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 دهیکچ
 منابع گرید یاثربخش و یبازده یارتقا عامل نیتراارک ،ییروستا ۀتوسع و یشاورزک ۀعرص در اطالعات

 یکشاورز یا مشاوره خدمات یها شرکت و یکشاورز جهاد کارشناسان د.یآ یم شماربه توسعه و دیتول
 دیبا هک روندیم شماربه یشاورزک یور بهره یارتقا و شاورزانک به یرسان اطالع در مهم عناصر از یکی

 یابی اطالع رفتار بر مؤثر عوامل یبررس ،قیتحق نیا هدف .باشند داشته یروزآمد و یافک اطالعات
 روش .است شهر نیمشک شهرستان یکشاورز یا مشاوره خدمات یهاشرکت و یکشاورز جهاد کارشناسان

 جهاد کارشناسان شامل پژوهش، نیا یمارآ ۀجامع .است یهمبستگ– یفیتوص نوع از و یشیمایپ ،قیتحق
 استفاده با ت،یدرنها که (=N 290) است شهرستان یکشاورز یامشاوره خدمات یهاشرکت و یکشاورز

 ةزیانگ دهدیم نشان جینتا .شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 100 ،کوکران آمارة و یتصادف یریگنمونه از
 شدهمحول فیوظا انجام و تیمسئول احساس مطالعه، مورد افراد انیم در اطالعات یجوو جست یاصل

 ینترنتیا یها گاهیپا و یفن و یعلم یها گزارش ،یفارس تبک ارشناسان،ک یاطالعاتعمدة  منبع سه .است
 هاآن یارتباط مهم یمجرا سه ،ونیزیتلو و ارک محل ۀتابخانک خدمت، ضمن یآموزش یها دوره و هستند

 یسازمان مانع نیتر عمده ،یسازمان فیوظا انجام در یزمان یریپذ نعطافانبود  .روندیم شماربه
 و یاطالعات منابع از استفاده زانیم ،یشغل یابی اطالع ةزیانگ انیم ن،یهمچن .است اطالعات یجوو جست
 .دوشیم مشاهده یدار یمعن مثبت ۀرابط ،یابی اطالع رفتار با یشغل تیرضا و یارتباط یمجار

 

 .ارشناسانک ،یکشاورز یا خدمات مشاوره یها شرکت ،یابی اطالع رفتار ،یکشاورز جهاد :یدیلک یها واژه
 

 مقدمه
 و ریاخدهة  چند در یارتباط یهارساختیز شتابان و عیسر رشد

 اعتقاد بنابر انه،یرا و یا ماهواره یها یفناور زیانگرتیح شرفتیپ
 عصر نام به یدیجددورة  وارد را جهان نظران،صاحب از یاریبس

 ,Anonymous, 2005;) (Pongridulachiاست کرده اطالعات

 شدهموجب  اطالعات مختلف اشکال به روزافزون ازین .1998
 و اطالعات گردش به شدتبه یبشر جوامع اتیح کهاست 
 در اطالعات نیا به یابیدست .شود وابسته موقعبه یرساناطالع

 در ژهیو هب امر نیا .دیآ یم رشمابه یاتیح یعنصر ها بخش تمام
 وحوزه  نیا در افراد از یادیز تعداد اشتغال علت هب ،یشاورزک

 دارد یاریبس تیاهم ،یمل یاقتصادها و جوامع یبرا آن تیاهم
(Waring, 1992). ةتوسع و یشاورزک ةعرص در اطالعات 

 هکبل ها، هیسرما و ها نهاده نیتر مهم از یکی تنهانه ،ییروستا
 و دیتول منابع گرید یاثربخش و بازده یارتقا عامل نیترکارا

 دیتول یباال حجم .(Emadi, 2005) دیآ یم شماربه زین توسعه
 انیم در یبوم دانش یگرانبها ریذخا نیهمچن و یعلم اطالعات
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 گردش نظام یسازمانده به شتریب توجه ضرورت ،یبوم جوامع
 در مهم عوامل زا یکی .دهد ینشان م را یکشاورز اطالعات

 رفتار و یاطالعات یازهاین شناخت ،ینظام نیچن تیموفق
 و یطراح یخوب هب هک یاطالعات نظام .است کاربران یابی اطالع

 ةتوسع یها پروژه در یریگ میتصم یبرا ،باشد شده سیتأس
 یا پروژه هر .است یضرور یسازمان هر تیموفق یبرا یشاورزک

 ازین یماد منابع و یانسان نابعم مؤثر تیریمد به ،تیموفق یبرا
 و موقع هب ق،یدق اطالعات با مگر دریگینم انجام امر نیا و دارد

 ,Singh & Satija) ردیگ قرار رانیگ میتصم اریاخت در هک مرتبط

 و دانش نظام حیصح ردکعمل یبرا اطالعات انیجر .(2007
 اطالعات و دانش نظام .است یضرور یشاورزک اطالعات

 ،ندالیدخ اطالعات و دانش انتقال د،یتول در هک یشاورزک
 و یدولت یهاسازمان و شاورزانک مانند یمتعدد نشگرانک

 جهاد کارشناسان. (Waring, 1992) رندیگ یدربرم را یخصوص
 خدمات یها شرکت کارشناسان ،ریاخ سال چند در و یکشاورز

 و دانش نظام نشگرانک جمله از ،یکشاورز یا مشاوره -یفن
 یرسان اطالع امر در لیدخ عوامل از و یشاورزک اتاطالع

 و ینظر میمفاه انیب با حاضر یمورد ةمطالع .هستند یکشاورز
 یابی اطالع رفتار ةمطالع به ،یابیاطالع رفتار ةمقول ةنیشیپ

 -یفن خدمات یها شرکت و یکشاورز جهاد کارشناسان
 شانیا یابی اطالع رفتار بر مؤثر عوامل و یکشاورز یا مشاوره

