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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رفتار اطالع يابی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه طباطباائی در اساتااده
از منابع اطالعاتی پیوسته بوده است .روش اين پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصایای پیمايشای اجارا
شده است .ابزار مورد استااده برای جمع آوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته بوده که در بین  972نار از
اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطباائی توزياع شاده اسات .يافتاههاای پاژوهش نشاا داد  00درصاد
اعضای هیات علمی از طريق جستوجو در اينترنت و مطالعات شخصی با مناابع پیوساته آشانا مایشاوند و
هدف اصلی آ ها در استااده از منابع پیوسته انجام فعالیتهای پژوهشی و به روز کرد اطالعاات اسات .در
بین انواع منابع اطالعاتی پیوسته استااده از مجالت و کتا الکترونیکای بایش از سااير اناواع مناابع کااربرد
داشت00 .درصد هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی از منابع اطالعاتی رايگاا بارای رفاع نیازهاای خاود
بهره میگرفتند .مهمترين معیار اعضای جامعه برای ارزشیابی منابع پیوسته وجود اطالعات جديد و روزآماد
است .نتايج پژوهش نشا داد که عدم دسترس پذيری دائمی به بانکهای اطالعاتی به علت اشتراک نشد به
موقع و نداشتن سیاست جامع و کامل در اين زمینه و همچنین سرعت پايین اينترنت از جملۀ مهم ترين مواناع
اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در استااده از منابع اطالعاتی پیوسته ذکر شده است.
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مقدمه
در حال حاضر اطالعات ،قادرت و تواناايی محساوی مایشاود و قادرت ماذکور باه رشاد
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاادی و سیاسای کشاورها کما

مایکناد .از ساوی ديگار دنیاای

ارتباطات و تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر است به گونهای که داده و اطالعاات باه
سرعت و در زمانی غیر قابل تصور تولید و به اقصی نقاط جها منتقلاو در دساترس اساتااده
کنندگا قرار میگیرد و به قول م

لوها 0جامعۀ امروزی ما از حیث سرعت انتقال پیامها

به دهکده ای مانناد اسات .رشاد اطالعاات بادو شا

تحاودت گساتردهای را در تماامی

عرصه های اجتماعی و اقتصاادی بشاريت باه دنباال داشاته و تاأ یر آ بار جواماع بشاری باه
گونه ای است که جها امروز به سارعت در حاال تباديل باه يا

جامعاه اطالعااتی اسات.

(نبوی ،0006 ،ص.)66
امروزه دانشگاه ها پرچمدار پیشارفت و توساعۀ تحقیقاات و تولیاد داناش هساتند و اعضاای
هیأت علمی در ايان زمیناه نقاش باه سازايی ايااا مایکنناد اماا آنچاه اماروز مسائله اصالی
اطالعرسانی را تشکیل مایدهاد شایوه هاای دساتیابی باه اطالعاات علمای اسات (داورپنااه،
،0002ص  .)00وجود شبکههای ارتباطی گسترده همچو اينترنت روشهای جستوجاو و
بازيابی اطالعات را دگرگو ساخته و اين امکا را فراهم آورده تا پژوهشاگرا و محققاا
بدو حضور فیزيکی در محل کتابخانه ،با دسترسی به اينترنت نیازهای اطالعاتی خاود را از
طريق پايگاههای اطالعاتی پیوسته برطرف نمايند.
افراد با استااده از موتورهای کااوش ،نشاانی وی ساايتهاای مختلاو و  ،....باه انباوهی از
اطالعات مورد نیاز دسترسی پیدا میکنند .کاربرا با استااده از خدمات اينترنت ،میتوانناد
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فهرستهای کتابخانهای و پايگاههای اطالعاتی را مورد جستوجو قرار دهناد ،باا يکاديگر
ارتباط برقرار کنند ،اطالعات خود را بدسات آورناد ،ياا ايان کاه نتاايج تحقیقاات خاود را
منعکس کنند (نوروزی ،تلخابی و علیپور حافظی،0005 ،ص .)02
آنچه از سوی پژوهشگرا بايد به منزله ي عنصر مهم ،مکمل و ضروری مورد توجه قارار
گیرد عبارت است از اتخاذ رفتار اطالع يابی صحیح ،يعنی شناساايی درک نیااز اطالعااتی،
شناسايی منابع عمده اطالعاتی  ،چگونگی دستیابی به آنها و بهاره گیاری ماو ر از آنهاا  .باه
بیانی ديگر ،سرشت هر پژوهش آ چنا با اطالعات و منابع دانش در هم آمیخته که بادو
1 . McLuhan
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توجه به اطالعات موجود و بدو داشتن رفتار اطالع يابی مو ر نمی توا اطالعات جدياد و
به اصطالح دانش ناو تولیاد کارد باديهی اسات چنانچاه پژوهشاگری در شاناخت نیازهاای
اطالعاتی خود ،دستیابی به منابع اطالعات ،ارزيابی و بهره گیری بهیناه از آنهاا بتواناد موفاق
عمل کند  ،نتايج پژوهش وی از موفقیت بیشتری برخوردار خواهد بود و بر داناش موجاود
خواهد افزود(.صادق زاده وايقا  ،حسن زاده و نجاقلی نژاد ورجوی ،0052،ص .) 00
در حال حاضر پايگاههای اطالعاتی پیوسته يکی از منابع مهم اطالعاتی به شمار مایرود کاه
افراد زيادی برای رفع نیازهای اطالعاتی خود از آ ها بهره میگیرند .بنابراين ،برای طراحی
و پیاده سازی سامانه های مناسا اطالعااتی و پاساخگويی باه نیازهاای اطالعااتی کااربرا ،
آگاهی از فرايند جستوجوی اطالعات ضروری و غیار قابال اجتناای اسات .در ايان میاا
اعضای هیأت علمی ،با دارا بود کارايیها و توانايیهای فراوا علمی و آموزشای شايساتۀ
توجۀ فراوانند .اين که اعضای هیأت علمی چگونه به جستوجوی اطالعات مایپردازناد و
به طور کلی فرايند جستوجو و استااده از اطالعات در آ ها چگونه است ،محور پاژوهش
حاضر است.
و از آنجا که نتايج اين تحقیق میتواند در برنامهريزیهای آيناد مسائولین دانشاگاه عالماه
طباطبائی در تأمین دسترسی مؤ ر افاراد باه وياژه اعضاای هیاأت علمای باه مناابع پیوساته ،و
همچنین استااد بهتر و کاملتر از خدمات متنوع اينترنت مورد اساتااده قارار گیارد از ايان
رو بررسی رفتار اطالعيابی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در استااده از مناابع
اطالعاتی پیوسته ضروری به نظر میرسد.

