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بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان
پریسا نجفلو ،*1جعفر یعقوبی ،2عنایت عباسی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 .3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
(تاریخ دریافت -93/02/05 :تاریخ تصویب)93/06/29 :

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی در
دانشگاه زنجان است .این پژوهش ،توصیفی -همبستگی و روش آن پیماشی است .جامعة مورد مطالعه،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی  1392 -1391هستند
( .)N=250حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  80نفر برآورد شد ( .)n =80نمونهها با روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی انتخاب شدند .پرسشنامه ،ابزار اصلی جمعآوری دادههاست که روایی آن از طریق نظرهای
اعضای هیئتعلمی و پایایی آن از طریق اندازهگیری ضریب آلفای کرونباخ در مرحلة پیشآزمون ،به میزان 0/71
تا  0/87برآورد شد .با توجه به نتایج ،انگیزة اصلی دانشجویان از جستوجوی اطالعات ،انجام فعالیتهای
پژوهشی (پایاننامه) ،روزآمدسازی اطالعات و شناسایی منابع تخصصی است .پرکاربردترین منابع اطالعاتی،
کتابهای مرجع ،کتابهای درسی و مجلههای علمی -تخصصی است .اصلبودن منابع ،صحت و اعتبار (مثل
مقدار ضریب تأثیر) و سهولت دسترسی معیار سنجش انتخاب منابع است .یادگیری نحوة دستیابی به منبع از
طریق آزمون و خطای شخصی ،موتورهای جستوجوی عمومی و وبسایتهای رایگان ،مهمترین کانالهای
اطالعیابی هستند .عمده موانع دستیابی به اطالعات در میان دانشجویان نیز پایینبودن سرعت اطالعات،
قدیمیبودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه و تماممتننبودن منابع برخی از پایگاههاست .با استفاده از
تحلیل عاملی ،مشکالت دستیابی به اطالعات در شش عامل ،شامل مشکالت اینترنتی و شبکهای،
محدودیتهای دستیابی به منابع ،مشکالت هزینهای و اشتراک و اطالعرسانی ،سطح پایین مهارتهای تحقیقی،
کمبود کامپیوتر ،مشکالت نرمافزاری و مشکالت تجهیزات دانشگاهی خالصه میشوند .این شش عامل60/36 ،
درصد از کل واریانس موانع دستیابی به اطالعات را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :اطالعات ،دانشجویان کشاورزی ،رفتار اطالعیابی ،موانع دسترسی به اطالعات.
مقدمه
تولید روزافزون اطالعات و پدیدة انفجار اطالعات در چند دهة
اخیر ،سبب نامگذاری عصر جدید بهعنوان عصر اطالعات شده
و تولید انبوه اطالعات و دادههای مزاحم در میان اطالعات
مفید ،به آلودگی اطالعاتی در نظامهای اطالعاتی و درنتیجه،
ایجاد اضطراب اطالعاتی منجر شده است ( & Razaviye
* نویسندة مسئول

 .)Fayazi, 2009; Durodi, 2008این مشکل فرایند
جستوجوی اطالعاتی را طوالنیتر میکند و دستیابی به
اطالعات را با مشکل مواجه میسازد.
جامعة دانشگاهی نقش تعیینکنندهای در ارتقای
زیرساختهای علمی ،اجتماعی ،بهداشتی و اقتصادی در جامعه
دارد .از جمله کارکردهای اساسی دانشگاه ،پژوهش است که
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پرداختن به آن مستلزم دسترسی به اطالعات است ( Ganji,

