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 دهیچک
 در کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان یابی اطالع رفتار های مؤلفه بررسی ،تحقیق این هدف

 ،مطالعه مورد جامعة .است یپیماش آن روش و همبستگی -توصیفی ،پژوهش این. است زنجان دانشگاه
 ندهست 1392 -1391 تحصیلی سال در زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان

(250N= .)شد برآورد نفر 80 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم (80 =n .)گیری نمونه روش با ها نمونه 
 یاهنظر طریق از آن روایی که ستها داده آوری جمع اصلی ابزار ،پرسشنامه. شدند انتخاب تصادفی ای طبقه

 71/0 میزان به آزمون، پیش مرحلة در کرونباخ آلفای ضریب گیری اندازه طریق از آن پایایی و علمی تئهی اعضای
 های فعالیت انجام ،اطالعات وجوی جست از دانشجویان اصلی انگیزة نتایج، به توجه با. شد برآورد 87/0 تا
 اطالعاتی، منابع پرکاربردترین. است یمنابع تخصص ییشناسااطالعات و  یروزآمدساز(، نامهیان)پا یوهشژپ

)مثل صحت و اعتبار  ،بعابودن مناصل .است یتخصص -علمی های مجلهو  یدرس های بامرجع، کت های باکت
 از منبع به دستیابی نحوة یادگیری. است منابع انتخاب سنجش معیار یو سهولت دسترس (تأثیر ضریب مقدار
 های کانال ترین مهم ،رایگان هایسایتوب و عمومی وجوی جست موتورهای شخصی، خطای و آزمون طریق
 اطالعات، سرعت بودنپایین نیز دانشجویان نمیا در اطالعات به دستیابی موانع عمده .هستند یابی اطالع

 از استفاده با .ستها پایگاه از برخی منابع نبودنمتنتمام و دانشگاه کامپیوترهای اندک سرعت و بودن قدیمی
 ،ای شبکه و اینترنتی مشکالت شامل ،عامل شش در اطالعات به دستیابی مشکالت ،عاملی تحلیل

 ،یتحقیق های مهارت پایین سطح رسانی، اطالع و اشتراک و ای هزینه مشکالت منابع، به دستیابی های محدودیت
 36/60 ،عامل شش این .ندوشمی خالصه دانشگاهی تجهیزات مشکالت و افزاری نرم مشکالت ،کامپیوتر کمبود
 .کنندمی تبیین را اطالعات به دستیابی موانع واریانس کل از درصد

 
 .اطالعات به دسترسی موانع یابی، اطالع رفتار کشاورزی، دانشجویان اطالعات، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 دهة چند در اطالعات انفجار پدیدة و اطالعات روزافزون تولید
  شده اطالعات عصر عنوان به جدید عصر نامگذاری سبب ،اخیر

 اطالعات میان در مزاحم های داده و اطالعات انبوه تولید و
 ،درنتیجه و اطالعاتی های نظام در اطالعاتی آلودگی به ،مفید
 & Razaviye) است شده منجر اطالعاتی اضطراب ایجاد

Fayazi, 2009; Durodi, 2008). فرایند مشکل این 
 به دستیابی و کندمی تر طوالنی را اطالعاتی جویو جست

 .سازد می مواجه مشکل با را العاتاط
 ارتقای در ای کنندهتعیین نقش دانشگاهی ةجامع

 جامعه در اقتصادی و بهداشتی اجتماعی، علمی، های زیرساخت
 که است پژوهش ،دانشگاه اساسی کارکردهای جمله از .دارد
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 ,Ganji) است اطالعات به دسترسی مستلزم آن به پرداختن

 ترین مهم از پژوهشگران و انادتاس دانشجویان، ،ینبنابرا ؛(2010
 دارند نیاز صحیح اطالعات به دستیابی به که هستند اقشاری

(Moradi, 2009). اقتصاد اصلی های زیربخش از یکی کشاورزی 
 Ugwoke, 2013) ستکشورها از بسیاری توسعة عامل و

Buadi et al., 2013;)های زمینه و ها فرصت ةتوسع بنابراین، ؛ 
 در کشاورزی ةشاخ دانشجویان میان در اطالعات به دستیابی

 بین در را اطالعات به دستیابی سطح ارتقای. دارد قرار اولویت
 توان می آنان یابی اطالع رفتار الگوی شناسایی با دانشجویان

 به دستیابی موانع و یابی اطالع رفتار بررسی. کرد عملی
 جمله از ،پژوهشی و علمی های محیط از بخش هر در اطالعات
 ریزان برنامه .(Khosravi, 2009) است مسائل ترین ضروری

 ،دانشجویان یابی اطالع رفتار شناخت با رسانی اطالع های برنامه
 خدمات ةارائ و ریزی برنامه با تا آورند می فراهم مفید بینشی
 های برنامه وری بهره افزایش موجب پژوهشی، مناسب
 .شوند اطالعات به دسترسی و رسانی اطالع

 دانست هایی فعالیت مجموعه توان می را یابی اطالع رفتار
 پاسخ خود اطالعاتی نیازهای به تا دهد می رخ فرد توسط که