 یوجو جست یها روش شناخت با وهشژپ نیا .پردازد یم
 یبرادارد  یسع ،مطالعه مورد افراد یها زهیانگ و اهداف ،اطالعات

 هاآن یابی اطالع رفتار ژةیو نوع بروز علل ،اطالعات یوجو جست
 یاطالعات یازهاین رفع امکان ،بیترتنیبد تا دکن مشخص را

 نظام جادیا ةنیزم ،شناخت نیا .شود ایمه کارشناسان
 یازهاین رفع تیقابل که آورد یم فراهم را ایپو یرسان اطالع

 یکشاورز یرسان اطالع نظام یینها برداران بهره یاطالعات
 ،تیدرنها و دارد را (یکشاورز بخش دکنندگانیتول و کشاورزان)

 منجر کشاورزان یزندگ وضع بهبود و یکشاورز بخش ةتوسع به
 .شود یم

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان
 و یاصل یها نهیزم از یکی کاربران، یابی اطالع رفتار ةدربار قیتحق

 ةتوسع و جادیا در ییبسزا سهم که است یقاتیتحق یکاربرد
 بروز علل ای علت ،آن جینتا و دارد یاطالعات یها شاهراه و ها نظام
 (Zamaniکند یم نییتع کاربران در را رفتار ژةیو نوع

miandashti, 2003). به بردنیپ و اطالعات روزافزون شیافزا 
 معضل ،یا حرفه و یشخص یزندگ در آن تیاهم و شزار

 به یدسترس و دارد دنبال هب را اطالعات به یدسترس یچگونگ
 یها مهارت موجود، اطالعات انبوه انیم از ازین مورد اطالعات

 .شود یم ریتعب یابی اطالع رفتار به آن از هک طلبد یم را یا ژهیو
Wilson (2000) ندکیم انیب یابی اطالع رفتار فیتعر در: 

 تا دریگیم انجام ازین یپ در هک اطالعات هدفمند یجوو جست»
 نکمم فرد جو،و جست هنگام .«شود ارضا یهدف لهیوسنیبد

 (تابخانهک ای روزنامه مانند) یدست یرسان اطالع یهانظام با است
 .باشد تعامل در (گسترجهان )وب انهیار بر یمبتن یهانظام با ای

 ریتأث افراد یابی اطالع رفتار یریگ شکل بر یمختلف عوامل
 یازهاین رفع در یمؤثر نقش ،عوامل نیا شناخت که گذارند یم

 فرد، تجربة سابقه، ،Paisley (1968) نظر از .دارد هاآن یاطالعات
 و یصاداقت ،یاسیس ،یاجتماع نظام ،یا حرفه التیکتش زه،یانگ

 رفتار بر اثرگذار عوامل نیتر مهم اطالعات، یاقتصاد یسودمند
 یها جنبه به یابی اطالع رفتار ،یو نظر به .هستند یابی اطالع

 ییربنایز عوامل هکآن ژهیو هب دارد، توجه شتریب یفیک
 Ucak .دارند یاساس نقش آن در یشناخت جامعه و یشناخت روان

 هب یبزرگ کمک را نندهک استفاده مطالعة از حاصل دانش (1998)
 .داند یم یرسان اطالع خدمات و یاطالعات یها نظام توسعة

 تحت جوگرانو جست هک است تیواقع نیا یایگو ها پژوهش
 سبک یبرا گوناگون یهاروش و ها وهیش از مختلف، عوامل ریتأث

 خود از را یمتفاوت یابی اطالع یرفتارها و ندیجو یم بهره اطالعات
 ،عوامل نیا نترلک و حیصح شناخت با ن،یبنابرا ؛دهند یم بروز

 اریبس حد تا را جوگرانو جست یابی اطالع یرفتارها توان یم
 شناخت .ردک تیهدا هدفمند و مشخص ییرهایمس به یادیز
 در گر مداخله عوامل ریتأث اهشک یراستا در تکحر و عوامل نیا

 هر .شودیم یتلق یتوجه انیشا کمک جوگران،و جست رفتار
 ریتأث تحت و زمان گذر با که ددار یمشخص یرکف افق یفرد

 یها نهیزم ر،یپذ دسترس یاطالعات منابع مانند یگوناگون عوامل
 لکش یتیشخص عوامل و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یشغل

 یدتریمف و شتریب اطالعات سبک به را شخص و است گرفته
 یابی اطالع یرفتارها یبررس ن،یبنابرا کند؛یم رهنمون

 تیاهم رفتارها نیا بر رگذاریتأث عوامل شناخت و جوگرانو جست
 محققان نونکتا (. (Norouzi Chalaki, 2006دارد یاریبس

 به وابسته مختلف یها گروه یابی اطالع رفتار یبررس به مختلف
 رفتار ةنیزم در یچندان قیتحق یول اند، پرداخته یشاورزک بخش
 انیم رابط هک -یشاورزک یها سازمان ارشناسانک یبای اطالع

 به ،درادامه .است نگرفته صورت -ندهست محققان و شاورزانک
 .میپرداز یم نهیزم نیا در گرفتهانجام مطالعات جینتا

Noormohammadi (1997) یرفتارها ةمطالع یبررس در 
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 جهاد وزارت یمهندس قاتیتحق مراکز متخصصان یابی اطالع
 ةزیانگ هک افتیدر یفن و یعلم اطالعات کسب در یسازندگ

 امور انجام متخصصان اکثر نزد اطالعات یوجوجست یاصل
 در ریتأخ و تابخانهک در ازین مورد منابع مبودک و است یپژوهش

 امر در متخصصان یرو  شیپ موانع نیترمهم یاطالعات خدمات
 یبررس در Hakimi (1997) پژوهش جینتا .است یابی اطالع
 و یعیطب منابع قاتیتحق مراکز پژوهشگران یابی اطالع رفتار
 یرسم منابع نیترمهم که داد نشان یسازندگ جهاد دام امور

