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                                                            فصلنامه 

                                  ها و خدمات اطالعاتی نظام      

.77-56 ص ص2331 تابستان، 7، پیاپی 3سال دوم، شماره       

 

 

 

و شهرقائم واحد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یاطالعات نیازهای  

  ازهاین آن تأمین در کتابخانه نقش 
 

 سارا برزگر

 (واحد تنکابن)شناسی دانشگاه آزاد اسالمی  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش

 بنفشه داداشی
 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

 آهنگری عابدین حسینیسید
 شناسی دانشگاه پیام نور مشهد عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشجوی  دکترای علم اطالعات و دانش

   02/0/90: تاریخ پذیرش                  61/9/96: تاریخ دریافت

 

 چکیده

شهر و نقش کتابخانه  ان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمدانشجوي مورد نیاز اطالعات نیازسنجیاين پژوهش  اصلی هدف :هدف

  .است در تأمین آن نیازها

واحد آزاد اسالمی  انشگاهدانشجويان مقطع کارشناسی دشامل جامعه پژوهش  .روش تحقیق پیمايشی تحلیلی است :روش

آمده با استفاده از  اطالعات بدست. رفتشده انجام گ داده ی پاسخاپرسشنامه 753تجزيه و تحلیل آماری بر روی . استشهر  قائم

 .صورت گرفته است. اس. اس.پی.اس -افزار کارگیری نرم و با به روش آماری توصیفی و تحلیلی

ها نشان داد که مهمترين هدف از جستجوی اطالعات و دلیل کسب اطالعات دانشجويان به تجزيه و تحلیل داده: ها افتهی

و اطالعات کمکی و تخصصی مرتبط با کتب درسی با میانگین ( 11/5)درسی با میانگین رتبه های  ترتیب، مؤلفه انجام  پروژه

، مجالت (ها و منابع مرجع تخصصیکتاب)متون پايه استاندارد : از بین منابع رسمی کسب اطالعات به ترتیب. است( 73/7)رتبه 

حساب جهت تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجويان به های تحقیقاتی، مهمترين منابع ها و گزارشنامهتخصصی، پايان -علمی

برای ( 20/7)از طرفی استفاده از اينترنت و موتورهای جستجوی عمومی به عنوان منابع الکترونیکی، با میانگین رتبه . آيند می

رزيابی قرار گرفته و در پايان، نتايج پژوهش مورد تحلیل و ا. تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجويان بیشترين اهمیت را دارا است

 .پیشنهادهايی  نیز ارائه شده است

                                                           
 

  رابطنویسنده:   hoseini.abed@gmail.com  

st.works22@yahoo.com   
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های دانشگاه در تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه آزاد دهد، نقش کتابخانه نتايج اين پژوهش نشان می :یریگ جهینت

های ها  و کتابخانهابخانهشهر در حد متوسط، است و دانشجويان به منظور تأمین نیازهای اطالعاتی خود از ساير کت واحد قائم

 .کنند استفاده می نیز شخصی 

  ی، نیازسنجی اطالعاتیدانشگاه یهاکتابخانهشهر،  واحد قائماسالمی دانشگاه آزاد  :ها دواژهیکل

 مقدمه

پول، مادّه، و  ترين منبع بعد از منابع پنجگانه سنتی، يعنی انسان، ماشین،طلب کنونی، اطالعات ششمین و مهم در دوران رقابت      

به حساب اطالعات عامل اصلی توسعة اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و حتی فرهنگی کشورها . (1730، 1جیل)شود زمان تلقی می

امروزه (. 1733آذرنگ، )دانند زا می نظران اطالعات را در رديف عوامل تولید و مواد انرژی و حتّی برخی از صاحب آيد می

و در واقع برای انجام هر کاری بايد ابتدا اطالعات مورد نیاز و مرتبط با  استارها برای انجام هر نوع فعالیّتی ترين ابزاطالعات از مهم

از طرفی در عصر حاضر با افزايش روزافزون حجم . آن به درستی شناسايی و گردآوری، و بعد مراحل اجرايی کار آغاز شود

آوری همه تولیدات علمی در حوزه تخصصی خود را ندارد و ای توان فراهمهترشدن علوم، ديگر هیچ کتابخاناطالعات و تخصصی

رسانی، برای تهیه وتأمین منابع اطالعاتی مورد نیاز جامعة  ها و مراکز اطالعشود تا مديران کتابخانهاين امر به نوبه خود باعث می

گردد و همه در صدد مه چیز حول محور اطالعات میای که هبنابراين، در جامعه. صورت گزينشی عمل کنندکننده، بهاستفاده

-تر میتر و متنوعتر، پیچیدهدسترسی سريع و آسان به اطالعات هستند و نیازهای اطالعاتی متخصصان روز به روز بیشتر، تخصصی

ِ ريزی شود تا از اتالفمهنیازهای اطالعاتی هر فرد يا جامعه به درستی شناسايی و برای تأمین آنها به دقت برنا شود ضروری است که

رسانی، يکی ازوظايف مهّم متخصصان حوزه کتابداری واطالع. مرتبط جلوگیری شودوقت، هدررفتن هزينه و انباشت اطالعات نا

توان گفت که نخستین اصل باشد و میکنندگان میبررسی و شناسايی نیازهای اطالعاتی و يا به عبارتی نیازسنجی اطالعاتی استفاده

 (.1733اژدر،) رسانی، نیازسنجی اطالعاتی و شناسايی دقیق نیازهای اطالعاتی کاربران استرفرايند اطالعد

شترين تعداد جذب یباشد که ب یدر سطح منطقه مها  ن دانشگاهين و ممتازتريکی از بزرگتري شهر قائمواحد  یدانشگاه آزاد اسالم      

ان خود را يدانشجو یازهای اطالعاتید نيبا ین دانشگاهیدارد، چن سالمی استان مازندراندر بین واحدهای دانشگاه آزاد ا دانشجو را

ع يتوز)یات اطالعاتیست، خصوصیان چيدانشجو یازهای اطالعاتین نيز روشن شود که مهمتریش از هر چیکرده و پ يیشناسا

به اطالعات  یکالت عمده آنها در دسترساز آنها چگونه است و مشیمورد ن...( زيکی مدارک، نوع انتشاروی، شکل فیموضوع

