بررسی رفتارهای اطالعیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور جهرم
لم بیوانتن



دریافت1933/41/14 :
پذیرش1933/43/16 :

چکیده
در ارن ژه

رفدار ای اعاعراب الضای یأ

لم .دانشها یاح نتر موک .جروح مترد بورس قوار گوفده است ارن ژه

به رهش ی.ارش ه اد نتع هتصیه است جامعۀ اماری ژه
لمت کا بتدش هع اد جامعۀ اماری رهش ن.تنهگیوی ال.ا نش

الضای یأ

لم .دانشها یاحنتر موک .جروح م باشن که به

است هع اد الضای یأ

که ص درص انرا به وسشنامه اسخ داد ان بوای هج.ره ه هتمیل داد ا اد نوح اف.ار اس
نشاش د ن

ندارج به دست ام

شخص است بیشدورن اعالا
ش

ارن است که

اعالا

مشکا

است بین می.اش سالا

رشده ای فن ه مرن س با بی

در بین الضای یأ

 موب گوه لما اعالا

لم ، .رهدام کودش اعالا
اد منابع فارس ه هوج.ه

انرا نبتد منابع کاف در کدابخانه است ه کدابخانه به لنتاش مر.دورن منبع کسب

مطااعه افواد در عت

هده ه رشده ای هتصیم انرا رابطه معناداری ه جتد دارد ه

اد  33سالت مطااعه در هده بیشدورن سالا

مطااعه را به ختد اخدصاص داد ان

واژههای الیدی :اعالا  ،اعاعراب  ،نیاد اعالاه  ،جسدجتی اعالا  ،مرار

ه دان

اس اس ه اکسل اسدهاد ش

است

مترد اسدهاد اناش موبتط به رشده هخصص انرا بتد ه منابع الهین بی

مترد اسدهاد ق وار م گیون ل.
لنتاش ش

ف اد جسدجتی اعالا

لم .در دماش اجوای ژه

 14نهو بتد

ای اعاعراب .

شناس  ،دانشها یاح نتر ،صن هق سد  1698 -39193هرواش ،ارواش ( biranvand@pnu.ac.irنترسن

مسئت )
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اعالا

مقدمه
انساش ا در دنیار دن گ مر کننر کره م.مرت اد رر
ناشناخده م باش ه به منظتر اف.ار
ارن ر

اگا

خرتد نسربت بره

ا ه درک جراش یوامتن نیادمن اعالرا

بوای به دست اهردش اعالا

برتد ه

ناگ.رو اد اعراعرراب

اعاعراب ختد مسدم.ح فواگیوی مرار

رای

سردن

مرترد نظرو

ا ،ن.ارهنامه را ه چکیر نامره را ه

ه ارائه به متقع اش است ،شناخت نیاد ای اعالاه جامعۀ
 ،رهشرای دسدیاب به اعالا

که هتسط انرا به

کار م رهد ،بسیار مرا است هتجه به نیاد ای اعالاه
شناخت رفدار ای اعاعراب
را بوای ترار

الضای یأ

لم.

نظاح اعاعرسان

ه

م هتان
در مواک.

امتدش لاا فوا ا م اهرد ه با شناخت کاف اد منابع مترد
نیاد اد صوف بتدجه ای متجتد در متل ای غیو ضوهر ی ه

سررپس نظرراح ررای ااکدوهنیکر نظیررو ارهررا ررای اعالرراه
رو چره مرؤثوهو ه

هریه منابع که مواجعین ک.دوی را دارد ختدداری ن.تد ه در

هتسعه رافدن با ظرتر شبکه ای یتسرده

لتض منابع هریه شتد که بیشدورن مواجعه را داشده باش در

ه نیر.

ض.ن با داشدن شناخت کاف اد رفدار ای اعاع راب انرا،

کدابشناخد ه ه.اح مدن به منظتر دسدوس
سورعدو به اعالا

رساات و موک .اعاعرسان در دسدوس قوار دادش اعالا

بسدو مناسب

است ب رن هوهیب ابد ا ،نظاح ای ذخیو ه بادرراب اعالرا
نتشداری مانن کدابشناس

رفدار ای اعاعراب منجو م شتد اد انجا که

اسدهاد کنن

ا ه داشدن اب.ار رای

خاص به منظتر جسدجت ه دسدوس به اعالرا

فود را در مجوای دسدیاب به اعالا

که به ی ار

قوار م د

ه فناهری درسکرای فشود  ،ذخیو ه بادراب اعالرا

اخذ هص.ی.ا

هتای ه نشو منابع اعالاه لم .ه فنر در قاارب درجیدرا

خ ما

بتجتد ام .

