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 ارائه و بوشهری کشاورز جهاد آموزش مرکزی کاربرد -ی علم جویاندانشیابی اطالع رفتار
 آن ارتقاء جهت در کارهاییراه

 3نجمه وکیلیو  4پرویز بیات، 1لومهناز امیرامینی خلف

سازمان ، استان بوشهر یعیطب منابعو  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یآموزش یمرب -1
 .رانیا، بوشهر، یکشاورز جیترو و آموزش، قاتیتحق

، اتقیتحق سازمان، استان بوشهر یعیطب منابعو  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق اریاستاد -2
 .رانیا، بوشهر، یکشاورز جیآموزش و ترو

 .واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد -3
 

 دهیچك

شناخت ، رو نیاز ا، کاربران است یاز اطالعات از سو یریگدر بهره عیتسر یرسانرسالت هر نظام اطالع

 یهامنبع هیاست و ته یضرور، رندیگیکار مکسب اطالعات به یرا که برا ییهاآنان و روش یازهاین، کاربران

ات خواهد امكان گریبودجه و د، یانسان یرویموجب اتالف ن رانیفراگ یاطالعات ازیبدون در نظر گرفتن ن یاطالعات

 یکاربرد یمرکز آموزش علم جویاندانش یابیو رفتار اطالع یاطالعات یازهاین یپژوهش با هدف بررس نیشد. ا

 شپژوه نیبود. در ا نامهپرسشو با استفاده از  یشیمایپ، استان بوشهر اجرا شد. روش پژوهش یجهاد کشاورز

 نیا یاستفاده شد. جامعه آمار یبیترت یاز تتا ییایپا یریگاندازه یو برا یسنجییروا یااز روش اعتبار محتوا بر

که پس از حذف ، بود 1343-43 یلیاول سال تحص سالنیمآن مرکز در  جویدانشنفر  313 قیتحق

نشان  قیتحق یهاافتهیاستفاده شد.  یینها لیو تحل هیتجز یبرا نامهپرسشفقره  282از ، ناقص یهانامهپرسش

 نتریمهماست.  یدرس یهاها و پژوهشگزارش هیته، اطالعات یاز جستجو جویاندانش زهیانگ ترینبیشداد که 

تر بیش شد. انیشده از طرف مدرسان ب یمعرف یکتب تخصص، ازیدر کسب اطالعات مورد ن یمنبع چاپ

، کیاستفاده از پست الكترون ترینبیشکه  مودهاستفاده ن نترنتیساعت در هفته از ا 6تا  3 نیب جویاندانش

 یرسدست یهامانع ترینمهماست.  یاطالعات درس افتیجهت در یتخصص یهاگاهیگوگل و پا ریموتور کاوش نظ

ز و مرک خانهکتابموجود در  منابعکمبود ، یسینداشتن با زبان انگل ییاطالعات آشناجامعه مورد پژوهش به 

 یالزم و برگزار یهاارائه آموزش، قیتحق جیشده ذکر شده است. با توجه به نتا یابیبازاطالعات  ادیحجم ز

ع رف یالزم برا یهاییوکسب توانا یابیرفتار اطالع تیمنظور تقو به جویاندانش یبرا یآموزش یهاکارگاه

 .ددگریم شنهادیپ یاطالعات یازهاین
 

 .موانع دسترسی به اطالعات، یابیاطالع رفتار، اطالعاتی نیاز، رسانیاطالعنظام  :واژگان هینما
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 مقدمه
عصر اطالعات معروف است. به  یدوره کنون

 دهیچیپ یکه زندگاست یدانش هیاطالعات ماده اول
 تیما را هدا یو فرهنگ یاسیس، یاجتماع، یاقتصاد

 یتایح یعنصر یادامه زندگ ینظر برا نیو از ا کندیم
 نامبه یادهیو وسعت اطالعات ما را با پد دیاست. تول

 یمحقق چیه گریاست و د هانفجار اطالعات روبه رو کرد
اطالعات رشته  یدستاوردها نیاز آخر ستیقادر ن
 مطالب یپاو موضوعات مورد عالقه خود پا به یتخصص