از یمورد ن یت ها، منابع و خدمات اطالعاتين اولوییدانشگاه بتوانند با تع یرسان ها و مراکز اطالعران کتابخانهيست تا مدیچ

ود در دسترسی از آنها و رفع مشکالت احتمالی موجیه و ارائه منابع و خدمات مورد نیته یو برا يیکنندگان خود را شناسا استفاده

. ريزی نمايند، تا در نهايت دانشگاه بتواند در مسیر دستیابی به اهداف خود به نحو موثرتر پیش رودآنان به اطالعات مورد نیاز، برنامه

، مسئوالن و شهر قائمپژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و شناخت نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 .اين نیازها روشن سازد تأمینداران آن دانشگاه را با نیازهای اطالعاتی  دانشجويان آشنا کرده و نقش کتابخانه را در کتاب

رسانی اين  ها و مراکز اطالعتواند مديران کتابخانه، میشهر قائمشناخت نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمی واحد      

های درست گیری با تصمیممنابع مورد نیاز و ارائه خدمات مؤثرتر ياری دهد و  تأمینهای آينده در جهت ريزیدانشگاه را در برنامه

وده و از مشکالت احتمالی تغییر نحوه ارائه اطالعات و اصالح خدمات اقدام نم ههای غیرضروری بکاهند و ب از صرف بودجه

توانند رسانی دانشگاه میها و مراکز اطالعکتابخانه ،در نهايت. نیازشان بکاهندموجود در مسیر استفادة دانشجويان از اطالعات مورد 

 .گشای دانشجويان  برای انجام تحقیقات علمی بیشتر و پیشبرد اهداف آموزشی باشندبا تهیه اطالعات مناسب و مورد نیاز، راه

                                                           
1
 .Jill 
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  پژوهش یهاپرسش
 پردازند؟   اهداف و داليلی به  جستجوی اطالعات میشهر با چه واحد قائماسالمی  دانشجويان دانشگاه آزاد .1

 شهر کدامند؟واحد قائماسالمی اطالعات مورد نیاز دانشجويان دانشگاه آزاد  تأمینمراکز اصلی تهیّه و  .0

 شهر چیست؟قائماسالمی واحد مهمترين نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه آزاد  .7

نیازهأای اطالعأاتی دانشأجويان     تأأمین شهر برای قائماسالمی واحد نشگاه آزاد وجود کدامیک از منابع الکترونیکی در دا .4

 بیشترين اهمیت را دارد؟

 در دسترسی به اطالعات مورد نیاز چیست؟شهر قائماسالمی واحد آزاد دانشگاه مهمترين مشکالت دانشجويان  .5

مین نیازهأای اطالعأاتی   أانأد در تأ  ی توانسأته شأهر تأا چأه حأد    قأائم اسالمی واحد آزاد  ی دانشگاههاکتابخانهبه طور کلی  .3

 ثر باشند؟  ؤدانشجويان م

 فرضیه پژوهش

نیمی از نیازهای اطالعاتی دانشجويان  تأمینقادر به شهر قائماسالمی واحد آزاد  های دانشگاه کتابخانه اطالعاتی موجود در  منابع    

 .است

 پیشینه پژوهش

، (1733)، طالچی(1735)بحث توسط پژوهشگرانی مانند رمضانی مورد زمینة در در داخل کشور مختلفی های پژوهش تاکنون

، (1733)، گونه فراهانی(1734)، ياری زنگنه1737)، خاکپور(1730)، قاسمی(1732)، عباداهلل عموقین(1731)صفری راد

 تحقیق نخستین گفت وانت می .است گرفته انجام، (1711)آذرينو بدری ( 1730)، مرادی مقدم(1733)، بشیری(1733)کشمیری

 تهران دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکدة رسانی اطالع و گروه کتابداری سوی از 1754 سال در زمینه، اين در ايران در

 مدارک و به نیاز که داد تحقیق نشان نتايج. گرديد آوری جمع پرسشنامه طريق از بررسی اين نیاز مورد اطالعات. صورت گرفت

 .گیرد می قرار استفاده مورد بیشتر همه از کتاب مختلف، میان منابع در و دارد وجود مطالب درسی کردن آماده برای منابع،

 منابع میان برقراری ارتباط در مهمی نقش چندان کتابداران و کردند می استفاده دان برگه از بیشتر جستجوی خود در پاسخگويان

 (.1733واعظی و نورافروز،)کردند نمی ايفا کنندگان استفاده و اطالعاتی

يابی  نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع «يابی پزشکان مسجد سلیمانبررسی رفتار اطالع»ای با عنوان در مقاله( 1730)اسمیق

که پزشکان مسجد  بود از آن وی حاکینتايج . پزشکان مسجد سلیمان را در دسترسی به اطالعات روزآمد مورد بررسی قرارداد

با )ها نگاشتها و تکو سپس از کتاب (41/0با میانگین)های تازه پزشکی، ابتدا از مجالت پزشکی ان برای همگامی با پیشرفتسلیم

فردی ترين مشکل غیرهای اطالعاتی را مهمها و پايگاهگويان، نبود شبکهدرصد از پاسخ 1/33.ندردکمی استفاده (23/0میانگین 

. ندبود ترين مشکل فردی مطرح کردهدرصد از آنها کمبود وقت را مهم 0/34های تازه پزشکی و امی با پیشرفتگخود برای هم

 ..دشتنشناختی مدالين آشنايی دا درصد از پزشکان با پايگاه کتاب 0/33پژوهش نشان داد که  اين هایيافته

« فارس يابی اعضاء هیأت علمی دانشگاه خلیجعبررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطال»در تحقیقی با عنوان ( 1734)زنگنهياری 

های تحقیق وی نشان داد که بیشترين انگیزه اعضاء هیأت علمی از جستجو و کسب اطالعات، دستیابی به يافته. انجام داده است

ت هیأت علمی در جستجوی اطالعات، کتاب و مجال ترين منابع رسمی اطالعاتی اعضایمهم. اطالعات تخصصی و تدريس بود