درست در دمینه ارائه درست ه به متقع

را بالث م شتد

در گذشرردهای نرره چنرر اش دهر کدابرر اراش ه مدخصصرراش
اعرراعرسرران هنرررا قشرروی اد جامعررۀ بتدن ر کرره دان ر
مرار

ه

تعاریف

الدح بوای جسردجت در اررن منرابع را داشردن بره اررن

بوخ

فوارن  ،اعاع رراب سرند اعراق مر شرتد هار برا ظررتر
هب ،هعرر اد بسرریار

ارندونررت ه گسرردوش شرربکه جررران

هاژ ای کاربودی در حتد اعاعراب

قس.ت هشورح م شتن ها ی
در گا

در ارن

اد وداخدن به ندارج ژه

هاضح ه رهشن نسبت به ارن مباحث داشده باشیا

درادی اد اسدهاد کنن گاش اد خانره ه ررا مترل کرار خرتد بره
هنرار بره جسردجت ه بادرراب اعالرا
اد داشرردن دانرر
بادراب اعالا
ی ار
لصو اعالا

وداخدنر ه نراگ.رو

دربررار اصررت ه مرارهرررای جسرردجت ه
بتدن .

ارن حجا لظیا اعالاه
هب رل ن.تد ه ر

دهراش معاصو را به
را به هجتد

انهجار دان

رهش ای اعاعراب اَشنا نباشن ه ندتانن اعالا
به نتت مطمتب گوداهری ،ودادش ،سادمان

متجتد را
 ،ه دسدوس

ذرو ن.ارن دچار اضطواب اعالاه ختا ن ش ه ن .هتانن
متجتد برو ای ببون رک اد مشکا

هتدرع نامناسب اعالا
اسدهاد کنن
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فوارن ی است کره اد نیراد اعالراه اغراد شر

ه عر

مواحم اسناد ه منابع اعالاه با اسردهاد اد اسردواهژی رای

اهرد است ،بنابوارن اگو جتامع اعالاه معاصو با اصت ه

اد اعالا

اطالعیابی

معین مترد جسدجت قوار گوفده ،اعالا
اسدخواج بادبین ه بورس ش

مرترد نیراد رس اد

ه در نرارت اعالرا

مرترد

نظرو بادرراب مر شرتن ه بره حرل مسرئمه منجرو ختا ر
ش (.نتر ی)3174 ،
ا چنین اعاع راب ااهتررد .است موحمه به موحمه که
مسیوی را اد بیاش درختاست به س.ت دررافت اسخ ع

دهراش ما

م کن ه در ارن میاش میانج ای کاهش با هج.ره ،هتمیل،

بو اساس نیاد ای اعالاه جامعۀ

هصهیه ،هتسعه ،هب رل ه هوج.ه درهن اد ا ه ندارج در به ندیجه

اد کدابخانه ا ه مواک .اعاعرسان است نیاد به

رسی ش کاهش سرا مؤثوی دارن (ممک )3174 ،
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مطااعه رفدار کاهشهواش در فوارن اعاع راب ه در هعامرل

مسد یا ه با ک.ک رک میانج در رهش غیو مسد یا کاربو به

با متیط ای اعالاه را رفدار اعاعراب م گترنر در رفدرار

رک هعامل با نظاح اعاعرسان م رس که حاصل .ا نه

اعاعراب چهتنه جسدجت ،ج.عاهری ه بادراب اعالرا

بین کاربو -هاسط( کداب ار) -نظاح اعالاه م باش (نتر ی،

در متیط رای اعالراه گتنراگتش ه رفدار رای کراربواش در

)3176

مترد بورس قوار م گیود .

هعامل با نظاح ای بادراب اعالا

رفدار اعاعراب در حتد لمتح مخدمف اد ج.مه کدابر اری ه
مترد بورس قروار مر -

اعاعرسان  ،رهانشناس ه ارهباعا

ای اعاعراب شامل مرار
ه هباد اعالا

اارف .مررار
مررار

ای بادراب  ،اردراب ،

م باشن .

رای بادرراب :شرناخت منرابع اعالراه ،

ج مرار

:دان

ای اردراب

فومت بن ی ستا به دباش نظاح مترد نظو
 -جسدجت در نظاح اعالاه ه بادراب اعالا

اندخاب ه اردراب

:مرار

ای سادمان
 ،مرار

مترد نظو

اد نظو قابمیت اع.یناش ،ذروش

متدتا ،اردش اعالاه  ،ه سرتات اسدهاد
 -ارائه اعالا

در اسدواهژی اعالا

اد کداب ا ه نشورا

ارها ای ااکدوهنیک ه یتسده ه )

 -اردراب منابع بادراب ش

ن.ارهنامه ا ه چکی نامه ا
اعالا  ،مرار

اد جسدجت بوای هعیین ح هد نیاد اعالاه

 -اندخاب اسدواهژی جسدجت بو اساس نتع نظاح اعالاه ه

در اسردواهژی رای جسردجت ه هرتاش اسردهاد اد

ب مرار

 بیاش نیاد اعالاه هتسط کاربو -هبیین دامنه منابع اعالاه در دسدوس(منابع کدابخانه ای،