آگاه شود. اطالعات و کثرت  نهیمنتشر شده در آن زم
 اطالعات موجودبه یابیدست نهیدر زم یمشكالتآن به

قرار گرفتن در  به ریمنجر شده است. محققان ناگز
رفتار  شیدایهستند که سبب پ یاطالعات یجراهام

برخاسته از  یابی. رفتار اطالع شودیم یابیاطالع 
 یبرا، است. اطالعات یاطالعات یازهایشناخت ن

مهم  اریبس، جویاندانش تیو موفق یلیتحص شرفتیپ
به ، خود یعلم یازهایبرطرف کردن ن یبراها آن است.

روز افزون  حجمدارند. با توجه به  ازیاطالعات ن
 ییابدست یبرا یمختلف یهاروش، اطالعات و تنوع آن

 یازهاین نیبه اطالعات وجود دارد. جهت تام ترعیسر
 یامناسب بر یهاو راه منابع نشیبه گز دیبا، یاطالعات

 (.1385، زاده یول) آورد یکسب اطالعات رو
به عنوان مراکز اطالعات با  یدانشگاه یهاخانهکتاب

د دارن یسع دیجد یهایآورو فن زاتیتجه یریبه کارگ
 هستیرا به مراجعان ارائه دهند. لذا شا یتا خدمات بهتر

 ییها و مراکز آموزش نسبت به شناسااست در دانشگاه
اقدام و از طرق  یابیو رفتار اطالع یاطالعات یازهاین

 به اطالعات مورد یگوناگون نسبت به بهبود دسترس
در  رانیمطالعه انجام شده در ا نی. اولوداقدام نم ازین
 یهاگرددکه درباره روش یبرم1353سال به نهیزم نیا

دانشكده علوم دانشگاه  یعلم اتیه یاعضا یابیدست
دانشگاه تهران انجام  یتهران توسط گروه کتابدار

آماده  یبرا یعلم اتیه یو نشان داد اعضا رفتیپذ
فاده است یاطالعات منابعاز تر بیش یکردن مطالب درس

ه برگ قیاز طرتر خانه بیشکتابکرده و جستجو در 
 گریاز دتر شبی یشخص یهاخانهکتابدان بوده و 

 اندمورد توجه قرار گرفته یدسترس یمجراها
گزارش ( 1396) یزاده تفت یمك (.1384، ییشوایپ)

، منبع مورد استفاده محققان ترینمهمنمود که 
و در مرحله بعد کتاب است.  یلو داخ یمجالت خارج

 یهاشناسیکتابها و نامه هینما، هانامه دهیچك
 یجستجو یمورد استفاده برا یاز ابزارها یتخصص

اطالعات به یمانع در دسترس ترینمهماطالعات است. 
 تیمحدود، هاخانهدر کتاب ازیمورد ن منابععدم وجود 

و عدم  هاخانهکتاب یپراکندگ، ادیوقت و اشتغال ز
 زهیانگ ترینمهم. دیذکر گرد منابعاز وجود  یآگاه

 نهیر زمبدست آوردن اطالعات د، اطالعات یجستجو
 یهایفن آور یری. بكارگدیگرد انیب سیو تدر قیتحق

، یاانهیرا وستهیپ یهاشبكه یو برقرار یاطالعات
بوده است.  یعلم اتیه یاعضا شنهادیپ ترینبیش
 یاطالعات یرسم منابع ترین( مهم1398) یقیصد

 اتیو پس از آن نشر نیعلوم زلزله کتب الت نیمحقق
 قیدر تحق( 1383) یمونیل یطهماسب. انددیم یادوار

 یکه هدف جستجو است دهیرس جهینت نیاخود به
روز آمد کردن  یعلم ئتیه یاعضا نیاطالعات در ب
 یاعضا، نامه بودهانیپا هیته جویاندانشاطالعات و در 