 .ندسته یادوار یها هینشر و نامهانیپا کتاب، اطالعات، کسب
 :از نداعبارت یابی اطالع موانع نیتر مهم ،یو قیتحق بقاطم
 منابع درمورد اطالعات نبود ،یشخص یهامهارت مبودک

 اطالعات نبود و یافکنا یا تابخانهک خدمات د،یجد یاطالعات
-Malek قیتحق جینتا .اطالعات محل و اطالعات وجود ةدربار

Mohammadi (2000) در یرسان اطالع تیوضع یبررس در 
 نشان یسازندگ جهاد وزارت یمردم مشارکت و جیترو معاونت

 مروج و،یراد ها،ستانا سطح در معاونت نیا ارشناسانک هک داد
 یبرا بودنمناسب نظر از را یآموزش یها لمیف و ییروستا
 یها تیاولو .دهندیم قرار سوم تا اول تیاولو در یرسان اطالع

 افتیدر یهاکانال و منابع نظر از کارشناسان پنجم تا اول
 و ناریسم وتر،یکامپ ون،یزیتلو و،یراد :از بودند عبارت اطالعات

 درصد 51 ،یرساناطالع مشکالت لحاظ از .یوزشآم یها دوره
 درصد 65 و دانستند یم یسنت را اطالعات یورافن ،کارشناسان

 یدسترس یرسان اطالع یبرا ازین مورد زاتیتجه و لیوسا به
 محققان یابی اطالع رفتار Rasouli azad  (2001).نداشتند
 یچاپ یهافرم به هک داد نشان و ردک یبررس را تات سازمان

 یها همقال .شودیم مراجعه منابع ریسا از شیب همچنان
 آن، از پس و دارند قرار تیاهم اول ةرتب در یادوار یها هینشر

 یهاگاهیپا به یدسترس اناتکام .است تیاهم یدارا تابک
 در Bashiri  (2001)است. مک نیآفال و نیآنال یاطالعات

 منابع قاتیتحق مراکز محققان یاطالعات یازهاین سنجش
 دیرس جهینت نیا به یکشاورز جهاد وزارت دام امور و یعیطب
 یادوار یها هینشر کتاب، ،ازین مورد یاطالعات منابع انیم از که
 استفاده شتریب نترنتیا و یاطالعات یها بانک ،ها مجله و
 و است یسیانگل زبان به ازین مورد اطالعات نیشتریب .دشو یم
 .رودیم کاربه هادانسته یروزآمدساز و قیتحق یارب

Mohammadi (2002) رفتار بر مؤثر عوامل یبررس در 
 نیب هک افتیدر زنجان استان جیترو نانکارک یابی اطالع

 الت،یتحص زانیم سن، شغل، از درک زانیم مانند ییرهایمتغ
 یابی اطالع رفتار ریمتغ با یتخصص التیتحص سطح کار، ةسابق

 یاههمشاهد .دارد وجود یدار یمعن ةرابط جیترو کارشناسان
 نیشتریب یجیترو -یعلم یها هینشر و ها همجل ،یشخص

 قیتحق جینتا .اند داشته اطالعات افتیدر یبرا را استفاده
Zamani Miandashti (2003) یاصل یها زهیانگ داد نشان 

 جیترو کارشناسان و رانیمد انیم در اطالعات یوجو جست
 اطالعات کردنروز به ،یشغل تشرفیپ به هاآن ةعالق کشور،
 است فیوظا انجام و یسازمان یهاتیفعال بهبود یبرا یتخصص

 یهاکتاب هاآن ةاستفاد مورد یاطالعات یاصل منبع سه و
 یفن -یعلم یهاگزارش و یفارس یعلم یها مجله ،یفارس
 سبک یبرا هاآن ةاستفاد مورد یمجار نیتر مهم .است

 یفردنیب روابط بیترتبه ،انیخگوپاس گروه دو هر در اطالعات
 رانیمد ثرکا .بود خدمت ضمن آموزش یها دوره و نکاراهم با
 یبرا هاآن از جیترو سازمان داشتند اعتقاد جیترو ارشناسانک و

 نبود و ندکینم تیحما اطالعات سبک و جوو جست
 یاصل یسازمان مانع را فیوظا انجام یبرا یزمان یریپذ انعطاف
 پژوهش یها افتهی .ردندک انیب اطالعات سبک و جوو جست

Radmehr & Tasviri Ghamsari (2006) رفتار یبررس در 
 یکشاورز جهاد یمهندس ةپژوهشکد پژوهشگران یابی اطالع
 کردنروزآمد ،اطالعات یوجو جست یاصل ةزیانگ داد نشان

 و یرسم روش دو از پژوهشگران و است یتخصص اطالعات
 از انیپاسخگو .پردازند یم اطالعات یوجو جست به یررسمیغ

 اطالعات یوجو جست یبرا یرچاپیغ و یچاپ منبع دو هر
 استفاده اطالعات، یکیالکترون منابع انیم از .کنند یم استفاده

 کل است. متداول یتخصص یاطالعات یها گاهیپا و نترنتیا از
 اطالعات تبادل یراب یکیالکترون پست از یبررس مورد ةجامع

 یاطالعات یازهاین یبررس در Bashri (2007) .کنند یم استفاده
 نشان یکشاورز آموزش و قاتیتحق سازمان یعلمتئیه یاعضا
 یها مجله را محققان ازین مورد یاطالعات منابع نیترمهم داد

 از استفاده موارد .دهند یم لیتشک کتاب و نترنتیا ،یتخصص
 و مطالعه داد نشان یعلمتئیه یاعضا توسط اطالعات
 اطالعات یروزآمدساز و یقاتیتحق یها طرح انجام پژوهش،

 درصد 98 ،نیهمچن .هستند یفراوان نیشتریب یدارا یتخصص
 یسیانگل منابع را خود ةاستفاد مورد اطالعات نیشتریب هاآن از

