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  فصلنامه دانش شناسی

  )علوم کتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات(
  1389 تابستان )9(، شماره ومسسال 

  
  
 
  

هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلی سیناي شناسائی نیازهاي اطالعاتی دانشجویان دوره
  با تأکید بر پایگاههاي اطالعاتی در دسترس در این دانشگاه همدان

 
 

 1معصومه لطیفی
 2فریده عصاره

  
  چکیده

لی دانشگاه هاي تحصیالت تکمیاین پژوهش بمنظور بررسی نیازهاي اطالعاتی دانشجویان دوره: هدف
شامل (بوعلی سیناي همدان با تأکید بر پایگاههاي اطالعاتی الکترونیکی در دسترس در این دانشگاه 

  .انجام شد) کتابخانه دیجیتالی رزنت و پایگاههاي دانشیار
ابزار گردآوري اطالعات . پیمایشی انجام گرفت - این پژوهش با استفاده از روش توصیفی: روش پژوهش

  .محاسبه شد 85/0بود که پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ بیش از اي پرسشنامه
مهمترین هدف دانشجویان از جستجوي اطالعات، پیدا کردن پیش زمینه براي انجام کارهاي : یافته ها

Science Direct /از بین پایگاههاي الکترونیکی موجود، میزان اهمیت . هاي درسی استپژوهشی و پروژه
rElsevie  و پس از آن به ترتیب پایگاههاي %) 2/89(براي دانشجویان بیشتر استSpringer ،ISI ،

Scopus ،Proquest ،ACS ،Oxford Journals ،Emerald ،ASME ،Ebsco ،ASCE ،IOP  و
AMS اندرتبه هاي دوم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده .  

: ات مورد نیاز از دیگاه دانشجویان عبارتند ازعوامل اصلی عدم دسترسی آسان به اطالع: نتیجه گیري
  . عدم آشنایی کافی با زبان انگلیسی و قطع اشتراك دانشگاه در مورد برخی پایگاههاي اطالعاتی الکترونیکی

  

 

 ،پایگاههـاي اطالعـاتی الکترونیـک    ،دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی   ،نیازهاي اطالعاتی :کلید واژه ها
  .همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،ایگاههاي اطالعاتی دانشیارپ ،کتابخانه دیجیتال رزنت

  

 12قدمهم
کنـد و  در دنیاي کنونی اطالعات نقش کلیدي ایفا مـی 

  هـاي بشـري بـه شـمار     بخش جدایی ناپذیر همـۀ فعالیـت  
هـدف هـر سـازمان و مرکـز اطـالع رسـانی رفــع       . رودمـی 

ــات اســت  ــاي اســتفاده کننــدگان از اطالع ــد و . نیازه رش
هاي نوین، صنعت اطالع رسـانی را دچـار   اوريگسترش فن

اسـتفاده گسـترده از   . تغییر و تحوالت عظیمی کرده اسـت 
هاي اطالعاتی در سراسـر جهـان   شبکه جهانی وب و پایگاه

                                                        
 استاد گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز .1
2

کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه آزاد  نشجوي کارشناسی ارشددا 
 اسالمی واحد همدان

. دستیابی به دانش بشر را آسـانتر و سـریعتر نمـوده اسـت    
رسالت هر نظام اطالع رسانی، تسریع در امر اطالع رسـانی  

لذا شناخت نیازها، عالیق و   .باشدعات میبه متقاضیان اطال
ــت    ــروري اس ــات ض ــدگان اطالع ــرف کنن ــات مص ترجیح

هـا و مراکـز   با توجه بـه نیـاز دانشـگاه   ). 1378سامانیان، (
هـاي  تحقیقاتی به منابع اطالعاتی و همچنین افزایش دوره

کارشناسی ارشـد و دکتـرا، دسترسـی بـه منـابع علمـی و       
ــد از ــر و روزآم نیازهــاي اساســی اســاتید،  اطالعــات معتب

در حـال حاضـر   . محققان و دانشجویان به شـمار مـی رود  
پایگاههاي اطالعـاتی بـه عنـوان یکـی از منـابع اطالعـات       
علمی، امکان دسترسی به اطالعات کیفـی را بـا سـرعت و    
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بنابراین انتخاب مناسب . فراهم کرده اند براي کاربران دقت

امعـه اسـتفاده کننـده    آنها با توجه به نیازهاي اطالعاتی ج
لـذا در  ). 1385اسدي و شریفی، (ضروري به نظر می رسد 

این پژوهش سعی می شود نیازهاي اطالعاتی دانشـجویان  
هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا شناسائی دوره

شود تا تهیه پایگاههاي اطالعاتی در این دانشگاه براسـاس  
  .ذیردنیازهاي دانشجویان این دانشگاه صورت پ

  
  هدف و اهمیت پژوهش

هدف از انجام این پژوهش بررسی نیازهاي اطالعاتی 
هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلی دانشجویان دوره

سیناي همدان و همچنین شناسایی نقش پایگاه هاي 
اطالعاتی در دسترس در دانشگاه در رفع نیازهاي اطالعاتی 

دف هر ه. هاي تحصیالت تکمیلی استدانشجویان دوره
نظام اطالع رسانی، رساندن اطالعات مناسب در زمان 
 مناسب به استفاده کننده مناسب است، لذا شناخت
استفاده کنندگان، نیازهاي آنان و روش هایی که براي 
کسب اطالعات بکار می گیرند براي هر نظام اطالع رسانی 

دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی . ضروري است
کی از مهمترین اقشار محقق در جامعه می دانشگاه ها، ی

باشند، بنابراین ضرورت دارد که نیازهاي اطالعاتی آنان 
آگاهی ). 4، 1380جمشیدي پور، (مورد بررسی قرار گیرد 

از نیازها و مسائل و مشکالت این دانشجویان در دستیابی 
به اطالعات مورد نیازشان و همچنین شناخت نقش پایگاه 

دسترس در دانشگاه در تأمین نیازهاي  هاي اطالعاتی در
اطالعاتی دانشجویان، می تواند راهگشاي مسؤولین و 
دست اندر کاران براي بهینه سازي خدمات بخش اطالع 
رسانی در دانشگاه و ارائه خدمات بر اساس نیاز دانشجویان 