 هایروش اطالعات، وجوی جست هدافا لمشا رفتار این. دهد
 از یکی (.Kiyani Khozestani, 2012) است... و وجو جست

 ،دانشگاه استادان و دانشجویان فکری های دغدغه ترین مهم
 اطالعاتی نیازهای با متناسب و روزآمد اطالعات به دسترسی

 مانع ،معتبر و مفید اطالعات به تر سریع دسترسی. است آنان
 مسیر ،درنهایت و شودمی سرمایه و انرژی زمان، اتالف از

 دانشگاهی های کتابخانه. کندمی هموارتر و ترکوتاه را موفقیت
 برای اصلی عناصر از و کنندمی ایفا اساسی ینقش بین این در

 شماربه اطالعات به دستیابی برای دانشجو از پشتیبانی
 رفتار شناخت با ها دانشگاه ین،بنابرا ؛(Klaib, 2009) روند می

 خدمات ساختنفراهم ضمن توانند می دانشجویان یابی اطالع
 ایجاد هب ،مناسب آموزشی های برنامه ةارائ و پژوهشی

 .بپردازند دانشجویان ییاب اطالع دانش ارتقای برای راهکارهایی

Darzi (2008) و Brindesi et al. (2013) به خود تحقیق در 
 داد نشان تحقیق یجنتا .پرداختند یاندانشجو یابی اطالعرفتار  بررسی

 یبه منابع اطالعات یابیروش دست ترینمهم ،جوو جست موتورهای
 یوجو جست یوقت خود را برا یشترینب دانشجویان. هستند

از  هاهدف آن یشترینب .کنندیصرف م شخصی اطالعات
 .است یاطالعات شخص یروزرسان به ،اطالعات یوجو جست

Ge (2010) وHalder at al.  (2010)  در مطالعات خود
 به انسانی علوم و اجتماعی علوم دانشمندانکردند که  یانب

 ،الکترونیکی های باکت و اول دست منابع ،ها هنشری از استفاده
 .دارند بیشتری تمایل

 Fadaiy et al. (2011)، (2010) Shoughpour تحقیقات

et al.، Keshmiri Ahangar & Vazirpour (2009) و 
.(2010) Norouzi et al های مقالهمثل  منابعیداد  نشان 

منابع  ها، یتسا وب ی،و فارس ینالت های باکت فارسی، و التین
 علمی هیئت یاز منابع پرکاربرد اعضا ،ها مجلهو  یکیالکترون
 ی،درس متون تهیة ،پژوهش انجام ،ها باکت نگارش. هستند

 به مطلب ارائةو  یسطح سواد و اطالعات شخص یارتقا
اطالعات توسط  یوجو اهداف جست تریناز مهم ،دانشجویان

 یوجو جست یها کانال یناست. از ب علمی هیئت یاعضا
خذ در منابع آم یگیری، پوجو جست یموتورهااز  یزاطالعات ن

 ،الکترونیک پست ،فهرست منابعو مراجعه به  یکیکترونلا
 بیشتر یمنابع چاپ یانتها خذآمو  اطالعاتی های پایگاه

 یوجو جستهدف از  یزپزشکان ن یان. در مشود یاستفاده م
و است  یدرمان مسائلاطالعات و حل  یروزآمدساز ی،اطالعات

مرجع و  های باکت اطالعات خود از یروزرسان به یپزشکان برا
ها استفاده ها و کنگرهیششرکت در هما و ها مجلهسپس 

 .(Habibi et al., 2008) دکنن یم
 انتشار، تاریخ ،منبع عنوان ،مختلف تحقیقات در

منحصربه ی،ن، صحت و اعتبار، دوام، روزآمدبوددردسترس
 عنوانبه ،الکترونیکی و چاپی لحاظ از منبع شکل وفردبودن 

 بیان دانشجویان بین در منابع ارزیابی معیارهای ینتر مهم
 Ahangar & Vazirpour Keshmiri, 2009);(Maliariدان هشد

et al., 2011; Shoughpour et al., 2010. 
 ،.Shoughpour et al (2010) مطالعات نتایجتوجه به  با

(2013) Brindesi et al.، Bigdeli et al. (2011)، Keshmiri 
Ahangar & Vazirpour (2009)، Habibi et al. 

(2008،)(2010) Norouzi et al. ، منابع  کاربردمهارت  نبود
 و متن کامل منابع به یدسترس نبود ،یکیالکترون یاطالعات

 با آشنایینادر کتابخانه،  منابع پایین کیفیت ،خانه در اطالعات
سرعت کم  ،یاطالعات یهابانک در و وجو جست یهافرمول

 برای ویژهمکان  نبود، وقت کمبود ی،اشبکه یکو تراف ینترنتا
 ناچیز کمک ،افزاری نرم و افزاری سخت مشکالتمطالعه، 

 اصلی مشکالت کم، رسانی اطالع و کتابخانه کارشناسان
 .است یاطالعاتبه منابع  یدسترس

 یابی اطالع رفتار زمینة در شدهانجام تحقیقات از بسیاری
 اطالعات، به دستیابی اهداف های مؤلفه بررسی به ،دانشجویان