)2010؛ بنابراین ،دانشجویان ،استادان و پژوهشگران از مهمترین
اقشاری هستند که به دستیابی به اطالعات صحیح نیاز دارند
( .)Moradi, 2009کشاورزی یکی از زیربخشهای اصلی اقتصاد
و عامل توسعة بسیاری از کشورهاست (Ugwoke, 2013
;)Buadi et al., 2013؛ بنابراین ،توسعة فرصتها و زمینههای
دستیابی به اطالعات در میان دانشجویان شاخة کشاورزی در
اولویت قرار دارد .ارتقای سطح دستیابی به اطالعات را در بین
دانشجویان با شناسایی الگوی رفتار اطالعیابی آنان میتوان
عملی کرد .بررسی رفتار اطالعیابی و موانع دستیابی به
اطالعات در هر بخش از محیطهای علمی و پژوهشی ،از جمله
ضروریترین مسائل است ( .)Khosravi, 2009برنامهریزان
برنامههای اطالعرسانی با شناخت رفتار اطالعیابی دانشجویان،
بینشی مفید فراهم میآورند تا با برنامهریزی و ارائة خدمات
مناسب پژوهشی ،موجب افزایش بهرهوری برنامههای
اطالعرسانی و دسترسی به اطالعات شوند.
رفتار اطالعیابی را میتوان مجموعه فعالیتهایی دانست
که توسط فرد رخ میدهد تا به نیازهای اطالعاتی خود پاسخ
دهد .این رفتار شامل اهداف جستوجوی اطالعات ،روشهای
جستوجو و ...است ( .)Kiyani Khozestani, 2012یکی از
مهمترین دغدغههای فکری دانشجویان و استادان دانشگاه،
دسترسی به اطالعات روزآمد و متناسب با نیازهای اطالعاتی
آنان است .دسترسی سریعتر به اطالعات مفید و معتبر ،مانع
از اتالف زمان ،انرژی و سرمایه میشود و درنهایت ،مسیر
موفقیت را کوتاهتر و هموارتر میکند .کتابخانههای دانشگاهی
در این بین نقشی اساسی ایفا میکنند و از عناصر اصلی برای
پشتیبانی از دانشجو برای دستیابی به اطالعات بهشمار
میروند ()Klaib, 2009؛ بنابراین ،دانشگاهها با شناخت رفتار
اطالعیابی دانشجویان میتوانند ضمن فراهمساختن خدمات
پژوهشی و ارائة برنامههای آموزشی مناسب ،به ایجاد
راهکارهایی برای ارتقای دانش اطالعیابی دانشجویان بپردازند.
 (2008) Darziو  )2013( Brindesi et al.در تحقیق خود به
بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد
موتورهای جستوجو ،مهمترین روش دستیابی به منابع اطالعاتی
هستند .دانشجویان بیشترین وقت خود را برای جستوجوی
اطالعات شخصی صرف میکنند .بیشترین هدف آنها از
جستوجوی اطالعات ،بهروزرسانی اطالعات شخصی است.
 )2010( Geو  )2010( Halder at al.در مطالعات خود
بیان کردند که دانشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی به

استفاده از نشریهها ،منابع دست اول و کتابهای الکترونیکی،
تمایل بیشتری دارند.
تحقیقات (2010) Shoughpour ،)2011( Fadaiy et al.
 (2009) Ahangar & Vazirpour Keshmiri ،et al.و
 (2010) Norouzi et al.نشان داد منابعی مثل مقالههای
التین و فارسی ،کتابهای التین و فارسی ،وبسایتها ،منابع
الکترونیکی و مجلهها ،از منابع پرکاربرد اعضای هیئتعلمی
هستند .نگارش کتابها ،انجام پژوهش ،تهیة متون درسی،
ارتقای سطح سواد و اطالعات شخصی و ارائة مطلب به
دانشجویان ،از مهمترین اهداف جستوجوی اطالعات توسط
اعضای هیئتعلمی است .از بین کانالهای جستوجوی
اطالعات نیز از موتورهای جستوجو ،پیگیری مآخذ در منابع
الکترونیکی و مراجعه به فهرست منابع ،پست الکترونیک،
پایگاههای اطالعاتی و مآخذ انتهای منابع چاپی بیشتر
استفاده میشود .در میان پزشکان نیز هدف از جستوجوی
اطالعاتی ،روزآمدسازی اطالعات و حل مسائل درمانی است و
پزشکان برای بهروزرسانی اطالعات خود از کتابهای مرجع و
سپس مجلهها و شرکت در همایشها و کنگرهها استفاده
میکنند (.)Habibi et al., 2008
در تحقیقات مختلف ،عنوان منبع ،تاریخ انتشار،
دردسترسبودن ،صحت و اعتبار ،دوام ،روزآمدی ،منحصربه
فردبودن و شکل منبع از لحاظ چاپی و الکترونیکی ،بهعنوان
مهمترین معیارهای ارزیابی منابع در بین دانشجویان بیان
شدهاند)(Maliari ;Ahangar & Vazirpour Keshmiri, 2009
.et al., 2011; Shoughpour et al., 2010
با توجه به نتایج مطالعات ،(2010) Shoughpour et al.
Keshmiri ،(2011) Bigdeli et al. ،(2013) Brindesi et al.
Habibi et al.
،(2009) Ahangar & Vazirpour
( ،(2010) Norouzi et al. ،)2008نبود مهارت کاربرد منابع
اطالعاتی الکترونیکی ،نبود دسترسی به متن کامل منابع و
اطالعات در خانه ،کیفیت پایین منابع در کتابخانه ،ناآشنایی با
فرمولهای جستوجو و در بانکهای اطالعاتی ،سرعت کم
اینترنت و ترافیک شبکهای ،کمبود وقت ،نبود مکان ویژه برای
مطالعه ،مشکالت سختافزاری و نرمافزاری ،کمک ناچیز
کارشناسان کتابخانه و اطالعرسانی کم ،مشکالت اصلی
دسترسی به منابع اطالعاتی است.
بسیاری از تحقیقات انجامشده در زمینة رفتار اطالعیابی
دانشجویان ،به بررسی مؤلفههای اهداف دستیابی به اطالعات،
منابع و کانالهای دستیابی به اطالعات ،معیارهای گزینش