 نشان خود مطالعات در Shih & Evans (1991) .کردند ذکر
 جیترو ورانمشا توسط اطالعات یجوو جست یاصل لیدل دادند

 ارباب یها پرسش به ییپاسخگو ،زینویلیا یباغبان و یشاورزک
 یچاپ ،یشفاه گروه سه به را یاطالعات منابع ها آن .است رجوع

 یچاپ منابع افتندیدر و ردندک یبنددسته یکیترونکال و
 Bigdeli قیتحق براساس .اند داشته را استفاده نیشتریب
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 توسط اطالعات یجوو جست یها زهیانگ نیتر مهم ،(2007)
 ةتوسع :از نداعبارت خوزستان صنعت و شتک تکشر مهندسان

 یها یفناور از استفاده یبرا افتنیییتوانا تخصص، و دانش
 .شان یتخصص ةرشت ردنکروزآمد و شغلشان به مربوط دیجد
 ،یارک ساعات بودنیطوالن ،یابی اطالع یبرا موانع نیتر مهم
 وقت بودمک و اطالعات زکمرا و ارک محل انیم دور ةفاصل

 ،Kumar (2010) قیتحق جینتا براساس .شدند ییشناسا
 دانشمندان توسط اطالعات یجوو جست اهداف نیتر مهم

 یآمادگ د،یجد دانش از یآگاه ،یو ةمطالع مورد یشاورزک
 و ها کتاب ،ها مجله .است یشغل ةعالق و سیتدر یبرا

 یرسم منابع نیتر مهم عنوان هب ها نامهانیپا و هایمونوگراف
 دادند نشان ها آن ،نیهمچن .شدند ییشناسا اطالعات سبک
 منابع نیترمهم ،یکیترونکال یها مجله و لیمیا و نترنتیا

 .Mugwisi et al ةمطالع جینتا .هستند یکیترونکال اطالعات
 جیترو نانکارک و محققان یاطالعات یازهاین درمورد (2012)

 جیترو نانکارک از درصد 3/95 داد نشان بوهمبایز یشاورزک
 4/92 و رانیمد /رشته در آگاه افراد از اطالعات سبک یبرا

 رودررو یهابحث و گوهاو گفت از جیترو نانکارک از درصد
 ،یفن یها گزارش ان،یپاسخگو ثرکا نظر از .دننکیم استفاده

 منابع ،یآموزش یهاارگاهک و یا حرفه یهانشست و ها کتاب
 لیدل ردندک انیب جیترو نانکارک ثرکا .ندهست یاطالعات همم

 کمک یبرا توانمندشدن اطالعات، یجوو جست یبرا شان یاصل
 نةیزم در Kumaran et al. (2012) قیتحق .است شاورزانک به

 یمین داد نشان یپرور یآبز جیترو ارشناسانک یابی اطالع رفتار
 زانیم لکدر و ندااطالعات یجوو جست دنبالبه انیپاسخگو از

 هاآن اطالعات نییپا یجوو جست .است یافکنا هاآن یابی اطالع
 بهتر یتیریمد یهاتیفعال از تیحما درمورد مک یآگاه علتبه

 .است

 ها روش و مواد
 یفیتوص نوع از و یشیمایپ ق،یتحق نیا در استفاده مورد روش

 کارشناسان پژوهش، نیا یآمار ةجامع .است یهمبستگ– 
 یکشاورز یامشاوره خدمات یهاشرکت و یکشاورز جهاد

 ةجامع نفر 290 ،مجموعدر .است شهر نیکمش شهرستان
 از استفاده با هک دنده یم لیتشک را قیتحق نیا یآمار

 نمونه عنوان به نفر 100 ،کوکران ةآمار و یتصادف یریگ نمونه
 در یا مهپرسشنا از ،اطالعات یگردآور یبرا .نددش نییتع
 Zamani) استفاده شد یطراح یابیاطالع رفتار یبررس نةیزم

Miandasht, 2003.) دو شامل ،استفاده مورد ةپرسشنام 
 در یابیاطالع رفتار نةیزم در اول بخش :است یکل بخش
 منابع از استفاده زانیم ،یابیاطالع ةزیانگ شامل ،قسمت شش

 عوامل آن، به یدسترس ةنحو و یارتباط یمجار و یاطالعات
 ،یارتباط یمجار و یتااطالع منابع اطالعات، تیفیک هب طومرب

 یمجار و یاطالعات منابع از کم ةاستفاد ای نکردن استفاده علل
 و یاطالعات یازهاین و یشغل تیرضا زانیم ،یارتباط
 یها بخش کهاست  حیتوض انیشا .است ازین مورد یها مهارت
 کرتیل فیط قالب در ییها رسشپ با پرسشنامه مختلف
 و باز یها پرسش از ،یفرد مشخصات بخش در و شد سنجش

 ،پرسشنامه اعتبار سنجش یراب .دش استفاده پاسخکوتاه ةبست
 تهران دانشگاه انادتاس و ارشناسانک از یتعداد یاهنظر از

از  ق،یاعتماد ابزار تحق تیسنجش قابل منظور به شد. استفاده

Kخ کرونبا یروش آلفا s .J
a

K s t

 
     

2

2
1

1
استفاده شد؛  

انجام گرفت و  یپرسشنامه آزمون مقدمات 30 یبرا ن،یبنابرا
  (.1دست آمد )جدول  به 86/0 قیاعتماد ابزار تحق تیقابل

 

 قیتحق یاصل یرهایمتغ سنجش یبرا شدههیته یها اسیمق رونباخک بیضر .1 جدول

 استاندارد α بیضر α بیضر ریمتغ
 87/0 88/0 یشغل یابیاطالع ةزیانگ

 93/0 92/0 هاآن به یدسترس ةنحو و یارتباط یمجار و یاطالعات منابع از استفاده زانیم
 85/0 89/0 یارتباط یمجار و یاطالعات منابع اطالعات، تیفیک هب طومرب عوامل