  .شود
  

  سواالت پژوهش
به منظور رسـیدن بـه هـدف پـژوهش، سـواالت ذیـل       

  :مطرح شده است
هــاي تحصــیالت انگیــزه و هــدف دانشــجویان دوره .1

ــوعلی ســیناي همــدان از جســتجوي   تکمیلــی دانشــگاه ب
  اطالعات در منابع الکترونیکی چیست؟

هاي اطالعاتی در دسترس در نقش اینترنت و پایگاه .2
دانشگاه بوعلی سینا در تأمین نیازهـاي اطالعـاتی جامعـه    

 گونه است؟پژوهش چ
ــاه .3 ــرین پایگ ــامهمت ــاي اطالع تی در دســترس در ه

 دانشگاه بوعلی سینا، از دیدگاه جامعه پژوهش کدامند؟
مهمترین موانع و مشکالت موجود در دسـتیابی بـه    .4

اطالعــات از طریــق پایگاههــاي اطالعــاتی در دســترس در 
 کدامند؟دانشگاه، از دیدگاه جامعه پژوهش 

  
  تعاریف عملیاتی

کلیه دانشجویان  :دانشجویان تحصیالت تکمیلی
کارشناسی ارشد و دکترا، که از نظر وزارت علوم، مقطع 

تحقیقات و فناوري و ادارة آموزش دانشگاه بوعلی سیناي 
تا  1385شوند و ورودي سال همدان دانشجو محسوب می

نیمسال اول سال (هستند و در حال حاضر  1387سال 
، زمان توزیع پرسشنامه این پژوهش، دانشجو 1388
  ).هستند

در اصطالحنامه  "نیاز اطالعاتی"دخل م :نیاز اطالعاتی
واژه نیاز اطالعاتی به نیازي که با : کتابداران اینگونه است

استفاده از خدمات اطالع رسانی یا مواد و منابع اطالعاتی 
در اینجا فرض . از آن رضایت حاصل شود، اشاره می کند

بر این است که مصرف اطالعات براي برآورده شدن نیاز 
و چون نیاز اطالعاتی در ذهن کاربر است، اطالعاتی است 

مستقیماً مشاهده نخواهد شد و فقط با مشاهده اقالم 
اطالعاتی مصرف شده یا پاسخ هاي سؤاالت قابل استنباط 

در بررسی نیازهاي اطالعاتی فرد محقق براي . است
سوپر، (شناسایی موضوعات مورد نیاز تالش می کند 

ه در نواده قره سید، نقل شد؛ 1995، 1اوزبورن، زویزیگ
شود نیازهاي در این پژوهش تالش می). 21، 1387

  .اطالعاتی دانشجویان مورد مطالعه شناسایی شوند
اي است با عنوان مجله نشریه :مجله الکترونیکی

هاي پیاپی و با ها یا جزوهمشخص که به صورت شماره
فواصل زمانی منظم و براي مدت نا محدود منتشر می شود 

ي مقاالتی در موضوعات مختلف و از نویسندگان و حاو
فاصله زمانی شماره هاي یک مجله معموالً . مختلف است

بنابراین، مجله . بیش از یک شماره در سال است
                                                        
١.Soper, Osborne& Zewizig 
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الکترونیکی مجله اي است با خصوصیات ذکر شده که به 

). 206، 1386برهمند، (شکل الکترونیکی منتشر می شود 
ت الکترونیکی، مجالتی در این پژوهش منظور از مجال

است که از طریق کتابخانه الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا 
 idl/com.iingroups.wwwبه نشانی  1از طریق رزنت

و یا سایت دانشیار، از طریق نسیم ایمان به نشانی 
net.daneshyar.www  در دسترس است و امکان

جستجو به منظور دستیابی به مقاالت مورد نظر در آنها 
  .وجود دارد

اي از پرونـده هـاي حـاوي    ذخیـره  :پایگاه اطالعاتی
اطالعات گوناگون و مرتبط به صورت یکپارچه و مبتنی بـر  
ساختار واحدي است که امکان جستجو و  بازیـابی سـریع   

اسـدي وشـریفی،   (آورد وسط رایانه پدیـد مـی  اطالعات را ت
در این پـژوهش منظـور از پایگاههـاي اطالعـاتی،     ). 1385

اي است کـه توسـط دانشـگاه    پایگاههاي اطالعاتی پیوسته
  .تهیه و در اختیار کاربران در دانشگاه قرار داده شده است

  
پایگاههاي اطالعاتی در دسترس در دانشگاه بوعلی 

  سینا
از منابع معتبر علمـی از طریـق شـبکه    امروزه بسیاري 

مندان قرار می جهانی اینترنت در دسترس محققان و عالقه
هاي اطالعاتی نیز جزئی از این منـابع هسـتند   پایگاه. گیرد

اي از کتابها یا نشریات الکترونیکی که در بردارندة مجموعه
ــود در آنهــا بــه صــورت      مــی باشــند و اطالعــات موج

بـه دلیـل   . شودمتن کامل ارائه می کتابشناختی، چکیده یا
سرعت دسترسـی بـاال و روزآمـد بـودن و امکانـات خـاص       
جستجو در این منابع، طی سـالهاي اخیـر مراکـز علمـی و     

هاي معتبر گرایش زیادي به اشتراك و اسـتفاده از  دانشگاه
اشتراك بانکهاي اطالعاتی معموالً براساس نیـاز  . آنها دارند

استفاده از آنهـا در طـول زمـان    گروههاي آموزشی، میزان 
ــه ارزي     ــزان بودج ــی و می ــتفاده آزمایش ــا اس ــتراك ی اش

هـاي اطالعـاتی   اختصاص داده شده بـراي اشـتراك پایگـاه   
  . صورت می گیرد

هاي  اي در کتابخانه با گسترش امکانات رایانه
تدریج  اینترنت، به  دانشگاهی و افزایش استفاده از شبکۀ

سوي منابع الکترونیکی جلب  بهها  نظر مسئوالن کتابخانه

                                                        
١.Rose- net 

ها براي  آمده و تقاضاي دانشگاه شرایط فراهم. شده است
دسترسی به منابع الکترونیکی، فضاي مناسبی را براي 

این محصوالت ) کارگزاران(کننده  فعالیت مراکز عرضه
از جمله مؤسسات پیشتاز در این راه و . است ایجاد کرده 

رسانی  هاي بزرگ اطالع نمایندة کنونی بسیاري از شرکت
است که در » سیستم شرکت مهندسی رز«دنیا در ایران، 