اهداف پژوهش

اهداف فرعی زير را به دنبال خواهد داشت:
 .0شناسايی وضعیت نحو آشنايی اعضای هیأت علمی دانشاگاه عالماه طباطباائی باا مناابع
اطالعاتی پیوستۀ مورد نیاز
 .2شناسايی اهاداف اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در اساتااده از مناابع
اطالعاتی پیوسته
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هدف اصلی پژوهش حاضر  ،شناسايی رفتار اطالعيابی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه
طباطبائی در استااده از منابع اطالعاتی پیوساته مایباشاد کاه بارای رساید باه ايان هادف،
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 .0شناسايی انواع منابع اطالعاتی پیوستۀ مورد استااد اعضای هیأت علمای دانشاگاه عالماه
طباطبائی
 .9شناسايی روشها و ابزارهای مورد استااد اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطباائی
 ،برای جستوجو و بازيابی اطالعات از منابع اطالعاتی پیوسته
 .9شناسايی معیارهاای ارزشایابی اطالعاات در باین اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه
طباطبائی
 .6شناسايی مشکالت و موانع اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در دساتیابی باه
منابع اطالعاتی پیوسته
 .7شناسايی راهکارهای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطباائی بارای روزآماد نگاه
داشتن اطالعات خود

سؤاالت پژوهش
 .0نحو آشنايی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه طباطباائی باا مناابع اطالعااتی پیوساته
چگونه است؟
 .2اهداف اعضای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در اساتااده از مناابع اطالعااتی
پیوسته چیست؟
 .0اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه طباطباائی از کادام ناوع از مناابع اطالعااتی پیوساته
بیشترين استااده را به عمل میآورند؟
 .9اعضااای هیااأت علماای دانشااگاه عالمااه طباطبااائی از چااه روشهااا و ابزارهااايی باارای
جستوجو و بازيابی اطالعات پیوستۀ مورد نیاز خود بهره می گیرند؟
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 .9معیارهای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برای ارزشایابی مناابع اطالعااتی
پیوسته چیست؟
 .6مشکالت و موانع اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در اساتااده از مناابع
اطالعاتی پیوسته چیست؟
 .7اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه ط طباطباائی بارای روزآماد نگاه داشاتن اطالعاات
خود از چه راهکارهايی استااده میکنند؟

بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه...

رفتار اطالع یابی .به مجموعه فعالیتهايی که ي فرد برای رفاع نیازهاای اطالعااتی خاود
بعد از شناسايی وجود ترديد در خود ،انجام میدهد رفتار اطاالعياابی مایگويناد .و شاامل
اهداف جستوجوی اطالعات ،روش جستوجو ،ابزار جستوجو و ناوع اطالعاات ماورد
جستوجو و عوامل مؤ ر بر آ میشود (چاودوری )0075 ،يل ويلسو رفتار اطالع يابی را
مجموعه رفتار انسانی در ارتباط باا مناابع و مجراهاای اطالعااتی ،از جملاه اطاالع جاويی و
استااده از اطالعات به صورت فعال و غیر فعال می داند(.فیشر .0)0007 ،در پژوهش حاضار
متغیرهای رفتار اطالعيابی عبارتناد از :نحاو آشانايی باا مناابع اطالعااتی پیوساته ،هادف از
استااد منابع اطالعاتی پیوسته ،نوع منابع پیوستۀ مورد استااده ،ابزارهاا و مناابع دسترسای باه
اطالعات پیوسته ،معیارهای ارزيابی مناابع اطالعااتی پیوساته و همچناین مواناع و مشاکالت
دسترسی به منابع اطالعاتی پیوسته.
منابع اطالعاتی پیوستته .اصاطالح پايگااه اطالعااتی پیوساته باه طاور معماول در رابطاه باا
اطالعات ذخیره شد ديجیتالی در رايانهها به کار میرود که از طريق شبکههای کوچا و
بزرگ و اينترنت در دسترس میباشد .پايگاه اطالعاتی پیوسته مجموعاهای ساازما يافتاه از
اطالعاتی است که پردازش ،ذخیره و توسط واسطۀ اطالعاتی يا کاربر نهايی ،جستوجاو و
بازيااابی ماایشااود .اطالعااات در پايگاااههااای اطالعاااتی پیوسااته ماایتوانااد بااه صااورت
کتایشناختی ،متنی ،تصويری ،آماری و غیره باشاد .پايگااههاای اطالعااتی پیوساته عمادتا
برای استاادههای عمومی و تجاری فراهم میشاوند و دادههاا باه طاور عماومی باه گوناهای
منظم میشوند که باه طاور خودکاار قابال جساتوجاو و بازياابی باشاند (فادر و اساتارجز،
 .) 2000تاکید پژوهش حاضر به طور عمده روی منابعی است کاه ارزش علمای دارناد و از
طريق اينترنت قابال دسترسای مایباشاند .پايگااههاای اطالعااتی کتابشاناختی و تماام ماتن،

حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
پیشینۀ پژوهش در ايرا :تصويری قمصری ( )0070در پايا نامۀ کارشناسای ارشاد خاود باه
بررسی رفتاراطالعيابی اعضای هیأت علمی سازما پژوهشهاای علمای و صانعتی ايارا و
سنجش تأ یر يا عدم تأ یر استااده از اينترنت بار ايان رفتاار پرداختاه اسات .يافتاههاا نشاانگر
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مجالت و کت الکترونیکی ،منابع مرجع ،پايا نامهها ،استانداردها ،پروانههای بت اختاراع
و مجموعه مقادت کنارانسها نمونههايی از منابع اطالعاتی پیوسته میباشند که در پژوهش