 جویاندانشو  یاطالعات تخصصبه یعلم ئتیه
د. دارن ازیاطالعات ن ریاز ساتر بیش یاطالعات درسبه

 منابعاز تر بیش یرسم منابعاز  یعلم ئتیه یاعضا
اطالعات استفاده کرده و مراجعه  یرسم ریغ
 یابیدستروش  ترینمهمدانشگاه را  خانهکتاببه
 یمشكل دسترس ترینمهماند و کرده انیب تاطالعابه
 انیب خانهکتاب منابعنبودن  یاطالعات را کافبه
گزارش کرد که  یقیدر تحق (1383) . بازوندکنندیم

ت. اس یعلم اتیاعضا ه یمنبع اطالعات ترینمهمکتاب 
 یاز جستجو یعلم اتیو هدف اعضا ه زهیانگ نیاول

ذکر شده است.  یژوهشپ یهاتیانجام فعال، اطالعات
 یهاگروه یکسب اطالعات برا یمجراها ترینمهماز 

، یگروه کشاورز یکتاب و برا، هیو علوم پا یعلوم انسان
گزارش کرد که ( 1385) یریشناخته شد. بش نترنتیا

محققان را مجالت  ازیمورد ن یاطالعات منابع ترینمهم
 لیشكدرصد ت 9/69درصد و کتاب با  5/43با  یتخصص

. در رابطه با موارد استفاده از اطالعات توسط دهندیم
، درصد 3/49مطالعه و پژوهش با ، یعلم اتیه یاعضا
درصد و روز  8/82با  یقاتیتحق یهاام پروژهانج
 ترینبیشدرصد  8/66با  یاطالعات تخصص یسازآمد
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 یاطالعات منابعانواع  انی. از مدهندیرا نشان م یفراوان
 یعلم اتیه یدرصد از اعضا 3/35 ستفادهمورد ا

 دهیدرصد از چك 4/28، از اطالعات متن کاملتر بیش
استفاده  یدرصد از اطالعات آمار 2/21مقاالت و 

 یعلم اتیه یدرصد از اعضا 48چنین هم .کنندیم
 منابعاطالعات مورد استفاده خود را از  ترینبیش
( 1345) همكاراننهاوند و  یاند. فعلذکر کرده یسیانگل

مرکز آموزش جهاد  گرانآموزش یابیرفتار اطالع 
 -یآموزش یهاتیلاستان فارس در فعا یکشاورز
 نشان قیتحق یهاافتهینمودند.  یرا بررس یپژوهش

 زهیانگ ترینمهم سیدر تدر ییکارآ شیدادند که افزا
ها با اطالعات است. کتاب یاز جستجو گرانآموزش

منبع  ترینبیش، نترنتیا یو محتوا یزبان فارس
 یهاتیدر فعال گرانآموزشمورد استفاده  یاطالعات
 تیاست. قابل قیو تحق سیمربوط به تدر یابیاطالع 

 یبرا گرانآموزششاخص  ترینمهم یریاعتمادپذ
از چهار پنجم  شیاست. ب یاطالعات منابعاستفاده از 

 یوجستج یاز موتور جستجوگر گوگل برا گویانپاسخ
 یفارس یتخصص یهامجله تیدر وب سا یكیلكترونا

در خطوط  نییسرعت پا، ی. از طرفکردندیاستفاده م
تن به نداش یها و دسترسکتابخانه یپراکندگ، یارتباط

 یتخصص یهامندرج در مجله یهامتن کامل مقاله
 یدر جستجو گرانآموزش یچالش و دشوار ترینمهم

( 1343) انو همكار یاطالعات بودند. معمارباش
 ینترنتیا یعلم یابیمؤثر بر رفتار اطالع  یهاعامل

 یعیطب منابعو  یزکشاور سیپرد یعلم اتیه
نشان دادند  هاافتهینمودند.  یابیکرمانشاه و اراک ارز

 ینترنتیا یجسجتو یهابا روش ییآشنا ریکه دو متغ
ع دانشكده در مجمو ینترنتیا گاهیاز پا یمند تیو رضا

