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  دهیچک

های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری های آموزشی دانشکدهالعاتی مدیران گروهشناسایی اجزای نیازاط هدف:

  دانشگاه تهران و کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس

های آموزشی آید. مدیر گروههای پیمایشی و توصیفی به شمار میپژوهش حاضر در زمرة پژوهش روش:

 اری نمونهگاه تربیت مدرس به صورت سرشمعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشهای کمیسیون علوم اجتمادانشکده

ماری توزیع آین نمونه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از تائید روایی و پایایی بگیری شدند. ابزار گردآوری داده

 .ده عمل آمباده سون استفشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون ویلکاک

گاه تاری دانشترین انگیزه و هدف نیازاطالعاتی مدیران گروه آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفمهم ها :یافته

ها و ه رویهبوط بتهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در نیازهای آموزشی، علمی و پژوهشی و به اطالعات مر

جربه آموزشی ت ترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی درون دانشگاهی مدیرانمهم ی انجام کاراست . همچنیننحوه

 عاتی برونترین منابع در تأمین نیازهای اطالشخصی و نشست ها و جلسات و مشورت با دیگر همکاران است و مهم

ع اطالعاتی زان رضایت از منابباشد. میهای اطالعاتی میدانشگاهی مدیران آموزشی در هر دو دانشگاه اینترنت و پایگاه

 .است 65اعم از الکترونیکی و چاپی هر دو دانشگاه در حدود 

ته م نپذیرفانجا تا کنون بررسی نیاز اطالعاتی مدیران گروه های اموزشی در حوزه مدیریت اطالعات اصالت اثر:

 است

 نیامو ت هیته یمجرا ییناسا،شیمنابع اطالعات یی،شناسایگروه آموزش ری،مدیاطالعات ازین :یکلیدای واژه

 اطالعات

 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه .۱
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عات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشور محسوب گشته و اساس الامروزه اط

 به انسان نیاز (.1396و همکاران ،قاضی سعیدی )اقتدار در دنیای امروز چیزی جز اطالعات و آگاهی نیست

 و مختلف مورد جستجو هایشکل در گوناگون هایهدف برای را اطالعاتو   تاس نامحدود اطالعات

اهمیت دسترسی به اطالعات و نقش مؤثر آن بر ( 1386)محمدی و عبدالحسن زاده ،.دهدمی قرار استفاده

های مشتمل بر منع شود در آینده تحریمبینی میالمللی تا جایی است که پیشتوزیع قدرت در نظام بین

 «آموزش»ها، در دانشگاههای نظامی و اقتصادی کشورها گردد. ی به منابع اطالعاتی، جایگزین تحریمدسترس

برداری صحیح از دانش و ها مستلزم بهرهپرداختن به آن روند کهدو کارکرد اصلی به شمار می« پژوهش»و 

وپرورش، کار آموزش از کارکردهای دانشگاه حفظ تولید اشاعه علوم و فنون دراطالعات موجود است. 

ساز مکتب ای عمل کردن در جریان آموزش در پرتو تعالیم انسانتفکر انسانی، علمی فکر کردن و حرفه

های مختلف جامعه تربیت کند و هم توسعه علوم در اسالم است تا هم نیروهای متخصص موردنیاز حوزه

ریزی رفاه های علم و دانش پین کانونهای مختلف ایجامعه نقش پیشرو داشته باشد چراکه ثمره فعالیت

اجتماعی، اقتصادی و تربیت نسل متحول آینده است و این وظیفه بر عهده استادان و کسانی هست که در 

 (1391کنند.)حسین پور، دانشگاه کار می

بنابراین  است، کنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای مرتفع ساختن اطالعات، تولید و تهیه از هدف

 .نمود عرضه آنان به کاربران نیازهای اطالعاتی شناخت با را بهتری اطالعات وانتمی

منزله اصلی اساسی در اکنون دسترسی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام قشرهای جامعه به

های نظام آموزشی و رود اطالعات درواقع همچون خون در رگای به شمار میزندگی اجتماعی و حرفه

ماند.  با گسترش دامنه تولید و عرضه اطالعات ، پایه دانشجویان و اساتید میها یا دانشکننده سلولیهتغذ

هایی ها را با چالشکنندگان منابع اطالعاتی قرارگرفته ، آنگرچه امکانات ارزشمند و نوین در اختیار استفاده

  (.1394نیاز ، اده،نقشینه و بیمندی از اطالعات موجود نیز روبرو کرده است )حکیم زدر بهره

منابع  روزافزون گسترش از (1395) جعفری و نو کاریزی پور، نصیری همچون پژوهشگران برخی

 بودن مفید و اهمیت همچنین .اندبردهنام مختلف جوامع بزرگ هایچالش از یکی عنوانبه اطالعاتی،

نیازهای افراد  .( 1397)معرفت و همکاران ،دانندمی اطالعات مناسب نوع به دستیابی توانایی در را اطالعات

کند. به عقیده کرافورد برحسب نوع شود و مرتباً این نیاز تغییر میتر میروز بیشتر و متنوعبه اطالعات، روزبه

کار، سابقه، تجربه کاری، رشته تحصیلی و زمینه شغلی نیاز اطالعاتی افراد متفاوت است. ویکری از 

ها دارای نیاز رسانی معتقد است افراد مرتباً به اطالعات نیاز دارند و کلیه فعالیتاطالعنظران علم صاحب

رسانی، مراجعه به منابع رسمی اطالعات یا های اطالعاتی با خدمات اطالعاطالعاتی است. این نیازها در نظام

مور ضروری متخصصان از طریق مجراهای رسمی و غیررسمی اطالعات برآورده خواهند شد. بنابراین از ا

های اطالعاتی بررسی نیازهای اطالعاتی جامعه است، که سرعت و سهولت بیشتر به رسانی و نظاماطالع

 دسترسی منابع اطالعاتی درست از پیامدهای آن است.
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ها انست. سازماازها هر سازمان زنده نیازهایی دارد و شرط اصلی بقا و تکامل آن سازمان برآوردن این نی

ن به صد سازمامی مقاازپیش به اطالعات دقیق و درست برای ادامه کارآمد فرایند کاری خود و پیشبرد علبیش

دیگر هر فرد برای عبارتها را مرتفع نماید، نیاز دارند؛ بهمنابع و اطالعات معتبری که بتواند نیاز اطالعاتی آن

تی یا یزان کاسشد، مت الزم کم یا ناکافی باانجام کار خود به اطالعاتی نیاز دارد و حاال اگر آن اطالعا

عنوان العاتی به(. نیازهای اط1395کفایت، همان نیاز اطالعاتی است که فرد درگیر آن است) داور پناه، عدم

نوعی به دهند. نیاز اطالعاتی بههای گوناگون اطالعات سوق میسائق و برانگیزاننده ،کاربران را به نظام

را  سانی خوداشند کباست کسانی نیازمند اطالعات هستند که به دنبال ارتقای دانش خود ارتقای دانش مرتبط 

اتی یاز اطالعدانند که از سطح دانش خودآگاهی دارند اما مسئله موجود این است که ننیازمند اطالعات می