 -3-3مهارتهای اطالعیابی
سادمان

م باش :
 -مصاحبه ی

گیود(نتر ی)3174 ،
مرار

به عتر کم اسردواهژی رفدرار اعراعرراب بره شروح ذررل

در رادداشت بوداری

در ذخیو سادی فودی

به کاربو به منظتر اردراب

 -گوداهری اعالا

هتسط کاربو

 -حل مسئمه ه بوعوف ش ش نیاد اعالاه

اعالا
ای هباد اعالا

د مرار

:هتانار لم .نترس
ا ستاد اعالاه م گترن .اد

به مج.تله ارن مرار

در گا ک.یده ستاد اعالاه انج.ن کداب اراش اراال
ستاد اعالاه

روش تحقیق

شامل هتانار

مدت ؛

هشخیص نیاد اعالاه ،

هتصیه

رهش ژه

ی.ارش است ه با هتجه به ارنکه

ندارج حاصل اد اش قابل ارائه ه ال.ا در جامعۀ مترد نظو
م باش اد نتع کاربودی م باش

هتانار جاراب  ،دسدوس  ،اردراب ه اسدهاد مؤثو اد اعالا
مترد نیاد م باش .

بیان مسئله

کسان که به مرار

ای اعاعراب دست رافده باشن در

جسدجتی مسد ل اعالا

هتان.ن ختا ن بتد ه م هتانن

انجاح ارن ژه

به منظتر به دستاهری شناخد
الضای یأ

رفدار ای اعاعراب

نیاد ای اعالاه ختد را به راحد بوعوف ن.ارن (داهر نا ،

موک .جروح صتر

)06 ،3170

ارن دمینه به ارائه خ ما
دادش اعالا

استراتژی رفتار اطالعیابی
فوارن اعاعراب
صتر

به ده صتر

لم.

اد

دانشها یاحنتر

گوفده ها بدتاش با داشدن شناخت کاف در
به انرا وداخت در دسدوس قوار

مترد نیاد در دماش مناسب ه با کا

.رنه-

ای م.بتر م هتان مواک .اعاعرسان را به س.ت بادد
انجاح م گیود ،ااف :به

مسد یا ه هتسط ختد کاربو ب :به صتر

غیو

مناسبهو ه سوهرسد

بردو ر ن.تش شتد با داشدن شناخت

کاف اد چهتنه دسدیاب به اعالا

هتسط الضای یأ
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ه در ندیجه باال بودش

لم .م هتاش به اره ای کیه خ ما

دست رافت

کیهیت امتدش در سطح نظاح امتدش لاا

ا .یت متضتع حاضو ه شناخت اد رفدار ای اعاعراب
الضای یأ
خ ما

م هتان را هشای مسئتاین در ارائه

لم.

اعاعرسان در ارن مترد باش

جامعۀ اماری رهش ن.تنه گیوی ال.ا نش
الضای یأ

است در مترد وس

4

اس اس ه اکسل اسدهاد

ار که اهاترتبن ی دارن جامعۀ

گ.رنه ا را به هوهیب اهاترت  3ها  3رهبهگذاری

ن.تد ان که بیشدورن درص موبتط به اهاترت اه ه به
ارن ژه

رفدار ای اعاعراب

بورس

لم .ه نتت دسدیاب انرا به اعالا

ن.د الضای یأ

لم ، .چهتنه

به انرا ،شناخت منابع ه بورس مشکا

م رهد

ا .یت هوهیب ها اهاترت نجا ی

مترد

نیاد است ا اف درهو لبارهن اد :هعیین معیار ای جسدجتی
اعالا

بوای هج.ره ه

1

هتمیل داد ا اد نوح اف.ار اس
ش

اهداف پژوهش
الضای یأ

 14نهو بتد که

ص درص اش ا به وسشنامه اسخ داد ان

مترد ژه
ف کم

لم .در دماش اجوای ژه

است هع اد

ارائه اعالا

مروری بر مطالعات گذشته
پیشینه پژوهش در داخل اشور

متجتد در دسدوس

به اعالا

-

معصومی در سا  ، 3183نیاد اعالاه مدخصصاش

دارهر را مترد بورس قوار داد ندارج حاصل نشاش داد که:
ههاه

فرایههای پژوهش

نتع شغل ه دمینه فعاایت بالث ارجاد ههاه

در

نیاد ای اعالاه م شتد ه کدابخانه ا ه مواک .اعاع رسان

 -بین رشده امتدش ه عت سالا

مطااعه در هده رابطه

هجتد دارد

بوای مدخصصاش دارهر

مر.دورن متل کسب اعالا
متستب م شتن

 -بین رشده متضتل الضای یأ

لم .ه ن

کدابخانه

در دسدیاب به منابع اعالاه رابطه هجتد دارد

اعالاه

قیاسی در سا
الضای یأ

 ،3184در
لم.