بكه ش قیاز طر یابیرفتار اطالع  راتییتغدرصد از  63
 ترینمهم هاافتهی هی. بر پاکنندیم بینیپیشرا  نترنتیا

 به منظور نترنتیاز ا نهیبه یریگبهره یهابازدارنده
اند از: نبود اشتراک عبارت یاطالعات علم یازهایرفع ن

و  زایمورد ن یتخصص یهااز مجله یاریدانشگاه با بس
 انو همكار ی. صفرنترنتیبه ا یرسآسان نبودن دست

و  یآموزش یفن آور تأثیر یدر پژوهش( 1346)
بر  یو فراشناخت یشناخت یریادگی یراهبردها

 جویاندانش یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ

. دندیکرد ینور لرستان را بررس امیدانشگاه پ یکشاورز
 یهارهنم یرتبه نیانگیم نینشان دادند که ب هاافتهی

و گواه در هر  یآزمودن یهاگروه یریگیو پ ونپس آزم
 تفاوت یخودکارآمدو  یلیتحص شرفتیپ ریدو متغ
توانستند  یوجود داشت. هر دو روش آموزش یمعنادار

 یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ یافزون بر ارتقا
را در انجام پژوهش  جویاندانش ییتوانا، جویاندانش

درس  نیا یاهکرده و کالستر بیش یبه صورت عمل
معمول خارج کرده و افزون بر  یرا از حالت سنت

ا را ب جویاندانش، قیدرس روش تحق ینظر یریادگی
 نیآشنا کند. از ا قیتحق یو کاربرد یعمل یهامرحله

 یلیتحص شرفتیبهبود پ یرو خوب است مدرسان برا
 یهااز روش یکشاورز جویاندانش یو خودکارآمد

 یریادگی یراهبردها و یآموزش یبر فنآور یمبتن
 استفاده کنند. یو فراشناخت یشناخت
را تالش آگاهانه  یابیرفتار اطالع( 2005) سیک

 ازیبه دست آوردن اطالعات در پاسخ به ن یفرد برا
د از بع یابی. رفتار اطالعکندیم فیتعر، یو یاطالعات

انجام  تیو به هر فعال کندیبروز م، ازیدرک وجود ن
 رفع یاطالعات برا افتنیشده توسط فرد به منظور 

در ( 2011) و رائو ایت. باشودیماطالق  یاطالعات ازین
 یابیرفتار اطالع یبررس"با عنوان  یقیتحق

از ر تکم که افتندیدر "تالیجید طیدر مح جویاندانش
ه ب یاز دسترس، در دانشكده سماج گویانپاسخ 50%

که  ویانجدانش یناآگاه بودند و مابق یكیالكترون منابع
به  یبا دسترس دآگاه بودن یكیالكترون منابعاز وجود 

و ارتقاء دانش و انجام  یسازجهت روزآمد، منابع نیا
و  یاند. چو روسولخود اقدام کرده یقاتیتحق یهاپروژه

 جویاندانش تیکردند که اکثر انیب( 2013) گرانید
خانه، کتاب یهاکتاب، اون نیدانشگاه تون حس

و جزوه را  یدرس یهاو کتاب یسخنران یهاادداشتی
 حیشان ترجرفرنس جهت انجام مطالعاتبه عنوان 

 جویاندانشنشان داد که  قیتحق نی. ادهندیم
چگونه از اطالعات موجود در  دانستندیاحتماال نم

و مرتبط با کارشان بود را استفاده  دیکه مف نترنتیا
 ازین"با عنوان  یقیدر تحق( 2013) ریکنند. نادز

 ی: بررسجویاندانش یابیعو رفتار اطال یاطالعات
 یاهخانکتابو  یاطالعات یازهاین یبه بررس "یمقدمات
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 یدر مالز یمؤسسه آموزش کیدر  جودانشنفر  34
نشان داد که اطالعات درباره  هاافتهی. پردازدیم