ی تأمین نیازهارسانی که رسالت هر سازمان و مرکز اطالع(.  ازآنجایی1397زاده،همیشه شفاف نیست.)حسن

ها شناخت درست و اساسی از این منابع موردنیاز که این سازمانکنندگان است درصورتیاطالعاتی استفاده

های غیرضروری و خریدهای نادرست کاسته و گیری درست از صرف هزینهتوانند با تصمیمداشته باشند می

از  کند که بایداطالعاتی به نیازی اشاره می نیازعات آگاه کنند. کنندگان را از دسترسی به اطالاستفاده

عات، ه از اطالرسانی یا از مواد و منابع اطالعاتی تأمین شود. در اینجا فرض شده که استفادخدمات اطالع

واهد شد شاهده نخماً منتیجه برآورده شدن نیاز اطالعاتی است. چون نیاز اطالعاتی در ذهن کاربر است، مستقی

 (1393های سؤاالت، قابل استنباط است. )تقی زاده، شده یا پاسخقالم اطالعاتی مصرفو فقط با مشاهده ا

علمی ها و مرکز آموزش عالی در هر گروه آموزشی یکی از اعضا هیئتطورمعمول در دانشگاهبه

های دولتی به دلیل علمی دانشگاهدارند. نیاز اطالعاتی اعضای هیئتمسئولیت مدیریت گروه را بر عهده

ساز ای که در سطح آموزش عالی در حال ارتقاء هستند ، پیچیده و مشکلرشتهانتشارات عظیم و تحقیقات بین

های تدریس ، تحقیق و خدمات علمی در دستیابی به اهداف وسیع دانشگاه( اعضای هیئت2003، 1است. )زل

علمی برای هند اعضای هیئتدجامعه سهیم هستند و مرزهای دانش را از طریق تحقیق و انتشار گسترش می

ای است. صورت مؤثر به اطالعات نیاز دارند. شناسایی نیاز اطالعاتی کار شگرف و پیچیدهانجام کار خود به

های آموزشی در به سرانجام رساندن در میان سطوح مختلف مدیران دانشگاهی ، نقش و اهمیت مدیران گروه

ها کامالً واضح است. مدیران ها و دانشکدهالقی گروهاهداف دانشگاه و تعالی علمی ، پژوهشی و اخ

 گیری نیاز به اطالعات صحیح و روزآمد دارند. امروزهریزی، مشاوره و تصمیمهای آموزشی برای برنامهگروه

 لزوم جستجو کنندگان، هزینه و وقت در جوییصرفه لزوم اطالعات، حیاتی اهمیت و تصاعدی رشد

شناسایی منابع  اهمیت که است مهمی مسائل ازجمله موردنیاز، خاص به اطالعات ومانعسریع، جامع دستیابی

ها را های آموزشی دانشگاهاطالعاتی و شناسایی مجاری اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروه

ی بر ارزیابی دقیق تطبیق نیاز به اطالعات با منابع اطالعاتی باید مبتن .دهدبرای پیشبرد اهداف مدیریتی نشان می

آوری اطالعات ، شکاف در تأمین نیاز اطالعاتی باشد. استفاده از اطالعات ، استفاده از رفتار در جمع

_______________________________________________________________ 
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مدیران شده است. اطالعات و انواع نیازهای اطالعاتی برای تأمین انواع استفاده ، به کانون مطالعه حاضر تبدیل

اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس های کمیسیون علوم های آموزشی دانشکدهگروه

باشند که این اطالعات ها مواظف مینیز برای انجام وظایف شغلی خود به اطالعاتی نیازمند هستند که دانشگاه

منظور خدمات مؤثر به نیاز اطالعاتی این مدیر پژوهش حاضر بهها را تأمین کنند. موردنیاز مدیر گروه

ها به چه اطالعاتی نیاز دارند و چگونه این اطالعات را به شده تا بدانیم مدیر گروهموزشی انجامهای آگروه

 باشند.عنوان ابزارهای جستجو اطالعات میآورند، با تأکید بر منابع چاپی و الکترونیکی که بهدست می

 پیشینه تحقیق

علمی بر یئتهای اعضای و غیرحرفه اینیازهای اطالعاتی حرفه» ( به بررسی1395قاسمی و داورپناه)

علمی بیشترین نیازهای دهد اعضای هیئتاند. نتایج نشان می، پرداخته«مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار

ین ترین منبع تأمدانند. اینترنت را مهماطالعاتی حرفه خود را نیازهای اطالعاتی آموزشی و پژوهشی می 

طالعاتی مدیران مسئول ا( به بررسی نیازهای 1392ر شاهسون، قیاسی )پژوهش دیگ دانند.نیازاطالعاتی می

منبع  های اطالعاتی پرکاربردتریناند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پایگاهنشریات ایران پرداخته

ی توسطمن در حد ایرا اطالعاتی این مدیران است و کتابخانه در رفع نیازهای اطالعاتی مدیران مسئول نشریات

ویان دانشکده در پژوهشی با عنوان بررسی نیازهای اطالعاتی دانشج( 1391می باشد. رضوانی و اسالمی)

تفاده از رسیدن اس اند و به این نتیجهجغرافیا دانشگاه تهران و نقش کتابخانه در تأمین این نیازها پرداخته

ها زیر ساخت توجه به ازمندتی بیان شده و نیاینترنت و منابع الکترونیکی به عنوان منبع مهم در رفع نیازاطالعا

ی اطالعاتی ( نیازها1390و خرید منابع الکترونیکی است. در پژوهشی دیگر مشایی، بیدکی، موسویی )

ه از ن استفادبیشتری ند کهدانشگاه علوم پزشکی شهید قدوسی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدعلمی هیئت

های یگاهنه و پاپژوهشی هست و این اطالعات را از کتابخا ٔ  لمی درزمینهعمنابع اطالعاتی اعضای هیئت

 کنند. اطالعاتی دریافت می

علمی و  نفر از اعضای هیئت 164یابی  ( در پژوهشی با عوان نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع2019) 1شاتی

جه رسید که این اعضای نفر از دانشجویان دانشگاه چیتاگونگ بنگالدش پرداخت که به این نتی 328

آورند و علمی بیشترین  اطالعات خود را از  منابعی مانند کاتالوگ ، اینترنت و کتابخانه به دست میهیئت

علمی دانشگاه چیتاگونگ درصد از پایگاه اطالعاتی این دانشگاه راضی نیستند. اعضای هیئت 60درمجموع 

های آموزشی و دانشجویان نیاز به اطالعات ه برنامه ریزیبیشترین نیاز اطالعاتی خود در اطالعات مربوط ب

های علمی و دانشجویان دانشکدهیابی اعضای هیئت( به رفتار اطالع2019) 2دانند. گانیمربوط به  دروس می

آوری اطالعات ترین منبع جمعمنطقه کشمیر پرداخته و به این نتیجه رسید که اینترنت و منابع دیجیتالی مهم

_______________________________________________________________ 
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دانشگاه  علمیهیئتنفر اعضای  135( به بررسی نیازهای اطالعاتی آموزشی 2016) 1ابوللین هست. ها آن

بیشترین نیازهای آموزشی موردنیاز درزمینه  علمیهیئتعربستان پرداخته  که به این نتیجه رسید که این اعضا 