های داخلی را به عنوان منابع عالوه بر اين، آنها ارتباط با متخصصین داخل و خارج از کشور و حضور در گردهمايی. غیرفارسی بود

دان کتابخانه و مشورت ترين روش جستجو و دستیابی به اطالعات را استفاده از برگهآنان همچنین، مهم. بودند غیررسمی ذکر کرده
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ترين مشکالت اعضای هیأت علمی، فقدان منابع اطالعاتی مورد نیاز در کتابخانه، عدم آگاهی از مهم. بودند دهبا همکاران ذکر کر

 .وجود منابع و کمبود وقت ذکر شده بود

. انجام داد «بررسی نیازهای اطالعاتی هیأت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی»در تحقیقی با عنوان( 1733)بشیری

های ترين عامل و انگیزة استفاده از اطالعات، پژوهش و مطالعه بوده و پس از آن انجام پروژهن تحقیق نشان داد که مهمهای اييافته

متن، چکیده مقاالت  در میان انواع اطالعات مورد استفاده، به ترتیب اطالعات تمام. تحقیقاتی و روزآمدسازی اطالعات قرار داشت

در . رد را داشته و از لحاظ زبان نیز منابع به زبان انگلیسی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بودندو اطالعات آماری بیشترين کارب

مجالت تخصصی، اينترنت، : ترين منابع اطالعاتی مورد استفاده به لحاظ شکل منبع به ترتیب اولويت عبارت بودند ازمجموع مهم

های ثبت اختراع، ها و بروشورها، پروانههای اطالعاتی، اسناد، کاتالوگگاهها، پاينامهتحقیقاتی، پايانهای طرح کتاب، گزارش

 . ها، و در نهايت مواد سمعی و بصریروزنامه

 ,Kapirir & Bandy)، (Francis, 2005)توسط پژوهشگرانی مانند  مختلفی در خارج از کشور نیز پژوهشهای

2006)،(Grefsheim & Rankin, 2007) ،(Adasu & Chang, 2008 ) و(Rufaro & Dik, 2009)  در اين

به  مربوط کشور از خارج در زمینه اين در گرفته انجام پژوهشهای از به عنوان مثال يک نمونه. خصوص انجام شده است

اجتماعی  يابی متخصصان علومبررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع»پژوهشی با عنوان  0225می باشد که در سال  فرانسیس

ترين ترين منبع برای تدريس و مجالت تخصصی مهمنتايج اين تحقیق نشان داد که کتاب مهم. انجام داد« گاه سنت آگوستیندانش

بیشتر از روش ( دسترسی به منابع الکترونیکی) همچنین روش دستیابی الکترونیکی. شوندمنبع اطالعاتی برای تحقیق محسوب می

عدم دسترسی به متن کامل مقاالت مندرج در مجالت تخصصی و . گیردتفاده قرار میمورد اس( دسترسی به منابع چاپی) دستی

 ترين مشکالت در تأمین نیازهای اطالعاتی متخصصان ذکر شده استکمبود منابع اطالعاتی در کتابخانه اين دانشگاه، به عنوان مهم

(Francis, 2005  .) 

به اين نتیجه  "نیازسنجی اطالعاتی معلمان علوم اجتماعی در تايوان "در تحقیق خود با عنواننیز  (Chang, 2007)چانگ  

ها، اعیاد و تعطیالت، ترين اطالعات مورد نیاز معلمان علوم اجتماعی در تايوان عبارتند از اطالعاتی در مورد جشنرسید که مهم

آنها . معبدها در تايوان، و صنايع دستی سنتیهای باستانی و ، معماریهای محلیهای اجتماعی، لهجهجغرافیا و تاريخ محلی، محیط

های ، کتاب(درصد 51)، منابع اينترنتی (درصد 35)های مرتبط های درسی، از کتاباطالعات مورد نیاز خود را عالوه بر کتاب

 .آوردندبه دست می( درصد 70)و جزوات ( درصد 41)راهنمای معلمان 

گیری کرد که با وجود تغییرات زياد در نتیجهتوان چنین  صورت گرفته می ورکه در داخل کش یيهابا مروری کلی بر پژوهش

هنوز دستخوش تغییرات نشده  رسانی در سطح کشوروری اطالعات در اکثر مراکز اطالعآهای اطالعاتی، الگوهای گردفناوری

روز در ارتباط با منابع  رسانی بهاطالع منابع اطالعاتی موجود در اين مراکز قديمی بوده و از طرفی ديگر برخی از يک طرف. است

دهد که اين  نشان می 1135شده در زمینة نیازهای اطالعاتی تا  در خارج از کشور تحقیقات انجام. شود جديد به کاربران نمی

های  با رشته ها عمدتاً روی علوم و فناوری متمرکز بوده است و در سالهای اخیر بررسی نیازهای اطالعاتی بیشتر در ارتباطپژوهش

کید بر اين نکته دارند که نخستین گام برای رفع أشده در خارج از کشور ت بررسی کلی تحقیقات انجام. گیردتخصصی انجام می

به عبارتی ابتدا بايستی نیازهای . مشکالت اطالعاتی دانشمندان، محققان و کاربران، درک و تحلیل نیازهای اطالعاتی آنهاست

مواردی مانند توجه به نیازهای اطالعاتی . ريزی کردمین آن نیازها برنامهأرا شناخت، تا بتوان در راستای ت نهااطالعاتی واقعی آ

شده تأکید  کنندگان در اکثر اين تحقیقات انجامبودن منابع موجود و خدمات، و لزوم بررسی نیازهای استفاده کنندگان، کافیاستفاده

شده، به دنبال شناخت مهمترين نیازهای اطالعاتی دانشجويان  های مشابه انجامی تکمیل پژوهشاين پژوهش نیز در راستا. شده است

 .ستمین اين نیازهاأت ی اين دانشگاه درهاکتابخانهشهر و نقش قائماسالمی واحد دانشگاه آزاد 
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 پژوهش یشناسروش

ه آماری اين تحقیق شامل کلیه دانشجويان مقطع جامع. ها پرسشنامه استو ابزار گردآوری دادهروش پژوهش پیمايشی تحلیلی 

از بین سه . باشند است که در حال حاضر در اين دانشگاه مشغول به تحصیل می شهر قائمواحد  اسالمی کارشناسی دانشگاه آزاد