 80/0 82/0 یشغل تیرضا زانیم
 84/0 85/0 ازین مورد یهامهارت و یاطالعات یازهاین
 86/0 88/0 نیانگیم

 

ای افراد مورد  های فردی و حرفه ین پژوهش، ویژگیطی ا
ها، منابع  جوی اطالعات توسط آنو های جست مطالعه، انگیزه

اطالعاتی مورد استفاده توسط کارشناسان کشاورزی و 

و روابط  ریتأثها و  های ارتباطی مورد استفاده توسط آن کانال
نوع  متغیرهای فردی، اجتماعی و سازمانی افراد مورد مطالعه،

و رضایت شغلی کسب اطالعات  یمورد استفاده برا یها کانال
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یابی بررسی و تحلیل  در ارتباط با متغیر وابستة رفتار اطالع
های توصیفی  ها از آماره برای تجزیه و تحلیل داده شدند.

 )میانگین و انحراف معیار( و تحلیل همبستگی استفاده شد.

 

 جینتا
 یفیتوص یها افتهی (الف

 یسن نیانگیم ،ها افتهی مطابق :یا حرفه -یفرد یها یژگیو

 مورد افراد از یمین از شیب .است سال 32 مطالعه مورد فرادا
 .هستند زن (درصد 41) آنان ةیبق و مرد (درصد 59) مطالعه

 9/40) شانیا تیثرکا یلیتحص ةرشت ها،یبررس براساس
 انیپاسخگو درصد 2/2 فقط و است زراعت (درصد
 ثرکا .ندهست یشاورزک آموزش و جیترو ةرشت آموختة دانش

 یا مشاوره -یفن خدمات تکشر در (درصد 2/73) انیپاسخگو
 یشاورزک جهاد در درصد 8/26 و نداتیفعال به مشغول

 نیانگیم طوربه اداره ای تکشر در تیفعال ةسابق .دارند تیفعال
 و یا مشاوره ،یجیترو تیفعال ةسابق و سال هشت به کینزد

 از درصد 8/80 و است سال 73/5 نیانگیم طوربه ینظارت
 .ندردا یجیترو تیفعال ةسابق سال 5 از مترک انیپاسخگو

 یجوو جست یها زهیانگ :یشغل یابی اطالع یها زهیانگ

 بر و است یابی اطالع رفتار یاجزا از یکی ،یشغل اطالعات
 ،2 جدول اطالعات براساس .دارد ریتأث رفتار نیا میمفاه گرید

 نیانگیم با شدهمحول فیوظا انجام و تیمسئول احساس
 انیم در اطالعات یجوو جست یبرا زهیانگ نیتر مهم ،11/4

 .است مطالعه مورد افراد

 از استفاده زانیم :یارتباط یها انالک و یاطالعات منابع

 یابی اطالع رفتار ةدهندلیکتش عوامل جمله از ،یاطالعات منابع
 یها باتک ارشناسان،ک یبرا دهد یم نشان 3 لجدو است. فرد

 استفاده مورد یچاپ منبع نیتر مهم ،50/3 نیانگیم با یفارس
 نیب از را کاربرد نیمترک یپژوهش یها طرح گزارش و است
 ینترنتیا یها گاهیپا ،یرچاپیغ منابع نیب از .ندردا یچاپ منابع
 ،نیهمچن .است ارشناسانک ةاستفاد مورد منبع نیتر مهم
 بیترتبه ارک محل ةتابخانک و خدمت ضمن آموزش یها دوره
 گرفتن یبرا استفاده مورد یارتباط یمجرا نیدوم و نیتر مهم

 یمجار انیم از .ندهست ارشناسانک توسط یشغل اطالعات
 ،یتخصص و یعلم یها انجمن و یعموم یها کتابخانه ،یارتباط

 .ندردا یشغل اطالعات گرفتن یبرا را استفاده نیمترک

 
 انیپاسخگو یشغل یابی اطالع ةزیانگ یبند تیاولو و اریمع انحراف ن،یانگیم .2 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم تعداد یشغل یابی اطالع ةزیانگ

 1 14/1 11/4 97 شدهمحول فیوظا انجام و تیمسئول احساس

 2 09/1 97/3 98 یسازمان یها تیفعال بهبود یبرا یتخصص اطالعات ردنکروزآمد

 3 13/1 93/3 96 یا حرفه اطالعات گسترش به یفرد ۀعالق
 4 17/1 92/3 96 یشغل تیامن بهبود ای حفظ

 5 21/1 90/3 97 یسازمان مراتبسلسله در ارتقا

 6 29/1 61/3 98 یعلم مطالب انتشار و هیته قیطر از خود یمعرف به عالقه

 7 15/1 98/2 97 ارانکهم با رقابت

 (5) ادیز اریبس (،4) ادیز (،3) متوسط (،2) کم ،(1) چیه :یندازبیامت فیط

 

 هاآن یابی اطالع رفتار تیفیک لحاظ از انیپاسخگو یبند گروه
 عامل سه مطالعه، مورد افراد یابی رفتار اطالع یمنظور بررسبه

استفاده از  ،یشغل یابی اطالع زةیآن شامل انگ ةدهندلیتشک
که با جمع  -یارتباط یاز مجارو استفاده  یمنابع اطالعات

 منابع) ریصورت سه متغهرکدام به زعواملیاعداد مربوط به ر

 اسیمق ی( دارایارتباط یمجار و یرچاپیغ عیمنا ،یچاپ
درمورد هر فرد با هم جمع شدند.  -درآمده بودند یا فاصله

 اسیهر فرد با مق یشغل یابی رفتار اطالع ریمتغ ب،یترتنیبد
 Interval ofروش  قیآمد و سپس از طر دست هب یا فاصله