 -منابع یادگیری  -فناوری  - های تدریساستراتژی -اجرای  -سازی ریزی ، آمادهتدریس به ترتیب )برنامه

تحقیقات  ٔ  ترین نیازهای آموزشی درزمینهخروجی یادگیری( و مهم -های عملکرد ارزیابی ارزیابی شاخص

های( وتحلیل آماری دادههای پژوهشی، تجزیههای نوشتن گزارشعلمی به ترتیب) اصول و اخالق، مهارت

های عملکرد استفاده نمایند. شفائی و همکاران شاخصتحقیق هست و همچنین از  استانداردهای کیفیت و 

دانشگاه علوم پزشکی  علمیهیئتنفر از اعضای  88( به بررسی ارزیابی نیازهای اطالعاتی آموزشی 2016)

علمی مهم نیازهای آموزشی خود را نوشتن متون اردبیل پرداخت که به نتیجه رسیدند که این اعضای هیئت

آشنایی  دسترسی به مجالت آزاد فارسی و انگلیسی، داشتن امکاناتی برای آموزش،  علمی به زبان انگلیسی ،

ای  و کمترین نیاز را در اطالعاتی افزار آماری و کتابخانه دیجیتال، آشنایی بامهارت های رایانهاستفاده از نرم

( 2015) 2رخل و خاندانند. سمانند حقوق بیماران و دانشجویان و آشنایی با قوانین و مقررات اداری می

های کشاورزی بنگالدش علمی دانشگاهنفر از اعضای هیئت 600یابی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعبررسی 

ترین نیازهای اطالعاتی خود را نیازهای پژوهشی و درسی پرداخت و به این نتیجه رسیدند که این اعضا مهم

 دانند.العات را کتابخانه و سرچ در گوگل میترین منابع گردآوری اطاند و همچنین مهمدانسته

علمی دانشگاه نفر از اعضای هیئت 23یابی ( به بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع2013) 3مصطفی 

علمی برای رسیدن به نیازهای داراالحسان در بنگالدش پرداخت به این نتیجه رسید که این اعضا هیئت

( عالقه نشان %56کنند و  بیشتر به جستجو در اینترنت )صی استفاده میاطالعاتی خود کمتر از تجربه شخ

 اند.ترین نیازها اطالعاتی خود را در نیازهای پژوهشی و تدریس بیان کردهاند. و همچنین مهمداده

توانند شوند و میهای اصلی پیشرفت یک کشور محسوب میها یکی از شاخصطورکلی دانشگاهبه

یای یک کشور در منطقه و جهان باشند. بنابراین، تقویت نیازهای اطالعاتی اعضای علمی موجبات رقابتی پو

های علمی محلی، ملی، بین الملی  و تقویت تواند اساس همکاریها و کیفیت آموزش عالی، میدانشگاه

دیران گروه نیازهای اطالعاتی م ٔ  ای و جهانی باشد. انجام این پژوهش درزمینههای منطقهکشورها در رقابت

های مناسب قادر به از این بعد دارای اهمیت است که مدیران آموزشی بدون داشتن اطالعات کافی و دانسته

های بنابراین چگونگی تأثیر  شناخت نیازهای اطالعاتی مدیران گروه پاسخگویی به وظایف خودشان نیستند.

گیری درست در حوزه زی صحیح و تصمیمریهای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری جهت برنامهدانشکده

ای مهم و ضروری هست. تا به امروز نمونه مشابه این پژوهش های آموزشی و پیشرفت آموزشی مسئلهسیاست

های آموزشی باشد انجام نگرفته است اما با توجه به که تمرکز اصلی آن بر نیازهای اطالعاتی مدیر گروه
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های پژوهش بر اساس جامعه باشند پیشینهعلمی میاز اعضای هیئتهای آموزشی خود که مدیران گروهاین

های پژوهشی مذکور شده است پژوهش حاضر با توجه به مباحث نظری و یافتهآوریعلمی جمعاعضای هیئت

های های آموزشی دانشکدهکوشد به این پرسش پاسخ دهد که ،  نیازهای اطالعاتی مدیران گروهمی

های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه ی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشکدهکمیسیون علوم اجتماع

 اند؟تربیت مدرس کدم

 سؤاالت فرعی

های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری های آموزشی دانشکدهاطالعات موردنیاز مدیران گروه (1

 باشند؟یدانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی چه م

های کمیسیون های آموزشی دانشکدهمجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروه (2

 باشند؟علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس چه می

های تهران و های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاههای آموزشی دانشکدهمدیران گروه (3

تربیت مدرس از  منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران و تربیت دانشگاه 

 مدرس چقدر رضایت دارند؟

 

های های آموزشی دانشکدههدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای اطالعاتی مدیران گروه بنابراین

و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس  کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و کمیسیون علوم اجتماعی

 شود:هست. عالوه بر این اهداف فرعی پژوهش به شرح زیر دنبال می

های کمیسیون علوم اجتماعی و های آموزشی دانشکدهشناسایی اطالعات موردنیاز مدیران گروه (1

 دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی. و  رفتاری دانشگاه تهران

های های آموزشی دانشکدهاصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروهشناسایی مجرای  (2

 کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.

های کمیسیون علوم اجتماعی و های آموزشی دانشکدهشناسایی میزان رضایت مدیران گروه (3

درس از  منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی های تهران و دانشگاه تربیت مرفتاری دانشگاه

 های تهران و تربیت مدرس دانشگاه

 باشد:بر این اساس بررسی فرضیات زیر مدنظر می

های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و های کمیسیونهای آموزشی دانشکدهمدیران گروه (1

 کنند.میزان استفاده مین دانشگاهی به یکدانشگاه تربیت مدرس از منابع درون دانشگاهی و برو

های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدیران گروه (2

 کنند.مدرس از مجالت الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده می

نشگاه تربیت های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دامدیران گروه (3

 .کنندهای الکترونیکی استفاده میمدرس از کتب چاپی بیشتر از کتاب
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 روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش متشکل آید. های پیمایشی و توصیفی به شمار میپژوهش حاضر در زمره پژوهش

و دانشگاه  1انهای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهرهای آموزشی دانشکدهنفر مدیر گروه 59از 

گیری انجام نپذیرفت؛ بلکه به دلیل خاص بودن موضوع پژوهش نمونه پژوهشدر این هست.  تربیت مدرس

های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه های آموزشی دانشکدهیک سرشماری از همه مدیران گروه

. است رفتاری دانشگاه تربیت مدرسهای آموزشی دانشکده کمیسیون علوم اجتماعی و مدیران گروهتهران و 

گویه با طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، سؤال  16سؤال بسته )سؤال اول  5پژوهش شامل  پرسشنامه

ای ( بوده گویه 6گویه ای و سؤال پنجم  2ها، سؤال چهارم ای و به ترتیب اولویتگویه 8دوم و سوم 

روایی یا اعتبار پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تهران در شده است. انجام spssافزاراست.تحلیل نتایج با نرم

پایایی متغیرهای اصلی  شناسی که بر موضوع اشراف داشتند ارائه و تأیید شد.گروه علم اطالعات و دانش

