشـتر از

روش دسـتی مـورد اسـتفاده پاسـخگویان قـرار گرفتـه اسـت.

شـوق پـور و همـکاران ( )1389در بررسـی رفتـار اطلاع

دسترسـی نداشـتن بـه متـن كامـل مقالـه هـای منـدرج در

نشـان دادنـد کـه بیشـترین پاسـخگویان بـه صـورت حضـوری

از مهـم تریـن چالـش هـای پاسـخگویان بـرای جسـتجوی

یابـی اعضـای هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسلامی (منطقه دو)
از کتابخانـه اسـتفاده مـی کردنـد و شـمار کمـی از آنـان بـرای

دسـتیابی بـه اطالعـات از اینترنـت اسـتفاده مـی کردنـد.

همچنیـن ،کتـاب جایـگاه ویـژه ای در بیـن منابـع اطالعاتـی
داشـت .کیانـی خوزسـتانی و همـکاران ( )1391بـا بررسـی

رفتـار اطلاع یابـی اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم
پزشـکی یـزد نشـان دادنـد کـه هـدف و انگیـزه پاسـخگویان از

مجلـه هـای تخصصـی و كمبـود منابـع اطالعاتـی در كتابخانـه
اطالعـات اسـت .نـادوزی و نـادوزی ( )2008در پژوهشـی

بـرای بررسـی رفتارهـای اطلاع یابـی اعضـای هیئـت علمـی
دانشـگاه خصوصـی نیجریـه نشـان مـی دهنـد کـه مهـم تریـن

انگیـزه های پاسـخگویان برای جسـتجوی اطالعـات؛ تدریس

و تحقیـق ،خدمـات اجتماعـی و کارهـای جـاری و مهـم تریـن
منابـع اطالعاتـی پاسـخگویان؛ مـواد کتابخانـه ای ،رسـانه
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هـای چاپـی و الکترونیکـی می باشـند .ناکافی بـودن اطالعات

منابـع اطالعاتی مهـم تریـن بازدارنده های پاسـخگویان برای

اطالعاتـی و بـی صالحیتـی کارمنـدان مربوطـه از مهـم تریـن

ورا و همـکاران ( )2015در تحقیقـی در نیجریـه نشـان

موجـود در کتابخانـه ،دردسـترس نبـودن فنـاوری هـای

چالـش پاسـخگویان بـرای جسـتجوی اطالعـات اسـت.

دسترسـی بـه اطالعـات اسـت.

دادنـد کـه کتـاب هـا (چاپـی و الکترونیـک) ،مجلـه هـا (چاپـی

طاهـر و همـکاران ( )2008در پژوهشـی بـرای بررسـی

و الکترونیـک) و پایـگاه هـای اطالعاتـی مهـم تریـن منابـع

دانشـگاه پنجـاب پاکسـتان نشـان مـی دهنـد کـه مهـم تریـن

علمـی -تحقیقاتـی ،توسـعه شـخصی و امـور و فعالیـت هـای

رفتارهـای اطلاع یابـی آموزشـگران علـوم انسـانی و هنـر
انگیـزه هـای پاسـخگویان بـرای جسـتجوی اطالعـات؛

تدریـس یـا آمـاده سـازی سـخنرانی ،راهنمایی دانشـجویان و
انجـام فعالیـت هـای پژوهشـی و مهـم تریـن منابـع اطالعاتـی

پاسـخگویان؛ کتابخانـه گـروه ،کتابخانـه شـخصی و خریـد

از کتابخانـه هـا مـی باشـد .منابـع چاپـی و بـه زبـان انگلیسـی
بیشـترین نـوع منابـع اطالعاتـی مـورد اسـتفاده پاسـخگویان

را تشـکیل مـی دهنـد .دردسـترس نبـودن منابـع مـورد نیـاز،
پراکندگـی اطالعـات در منابـع و گرانی منابـع اطالعاتی از مهم
تریـن چالـش هـای پاسـخگویان بـرای جسـتجوی اطالعـات
اسـت.

اطالعاتـی اعضـای هیأت علمی هسـتند .همچنیـن ،نیازهای

جـاری مهـم تریـن نیازهـای اطالعاتـی پاسـخگویان اسـت .از
طرفـی ،پاسـخگویان بـرای کسـب اطالعـات ،بیشـتر از موتـور
جسـتجوگر گـوگل اسـتفاده مـی کردنـد .تسـهیالت ضعیـف
اینترنتـی ،مهـارت هـای ضعیـف جسـتجوگری و رایانـه ای

و کمبـود زمـان مهـم تریـن بازدارنـده هـای پاسـخگویان در

رفتـار اطلاع یابـی آنـان اسـت .حقـی و همـکاران ( )2016نیز
در تحقیقـی مشـابه مهمتریـن منابـع اطالعاتـی پاسـخگویان

را مجلـه هـای علمـی ،کتـاب هـای مرجـع ،پایـان نامـه هـای
کارشناسـی ارشـد و دکتـری ،انتشـارات دولتـی و انتشـارات