Standard Devation from the Mean (ISDM) شد. فیتوص 
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 یارتباط یمجار و یاطالعات منابع از انیپاسخگو ةاستفاد زانیم یبندتیاولو و اریمع انحراف ن،یانگیم .3 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ

 یچاپ منابع
 1 08/1 50/3 99 یفارس تبک
 2 13/1 27/3 94 یفن و یعلم یها گزارش

 3 13/1 11/3 96 سازمان داخل ردکعمل یها گزارش
 4 10/1 3 95 سازمان داخل یها خبرنامه

 5 21/1 90/2 96 ها نامهانیپا

 6 11/1 75/2 98 یرفارسیغ یها باتک
 7 12/1 69/2 95 ها روزنامه

 8 13/1 68/2 98 یرفارسیغ یعلم یها مجله
 9 19/1 63/2 97 یشاورزک یها آمارنامه

 10 90/0 16/2 98 یفارس یعلم یها مجله

 10 10/1 16/2 95 یپژوهش یها طرح گزارش

 یرچاپیغ منابع
 1 27/1 37/3 97 ینترنتیا یها گاهیپا

 2 08/1 89/2 98 ییوئدیو نوار
 3 43/1 33/2 99 دیاسال

 4 13/1 17/2 98 کسید یفالپ
 96 97/1 13/1 5 (CD) فشرده لوح

     یارتباط یمجار
 1 22/1 55/3 98 خدمت ضمن آموزش یها دوره

 2 29/1 36/3 98 ارک محل ۀتابخانک

 3 18/1 26/3 98 ونیزیتلو

 4 32/1 98/2 95 یفن و یعلم یها ییگردهما در حضور

 4 26/1 98/2 96 یشخص ۀتابخانک
 5 23/1 81/2 97 ویراد

 6 23/1 79/2 97 نترنتیا و یرسان عاطال یها هکشب

 7 20/1 69/2 98 تلفن
 8 19/1 46/2 98 ارانکهم با یانفراد تماس

 9 12/1 44/2 96 یعموم ۀکتابخان

 10 18/1 39/2 93 یتخصص و یعلم یها انجمن

 (4) ادیز اریبس (،3) ادیز (،2) متوسط (،1) کم ،(0) چیه :یازبندیامت فیط
 

 به سطح چهار به آمدهدست هب یها داده ،روش نیا در
دست هب درصد و یفراوان براساس تیدرنها و میتقس ریز شرح
 & Sadighi شد یابیارز نظرمورد ریمتغ سطح، هر در آمده

Darvishinia, 2002)): 
A=  ضعیف : A= < Mean -sd 

B=  متوسط : Mean-sd  b  Mean 

C= خوب: Mean < C  Mean + sd 

D=عالی: Mean + sd < D 

 3/58) ارشناسانک از یمین از شیب ،4 جدول با مطابق
 ند.هست خوب سطح در یابیاطالع رفتار یدارا (درصد

 

 انیپاسخگو یابی اطالع رفتار یآمار عیتوز .4 جدول

 درصد یفراوان یابی اطالع رفتار
 5/11 11 فیضع

 8/20 20 متوسط
 3/58 56 خوب

 4/9 9 یعال
 100 96 جمع
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 اطالعات سبک و جوو جست مانع یسازمان عوامل

 رفتار بر رگذاریتأث موارد جمله از یسازمان عوامل :یشغل

 نیتر مهم دهدیم نشان قیتحق جینتا .هستند فرد یابی اطالع
 ارشناسان،ک یبرا یشغل اطالعات سبک یبرا یسازمان مانع

 از پس و «یشغل فیوظا انجام ساعت در یریپذ انعطاف نبود»
 .(5 جدول) است «فیوظا بودننامشخص و ارک یدگیچیپ» آن

ت یزان رضایم: یت از عوامل شغلیزان رضایم

است که بر رفتار  یاز جمله موارد یان از عوامل شغلیپاسخگو
زان یت از میزان رضای. ماستفرد مؤثر  یشغل یابی اطالع

ت از ین رضازایها و م تیدر انجام مسئول یزمان یریپذانعطاف
 86/2 و 87/2 یها نیانگیم با بیترتبه ،شغل یگاه اجتماعیپا

زان حقوق یرا کسب کردند. کارشناسان از م دوم وت اول یاولو
ت را ین رضایکمتر ،کردندیکه م یدر قبال کار یافتیدر

 (.6داشتند )جدول 

 
 یشغل اطالعات سبک و وجو جست مانع یسازمان عوامل برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز .5 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم تعداد یسازمان عامل

 1 04/1 83/3 78 فیوظا انجام ساعت در یریپذ انعطاف نبود
 2 01/1 73/3 76 فیوظا بودننامشخص و ارک یدگیچیپ

 3 20/1 42/3 77 ارک محل در نترنتیا به نداشتن یدسترس
 4 31/1 30/3 79 اطالعات یبرخ شدنیتلقمحرمانه
 5 33/1 19/3 78 یکاف صورت به خدمت ضمن آموزش یها دوره نشدنبرگزار

 6 30/1 12/3 78 ارک محل اتاق در تلفن میمستق خط اتصال نبود
 (5) ادیز اریبس (،4) ادیز (،3) متوسط (،2) کم ،(1) کم اریبس :یازبندیامت فیط

 
 یشغل عوامل از انیپاسخگو تیرضا زانیم یبند تیاولو و اریمع انحراف ن،یانگیم .6 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم تعداد عامل

 1 28/1 87/2 94 ها تیمسئول انجام در یزمان یریپذانعطاف زانیم
 2 17/1 86/2 95 شغل یاجتماع گاهیپا

 2 24/1 86/2 95 ارهاک انجام در یفرد یها تیقابل یریارگک هب امکان
 3 20/1 81/2 97 یشغل تیامن
 4 25/1 62/2 96 یشغل یاقارت انکام