1. Fisher
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آنست که انگیز اصلی اعضاای هیئات علمای در جساتوجاوی اطالعاات انجاام کارهاای
پژوهشی است .آ ها از دو روش رسمی و غیر رسمی برای جستوجوی اطالعاات اساتااده
میکنند .در میا منابع رسمی نشريات ادواری و کتای و در میا منابع غیر رسمی ارتباط باا
پژوهشگرا و حضور در گردهمايیهاا از اهمیات بیشاتری برخوردارناد .در جساتوجاوی
اطالعات از هر دو منبع چاپی و غیرچاپی (الکترونیکی) اساتااده مایشاود .يکای از مناابع
الکترونیکاای مااورد اسااتااده اينترناات ماایباشااد .در میااا خاادمات و منااابع اينترناات ،پساات
الکترونیکاای و وی بیشااترين میاازا اسااتااده را بااه خااود اختصاااص دادهانااد .ازمیااا انااواع
اطالعات ،استااده از اطالعات علمی و فنی در اولويت قرار دارد
يمین فیروز ( )0002در پايا نامۀ کارشناسی ارشد خود به بررسی رفتار و الگوی اطالعيابی
اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استااده از اينترنت پرداخته اسات .مهمتارين
يافتههای پژوهش بدين ترتی بود که عمده ترين اهداف اعضای هیاأت علمای در اساتااده
از اينترنت هدفهای آموزشی و پژوهشی بوده است .بیشترين منبعی کاه آ هاا در اينترنات
مورد استااده قرار می دهند مجالت الکترونیکی تخصصی و پايگاهای اطالعااتی تماام ماتن
است .گنجی ،ديانی و فروغی ( )0007باه بررسای رفتاار اطاالعياابی اعضاای هیاأت علمای
دانشگاه رازی کرمانشاه پرداختند .يافتههای اين پژوهش نشا میدهاد مهامتارين انگیازه و
هدف اعضای هیاأت علمای از جساتوجاوی اطالعاات ،انجاام کارهاای پژوهشای اسات.
پاسخگويا از دو روش رسمی و غیر رسمی برای کس اطالعات مورد نیااز خاود اساتااده
میکنند .از میا منابع رسمی کس اطالعات ،کتای با  ،%59/0نشريههای ادواری با %09/7
به ترتی در درجاۀ اول اهمیات قارار دارناد .از میاا مناابع غیار رسامی کسا اطالعاات،
تجارت شخصی با  %06/0و شرکت در سمینارهای داخلای باا  %65/6مهامتارين روشهاای
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

کس اطالعات میباشد .جامعۀ مورد نظار از میاا مناابع غیرچااپی ،اساتااده از اينترنات باا
 %57/9را به عنوا مهمترين روش کس اطالعات انتخای کردند .مهمترين موانع دسترسی
باه اينترناات ،ترافیا شاابکه و ساارعت کاام شاابکه در انتقااال دادههااا گاازارش شااده اساات.
پاسخگويا خدمات و امکانات کتابخانه را ( )%66/0متوسط میدانند و از عوامال دسترسای
دشوار به اط العاات ،محادود باود امکاناات بارای دريافات اطالعاات از خاارر از کشاور
( ،)%07/0دسترسی نداشتن بهنگام باه اطالعاات ( )%06/6و موجاود نباود مناابع اطالعاات
مورد نیاز در کتابخانه ( )%09/0را عنوا کردند .واعظی و نورافروز ( )0007در پژوهشی باه
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بررسااای و مقايساااۀ رفتاااار اطاااالعياااابی در اساااتااده از اينترنااات و مناااابع الکترونیکااای
پرداختند.يافتههای اين پژوهش نشا میدهد که دانش مقدماتی در زمیناۀ اينترنات فقاط تاا
حدودی از حد متوساط باادتر اسات و بیشاترين اساتااده از اينترنات باه ترتیا در منازل و
دانشکده صورت میگیرد .نحو آشنايی جامعه با اينترنت بیشتر از طرياق تجرباۀ شخصای و
روش آزمو و خطا بوده است .نتاايج همچناا نشاا داد کاه مهامتارين هادف اساتااده از
اينترنت و منابع الکترونیکی در باین اکرريات جامعاۀ ماورد بررسای فعالیاتهاای پژوهشای،
روزآمد کرد اطالعات تخصصی و شناسايی منابع تخصصی اسات کاه بارای ايان منظاور،
پايگاههای اطالعااتی دارای ماتن کامال بیشاترين اساتااده را داشاتهاناد.نوروزی ،تلخاابی و
علیپورحافظی ( )0005باه بررسای رفتاار اطاالعياابی اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه اراک
پرداختند .نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که هدف اکرريات اعضاای هیاأت علمای در
استااده از اينترنات فعالیاتهاای پژوهشای ،آموزشای و باه روزکارد اطالعاات مایباشاد.
مجالت الکترونیکای تخصصای ،پايگااههاای اطالعااتی دارای ماتن کامال مقاادت ،کتا
الکترونیکی و وی سايت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بیشترين فراوانی را در بین مناابع
مورد استااد اعضای هیأت علمی دارند .ترافی

شبکه و پاايین باود سارعت اينترنات نیاز

مهمترين موانع بر سرراه دستیابی به اطالعات اينترنتی میباشاند .نتاايج همچناین بیاانگر ايان
مطل است که بین نوع منابع اطالعاتی مورد استااده و متغیر مهارتهای زبانی و بین میازا
استااد اعضای هیأت علمی از اينترنت با متغیر جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد .کیانی،
نیکنام و پیشوايی ( )0050در پژوهشی کاربردی به بررسی رفتار اطاالعياابی اعضاای هیاأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی يزد پرداختند .نتايج اين پژوهش نشا میدهد که  90/9درصد
از اعضای جامعه مورد پاژوهش نقاش کتابخاناه را در رفاع نیازهاای اطالعااتی خاود دارای

کرد اطالعات مهم ترين دلیل برای جستوجوی اطالعات به شمار میرود سرعت پاايین
اينترنت نیز به عنوا مهمترين مشکل افراد در دستیابی به اطالعات الکترونیکی عناوا شاده
است .نتايج پژوهش نشا میدهد که فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بار اينکاه رفتاار اطاالعياابی
جامعۀ مورد پژوهش در سطح مطلوی نیست ،تأيید شده است.