 آمده است.دست( به 87/0پژوهش پیشرو از طریق معیار آلفای کرونباخ)

 ها یافته

 پردازیم.فته پژوهش میدر این قسمت به بررسی یا

های کمیسیون علوم اجتماعی و های آموزشی دانشکدهسؤال اول: شناسایی اطالعات موردنیاز مدیران گروه

 رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی .
انشگاه عی و رفتاری دانشگاه تهران و دهای کمیسیون علوم اجتماهای دانشکده: نیازهای اطالعاتی مدیران گروه1جدول 

 تربیت مدرس

 هامعرف میانگین دانشگاه تهران میانگین دانشگاه تربیت مدرس

 قوانین و مقررات اداری دانشگاه 33/4 24/4

 تشکیالت اداری موجود در دانشگاه 4 20/4

 مقررات آموزشی و پژوهشی 53/4 26/4

 ی انجام کارنحوهها و اطالعات مربوط به رویه 28/4 47/4

 اطالعات تخصصی مربوط به حوزه کاری 25/4 21/4

 اطالعات مدیریتی )بودجه، امکانات، علمی و پژوهشی( 63/3 89/3

 اطالعات پرسنلی 62/3 58/3

 اطالعات مالی و حسابداری 13/3 37/3

 ها و مراکز آموزش عالیآدرس و شماره تلفن دانشگاه 3 26/3

 علمیا اعضای هیئتارتباط ب 35/4 21/4

_______________________________________________________________ 

، دانشکده بدنیشناسی و علوم تربیتی، دانشکده اقتصاد، دانشکده جغرافیا، دانشکده تربیتدانشکده مدیریت، دانشکده روان 1

 کارآفرینی و دانشکده علوم اجتماعی
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 هامعرف میانگین دانشگاه تهران میانگین دانشگاه تربیت مدرس

 ارتباط با دانشجویان 25/4 16/4

 مشخصات هویتی دانشجویان 28/3 58/3

 اطالعات آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان 85/3 84/3

 خدمات کتابخانه 83/3 4

 آمده از طریق اینترنتدستاطالعات به 98/3 79/2

 علمیهای اعضای هیئتگزارش از پیشرفت 95/3 89/3

های کمیسیون علوم های دانشکدهدهد که میزان نیاز اطالعاتی مدیران گروهآمده نشان میدستتایج بهن

اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران به اطالعات مقررات آموزشی و پژوهشی از سایر نیازها بیشتر است. ارتباط 

مربوط به حوزه کاری و ارتباط با علمی، قوانین و مقررات اداری دانشگاه، اطالعات تخصصی با اعضای هیئت

های آموزشی در اطالعات مدیریتی شده و همچنین مدیران گروههای دوم تا پنجم دادهدانشجویان در اولویت

(، 28/3(، مشخصات هویتی دانشجویان)62/3(، اطالعات پرسنلی)63/3)بودجه، امکانات، علمی و پژوهشی )

( کمترین 3ها و مراکز آموزش عالی)درس و شماره تلفن دانشگاه(، آ13/3زمینه اطالعات مالی و حسابداری)

 اند.احساس نیاز را پاسخ داده

های کمیسیون علوم اجتماعی های دانشکدهدهد که میزان نیاز اطالعاتی مدیران گروهبا توجه به نتایج نشان می

( است و به ترتیب 47/4ام کار)ی انجها و نحوهو رفتاری دانشگاه تربیت مدرس به  اطالعات مربوط به رویه

(، اطالعات تخصصی 24/4(، قوانین و مقررات اداری دانشگاه)26/4اطالعات مقررات آموزشی  پژوهشی )

( اولویت دوم تا پنجم نیازهای اطالعاتی 21/4علمی)(، ارتباط با اعضای هیئت21/4مربوط به حوزه کاری)

( ، 58/3به اطالعات مشخصات هویتی دانشجویان) اند. همچنین این مدیران گروه آموزشیخود دانسته

ها و مراکز (، آدرس و شماره تلفن دانشگاه37/3(، اطالعات مالی و حسابداری)58/3اطالعات پرسنلی)

 اند.( کمترین نیاز را پاسخ داده79/2آمده از طریق اینترنت)دست(، اطالعات به26/3آموزش عالی)

های کمیسیون های آموزشی دانشکدهاطالعات موردنیاز مدیران گروه سؤال دوم: مجرای اصلی تهیه و تأمین

 علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
های های آموزشی دانشکدهمجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات درون دانشگاهی موردنیاز مدیران گروه -2جدول شماره

 .اه تهران و دانشگاه تربیت مدرسکمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگ

 پاسخگویی

 دانشگاه تربیت مدرس

 منابع درون

 دانشگاهی تربیت  مدرس

 پاسخگویی

 دانشگاه تهران

منابع درون 

دانشگاهی 

 تهران

 هااولویت

 

 فراوانی) درصد( فراوانی )درصد( 

 اولویت اول اینترنت (5/47)19 اینترنت (4/47) 9

های پایگاه (45)18 عاتیهای اطالپایگاه (52) 10

 اطالعاتی

 اولویت دوم

 اولویت سوم نشریات (5/47)19 هاتماس با سایر سازمان (3/26) 5
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 پاسخگویی

 دانشگاه تربیت مدرس

 منابع درون

 دانشگاهی تربیت  مدرس

 پاسخگویی

 دانشگاه تهران

منابع درون 

دانشگاهی 

 تهران

 هااولویت

 

مکاتبات سایر  (20)8 نشریات (4/47) 9 

 هاسازمان

 اولویت چهارم

های کتابخانه (20)8 هامکاتبات سایر سازمان (36) 7

 سایر مراکز

 اولویت پنجم

تماس با سایر  (5/17)7 ی سایر مراکزهاکتابخانه (1/31) 6

 هاسازمان

 اولویت ششم

های برنامه (15)6 های آموزشیکاتالوگ (1/31) 6

 رادیوتلویزیون

 اولویت هفتم

های کاتالوگ (15)5 های رادیوتلویزیونبرنامه (47) 9

 آموزشی

 اولویت هشتم

 

های کمیسیون علوم اجتماعی و دانشکدههای دهد که مدیران گروهنشان می 2با توجه به نتایج جدول شماره 

درون دانشگاهی به ترتیب: تجربه شخصی، گفتگو مشاوره  بندی منابع اطالعاتیاولویترفتاری دانشگاه تهران 

ها، کتابخانه، سمینار و نامهها و بخشنامههای دانشگاهی، آیینها اطالعیهبا همکاران، جلسات و نشست

دهد که مجرای نشان می 2اند.  با توجه به نتایج جدول شماره بیشتری نشان داده های آموزشی عالقهکارگاه

های کمیسیون علوم اجتماعی و های دانشکدهاصلی تهیه و تأمین اطالعاتی درون دانشگاهی مدیران گروه

ها نامهها و جلسات، مشاوره با همکاران، آیینرفتاری دانشگاه تربیت مدرس به تربیت: تجربه شخصی، نشست

 باشند.ها  میهای آموزشی، سمینارها و همایشها، کتابخانه، اطالعیه دانشگاه، کارگاهنامهو بخش