 گزینش معیارهای اطالعات، به دستیابی های کانال و منابع



 543      ...کشاورزی تکمیلی تحصیالت دانشجویان یابی اطالع رفتار های مؤلفه بررسی: نجفلو و همکاران 

 ,Ge) اند پرداخته اطالعات به دستیابی مشکالت و اطالعات

2010; Halder et al., 2010; Darzi, 2011; Bigdeli et al., 

 لیرا تشک یابی رفتار اطالع یها مؤلفه ،عوامل ین(. ا2011
 یقاز طر یزن یقتحق یندر ا یابی رفتار اطالع وضعیت .دهند می
 یابی اطالع وضعیت زمینةدر  ای ینهو چندگز ینیع پرسش ده

 یوجو جست یها روش ی،اطالعات های یگاهبا پا یی)شامل آشنا
 پرسش هرپرسشنامه،  ینا در. شداطالعات و...( سنجش 

هر  ی. برااست غلط گزینةو سه  یحپاسخ صح یک یدارا
 یها پاسخ ازای بهدو نمره و  یحهر پاسخ صح ازای به ،پرسش

 یابی اطالع وضعیت نمرةدرنظر گرفته شد. کل  صفر نمرة غلط
 دامنة در باال پرسشده  های هنمر یاز مجموع جبر ،فرد هر

 .شدمحاسبه  یستتا ب صفر
و  ینظر مبانیاز بخش  شده استخراج یرهایمتغ به توجه با

 (.1شکل ) شد ینتدو یقتحق یمدل مفهوم ،تحقیق پیشینة
 زیر دستةدر پنج  یابیاطالع رفتار هایمؤلفه ،مدل اینبراساس 

 منابع. 2 ،تاطالعا وجوی جست. اهداف 1: شدند بندیطبقه
 ،اطالعات اعتبار سنجش معیارهای .3 ،استفاده مورد اطالعاتی

 .اطالعات به دسترسی موانع. 5 و اطالعاتی های کانال .4
 

 
 تحقیق مفهومی چارچوب. 1 شکل

 

 کشف، چگونگی درمورد ،Khosravi (2009)باور  به
 نیاز مورد اطالعاتی منابع و اطالعات از استفاده و انتخاب
 گرفته صورت زیادی تحقیقات ،کارشناسان و محققان توسط
. دارد وجود زمینه نای در کمی بسیار اطالعات هنوز اما ،است
 ویژه به ،حیطه این رد بیشتر تحقیقات ضرورت گرانبی امر این
 میان در زیرا ،است تکمیلی تحصیالت ویانجدانش میان در

 و صحیح اطالعات به دستیابی ،تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 بررسی با .است ضروری بسیار ،تحقیق از مرحله هر در روزآمد

 جمله از زنجان دانشگاه شد مشخص ،مختلف منابع در
 بررسی آن دانشجویان یابی اطالع رفتار که ستا یهای دانشگاه

 گرایش نوزده زنجان دانشگاه کشاورزی ةدانشکد. است هنشد
 دکتری مقطع در گرایش هفت و ارشد کارشناسی مقطع در

 رفتار بررسی ،تحقیق این در کلی هدف براین،ابن ؛دارد
 کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان یابی اطالع

 اهداف باال، کلی هدف تحقق راستای در. است زنجان دانشگاه
 :شوندمی بررسی زیر اختصاصی

 دانشجویان؛ آموزشی و فردی های گیژوی توصیف .1
 اطالعات، وجوی جست اهداف) یابی اطالع رفتار توصیف .2

 سنجش معیارهای استفاده، مورد اطالعاتی منابع
 موانع و اطالعاتی های کانال ،اطالعات گزینش و اعتبار

 مطالعه؛ مورد دانشجویان( اطالعات به دسترسی

 .اطالعات به دسترسی موانع عاملی حلیلت .3

 

 ها روش و مواد
 ،تحلیل شیوة نظر از و کاربردی ،هدف نظر از پژوهش این

 شامل مطالعه مورد ةجامع. است همبستگی -توصیفی
 دانشگاه کشاورزی ةدانشکد تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 و ترویج های رشته در 1392 -1391 تحصیلی سال در زنجان
 غذایی، صنایع راعت،ز آب، مهندسی کشاورزی، آموزش

 ندهست دامپروری و پزشکی گیاه باغبانی، ،شناسی خاک
(250N= .)کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم  

(N(t s)
n

ND (t s)




 

2

2 2
 با هانمونه. شد برآورد نفر 80 ،(

 تناسببه و تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش از استفاده
 اصلی ابزار. ندشد گزینش رشته هر در دانشجویان تعداد

 یدأیت برای .است پرسشنامه ،ها داده آوری جمع برای پژوهش
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 کارشناسان و علمی هیئت اعضای نظرهای از ،ابزار روایی
 سی پرسشنامه، پایایی سنجش برای. شد استفاده نظر صاحب
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان توسط پرسشنامه از نسخه