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

اهمیت متوسط میدانند ،پايگاهها و کتابخانههای ديجیتالی با فراوانی  09/9درصاد بیشاترين
نقش را در تأمین نیازهای اطالعاتی افراد به عهده دارند ،افزايش کیایت تدريس و روزآماد
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پیشینۀ پژوهش در خارر از کشور :جی ( 0)2000به بررسی رفتار اطالعيابی محققاین علاوم
انسانی و اجتماعی دانشگاه ايالت تنسی 2آمريکا پرداخته است .نتايج پژوهش نشا مایدهاد
که وی ،پايگاههای اطالعاتی ،مجالت الکترونیکی و فهرستهای پیوسته مهمترين منابع در
تحقیقات پژوهشگرا حوز مورد مطالعه به شمار میروند و دلیل محبوبیت آ ها نیز فاراهم
کرد امکا دسترسی به اطالعات در هر زما و مکا مایباشاد .جای اساتااده از امکاناات
وی 2نظیر وبالگ ها ،فیس بوک ،فلیکر و  ...را جهت برقراری ارتباط کاربرا باا کتابخاناه
مؤ ر میداند و اين امکانات را از عوامل تاأ یرگزار بار رفتاار اطاالعياابی محققاین دانشاگاه
تنسی میداند.راپ سرانو و روبینز ( 0)2000در پژوهشی به بررسی رفتار اطالعياابی اعضاای
هیأت علمی گروههای علوم تربیتی در  20دانشگاه ايادت متحده آمريکا پرداختند .يافته هاا
نشا می دهد که هدف اصلی اعضای هیأت علمی از مراجعه به مناابع اطالعااتی ،آماادگی
باارای تاادريس و همچنااین بااه روز کاارد اطالعااات ماایباشااد .آ هااا مهاام تاارين خاادمات
کتابخانهها را امکا دسترسی آنالين به جديدترين مقادت مجالت علمی ذکر کردهاناد .در
پايا نیز فراهم کرد امکا دسترسی به متن کامل مقادت علمی از دفترکاار و منازل را در
بهبود عملکرد کتابخاناههاا ماؤ ر دانساتهاناد.پراکاش ،کورياککوس و نیرمااد ( ، 9)2000باه
بررسی رفتار اطالعيابی اعضای هیأت علمی موسسه وی .ال .بی 9پرداختند .نتايج نشاا مای
دهد که هدف اصلی جامعۀ مورد پژوهش از مراجعه به کتابخانه آمادگی برای فعالیاتهاای
آموزشی ،به روز کرد دانش ،تحقیق و توسعه و در نهايت راهنمايی دانشجويا ذکار شاده
است .مهم ترين منابع اطالعاتی مورد استااد اعضای هیأت علمای نیاز باه ترتیا نشاريات
ادواری ،کت مرجع و پايگاههای اطالعاتی پیوسته ذکر شده است .مهمتارين مشاکالت در
دستیابی به اطالعات کمبود امکاناات ،وقات گیار باود جساتوجاو ،کمباود مناابع ،عادم
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

حمايت کتابدارا  ،نداشتن مهارت در جستوجو و عدم آگااهی نسابت باه مناابع کتابخاناه
ذکر شده است.

1. Ge, 2010
2. Tennessee State University
)3. Rupp-Serrano & Robbins (2013
)4. Prakash, Kuriakose & Nirmala (2013
5. V.L.B Group of Institutions
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روش شناسی پژوهش
در اين تحقیق جامعه آماری تعداد  972نار اعضای هیاات علمای دانشاگاه عالماه طباطباايی
می باشند که در رشتههای مختلو علوم انسانی مشغول فعالیت بودهاند .روش اساتااده شاده
در اين پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع توصیای پیمايشی
می باشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد کاه باین تماامی اعضاا هیاات علمای
توزيع گشته و تعداد  007نار  69/09درصد از اعضاء باه پرسشانامه هاا پاساخ داده اناد و از

آنجا که "انتظار می رود حاداقل نیمای از افاراد جامعاه باه ساؤادت پاژوهش پاساخ دهناد"

(ددور )0050 ،لذا درصد مشارکت در اين پیمايش ،درصد قابل قبولی میباشد.
يافته های پژوهش :به منظور تجزيه و تحلیل دادههای آماری پژوهش حاضر با استااده از
کامپیوتر و از طريق نرم افزارهای آماری به ويژه نرم افزارهای ) ،SPSS(18.0و
) STATISTICA(8.0در دو بخش روشهای توصیای و استنباطی مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت.
جدول  .1توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبۀ علمی
رتبه علمی

فراوانی

درصد

مربی

06

00/72

استاديار

097

90/09

دانشیار

05

25

استاد

29

0/09

جمع

007

000

جدول  0نشا دهنده رتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد.
براساس جدول مذکور  00/72درصد دارای رتبه علمی مربی 90/09،درصد استاديار25 ،
درصد دانشیار و  0/09درصد از پاسخ دهندگا دارای رتبۀ علمی استاد میباشند .بنابراين
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

استاديارا دارای بیشترين فراوانی در بین پاسخ دهندگا به سؤادت پرسشنامه میباشند.
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جدول  .2توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی برحسب میزان استفاده از اینترنت
میزا استااده از اينترنت

فراوانی

درصد

کمتر از ي ساعت در روز
بین  0تا  2ساعت در روز

9
02

0 /0
26/70

بین  2تا  0ساعت در روز

000

00/99

بین  0تا  9ساعت در روز

69

20/00

بیش از  9ساعت در روز

90

07/26

جمع

007

000

جدول شماره  2نشا میدهد که میازا اساتااده از اينترنات در باین  0/0درصاد از اعضاای
جامعه کمتر از  0ساعت در روز میباشد 62/70 .درصد بین 0تا  2ساعت00/99 ،درصد بین
 2تا  0ساعت 20/00 ،درصد بین  0تا  9ساعت و 07/26درصد بایش از  9سااعت در روز از
اينترنت استااده میکنند.
جدول .3وضعیت آشنایی اعضای هیأت علمی با منابع اطالعاتی پیوسته
وضعیت آشنايی