اندازه  از روی گیرینمونهدانشجو بر اساس  753 دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی تعداد 5322دانشکده و در مجموع حدود

جامعة کرجسی و مورگان  به عنوان نمونة نهايی انتخاب شدند و کار توزيع پرسشنامه در سطح دانشگاه که شامل سه دانشکده  فنی، 

 صادفیگیری تنمونهها با استفاده از روش ها برای هر يک از دانشکدهتعداد نمونه(. 1جدول) کشاورزی و علوم انسانی بوده آغاز شد

 753 شده، در مجموع تعداد در هر يک از سه دانشکده انتخاب. طريق نسبت نمونه به جامعه کل به دست آمده استاز  ،ایطبقه

ها در هر يک از ، مشاهده می شود توزيع فراوانی پرسشنامه1همانگونه که در جدول. پرسشنامه، بین دانشجويان توزيع گرديد

دو بخش سؤاالت مربوط به اطالعات مشخصات فردی و سؤاالت مربوط به  پرسشنامه در. ها به تفکیک ارائه شده استدانشکده

بخش دوم در چند قسمتِ سؤاالت مربوط به انگیزه و . اين نیازها طراحی شد تأمینبررسی نیازهای اطالعاتی و نقش کتابخانه در 

انشگاه، نوع اطالعات مورد نیاز، نوع ای دههدف جستجوی اطالعات، داليل اصلی از کسب  اطالعات،  میزان استفاده از کتابخانه

نیازهای اطالعاتی توسط کتابخانه و مشکالت موجود در عدم دسترسی آسان به اطالعات  تأمینمنابع اطالعاتی مورد استفاده، میزان 

رائه شده ها ابرای سنجش پاسخ( خیلی کم، کم، متوسط، زياد، خیلی زياد) 1ای لیکرتاست که مقیاسی از نوع مقیاس پنج فاصله

علت استفاده از مقیاس ترتیبی اين بوده است که چنانچه پاسخگويان نتوانند به طور مطلق و به شکل بلی و خیر در مورد . است

 . های ترتیبی را انتخاب کنندسؤاالت اظهارنظر کنند، بتوانند يکی از پاسخ

 توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده. 6جدول

 ها به تفکیک دانشکده درصد پرسشنامه شده های توزیع تعداد پرسشنامه تعداد دانشجو دانشکده

 02/2 31 1122 دانشکده کشاورزی

 75/2 105 0222 دانشکده فنی و پايه

 45/2 131 0522 دانشکده علوم انسانی

 122/2 753 5322 مجموع

سشنامه در اختیار چند تن از اعضای هیأت علمی گروه گیری، پس از طراحی پرسشنامه، پرجهت سنجش روايی ابزار اندازه

ها و نظرات پیشنهاد. رسانی قرار گرفت تا سؤاالت پرسشنامه از لحاظ محتوايی و صوری مورد بررسی قرار گیرندکتابداری و اطالع

 72گیری، تعداد  بزار اندازههمچنین به منظور بررسی میزان پايايی ا. نهايی مدنظر قرار گرفتپرسشنامة ، در تدوين اين متخصصان

گیری پايايی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر برای اندازه. نفر از جامعه اصلی مورد پژوهش توزيع گرديد 72پرسشنامه بین

ه شد محاسب  SPSSی افزار آماراز نرمبا استفاده  ضريب آلفای کرونباخ. از روش محاسبه ضريب پايايی آلفای کرونباخ استفاده شد

 .هددکه پايايی مطلوبی را نشان میآمد  به دست 31/2که در نتیجه عدد 

به منظور بیان خصوصیات . صورت گرفت  SPSSافزار آماری ها در اين پژوهش با استفاده از نرمتجزيه و تحلیل داده

های بردن به پاسخ و برای پی ،و غیرهجدول توزيع فراوانی، درصد و میانگین  :دهندگان از آمار توصیفی مانندشناسی پاسخجمعیت

هدف و انگیزه جستجوی اطالعات، داليل کسب اطالعات، نحوه : نظیر)جامعه مورد بررسی در رابطه با نیازهای اطالعاتی آنها 

جود دستیابی و کسب اطالعات، آگاهی از مجراهای مختلف کسب اطالعات، منابع اطالعاتی و میزان استفاده از آنها،  مشکالت مو

واحد اسالمی نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه آزاد  تأمینسنجش نقش کتابخانه در  و( در عدم دسترسی آسان به اطالعات

 .استفاده شديرهای آمار تحلیلی مانند فريدمن وکای اسکوشهر نیز از آزمونقائم

                                                           
1
 -Likert scale 
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 نتایج تحلیل
 پردازند؟    دالیلی به  جستجوی اطالعات میشهر با چه اهداف و  دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قائم -6

با توجه به رشتة  تحصیلی، انگیزه و مقطع تحصیلی احتماالً با اهداف و داليل شهر واحد قائمدانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی 

که هدف و  دشدهندگان خواسته  الی از پاسخؤسطحی در س 5با استفاده از يک طیف . پردازندمتفاوتی به جستجوی اطالعات می
انگیزه خود از جستجوی اطالعات را مشخص نمايند؛ منظور از اين پرسش بررسی داليل و اهداف جستجوی اطالعات توسط 

مهمترين اهداف يا داليل پاسخگويان از جستجوی . باشددانشجويان دانشگاه در استفاده از منابع اطالعاتی مورد نیازشان می
 .اندبندی شدهوجه به آزمون فريدمن دسته، با ت(0)اطالعات در قالب جدول 

هدف و انگیزه جستجوی اطالعات توسط دانشجویان(.0)جدول  

 هدف و انگیزه از جستجوی اطالعات
 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

بط با حوزه درسیهای مرتشرکت در همايش  03 3/3  43 1/10  32 4/00  37 3/13  141 5/71  11/7  

های درسی انجام پروژه  127 3/03  111 1/71  53 3/15  51 5/13  127 1/03  13/7  

های آموزشی مرتبط با حوزه تحصیلیشرکت در دوره  11 1/7  54 1/15  31 1/13  142 0/71  11 5/05  43/7  