اي  شبکه 1377تأسیس شده و از بهمن ماه  1370سال 
ایجاد کرده  2»نت رز«داخلی، سپس اینترنتی را با عنوان 

پس از تأسیس شبکه رزنت و گسترش قابل مالحظه . است 
ز جمله هاي دیگري ا هاي کشور، شرکت آن در کتابخانه

نیز با تأسیس شبکۀ دانشیار و با عقد » نسیم ایمان«
هاي  کنندة پایگاه المللی تهیه هاي بین قرارداد با شبکه

متن، پا به عرصه خدمات  اطالعاتی و نیز مجالت تمام
 ).147-145، 1381فتاحی، (اند  رسانی گذاشته اطالع

دانشگاه بوعلی سیناي همدان نیز در راستاي تحقق اهداف 
هاي وزشی و پژوهشی خود اقدام به خرید پایگاهآم

مورد نیاز اعضاي هیأت ) on- line(اطالعاتی پیوسته 
هاي علمی و دانشجویان بخصوص دانشجویان دوره

تحصیالت تکمیلی جهت پاسخگویی مناسب به نیازهاي 
از طریق کتابخانه . اطالعاتی این قشر پژوهشگر نموده است

به آدرس اینترنتی ) رزنت(نا دانشگاه بوعلی سی 3دیجیتال
IDL/COM.IINGROUPS.WWW  امکان دسترسی به

، Proquest ،Emerald ،ISIپایگاههاي اطالعاتی 
Elsevier ،IOP ،Oxford Journals ،AMS  و
Springer  فراهم شده است و همچنین از طریق سایت

ترنتی دانشیار به آدرس این
NET.DANESHYAR.WWW  نیز به پایگاههاي

دسترسی  ACS, ASCE, ASME, Ebsco اطالعاتی
  . 4داریم

  

  روش پژوهش
و روش تحقیق مورد استفاده در  5نوع تحقیق، کاربردي

جامعۀ آماري این . است 6توصیفی -این پژوهش پیمایشی
                                                        
٢.Rose- Net 
٣.Integrated Digital Library( IDL) 

 .است 1387این اطالعات مربوط به سال .4
٥.Applied research 
٦.Descriptive survey 
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هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ورهپژوهش، دانشجویان د

بوعلی سیناي همدان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 
هستند که با توجه به آمار غیر رسمی ارائه شده توسط 

نفر  824(باشند نفر می 890دانشگاه بوعلی سینا در حدود 
با توجه به حجم زیاد ). نفر دکترا 66کارشناسی ارشد و 

به این . ه گیري بعمل آمدجامعۀ آماري پژوهش، نمون
استفاده شد و تعداد  1منظور از جدول کرجسی و مورگان

براي . نفر به عنوان جامعۀ آماري برگزیده شدند 269
گردآوري اطالعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده 

که پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ بیش از  شد
در دو بخش سؤاالت پرسشنامه . محاسبه شد 85/0

هاي اصلی و براساس سواالت مشخصات فردي و پرسش
بوسیله پرسشنامه، . پژوهش طراحی و تنظیم گردیداساسی

نظرات افراد جامعۀ پژوهش گردآوري گردید و با استفاده از 
آمار توصیفی و محاسبه شاخصهاي مرکزي مانند میانگین، 

. رفتمورد تجزیه و تحلیل قرار گ SPSSاز طریق نرم افزار 
اي هاي غیر پارامتري دو نمونهدر این پژوهش از آزمون

به منظور  3والیس -اي کروسکالو چند نمونه 2ویتنی -من
بررسی وجود رابطه بین  متغیرهاي مختلف با مقطع 

هاي تحصیلی دانشجویان و نظرات دانشجویان در دانشکده
  .مختلف استفاده شد

  
  پیشینه پژوهش

شده در زمینه نیازهاي  هاي انجامنخستین بررسی
) 1946(اطالعاتی، به سالهاي پس از جنگ جهانی دوم 

با گسترش  1950از سال ). 1386بشیري، (گردد بازمی
فعالیتهاي تولیدي صنایع و بنگاههاي اقتصادي کشورهاي 
صنعتی، لزوم توسعه فعالیتهاي بازاریابی در کشورهاي 

العات دیگر و درك رفتار و ذائقه مصرف کنندگان، مط
 1970از دهه . نیازسنجی نیز ابعاد وسیعتري پیدا کرد

ازسنجی نشان بررسی نی محافل علمی توجه بیشتري به
  ).12، 1382بابائی، (اند داده

، براي پی بردن به نیازهاي )1995( 4مهتا و یانگ
بررسی استفاده "اطالعاتی علمی و فنی دانشمندان، به 

                                                        
١.Kerjecie and Morgan 
٢.Mann- Whitney Test 
٣.Kruskal- Wallis Test 
٤.Mehta, Young  

از منابع اطالعات  5اعضاي هیات علمی دانشگاه آالباما
درصد از  83ها نشان داد که یافته. پرداختند "الکترونیکی

پاسخگویان استفاده از منابع و مقاالت موجود در نشریات 
را یکی از مهمترین منابع اطالعاتی جهت کسب اطالعات 

درصد پاسخگویان از پایگاههاي  49. اندعنوان کرده
  ستفاده درصد از دیسکهاي نوري ا 42اطالعاتی و 

  .می کنند
نیازهاي "، نیز )2000( 6مجید، انور و ایسنس چیتز

اطالعاتی و رفتارهاي اطالع یابی دانشمندان علوم 
را بررسی کردند و نشان دادند که  "کشاورزي در مالزي

دانشمندان ترجیح می دهند از منابع اصلی اطالعات 
آنها کمبود . مخصوصاً مجالت و مقاالت  استفاده کنند،

ابع را عامل اصلی عدم دستیابی به مدارك علمی بیان من
کردند و پیشنهاد کردند که در فواصل زمانی معین 
نیازهاي اطالعاتی کاربران به منظور ارائه خدمات مناسب، 

  .بررسی شود
نقش منابع الکترونیکی  "، با بررسی )2004( 7الصالح

در تأمین نیازهاي اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
تنها نیمی از : ، نشان داد که"در عربستان سعودي

دانشجویان تحصیالت تکمیلی از منابع الکترونیکی استفاده 
می کنند دانشجویان به دلیل موانع موجود مثل عدم 

هاي کافی در استفاده از منابع الکترونیکی موجود آموزش
ترجیح می دهند که ... هاي کافی و در کتابخانه، نبود رایانه