فراوانی

درصد

بلی
خیر
نمی شناسم
جمع

290
99
20
007

70/50
09/69
00/07
000

نتايج مندرر در جدول  0نشا میدهد که از مجموع  007پاسخ دهنده ،تعداد  290نار
( 70/50درصد) با منابع اطالعاتی پیوسته آشنايی دارند و  99نار ( 09/69درصد) از پاسخ
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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دهندگا اظهار کردهاند که با منابع اطالعاتی پیوسته آشنايی چندانی ندارند و  20نار
(00/07درصد) از پاسخ دهندگا از وجود چنین منابع اطالعاتی پیوسته اظهار بی اطالعی
نمودند.
از آنجا که  66نار از پاسخ دهندگا  ،با منابع اطالعاتی پیوسته آشنايی نداشته يا اساتااده ای
از اين منابع نمیکنند لذا به سؤادت بعدی پاسخ ندادهاناد و از ايان رو در تجزياه و تحلیال
سؤادت بعدی مبنای کل پاسخ دهندگا  290نار بوده است.
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جدول  .4توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر حسب میزان استفاده از منابع اطالعاتی پیوسته
میزا استااده

فراوانی

درصد

خیلی کم
کم

9
27

2/07
2/00

متوسط

99

26/00
29/90

زياد

57

خیلی زياد

60

20/22

جمع

290

000

از اطالعات جدول  9میتوا دريافت که  2/07درصد از پاسخ دهندگا به میزا خیلیکام
از منابع اطالعاتی پیوسته بهره میگیرند  2/00درصد به میزا کم 00/26 ،درصد باه میازا
متوسط 90/29 ،درصد به میزا زياد و  20/22درصد هم خیلایزيااد از ايان مناابع اساتااده
میکنند .با توجه به اطالعات بدست آمده میتوا نتیجاه گرفات کاه حادود  60درصاد از
پاسخ دهندگا بیش از حد متوسط از منابع اطالعاتی پیوسته استااده میکنند.
آمار استنباطی:در اين بخش به پاسخگويی سؤادت پژوهش پرداخته شده اسات .ساؤال اول
پژوهش " نحو آشنايی اعضای هیأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی باا مناابع اطالعااتی
پیوسته چگونه است؟"
جدول  .5نتایج آزمون معناداری شیوه های مختلف آشنایی اعضای هیأت علمی با منابع اطالعاتی
تعداد

میانگین

استاندارد

میانگین
انحراف

استاندارد

مالک
خطای

میزا

مقدار
t

آزادی

درجه

گات وگو با همکارا و

سطح

عضای هیأت علمی

معناداری

شیوه های آشنايی ا

290

0/60

0/60

0/00

0/00

-00/20

290

0/000

290

0/02

0/20

0/00

0/00

-29/07

290

0/000

جست و جو در اينترنت

290

0/60

0/75

0/02

0/00

9/09

290

0/000

مطالعات شخصی

290

0/56

0/92

0/00

0/00

5/00

290

0/000

متخصصا موضوعی
مشورت با کتابدارا و
متخصصا اطالع رسانی
شرکت در کارگاه های
آموزشی

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

290

0/00

0/62

0/00

0/00

-00/99

290

0/000
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بر اساس نتايج جدول باد مای تاوا نتیجاه گرفات کاه بار اسااس آزماو  tاساتودنت تا
نمونهای ،تمامی شیوههای مختلو آشنايی اعضای هیأت علمی با مناابع اطالعااتی در ساطح
اطمینا  59درصد معنادار است .به عباارت ديگار ،میاانگین میازا اساتااده از هار کادام از
روشها با میزا متوسط (میزا ابت  )0دارای تااوت معنادار است .بر اساس نتاايج جادول
فوق می توا مشااهده کارد کاه ساه روش گاتگاو باا همکاارا و متخصصاا موضاوعی،
مشورت با کتابدارا و شرکت در کارگااه هاای آموزشای باه طاور معنااداری پاايین تار از
میانگین و روشهای جستجو در اينترنت و مطالعات شخصی به طور معنادار بادتر از میاانگین
هستند.

سؤال دوم پژوهش " اهداف اعضای هیأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در اساتااده از
منابع اطالعاتی پیوسته چیست؟"

جدول  .6نتایج آزمون معناداری اهداف اعضای هیأت علمی در استفاده از منابع اطالعاتی
تعداد

میانگین

استاندارد

انحراف

میانگین

خطای استاندارد

مالک

مقدار
t
میزا

آزادی

درجه

معناداری

سطح

اهداف اعضای هیأت علمی

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

افزايش اطالعات عمومی

290

0/95

0/99

0/00

0/00

-09/07

290

0/000

آمادکی برای تدريس

290

0/29

0/99

0/00

0/00

2/95

290

0/00

انجام فعالیت های پژوهشی

290

0/25

0/60

0/00

0/00

2/70

290

0/00

انتشار آ ار در محیط مجازی

290

0/79

0/90

0/00

0/00

-00/00

290

0/000

290

0/07

0/00

0/00

0/00

-20/09

290

0/000

290

0/20

0/70

0/00

0/00

0/50

290

0/06

290

0/20

0/97

0/00

0/00

2/09

290

0/09

اطالع از آ ار متخصصا
داخلی و خارجی
دستیابی به اطالعات چاپ
نشده
به روز کرد اطالعات

نتايج جدول باد نشا میدهد که بر اساس آزمو  tاستودنت ت نمونهای ،اهداف مختلاو
اعضای هیأت علمی در استااده از منابع اطالعاتی (به جز هدف دستیابی به اطالعاات چااپ
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نشده) در سطح اطمینا  59درصد معنادار است .به عبارت ديگر ،میانگین میازا اساتااده از
هر کدام از روشها با میزا متوسط (میزا ابت  )0دارای تااوت معناادار اسات .بار اسااس
نتايج جدول فوق می توا مشاهده کرد که سه هدف افزايش اطالعات عمومی ،انتشار آ اار
در محیط مجازی و اطالع از آ ار متخصصا داخلی و خارجی به طور معناداری پايین تار از
میانگین و هدف های آمادگی برای تدريس ،انجام فعالیت های پژوهشای ،و باه روز کارد
اطالعات به طور معنادار بادتر از میانگین هستند .نمودار زير باه خاوبی ايان امار را مانعکس
می کند:

سؤال سوم پژوهش " اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه طباطباائی از کادام ناوع از مناابع
اطالعاتی پیوسته بیشترين استااده را به عمل میآورند؟"

جدول  .7نتایج آزمون معناداری بیشترین استفاده اعضای هیأت علمی از منابع اطالعاتی پیوسته
میانگین

استاندارد

انحراف

290

0/90

0/00

0/07

0/00

7/00

290

0/000

290

2/96

0/20

0/00

0/00

-9/90

290

0/000

290

2/09

0/00

0/05

0/00

-0/70

290

0/05

تعداد

کنارانسها

میانگین

پايا نامه ها
مجموعه مقادت

خطای استاندارد

میزا

منابع مرجع الکترونیکی

مالک

مقدار
t

کت

الکترونیکی

آزادی

207

0/59

0/00

0/07

0/00

00/02

206

0/000

290

2/50

0/00

0/00

0/00

نتايج جدول باد نشا میدهد که بر اساس آزمو  tاستودنت ت

-0/00

درجه

و تمام متن
مجالت الکترونیکی

معناداری

پايگاه های کتابشناختی

290

سطح

290

0/00

0/90

0/00

0/00

0/09

290

0/90

0/26

نمونهای ،بیشترين استااده

سطح اطمینا  59درصد معنادار است .بر اساس نتايج جدول فوق می توا مشاهده کرد که
سه منبع اطالعاتی مناابع مرجاع الکترونیکای ،پاياا ناماههاا و مجموعاه مقاادت کنارانساها
پايینتر از میانگین (عدد ابت  )0قرار دارند که از اين بین فقط منبع اطالعااتی مناابع مرجاع
الکترونیکی دارای تااوت معنادار بوده است .اين مطل بادين معناسات کاه میازا اساتااده
اعضای هیأت علمی از منابع مرجع الکترونیکی باه طاور معناادار بسایار کام باوده اسات .باه

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

اعضای هیأت علمی از منابع اطالعاتی از مجالت الکترونیکی بوده است که ايان تاااوت در
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همین ترتی  ،اعضای هیاأت علمای عناوا کارده اناد کاه میازا اساتااده آنهاا از مجاالت
الکترونیکی و کت الکترونیکی به طور معناداری بسیار بادست.

سؤال چهارم پژوهش " اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی از چاه روشهاا و
ابزارهايی برای جستوجو و بازيابی اطالعات پیوستۀ مورد نیاز خود بهره می گیرند؟"
جدول  .8نتایج آزمون معناداری روشها و ابزارهای جستوجو و بازیابی اطالعات پیوستۀ مورد نیاز
اعضای هیأت علمی
میانگین

استاندارد

انحراف

میانگین

خطای استاندارد

مالک

تعداد

میزا

290

0/02

0/05

0/00

0/00

290

0/000

پرداخت وجه شخصی جهت
اشتراک پايگاه ها

نتايج جدول باد نشا میدهد کاه بار اسااس آزماو  tاساتودنت تا

20/90
-

درجه

مقدار
t

آزادی

معناداری

منابع کتابخانه دانشگاه

290

0/79

0/27

0/00

0/00

5/05

290

0/000

سطح

منابع رايگا

290

0/00

0/29

0/00

0/00

00/09

290

0/000

نموناهای ،روشهاا و

ابزارهای جستوجو و بازيابی اطالعات پیوستۀ ماورد نیااز اعضاای هیاأت علمای در ساطح
اطمینا  59درصد معنادار است .بر اساس نتاايج جادول فاوق مای تاوا مشااهده کارد کاه
اعضای هیأت علمی ترجیح می دهند به طور معناداری از مناابع اطالعااتی رايگاا ياا مناابع
کتابخانه مرکزی دانشگاه بهاره ببرناد .و نکتاه جالا آنکاه عناوا کارده اناد کاه باه طاور
معناداری حاضر به پرداخت وجه شخصی جهت اشتراک و استااده از پايگاههای اطالعااتی
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

661

نیستند
سؤال پنجم پژوهش"معیارهای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برای ارزشایابی
منابع اطالعاتی پیوسته چیست؟"

بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه...
جدول  .9نتایج آزمون معناداری معیارهای اعضای هیأت علمی دانشگاه
برای ارزشیابی منابع اطالعاتی پیوسته
تعداد

میانگین

ارزيابی آدرس پايگاه
بررسی هزينه استااده از پايگاه

29
0

2

29

/20

0

0

استاندارد

تورق در پايگاه

0

0
/02

انحراف

وجود امکانات جست و جو و

29

/25

وجود پیوند به ساير منابع

میانگین

0

0

خطای استاندارد

29

/29

مطال

جديد

مالک

0

0

روزآمد بود اطالعات و ارائه

مقدار
t
میزا

29

/56

کیایت منبع

0/00

0/07

0/00

0/27

0/00

0/00

2/59

0/00

0/00

0/00

0/90

0/90

0/05

0/00

0/90

0/00

0/00

/99
09

7/09
2/09

درجه

0

0

00

آزادی

29

/07

0/00

0/06

0/00

/06

معناداری

پايگاه

7

0

0/29

0/05

0/00

سطح

اعتبار و شهرت نويسنده يا ناشر

00

/09

5/20

006

0/000

290

0/000

290

0/000

290

0/000

290

0/000

290

0/000

290

0/09

نتايج جدول باد نشا میدهد کاه بار اسااس آزماو  tاساتودنت تا نموناهای ،معیارهاای
اعضای هیأت علمی برای ارزشایابی مناابع اطالعااتی پیوساته در ساطح اطمیناا  59درصاد

جدول باد ،می توا به اين نتیجه رسید که معیار اصلی اعضای هیأت علمی در تصمیم برای
انتخای پايگاه های اطالعاتی علمی اعتبار و شهرت نويسنده ،کیایت منباع و روزآماد باود
اطالعات و ارائه مطال جديد بوده است .البته اعضای هیأت علمی نیم نگاهی به هزينههاای
استااده از پايگاه داشتهاند
سؤال ششم پژوهش "مشکالت و موانع اعضای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