دانشها

بورس

نیاد ای

ای لمتح .شک

ارواش ،هرواش ه شری برشد  ،به ارن ندارج دست رافت :الضای
 -0-9پرسشهای پژوهش
ژه

وسشرای اساس
لمل جسدجتی اعالا

یأ
لبارهن اد:

دانشها

به منابع با نسبت ای مدهاهه نیاد دارن کداب در

لم .چیست؟

درجه اه ا .یت ،م ااه در درجه دهح ا .یت قوار م گیود

 -3انتاع منابع اعالراه راررج مرترد اسردهاد الضرای

به منابع مترد نظو ختد

یأ

در بین الضای یأ

لم.

در رشده ای گتناگتش در مواهب مخدمف

لم .ک امن ؟
 -0الضررای یررأ

جسدجتی اعالا

بیشدو اد کدابخانه دانشها متل خ مت ختد اسدهاد م کنن
لم.رر اد چرره رهش ررار برروای

اسدهاد م کنن ؟

 -1الضای یأ

الضای یأ

لم.

بوای دسدیاب

-

حکیمی در سا  ،3186رفدار اعاع راب

مت اش

منابع عبیع کشتر را مترد بورس قوار داد ندارج حاصل اد اش

لم .بوای دسدیاب به اعالا

چه

مشکاه دارن ؟

نشاش داد که مشاهر با صاحب نظواش به لنتاش اهاین مجوای
اعاع راب ه اسدهاد اد کداب به لنتاش دهمین مجوای بوای
رفع نیاد ای اعالاه مترد اسدهاد قوار م گیون

جامعۀ آماری
جامعۀ اماری ژه

لم .دانشها

را ا ن ج.رتری اسام را مترد بورس قوار داد ندارج نشاش

یاحنتر موک .جروح م باشن  ،که به لمت کا بتدش هع اد

اد ارندونت بوای رفع نیاد ای

324

حاضو الضای یأ

سلیمی در سا  3172رفدار اعاعراب مدخصصین

داد که ل ح اسدهاد کاف
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اعالاه

هتسط مدخصصین ،کاف

کدابخانه ،ه ل ح اشنار

نبتدش منابع متجتد در

کداب ار ا با نیاد ای اعالاه

لم .دانشها شا

ام :مجا

مترد بورس قروار

داد ه اشار م کن که انهی .اصم بوای جسدجتی اعالا
در بین الضای یأ

اندشار مطااب لم .اسرت .چنرین در رشرده رای فنر
موحمه بع اف.ار

ه

مطمتبیت در ه ررس به لنتاش دایرل ل.ر

بوای کسب اعالا
منابع رس .اعالا

 ،کداب در درجه اه ا .یت ه نشورا

ادهاری ه مج.تله م اال
بوای کسب اعالا

خارج اد کشتر در درجا

بعر ی

به دایل ل ح دررافت به متقع مجا
اعالررا

-

لم.ر

دربار فعاایدررای  13نهرو اد الضرای یرأ

دانشها اسدانهترد انجراح داد ه بره ندرارج دررو دسرت رافرت:
اد عورق منرابع هرامین مر شرتد کره

هتسط جامعۀ مترد ژه

هتای را سادمان

گودر

است

ای شخص  ،نتع نیاد ،منابع مترد اسدهاد

ه سطتح رفع نیاد ارن گوه ارهباط هجتد دارد

ای بوای اندخاب ارن منرابع بره

لنتاش منابع اصم بوای کسب اعالا

رنکر 3در سا  3993هت ی ر در مرترد جسردجتی

.چنین بین هرژگ

اشار م کن که با هجتد ارنکه رهدام بتدش مطاارب مجرا

مجا

گ.ارش ش

ان

قس.ت الظا اعالا

قوار دارن نترمت .ی در اررن رژه

هخصص م هتان دایل ل.

بتد  ،ه بیشدورن اعالا

مترد جسدجت که

بار ا مترد اسدهاد قوار گوفده ان دربار بی.اری ای هرژ

اعالا

اسرت در مرترد جسردجتی

بیشدو اد سارو منابع مترد اسدهاد

.شکاش قوار م گیود ،مج.تله ای شخص مر.دورن منبع

در حرتد هخصصر ه در

لنتاش ش

هخصص

کسب اعالا

لم ، .رهدام نهه داشردن اعالرا  ،ه

مرن س  ،رهدام کرودش اعالرا

.شکاش

شاغل در اراات نیترترک را بورس کود ه ندارج درو به دست

نورمحمدی در سا  ، 3172رفدرار الضرای یرأ
را در کسب اعالا

استراسر 1در سا  ،3987نیاد ای اعالاه

-

کاربواش ،اد ج.مه متارد قابل هتجه است
-

پیشینه تحقیق در خارج از اشور

باشن  ،اما در کشتر ما
ه شکل نادرست ارسا

یأ

ارتی
لم.

1

در سرا  3998رفدرار اعراعرراب الضرای

.شک  ،وسداری ه دارهسادی دانشرها ارمینرتر.