نقل شده در (ها و مدارك چاپی استفاده کنند کتاباز 
  ).226، 1387  جوکار و نعیمی،

نیازهاي اطالعاتی اعضاي  "،)2008( 8نادوزي و نادوزي
را  "9اعضاي هیأت علمی در دانشگاه خصوصی نیجریه

نتایج نشان داد که نشریات، مهمترین منبع . بررسی کردند
ش از بی. تأمین اطالعات توسط اعضاي هیأت علمی است

هاي ارتباطی و اطالعاتی دهندگان از فناورياز پاسخ% 50
(ICT)به خصوص از کامپیوتر و اینترنت استفاده می ،-

مهمترین مانع در دسترسی به اطالعات، فقدان . کنند
منابع روزآمد و مناسب و فقدان فناوري اطالعات ذکر شده 
                                                        
٥.University of Alabama 
٦.Majid, Anwar & Eisenschitz 
٧.Al- Saleh  
٨.Nnadozie & Nnadozie 
٩.Nigerian Private University 
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-تهیه منابع روزآمد و مناسب، فراهم نمودن فناوري. است

  .هاي اطالعاتی و ارتباطی از پیشنهادات پاسخگویان بود
سابقه تحقیق در زمینه نیازهاي اطالعاتی در کشور ما 
  چندان طوالنی نیست و به دو یا سه دهه اخیر محدود 

 "، به)1385(به عنوان مثال اسدي و شریفی . می شود
نیازسنجی پایگاههاي اطالعاتی و مجالت الکترونیکی 

 "انه مرکزي دانشگاه صنعتی شریفموجود در کتابخ
نتایج نشان داد از میان پایگاههاي اطالعاتی و . پرداختند

 01/92با   Science Directمجالت الکترونیکی موجود، 
از . درصد از باالترین میزان استفاده برخودار بوده است

 75تا  50مجموعه پایگاهها و مجالت الکترونیکی کتابخانه 
العاتی و پژوهشی کاربران برآورده درصد از نیازهاي اط

 75تا  50، به تنهایی Elsevierمنبع اطالعاتی . شودمی
دهد و به درصد نیاز اطالعاتی پاسخ دهندگان را پاسخ می

هاي دلیل آنکه این منبع داراي مجالت مهم در حوزه
باشد از درصد استفاده باالتري برخوردار مختلف علوم می

عالقه مند به اشتراك تمام  اکثر پاسخ دهندگان. است
باشد، منابع الکترونیکی که هم اکنون کتابخانه مشترك می

اند که سالهاي اشتراك و تحت اند و درخواست نمودهبوده
 .پوشش منابع موجود افزایش یابد

نیازسنجی  "، نیز  به )1387(واعظی و نور افروز 
اطالعاتی دانشجویان دانشکدة مدیریت و حسابداري 

ها نشان داد که یافته. پرداختند "اه عالمه طباطباییدانشگ
استفاده از اینترنت نسبت به سایر منابع درصد بیشتري را 

هاي مختلف دهد، اما در میان استفادهبه خود اختصاص می
که » دانشیار«و » رزنت«هاي علمی چون از اینترنت، شبکه

داراي پایگاه هاي اطالعاتی علمی و تخصصی هستند، 
  .گیرندار اندك مورد استفاده قرار میبسی

، با بررسی خدمات شبکه )1387(حاجی شمسایی 
رزنت مرکز اطالع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات، نشان داد که کل جامعه 

درصد از  8/51پژوهش با شبکه رزنت آشنایی داشته و 
  که را مورد استفاده قرارآنها، عالوه بر شناخت، این شب

در بین پایگاههاي اطالعاتی رزنت نیز بیشترین . دهندمی
است و ) درصد Elsevier  )1/87میزان استفاده مربوط به

 EI village )7/5کمترین میزان استفاده مربوط به 
درصد از پاسخگویان قطع مقطعی  7/70. می باشد) درصد

این شبکه  اشتراك شبکه رزنت را مهمترین نقطه ضعف
  .دانسته اند

دهد که دانشجویان و اعضاي ها نشان میمرور پیشینه
هیأت علمی در همه جا به استفاده از منابع اطالعات 

و مجالت الکترونیکی و پایگاههاي  الکترونیک نظیر اینترنت
اطالعاتی روي آورده اند و استفاده از این منابع را به منابع 

ن این هستند که این منابع چاپی ترجیح می دهند و خواها
  .به صورت روزآمد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد

  
  یافته هاي پژوهش

پرسشنامه توزیع شده، در نهایت تعداد  280از مجموع 
درصد عودت داده شد، و  3/79پرسشنامه معادل  222

مورد  SPSSبراي تجزیه و تحلیل نهایی توسط نرم افزار 
هاي تحصیالت جویان دورهدانش. استفاده قرار گرفت

دانشکده مشغول به  6تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا در 
هاي شیمی، ها شامل دانشکدهدانشکده. تحصیل هستند

علوم پایه، کشاورزي، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم 
ها، از این دانشکده. است 1انسانی و اقتصاد و علوم اجتماعی

زي و مهندسی هاي شیمی، علوم پایه، کشاورها، دانشکده
در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو دارند و 

هاي ادبیات و اقتصاد فقط در مقطع کارشناسی دانشکده
 . 2پذیرندارشد دانشجو می

نفـر، معـادل    130نفر پاسخگو تعـداد   222از مجموع 
ــان و  6/58 ــادل  92درصــد را زن ــر، مع درصــد را  4/41نف

نفـر، معـادل    195داد از ایـن تعـ  . دهنـد مردان تشکیل می
نفـر، معـادل    27درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  8/87
  .کننددرصد در مقطع دکترا تحصیل می 1/12

  
توزیع فراوانی و درصد افراد جامعه پژوهش به . 1جدول 

  تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی
  

                                                        
ها، در طول این پژوهش به منظور کوتاه سازي اسامی دانشکده. 1

سی به اختصار دانشکده مهندسی، دانشکده دانشکده فنی و مهند
ادبیات و علوم انسانی به اختصار دانشکده ادبیات، و دانشکده اقتصاد و 

  .علوم اجتماعی به اختصار دانشکده اقتصاد نامیده می شود
  .است 1387این آمار مربوط به سال . 2
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انگیــزه و هــدف از جســتجوي اطالعــات در منــابع 