نجفلو و همکاران :بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی...
اطالعات و مشکالت دستیابی به اطالعات پرداختهاند ( Ge,
2010; Halder et al., 2010; Darzi, 2011; Bigdeli et al.,
 .)2011این عوامل ،مؤلفههای رفتار اطالعیابی را تشکیل

میدهند .وضعیت رفتار اطالعیابی در این تحقیق نیز از طریق
ده پرسش عینی و چندگزینهای در زمینة وضعیت اطالعیابی
(شامل آشنایی با پایگاههای اطالعاتی ،روشهای جستوجوی
اطالعات و )...سنجش شد .در این پرسشنامه ،هر پرسش
دارای یک پاسخ صحیح و سه گزینة غلط است .برای هر
پرسش ،بهازای هر پاسخ صحیح دو نمره و بهازای پاسخهای
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غلط نمرة صفر درنظر گرفته شد .کل نمرة وضعیت اطالعیابی
هر فرد ،از مجموع جبری نمرههای ده پرسش باال در دامنة
صفر تا بیست محاسبه شد.
با توجه به متغیرهای استخراجشده از بخش مبانی نظری و
پیشینة تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق تدوین شد (شکل .)1
براساس این مدل ،مؤلفههای رفتار اطالعیابی در پنج دستة زیر
طبقهبندی شدند .1 :اهداف جستوجوی اطالعات .2 ،منابع
اطالعاتی مورد استفاده .3 ،معیارهای سنجش اعتبار اطالعات،
 .4کانالهای اطالعاتی و  .5موانع دسترسی به اطالعات.

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

به باور  ،)2009( Khosraviدرمورد چگونگی کشف،
انتخاب و استفاده از اطالعات و منابع اطالعاتی مورد نیاز
توسط محققان و کارشناسان ،تحقیقات زیادی صورت گرفته
است ،اما هنوز اطالعات بسیار کمی در این زمینه وجود دارد.
این امر بیانگر ضرورت تحقیقات بیشتر در این حیطه ،بهویژه
در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی است ،زیرا در میان
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دستیابی به اطالعات صحیح و
روزآمد در هر مرحله از تحقیق ،بسیار ضروری است .با بررسی
در منابع مختلف ،مشخص شد دانشگاه زنجان از جمله
دانشگاههایی است که رفتار اطالعیابی دانشجویان آن بررسی
نشده است .دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان نوزده گرایش
در مقطع کارشناسی ارشد و هفت گرایش در مقطع دکتری
دارد؛ بنابراین ،هدف کلی در این تحقیق ،بررسی رفتار
اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی
دانشگاه زنجان است .در راستای تحقق هدف کلی باال ،اهداف
اختصاصی زیر بررسی میشوند:
 .1توصیف ویژگیهای فردی و آموزشی دانشجویان؛
 .2توصیف رفتار اطالعیابی (اهداف جستوجوی اطالعات،

منابع اطالعاتی مورد استفاده ،معیارهای سنجش
اعتبار و گزینش اطالعات ،کانالهای اطالعاتی و موانع
دسترسی به اطالعات) دانشجویان مورد مطالعه؛
 .3تحلیل عاملی موانع دسترسی به اطالعات.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوة تحلیل،
توصیفی -همبستگی است .جامعة مورد مطالعه شامل
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه
زنجان در سال تحصیلی  1392 -1391در رشتههای ترویج و
آموزش کشاورزی ،مهندسی آب ،زراعت ،صنایع غذایی،
خاکشناسی ،باغبانی ،گیاهپزشکی و دامپروری هستند
( .)N=250حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
(