اد منابع ااکدوهنیک را مترد بورسر قروار داد ندرارج حاصرل

 ،ارن دسده اد منابع در درجره دهح ا .یرت در کسرب

نشاش م د

که الضای یأ

لم .مترد بورس هوجیح م

قرروار گوفدررهان ر اکثورررت جامعررۀ امرراری در ارررن

د ن که دسدوس به ارها ای اعالاه ااکدوهنیک اد مطب

ررژه

( )%83ارندونررت را مجرروای مناسررب برروای دررافررت

گیررود ه نرره اد کدابخانرره ررا انرررا اد سررت

اعالا

مترد نیاد ختد دانسده ان

-

ااکدوهن بروای دسدوسر بره اعالاهشراش اسردهاد مر کننر

رسالالول آبالالادی در سررا  ،3176برره بورسر میرر.اش

اشنار الضای یأ

ارشرراش صررتر

لم .ه سارو م رسرین دانشرها لمرتح

.شک کودسداش برا شریت جسردجتی اعالرا

در ارندونرت

وداخده ه به ندارج اد قبیل درو دست رافده است:

.چنین ندارج ارن ژه

نشراش داد کره .هراح برا افر.ار

اسدهاد اد فن اهری اعالا  ،می.اش اسردهاد اد منرابع چرا
رافده است

کا
-

براون 4در سا  3999رفدار اعاع راب مخصصراش

در مترد بکارگیوی ارندونت در جسدجتی مطااب مترد

رراض ه فی.رک در دانشها اهکا .ا را برو اسراس وسشرنامه

با

ااکدوهنیک مترد بورس قوار داد ندارج حاصل اد ارن هت یرق

اسدواهژی جسدجتی مطااب در ارندونت اشنا ن .باشن 32

بررو

نیاد 37،،درص

ادجامعۀ مترد مطااعه در ارن ژه

درص اد جامعۀ مترد بورس

ارها داد ای هخصص ختد

نشاش داد که :ارن گوه اد افواد بیشدو اد مدرتش نشرورا

مر گیونر لمیرروغا هاکیر بسرریار برروای اسرردهاد اد خر ما

را ن .شناخدهان ه هنرا  40درص قادر به بادراب مطااب مترد
نیاد ختد اد ارها ای هخصص

سدن

1

.Strasser
.Reneker
3
.Curtis
4
.Brown
2
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ااکدوهنیک  ،بیشدو انرا هروجیح مر د نر کره م راال
صتر

چا

-

در اخدیار داشده باشن ها به صتر

ااکدوهنیک

فرانسیس ( )0223در بورس رفدار اعاعراب اساهی

لمتح اجد.ال

هخصص

منبع بوای انجاح فعاایت ای ژه ش
اسدهاد اد منابع اکدوهنیک بی
دسدوس

جدول .3اهاترت ای نیاد به اعالا

مرا هورن

نوع اطالعات

بتد ه ل ح
ه ف اش

1

اطالعات تخصصی

5

آخرین پیشرفتهای علمی در زمینه تخصصی

32/4

در کدابخانه ارن دانشها به لنتاش مراهورن

3

نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه تخصصی

16/8

4

سایر موراد

5/45

هخصص

مجا

در هأمین منابع مترد نیاد مطوح ش

است
-

بررسی علل جستجوی اطالعات
لم.رر

.انطتر که ج ه ش.ار  3نشاش م د

ف اصم انرا اد

جسدجتی اعالا  ،رهدام کودش اعالا

شخص با 03/7

درص اد مج.تع اسخ ا لنتاش شر

اسرت دهمرین ر ف،

مطمتبیت کارار در ه ررس بتد ه بره .رین هوهیرب

ب یه اهاترت ا در رهبه ای بع ی قوار گوفدهان
جدول .1اهاترت ای

رس ، .مجا

هخصص با  14درص  ،ارها ای

لم .با  09/7درص ه گ.ارشا

لم .با  03/6درص  ،به

هوهیب بیشدورن مترد اسدهاد را بوای کسب اعالا
لم .به ختد اخدصاص داد ان

یأ

ف اد جسدجتی اعالا

اولویتها
1

روزآمد کردن اطالعات

52/8

5

افزایش مطلوبیت کارایی در تدریس

54/4

3

برقراری ارتباط علمی

18/6

4

تهیه مقاله های علمی

18/4

2

شناسایی منابع تخصصی

15/2

بررسی اولویتهای نیاز به اطالعات
بو اساس ج ه ش.ار  0مشا

م شتد که اد میاش انتاع

مترد نیاد ،نیاد به اعالا

هخصص دارای ا .یت

بیشدوی است دایل ا .یت ارن نتع اعالا

الضای

جااب هتجه ارن که

کدب هخصص با  9/38درص  ،چرارمین منبع بوای کسب
لنتاش ش

اعالا

است انچه اد ندارج به دست ام

بتدش ،رهدام بتدش ،اشنار

بیشدو الضای یأ

سرتات اسدهاد  ،دالرل اندخاب مجا

نوع فعالیت

نسبت به سارو

انتاع اش ارن است که اناش بوای رهدام کودش اعالا
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اعالا