های آموزشی مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون  دانشگاهی موردنیاز مدیران گروه -3جدول شماره

 ه تربیت مدرسهای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگادانشکده

 

 

 پاسخگویی

 دانشگاه تربیت مدرس

 

 منابع برون

دانشگاهی تربیت  

 مدرس

 

 پاسخگویی

 دانشگاه تهران

 

منابع برون 

دانشگاهی 

 تهران

 

 

 هااولویت

 

 
 فراوانی) درصد( فراوانی )درصد(

 اولویت اول اینترنت (5/47)19 اینترنت (4/47) 9

های پایگاه (45)18 های اطالعاتیپایگاه (52) 10

 اطالعاتی

 اولویت دوم

 اولویت سوم نشریات (5/47)19 هاتماس با سایر سازمان (3/26) 5

مکاتبات سایر  (20)8 نشریات (4/47) 9

 هاسازمان

 اولویت چهارم

های سایر کتابخانه (20)8 هامکاتبات سایر سازمان (36) 7

 مراکز

 اولویت پنجم
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 پاسخگویی

 دانشگاه تربیت مدرس

 

 منابع برون

دانشگاهی تربیت  

 مدرس

 

 پاسخگویی

 دانشگاه تهران

 

منابع برون 

دانشگاهی 

 تهران

 

 

 هااولویت

 

 
 فراوانی) درصد( فراوانی )درصد(

تماس با سایر  (5/17)7 زهای سایر مراککتابخانه (1/31) 6

 هاسازمان

 اولویت ششم

های برنامه (15)6 های آموزشیکاتالوگ (1/31) 6

 رادیوتلویزیون

 اولویت هفتم

های کاتالوگ (15)5 های رادیوتلویزیونبرنامه (47) 9

 آموزشی

 اولویت هشتم

 

های آموزشی گاهی مدیران گروه. مجراهای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون دانش3با توجه به جدول شماره 

کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بر اساس اولویت به ترتیب  اول تا هشتم شامل:  اینترنت، 

 ها،تماس با سایر سازمان های سایر مراکز،ها، کتابخانههای اطالعاتی، نشریات، مکاتبات سایر سازمانپایگاه

 باشند.تالوگ آموزشی میهای رادیوتلویزیون و کابرنامه

های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و مجراهای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون دانشگاهی مدیران گروه

های : اینترنت، پایگاهبر اساس اولویت به ترتیب  اول تا هشتم شاملتربیت مدرس  و رفتاری دانشگاه

های سایر مراکز، تبات سایر ادارات، کتابخانهها، ، نشریات ، مکااطالعاتی، تماس با سایر سازمان

 باشند.های رادیوتلویزیون میهای آموزشی، برنامهکاتالوگ

گویی به نیازهای مدیران سؤال سوم: منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران برای پاسخ

 شگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانهای آموزشی دانشکدهگروه

 های دانشگاه تهران و تربیت مدرس از منابع چاپی و الکترونیکی. میزان رضایت مدیر گروه4جدول شماره 

 میزان درصد دانشگاه تربیت مدرس میزان درصد دانشگاه تهران رضایت از منابع چاپی و الکترونیکی 

 65 64 بله

 35 36 خیر

دهد که منابع اطالعاتی اعم از مندی منابع چاپی و الکترونیکی  نشان میرضایت .4های جدول یافته

های کمیسیون اند نیازهای اطالعاتی مدیران دانشکدهدرصد توانسته 65الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران تا 

ند که این منابع درصد از پاسخگویان معتقد بود 35علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه را برطرف نمایند و تنها 

 باشند.کافی نمی

دهد که منابع اطالعاتی اعم از مندی منابع چاپی و الکترونیکی  نشان می. رضایت4های جدول یافته

های اند نیازهای اطالعاتی مدیران دانشکدهدرصد توانسته 64الکترونیکی و چاپی دانشگاه تربیت مدرس تا 

درصد از پاسخگویان معتقد بودند  36شگاه را برطرف نمایند و تنها کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری این دان

 باشند.که این منابع کافی نمی
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 های آموزشی. میزان استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی مدیران گروه5جدول شماره 
درصد استفاده ) 

 تربیت مدرس(

رصد استفاده) د

 دانشگاه تهران(

درصد 

 استفاده

درصد استفاده )  منابع اطالعاتی

 تربیت مدرس(

درصد استفاده) 

 دانشگاه تهران(

میزان 

 استفاده

 منابع اطالعاتی

مجالت  100-75 5/38 3/26

 الکترونیکی

مجالت  100-75 1/23 3/5

 50-75 7/57 8/36 50-75 50 4/47 چاپی

21 5/11 50-25 3/26 4/15 50-25 

 25زیر 8/3 6/31 25زیر 0 3/5

کتب  100-75 2/19 3/26

 الکترونیکی

 کتب چاپی 100-75 4/15 5/10

1/42 7/57 75-50 1/42 8/53 75-50 

8/15 1/23 50-25 8/15 8/30 50-25 

 25زیر 0 6/31 25زیر 0 8/15

 ایچندرسانه 75-100 5/11 3/5 صوتی 100-75 2/4 3/5

2/5 9/15 75-50 8/36 2/46 75-50 

8/15 6/60 50-25 3/26 6/43 50-25 

 25زیر 7/7 6/31 25زیر 3/19 7/73

 

درصدی   50-100این مدیران  استفاده بین   9/80دهد . مدیران دانشگاه تهران  نشان می5نتایج جدول شماره 

این مدیران از   5/88درصدی دارند. حدود استفاده کمتر از پنجاه   1/19از مجالت چاپی دارند همچنین 

استفاده کمتر از  5/11درصدی دارند.  و  50-100گاه تهران  استفاده بین مجالت الکترونیکی دانش

مدیران زیر  8/30درصدی دارند و  50-100استفاده از کتب چاپی  بین  2/69درصدی دارند. همچنین پنجاه

 1/23درصدی دارند و  50-100استفاده  از کتب الکترونیکی  بین  6/77کنند. درصدی استفاده میپنجاه

درصدی دارند و  50-100ای رابین استفاده از منابع چندرسانه 7/57درصدی دارند. اده کمتر از پنجاهاستف

درصدی دارند  50-100استفاده از منابع صوتی رابین  1/21درصد استفاده دارند. کمتر از پنجاه 3/51همچنین 

 درصد رادارند.استفاده کمتر از پنجاه  9/79و 

درصدی   50-100این مدیران  استفاده بین    1/42دهد یران تربیت مدرس نشان می. مد5نتایج جدول شماره 

این   7/73کمترین استفاده را از این منابع اطالعاتی دارند. حدود   1/67از مجالت چاپی دارند همچنین 

درصد اهکمتر از پنج  3/26درصدی دارند.  و  50-100مدیران از مجالت الکترونیکی دانشگاه  استفاده بین 

مدیران زیر  4/47درصدی دارند و  50-100استفاده از کتب چاپی  بین  6/52استفاده دارند. همچنین 

  6/31درصدی دارند و  50-100استفاده  از کتب الکترونیکی  بین  4/68کنند. درصد استفاده میپنجاه

درصدی دارند و  50-100ای رابین استفاده از منابع چندرسانه 1/42درصدی دارند. ی کمتر از پنجاهاستفاده