N(t  s)2
ND2  (t  s)2

 80 ،) n نفر برآورد شد .نمونهها با

استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و بهتناسب
تعداد دانشجویان در هر رشته گزینش شدند .ابزار اصلی
پژوهش برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامه است .برای تأیید
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روایی ابزار ،از نظرهای اعضای هیئتعلمی و کارشناسان
صاحبنظر استفاده شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه ،سی
نسخه از پرسشنامه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس (خارج از نمونة
آماری) تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای
مختلف آن بین  0/71تا  0/87محاسبه شد که نشاندهندة
پایایی مورد قبول پرسشنامه است .متغیرهای تحقیق شامل
ویژگیهای فردی و حرفهای ،اهداف و انگیزههای جستوجوی
اطالعات ،منابع اطالعاتی مورد استفاده ،معیارهای سنجش
اطالعات ،کانالهای دستیابی به اطالعات و موانع کسب
اطالعات در بین پاسخگویان هستند که با استفاده از طیف
پنجسطحی لیکرت سنجیده شدند .تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخة  18انجام گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها
از آمارههای توصیفی فراوانی ،درصد ،میانگین ،نما ،انحراف
معیار ،ضریب تغییرات و برای شناسایی موانع دستیابی به
اطالعات از تحلیل عاملی استفاده شد.
نتایج و بحث
الف) ویژگیهای فردی و آموزشی پاسخگویان

نتایج تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از بررسی ویژگیهای
فردی پاسخگویان ،بهطور خالصه در جدول  1آمده است.
میانگین سنی پاسخگویان حدود  25سال است .مدت کار با
کامپیوتر و اینترنت برای پاسخگویان ،بهطور متوسط بهترتیب
حدود  6/5و  4/5ساعت در شبانهروز است.
ب) توصیف مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان

رفتار اطالعیابی دارای پنج مؤلفه است .این مؤلفهها شامل
اهداف جستوجوی اطالعات ،منابع اطالعاتی مورد استفاده،
معیارهای سنجش اعتبار و گزینش اطالعات ،کانالهای

اطالعاتی و موانع دسترسی به اطالعات هستند .در این بخش،
به توصیف این مؤلفهها پرداخته میشود.
جدول  .1ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر

جنسیت

رشته

مقطع
تحصیلی

وضعیت

فراوانی (درصد)

مرد
زن
ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی آب
زراعت
باغبانی
دامپروری
خاکشناسی
گیاهپزشکی
دکتری
کارشناسی ارشد

54/8
45/2
13/8
10
16/3
12/5
15/0
17/5
12/5
10/1
89/9

 .1اهداف و انگیزهها از جستوجوی اطالعات

اهداف و انگیزههای دانشجویان از جستوجوی اطالعات در قالب
هشت گویه سنجیده شد که نتایج آن در جدول  2مشاهده
میشود .با توجه به جدول ،انجام فعالیتهای پژوهشی
(پایاننامه) ،روزآمدسازی اطالعات و شناسایی منابع تخصصی ،از
مهمترین اهداف دانشجویان از جستوجوی اطالعات است.
کمرنگترین هدف نیز انتشار مقاله در کنفرانسهاست .نتایج
تحقیقات ،)2010( Shoughpour et al. ،)2011( Fadaiy et al.
 )2010( Norouzi et al. ،)2008( Habibi et al.و Brindesi et
 )2013( al.نشان میدهد این اهداف ،در زمرة اهداف اصلی
جستوجوی اطالعات هستند .روزآمدسازی اطالعات،
نشاندهندة توجه شخصی دانشجویان به اطالعات و بهروزرسانی
آن است و عامل بیرونی و اجبار ،از جمله حل مسئله و انجام
تکلیف ،عامل جستوجوی اطالعات بهشمار نمیرود.

جدول  .2اهداف و انگیزههای جستوجوی اطالعات در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان
*
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
اهداف جستوجوی اطالعات

فعالیتهای پژوهشی (انجام پایاننامه)
روزآمدسازی اطالعات
شناسایی منابع تخصصی
حفظ جایگاه در رشتة تحصیلی
پیداکردن پاسخ ابهامات و پرسشهای موردی در زمینة کشاورزی
انتشار مقاله در مجالت
انجام تکالیف درسی
انتشار مقاله در کنفرانسها
* :1بسیار کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،بسیار زیاد

3/75
3/51
3/36
3/50
3/31
3/24
3/20
3/08

0/86
0/96
0/98
1/23
1/20
1/31
1/31
1/39

0/22
0/27
0/29
0/35
0/36
0/40
0/40
0/45

نجفلو و همکاران :بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی...
 .2منابع مورد استفادة دانشجویان