سـازمان خواروبـار و کشـاورزی (فائـو) نشـان داد .همچنیـن،

تاناسـکودی ( )2009در پژوهشـی بـرای بررسـی رفتارهای

فقـدان زمـان بـرای جسـتجوی اطالعـات ،منابـع ناکافـی در

مـی دهدکـه آمـاده سـازی سـخنرانی ،روزآمدسـازی دانـش

تریـن چالـش های پیـش روی رفتـار اطالعاتی اعضـای هیئت

اطلاع یابـی اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده قانـون نشـان

و پژوهـش ،مهـم تریـن انگیـزه هـای پاسـخگویان بـرای

جسـتجوی اطالعـات و کتـاب هـا و گـزارش هـای قانونـی مهم
تریـن منبـع اطالعاتـی پاسـخگویان مـی باشـد .از طرفـی،

پاسـخگویان مهم تریـن داده های اطالعاتـی را کتابخانه های

شـخصی و دانشـگاه بیـان کردنـد .بیشـتر پاسـخگویان بـرای
جسـتجوی اطالعـات اینترنتـی از موتـور جسـتجوگر گـوگل
اسـتفاده مـی کردنـد .کومـار و همـکاران ( )2014در بررسـی

رفتـار اطلاع یابـی اعضـای هیئـت علمی دانشـگاه کاراکشـتارا
نشـان دادنـد کـه تدریـس ،فعالیت هـای تحقیقاتـی ،آموزش،
نـگارش مقالـه ،بـه روز رسـانی اطالعـات ،سـرگرمی و انجـام

فعالیـت هـای اجرایـی مهمتریـن انگیـزه پاسـخگویان بـرای
کسـب اطالعـات اسـت.

پاسـخگویان ترجیـح مـی دادنـد کـه فعالیـت هـای اطلاع

یابـی خویـش را بیشـتر در خانـه و پـس از آن در کتابخانه گروه

آموزشـی انجـام دهنـد .کتـاب هـا و نشـریه هـای اطالعاتـی؛
مهـم تریـن منابـع اطالعاتـی پاسـخگویان اسـت .در نهایـت

اینکـه موجـود نبـودن منابـع ،پراکندگـی اطالعـات و گرانـی
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کتابخانـه و پراکندگـی اطالعـات در منابـع مختلـف را از مهـم
علمـی بیـان کردنـد.

بـا اسـتفاده از پژوهـش هـای بیـان شـده ،مـی تـوان گفـت

کـه در تحلیـل رفتـار اطلاع یابـی آموزشـگران بایـد هـدف هـا

و انگیـزه هـای آنـان از جسـتجوی اطالعـات ،میـزان اسـتفاده

آنـان از منابع اطالعاتـی در فعالیت های آموزشـی ،تحقیقاتی
و ویژگـی هـای رفتـار اطلاع یابی آنـان از جمله بازدارنـده ها و

چالـش هـای پیـش رو در رفتـار اطلاع یابـی را بررسـی کرد که
در شـکل شـماره یک نشـان داده شـده اسـت.
میزان استفاده از منابع اطالعاتی
در فعالیت های آموزشی

میزان استفاده از منابع اطالعاتی
در فعالیت های تحقیقاتی

رفتار اطالع یابی آموزشگران

هدف ها و انگیزه ها از جستجوی
اطالعاتی

ویژگی های رفتار اطالع یابی

نگاره -1چارچوب نظری تحقیق

شماره  ،36بهار 1395

پاسـخگویان توزیع گردیـد .پس از گرد آوری پرسشـنامه های

روش شناسی

یـاد شـده ،بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاری  SPSSنسـخه 14

در ایـن تحقیـق از روش توصیفـی  -همبسـتگی اسـتفاده

و آزمـون آلفـای کرونبـاخ ،ضریـب پایایـی آن  0/84بـه دسـت

شـده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق شـامل همـه

آمد.

آموزشـگران مرکـز آموزش جهاد کشـاورزی اسـتان فارس می

بـرای تحلیـل داده هـا متناسـب بـا مقیـاس متغیرهـای

باشـد ( .)N =180در ایـن تحقیـق ،بـا در نظرگرفتـن پردیـس

تحقیـق از روش هـای آمـاری ناپارامتـری (آزمـون کروسـکال

هـای مرکـز (پردیس های مرودشـت ،علـی آباد کمیـن ،جهرم

والیـس) اسـتفاده شـد.