  الکترونیکی

نشان داد که در مجمـوع  تجزیه و تحلیل داده ها نتایج 
ا از توان انگیزه و هـدف جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش ر     می

بـه ترتیـب    1جستجوي اطالعـات بـا اسـتفاده از میـانگین    
پیدا کردن پیش زمینه براي انجام : اولویت چنین ذکر کرد

هــاي درســی؛ انجــام کارهــاي کارهـاي پژوهشــی و پــروژه 
پژوهشی؛ جمع آوري اطالعـات مـورد نیـاز کـه در منـابع      
چــاپی یافــت نشــده اســت؛ شناســایی منــابع تخصصــی و 

هاي درسـی؛ روزآمـد   دید؛ انجام پروژهدستیابی به منابع ج
اي؛ بـاال بـردن معلومـات    کردن اطالعات تخصصی و حرفه

 .شخصی و در نهایت هم انتشار آثار علمی قرار دارد
  

  انگیزه و هدف از جستجوي اطالعات در منابع الکترونیکی. 2جدول 
  اولویت  )Sd(معیار انحراف   میانگین  انگیزه و هدف از جستجوي اطالعات در منابع الکترونیکی

  1 0.72410 4.4144  هاي درسیپیدا کردن پیش زمینه براي انجام کارهاي پژوهشی و پروژه
  2 0.79105 4.3198  انجام کارهاي پژوهشی

  3 0.81900 4.2748  جمع آوري اطالعات مورد نیاز که در منابع چاپی یافت نشده است
  4 0.84129 4.0362  دشناسایی منابع تخصصی و دستیابی به منابع جدی

  5 0.87907 4.0315  هاي درسیانجام پروژه
  6 0.98660 3.9369  ايروزآمد کردن اطالعات تخصصی و حرفه

  7 0.97988 3.9099  باال بردن معلومات شخصی
 8 1.06516 3.4414  انتشار آثار علمی

  
 2ویتنی -اي مننتایج اجراي آزمون دو نمونه 1همچنین

هدف از جستجوي اطالعـات بـه منظـور    که بین نشان داد 
پیدا کردن پیش زمینـه بـراي انجـام کارهـاي پژوهشـی و      

هــاي درســی در بــین نظــرات دانشــجویان مقطــع  پــروژه
اختالف معنـادار   001/0کارشناسی ارشد و دکترا در سطح

هداف جسـتجوي اطالعـات بـه    بین اوجود دارد؛ همچنین 
اطالعـات   روزآمـد کـردن   منظور انجام کارهاي پژوهشی و

شناسـایی منــابع تخصصــی و   اي و نیــزتخصصـی و حرفــه 
دستیابی به منابع جدید، انتشار آثـار علمـی و بـاال بـردن     
معلومات شخصی با مقطع تحصیلی اختالف معنادار وجـود  

در صــورتیکه بــین اهــداف جســتجوي اطالعــات بــه . دارد
منظور جمع آوري اطالعات مورد نیاز که در منـابع چـاپی   

ده است و جستجوي اطالعـات بـه منظـور انجـام     یافت نش
هاي درسی با مقطع تحصیلی اختالف معنادار وجـود  پروژه
  .دهداین نتایج را نشان می 3جدول . ندارد

                                                        
١.Mean 
٢ Mann- Whitney Test 

  مقطع حصیلی         
  جنسیت

کارشناسی 
  جمع  دکترا  ارشد

  130  12  118  فراوانی  زن
  5/58  4/5  1/53  درصد

  92  15  77  فراوانی  مرد
  4/41  7/6  7/34  درصد

  222  27  195  فراوانی  جمع
  100  1/12  8/87  درصد
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  N=222مقطع تحصیلی و انگیزه و هدف از جستجوي اطالعات، ویتنی به منظور تعیین رابطه بین  - آزمون من. 3جدول

 N Mean  مقطع تحصیلی  انگیزه و هدف
Rank 

Sum of 
Ranks  

  نتیجه آزمون
  

پیدا کردن پیش زمینه براي 
کارهاي پژوهشی و  انجام

  هاي درسیپروژه

 3E728/1  Mann-Whitney U  50/20838  86/106  195  کارشناسی ارشد
 4E084/2  Wilcoxon W  50/3914  98/144  27  دکترا

  234/3 -  Z  
001/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  اطالعات مورد نیازجمع آوري 
که در منابع چاپی یافت نشده 

  است

 3E204/2  Mann-Whitney U  00/21314  30/109  195  کارشناسی ارشد
 4E131/2  Wilcoxon W  00/3439  37/127  27  دکترا

  494/1 -  Z  
135/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  انجام کارهاي پژوهشی

 3E766/1  Mann-Whitney U  50/20875  05/107  195  کارشناسی ارشد
 4E088/2  Wilcoxon W  50/3877  61/143  27  دکترا

  043/3 -  Z  
002/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  هاي درسیانجام پژوه

 3E594/2  Mann-Whitney U  50/21781  70/111  195  کارشناسی ارشد
 3E972/2  Wilcoxon W  50/2971  06/110  27  دکترا

  135/0 -  Z  
893/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

روزآمد کردن اطالعات 
  ايتخصصی و حرفه

 3E865/1  Mann-Whitney U  00/20975  56/107  195  کارشناسی ارشد
 4E098/2  Wilcoxon W  00/3778  93/139  27  دکترا

  578/2 -  Z  
010/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

شناسایی منابع تخصصی و 
  دستیابی به منابع جدید

 3E746/1  Mann-Whitney U  50/20660  50/106  195  شدکارشناسی ار
 4E066/2  Wilcoxon W  50/3870  35/143  27  دکترا

  992/2 -  Z  
003/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  انتشار آثار علمی

 3E400/1  Mann-Whitney U  50/20510  18/105  195  کارشناسی ارشد
 4E051/2  Wilcoxon W  50/4242  13/157  27  دکترا

  125/4 -  Z  
000/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  باال بردن معلومات شخصی

 3E826/1  Mann-Whitney U  50/20936  37/107  195  کارشناسی ارشد
 4E094/2  Wilcoxon W  50/3816  35/141  27  دکترا

  705/2 -  Z  
007/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 

  
مهمترین پایگاههـاي اطالعـاتی در دسـترس در    

انشگاه از طریق کتابخانه دیجیتالی رزنت و سـایت  د
  دانشیار

پایگاه اطالعاتی در دسـترس   4از طریق سایت دانشیار 
نظرات دانشجویان در مورد استفاده یا . باشددانشجویان می