برای کشف منابع مورد استفادة دانشجویان ،به سنجش میزان
استفاده از دوازده منبع اطالعاتی با استفاده از طیف لیکرت
پرداخته شد .با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول ،3
کتابهای مرجع ،کتابهای درسی و مجلههای علمی-
تخصصی ،بیشترین کاربرد و منابعی مثل روزنامهها ،اختراعات
ثبتشده و گزارشهای طرح تحقیقاتی ،کمترین استفاده را
در بین دانشجویان دارندHabibi et ،)2011( Fadaiy et al. .
 )2008( al.و  )2010( Geنیز در تحقیقات خود نشان دادند
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که اغلب پاسخگویان ،منابع اطالعاتی ذکرشده در باال را
ترجیح میدهند .بهنظر میرسد سهولت و سرعت دسترسی و
ارائة این منابع ،دلیل بر پرکاربردبودن این منابع است.
پیچیدگیها و دشواریهای حاصل از ناتوانی جستوجو برای
دستیابی به منابعی مثل گزارشهای طرح تحقیقات و
اختراعات ثبتشده را میتوان عامل محدودشدن استفاده از
این منابع دانست .روزنامهها نیز بهدلیل نداشتن اعتبار باال،
کاربرد زیادی ندارند.

جدول  .3منابع اطالعاتی مورد استفادة دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان
منابع اطالعاتی

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

میانگین

کتابهای مرجع
کتابهای درسی

3/45
3/10

1/00
0/96

0/28
0/30

مجلههای علمی -تخصصی

3/41

1/06

0/31

نمایهها

3/52

1/14

0/32

پایاننامهها

3/17

1/07

0/33

مجموعه مقاالت کنفرانسها و همایشها

3/52

1/20

0/34

نشریههای ادواری

2/71

1/00

0/36

استانداردها

2/46

1/06

0/43

چکیدهها

2/76

1/27

0/46

گزارشهای طرحهای تحقیقاتی

2/29

1/13

0/49

اختراعات ثبتشده

1/90

1/03

0/54

روزنامهها

2/08

1/24

0/59

* :1بسیار کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،بسیار زیاد
 .3معیارهای سنجش اعتبار و گزینش منابع اطالعاتی

 .4کانالهای دستیابی به اطالعات

معیارهای سنجش اعتبار و گزینش منابع توسط دانشجویان،
با استفاده از دوازده گویه بررسی شد .مطابق جدول  ،4اصل
بودن منبع ،صحت و اعتبار (مثل ضریب تأثیر) و سهولت
دسترسی بهترتیب ،مهمترین معیارهای سنجش منابع بهشمار
میروند .درمقابل ،ناشر منبع ،شهرت نویسنده و تاریخ نشر،
کمترین اهمیت را در انتخاب منبع اطالعاتی دارند .این نتایج
با نتایج تحقیقات Ahangar & Vazirpour Keshmiri
) (2009همراستاست ،اما با نتایج (2011) Malliari et al.
مطابقت ندارد .نتایج ،بیانگر اهمیت باالی اصالت و اعتبار
منابع مورد استفاده در میان دانشجویان است .همچنین،
توجه دانشجویان به سهولت دستیابی به اطالعات ،نشانگر
ضعف آنان در مهارتهای جستوجوی اطالعات است.

مطابق جدول  ،5کانالهای پرکاربرد دستیابی به اطالعات در
بین دانشجویان بهترتیب ،یادگیری نحوة دستیابی به منبع از
طریق آزمون و خطای شخصی ،موتورهای جستوجوی
عمومی و وبسایتهای رایگان هستند .کمکاربردترین
کانالها از بین این دوازده مورد ،بهترتیب حضور در همایش و
کنگرههای خارجی ،نرمافزارهای کتابخانهای و برگهدان
کتابخانههاست .این نتایج با یافتههای پژوهشهای Ahangar
Norouzi ،)2011(Darzi ،)2009( & Vazirpour Keshmiri
 )2010( et al.و  )2011( Fadaiy et al.مطابقت دارد .استفادة
زیاد از کانالهای اینترنتی (در رتبههای دوم و سوم) بیانگر
جایگاه باالی منابع الکترونیکی در میان پاسخگویان است.
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جدول  .4معیارهای سنجش اعتبار و گزینش منابع اطالعاتی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان
معیارهای سنجش اطالعات

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

میانگین

اصلبودن منبع
صحت و اعتبار منبع (مثل مقدار ضریب تأثیر)

4/37
4/23

0/73
0/87

0/16
0/20

دسترسی ساده

4/11

0/86

0/20

قرارداشتن در فهرست  ISIیا ISC

4/34

0/92

0/21

متناسببودن با پیشرفتهای علمی روز

4/20

0/91

0/21

زبان منبع

4/09

0/88

0/21

مرتبطبودن

3/96

1/03

0/26

دوام

3/76

1/00

0/26

درجة اهمیت نوع شکل منبع (چاپی یا الکترونیکی)

3/93

1/07

0/27

تاریخ نشر

3/82

1/05

0/27

شهرت نویسنده

3/60

1/00

0/27

ناشر منبع

3/29

1/02

0/31

*  :1بسیار کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،بسیار زیاد
جدول  .5کانالهای دستیابی به اطالعات در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان
کانالهای دستیابی به اطالعات