ش.ار  ،1در میاش انتاع مت.مرای

بوداشت م شتد ارن است که :به نظو م رس در دسدوس

درصد

اعالا

بررسی انواع منابع اطالعات رسمی مورد استفاده

بواساس ج ه

در بورسرر نیاد ررای اعالرراه الضررای یررأ

اف.ار

درصد

اولویتها

تج یه و تحلیل دادهها
-

دارد

44/52

به مدن کامل م اال

منابع کاف

ه ررس کاربود بیشدوی نسبت به سارو اعالا

متستب م شتد

اد منابع چا

که اد اعالا

بیشدوی اسدهاد کنن چوا که بوای انجاح کار ای ژه ش ه

دانشها اگتسدینِ هتباگت نشاش داد که کداب

مر.دورن منبع بوای ه ررس ه مجا

مشکا

را بره

شخص

ختد ،هوجیح م د ن

هخصص

مر.دورن منبع کسب اعالا

باش

هخصص
اد عوف

لم.

ه

به لنتاش

ل ح رهدام

بتدش مطااب کدب هخصص دایل ل ح اندخاب اش به لنتاش
مت.ل اعالاه دارای اهاترت م باش .
جدول .9اهاترت ای نتع منابع اعالاه رس .مترد اسدهاد
اولویتها

نوع منبع اطالعاتی رسمی

درصد

1

مجالت تخصصی

34

5

پایگاه های اطالعاتی

52/8

3

گزارشات علمی

51/6

4

کتب تخصصی

2/24

2

خبرنامهها

4/84

بررسی رفتارهای اطالعیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور جهرم

دسدیاب به منابع کدابخانه لنتاش ش

بررسی منابع اطالعات غیر رسمی مورد استفاده
بو اساس ندارج به دست ام

است دایل ل.

در ج ه ش.ار  ،4در میاش

ارن کار نی .دسدوس به کدابرای ا متضتع در کنار ا ه به

ا ،مشاهر با

رکجا م باش اسدهاد اد بوگهداش نی .با  1/0درص به

منابع غیو رس .مترد اسدهاد هتسط ادمتدن
.کاراش به لنتاش مر.دورن منبع کسب اعالا

لنتاش ش

است به نظو م رس بوقواری راحت هو ه در دسدوس بتدش
دایل ارن اندخاب باش

بوای

اابده نبار فوامتش کود که بوگ.اری

س.ینار ا ه کارگا ای امتدش در بع دمان قوار م گیود که

صتر

ن اشدن به لنتاش اخورن اندخاب

لمت هقتگیو بتدش ه لاد

است

بوای دسدیاب به منابع متجتد در کدابخانه معوف ش
جدول .4اهاترت ای نتع مجوا ای دسدیاب به اعالا

در کدابخانه

اولویتها

نوع مجرا

درصد

در بوعوف کودش نیاد ای اعالاه در دماش مت هد ن .هتان

1

مراجعه به مخزن کتابخانه

61/2

کارار درادی داشده باش

5

مراجعه به کتابدار

55/1

جدول .0اهاترت ای نتع منابع اعالاه غیو رس .مترد اسدهاد
اولویتها

درصد

نوع منبع اطالعاتی غیر

3

مراجعه به رایانه

8

4

مراجعه به منابع مرجع

4/8

2

مراجعه به برگه دان

3/5

رسمی
1

مشاوره با همکاران

43/2

5

شرکت در سمینارها

34/11

3

شرکت در کارگاههای آموزشی

55/52

بررسی مشکالت موجود برای دستیابی به اطالعات

4

سایر موارد

1/86

در ارن بورس  ،مطابق برا جر ه شر.ار  ،8ل.ر
مشکا

بررسی نوع مجراهای دستیابی به اطالعات
بو اساس ج ه ش.ار  3مشا
انتاع مجوا ای دسدیاب

م شتد که اد میاش

به اعالا  ،مواجعه به کدابخانه

دانشها متل ه ررس با اخدصاص  14/9درص اد مج.تع
اسخ ای ارائه ش

به هوهیب اهاین اهاترت ه اسدهاد اد

ارندونت با  12/34درص دهمین اهاترت بوای دسدیاب به منابع
مترد نیاد لنتاش ش

ان .

هرورن

متجتد بروای دسردیاب بره اعالرا  ،کراف نبرتدش

منابع رهدام در کدابخانه(  34/1درص ) ،ک.برتد هقرت(08/6
درص ) ذکو ش

ان ل ح هجتد منابع رهدام ه گا راً ک.برتد

منابع رک اد مشکاه است که اموهد در اکثو کدابخانه را برا
اش رهبوه سدیا اما انچه در کدابخانه ای دانشها

بیشدو به

چشا م خترد ،ق ر .بتدش منابع است که در بیشردو مرتارد
ن اشدن بتدجه دایل ل.