درصدی دارند  50-100استفاده از منابع صوتی را بین  5/10درصد استفاده دارند. کمتر از پنجاه 9/57همچنین 

 درصد را دارند.استفاده کمتر از پنجاه  5/89و 

 فرضیه  اول

انشگاه تهران و دانشگاه های علوم اجتماعی و رفتاری دهای کمیسیونهای آموزشی دانشکدهمدیران گروه

 کنند.میزان استفاده میتربیت مدرس از منابع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به یک
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 های آزمون ویلکاکسون میزان استفاده از منابع درون دانشگاهی و برون دانشگاهیرتبه  -6جدول 

مجموعه  هامیانگین رتبه تعداد 

 هارتبه

 -درون دانشگاهی

 برون دانشگاهی

 a8 24.00 192.00 های منفیرتبه

 b37 22.78 843.00 های مثبترتبه

   c13 های برابررتبه

   58 کل

 آزمون ویلکاکسون -7جدول

 برون دانشگاهی -درون دانشگاهی 

 -b3.928 آماره آزمون

 000. سطح معناداری

 

بین میزان استفاده از منابع درون  که پی ببریم آیا تفاوتیدر تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای این

کنیم. با استفاده می  آزمون ویلکاکسوندانشگاهی و برون دانشگاهی برای این مدیران است یا خیر از جدول 

دار بین میزان دهنده تفاوت معنیباشد و نشانمی 05/0( کمتر از سطح معنی یعنی -z829/3توجه نمره )

داری تفاوت یا عدم تفاوت باشد. عالوه بر تعیین معنیدانشگاهی می استفاده منابع درون دانشگاه و برون

های مثبت برون که رتبه( با توجه به اینهارتبهها را به دست بیاوریم )جدول  توان میزان متفاوت بودن آنمی

 کنند.ده میدانشگاهی بیشتر است درنتیجه مدیران بیشتر از منابع برون دانشگاهی نسبت به درون دانشگاه  استفا

 فرضیه دوم

های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس از مدیران گروه

 کنند.مجالت الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده می
 های آزمون ویلکاکسون  میزان استفاده از مجالت الکترونیکی و مجالت چاپیرتبه -8جدول

 هامجموعه رتبه هاانگین رتبهمی تعداد 

 -مجالت الکترونیکی

 مجالت چاپی

 16a 10.56 169.00 های منفیرتبه

 3b 7.00 21.00 های مثبترتبه

   26c های برابررتبه

   45 کل
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 آزمون ویلکاکسون -9جدول

 

 مجالت چاپی-مجالت الکترونیکی 

 -b3.097 آماره آزمون

 002. سطح معناداری

 

که پی ببریم آیا تفاوتی بین میزان استفاده از مجالت الکترونیکی تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای ایندر 

کنیم. با توجه نمره استفاده می  آزمون ویلکاکسونو مجالت چاپی برای این مدیران است یا خیر از جدول 

معنی دار بین میزان استفاده منابع دهنده تفاوت باشد و نشانمی 05/0( کمتر از سطح معنی یعنی -3.097)

توان میزان داری تفاوت یا عدم تفاوت میباشد. عالوه بر تعیین معنیدرون دانشگاه و برون دانشگاهی می

های مثبت مجالت الکترونیکی که رتبه( با توجه به اینهارتبهها را به دست بیاوریم )جدول  متفاوت بودن آن

 کنند.یشتر از مجالت الکترونیکی نسبت به مجالت چاپی استفاده میبیشتر است درنتیجه مدیران ب

 فرضیه سوم

های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس از دیران گروهم

 .کنندهای الکترونیکی استفاده میکتب چاپی بیشتر از کتاب
 کتاب چاپی -استفاده از کتاب الکترونیکی های آزمون ویلکاکسون میزان رتبه -10جدول

مجموعه  هامیانگین رتبه تعداد 

 هارتبه

  –کتاب چاپی 

 کتاب الکترونیکی 

 11d 8.73 96.00 های منفیرتبه

 4e 6.00 24.00 های مثبترتبه

   30f های برابررتبه

   45 کل

 آزمون ویلکاکسون -11جدول

 کتاب چاپی -کتاب الکترونیکی  

 2.144b- آماره آزمون

 032. سطح معناداری

 

که پی ببریم آیا تفاوتی بین میزان استفاده از کتب الکترونیکی و در تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای این

( کمتر از سطح -144/2کنیم. با توجه نمره )کتب چاپی برای این مدیران است یا خیر از جدول  استفاده می
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دار بین میزان استفاده کتب الکترونیکی و کتب چاپی دهنده تفاوت معنیباشد و نشانمی 05/0معنی یعنی 

ها را به دست توان میزان متفاوت بودن آنداری تفاوت یا عدم تفاوت میباشد. عالوه بر تعیین معنیمی

دیران بیشتر از های مثبت کتب چاپی بیشتر است درنتیجه مکه رتبه( با توجه به اینهارتبهبیاوریم )جدول  

 کنندکتب چاپی نسبت به کتب الکترونیکی استفاده می

 گیرینتیجه

مدیران گروه آموزشی اطالعاتی های ترین انگیزه و هدف نیازجامعه موردبررسی، مهم ،هابا توجه به یافته

زهای آموزشی، در نیاکمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس را به ترتیب 

دهد. با توجه به اینکه انگیز نشان می کار ی انجامها و نحوهعلمی و پژوهشی و به  اطالعات مربوط به رویه

باید نسبت به تهیه مواد و منابع اطالعاتی متناسب با  هادانشگاه نیازاطالعاتی بر منابع درخواستی تأثیر دارد،

گذاری نقش ریزی و سیاستکه اطالعات درزمینه برنامهجاییازآن و نیازهای آموزشی اساتید اقدام کنند

نداوزی و  محوری دارد، دقت بیشتری در تأمین این منابع آموزشی، علمی و پژوهشی نیاز است.

( و 2016(، ابوللین )2016(، شفائی و همکاران )2013( ، مصطفی )2009(، روبینا باهاتی)2008همکاران)

( و 1390مشایی، بیدکی، موسویی )  (1375( و دیلمقانی)1386بشیری )و  (  در خارج از کشور2019شاتی)

علمی را نیازهای پژوهشی آموزشی ترین نیازهای اعضای هیئتدر داخل کشور مهم( 1395قاسمی و داورپناه)

ماعی و های کمیسیون علوم اجتآمده از نیازهای اطالعاتی مدیر گروهدستدانند. بنابراین با توجه با نتایج بهمی

ترین نیازهای رفتاری دانشگاه تهران، این جامعه همانند پیشینه پژوهش  نیازهای پژوهشی و آموزشی را  مهم

دهنده ضرورت زیاد و تأثیرگذاری باالی این نیازها هست. بنابراین برآورده اند و این نشانخود انتخاب کرده

ها نقش ای و سطح کیفی مدیر گروهحرفهوظیفه توانند در انجامکردن این نیازهای اطالعاتی می

 علمیهیئتای غیر از ( برای جامعه1391رضوانی و اسالمی)ای داشته باشند. و در پژوهشی که کنندهتعیین