یادگیری نحوة دستیابی به منبع از طریق آزمون و خطای شخصی
موتورهای جستوجوی عمومی
وبسایتهای رایگان و منابع الکترونیکی
کمکگرفتن از استادان
پست الکترونیکی
کمکگرفتن از دوستان و همکاران
پایگاههای اینترنتی اشتراکی دانشگاه
حضور در همایش و کنگرههای داخلی
کمکگرفتن از کتابداران کتابخانهها
برگهدان کتابخانهها
نرمافزارهای کتابخانهای
حضور در همایشها و کنگرههای خارجی

*

میانگین

4/23
4/25
4/24
3/98
3/81
3/24
2/29
2/73
2/18
1/93
2/41
1/88

انحراف معیار

ضریب تغییرات

0/77
0/89
0/90
0/96
1/09
1/00
0/92
1/26
1/11
0/99
1/30
1/21

0/18
0/20
0/21
0/24
0/28
0/30
0/40
0/46
0/50
0/51
0/53
0/64

*  :1بسیار کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،بسیار زیاد
 .5موانع کسب اطالعات

نتایج جدول  6نشان میدهد پایینبودن سرعت اطالعات،
قدیمیبودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه و تماممتن
نبودن منابع برخی از پایگاهها ،از عمده مشکالت پاسخگویان
در دستیابی به اطالعات بهشمار میروند.
ج) تحلیل موانع دستیابی به اطالعات

درادامه ،برای دستهبندی و درک بهتر موانع کسب اطالعات
در دانشجویان ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده

میشود .شروط مناسبت دادهها برای انجام تحلیل عاملی
عبارتاند از .1 :معناداری آزمون بارتلت .2 ،باالتر از 0/70
بودن ضریب  K.M.Oو  .3نسبت  2به  1حجم نمونه به تعداد
متغیرهای تحلیل عاملی ) .(Kalantary, 2012برای تعیین
مناسببودن دادههای جمعآوریشده برای انجام تحلیل
عاملی ،از ضریب  K.M.Oو آزمون بارتلت استفاده شد .در این
پژوهش ،مقدار 0/76 ، KMOبهدست آمد که نشاندهندة
مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی است .مقدار آمارة
بارتلت نیز  1318/465بهدست آمد که در سطح یک درصد

نجفلو و همکاران :بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی...

معنادار است .حجم نمونه نیز نسبت به تعداد متغیرها باالی
نسبت  2به  1است؛ بنابراین ،دادهها برای تحلیل عاملی
مناسباند .برای تعیین تعداد عوامل براساس مالک کیسر
عمل شد .در این مالک ،مقدار ویژة  1مبنای تعیین تعداد
عاملهاست .در جدول  ،7تعداد عوامل استخراجشده همراه با
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مقدار ویژة هریک از آنها ،درصد واریانس هریک از عوامل و
درصد تجمعی واریانس عوامل میآید .مقدار ویژه ،بیانگر سهم
هر عامل از کل واریانس متغیرهاست و هرچه مقدار آن
بزرگتر باشد ،اهمیت و تأثیر آن بیشتر است.

جدول  .6موانع کسب اطالعات در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان
متغیرها

پایینبودن سرعت اینترنت
قدیمیبودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه
تماممتننبودن منابع برخی از پایگاهها
ترافیک شبکهای
دردسترسنبودن نشریههای علمی
بهموقعنرسیدن اطالعات
قطع اینترنت در برخی مواقع
گرانبودن هزینههای دسترسی به اطالعات
ناآشنایی با بانکهای اطالعاتی علمی
کمبود منابع جدید در کشور
کمبود دسترسی به منابع اینترنتی
کمبود ارائة خدمات کامپیوتری
مشکالت فنی کامپیوترها
آشنایی اندک دانشجویان با زبان انگلیسی
معتبرنبودن برخی سایتها
مشکالت اجرای برنامه در کامپیوترها
تعداد کم سیستمهای کامپیوتر در دانشگاه
نبود آشنایی کافی با روش تحقیق علمی
پایینبودن اعتبار منابع اینترنتی
محدودیت دریافت مقالهها از سایتهای اشتراکی
نصبنبودن برنامههای مورد نیاز روی کامپیوتر
همکارینکردن سازمانها در دستیابی به اطالعات آماری سازمان
ناآشنایی با منابع تخصصی
قطع اشتراک مجلهها
کمبود منابع کافی در کتابخانهها
روزآمدنبودن اطالعات
محدودیت امکانات برای دریافت اطالعات از خارج (مثل قطع دسترسی به پایگاهها بهعلت تحریم)
اطالعرسانی پایین در زمینة پایگاههای اینترنتی عضو
کمبود وقت
همکارینکردن کتابداران بهشکل مناسب
نبود سیستم امانت بینکتابخانهای
محدودیت امکانات و تجهیزات کتابخانهها
ناآشنایی با روشهای صحیح جستوجو در اینترنت
محدودیت ساعت کار کتابخانه
محدودیت زمان برای کار در اینترنت