بوای ارن مشکل بیراش مر شرتد در

سارو متارد نی .دسدوس مت هد به ارندونرت ،در مترل کرار ه

جدول .6اهاترت ای نتع مجوا ای دسدیاب به اعالا
اولویتها

نوع مجرا

درصد

دن گ  ،ه .چنین هع اد کا رارانه در متل کار مطروح شر

1

کتابخانه دانشگاه محل تدریس

43/9

است

2

اینترنت

43/13

4

منابع موجود در محل کار

23/31

3

سایر موارد

11/7

جدول .7اهاتردرای مشکا

متجتد بوای دسدیاب به اعالا

مشکالت دسترسی به اطالعات

درصد

اولویتها
1

کافی نبودن منابع روزآمد در کتابخانه

24/3

بررسی روشهای دستیابی به اطالعات در اتابخانه

5

کمبود وقت

54/6

در ارن مترد با هتجه به ج ه ش.ار  ،6مواجعه به مخ.ش

3

عدم دسترسی به اینترنت

15/4

کدابخانه ه اسدهاد مسد یا اد منابع به لنتاش مر.دورن رهش

4

سایر موارد

2/4
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ای درو مج.تله لمتح انسان به ارن می.اش مطااعه در عت

بررسی رابطه میان رشته آموزشی اعضای علمی و ساعات

هده دست رافده ان

مطالعه
مطااب ج ه ش.ار  7نشاش د ن

اش است که در رشده

ای فن ه مرن س  41/83درص افواد ارن گوه بی

اد 33

مطااعه در هده با هتجه به  2/24معناداری به دست

سالا

سالت مطااعه در هده را دارن ه به هوهیب  36/11درص
افواد درو مج.تله گوه لمتح اره ه  36/6درص افواد رشده

ارن فوضیه اثبا

که اد  2/3کتچکدو است ،رابطه معناداری هجتد دارد ه

جدول .3رابطه میاش رشده امتدش ه سالا
مدت زمان مطالعه
در هفته

مطااعه افواد

بین 1تا  13ساعت

بین  13تا 11

بیشتر از 11

ساعت

ساعت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

--

--

1

6/52

8

25

4

34/71

علوم پایه

--

--

3

25

5

33

1

11/44

علوم انسانی

--

--

3

52

4

28

5

11/1

تعداد کل

--

--

7

23/15

11

33

13

29/31

فنی و مهندسی

بوقواری ارهباط لم .بیاش ش است .چنرین اررن افرواد ،بره
هخصص بیشدو اد سارو اعالا

در اسخ به وسر

م شتد

ساعت

رشته آموزشی

اعالا

بنابوارن با هتجه به اعالا

ام  ،فوضیه  3مبن بو هجتد رابطه بین رشده امتدش ه عت
ام

کمتر از 1

به دست

شر.ار ده رژه

یافتههای پژوهش

نیاد دارن

 -با هتجه به ج ه شر.ار  7در راسردای اثبرا

مبنر برو نرتع منرابع

اعالاه مترد نیاد ،با هتجه رافده ای حاصل اد ج اه شر.ار

ش.ار رک ،مشا
الضای یأ

فوضریه

م شتد کره برین رشرده رای متضرتل

لم .ه میر.اش سرالا

مطااعره انررا در عرت

سه ه چرار ،اد منابع انهمیس بیشدو اد منابع فارسر ررا هوج.ره

هده ارهباط مسد یا هجتد دارد به قتا در رشده رای فنر ه

رسر .بیشردو اد

مرن س ه نیاد مدخصصرین اررن رشرده را بره رهدامر برتدش

رس .نیر.

ن.رتد

ش اسدهاد م شتد انررا اد منرابع اعالرا

منابع غیو رس .اسدهاد م کنن ه در بین اعالا
مجا

هخصص ه در بین منابع غیو رس ، .مشار با .کاراش

به لنتاش مر.دورن منابع ذکو کود ان
در اسخ به وس

ش.ار سه ژه

مبن بو نرتع مجروای

مر.دررورن مجرروا برروای دسدوسر برره اعالررا

در کدابخانرره را

مواجعه به مخ.ش کدابخانه ه مر.دورن رهش دسردیاب بره منرابع
اعالاه را مواجعه به کدابخانه دانشها بیاش کودن
در اسخ به وس

مبن برو مشرکا

متجتد در دسدیاب به اعالا  ،با هتجه به رافده ای حاصرل اد
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م شتد ،الضای یأ

.انهتنه که مشا

لم .رشده رای

فن ه مرن س با ( 41/8درص )بیشدورن سالا

دسدیاب به اعالا  ،با هتجه به جر اه شر.ار رنج ه شر ،

ش.ار چرار ژه

مطااب ه می.اش مطااعه م هتاش ارهباط مؤثو را مشرا

عت

هده(بی

مطااعه را در

اد  33سالت)را به ختد اخدصاص داد انر ه

به هوهیب رشده ای لمتح اره(  36/11درص ) ه لمتح انسران
( 36/6درص ) را به ختد اخدصاص داد ان .
در اسخ به وس