علمی به نیازهای پژوهشی و اند، دانشجویان همانند اعضای هیئت)نیازهای اطالعاتی دانشجویان( انجام داده

نوعی ناشی از اجباری که برای انجام وظایف درسی و اند، این موضوع بهعلمی نیاز بیشتری نشان داده

ترین هدف از ( که جامعه آن دبیران هست مهم1390تحقیقاتی هست. در پژوهش معرف زاده و صادقی نسب)

ها از آن نوع ها، روشاند. همچنین  رویهتأمین نیاز اطالعاتی را باال بردن اطالعات عمومی ذکر کرده

های صورت روشصورت جاری و در بلندمدت، بههای آموزشی بههایی هستند که معموالً مدیران گروههبرنام

با توجه بااینکه  .کنندها استفاده میبینی یا تکراری از آناستاندارد در رابطه با شرایط و اوضاع قابل پیش

ها و مدرس اطالعات مربوط به رویهترین اولویت مدیران گروه علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مهم

شده باشند، تأثیر مهمی بر پیشبرد خوبی نوشتهها بهتوان اظهار نمود که اگر رویهباشد میی انجام کار مینحوه

توانند به شده باشند، میطور واضح و مناسبی نوشتهها بهکه رویهاهداف مدیریتی خواهند گذاشت. درصورتی

کاری را های آموزشی بدانند که باید چهها و افراد کمک کنند. اگر مدیران گروهبهتر شدن عملکرد سیستم

یافته و به شکل ناامیدی در اهداف آموزشی و پژوهشی کاهش شود کی و چگونه انجام دهند، موجب می

فته در جویی ایجاد شود متأسفانه سابقه پژوهشی در ارتباط با این یاتوجهی در صرف زمان و انرژی صرفهقابل
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های کمیسیون علوم اجتماعی و های دانشکدهبین مطالعات داخلی و خارجی وجود ندارد. مدیران گروه

ها و مراکز آموزش عالی آدرس و شماره تلفن دانشگاه ٔ  رفتاری دانشگاه تهران و تربیت مدرس درزمینه

های ارتباطی مانند سترش رسانهتوان گفت با توجه به گکمترین احساس نیاز رادارند. در مورد این یافته می

 رسد.های اجتماعی این موضوع طبیعی به نظر میاینترنت و شبکه

و  جربه شخصیترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی درون دانشگاهی مدیران آموزشی تدر این پژوهش مهم

یابی به در دستتواند اهمیت مدیریت دانش و مشورت با دیگر همکاران است که می ها و جلساتنشست

تواند شگاه میریزی و نیل به اهداف سازمانی نشان دهد و داناطالعات و توانمندسازی مدیران برای برنامه

ریت ه از مدیستفاداایجاد فضایی مناسب و بدون دغدغه ذهنی برای این مدیران محیطی را ایجاد کنند که با 

 باهاتی شپژوه شمندتر باشند. این پژوهش هماننددانش خود در ارتقای سطح علمی دانشگاه کوشاتر و ارز

ه نه استفادعلمی دانشگاه اسالمی بهاولپور پاکستان( از کتابخا( ) نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت2009)

بع موجود رسانی کتابخانه از مناکمتری شده، این امر شاید به خاطر عدم روزآمدسازی کتب وعدم اطالع

لسات قش مدیر گروه در جگروه آموزشی نقش نمایندگی است که در این ن های مهم مدیراز نقش باشد.

کند؛ همچنین برگزاری جلسات و مشاوره با های مختلف به نمایندگی از گروه شرکت میدانشگاه و کمیته

های آموزشی است. های بهتر از طریق تبادل اندیشه از ابزارهای مفید در مدیریت گروهفن و کسب نظریهاهل

شود بلکه تنها منجر به تبادل اطالعات و اتخاذ تصمیمات مطلوب میهای مختلف و تشکیل جلسات نهنشست

انه در متأسف .کندها از همدیگر نیز کمک میتا اندازه زیادی به بهبود ارتباطات و درک متقابل مدیران گروه

ن پژوهشی ای آموزشی تاکنوههای مدیران گروهارتباط با ارزیابی و یا اثربخشی تشکیل جلسات و نشست

   نشده است.انجام

ترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی برون دانشگاهی مدیران آموزشی در هر دو دانشگاه مهم همچنین 

کیانی خوزستانی،   (،1390های شاهسون و قیاسی)های اطالعاتی هست. این نتایج با پژوهشاینترنت و پایگاه

(، گانی 2013(، مصطفی )2012تانوسکودی)(، 1395، قاسمی و داورپناه)( 1390)فامیل روحانی و نصیرنژاد

با کند (  مطابقت دارد. اینترنت دسترسی به منابع نامحدودی از اطالعات را فراهم می2019( ، شاتی )2019)

دهنده نهای اطالعاتی نشاهای پیشین استفاده از اینترنت و پایگاهها این پژوهش و پژوهشتوجه به یافته

افزایش منابع الکترونیکی و گسترش روزافزون اطالعات در تأمین نیازهای اطالعاتی هست که نیازمند توجه 

های اطالعاتی رسانی است و همچنین مدیران با استفاده از اینترنت و پایگاهها و منابع اطالعجدی به زیرساخت

درسترسی آسان و سریع به اطالعات موردنیاز، در وقت توانند به جهان اطالعات ارتباط برقرار کنند تا با می

ی نیاز اطالعاتی زنان بنگالدش انجام داده نتیجه ( درزمینه2012)1آرمان. و در پژوهشی جویی کنندخود صرفه

باشد این ها تلویزیون و رادیو میعکس داده و زنان از اینترنت استفاده کمی دارند و منبع اطالعاتی آن

( اینترنت بعد 1388های بشیری)یل جامعه آماری پژوهش  یا سطح اقتصادی زنان باشد. در یافتهتوان به دلمی

_______________________________________________________________ 
1 Arman 
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از نشریات اولویت دوم را در تأمین نیاز اطالعاتی به خود اختصاص داد. این نتیجه با نتایج پژوهش 

داند اینترنت می ترین منابع کسب اطالعات برای مراجعان استانی بعد از کتاب،( که در آن مهم1385ستاری)

منطبق است. و همچنین در این پژوهش اطالعات تلویزیون و رادیو جز کمترین منبع دریافت برون دانشگاهی 

های باشد که مدیران گروهباشد و با توجه به جامعه علمی پژوهش حاضر این اتفاق امری طبیعی میمی

توان این نوع منبع اطالعاتی را جز اطالعات می آموزشی کمتر به این نوع منبع اطالعاتی عالقه نشان دهند و

 روزمره و همگانی دانست.