3/14 50 0 3 انتشار آثار علمی  52 14 113 1/77  172 4/73  23/7  

4/3 07 روزآمدکردن اطالعات تخصصی مرتبط با رشته  تحصیلی  123 72 30 4/13  113 1/77  43 0/17  40/4  

0/07 37 افزايش معلومات عمومی  15 3/03  37 3/13  41 5/11  35 01 33/4  

های درسی انجام  پروژه  31 1/04  127 1/03  33 3/01  45 3/10  47 10 11/5  

 753 تعداد

00/731 مقدارآزمون  

222/2 سطح معناداری  

از . است( 222/2)و سطح معناداری اين آزمون برابر با ( 00/731)مقدار آزمون برابر با  ،دهدنشان می 0که جدول طورهمان
با میانگین رتبه  ی درسیهاانجام  پروژه مؤلفههای فوق وجود دارد و لفهؤتفاوت معناداری بین میانگین مکه گیريم نتیجه می رو،اين

 . قرار داردها در اولويت اهداف و انگیزه دانشجويان در مراجعه به کتابخانه مؤلفهنسبت به ديگر   (66/5)
 شهر کدامند؟مراکز اصلی تهیّه و تأمین اطالعات مورد نیاز دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم -0

-نیازهای اطالعاتی خود از آنها بهره می تأمینع مجراهای کسب اطالعات که در جهت به منظور بررسی میزان استفاده از انوا

نتايج . سطحی مورد سنجش قرار گرفت 5های مختلف با استفاده از يک طیف سؤالی در مورد میزان استفاده آنها از مجموعه ،گیرند
 .نشان داده شده است  7دست آمده در جدوله ب

نشجویان از مجراهای رسمی کسب اطالعاتمیزان استفاده دا(. 3)جدول  

 
اطالعات مجراهای رسمی کسب  

 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

دانشکده   کتابخانه  43 0/17  112 3/72  114 1/71  44 7/10  40 3/11  74/4  

کزی دانشگاهمر کتابخانه  10 4/7  03 3/3  33 5/13  111 1/71  141 5/71  33/0  

هها و آرشیوهای وابسته به دانشگابايگانی  05 2/3  00 0/3  15 3/03  35 2/01  142 0/71  13/7  

ها های ساير دانشکدهکتابخانه  3 2/0  41 3/17  50 3/14  34 5/07  135 0/43  32/0  

های شخصی خودمجموعه  52 2/14  175 3/73  32 3/11  53 2/13  45 3/10  71/4  
 های  کتابخانه)های عمومی کتابخانه

(خارج از دانشگاه  00 0/3  31 1/00  31 3/00  30 4/13  117 3/71  54/7  

 753 تعداد

01/751 مقدارآزمون  

222/2 سطح معناداری  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                            2331  تابستان، 7، پیاپی 3دوم، شماره ها و خدمات اطالعاتی سال  فصلنامه نظام  71
                      

( 222/2)ی اين آزمون برابر با و سطح معنادار( 01/751)مقدار آزمون برابر با  شود،مشاهده  میجدول فوق در همانطورکه 

  های شخصی خودمجموعه مؤلفههای فوق وجود دارد و مؤلفهتفاوت معناداری بین میانگین  که گیريم نتیجه می رو، ازاينباشد  می

های مختلف نهها در اولويت برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز دانشجويان از کتابخامؤلفهنسبت به ديگر   (71/4)رتبه با میانگین 

 .باشدمی

 شهر چیست؟مهمترین منابع تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم -3

الی از آنان خواسته شد ؤدر س سطحی 5جهت سنجش نیازهای اطالعاتی دانشجويان از منابع مختلف، با استفاده از يک طیف 

، نشان داده شده 4 آمده در جدول نتايج بدست .شده مشخص نمايند ع مطرحاز مناب يک از هررا تا میزان نیازهای اطالعاتی خود 

 .است
میزان نیازهای اطالعاتی دانشجویان از منابع مختلف. (4)جدول  

 نیازهای اطالعاتی

 

 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 رتبه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ها و منابع مرجع کتاب)متون پايه استاندارد 

(تخصصی  30 2/07  113 1/77  13 5/03  03 3/3  70 2/1  25/9  

5/13 51 مجالت علمی تخصصی داخلی  113 5/70  105 2/75  42 0/11  13 3/4  32/3  

2/3 05 مجالت علمی تخصصی خارجی  43 4/17  113 3/70  101 1/73  73 3/12  15/3  

قد و بررسیمجالت حاوی مقاالت ن  15 0/4  33 3/01  174 5/73  37 3/13  33 3/13  53/3  

هاچکیده نامه  42 0/11  35 0/13  171 1/73  32 3/13  57 3/14  35/3  

هانامهنمايه  00 0/3  33 3/04  173 4/73  34 1/13  43 1/10  33/3  

ها ها و اطلس منابع جغرافیايی مانند  نقشه  3 0/0  32 3/13  113 3/70  171 3/73  41 5/11  27/3  

های ناشران و کتابفروشانفهرست  15 0/4  34 5/07  151 7/40  32 3/13  43 0/17  14/3  

هانامهپايان  43 1/10  13 5/03  117 3/71  33 5/13  74 5/1  35/3  

های تحقیقاتی  گزارش  54 1/15  123 7/72  34 3/02  32 3/11  51 7/14  31/3  

1/3 01 استانداردهای تخصصی  34 1/13  114 1/71  11 3/03  51 7/14  53/3  

های ثبت اختراعات و اکتشافاتپرونده  44 7/10  31 1/11  11 5/05  30 4/13  31 1/04  52/3  

های داخل و خارج کشور مجموعه همايش  03 3/3  40 3/11  122 2/03  17 1/03  15 3/03  50/5  

 353 تعداد

61/343 مقدارآزمون  

222/2 سطح معناداری  

و سطح معناداری اين  آزمون (  13/743)مقدار آزمون برابر با  ،دهدجه به آزمون فريدمن نشان میبا تو 4طورکه جدول  همان

 مؤلفههای فوق وجود دارد و به ترتیب مؤلفهتفاوت معناداری بین میانگین که گیريم نتیجه می رو، از اينباشد، می( 222/2)برابر با 