و شـیراز) بـه عنـوان طبقه های جامعـه آمـاری ،از روش نمونه

گیـری تصادفـی طبقـه ای اسـتفاده گردیـد .حجـم نمونـه بـا

یافته ها

اسـتفاده از جـدول ایسـرائیل ( 101 )2013نفـر تعییـن شـد،

ویژگی های فردی و حرفه ای آموزشگران

سـپس نسـبت بـه بزرگی هـر طبقه ایـن نمونه بین آنها تقسـیم

بیشـتر پاسـخگویان ایـن تحقیـق را مـردان ( 99نفـر یـا 98

شـد (.)n=101

ابـزار مـورد اسـتفاده در ایـن روش بـرای گـردآوری داده

درصـد) تشـکیل مـی دادنـد کـه  75/24درصـد ( 76نفـر) آنـان

دسـته قـرار گرفتنـد کـه بـه ترتیب بـرای سـنجش انگیـزه های

نفـر) ،دکتـری تخصصـی 5/94 ،درصـد ( 6نفـر) ،دانشـجوی

دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد 13/86 ،درصد (14

هـا و اطالعـات پرسشـنامه بـود کـه پرسـش هـای آن در پنـج

دکتـری و  4/96درصـد ( 5نفـر) کارشـناس بودنـد .میانگیـن

جسـتجوی اطالعـات (طیـف لیکـرت) ،منابـع اطالعاتـی در

سـن پاسـخگویان  42سـال بـا انحـراف معیـار  7سـال اسـت

تدریـس و تحقیـق (طیـف لیکـرت) ،چالـش هـا و تنگناهـای

کـه بـه طـور میانگیـن  11سـال آن را بـه تدریس مشـغول بوده

پیـش رو در جسـتجوی اطالعات (طیف لیکـرت) ،ویژگی های

انـد .در پاسـخ به وضعیـت اسـتخدام 81/18 ،درصـد ( 82نفر)

رفتـار اطلاع یابـی ،فـردی و حرفـه ای آموزشـگران اسـتفاده

گزینـه رسـمی و  18/82درصـد ( 19نفـر) گزینـه غیررسـمی را

شـد .بـرای تعییـن روایی صـوری پرسشـنامه ،چندین نسـخه

بیـان کـرده انـد .در پاسـخ بـه نـوع سـمت 35/65 ،درصـد (36

از آن در اختیـار اسـتادان علـوم کتابـداری و ترویـج و آمـوزش

نفـر) گزینه عضـو هیئت علمـی 34/65 ،درصـد ( 35نفر) گزینه

کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مدرس قـرار داده شـد و اصالحات

مربـی و مابقـی ( 29/70درصـد یـا  30نفـر) گزینـه مـدرس را

الزم بر حسـب پیشـنهادهای آنان صورت گرفـت .برای تعیین

مشـخص نمودنـد (جـدول .)1

ضریـب پایایـی 25 ،پرسشـنامه خـارج از جامعـه آمـاری بیـن

جدول -1ویژگی های فردی و حرفه ای آموزشگران ()n=101
متغیر
سن

سابقه تدریس

جنسیت

سطح تحصیالت

سطوح متغیر

میانگین

انحراف معیار

فراوانی

درصد

-

41/97

7/36

-

-

مرد

-

-

99

98/01

-

زن

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری تخصصی
دکتری تخصصی

وضعیت استخدامی

رسمی

سمت شغلی

مدرس

11/49
-

غیررسمی

-

مربی

-

عضو هیئت علمی

-

3/67
-

-

2
5

-

1/99
4/96

76

75/24

14

13/86

19

18/82

6

82
30
35
36

5/94

81/18
29/70
34/65
35/65
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هدف ها و انگیزه های آموزشگران از جستجوی اطالعات

در ایـــن تحقیـــق بـــرای ســـنجش هـــدف و انگیـــزه هـــای

آموزشـــگران از جســـتجوی اطالعـــات از  7گویـــه اســـتفاده

جـدول -2هـدف هـا و انگیـزه هـای آموزشـگران از

جسـتجوی
محتوا

شـــد .جـــدول شـــماره ( ،)2میانگیـــن ،انحـــراف معیـــار

و اولویتبنـــدی گویههـــای انگیزشـــی آموزشـــگران از

افزایش کارآیی در تدریس
دستیابی به اطالعات تخصصی
شناسایی منابع جدید
پیشرفت کار
انتشار مطالب علمی (کتاب ،مقاله و )...
انجام پروژه های تحقیقاتی
پرکردن اوقات فراغت

جســـتجوی اطالعـــات را نشـــان میدهـــد .همـــان گونـــه كـــه
جـــدول شـــماره ( )2نشـــان میدهنـــد ،مهمتریـــن هـــدف و

انگی ــزه آموزش ــگران م ــورد بررس ــی از جس ــتجوی اطالع ــات،
بـــه ترتیـــب ،افزایـــش کارآیـــی در تدریـــس ،دســـتیابی بـــه

اطالعـــات تخصصـــی و شناســـایی منابـــع جدیـــد اســـت و

ک ــم اهمی ــت تری ــن گوی ــه از جس ــتجوی اطالع ــات ،پرک ــردن
اوقـــات فراغـــت اســـت.