عدم استفاده از پایگاههاي اطالعاتی در دسـترس از طریـق   
طبق مندرجات . درج شده است 4سایت دانشیار در جدول 

کـه مربـوط بـه انجمـن      ACSپایگاه اطالعاتی ، 4ول جد
درصد از افراد جامعـه   6/17شیمی امریکاست، فقط توسط 

زیـاد و  «آماري پژوهش به عنوان منبع اطالعاتی با اهمیت 
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درصد،  ASCE ،1/4ذکر شده است، در مورد » خیلی زیاد
 9/5هم  Ebscoدرصد و در مورد  ASME ،3/6در مورد 

» زیـاد و خیلـی زیـاد   «عاتی را در حد درصد این منبع اطال
 ACS, ASCE, ASMEپایگاههـاي  . انـد مهم دانسـته 

هاي شیمی، عمران پایگاههاي اطالعاتی تخصصی در رشته

هـاي حـوزه   تمـام رشـته  نیز  Ebscoو مکانیک هستند و 
علوم و تکنولوژي، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی و 

ی و بازاریابی، آموزش و اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، بازرگان
  .گیردرا در برمی... پرورش و 

  
  

  از طریق سایت   هاي اطالعاتی در دسترس در دانشگاه بوعلی سیناپایگاه. 4جدول 

  هاي اطالعاتیپایگاه 

  خیلی
ــی   کم  متوسط  زیاد  زیاد خیل

  کم
استفاده 

  کل  امنکرده

  انیفراو  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد

ACS 
(American Chemical 

Society) 

30  9  3  2  3  175  222  
5/13  1/4  4/1  9/0  4/1  8/78  100  

ASCE 
(American Society of 

Civil Engineers) 

7  2  7  1  2  203  222  
2/3  9/0  2/3  5/0  9/0  4/91  100  

ASME 
(American Society of 

Mechanical 
Engineers) 

12  2  -  2  3  203  222  

4/5  9/0  -  9/0  4/1  4/91  100  

Ebsco 
3  10  5  1  2  201  222  
4/1  5/4  3/2  5/0  9/0  5/90  100  

  

استفاده یا عدم استفاده و درجه اهمیـت  :دانشیار
  آنها

درمــورد پایگاههــاي اطالعــاتی در دســترس از طریــق 
: باشـد نتـایج نشـان داد کـه    مـورد مـی   9رزنت که شامل 

و  ISI ،Science Direct/ Elsevierهـــاي پایگـــاه
Springer     بیشترین میزان اهمیـت را بـراي دانشـجویان

دارند به طوریکه تعداد افرادي که در مورد ایـن سـه منبـع    
انـد بسـیار زیـاد    را برگزیده» زیاد و خیلی زیاد«هاي گزینه

را تعداد کمـی  » اماستفاده نکرده«است درصورتیکه گزینه 
در بین این سه منبـع نیـز   . اندسخگویان انتخاب کردهاز پا

ــت  ــزان اهمی ــراي  Science Direct/ Elsevierمی ب
دانشجویان درصد بیشتري را به خود اختصاص داده اسـت  

و میزان عدم استفاده از این پایگـاه در بـین   ) درصد 2/89(
پایگــاه ). درصــد 7/7(دانشــجویان کمتــرین مقــدار را دارد 

بـه میـزان زیـادي همپوشـانی     ISI و  Scopusاطالعاتی 
 ISIنتایج نشـان داد کـه اهمیـت پایگـاه اطالعـاتی      . دارند

ــاتی    ــاه اطالع ــیش از پایگ ــجویان ب ــراي دانش    Scopusب
و  ISIدرصـد پایگـاه اطالعـاتی     6/53در مجموع . باشدمی
زیاد و «را به میزان   Scopusدرصد پایگاه اطالعاتی 4/33

  .اندمهم دانسته» خیلی زیاد
  

  استفاده یا عدم استفاده و درجه اهمیت آنها: هاي اطالعاتی در دسترس در دانشگاه بوعلی سینا از طریق رزنتپایگاه. 5جدول

پایگـــاه هـــاي 
  اطالعاتی

  کل  اماستفاده نکرده  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  زیاد خیلی
  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  صددر  درصد
AMS 

(MathSciNet) 
-  1  2  9  3  207  222  
-  5/0  9/0  1/4  4/1  2/93  100  

Proquest  
27  20  14  15  6  140  222  

2/12  0/9  3/6  8/6  7/2  1/63  100  

Scopus  
31  43  26  8  4  110  222  

0/14  4/19  7/11  6/3  8/1  5/49  100  
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پایگـــاه هـــاي 
  اطالعاتی

  کل  اماستفاده نکرده  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  زیاد خیلی
  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  صددر  درصد

Emerald  
5  6  7  9  3  192  222  
3/2  7/2  2/3  1/4  4/1  5/86  100  

Web of 
Knowledge 

(ISI)  

68  51  4  6  5  88  222  
6/30  0/23  8/1  7/2  3/2  6/39  100  

Science 
Direct/ 
Elsevier  

164  34  7  -  -  17  222  
9/73  3/15  2/3  -  -  7/7  100  

Institute of 
Physics 
(IOP)  

8  4  2  1  1  206  222  
6/3  8/1  9/0  5/0  5/0  8/92  100  

Oxford 
Journals  

15  11  8  7  4  177  222  
8/6  0/5  6/3  2/3  8/1  7/79  100  

Springer  
78  52  20  7  6  59  222  

1/35  4/23  0/9  2/3  7/2  6/26  100  

هاي اطالعاتی براي بررسی میزان اهمیت پایگاه
هاي مختلف در دانشگاه بوعلی سینا دانشجویانِ دانشکده

هاي پایگاهدر هر دانشکده، مهمترین نشان داد که 
  اطالعاتی از دیدگاه دانشجویان به این شرح است 