شر.ار ررک رژه

مبنر برو لمرل

جسدجتی اعالا  ،با هتجره بره جر اه شر.ار ررک ه ده،
رافده ای ژه

نشاش داد که

در ن.د الضای یأ

ف اد جسردجتی اعالرا

لم ، .رهدام کودش اعالا

ه در درجرره دهح افرر.ار

شخص ،

مطمتبیررت کررارار در هرر ررس ه

بررسی رفتارهای اطالعیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور جهرم

را

ج ه ش.ار هت ،مر.دورن مشکل دسدوس بره اعالرا

رهانشناس ه لمتح هوبید  ،دانشها هرواش

کاف نبتدش منابع در کدابخانه بیاش کود ان
در بورس

ذروش را رد فوضیا

ارائه شر

،

در رژه

با هتجه به ج ه ش.ار شرت  ،فوضریه  3مبنر برو هجرتد
رابطه بین رشده امتدش ه عت سرالا

مطااعره در هدره برا

هتجه به  2/24معناداری به دسرت امر

کره اد  2/3کرتچکدو

است ،رابطه معناداری هجرتد دارد ه اررن فوضریه اثبرا
شتد .چنین در مترد فوضیه دهح ژه
میاش رشده متضتل الضای یأ

نامه کارشناس ارش کداب اری ه اعاع رسان  ،دانشک

مر

مبن بو ارنکره کره
کدابخانره در

لم .ه ن

داهر نا  ،مت .رضا ( " )3170جسدجتی اعالرا

ه ااکدوهنیکر " هررواش :چا رار،

ژه ش در منابع چا
دبی.ش

سمی ، .وهانره ( " )3172بورسر رفدار رای اعراع رراب
کارکناش مدخصص را ا ن ج.ررتری اسرام اررواش در
کدابخانه ای هابسده به را ا ن ه مواکر .اعراع رسران
هابسده به اش" اراش نامره کارشناسر ارشر کدابر اری ه
اعرراع رسرران  ،دانشررک

دسدیاب به منابع اعالاه رابطه معناداری هجتد دارد

لم.ر ه

لمررتح انسرران  ،دانشررها اداد

اسام هاح هرواش ش.ا
قیاس  ،میدوا (" )3184بورس نیاد الضای یأ

پیشنهادات
بو اساس رافده ای به دست ام

اد ارن ژه

 ،یشرنراد

م شتد که:
اد انجار که اکثو افواد مترد بورس در ارن ژه
را مر.دورن منابع رس .کسب اعالا

مجا

ان  ،قس.ت ل.
راب

کداب ه
لنتاش کود

بتدجه کدابخانه به خور ارن منابع هخصص

ها با هجری .و چه بیشدو کدابخانه به رفع نیاد ای

اعالاه اساهی وداخده شتد
اد انجار که اکثو جامعۀ مترد بورس کدابخانه را به لنتاش
مر.دورن مجوای دسدیاب به اعالا
ن.تد ان ه اد عوف
فوا ااهری ه.ام

مترد نیاد ختد معوف

به دایل ل ح هتانار

کدابخانه ا در

منابع مترد نیاد ،یشنراد م گودد که

کدابخانه ا بوای رفع نیاد ای مواجعه کنن گاش به هباد
اعالا

ه اشدواک منابع با سارو کدابخانه ا بپودادن

ارجاد ارها ای اعالاه در کدابخانه بوای بادراب در اخدیار
گذاری منابع متجتد در ارندونت ه اعاعرسان

به مواجعه

کنن گاش

لم.ر بره

منابع اعالاه در دانشرها رای لمرتح .شرک اررواش،
هرررواش ه شررری برشررد " اررراش نامرره کارشناسر ارشر
کداب اری ه اعاع رسان  ،دانشها اداد اسام
معصررتم  ،فونرراد (" )3183بورسرر نیاد ررای اعالرراه
مدخصصاش لمتح دارهر ه ارائه ااهتر مناسرب" ارراش
نامه کارشناس ارش کداب اری ه اعاع رسان  ،دانشرک
م رورت ه اعاع رسان

.شک  ،دانشها لمرتح .شرک

ارواش
ممک  ،ااره (. " )3174فوارن اعاع جتر ه کاهش یرا
غیو مسرد یا) ".مجمره ااکدوهنیکر

هعامل (کاهش یا
ژه شرها اعالرا

ه مر ارک لم.ر اررواش ،دهر ،3

ش.ار 3
نترمت .ی ،ح ..لم
الضرررای یرررأ

(" )3172بورس رفدار اعاع رراب
لم.ر ر دانشرررها شرررا

در کسرررب

اعالا " مجمه دانشتر ،سا نرا ،شر.ار  16ص -349
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نتر ی ،فاع.ه ( " )3176اعاع راب ه بورس رفدار اعراع-
راب در متیط ای ج ر جسردجت" مجمره ااکدوهنیکر

منابع
حکی ، .تشنا (" )3168مطااعه رفدار اعاع راب

:

ارهباط لم .دهر  ،8ش.ار 0

ژه شهواش مواک .هت ی اه منابع عبیع کشتر" اراش
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