معنادار است .بر اساس نتايج جدول فوق می تاوا مشااهده کارد کاه معیاار اعضاای هیاأت
علمی برای استااده از منابع اطالعاتی ،آدرس پايگاه اطالعاتی نبوده است و در تصمیم آنهاا
برای انتخای پايگاه اطالعاتی نقش فوق العاده اندکی داشته است .همچنین بار اسااس نتاايج

استااده از منابع اطالعاتی پیوسته چیست؟"
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جدول  .11نتایج آزمون معناداری مشکالت و موانع اعضای هیأت علمی دانشگاه
در استفاده از منابع اطالعاتی پیوسته
تعداد

میانگین

الکترونیکی

استاندارد

دانشگاه
در دسترس نبود متن کامل منابع

میانگین
انحراف

مناس نبود پايگاه های اطالعاتی

مالک
خطای استاندارد

شبکه

میزا

جو
سرعت پايین اينترنت و ترافی

مقدار
t

نداشتن وقت کافی برای جست و

آزادی

و جو

درجه

نداشتن مهارت کافی برای جست

معناداری

مناس

اطالع يابی

سطح

عدم توانايی در انتخای منابع

290

0/69

0/02

0/05

0/00

-09/59

290

0/000

290

0/90

0/29

0/00

0/00

-05/90

290

0/000

290

2/09

0/90

0/00

0/00

-00/00

290

0/000

290

0/67

0/99

0/05

0/00

7/22

290

0/000

290

0/22

0/05

0/05

0/00

2/99

290

0/00

290

0/09

0/22

0/00

0/00

00/00

290

0/000

بر مبنای نتايج جدول باد بر اسااس آزماو  tاساتودنت تا نموناهای ،مشاکالت و مواناع
اعضای هیاأت علمای در اساتااده از مناابع اطالعااتی پیوساته در ساطح اطمیناا  55درصاد
معنادار است .بر اساس نتايج جدول فوق میتاوا مشااهده کارد کاه مهمتارين مشاکالت و
موانع اعضاای هیاأت علمای بارای اساتااده از مناابع اطالعااتی ،سارعت پاايین اينترنات ،در
دسترس نبود متن کامل منابع الکترونیکی و مناس نبود پايگااههاای اطالعااتی دانشاگاه
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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عنوا شده است .بر اساس اين نتايج همچنین معلوم میشود که عدم توانايی اعضاای هیاأت
علمی در انتخای منابع مناس اطالع يابی يا نداشتن مهارت و وقت کاافی بارای جساتجو از
جمله موانع و مشکالت اعضای هیأت علمی در استااده اعضای هیأت علمی است.
سؤال هاتم پژوهش " اعضای هیاأت علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی بارای روزآماد نگاه
داشتن اطالعات خود از چه راهکارهايی استااده میکنند؟"

بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه...
جدول  .11نتایج آزمون معناداری راهکارهای اعضای هیأت علمی دانشگاه
برای روزآمد نگه داشتن اطالعات
تعداد

میانگین

استاندارد

میانگین
انحراف

مالک
خطای استاندارد

مقدار
t
میزا

آزادی

درجه

معناداری

سطح

مطالعه شماره های جديد
مجالت علمی

290

0/90

0/09

0/07

0/00

7/20

290

0/000

مطالعه جديد ترين کت

290

0/29

0/06

0/05

0/00

2/09

290

0/000

جست و جو در اينترنت

290

0/52

0/09

0/07

0/00

02/99

290

0/000

تعامل با همکارا و متخصصا
موضوعی

290

0/20

0/00

0/07

0/00

2/09

290

0/000

شرکت در کنارانس يا
کارگاهها

290

2/75

0/20

0/00

0/00

-2/60

290

0/000

بر مبنای نتايج جدول باد بر اساس آزمو  tاساتودنت تا

نموناهای ،راهکارهاای اعضاای

هیأت علمی برای استااده از مناابع اطالعااتی پیوساته در ساطح اطمیناا  59درصاد معناادار
است .بر اساس نتايج جدول فوق میتوا مشاهده کرد اعضای هیأت علمای بارای روزآماد
نگه داشتن اطالعات خود به طور معنااداری از جساتجو در اينترنات و پاس از آ از مطالعاه
شماره های جديد مجالت علمی استااده می کنند .نکتاه مهام آنکاه هادف اعضاای هیاأت
علمی از شرکت در کنارانس و يا کارگاه ها عمدتا روزآمد نگه داشتن اطالعات است .

نتیجهگیری
تدريس و همچنین به روز کرد اطالعات از جملۀ مهمترين اهاداف اعضاای هیاأت علمای
دانشگاه عالمه طباطبائی در استااده از منابع اطالعاتی پیوسته میباشد که اين ماورد باا نتاايج
پژوهش های قمصری ( ،)0070يمین فیروز ( ،)0002گنجای و ديگارا ( )0007مشاابه مای
باشد .در میا ساير اهداف می توا باه انتشاار آ اار در محایط مجاازی  ،افازايش اطالعاات

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

نتايج نشا میدهد که انجام فعالیتهای پژوهشی مانند تالیو کتای و مقاله  ،آمادگی برای
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عمومی و همچنین اطالع از انتشار آ اار متخصصاا داخلای و خاارجی اشااره کارد کاه از
اهمیت کمتری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برخوردار میباشند.
اسااتااده از مجااالت الکترونیکاای ،کتاا الکترونیکاای و همچنااین پايگاااههااای اطالعاااتی
کتایشناختی و تمام متن بیش از ساير انواع منابع اطالعااتی پیوساته در باین اعضاای هیاأت
علمی دانشگاه عالمه طباطبائی روار دارد که اين مهم با پژوهش های يمین فیاروز (،)0002
ناوروزی و ديگارا ( ،)0005جای ( ،)2000پراکاااش و ديگارا ( )2000مشاابه مای باشااد.
مجموعه مقادت کنارانسها و پايا نامهها نیز از جمله مناابعی هساتند کاه از اساتااد قابال
توجهی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برخاوردار نمایباشاند .در باین
منابع نام برده شده در پژوهش حاضر ،منابع مرجع الکترونیکی از میزا استااد کمتری نازد
اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برخوردار میباشند.
در دسترس نبود متن کامل بسیاری از منابع اطالعاتی پیوساته و سارعت پاايین اينترنات باه
عنوا مهم ترين مشکل پاسخ دهندگا ذکر شده است که اين نتیجاه در اغلا پیشاینههاای
بررسی شده از جمله پژوهشهای نوروزی و ديگارا ( ،)0005کیاانی و ديگارا ()0005
نیز مشاهده می شود .مناس