  ):هاي اول تا پنجمرتبه(
  :در دانشکده شیمی به ترتیب

Science Direct/Elsevier, ACS, ISI, 
Springer, Scopus, … 

 :در دانشکده علوم پایه به ترتیب
Science Direct/Elsevier, Springer, ISI, 

Oxford Journals, IOP, … 
 : در دانشکده کشاورزي به ترتیب

Science Direct/Elsevier, Springer, 
Scopus, ISI, Proquest, … 

 : در دانشکده مهندسی به ترتیب
Science Direct/Elsevier, ISI, Proquest, 

Springer, Scopus, … 
      :در دانشکده ادبیات به ترتیب

 Science Direct/Elsevier, Springer, ISI, 
Oxford Journals, Scopus, … 

  : و در دانشکده اقتصاد به ترتیب
Science Direct/Elsevier, Springer, 

Proquest, Ebsco, Scopus, … 
 

هاي دهد که از پایگاهدر مجموع نتایج نشان می
 Scienceاطالعاتی در دسترس در دانشگاه بوعلی سینا 

Direct/Elsevier ،Springer وISI  بیش از همه مورد
گیرند و از دیدگاه دانشجویان تفاده دانشجویان قرار میاس

 Elsevierپایگاه اطالعاتی . ها هستندمهمترین پایگاه
Science Direct/ هاي علوم را به دلیل اینکه تمام حوزه

هاي دهد و داراي مهمترین مجالت در حوزهپوشش می
باشد از درصد مختلف علوم  و به صورت تمام متن می

ها برخوردار ز استفاده و اهمیت در تمام دانشکدهباالتري ا
رفت میزان اهمیت پایگاه همانطور که انتظار می. است

براي دانشجویانِ دانشکده شیمی بیش از  ACSاطالعاتی 
 و  ASCEباشد در حالیکه در مورد ها میسایر دانشکده

ASME  بیشترین میزان اهمیت مربوط به دانشکده
  . باشدمهندسی می

منظور تعیین رابطه بین درجه اهمیت هریک از به 
هاي پایگاههاي اطالعاتی براي دانشجویان در دانشکده

استفاده  1والیس -اي کروسکالمختلف از آزمون چند نمونه
شد که نتایج نشان دهنده این است که بین درجه اهمیت 

در میان  Springerو  AMSپایگاههاي اطالعاتی 
ي مختلف تفاوت معناداري وجود هادانشجویان در دانشکده

ندارد، این در حالی است که بین درجه اهمیت پایگاههاي 
، Proquest ،Emerald ،ISI ،Elsevierاطالعاتی 

IOP ،Oxford Journals ،ACS ،ASCE،ASME  ،
Scopus  وEbsco هاي در میان دانشجویان در دانشکده

                                                        
١.Kruskal- Wallis 
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در  نتایج این آزمون. مختلف اختالف معنادار وجود دارد

مهمترین پایگاههاي اطالعاتی ذکر شده در این مورد 
 6در جدول  ISIو Elsevier ،Springerپژوهش یعنی 

 .منعکس شده است
 

درجه اهمیت هر یک از پایگاههاي اطالعاتی، با نظرات دانشجویان در والیس به منظور تعیین رابطه بین  -آزمون کروسکال. 6جدول 
  N=222هاي مختلف  دانشکده

ــاي پا  N Mean  هادانشکدهیگاههـ
Rank 

  نتیجه آزمون

Web of 
Knowledge (ISI) 

  45/139  39  شیمی

928/47 Chi-Square 
5  df 

000/0 Asym. Sig 

  09/92  35  علوم پایه
  11/90  53  کشاورزي
  70/152  46  مهندسی
  35/96  23  ادبیات
  83/79  26  اقتصاد

Science Direct/ 
Elsevier 

  45/126  39  شیمی

425/30 Chi-Square 
5  df 

000/0 Asym. Sig 

  87/97  35  علوم پایه
  18/118  53  کشاورزي
  18/131  46  مهندسی
  96/78  23  ادبیات
  77/87  26  اقتصاد

Springer 

  92/103  39  شیمی

671/4 Chi-Square 
5  df 

457/0 Asym. Sig 

  03/106  35  علوم پایه
  97/126  53  شاورزيک

  01/110  46  مهندسی
  76/108  23  ادبیات
  75/103  26  اقتصاد

  
نقش اینترنت و پایگاه هاي اطالعاتی در دسترس 

  در دانشگاه بوعلی سینا در تأمین نیازهاي اطالعاتی
، نقش )درصد 2/62(بیش از نیمی از دانشجویان 

سیار زیاد اینترنت را در تأمین نیازهاي اطالعاتی خود ب
این نسبت در میان دانشجویان کارشناسی ارشد . دانندمی

و دکترا یکسان است یعنی در هر دو مقطع بیش از نیمی 
از دانشجویان نقش اینترنت را در تأمین نیازهاي اطالعاتی 

دانشجویان، نقش اینترنت را در . دانندخود بسیار مثبت می
درصد،  100تا  75تأمین نیازهاي اطالعاتی خود بین 

همچنین بیش از نیمی از . اندمثبت ارزیابی کرده
هاي اطالعاتی در ، نقش پایگاه)درصد 6/71(دانشجویان 

دسترس در دانشگاه بوعلی سینا را در تأمین نیازهاي 

دانند؛ نیمی از می» زیاد و خیلی زیاد«اطالعاتی خود 
هاي اطالعاتی در ، نقش پایگاه)درصد 50(دانشجویان 

تا  75در دانشگاه را در تأمین نیازهاي خود بین دسترس 
  .انددرصد، مثبت ارزیابی کرده 100

  
مهمترین موانع و مشکالت موجود در دستیابی به 

  اطالعات از طریق پایگاه هاي اطالعاتی
در زمینه موانع و مشکالت موجود در راه دسـتیابی بـه   
منابع اطالعات الکترونیکی بایـد گفـت کـه، اهـم موانـع و      
مشکالت موجود از دیدگاه دانشجویان و به ترتیب اولویـت  

  :در جدول ذیل مشخص شده اند
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  موانع و مشکالت موجود در دستیابی به اطالعات. 7جدول 

  اولویت  )Sd(انحراف معیار  میانگین  موانع و مشکالت
  1 0.85598 4.3153  هاي خارجی بخصوص زبان انگلیسیعدم آشنایی با زبان

  2 0.73338 4.2432  هاي الکترونیکیهدانشگاه در مورد برخی پایگا قطع اشتراك
  3 0.85218 4.3153  ترافیک شبکه، نامناسب بودن خطوط ارتباطی و سرعت پایین شبکه و مشکالت اتصال

  4 0.90569 4.1982  عدم آشنایی با منابع تخصصی الکترونیکی
  5 0.94712 4.0500  یوترهاي دانشگاهنامناسب بودن کیفیت و کمیت امکانات نرم افزار کامپ