با میانگین رتبه  مجالت علمی تخصصی داخلیو  (25/1)با میانگین رتبه  (خصصیها و منابع مرجع تکتاب)متون پايه استاندارد 

 .باشند ها در اولويت نیازهای اطالعاتی دانشجويان از منابع  مختلف می مؤلفه،  نسبت به ديگر (32/3)

اهمیت را وجود کدامیک از منابع الکترونیکی در دانشگاه برای تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجویان بیشترین  -4

 دارد؟
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میزان اهمیت استفاده از . ن و دانشجويان باشنداتوانند پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای اطالعاتی محققمنابع الکترونیکی می

، 5آمده در جدول  دست هنتايج ب. ای مورد سنجش قرار گرفتفاصله 5هر يک از منابع اطالعاتی الکترونیکی با استفاده از يک طیف 

 .شده استنشان داده 
 منابع الکترونیکی کسب اطالعات(. 5)جدول

 
 منابع الکترونیکی اطالعاتی

 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

اينترنت و موتورهای جستجوی 

0/57 112 عمومی  53 0/13  43 1/10  72 4/3  77 0/1  20/7  

های پايگاه)های نوریديسک

اطالعاتی تخصصی 

)غیرپیوسته Offline) 

33 3/01  31 3/00  14 7/03  33 3/13  73 4/12  02/0  

های اطالعاتی تخصصی پايگاه

)پیوسته  Online) 113 5/70  43 0/17  31 1/00  30 0/02  47 2/10  74/0  

میکروفیلم، )شنیداری-مواد ديداری

دی و ویدی، دیمیکروفیش، سی

)... 

117 3/71  31 3/00  34 5/07  57 3/14  03 7/3  44/0  

 353 تعداد

00/630 مقدارآزمون  

222/2 سطح معناداری  

-می( 222/2)و سطح معناداری اين آزمون برابر با  (00/170)مقدار آزمون برابر با  شودمشاهده می 5جدول در همانطورکه 

مؤلفه اينترنت و موتورهای جستجوی های فوق وجود دارد و مؤلفهمعناداری بین میانگین تفاوت که گیريم نتیجه می رو،ازاين ،باشد

نیازهای اطالعاتی  تأمینها در اولويت اهمیت منابع الکترونیکی دانشگاه برای مؤلفهنسبت به ديگر (  20/7)با میانگین رتبه   عمومی

 .باشد دانشجويان می

 شهر در دسترسی به اطالعات مورد نیاز چیست؟آزاد اسالمی واحد قائم مهمترین مشکالت دانشجویان دانشگاه -5

خواسته شد آنها برای شناسايی مشکالتی که دانشجويان ممکن است در دسترسی به اطالعات مورد نیاز با آنها مواجه شوند، از 

ارائه  3آمده از اين نظرخواهی در جدول  تدس هنتايج ب. ترين مشکالت خود را در دسترسی به اطالعات مورد نیاز بیان کنندتا عمده

 .شده است
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مشکالت دانشجویان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز (.1)جدول  

مشکالت دانشجویان در دسترسی به 

 اطالعات مورد نیاز

 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

تعدد مراکز نگهداری منابع اطالعاتی اعم 

ها، هازکتابخان ...ها وآرشیوها،بايگانی  
33 3/01  31 1/11  173 1/73  70 2/1  41 5/11  43/12  

عدم سازماندهی مناسب مدارک اطالعاتی 

و درنتیجه دشواربودن جستجو و دريافت 

 اطالعات مورد نیاز
32 4/00  11 5/05  123 2/72  33 2/11  11 1/7  17/11  

بودن فرمت فیزيکی اطالعات  نامناسب

3/01 33 موجود  33 7/01  113 3/70  54 1/15  77 0/1  21/11  

رسانی مناسب به دانشجويان  عدم اطالع

2/75 105 درباره منابع اطالعاتی موجود  125 4/01  10 3/05  01 1/3  3 3/1  00/17  

بودن مهارت و تخصص کتابداران و  ناکافی

متصديان آرشیوهای دانشگاه در ارائه 

 خدمات 

17 1/03  51 7/14  140 3/71  55 4/15  13 5/4  31/12  

عدم آشنايی کافی با ابزارهای جستجوی 

های استفاده از کتابخانهاطالعات و روش  53 0/13  45 3/10  32 3/13  125 4/01  31 1/04  33/3  

عدم آشنايی کافی با منابع اطالعاتی 

حوزه تحصیلی  تخصصی مرتبط با  54 1/15  73 4/12  117 3/71  57 3/14  122 2/03  11/3  

های کار با رايانه، بودن مهارت ناکافی

....های اطالعاتی و اينترنت، بانک  31 7/11  41 3/17  33 2/11  73 1/12  175 3/73  17/3  

افزاری  افزاری و نرم مشکالت سخت

های دانشگاهموجود در آرشیوها و کتابخانه  33 1/04  30 2/07  17 1/03  52 2/14  43 1/10  54/12  

محدودبودن امکانات برای دريافت 

5/44 151 اطالعات از خارج از کشور  53 0/13  50 3/14  71 1/12  41 3/17  43/10  

3/3 37 روند کند انتشار نشريات  51 5/13  174 5/73  41 5/11  32 3/13  37/1  

های خارجی عدم تسلط کافی بر زبان

(... ربی، فرانسه، آلمانی، و عانگلیسی، )  37 0/07  15 3/03  33 7/01  31 1/11  70 2/1  14/12  

3/02 34 عدم همکاری کتابداران  07 4/3  110 4/71  12 0/05  53 0/13  13/3  

2/01 35 پراکندگی اطالعات در منابع گوناگون  31 1/11  144 7/42  55 4/15  10 4/7  21/11  

ر عدم دستیابی کافی به منابع موجود د

کتابخانه به دلیل مقررات و يا ساعات کار 

هاکتابخانه  

110 4/71  37 3/13  113 3/70  71 1/12  03 7/3  53/11  

بودن منابع اطالعات موجود در  کهنه

ها کتابخانه  127 1/03  173 4/73  51 5/13  01 1/3  01 1/3  31/10  

های عدم دسترسی به اينترنت و پايگاه

نه و دانشگاهاطالعاتی مورد نیاز در کتابخا  177 7/73  42 0/11  33 3/01  33 7/01  71 3/3  21/11  