 ةنمون از خارج) مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی ةدانشکد
 هایبخش برای کرونباخ آلفای ضریب و شد تکمیل( آماری

 دهندةنشان که شد محاسبه 87/0 تا 71/0 بین آن مختلف
 شامل تحقیق متغیرهای .است پرسشنامه قبول مورد پایایی
 وجوی جست های انگیزه و اهداف ای،حرفه و فردی هایویژگی

 سنجش معیارهای استفاده، مورد اطالعاتی منابع اطالعات،
 کسب موانع و اطالعات به دستیابی های کانال اطالعات،
 طیف از استفاده با که هستند پاسخگویان بین در اطالعات

 از استفاده با ها داده تحلیل .ندشد سنجیده لیکرت سطحیپنج

 ها داده تحلیل منظوربه .گرفت انجام 18 نسخة SPSS افزارنرم
 انحراف نما، میانگین، درصد، فراوانی، توصیفی هایآماره از

 به دستیابی موانع شناسایی برای و تغییرات ضریب معیار،
 .شد استفاده عاملی تحلیل از اطالعات

 

 بحث و جینتا
 پاسخگویان آموزشی و فردی های ویژگی (الف

 هایویژگی بررسی از حاصل های داده تحلیل و تجزیه نتایج
. است دهمآ 1 جدول در خالصه طور به ،پاسخگویان فردی

 با کار مدت .است سال 25 حدود پاسخگویان سنی میانگین
 ترتیببه متوسط طور  به ،پاسخگویان برای اینترنت و کامپیوتر

 .است روز شبانه در ساعت 5/4 و 5/6 حدود
 

 دانشجویان یابی های رفتار اطالع ب( توصیف مؤلفه

ها شامل  یابی دارای پنج مؤلفه است. این مؤلفه رفتار اطالع
وجوی اطالعات، منابع اطالعاتی مورد استفاده،  اهداف جست

های  و گزینش اطالعات، کانال معیارهای سنجش اعتبار

هستند. در این بخش، و موانع دسترسی به اطالعات اطالعاتی 
 شود. ها پرداخته می به توصیف این مؤلفه

 

 پاسخگویان ای حرفه و فردی هایویژگی .1 جدول

 متغیر وضعیت (درصد) فراوانی
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 تحصیلی

 

 اطالعات وجوی جست از ها انگیزه و اهداف .1

 قالب در اطالعات وجوی جست از دانشجویان های انگیزه و اهداف
 مشاهده 2 جدول در آن نتایج که شد سنجیده گویه هشت

 یوهشژپ های فعالیت انجام جدول، به توجه با. دوش می
از  ،یمنابع تخصص ییشناسااطالعات و  یروزآمدساز ،(نامه پایان)

. است اطالعات یوجو جستاز  یاناهداف دانشجو ترینمهم
 نتایج .ستها در کنفرانس مقاله انتشار یزهدف ن ینتر کمرنگ

Fadaiy et al. (2011 ،)Shoughpour et al. (2010 ،) تحقیقات
Habibi et al. (2008 ،)Norouzi et al. (2010)  وBrindesi et 

al. (2013) اصلی اهداف زمرة در ،اهداف ینا دهدیم نشان 
 ،اطالعات روزآمدسازی .هستند اطالعات یوجو جست
 یروزرسان بهبه اطالعات و  یاندانشجو یتوجه شخص دهندة نشان

انجام  و لهئاز جمله حل مس ،و اجبار یرونیاست و عامل ب آن
 .رودنمی شماربه اطالعات یوجو جستعامل  ،یفتکل

 
 

 زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان نایم در اطالعات وجوی جست های انگیزه و اهداف. 2 جدول
 تغییرات ضریب معیار انحراف *میانگین اطالعات یوجو جست اهداف

 22/0 86/0 75/3 (نامه پایان انجام) یپژوهش های یتفعال
 27/0 96/0 51/3 اطالعات یروزآمدساز

 29/0 98/0 36/3 یمنابع تخصص ییشناسا
 35/0 23/1 50/3 یلیحصت ةرشتدر  یگاهحفظ جا
 36/0 20/1 31/3 کشاورزی زمینةدر  موردی های پرسشپاسخ ابهامات و  پیداکردن

 40/0 31/1 24/3 تمجال در مقالهانتشار 
 40/0 31/1 20/3 درسی تکالیف انجام

 45/0 39/1 08/3 هادر کنفرانس مقالهانتشار 
 زیاد بسیار: 5 زیاد،: 4 متوسط،: 3 ،کم :2 ،کم  بسیار: 1*
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 دانشجویان استفادةمنابع مورد  .2

 یزانبه سنجش م ،دانشجویان استفادةکشف منابع مورد  برای
 یکرتل یفاستفاده از ط با یمنبع اطالعات دوازدهاستفاده از 

 ،3 جدول در شدهارائه اطالعات به توجه با .شد پرداخته
 -یعلم های مجلهو  یدرس های بامرجع، کت های باکت

اختراعات  ،هاروزنامهمثل  یکاربرد و منابع یشترینب ،یتخصص
 را استفاده کمترین ،یتحقیقات طرح های گزارش و شدهثبت