 5 33/1 58/2 96 گریهمد با نانکارک روابط
 6 19/1 48/2 92 ارک طیمح بر مکحا تیریمد ةنحو
 7 23/1 26/2 97 نانکارک یابیارزش ةنحو
 8 19/1 19/2 94 باالدست( شخص) ریمد جانب از اریاخت ضیتعو

 9 22/1 10/2 97 فیوظا زانیم قبال در حقوق
 (4) ادیز اریبس (،3) ادیز (،2) متوسط (،1) کم ،(0) چیه :یازبندیامت فیط

 
 یلیتحل یها افتهی (ب

 یرهایمتغ و یشغل یابی اطالع ةزیانگ یهمبستگ لیتحل

 شامل) مستقل یرهایمتغ یهمبستگ لیتحل جینتا: مستقل

 زانیم و یجیترو یها تیفعال ةسابق ،ارک ةسابق سن،
 از استفاده زانیم ،یاطالعات منابع از استفاده زانیم الت،یتحص

 ةزیانگ زانیم ریمتغ و (یشغل تیرضا زانیم و یارتباط یمجار
 زانیم انیم یداریمعن یهمبستگ دهد یم نشان یابی اطالع

 یارتباط یمجار از استفاده زانیم ،یاطالعات منابع از استفاده
 وجود شانیا یشغل یابی اطالع ةزیانگ زانیم با تیرضا زانیم و

 .دارد
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 انیپاسخگو یشغل یابیاطالع ةزیانگ زانیم با مستقل یرهایمتغ نیب ةرابط .7 جدول

 یهمبستگ بیضر وابسته ریمتغ اسیمق مستقل ریمتغ
r P 

 000/0 546/0** یشغل یابی اطالع ةزیانگ یا فاصله یاطالعات منابع از استفاده زانیم
 000/0 583/0** یشغل یابی اطالع ةزیانگ یا فاصله یارتباط یمجار از استفاده زانیم
 001/0 324/0** یشغل یابی اطالع ةزیانگ یا فاصله یشغل تیرضا زانیم

 ددرص 1 سطح در یداریمعن 

 

 یرهایمتغ و یابی اطالع رفتار یهمبستگ لیتحل

 با یشغل یابی اطالع رفتار روابط لیتحل منظوربه :مستقل

 عوامل از زیمتما یریمتغ ستیبا یم ،گرید یرهایمتغ
 و یریگ اندازهقابل حالنیدرع و یابی اطالع رفتار ةدهند لیتشک

 عامل سه به ربوطم اعداد ،منظورنیبد شد. یم فیتعر آزمون
 معرف عدد ،شدند جمع یشغل یابی اطالع رفتار ةدهندلیکتش

 گرفته ارک هب ها آزمون در و آمد دست هب فرد یابی اطالع رفتار
 نیب یداریمعن یهمبستگ ،8 جدول اطالعات به توجه با شد.
 ،یاطالعات منابع از استفاده زانیم ،یشغل یابی اطالع ةزیانگ
 با یشغل تیرضا زانیم و یارتباط یجارم از استفاده زانیم

 .دارد وجود کارشناسان یابیاطالع رفتار

 
 انیپاسخگو یشغل یابی اطالع رفتار با مستقل یرهایمتغ نیب ةرابط .8 جدول

 یهمبستگ بیضر وابسته ریمتغ اسیمق مستقل ریمتغ
r P 

 000/0 646/0** یابیاطالع رفتار یا فاصله یشغل یابی اطالع ةزیانگ
 000/0 898/0** یابیاطالع رفتار یا فاصله یاطالعات منابع از استفاده زانیم
 000/0 791/0** یابیاطالع رفتار یا فاصله یارتباط یمجار از استفاده زانیم
 001/0 328/0** یابیاطالع رفتار یا فاصله یشغل تیرضا زانیم

 درصد 1 سطح در یداریمعن 

 

 بحث

 فیوظا انجام و تیمسئول احساس ق،یتحق یها افتهی براساس
 بهبود یبرا یتخصص اطالعات روزآمدکردن ،شدهمحول

 اطالعات گسترش به یفرد ةعالق و یسازمان یها تیفعال
 Zamani که هستند یابی اطالع یبرا مهم ةزیانگ سه ،یا حرفه

miandashti (2003)، Shih & Evans (1991)،(2001) Bashiri ، 
Bigdeli (2007) و Mohammadi (2002) نیا در مشابه جینتا به 

 نیتر مهم یفارس یها باتک ها، افتهی بقاطم .افتندی دست نهیزم
 از پس .است یشاورزک ارشناسانک ةاستفاد مورد یاطالعات منبع

 داخل ردکعمل یها گزارش و یفن و یعلم یها گزارش تاب،ک
 .ندهست اطالعات افتیدر یبرا یچاپ مهم منبع دو ،سازمان
 نترنت،یا و اطالعات یفناور در حاصل یها شرفتیپ با امروزه
 نیا در هک است نترنتیا ،اطالعات افتیدر یبرا گرید مهم منبع
 Hakimi (1997)، Bashiri .میبود آن تیاهم شاهد زین قیتحق

(2001)،Zamani miandashti (2003)، Radmehr & Tasviri 

Ghamsari (2006)، Rasouli azad (2001)، Shih & Evans  

(1991)، Kumar (2010) و Mugwisi et al. (2012) در زین 
 یبرا ج،ینتا براساس .افتندی دست یمشابه جینتا به مطالعاتشان

 ةتابخانک و نیتر مهم ،خدمت ضمن آموزش یها دوره ،ارشناسانک
 یارتباط یمجرا نیسوم و نیدوم بیترتبه ونیزیتلو و ارک محل
 انیم از ند.هست یشغل اطالعات گرفتن یبرا استفاده مورد
 و یعلم یها انجمن و یعموم یها کتابخانه ،یارتباط یمجار

 یشغل اطالعات گرفتن یبرا را استفاده مورد نیمترک یتخصص
 Zamani miandashti مطالعات با بخش نیا یها افتهی ند.ردا