اطالعـات

()n=101

میانگین

انحراف
معیار

رتبه

3/98
3/82
3/48
3/41
3/19
3/08
2/57

1/05
1/14
1/26
1/14
1/31
1/42
1/38

1
2
3
4
5
6
7

* مقیاس =1 :خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد

منابــع اطالعاتــی آموزشــگران در فعالیــت هــای مربــوط بــه

معیــار و اولویتبنــدی منابــع اطالعاتــی آموزشــگران در

در ایــن تحقیــق بــرای بررســی منابــع اطالعاتــی

در جــدول شــماره ( )3نشــان داده شــده اســت ،بیشــترین

در قالــب ســه دســته منابــع چاپــی ،الکترونیــک و غیررســمی

هــای مربــوط بــه تدریــس بــه ترتیــب ،کتــاب هــای فارســی،

تد ر یس

آموزشــگران در فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس از  18گویــه
اســتفاده شــد .جــدول شــماره ( ،)3میانگیــن ،انحــراف

فعالیــت هــای تدریــس را نشــان میدهــد .همان-گونــه

منبــع اطالعاتــی مــورد اســتفاده آموزشــگران در فعالیــت
اینترنــت ،کاتالــوگ و دفتــرک (بروشــورها) بــود.

جدول -3منابع اطالعاتی آموزشگران در فعالیت های مربوط به تدریس ()n=101
گویه ها
مواد چاپی

میانگین

انحراف معیار

رتبه

4/16

0/77

1

مواد شنیداری و دیداری (فیلم های ویدئویی ،اسالیدها و )...

3/24

1/45

4

مجله های تخصصی فارسی

3/16

1/10

6

0/99

9

1/25

11

کتاب های فارسی

کاتالوگ و بروشور (دفترک)

منابع مرجع

3/23

1/16

چکیده مقاله های کنفرانس ها و مجموعه مقاله ها

2/97

1/06

کتاب های غیرفارسی

2/90

1/05

گزارش طرح های پژوهشی
پایان نامه ها

مجله های تخصصی غیرفارسی

روزنامه ها

مواد الکترونیکی اینترنت

2/92
2/71
2/22
2/05

1/16

7
10
14
16

1/30

2/95

1/29

8

اتفاقی (در حالی که در جستجوی اطالعات دیگری هستی ،اطالعات

2/14

1/38

15

ارتباط با متخصصان خارج از کشور

1/19

1/28

17

منابع غیر رسمی ارتباط با متخصصان داخل کشور

حضور در گردهمایی های علمی داخل کشور

ارزشمندی را در زمینه دیگری پیدا می کنی)

حضور در گردهمایی های علمی خارج از کشور
* مقیاس =1 :خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد
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3/78

1/52

5

2

منابع کتابشناختی رایانه ای (مطالب موجود در دیسکت های نوری و )...

84

3/63

1/41

3

2/65

2/52

1/07

1/51
1/26

0/98

12
13

18
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منابع اطالعاتی آموزشگران در فعالیت های تحقیقاتی

فعالیــت هــای تحقیقاتــی را نشــان میدهــد .همــان گونــه كــه

در ایــن تحقیــق بــرای بررســی منابــع اطالعاتــی

یافتههــا در جــدول شــماره ( )4نشــان میدهنــد ،بیشــترین

قالــب ســه دســته منابــع چاپــی ،الکترونیــک و غیررســمی

تحقیقاتــی ،بــه ترتیــب ،اینترنــت ،مجلــه هــای تخصصــی

آموزشــگران در فعالیــت هــای تحقیقاتــی از  18گویــه در

اســتفاده شــد .جــدول شــماره ( ،)4میانگیــن ،انحــراف

معیــار و اولویتبنــدی منابــع اطالعاتــی آموزشــگران در

منبــع اطالعاتــی آموزشــگران مــورد بررســی در فعالیــت هــای
فارســی و چکیــده مقالــه هــای کنفرانــس هــا و مجموعــه مقالــه
هــا اســت.

جدول -4منابع اطالعاتی آموزشگران در فعالیت های تحقیقاتی ()n=101
گویه ها
مواد چاپی

مجله های تخصصی فارسی

میانگین

انحراف معیار

رتبه

3/39

1/29

2

3/22

1/23

4

3/08

1/50

چکیده مقاله های کنفرانس ها و مجموعه مقاله ها

3/36

کتاب های فارسی

3/17

گزارش طرح های پژوهشی

3/00

مجالت تخصصی غیرفارسی

2/62

پایان نامه ها

منابع مرجع

2/82

کتاب های غیرفارسی

1/30
1/35
1/05
1/36

3
5
6

7
9

1/48

11

1/28

14

3/78

1/47

1

3/00

1/42

8

اتفاقی (در حالی که در جستجوی اطالعات دیگری هستی ،اطالعات ارزشمندی را

1/83

1/37

15

ارتباط با متخصصان خارج از کشور

1/32

مواد شنیداری و دیداری (فیلم های ویدئویی ،اسالیدها و )...

2/53

1/60

روزنامه ها

1/68

1/24

کاتالوگ و بروشور (دفترک)

مواد الکترونیکی

اینترنت

منابع غیر رسمی

ارتباط با متخصصان داخل کشور

2/06

منابع کتابشناختی رایانه ای (مطالب موجود در دیسکت های نوری و )...