رسانی به کاربران با منظور خدمتباشد بهارائه خدمات چاپی و الکترونیکی از هدف اصلی هر دانشگاهی می

زمان های اطالعاتی فناوری پیشرفته و ایجاد جامعه دانشگاهی باسواد اطالعاتی، در راستای رسالت ساسیستم

درصد از  65دهد که در حدود ها نشان میعلمی و دانشجویان باکیفیت است. یافتهدر تولید اعضای هیئت

مدیران آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری از  منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی هر دو 

و الکترونیکی و دسترسی به هنگام به تواند با افزایش منابع چاپی دانشگاه راضی هستند همچنین دانشگاه می

اطالعات، میزان رضایتمندی باالتری را برای این مدیران داشته باشد. در همین راستا که این مدیران آموزشی 

کنند. بااعتبار بخشیدن و دسترسی به مجالت الکترونیکی مدیران از مجالت الکترونیکی استفاده بیشتری می

را تأمین کرده و ضریب تأثیر آن را در سطح علمی و آموزشی بیشتر نمایان شود.  توانند نیاز اطالعاتی خودمی

 (  مطابقت دارد. 2019( و گانی )1392های اعظمی و داور پناه)نتایج این قسمت پژوهش با پژوهش

های شود در پژوهش جداگانه به بررسی نیازهای اطالعاتی برطرف نشده مدیران گروهتوصیه می 

کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس پرداخته شود و های دانشکده

های مختلف و تشکیل جلسات همچنین نشستهایی که وجود دارد را برطرف نمایند. همچنین تأثیر کاستی

بررسی ها گاههای آموزشی دانشها و نحوه انجام کار در نیازهای اطالعاتی مدیران گروهتأثیر اطالع از رویه

 شود. 

 
 منابع

 ریزی آموزش( بررسی نیازهای اطالعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه1383آذرنگ، عبدالحسین؛ عینی، اکرم )

 (.2)15فصلنامه کتاب،«. وپرورشوزارت آموزش

ها بر علمی دانشگاهای اعضای هیئتای و غیرحرفه(. بررسی نیازهای اطالعاتی حرفه1395قاسمی، سمانه؛ داورپناه، محمدرضا )

 رسانی؛نامه کتابداری و اطالعمبنای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش

 .186-202(،ص1)6

های موردنیاز جهت ی حداقل دادهقاضی سعیدی مرجان، مقیمی عراقی ساسان، بابادی شادی. تعیین عناصر اطالعاتی و مجموعه

 684-675( :6) 11 ;1396ایجاد پرونده الکترونیک تحت وب بیماران مبتالبه گلوکوم. پیاورد سالمت. 

های فراروی آن. ترجمه عبدالحمید معرف زاده. معه اطالعات و چالش(. جا1382جیل، نصیب سینگ و دباس، ک. سی. )

 181-192. ص 2شناسی. سال اول. شمارهاطالع

. بررسی رابطۀ سواد اطالعاتی با خودکار آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدة 1394حکیم زاده،نقشینه و بی نیاز ، 

، تابستان 2، شماره  49دوره  -168رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالعروانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

 .153، ص  1394
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( 1) 1 ;1392. 1شده. یابی در ایران: بررسی متون و مطالعات انجاماعظمی محمد، داور پناه محمدرضا. نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع

:65-79 

 یابی.دیبزش:تهراناز اطالعاتی و رفتار اطالع( ارتباط علمی: نی1395داور پناه، محمدرضا.)

. 1های عمومی استان اردبیل .مجله نورمگز. دوره( نیازسنجی منابع اطالعاتی کتابخانه1385ستاری، بهزاد؛ جواهری، مریم )

 238-215. ص65شماره

ان مرکز مدیریت حوادث و شیخ طاهری،عباس؛صدوقی،فرحناز؛ قاضی زاده، زینب.ارزیابی نیازهای اطالعاتی روسا و کارشناس

 142.شماره26های پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دورهفوریت

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد علمی دانشگاه بوعلی سینا. پایان( بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت1386شیری، اکرم )

 ن شمال. تهران.اسالمی، واحد تهرا

( بررسی سواد اطالعاتی و نیازهای آموزشی 1395فرخ زادیان ، جمیله؛ احمدیان، لیال؛ خواجوئی،رضا؛منگلیان شهربابکی،پروین)

 43-56.ص 101.شماره29مدیران پرستاری برای  مراقبت مبنی بر شواهد. نشریه پرستاری ایران.دوره

ها در تأمین این عاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه( بررسی نیازهای اطال1379صفری راد، فاطمه )

 رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالعنیازها. پایان

نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و پایان .دار شهر خلخالبررسی نیازهای اطالعاتی زنان شاغل و خانه( 1393تقی زاده، ندا )

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرارسانی، اطالع

های ی حداقل داده( . تعیین عناصر اطالعاتی و مجموعه1396قاضی سعیدی ، مرجان ، مقیمی عراقی ، ساسان ، بابادی ، شادی)

وب بیماران مبتالبه گلوکوم مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی موردنیاز جهت ایجاد پرونده الکترونیک تحت 

 .1396بهمن و اسفند  6شماره  11( ، دوره 684-675تهران (پیاورد سالمت 

(، 2)7سوی خدمات اطالعاتی کار برمدار. )عبدالحسین فرج پهلو، مترجم(. فصلنامه کتاب. (. به1375. تی. )موریس، روث سی

99-71. 

های دانشگاه تهران و شده در بخش مرجع کتابخانه. مقایسۀ استفاده از منابع الکترونیکی خریداری1386ی و عبدالحسن زاده ،محمد

 (44)پیاپی  4، شماره 11رسانی و کتابداری استان قدس رضوی . دوره تبریز. فصلنامه اطالع

کننده به وب از طریق تماس با شبکه جهانی اینترنت مستقر هیابی پژوهشگران مراجعرفتارهای اطالع»نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 

رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعپایان«. در دانشگاه تربیت مدرس

 .1379مدرس، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر در نقش کتابخانه (. 1390کیانی خوزستانی، حسن؛ فامیل روحانی، علی اکبر؛ نصیر نژاد، رقیه)

 (1)19تأمین نیازهای اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه. نما، 

ها و روسای دانشگاه آزاد علمی از دیدگاه استادان، مدیر گروه(بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت1391حسین پور، سهیال )

 (53-64)ص 1391ی. سال اول، شماره اول،پاییز.فصلنامه مهندسی آموزش11اسالمی منطقه 

علمی سازمان تحقیقات و آموزشی کشاورزی. پژوهش سازندگی، (. بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت1386بشیری، جواد)

75 ،51-58. 

ی در پنج علمی رشته مهندسی مکانیک و کسب اطالعات تخصصیابی اعضای هیئتبررسی رفتار اطالع( 1375دیلمقانی، میترا)

 دانشگاه شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

(. نیازهای اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 1390موسوی، مسعود) بیدکی،رضا؛ مشایی، نفیسه؛

 .35، ص 10، شماره13یزد. تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.دوره 

(. بررسی نیاز های اطالعاتی ورفتار اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان 1390؛ ایرج،صادقی نسب)معرف زاده، عبدالحمید

)پیاپی  2شماره  1390های شهرستان اندیمشک. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ، سال بیست و دوم تابستان 

86.) 
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ای اطالعاتی دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و نقش (. بررسی نیازه1391رضوانی، محدرضا؛ اسالمی، عباس)

 23-37، ص17، شماره5کتابخانه در تامین این نیازها.دوره 

 .90-79، صفحه 3، شماره 2اطالعاتی مدیران مسئول نشریات ایران. دوره  نیازهای(1390). میترا قیاسی، ریحانه؛ شاهسون،
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