1/54 113 فقدان منابع الکترونیکی مانند اينترنت  74 5/1  32 3/13  70 2/1  75 3/1  34/10  

 753 تعداد

43/353 مقدارآزمون  

222/2 سطح معناداری  

( 222/2)و سطح معناداری اين  آزمون برابر با   (43/353)مقدار آزمون برابر با   شود،مشاهده  می 3 جدولدر که  همانطور 

 یرساناطالع عدمهای مؤلفههای فوق وجود دارد و مؤلفهتفاوت معناداری بین میانگین  که گیريم نتیجه می از اين رو، .باشد می
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با میانگین  نترنتيا مانند یکیالکترون عمناب فقدانمؤلفه ، (00/17)میانگین رتبه با  موجود یاطالعات منابع درباره انيدانشجو به مناسب

ها در مؤلفهبه ديگر  نسبتبه ترتیب، ، (31/10) رتبهبا میانگین  هاکتابخانه در موجود اطالعات منابع بودن کهنه مؤلفه، (34/10)رتبه 

  .استاولويت مشکالت دانشجويان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز 

 پژوهش هیفرض آزمون 
منابع کتابخانه قادر به : به سنجش فرضیه پژوهش که عبارت است از اسکويراستفاده از آزمون آماری کای با  در اين بخش

تحقیق که  سؤالدر واقع اين فرضیه در پاسخ به اين . شود؛ پرداخته مینیمی از نیازهای اطالعاتی دانشجويان است تقريباً تأمین

نیازهای اطالعاتی  تأمینند در ا تا چه حدی توانسته شهرآزاد اسالمی واحد قائم هی دانشگاهاکتابخانهبه طور کلی : عبارت است از

 .ارائه شده است 3در جدول  پرسشآمده از اين  دست هنتايج ب. ثر باشند، مطرح شده استؤدانشجويان م

مین نیازهای اطالعاتیهای دانشگاه در تأز نقش کتابخانهارزیابی دانشجویان ا .(3)جدول  

کرتطیف لی  

 

 خیلی کم

6 

 کم

0 

 متوسط

3 

 زیاد

4 

 خیلی زیاد

5 

 مجموع

شده فراوانی مشاهده  75 30 135 34 11 753 

4/31 فراوانی مورد انتظار  4/31  4/31  4/31  4/31   

ها اختالف بین فراوانی  4/73-  4/1-  3/17  3/10  4/32-   

3/1 درصد  4/13  0/41  5/07  1/7   

31/115 آزمون کای اسکوئر  

یدرجه آزاد  4 

222/2 سطح معناداری  

و سطح (  31/115)مقدار آزمون برابر با  داده شده است،نشان  3جدول در ر، همانطورکه يآزمون کای اسکونتايج با توجه به   

های فوق وجود دارد و گیريم تفاوت معناداری بین  گزينهنتیجه میبنابراين،   .باشدمی( 222/2)معناداری اين  آزمون برابر با 

نیازهای  تأمینهای دانشگاه در دهد که ارزيابی دانشجويان از نقش کتابخانهنشان می%(  0/43)انتخاب گزينه  متوسط برابر با  

 .شودفرضیه پژوهش تأيید می از اين رو،باشد، شان در حد متوسط می اطالعاتی

 رییگ جهینت و بحث 
شهر با توجه به واحد قائماسالمی دانشگاه آزاد  مقطع کارشناسی جويانکه دانش اذعان داشتهای حاصل بايد با توجه به داده  

جستجوی  از پاسخگويان انگیزه و هدف مهمترين. پردازندهای متفاوتی به جستجوی اطالعات میعوامل مختلف با هدف

هدف  با اطالعات، جستجوی ،مجموع در. دنباشمی میافزايش معلومات عمو مؤلفههای درسی و های انجام  پروژهمؤلفه اطالعات؛

. ندارد اين جهت وجود از معناداری تفاوت است و تا حدودی يکسان دانشجويان تمامی میان در نسبی به طور آثار علمی، انتشار

و ( wood, 1984)، وود(1733)شعبانی، (1735)رادمهر و تصويری قمصریهای پژوهش با نتايج پژوهش های اين قسمت از يافته

در مورد مجراهای کسب اطالعات، . دارد ، مطابقت(1733)به نقل از اژدر( Martinez and odom, 2005)دونمارتینز و اٌ

خود و  "مجموعه شخصی"های مختلف بیشترين میزان استفاده را از در بین مقوله شهر قائمواحد اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد 

های کتابخانه: زير استها به ترتیب یزان استفاده دانشجويان از ساير مجموعهم. بوده است "دانشکده کتابخانه مؤلفه"بعد از آن 

که از آنجايی رو،از اين. هاهای ساير دانشکدهها و آرشیوهای دانشگاه، کتابخانه، بايگانی(ی خارج از دانشگاههاکتابخانه)عمومی 

مجموعه شخصی دانشجويان نسبت به موارد ديگر نقش  ها حاکی از آن هستند که از بین مجراهای رسمی کسب اطالعات،يافته
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نیازهای دانشجويان داشته باشد در  تأمینتواند نقش بارزی در بیشتری را در کسب اطالعات داشته است و کتابخانه دانشکده که می

های کشورهای سطح دانشگاهحداقل در )ی دانشگاهیهاکتابخانهکردن آن مطابق با استانداردهای  مرتبه بعد از آن قرار دارد، مجهز

با ( استفادة دانشجويان از مجراهای کسب اطالعات) های اين قسمت از پژوهشيافته. ضرورتی انکارناپذير است( در حال توسعه

 گرفشايم و رنکین و( 1735)، رمضانی(1733)شعبانی ،(1733)نورمحمدی: آمده از تحقیقات زير مطابقت دارد دست نتايج به

Grefsheim, and Rankin, 2007) .)توجه به آزمون نشان داد که در بین منابع چاپی  ها بانتايج حاصل از تجزيه و تحلیل داده

، مجالت علمی تخصصی داخلی با میانگین رتبه (ها و منابع مرجع تخصصیکتاب)متون پايه استاندارد  مؤلفهذکرشده به ترتیب، 