2/66

حضور در گردهمایی های علمی داخل کشور

2/54

در زمینه دیگری پیدا می کنی)

حضور در گردهمایی های علمی خارج از کشور

1/01

1/60

1/48

1/44
1/44

13
16

10
12

17
18

* مقیاس =1 :خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد

ویژگی های رفتار اطالع یابی آموزشگران

شــاخص خــود بــرای اســتفاده از منابــع اطالعاتــی را بــه

پاســخگویان بــه طــور میانگیــن 11 ،ســاعت (انحــراف

ترتیــب ،قابلیــت اعتمادپذیــری ( 32/70درصــد یــا  33نفــر)،

دادنــد .مراجعــه حضــوری بــه کتابخانــه ( 44/60درصــد یــا 45

بــودن ( 26/70درصــد یــا  27نفــر) و ســهولت اســتفاده (12/90

اطالعــات و بیشــترین فراوانــی مراجعــه آنــان بــه کتابخانــه

بیــش از چهــار پنجــم پاســخگویان از موتــور جســتجوگر

معیــار=  )7/32در هفتــه را بــه جســتجوی اطالعــات اختصــاص
نفــر) مهــم تریــن داده ارتباطــی پاســخگویان بــرای کســب
یــک تــا دو بــار در هفتــه ( 62/40درصــد یــا  63نفــر) بــود.

ســهولت دسترســی ( 27/70درصــد یــا  28نفــر) ،مربــوط

درصــد یــا  13نفــر) بیــان نمودنــد.

گــوگل ( 82/20درصــد یــا  83نفــر) و مابقی از موتور جســتجوگر

بیــش از نیمــی از پاســخگویان ( 50/50درصــد یــا 51

یاهــو ( 17/80درصــد یــا  18نفــر) بــرای جســتجوی اینترنتــی

دیــداری ،و منابــع فارســی ( 75/20درصــد یــا  76نفــر) را بــه

پاســخگویان بــه وب ســایت مجلــه هــای تخصصــی فارســی

نفــر) منابــع اطالعاتــی چاپــی را بــه الکترونیــک و شــنیداری-

منابــع انگلیســی ترجیــح دادنــد .آموزشــگران مهــم تریــن

اســتفاده نمودنــد .در جســتجوی اینترنتــی ،بیشــتر مراجعــه

( 49/50درصــد یــا  50نفــر) ،پایــگاه هــای اطالعاتــی فارســی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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ماننــد ایرانــداک و پایــگاه اطالعــات علمــی ( 19/80درصــد

نقــص در زیرســاخت هــا اشــاره دارد و باتوجــه بــه میانگیــن

( 18/80درصــد یــا  19نفــر) و پایــگاه هــای اطالعاتــی

هــا و دسترســی نداشــتن بــه متــن کامــل مقالــه هــای منــدرج

یــا  20نفــر) ،وب-ســایت مجلــه هــای تخصصــی غیرفارســی

تأثیــر بازدارندگــی در حــد زیــاد دارد .پراکندگــی کتابخانــه

غیرفارســی ماننــد ســاینس دیرکــت ( 11/90درصــد یــا )12

در مجلــه هــای تخصصــی از دیگــر تنگناهــای آموزشــگران

چالــش هــا و تنگناهــای پیــش روی آموزشــگران در

بیــان شــده انــد و باتوجــه بــه میانگیــن تأثیــر بازدارندگــی در

در مــورد چالــش هــا و تنگناهایــی کــه آموزشــگران در

یــا آمــوزش ضعیــف آنــان کــه بــه بازدارنــده هــای انســانی

بــود.

جســتجوی اطالعــات

جســتجوی اطالعــات بــا آن روبــه رو هســتند ،ســرعت پاییــن
در خطــوط ارتباطــی در اولویــت اول بیــان شــده اســت کــه بــه

در جســتجوی اطالعــات هســتند کــه در اولویــت هــای بعــدی
حــد "متوســط تــا زیــاد" دارد .صالحیــت نداشــتن کتابــداران
اشــاره دارد (میانگیــن=  )2/66اثــری بازدارنــده در حــد "کــم

تــا متوســط" داشــت (جــدول .)5

جدول -5چالش ها و تنگناهای پیش روی آموزشگران در جستجوی اطالعات ()n=101
گویه ها

میانگین

سرعت پایین خطوط ارتباطی

4/06

دسترسی نداشتن به متن کامل مقاله های مندرج در مجله های تخصصی

3/72

پراکندگی کتابخانه ها

کمبود منابع اطالعاتی در کتابخانه

موجود نبودن منابع الکترونیکی

آموزش نداشتن برای استفاده از منابع الکترونیکی

ناآگاهی از وجود منابع اطالعاتی موجود
اشتغال زیاد

نبود نرم افزارها یا سخت افزارهای آموزشی

3/70

0/87

3/46

0/95

3/30

0/94

3/15

1/01

3/23
3/11

مقدار واحد تدریس کالس ها یا فعالیت اجرایی زیاد

2/86

نداشتن زمان الزم برای تحقیق

0/98

3

3/80

بازدارنده های زبانی (بیشتر منابع اطالعاتی به زبان های غیرفارسی

نداشتن صالحیت کتابداران یا آموزش ضعیف آنان

0/98

1

0/94

3/03

هستند)