نبود منابع اطالعاتی پیوستۀ خريداری شاده توساط دانشاگاه،

نداشتن وقت کافی برای جستوجو ،عدم توانايی در انتخای منابع مناس برای اطالعياابی،
نداشتن مهارت کافی برای جستوجاو از جملاه مشاکالتی هساتند کاه باا فراوانای کمتاری
بدا ها اشاره شده است.

پیشنهادهای اجرایی پژوهش
در اين قسمت با توجه به نتايج پژوهش ،پیشنهادهايی ارائه میگاردد کاه امیاد اسات ماورد
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

توجه مسئولین دانشگاه عالمه طباطبائی قرار گرفته و نقش مؤ ری را در بهبود رفتاار اطاالع
يابی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی اياا کند.
از آنجا که مشورت با کتابادارا و متخصصاا اطاالعرساانی کمتارين ساهم را در آشانايی
اعضای جامعه با منابع اطالعااتی پیوساته ايااا مایکناد ،لاذا توجاۀ اعضاای هیاأت علمای و
مسئولین به نقش کتابدارا به عنوا مشاورا اطالعاتی و افرادی آشنا باه مناابع اطالعااتی و
استااده از تجاری و دانش کتابدارا که متاساانه افراد متخصص فقط در کتابخاناه مرکازی
در بخشهای بسیار ابتدايی مرل میز امانت به کار گرفته شدند و برخی کتابخانه های دانشکده
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بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه...

ها از وجود نیروی متخصص کتابدار بی بهره هستند  ،میتواند نقاش ماؤ ری را در آشانايی
اعضای هیأت علمی با منابع پیوسته و همچنین اطالعيابی بهینه از اين منابع داشته باشد.
برگزاری کارگااه هاای آموزشای در جهات آشانايی اعضاای هیاأت علمای باا اناواع مناابع
اطالعاتی موجاود در حاوزه هاای موضاوعی مختلاو بصاورت دوره ای در کتابخاناه هاای
دانشکده ها باه علات مجتماع نباود دانشاگاه عالماه طباطباائی در يا

مکاا و همچناین

آماوزش شایوههاای اطاالعياابی از مناابع مختلااو ،مایتواناد نقاش باه سازايی را در رفتااار
اطالعيابی اعضای هیأت علمی اياا کند.
راهاندازی سرويسهايی نظیر اشاعۀ گزينشی اطالعات 0و همچنین آگاهی رسانی جااری 2از
سوی کتابخانۀ دانشکده های دانشگاه می تواناد تاأ یر قابال تاوجهی را در آشانايی هار چاه
بیشتر اعضای هیأت علمی با منابع اطالعاتی پیوسته داشته باشد.
امروزه نشر الکترونیکی يکی از شیوههای نشر و دساترسپاذير کارد مکتوباات مایباشاد.
انتشار آ ار علمی در محیطهای مجازی و باه صاورت الکترونیکای ساب افازايش دساترس
پذيری و افزايش استناد به آ ار را میشود و در پی آ افزايش ضاري تاأ یر نويساندگا را
به دنبال خواهد داشت .از آنجا که نتايج پژوهش حاضر نشا مایدهاد کاه اساتااده از نشار
الکترونیکی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه طباطباائی جايگااه قابال تاوجهی را
ندارد لذا برگزاری کارگاههای آموزشی مبانی نشر الکتروينکی میتواناد نقاش مایادی را
در آشنايی هر چه بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی باا انتشاار الکترونیکای
در پی داشته باشد.
نتايج پژوهش نشا داد که مجالت و کت علمی و همچنین پايگاههای اطالعاتی تمام ماتن
بیشترين استااده را از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالماه طباطباائی دارناد و از آنجاا

خصوص اشتراک منابع پیوستۀ متناس با رشتههای تحصیلی دانشگاه از طريق ايجااد کمیتاه
انتخای منابع اطالعاتی پیوسته از جملۀ کارآمدترين راهکارها در جهات دسترسای اعضاای
هیأت علمی به منابع اطالعاتی پیوسته خواهد بود.
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که اغل اساتید از قطع اشتراک يا نداشتن اشتراک مستمر ومتوالی بسیاری از مناابع پیوساتۀ
دانشگاه گاليه دارند لذا توجه مسئولین دانشگاه به تهیه و اشتراک ايان مناابع ارزشامند ،باه

1. SDI: Selective Dissemination of Information
2. CAS: Current Awareness System
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با توجه به اينکه بیشتر اعضای هیأت علمی از منابع پیوساتۀ رايگاا اساتااده مایکنناد لاذا
آشنايی اعضای هیأت علمی با منابع علمی رايگاا موجاود در اينترنات از طرياق برگازاری
کالس های آموزشی ،تهیۀ پوستر و بروشور و ياا ايجااد پیونادی باه مناابع رايگاا از طرياق
پرتال کتابخانۀ مرکزی دانشگاه ضروری میباشد.
پايین بود سرعت اينترنت يکی از مهمترين مشکالت اعضای هیأت علمی و( البتاه کاال در
ايرا )در دستیابی به منابع اطالعاتی پیوسته میباشد ،لذا افزايش پهنای باند اينترنت دانشاگاه
ضروری به نظر میرسد.
از آنجا که جستوجو در اينترنت مهمترين راهکاار اغلا

اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه

عالمه طباطبائی به منظور آشنايی با منابع اطالعاتی پیوسته مایباشاد ،لاذا آشانايی اسااتید باا
گااروههااای بحااث الکترونیکاای کااه بااه اشااتراک و بحااث در مااورد مطالا جديااد علماای
میپردازند ضروری میباشد.
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