 Fadaiy et al. (2011 ،)Habibi et .دارند دانشجویان بین در

al. (2008 و )Ge (2010 )خود نشان دادند  یقاتدر تحق نیز

 را باال در ذکرشده اطالعاتی منابع ،پاسخگویاناغلب  که
و  دسترسی سرعت و سهولت رسد می نظربه. هندد می ترجیح

. استمنابع  ینبر پرکاربردبودن ا یلدل ،منابع این ةارائ
 یبرا وجو جست توانیناحاصل از  هایدشواری و ها پیچیدگی

و  یقاتطرح تحق های مثل گزارش یبه منابع یابیدست
عامل محدودشدن استفاده از  توان یرا م شدهثبتاختراعات 

 ،باال اعتبار نداشتن دلیلبه زیها ن منابع دانست. روزنامه ینا
 .دنندار زیادیکاربرد 

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

 تغییرات ضریب معیار انحراف *میانگین اطالعاتیمنابع 

 28/0 00/1 45/3 مرجع های باکت
 30/0 96/0 10/3 درسی های باکت

 31/0 06/1 41/3 تخصصی -یعلم یها مجله
 32/0 14/1 52/3 هایهنما
 33/0 07/1 17/3 هانامهیانپا

 34/0 20/1 52/3 ها یشهماو  هاکنفرانس تمقاال مجموعه
 36/0 00/1 71/2 یادوار های یهنشر

 43/0 06/1 46/2 استانداردها
 46/0 27/1 76/2 هایدهچک

 49/0 13/1 29/2 ییقاتتحق یها طرح یها گزارش
 54/0 03/1 90/1 شدهثبت اختراعات

 59/0 24/1 08/2 هاروزنامه

 زیاد بسیار: 5 زیاد،: 4 متوسط،: 3 ،کم :2 ،کم بسیار: 1*                    

 
 اطالعاتی منابع گزینش و اعتبار سنجش معیارهای .3

 ،دانشجویان توسط منابع گزینش و اعتبار سنجش معیارهای
اصل ،4 جدول بقاطم .شد بررسی گویه دوازده از استفاده با

سهولت  و (تأثیر ضریب)مثل  اعتبار و صحت ،بودن منبع
 شماربه سنجش منابع یارهایمع ینتر مهم ،ترتیببه یدسترس

 ،نشر تاریخ و یسندهشهرت نو ،منبع ناشر درمقابل،. روندمی
 نتایج این. دارند یرا در انتخاب منبع اطالعات یتاهم کمترین

  Ahangar & Vazirpour Keshmiriتحقیقات نتایج با
 Malliari et al. (2011) یجبا نتا اما ،استراستهم (2009)
اصالت و اعتبار  یباال یتاهم بیانگر ،نتایج. ندارد مطابقت

 ،همچنین. است یاندانشجو یانم درمنابع مورد استفاده 
 گرنشان ،به اطالعات یابیبه سهولت دست یانتوجه دانشجو
 اطالعات است. یوجو جست های مهارتضعف آنان در 

 

 های دستیابی به اطالعات . کانال4

های پرکاربرد دستیابی به اطالعات در  ، کانال5مطابق جدول 
ترتیب، یادگیری نحوة دستیابی به منبع از  بین دانشجویان به

ی جوو جست طریق آزمون و خطای شخصی، موتورهای
کاربردترین  رایگان هستند. کم های سایت وب عمومی و

و  حضور در همایشترتیب  ها از بین این دوازده مورد، به کانال
دان  برگه و ای افزارهای کتابخانه نرمهای خارجی،  کنگره

 Ahangarهای  های پژوهش ست. این نتایج با یافتهها کتابخانه

& Vazirpour Keshmiri (2009 ،)Darzi(2011 ،)Norouzi 

et al. (2010 و )Fadaiy et al. (2011)  مطابقت دارد. استفادة
های دوم و سوم( بیانگر  های اینترنتی )در رتبه زیاد از کانال

 جایگاه باالی منابع الکترونیکی در میان پاسخگویان است.
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 زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان بین در یطالعاتا منابع گزینش و اعتبار سنجش معیارهای. 4 جدول

 تغییرات ضریب معیار انحراف *میانگین سنجش اطالعات یارهایمع

 16/0 73/0 37/4 بودن منبعاصل
 20/0 87/0 23/4 (ثیرأت یبمنبع )مثل مقدار ضر اعتبار و صحت
 20/0 86/0 11/4 ساده یدسترس

 ISC 34/4 92/0 21/0 یا ISIست فهرقرارداشتن در 
 21/0 91/0 20/4 روز علمی های پیشرفت با بودن متناسب

 21/0 88/0 09/4 زبان منبع
 26/0 03/1 96/3 بودنمرتبط

 26/0 00/1 76/3 دوام
 27/0 07/1 93/3 (یکیالکترون یا ی)چاپ منبع شکل نوع اهمیت درجة

 27/0 05/1 82/3 نشر یختار
 27/0 00/1 60/3 یسندهشهرت نو
 31/0 02/1 29/3 ناشر منبع

 زیاد بسیار: 5 زیاد،: 4 متوسط،: 3 ،کم :2 ،کم بسیار :1 *                  

 
 زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکدة تکمیلی تحصیالت دانشجویان نایم در اطالعات به دستیابی هایکانال. 5 جدول