انحراف معیار

رتبه

2/97
2/66

1/01
1/06

2
4
5
6

7
8
9

3/41

10

1/11

12

1/27
1/15

11
13

* مقیاس =1 :خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد

مقایســه ویژگــی هــای فــردی و حرفــه ای آموزشــگران

در رابطــه بــا میــزان اســتفاده آنــان از منابــع اطالعاتــی در

فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس

نتیجــه گرفــت کــه بیــن وضعیــت اشــتغال و ســطح تحصیــات
آموزشــگران و میــزان اســتفاده آنهــا از منابــع اطالعاتــی

در فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس هیــچ گونــه رابطــه

نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون هــای کروســکال والیــس

معنــی داری وجــود نداشــت .همچنیــن ،نتایــج بــه دســت

( P<0/05و  )χ2=1/213و ســطح تحصیــات آموزشــگران

تفــاوت معنــی داری بیــن جنســیت ( P<0/05و )Z =-0/272

نشــان مــی دهــد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن ســمت

آمــده از آزمــون هــای مــن وایــت نــی نشــان مــی دهــد کــه

( P<0/05و  )χ2=2/783در رابطــه بــا میــزان اســتفاده آنــان

و وضعیــت اســتخدامی آموزشــگران ( P<0/05و =-1/364

وجــود نداشــت ،پــس فرضیــه صفــر پذیرفتــه شــد (جــدول

در فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس وجــود نداشــت ،پــس

از منابــع اطالعاتــی در فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس
 .)6بنابرایــن مــی تــوان بــا  95درصــد اطمینــان ،مــی تــوان

86

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

 )Zدر رابطــه بــا میــزان اســتفاده آنــان از منابــع اطالعاتــی
فرضیــه صفــر پذیرفتــه شــد (جــدول .)6
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بنابرایــن مــی تــوان بــا  95درصــد اطمینــان ،مــی تــوان

نتیجــه گرفــت کــه بیــن جنســیت و وضعیــت اســتخدامی

آموزشــگران و میــزان اســتفاده آنهــا از منابــع اطالعاتــی در

فعالیــت هــای مربــوط بــه تدریــس هیــچ گونــه رابطــه معنــی
داری وجــود نداشــت (جــدول .)6

جـدول -6مقایسـه ویژگـی هـای فـردی و حرفـه ای آموزشـگران در رابطه بـا میزان اسـتفاده آنـان از منابـع اطالعاتی
در فعالیـت های تدریـس ()n=101

سطوح متغیر

متغیر
سمت شغلی

مدرس

30

46/07

عضو هیئت علمی

36

49/60

کارشناسی ارشد

76

38/67

14

53/14

2

50/39

مربی

سطح تحصیالت

کارشناسی

35
5

دانشجوی دکتری تخصصی

6

مرد

99

دکتریتخصصی

جنسیت

فراوانی میانگین رتبه-ای

وضعیت استخدامی

زن

رسمی

غیررسمی

مقایســه ویژگــی هــای فــردی و حرفــه ای آموزشــگران

در رابطــه بــا میــزان اســتفاده آنــان از منابــع اطالعاتــی در

فعالیــت هــای مربــوط بــه تحقیــق

82
19

آزمون

سطح معنی داری

χ2=1/213

0/545

46/76

44/54

χ2=2/783

0/426

47/80
56/01

58/92
48/65

Z =-0/272

0/800

Z = -1/364

0/173

آموزشـگران رسـمی نسـبت بـه فعالیـت هـای تحقیقاتـی
آموزشـگران غیررسـمی بیشـتر اسـت (جـدول .)7

دیگــر نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون کروســکال والیــس

نتایـج بـه دسـت آمـده از آزمـون کروسـکال-والیس نشـان

نشــان مــی دهــد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن آموزشــگران

آموزشـگران در رابطـه بـا میـزان اسـتفاده آنـان از منابـع

میــزان اســتفاده آنــان از منابــع اطالعاتــی در فعالیــت هــای

مـی دهـد کـه تفـاوت معنـی داری بیـن سـطح تحصیلات

اطالعاتـی در فعالیت هـای تحقیقاتی ( P≥0/05و )χ2=3/578
وجـود داشـت .بنابرایـن بـا  95درصـد اطمینـان ،مـی تـوان
نتیجـه گرفـت که بیـن سـطح تحصیلات آموزشـگران و میزان

اسـتفاده آنهـا از منابـع اطالعاتـی در فعالیـت هـای تحقیقاتی
رابطـه معنـی داری وجـود داشـت .همچنیـن ،نتایج به دسـت

آمـده از آزمـون

مـن وایـت نـی نشـان مـی دهـد کـه تفاوت

معنـی داری بیـن وضعیـت اسـتخدامی آموزشـگران در رابطـه
بـا میـزان اسـتفاده آنـان از منابـع اطالعاتـی در فعالیـت هـای