 ازیاطالعات مورد ن ترینمهمتوسعه  یابزارها
 یهاجهت انجام و به اتمام رساندن پروژه جویاندانش

، زایاطالعات موردن یاست. در جستجو شانیقاتیتحق
استفاده را از موتور کاوش  ترینبیش جویاندانش

 جویاندانشتر ، بیشنیگوگل داشتند. عالوه بر ا
ر استفاده کنند. د یكیالكترون منابعدادند از  حیترج
ط توس جویاندانش یابیرفتار اطالع یبر رو یقیتحق

 التیا یلوژدانشگاه علوم و تكنو رد( 2013) یادیاو
 یهاو کارگاه نارهایاوندو انجام گرفت نشان داد که سم

 یابیبر رفتار اطالع رگذاریاز عوامل تاث یآموزش
که  افتندیدرچنین هم بوده و جویاندانش
را به استفاده از  حیترج ترینبیش، جویاندانش

 یدرس یهابکتا، هایسخنران یهاادداشتی، نترنتیا
 اند.و جزوه داده

و  هاازین نییپژوهش در صدد است که با تع نیا
 یاجزا یضمن بررس، جویاندانش یابیرفتار اطالع

به وجود موانع ، مشخص شده یرهایمتغ قیاز طرها آن
برده و در  یپ یاطالعات یازهایو مشكالت در رفع ن

 یابیرفتار اطالع نییرا در جهت تع یشنهاداتیپ تینها
 .دیارائه نما جویاندانش یتاطالعا یازهاین ییو شناسا

 شناسیروش
 فیمستقل جهت توص یرهایپژوهش متغ نیدر ا

، تاطالعابه یدسترس وهیعبارتند از ش یاطالعات ازین
 یموانع دسترس، قالب اطالعات، نوع اطالعات

و  نترنتیاستفاده از ا زانیم، زبان اطالعات، اطالعاتبه
 یابیو رفتار اطالع یاطالعات ازین، وابسته پژوهش ریمتغ

است.  بوشهریکشاورز هادمرکز آموزش ج جویاندانش
 هیکل، یابیمنظور از رفتار اطالع قیتحق نیدر ا
 یعاتاطال ازین ییفرد جهت شناسا کیکه  ییتهایفعال

انتقال آن  ایاطالعات و کاربرد  یجست و جو، خود
 نی. نوع اشودیم فیتعر ردیگیاطالعات به کار م

ت. اس یشیمایو روش مورد استفاده پ یپژوهش کاربرد
در حال  جویاندانشپژوهش  نیا یآمار عهجام

بوشهر به  یدر مرکز آموزش جهاد کشاورز لیتحص
است. به  43-43 یلینفر در سال تحص 313تعداد 

چنین هم حاصل و جیدقت و صحت نتا شیمنظور افزا
معه مورد مطالعه از روش به جا یامكان دسترس

 یاستفاده و کل جامعه در نمونه آمار یسرشمار
 یدر دو مقطع کاردان جویاندانش نی. ادندانتخاب ش

 لیمشغول به تحص( نفر 190) یو کارشناس( نفر 112)
، رتكیل یریگاندازه اسیسواالت از مق هیبودند. در ته

(، 3) یتا حدود(، 3) ادیز(، 5) ادیز اریبس) یاهیگو 5
استفاده شد. سپس پاسخ (( 1) کم اریو بس( 2) کم

 یاز نظر عدد، التاز سوا کیبه هر  یآزمودن
پژوهش از روش اعتبار محتوا  نیشد. در ا یگذارارزش

محاسبه  یبراچنین هم استفاده شد. ییجهت روا
ه در استفاده شد ک یبیترت یاز تتانامه، پرسش ییایپا

قرار داشت. پس از  40/0تا  98/0محدوده قابل قبول 
د. ش ریبه تعداد جامعه تكث، یینها نامهپرسش دییتا

ها هنامپرسشمختلف  یهابا حضور در کالس گرپرسش
الزم در خصوص  حاتینمود. در هر کالس توض عیرا توز

سواالت و اهداف پژوهش نامه، پرسش لینحوه تكم
 تیو به سواالت مطرح شده پاسخ داده شد. در نها ارائه

 یهاو داده یآورشده جمع لیتكم یهانامهپرسش
 SPSS یافزارآمارنرم ازاستخراج و با استفاده ها آن

Ver 19  وExcel 2007 لیو تحل هیتجز، مورد محاسبه 
 نیرابطه ب یبه منظور بررسچنین هم قرار گرفتند.