 تغییرات ضریب معیار انحراف *میانگین اطالعات به دستیابی هایکانال
 18/0 77/0 23/4 شخصی خطای و آزمون طریق از منبع به دستیابی نحوة یادگیری
 20/0 89/0 25/4 عمومی یوجو جست یموتورها

 21/0 90/0 24/4 الکترونیکی  و منابع یگانرا یهایتسابو
 24/0 96/0 98/3 استاداناز  گرفتن کمک

 28/0 09/1 81/3 یکیپست الکترون
 30/0 00/1 24/3 از دوستان و همکاران گرفتن کمک

 40/0 92/0 29/2 دانشگاه یاشتراک ینترنتیا یهایگاهپا
 46/0 26/1 73/2 داخلی های و کنگره یشحضور در هما

 50/0 11/1 18/2 هااز کتابداران کتابخانه گرفتن کمک
 51/0 99/0 93/1 هادان کتابخانهبرگه
 53/0 30/1 41/2 یاکتابخانه یافزارهانرم

 64/0 21/1 88/1 خارجی های و کنگره هایشحضور در هما
 زیاد بسیار: 5 یاد،: ز4: متوسط، 3 ،کم :2 ،کم بسیار: 1 *

 
 موانع کسب اطالعات .5

 اطالعات، سرعت بودنپایین دهدمی نشان 6 جدول نتایج
متنتمام و دانشگاه کامپیوترهای اندک سرعت و بودنقدیمی
 پاسخگویان مشکالت عمده از ،ها پایگاه از برخی منابع نبودن

 .روندمی شماربه اطالعات به دستیابی در
 

 ج( تحلیل موانع دستیابی به اطالعات

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

ها برای انجام تحلیل عاملی  شروط مناسبت داده. شود می
 70/0. باالتر از 2. معناداری آزمون بارتلت، 1اند از:  عبارت

حجم نمونه به تعداد  1به  2. نسبت 3و  K.M.Oبودن ضریب 
 تعیین . برای(Kalantary, 2012)متغیرهای تحلیل عاملی 

 تحلیل انجام برای شده آوری جمع های داده بودن مناسب
 این در. شد استفاده بارتلت آزمون و K.M.O ضریب از ملی،عا

دهندة که نشان آمد دست به KMO ،76/0 مقدار پژوهش،
 آمارة مقدار. عاملی است تحلیل برای ها داده بودن مناسب
 درصد یک سطح در که آمد دست به 465/1318 نیز بارتلت
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حجم نمونه نیز نسبت به تعداد متغیرها باالی  .معنادار است
 عاملی تحلیل برای ها است؛ بنابراین، داده 1به  2نسبت 
 کیسر مالک براساس عوامل تعداد تعیین برای. اندمناسب

مبنای تعیین تعداد  1شد. در این مالک، مقدار ویژة  عمل
 با همراه شده استخراج عوامل تعداد ،7 جدول در هاست. عامل

 و عوامل از هریک واریانس درصد ها، آن از هریک ویژة مقدار
 سهم بیانگر ویژه، آید. مقدار می عوامل واریانس تجمعی درصد

 آن مقدار هرچه و متغیرهاست واریانس کل از عامل هر
 .است بیشتر آن تأثیر و اهمیت باشد، تر بزرگ

 

 

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

 تغییرات ضریب معیار انحراف میانگین متغیرها
 16/0 97/0 16/4 ینترنتبودن سرعت ایینپا

 25/0 99/0 93/3 دانشگاه یوترهایکامپ اندک سرعتو  بودنقدیمی
 25/0 01/1 93/3 هاپایگاهاز  یبرخ منابع نبودنمتنتمام
 26/0 06/1 05/4 یاشبکه یکتراف

 26/0 98/0 63/3 یعلم های یهنشرنبودن دردسترس
 27/0 02/1 67/3 اطالعات یدننرسموقعبه

 28/0 10/1 87/3 مواقع برخی در رنتاینت قطع
 29/0 11/1 80/3 به اطالعات یدسترس یهاینهبودن هزگران

 29/0 07/1 64/3 یعلم یاطالعات یهابا بانک ییآشنانا
 29/0 08/1 64/3 در کشور یدکمبود منابع جد

 29/0 08/1 64/3 ینترنتیبه منابع ا سیکمبود دستر
 29/0 99/0 32/3 یوتریخدمات کامپ ةارائ کمبود

 30/0 16/1 84/3 یوترهاکامپ یفن مشکالت
 30/0 13/1 73/3 انگلیسیبا زبان  یاناندک دانشجو ییآشنا

 30/0 09/1 56/3 هایتسا یمعتبرنبودن برخ
 30/0 03/1 40/3 یوترهاکامپدر  برنامه یاجرا مشکالت