تحقیقاتـی ( P≥0/05و  )Z =-0/868وجـود داشـت .بنابرایـن
بـا  95درصـد اطمینـان ،مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه بیـن

وضعیـت اسـتخدامی آموزشـگران و میـزان اسـتفاده آنهـا از

منابـع اطالعاتـی در فعالیـت هـای تحقیقاتـی رابطـه معنـی
داری وجـود داشـت .بدیـن معنی که فعالیت هـای تحقیقاتی

(مدرســان ،مربیــان و اعضــای هیئــت علمــی) در رابطــه بــا
تحقیقاتــی ( P<0/05و  )χ2=2/023وجــود نداشــت ،پــس

فرضیــه صفــر پذیرفتــه شــد .بنابرایــن بــا  95درصــد اطمینان،
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن وضعیــت اشــتغال

آموزشــگران و میــزان اســتفاده آنهــا از منابــع اطالعاتــی در

فعالیــت هــای تحقیقاتــی هیــچ گونــه رابطــه معنــی داری
وجــود نداشــت .همچنیــن ،نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون

مــن وایــت نــی نشــان مــی دهدکــه تفــاوت معنــی داری بیــن

جنســیت آموزشــگران در رابطــه بــا میــزان اســتفاده آنــان از
منابــع اطالعاتــی در فعالیــت هــای تحقیقاتــی ( P<0/05و

 )Z =-0/099وجــود داشــت .بنابرایــن بــا  95درصــد اطمینان،
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن جنســیت آموزشــگران و

میــزان اســتفاده آنهــا از منابــع اطالعاتــی در فعالیــت هــای

تحقیقاتــی رابطــه معنــی داری وجــود نداشــت (جــدول .)7
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جـدول 7مقایسـه ویژگـی های فـردی و حرفه ای آموزشـگران در رابطه بـا میزان اسـتفاده آنان از منابـع اطالعاتی در

فعالیت هـای تحقیقاتی ()n=101
متغیر
سمت شغلی

سطح تحصیالت

جنسیت
وضعیت استخدامی

فراوانی میانگین رتبه-ای

سطوح متغیر
مدرس

30

45/85

عضو هیئت علمی

36

51/01

کارشناسی ارشد

76

54/08

14

55/69

2

48/50

35

مربی

5

کارشناسی

دانشجوی دکتری تخصصی

6

مرد

99

دکتریتخصصی
زن

82

رسمی

19

غیررسمی

بحث و نتیجه گیری

هـدف کلـی ایـن تحقیـق ،تحلیـل رفتـار اطالع-یابـی

آموزشـگران بـود .نتایـج ایـن پژوهـش نشـان

مـی دهنـد

کـه مهـم تریـن انگیـزه آموزشـگران از جسـتجوی اطالعـات،
افزایـش کارآیـی در تدریس ،دسـتیابی به اطالعـات تخصصی

و شناسـایی منابـع جدیـد اسـت کـه بیانگـر نگـرش علمـی
پاسـخگویان بـه رشـته تخصصـی خویـش اسـت .ایـن یافتـه
بـا نتایـج پژوهـش هـای نورمحمـدی ( ،)1380یـاری زنگنـه

( ،)1384آهنگـر و وزیرپـور کشـمیری ( ،)1387تاناسـکودی
( )2009و کومـار و همـکاران ( )2014همسـویی دارد.

آزمون

سطح معنی داری

χ2=2/023

0/324

52/62

29/96

*χ2=3/578

0/046

54/43
50/54
58/45
31/72

Z=-0/099

0/831

*Z = -0/868

0/038

در مجلـه هـای تخصصـی از جملـه مهـم تریـن چالـش هـای
آموزشـگران در جسـتجوی اطالعـات هسـتند.

دیگـر نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهنـد که آموزشـگران

بـه طـور میانگیـن  11سـاعت در هفتـه را بـه جسـتجوی

اطالعـات اختصاص می دهنـد .مراجعه حضوری بـه کتابخانه
مهم-تریـن راه ارتباطـی پاسـخگویان بـرای کسـب اطالعـات

اسـت کـه بیشـترین فراوانـی مراجعه آنـان به کتابخانـه نیز یک

تـا دو بـار در هفتـه مـی باشـد .بیـش از نیمـی از پاسـخگویان

منابـع اطالعاتـی چاپـی و منابع بـا زبان فارسـی را ترجیح می
دهنـد .آموزشـگران مهـم تریـن شـاخص خـود برای اسـتفاده

از طرفـی ،بیشـترین منبـع اطالعاتـی مـورد اسـتفاده

از منابـع اطالعاتـی را بـه ترتیـب ،قابلیـت اعتمادپذیـری بیان

کاتالـوگ و دفتـرک هـا اسـت .همچنیـن ،بیشـترین منبـع

همچنیـن بیشـتر آموزشـگران از موتـور جسـتجوگر گـوگل

آموزشـگران در تدریـس ،کتـاب هـای فارسـی ،اینترنـت و
اطالعاتـی آنهـا در تحقیـق و پژوهـش ،اینترنـت ،مجلـه