نیازهای اطالعاتی  تأمینها، جزء مهمترين منابع مؤلفههای بعدی نسبت به ديگر الويت، و پايان نامه وگزارشهای تحقیقاتی در (32/3)

آمدة برخی از تحقیقات گذشته همچون؛  دست های تحقیق حاضر در اين بخش نتايج به يافته. باشند چاپی دانشجويان می

، تصويری (Grefsheim, and Rankin, 2007)گرفشايم و رنکین ،(,Shoham 1113)، شوهام(1733)، بشیری(1730)قاسمی

 . نمايد را تايید می (1732)عموقین  اهلل و عباد( 1733)روزواعظی و نوراف ،(1733)قمصری

نیازهای اطالعاتی دانشجويان، اينترنت و موتورهای جستجوی  تأمیندر مورد ضرورت استفاده از منابع الکترونیکی برای  

. باشد نیازهای اطالعاتی دانشجويان می تأمیناهمیت منابع الکترونیکی دانشگاه برای ها در اولويت  مؤلفهعمومی  نسبت به ديگر 

، (1735)، تصويری قمصری(1733)شده نظیر، تصويری قمصری از تحقیقات انجام برخی های اين قسمت از پژوهش نیز با نتايجيافته

 .مطابقت دارد( 1733)و رخش و موحدی( 1733) بازوندو ( Mehta and  young, 1995) مهتا و يانگ، (1733)گونه فراهانی

در  شهر قائمواحد اسالمی ترين مشکالت دانشجويان دانشگاه آزاد  ها مشخص شد که عمده با توجه به تجزيه و تحلیل داده 

ه منابع اطالعاتی رسانی مناسب به دانشجويان دربارعدم اطالعمؤلفه : دستیابی به اطالعات مورد نیازشان به ترتیب اولويت عبارتند از

اين مسأله . باشدها، میبودن منابع اطالعات موجود در کتابخانه کهنه مؤلفهاينترنت،  :فقدان منابع الکترونیکی مانند مؤلفهموجود، 

ای اند مجموعهنتوانسته هاکتابخانهی دانشگاه مطابق با مواد و منابع روزآمد نیست و هاکتابخانهسازی دهد که مجموعهنشان می

ثر که از نظر پاسخگويان دستیابی آنان را ؤاز ديگر عوامل م. ن فراهم آورنداخوب و متناسب با نیازهای اطالعاتی مورد قبول مراجع

بودن امکانات برای دريافت اطالعات از  نمايد به ترتیب اولويت بدين قرارند؛ محدودبه اطالعات مورد نظرشان با مشکل مواجه می

ها، عدم سازماندهی دلیل مقررات و يا ساعات کار کتابخانهه دستیابی کافی به منابع موجود در کتابخانه ب خارج از کشور، عدم

مناسب مدارک اطالعاتی و درنتیجه دشواربودن جستجو و دريافت اطالعات مورد نیاز،  پراکندگی اطالعات در منابع گوناگون و 

 (1733)و طالچی (1735) ، رمضانی(1731)راد صفری هایيافته با ايج اين نت. فرمت فیزيکی اطالعات موجودنامناسب بودن 

 .دارد همخوانی

نیمی  تقريباً تأمینقادر به  شهرهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمکتابخانهاطالعاتی منابع »: اين پژوهش عبارت است ازفرضیه 

گويان درصد از پاسخ 3/03که تنها  داد نشانون اسپیرمن آمده از آزم اطالعات بدست .«از نیازهای اطالعاتی دانشجويان است

 تأمیندر کل در مورد . اندگويان گزينه متوسط را انتخاب نمودهدرصد از پاسخ 0/43را انتخاب و  "زياد و خیلی زياد "هایگزينه

ازهای اطالعاتی دانشجويان خود نی تأمینی دانشگاه در هاکتابخانهتوان گفت که نقش نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه می

ی شخصی خود هاکتابخانهو  ها کتابخانهاين نیازها از ديگر  تأمینتقريباً متوسط ارزيابی شده است و اين دانشجويان به منظور 

      .گیردبنابراين فرضیه پژوهش مورد تأيید قرار می. کننداستفاده می

 پژوهش یهاافتهی از برآمده یشنهادهایپ

 ای و تهیه منابع درخواستی آنان در کتابخانه؛ ش خدمات امانت بین کتابخانهگستر 

 سازماندهی مناسب مدارک اطالعاتی  در راستای جستجو و دريافت اطالعات مورد نیاز؛ 
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  مکاری ها و هساير دانشگاه شهر باواحد قائماسالمی ی دانشگاه آزاد هاکتابخانهايجاد همکاری و اشتراک منابع اطالعاتی بین

 ها؛آنان با مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاه

 آوردن امکان عضويت دانشجويان در مجامع علمی و شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و  ايجاد زمینه الزم و فراهم

 رسانی داخلی و خارجی؛های اطالعامکان استفاده از شبکه

  تخصصی مورد لزوم؛تخصیص اعتبارات الزم جهت واردکردن کتب و مجالت 

  ها، مؤسسات اجرايی و مراکز تحقیقاتی جهت ارائه اطالعات مورد نیاز به ی ساير دانشگاههاکتابخانههمکاری بیشتر با

 دانشجويان؛

 ها و نامه ها، چکیدهنامه ايجاد شبکه فعال داخلی در سطح کشور بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و اتصال آن به نمايه

 مراکز تحقیقاتی؛ة دهی به کلی اطالعاتی تمام متن و نیز اشتراک نشريات تخصصی چاپی و الکترونیکی و سرويس های پايگاه

 صورت الکترونیکی؛ه ريزی در راستای ارائه اطالعات مورد نیاز ببرنامه 

 ها؛ ردن منابع کتابخانهک ساختن دانشجويان از منابع جديد دريافتی و به روزآمد ريزی صحیح و منظم برای مطلعاتخاذ برنامه 

 های دانشگاه به منابع الکترونیکی مانند اينترنت و موتورهای جستجوی عمومی برای دريافت اطالعات مورد تجهیز کتابخانه

 نیاز؛

  و به کارگیری استانداردها در اين متناسب با تعداد دانشجويانها و تجهیز آن ها کتابخانهتوسعة فیزيکی. 
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