 گیبستهماز آزمون  یابیو رفتار اطالع رگذاریعوامل تأث
 د.استفاده ش یبیترت ونیرگرس لیرمن و تحلیاسپ

 هایافته
 نشان داد که جویاندانش یفرد یهایژگیو یبررس

نفر  156) پژوهش را مردان نیا گویانتر پاسخبیش
 190) درصد 61و  دادندیم لیتشك( درصد 53معادل 

 یهاوهیش یبررس جیهستند. نتا یمقطع کارشناس( نفر
نشان  1به اطالعات در جدول  جویاندانش یدسترس

 یهاوهیکه در ش دهدیمنشان  1جدول  جیداده شد. نتا
 هخانکتابشاخص ، به اطالعات جویاندانش یدسترس

 گاهیدر جا( 1/1) اریو انحراف مع 90/3 نیانگیمرکز با م
. گرددیماول محسوب  تیاول قرار گرفته و اولو

 51/3 نیانگیبا م( برخط) نیآنال یشاخص دسترس
 یدوم دسترس تیدر اولو( 12/1 اریانحراف مع)

به اطالعات قرار دارد. متخصصان  جویاندانش
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 اریانحراف مع) 34/2شاخص  نیانگیبا م یموضوع
انتخاب  نیآخر قرار گرفت و آخر گاهیدر جا( 08/1

 .شودیمحسوب م
 ازینوع اطالعات مورد ن جینتا 2جدول  در
نشان  2جدول  جیارائه شده است. نتا جویاندانش

، جویاندانش ازیکه در نوع اطالعات مورد ن دهدیم
 56/2 نیانگیبا م یدرس یهاها و پژوهشگزارش هیته
اول  تینخست و اولو گاهیدر جا( 19/1 اریانحراف مع)

 یغلکسب اطالعات ش رآخ گاهی. در جادیآیبه حساب م
 قرار دارد.( 44/0 اریو انحراف مع 31/2 نیانگیم)

 زایپژوهش در خصوص قالب اطالعات مورد ن جینتا
 کهی طوره خالصه شد. ب 3در جدول  جویاندانش

 یكیکه کتاب الكترون دهدینشان م 3جدول  جینتا
اول  تیدر اولو( 02/1 اریبا انحراف مع 13/3 نیانگیم)

با انحراف  11/3 نیانگیم) نترنتیقرار دارد. سپس ا
و  دیو اسال گرفتهدوم قرار  گاهیدر جا( 46/0 اریمع

( 63/2 نیانگیم) دیشده توسط اسات یمعرف یهاکتاب
 اخر هستند. گاهیدر جا
 ازیزبان اطالعات مورد ن یبررس، پژوهش نیا در
 نیانگیبا م ینشان داد که زبان فارس جویاندانش

اول  تیدر اولو( 03/1 اریبا انحراف مع) 31/3شاخص 
و  03/3 نیانگیم) یسیقرار دارد و سپس زبان انگل

با  40/2 نیانگیم) هازبان ریو سا( 44/0 اریانحراف مع
 (.3جدول ) دارندقرار ( 18/1 اریانحراف مع

 
 اطالعات به جویاندانش دسترسی هایشیوه فراوانی توزیع -1جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد ( 3) تا حدودی ( 4) کم ( 1) بسیار کم
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صد 
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داد
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صد 
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 10/1 58/2 9/5 16 5/8 23 2/39 133 6/15 33 23 65 و سمینارها هاسخنرانی