هـای تخصصـی فارسـی و چکیـده مقالـه هـای کنفرانـس هـا
و مجموعـه مقـاالت اسـت کـه ایـن موضـوع گویـای از گرایـش

آنـان بـه جسـتجو و اسـتفاده از منابـع فارسـی نسـبت بـه دیگر

زبان هاسـت .فرانسـیس ( ،)2005نادوزی و نادوزی (،)2005
طاهـر و همـکاران ( ،)2008کومـار و همـکاران ( )2014و ورا و

همـکاران ( )2015نیز در تحقیق همسـان این سـؤال را مطرح
کردنـد و نتایـج مشـابه ایـن تحقیـق را بـه دسـت آوردنـد.

سـرعت پاییـن در خطـوط ارتباطـی ،پراکندگـی کتابخانـه

هـا و دسترسـی نداشـتن بـه متـن کامـل مقالـه هـای منـدرج
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مـی کنند.

بـرای جسـتجوی اینترنتـی اسـتفاده مـی کننـد (موافـق بـا
یافتـه هـای ورا و همـکاران 2015 ،و تاناسـکودی )2009 ،و

در جسـتجوی اینترنتـی نیـز ،بیشـتر مراجعـه پاسـخگویان به
وب سـایت مجلـه های تخصصی فارسـی می باشـد .از طرفی،
نتایـج بـه دسـت آمـده از آزمـون اسـتنباطی نشـان مـی دهـد

کـه بیـن میـزان اسـتفاده آموزشـگران مجتمع آموزشـی جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از منابـع اطالعاتـی در فعالیـت های
مربـوط بـه تحقیـق در رابطـه بـا وضعیـت اسـتخدامی و سـطح
تحصیلات آنـان تفـاوت معنـی داری وجـود دارد (موافـق بـا
یافتـه هـای واعظـی و نورافـروز1387 ،؛ آهنگـر و وزیرپـور

شماره  ،36بهار 1395

کشـمیری.)1387 ،

ایـن مطلـب هـم بدیهـی اسـت کـه آموزشـگران رسـمی

نسـبت بـه آموزشـگران غیررسـمی بواسـطه کسـب امتیـازات

پژوهشـی و ارتقاء شـغلی استفاده بیشـتری از منابع اطالعاتی
بـرای فعالیـت هـای تحقیقاتـی دارنـد.
پیشنهادها

• غنـی سـازی و بـه روز رسـانی منابـع کتابخانـه مانند کتاب

هـای فارسـی ،کاتالـوگ هـا و دفتـرک هـا باتوجـه بـه نیازهای
گـروه های آموزشـی پاسـخگویان؛

• ارایـه آمـوزش هـای الزم و برگـزاری کارگاه های آموزشـی

بـرای معرفـی و مشـخص کـردن بانـک هـای اطالعاتـی بـرای

دسـتیابی بـه منابـع جدیـد اطالعاتـی به آموزشـگران؛

• ایجـاد شـبکه اطلاع رسـانی و یـا اشـتراک منابـع با شـکل

گیـری تفاهـم نامـه و تدویـن قراردادهـای بیـن دانشـگاهی و

مراکـز آموزشـی و اجرایـی؛

• دسترسـی آسـان و فراگیـر مراکـز کتابخانه-ای بـه پایگاه

هـای اطالعاتی فارسـی ماننـد ایرانداک؛

• ارتقای سرعت اینترنت در مراکز دانشگاهی و آموزشی؛

• اشـتراک نشـریات ادواری معتبـر ،بـه ویژه نشـریات التین

برای مجموعـه کتابخانه.
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Abstract
Adequate knowledge about the information needs and seeking behavior of users is vital for developing library collections, services and facilities to meet their information needs effectively. So, the
purpose of this descriptive study was to investigate information-seeking behavior of educators in education-research activities. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions, which its validity and reliability was confirmed. The target population of this study consisted of
educators (including teachers, instructors and faculty members) of agricultural-jihad educational center
of Fars province (N=180) out of which, a number of 101 people were selected as statistical sample in a
stratified sampling method by using Israel’s table (n=101). The result of research indicated that improving skills of teaching was the main educators' motivation of searching information. In addition, Persian
books and internet were the main information sources using in teaching and research activities by educators, respectively. On the other hand, these results showed that the more than four fifth of respondents
was using Google explorer engine to utilize web-based Persian journals. Furthermore reliable sources
were the main criteria for using information sources. Low speed in being connected to internet, being
scattered of libraries, and lack of accessing to full text of papers in journals were three top barriers in
searching information stated by educators. Inferential results show there were statistical differences
between the educators' use amount of information sources on the research activities regarding their education level and employment status.
Index Terms: Information, Information-seeking behavior, Education-Research, Agriculture-Jihad ed-

ucational center, Fars province.
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