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

4/16
3/93
3/93
4/05
3/63
3/67
3/87
3/80
3/64
3/64
3/64
3/32
3/84
3/73
3/56
3/40
3/73
3/52
3/51
3/48
3/70
3/57
3/43
3/53
3/50
3/35
4/41
3/29
3/17
3/01
3/07
3/72
2/87
2/96
3/25

0/97
0/99
1/01
1/06
0/98
1/02
1/10
1/11
1/07
1/08
1/08
0/99
1/16
1/13
1/09
1/03
1/18
1/11
1/09
1/09
1/21
1/18
1/14
1/21
1/21
1/22
1/62
1/20
1/20
1/12
1/18
1/53
1/19
1/36
1/53

0/16
0/25
0/25
0/26
0/26
0/27
0/28
0/29
0/29
0/29
0/29
0/29
0/30
0/30
0/30
0/30
0/31
0/31
0/31
0/31
0/32
0/33
0/33
0/34
0/34
0/35
0/36
0/36
0/37
0/37
0/38
0/41
0/41
0/45
0/47
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جدول  .7عوامل استخراجشدة موانع کسب اطالعات در بین پاسخگویان
عوامل

مشکالت اینترنتی و شبکهای
محدودیتهای دستیابی به منابع
مشکالت هزینهای و اشتراک و اطالعرسانی
سطح پایین مهارتهای محقق
کمبود کامپیوتر و مشکالت نرمافزاری
مشکالت تجهیزات دانشگاهی

همانطورکه در جدول  7مشاهده میشود ،مشکالت
اینترنتی و شبکهای ،بیشترین سهم ( 14/997درصد) و
مشکالت تجهیزات دانشگاهی کمترین سهم ( 5/84درصد) را
در تبیین واریانس کل متغیرها دارند .درمجموع ،شش عامل
مذکور  60/36درصد از کل واریانس موانع دستیابی به

مقدار ویژه

درصد واریانس

واریانس تجمعی

5/24
3/88
3/51
3/48
2/95
2/02

14/99
11/08
10/04
9/95
8/43
5/84

14/99
26/08
36/12
46/08
54/52
60/36

اطالعات را تبیین میکنند که نشاندهندة درصد باالی
واریانس تبیینشده توسط این عوامل است.
در جدول  ،8متغیرهای درون هر عامل ،بههمراه بار عاملی
هر متغیر ذکر میشود .براساس جدول 26 ،گویه در شش
عامل خالصه میشوند.

جدول  .8عوامل ،متغیرهای مربوط به هریک از عوامل و میزان بارهای عاملی
نام عامل

متغیرها

مشکالت اجرای برنامه در کامپیوترها
کمبود دسترسی به منابع اینترنتی
کمبود ارائة خدمات کامپیوتری
ترافیک شبکهای
مشکالت اینترنتی و شبکهای
قطع اینترنت در برخی مواقع
محدودیت زمان برای کار در اینترنت
پایینبودن سرعت اینترنت
محدودیت دریافت مقالهها از سایتهای اشتراکی
پایینبودن اعتبار منابع اینترنتی
کمبود منابع جدید در کشور
بهموقعنرسیدن اطالعات
محدودیتهای دستیابی به منابع
دردسترسنبودن نشریههای علمی
کمبود منابع کافی در کتابخانهها
اطالعرسانی پایین در زمینة پایگاههای اینترنتی عضو
معتبرنبودن برخی سایتها
مشکالت هزینهای و اطالعرسانی
قطع اشتراک مجلهها
گرانبودن هزینههای دسترسی به اطالعات
روزآمدنبودن اطالعات
نداشتن آشنایی کافی با روش تحقیق علمی
سطح پایین مهارتهای تحقیق
ناآشنایی با بانکهای اطالعاتی علمی
آشنایی اندک دانشجویان با زبان انگلیسی
تعداد کم سیستمهای کامپیوتر در دانشگاه
کمبود کامپیوتر و مشکالت نرمافزاری نصبنبودن برنامههای مورد نیاز روی کامپیوتر
مشکالت فنی کامپیوترها
همکارینکردن کتابداران بهشکل مناسب
مشکالت تجهیزات دانشگاهی
قدیمیبودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه

بار عاملی

0/8
0/72
0/66
0/66
0/66
0/61
0/61
0/57
0/57
0/85
0/70
0/60
0/54
0/67
0/66
0/63
0/56
0/54
0/97
0/91
0/77
0/80
0/77
0/74
0/78
0/61

نجفلو و همکاران :بررسی مؤلفههای رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی...