  6 0.95497 4.0407  نامناسب بودن کیفیت و کمیت امکانات سخت افزار کامپیوترهاي دانشگاه
  7 0.97876 4.0360  نیاز به پرداخت هزینه براي استفاده از برخی از اطالعات الکترونیکی

  8 1.00189 4.0270  )دستگاه کامپیوتر(کمبود ایستگاههاي جستجو 
  9 0.88686 3.9009  عدم آشنایی با منابع الکترونیکی در دسترس در دانشگاه

  10 1.07648 3.8514  محدود بودن ساعت کار سایت کامپیوتر در دانشگاه
  11 0.96112 3.8243  نداشتن مهارت و توانایی در استفاده از کامپیوتر

  هاي بولی،فقدان مهارت در طراحی راهبردهاي جستجو مثل استفاده از عملگر
  12 0.95794 3.7059  ؛...ها و عدم استفاده از محدود کننده

  13 1.00364 3.6045  ریزش اطالعات به هنگام جستجو، حجم زیاد اطالعات بازیابی شده
  

  بحث و نتیجه گیري 
نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین انگیزه و هدف 

به  دانشجویان از جستجوي اطالعات در منابع الکترونیکی
ترتیب اولویت عبارتند از پیدا کردن پیش زمینه براي 

هاي درسی؛ انجام کارهاي انجام کارهاي پژوهشی و پروژه
پژوهشی؛ جمع آوري اطالعات مورد نیاز که در منابع 
چاپی یافت نشده است؛ شناسایی منابع تخصصی و 

هاي درسی؛ روزآمد دستیابی به منابع جدید؛ انجام پروژه
اي؛ باال بردن معلومات تخصصی و حرفه کردن اطالعات

برخی از نتایج . شخصی و در نهایت هم انتشار آثار علمی
هاي، بیگدلی و این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش

) 1386(و بشیري ) 1385(، ملکیان )1384(یوسف آقلی 
ها بدست آوردن همخوانی دارد، گرچه در برخی از پژوهش

همچنین ترجمه و تألیف نیز اطالعات در زمینه تدریس و 
از سوي جامعه آماري آنها ذکر شده است که با توجه به 
اینکه جامعه آماري آنها را فقط اعضاي هیأت علمی 

بیشتر تحقیقاتی که . دهند قابل توجیه استتشکیل می
دادند در مورد جامعه آماري آنها را دانشجویان تشکیل می
یجی مشابه با انگیزه و هدف از جستجوي اطالعات نتا

در پژوهش نواگو و اوشینام . پژوهش حاضر داشتند
درصد از پاسخ دهندگان هدف  94، نیز در حدود )2009(

خود را از جستجوي اطالعات ارتقا سطح دانش خود ذکر 
کرده بودند که نتایج این پژوهش در راستاي نتایج پژوهش 

  . باشدحاضر می

ر دسترس در در مورد مهمترین پایگاههاي اطالعاتی د
دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه دانشجویان، نتایج نشان داد 

، Science Direct/Elsevierکه پایگاههاي اطالعاتی 
Springer وISI  بیش از همه مورد استفاده دانشجویان

ها گیرند و از دیدگاه دانشجویان مهمترین پایگاهقرار می
 Scienceپایگاه اطالعاتی نیز  از بین این سه. هستند

Direct/Elsevier  مهمترین پایگاه اطالعاتی از نظر
، این نتایج با نتایج )درصد 2/89(باشد دانشجویان می

و حاجی ) 1385(اسدي وشریفی هاي حاصل از پژوهش
با توجه به اینکه . کامالً همخوان است) 1387(شمسایی 

سایر پژوهشها در مطالعه خود پایگاههاي اطالعاتی را به 
اص بررسی نکرده بودند بنابراین نتایج این پژوهش طور خ

  .با نتایج آنها قابل مقایسه نیست
، نقش )درصد 2/62(بیش از نیمی از دانشجویان 

اینترنت را در تأمین نیازهاي اطالعاتی خود بسیار زیاد 
درصد، از نیازهاي  100تا  75دانند و معتقدند که  می

همچنین  .می کننداطالعاتی خود را از این طریق تأمین 
هاي ، نقش پایگاه)درصد 6/71(بیش از نیمی از دانشجویان

اطالعاتی در دسترس در دانشگاه بوعلی سینا را در تأمین 
دانند؛ و  می» زیاد و خیلی زیاد«نیازهاي اطالعاتی خود 

درصد، نیازهاي اطالعاتی خود را از این طریق  100تا  75
پژوهش خود ذکر در ) 1385(ملکیان . پاسخ می دهند
درصد از جامعه آماري پژوهش وي  75نموده است که 

براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود از اینترنت و وب استفاده 
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نادوزي و . کنند که با پژوهش حاضر مطابقت داردمی

 50نیز بیان نمودند که اینترنت تقریباً ) 2008(نادوزي 
ها را درصد از نیازهاي اطالعاتی پاسخگویانِ پژوهش آن

هم میزان استفاده از ) 2007(کند و ژیکسیان تأمین می
اینترنت براي رفع نیازهاي اطالعاتی افراد جامعه پژوهش 

در این پژوهش نیز  .درصد ذکر کرده است 4/57خود را 
 100تا  75بیش از نیمی از کاربران معتقدند که بین 

درصد نیازهاي اطالعاتی خود را از طریق پایگاههاي 
کنند که با پژوهش اسدي وشریفی اتی برآورده میاطالع

درصد از  75تا  50، که به این نتیجه رسیدند که )1385(
نیازهاي اطالعاتی کاربران از طریق پایگاههاي اطالعاتی 

  .شود تقریباً همخوانی داردبرآورده می
در مورد مشکالت و موانع موجود اولویت اول با عدم 

. بخصوص زبان انگلیسی است آشنایی با زبانهاي خارجی و
قطع اشتراك دانشگاه در مورد برخی از پایگاههاي 

در اولویتهاي بعدي قرار ... اطالعاتی و ترافیک شبکه و 
در بیشتر پژوهشهاي پیشین نیز به مشکالت ذکر . دارند

شده در این پژوهش اشاره شده است، پژوهشهاي مرادي 
، انور و ، مجید)1385(، اسدي و شریفی )1382(مقدم 

و نادوزي و نادوزي ) 2004(، الصالح )2000(ایسنس چیتز 
 .در این زمینه قابل ذکر هستند) 2008(
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