(2003)، Malek-mohammadi (2000) وMugwisi et al.  
 یبرگزار تیاهم بر ها افتهی از بخش نیا .دارد تطابقم (2012)

 دیجد اطالعات ةارائ یبرا خدمت ضمن یآموزش یها دوره
 ارک محل در ها تابخانهک ةتوسع لزوم و گذارد یم صحه یتخصص

 یمجرا نیسومعنوان  به ونیزیتلو به توجه اما ،سازد یم ارکآش را
 ةرسان نیا ارانکاندر دست است الزم و است تأمل قابل زین مهم
 و توجه بخش نیا در یتخصص یها برنامه ساخت هب ،نندهیپرب

 در یریپذ انعطاف نبود دهدیم نشان جینتا گرید .نندک دقت
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 بودننامشخص و ارک یدگیچیپ ،یشغل فیوظا انجام ساعت
 مانع سه ،ارک محل در نترنتیا به نداشتن یدسترس و فیوظا

 از زین یگرید محققان .هستند یابی اطالع برابر در مهم یسازمان
 Hakimi (1997)، Bashiri (2001)، Zamani miandashti جمله

(2003)، Radmehr & Tasviri Ghamsari (2006)،(2001) 

Rasouli Azad ،Shih & Evans  (1991)، Kumar (2010)  و
(2012) Mugwisi et al. مشاهده را ها افتهی نیا مشابه یجینتا 

 ،یشغل عوامل از انیپاسخگو تیرضا زانیم نةیزم در .ردندک
 یشغل تیرضا زانیم داد نشان ها افتهی از یگرید بخش

 مطلوب زانیم نیا هک است ادیز تا متوسط حد در ارشناسانک
 انیم در مک یابی اطالعموجب  تیرضا بودننییپا .ستین
 یتیرضانا اهشک یبرا و توجهآن  به دیبا هک شودیم ارشناسانک

 ةزیانگ و یابی اطالع رفتار انیم ها، افتهی براساس .دکر اقدام
 و یاطالعات منابع از استفاده زانیم با ارشناسانک یابی اطالع
 وجود یدار یعنم و مثبت ةرابط ،یشغل تیرضا و یارتباط یمجار
 و یابی اطالع رفتار موارد، نیا از کیهر شیافزا با یعنی ؛دارد
 از شتریب فرد هرچه ،یتعباربه ؛ابدییم شیافزا یابی اطالع ةزیانگ

 صاحب ،ندکیم استفاده یارتباط یمجار و یاطالعات منابع
 خود یارک طیمح در را آن یایمزا و شود یم یشتریب اطالعات
 اطالعات سبک یبرا یشتریب ةزیانگ ،نیبنابرا ؛ندکیم مشاهده

 در زین Zamani Miandashti (2003)ند.کیم دایپ یشغل
 رفتار با ارشناسانک یشغل تیرضا زانیم انیم افتیدر اش مطالعه
 .دارد وجود یدار یمعن و مثبت ةرابط هاآن یابی اطالع

 

 اهشنهادیپ
 یابی اطالع سطح یارتقا یبرا ق،یتحق یها افتهی به توجه با
 :کرد مطرح را ریز یشنهادهایپ توان یم ارشناسانک

 جهاد یها هادار در یاطالعات زکمرا و تابخانهک جادیا .1
 تاب،ک لیقب از دیجد منابع به هاآن زیتجه و یرزشاوک

 یها فصلنامه و دهایاسال ،یفن -یعلم یها گزارش

 ارشناسانک به یدهخدمات و یشاورزک یتخصص
 ؛یا مشاوره یهاتکشر و جهاد یشاورزک

 از استفاده و خدمت ضمن آموزش یها دوره یبرگزار .2
 ها دوره نیا در یشاورزک انادتاس و نظرانصاحب

 ؛ازین مورد مسائل به یدهتیاولو با ژهیو به
 یبرا مناسب یهارساختیز و اناتکام ردنکفراهم .3

 و نترنتیا و انهیرا به یشاورزک ارشناسانک یدسترس
 اناتکام نیا از استفاده یبرا ارشناسانک مهارت یارتقا

 ؛نترنتیا و انهیرا با ارک آموزش یبرگزار قیطر از
 به توجه با یسیانگل زبان ژهیو هب یخارج یهازبان با ییآشنا .4

 از نماندنعقب منظوربه اطالعات، عصر عیسر یهاشرفتیپ
 قیطر از روز به و مناسب اطالعات به یابیدست و هاشرفتیپ

 ؛خدمت ضمن یآموزش یها دوره یبرگزار
 از استفاده و موثق منابع از اطالعات سبک به قیتشو .5

 ؛موجود طیشرا به توجه با مناسب یارتباط یهاانالک
 یبرا یشاورزک ارآمدک یرسان اطالع ةکشب یانداز راه .6

 توسط روز به اطالعات افتیدر و مناسب یرسان اطالع
 ؛یشاورزک ارشناسانک

 یها برنامه تیمحور با یونیزیتلو ةشبک یانداز راه .7
 یها برنامه پخش از یساعات اختصاص ای یشاورزک

 ؛یشاورزک یها برنامه به یونیزیتلو
 فیوظا دنکرمشخص قیطر از یارک طیشرا بهبود .8

 ،یارک طیشرا در انعطاف جادیا ارشناسان،ک یتخصص
 یارک زمان از یبخش اختصاص و یارک زمان اهشک
 اطالعات یارتقا منظوربه یابی عاطال امر به ارشناسانک
 شاورزانک دانش و اطالعات بهبود جهیدرنت و ارشناسانک
 ؛یشاورزک یور بهره و دیتول شیافزا و

به یشغل تیرضا شیافزا یبرا طیشرا ردنکراهمف .9
 .ارشناسانک یابی اطالع زانیم شیافزا منظور
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