نتیجهگیری و پیشنهادها
با استنتاج یافتههای تحقیق باید گفت دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان بهطورکلی اهداف
پژوهشمحور دارند و با اهداف واالتر از انجام تکالیف درسی به
جستوجوی اطالعات میپردازند .با وجود این ،میتوان گفت
دانشجویان همواره به فکر کسب اطالعات و عالقهمند به
دستیابی به اطالعات هستند .آنها بیشتر بهدنبال منابعی
هستند که بهراحتی دردسترس آنان قرار گیرد؛ بهایندلیل ،از
منابعی مانند کتب مرجع ،کتب درسی و مجلههای علمی-
تخصصی بیشتر استفاده میکنند .استفاده از کانالهای
اطالعیابی الکترونیکی و یادگیری از طریق کوشش و خطا در
میان دانشجویان رواج زیادی دارد و دانشجویان بهطور معمول
اینگونه کانالهای اطالعیابی را ترجیح میدهند .سنجش
اطالعات براساس اصالت موضوع ،صحت و اعتبار ،بیانگر وجود
اطالعات زائد و نامعتبر در میان اطالعات اصیل معتبر است.
نتایج تحلیل عاملی در زمینة مشکالت دستیابی به اطالعات در
میان دانشجویان نشان میدهد موانع در شش عامل خالصه
میشوند و این عوامل 60/36 ،درصد از کل واریانس موانع دستیابی
به اطالعات را تبیین میکنند .این عوامل بهترتیب اهمیت ،شامل
مشکالت اینترنتی و شبکهای ،محدودیتهای دستیابی به منابع
اطالعاتی ،مشکالت هزینهای و اشتراک و اطالعرسانی ،سطح پایین
مهارتهای تحقیق (آشنایی با روش تحقیق علمی ،آشنایی با
بانکهای اطالعاتی و زبان انگلیسی) ،کمبود کامپیوتر و مشکالت
نرمافزاری و مشکالت تجهیزات دانشگاهی است.
با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 دانشگاه با شناسایی رفتار اطالعیابی دانشجویان ،بهمحیطی تبدیل شود که دانشجویان عالقهمند به کسب
اطالعات و علم بتوانند نیازهای اطالعاتی خود را پاسخ
گویند و از تشویش در کسب اطالعات دور بمانند.
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 مسئوالن در نظام آموزش عالی ،باید بر ارائة خدماتاطالعاتی بهصورت الکترونیکی تأکید بیشتری داشته
باشند ،زیرا اینگونه منابع دارای سهولت در دستیابی و
استفاده هستند.
 دانشگاه باید تأکید ویژهای بر تجهیزات کتابخانهای،کامپیوتری ،اینترنتی و ...داشته باشد .تجهیز کتابخانه به
منابع مناسب و نیازسنجی از دانشجویان برای نصب
نرمافزارهای مورد نیاز دانشجویان روی سیستمهای
کامپیوتری ،راهی مناسب برای تجهیز سایتهای
کامپیوتری و ارائة خدمات مناسب به دانشجویان است.
 برنامهریزان دروس دانشگاهی باید واحدهای درسیبیشتری برای افزایش مهارتهای تحقیقی درنظر بگیرند.
مجریان این برنامههای آموزشی در دانشگاهها ،باید به
افزایش دورههای مرتبط با بهبود مهارتهای اطالعیابی و
اتخاذ تدابیری برای الزام حضور دانشجویان در این
برنامهها بیندیشند .نمونهای از این تدابیر ،الزام حضور در
تورهای کتابخانهای برای تمامی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی است .استفاده از سازوکارهای اطالعرسانی
وسیعتر و متناسب با رفتار اطالعیابی دانشجویان ،از دیگر
راههای بهبود سطح رفتار اطالعیابی در میان دانشجویان
بهشمار میرود.
 دانشجویان برای دستیابی به منابع ،بیشتر از کانالهایالکترونیکی استفاده میکنند؛ بنابراین ،دانشگاهها با تبدیل شکل
منابع به منابع الکترونیکی ،اشتراک در بانکها و پایگاههای
مختلف اطالعاتی میتوانند مشکالت کمبود دسترسی به منابع
و هزینههای دسترسی به اطالعات را جبران کنند تا زمینة
دسترسی آسانتر به اطالعات فراهم شود.
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