 31/0 18/1 73/3 دانشگاه در کامپیوتر هایسیستم کم تعداد
 31/0 11/1 52/3 یعلم یقبا روش تحق یکاف ییآشنا نبود

 31/0 09/1 51/3 ینترنتیمنابع ا اعتباربودن   یینپا
 31/0 09/1 48/3 اشتراکی هاییتاز سا ها مقاله یافتدر محدودیت

 32/0 21/1 70/3 کامپیوتر روی نیاز مورد هایبرنامه نبودن نصب
 33/0 18/1 57/3 سازمان یبه اطالعات آمار یابیها در دستسازمان نکردن همکاری

 33/0 14/1 43/3 یبا منابع تخصص ییآشنانا
 34/0 21/1 53/3 ها مجلهقطع اشتراک 

 34/0 21/1 50/3 هادر کتابخانه یکمبود منابع کاف
 35/0 22/1 35/3 نبودن اطالعاتروزآمد
 36/0 62/1 41/4 (تحریم علت به ها یگاهپابه  یاطالعات از خارج )مثل قطع دسترس یافتدر یامکانات برا یتمحدود
 36/0 20/1 29/3 عضو ینترنتیا های یگاهپا زمینة در یینپا یرساناطالع

 37/0 20/1 17/3 کمبود وقت
 37/0 12/1 01/3 شکل مناسب به کتابداران نکردن یهمکار

 38/0 18/1 07/3 یاکتابخانهینامانت ب یستمس نبود
 41/0 53/1 72/3 هاکتابخانه تجهیزات وامکانات  یتمحدود

 41/0 19/1 87/2 اینترنت در وجو جست صحیح هایروشبا  ییآشنانا
 45/0 36/1 96/2 کتابخانه کار ساعت محدودیت
 47/0 53/1 25/3 اینترنت در کار برای زمان محدودیت
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 پاسخگویان بین در اطالعات کسب موانع ةشد استخراج عوامل .7 جدول

 تجمعی واریانس واریانس درصد ویژه مقدار عوامل

 99/14 99/14 24/5 ایشبکه و اینترنتی مشکالت

 08/26 08/11 88/3 منابع به دستیابی های محدودیت

 12/36 04/10 51/3 رسانی اطالع و اشتراک و ای هزینه مشکالت

 08/46 95/9 48/3 محقق های مهارت پایین سطح

 52/54 43/8 95/2 افزاری نرم مشکالت و کامپیوتر کمبود

 36/60 84/5 02/2 دانشگاهی تجهیزات مشکالت

 
 مشکالت ،دشو می مشاهده 7 جدول در طورکه همان
 و( درصد 997/14) سهم بیشترین ،ای شبکه و اینترنتی
 را( درصد 84/5) سهم کمترین دانشگاهی تجهیزات مشکالت

 عامل شش درمجموع،. دارند متغیرها کل واریانس تبیین در
 به دستیابی موانع واریانس کل از درصد 36/60 مذکور

 باالی درصد دهندةنشان که نندکمی تبیین را اطالعات
 .است عوامل این توسط شدهتبیین واریانس
 عاملی بار همراهبه عامل، هر درون متغیرهای ،8 جدول در

 شش در گویه 26 ،جدول براساس. دوش می ذکر متغیر هر
 .ندوشمی خالصه عامل

 
 عاملی بارهای میزان و عوامل از یکهر به مربوط متغیرهای عوامل،. 8 جدول

 عاملی بار متغیرها عامل نام

 ایشبکه و اینترنتی مشکالت

 8/0 یوترهاکامپبرنامه در  یاجرا مشکالت

 72/0 اینترنتی منابع به دسترسی کمبود

 66/0 یوتریخدمات کامپ ةارائ کمبود

 66/0 ایشبکه ترافیک

 66/0 مواقع برخی در ترنتنای قطع

 61/0 اینترنت در کار برای زمان محدودیت

 61/0 اینترنت سرعت بودن پایین

 57/0 اشتراکی های یتاز سا ها مقاله یافتدر ودیتمحد

 57/0 اینترنتی منابع اعتبار بودن پایین

 منابع به دستیابی هایمحدودیت

 85/0 کشور در جدید منابع کمبود
 70/0 اطالعات نرسیدنموقع به

 60/0 علمی های نشریه نبودندردسترس
 54/0 هاکتابخانه در کافی منابع کمبود

 رسانی اطالع و ای هزینه مشکالت

 67/0 عضو ینترنتیا های یگاهپا ةزمین در پایین رسانی اطالع

 66/0 ها سایت برخی معتبرنبودن

 63/0 ها مجلهاشتراک  قطع

 56/0 اطالعات به دسترسی های هزینه بودن  گران

 54/0 اطالعات نبودنروزآمد

 تحقیق های مهارت پایین سطح
 97/0 یعلم یقبا روش تحق یکاف ییآشنا داشتنن

 91/0 یعلم یاطالعات یها بانک با ییآشنانا

 77/0 انگلیسی زبان با دانشجویان اندک آشنایی

 افزاری نرم مشکالت و کامپیوتر کمبود
 80/0 دانشگاه در کامپیوتر هایسیستم کم تعداد
 77/0 کامپیوتر روی نیاز مورد هایبرنامه نبودن  نصب

 74/0 کامپیوترها فنی مشکالت

 78/0 مناسب شکل به کتابداران نکردن همکاری دانشگاهی تجهیزات مشکالت
 61/0 دانشگاه کامپیوترهای اندک سرعت و بودنقدیمی
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 یشنهادهاو پ یریگیجهنت
 تحصیالت دانشجویان گفت باید تحقیق های یافته استنتاج با

 اهداف طورکلیبه نجانز دانشگاه کشاورزی ةدانشکد تکمیلی
 به درسی تکالیف انجام از واالتر فاهدا با و دارند محورهشوپژ

 گفت توان می ،این وجود با. پردازند می اطالعات وجوی جست
 به مند عالقه و اطالعات کسب فکر به همواره دانشجویان

 منابعی دنبالبه شتریب هاآن. هستند اطالعات به دستیابی
 از ،دلیلینا به ؛گیرد قرار آنان دردسترس راحتیبه که هستند
 -علمی های مجله و درسی کتب مرجع، کتب انندم منابعی

 های کانال از استفاده. کنند می استفاده بیشتر تخصصی
 در خطا و کوشش طریق از یادگیری و الکترونیکی یابی اطالع
 معمول طوربه دانشجویان و دارد زیادی رواج دانشجویان میان
 سنجش .دهند می ترجیح را یابی اطالع های کانال گونه این
 وجود گرانبی ،اعتبار و صحت ،موضوع اصالت براساس عاتالاط

 .است معتبر اصیل اطالعات میان در نامعتبر و زائد اطالعات
 در اطالعات به دستیابی مشکالت زمینة در عاملی تحلیل نتایج

 خالصه عامل شش در موانع دهدمی نشان دانشجویان میان
 دستیابی موانع واریانس کل از درصد 36/60 ،عوامل این و شوند می
 شامل ،اهمیت ترتیببه عوامل این. نندکمی تبیین را اطالعات به

 منابع به دستیابی های محدودیت ،ای شبکه و اینترنتی مشکالت
 پایین سطح رسانی، اطالع و اشتراک و ای هزینه مشکالت اطالعاتی،

 با آشنایی علمی، تحقیق روش با آشنایی) تحقیق های مهارت
 مشکالت و کامپیوتر کمبود ،(انگلیسی نزبا و اطالعاتی های بانک
 .است دانشگاهی تجهیزات مشکالت و افزاری نرم

 :شود می ارائه زیر پیشنهادهای ،تحقیق نتایج به توجه با
 به ،دانشجویان یابی اطالع رفتار شناسایی با دانشگاه -

 کسب به مند عالقه دانشجویان که شود تبدیل محیطی
 پاسخ را خود اطالعاتی نیازهای بتوانند علم و اطالعات

 .بمانند دور اطالعات کسب در تشویش از و گویند

 خدمات ةارائ بر باید ،عالی آموزش نظام در مسئوالن -
 داشته بیشتری تأکید الکترونیکی صورت به اطالعاتی

 و دستیابی در سهولت دارای منابع گونه این زیرا باشند،
 .هستند استفاده

 ای، کتابخانه تجهیزات بر ای ویژه تأکید باید دانشگاه -
 به کتابخانه تجهیز .باشد داشته ...و یتاینترن کامپیوتری،

 نصب برای دانشجویان از نیازسنجی و مناسب منابع
 های سیستم روی دانشجویان نیاز مورد افزارهای نرم

 های سایت تجهیز برای مناسب راهی ،کامپیوتری
 .است دانشجویان به مناسب خدمات ةارائ و کامپیوتری

 درسی واحدهای باید دانشگاهی دروس ریزان برنامه -
 .بگیرند درنظر تحقیقی های مهارت افزایش برای بیشتری
 به باید ،ها دانشگاه در آموزشی های برنامه این مجریان
 و یابی اطالع های مهارت بهبود با مرتبط هایدوره افزایش

 این در دانشجویان حضور الزام برای تدابیری اتخاذ
 در حضور الزام ،تدابیر این از اینمونه. بیندیشند ها برنامه

 تحصیالت دانشجویان تمامی برای ای کتابخانه هایتور
 رسانی اطالع سازوکارهای از استفاده .است تکمیلی

 دیگر از دانشجویان، یابی اطالع رفتار با متناسب و تر وسیع
 دانشجویان میان در یابی اطالع رفتار سطح بهبود های راه
 .رودمی شماربه

 هایکانال از بیشتر منابع، به دستیابی برای دانشجویان -
 شکل تبدیل با ها دانشگاه بنابراین، ؛ندکن می هاستفاد الکترونیکی

 های پایگاه و ها بانک در اشتراک الکترونیکی، منابع به منابع
 منابع به دسترسی کمبود مشکالت توانند می اطالعاتی مختلف

 ةزمین تا کنند جبران را اطالعات به دسترسی های هزینه و
 .دشو فراهم اطالعات به تر آسان دسترسی
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