 08/1 34/2 3/3 12 5/8 23 33 123 8/18 53 5/23 64 متخصصان موضوعی

 15/1 68/2 5/8 23 5/8 23 2/39 133 2/13 30 6/21 61 مطالعات پژوهشی

 12/1 51/3 0/22 62 8/24 83 2/31 88 3/11 32 9/5 16 آنالیندسترسی 

 12/1 29/3 6/15 33 5/23 64 1/30 113 3/11 32 5/8 23 دسترسی آفالین

 10/1 90/3 3/33 43 4/14 56 6/32 42 8/12 36 3/1 3 مرکز خانهکتاب

 43/0 03/3 3/3 12 5/25 92 9/35 124 3/19 34 1/9 20 هاخانهکتابسایر 

 03/1 09/3 4/4 28 3/18 52 6/38 139 5/13 31 5/8 23 اطالعاتی شخصی منابع

 03/1 03/3 4/12 242 0/18 305 1/32 434 5/13 329 5/12 283 کل

 
  جویاندانش نیاز مورد اطالعات نوع فراوانی توزیع -4جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد ( 3) تا حدودی ( 4) کم ( 1) بسیار کم
 میانگین

انحراف 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد معیار

 19/1 56/2 5/8 23 1/9 20 9/38 104 9/22 63 0/23 65 درسی هایو پژوهش هاتهیه گزارش

 44/0 31/2 3/1 3 1/9 20 1/30 113 1/23 68 3/29 99 کسب اطالعات شغلی

 09/1 33/2 8/2 8 4/4 28 1/31 116 2/20 59 4/25 93 کسب اطالعات عمومی و سرگرمی

 08/1 33/2 3/3 36 0/8 68 0/30 338 3/22 184 3/25 215 کل
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  جویاندانش ازین مورد اطالعات قالب معیار انحراف و میانگین، فراوانی توزیع -3جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد ( 3) تا حدودی ( 4) کم ( 1) بسیار کم
ن
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 13/1 86/2 1/9 20 4/14 56 5/31 119 2/13 30 3/19 34 درسی نشر علمی کاربردی هایکتاب

 20/1 63/2 1/9 20 3/19 34 8/24 83 5/23 64 3/21 60 معرفی شده اساتید هایکتاب

 05/1 83/2 5/8 23 3/11 32 9/35 124 0/23 65 3/11 32 مجله

 44/0 49/2 4/4 28 4/4 28 3/53 153 8/18 53 1/9 20 روزنامه

 06/1 43/2 4/4 28 3/11 32 8/51 136 6/15 33 3/11 32 نامهپایان

 01/1 63/2 0 0 9/22 63 8/35 101 5/23 64 0/19 38 اسالید

 46/0 40/2 1/9 20 4/4 28 4/58 166 2/13 30 4/4 28 فیلم ویدیویی

 41/0 06/3 1/9 20 0/19 38 9/55 159 5/13 31 9/5 16 نوارکاست

 02/1 13/3 4/4 28 6/21 61 8/36 132 2/13 30 3/9 21 کتاب الكترونیكی

 45/0 11/3 5/8 23 2/20 59 1/51 133 5/13 31 9/5 16 اینترنت

 03/1 41/2 5/9 212 1/16 355 1/39 1324 8/19 502 3/11 322 کل

 
 جویاندانش ازین مورد اطالعات زبان معیار انحراف و میانگین، فراوانی توزیع -2جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد ( 3) تا حدودی ( 4) کم ( 1) بسیار کم
 انحراف معیار میانگین

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

 03/1 32/3 6/15 33 6/21 61 2/39 133 4/4 28 9/5 16 فارسی

 44/0 03/3 5/8 23 3/18 52 1/36 130 3/21 60 9/5 16 انگلیسی

 18/1 40/2 5/8 23 9/22 63 8/33 48 3/18 52 6/15 33 هاناسایر زب

 93/0 08/3 4/10 42 4/20 199 9/32 361 5/16 130 0/4 96 کل

 
از  جویاندانشاستفاده  زانیم 5در جدول 

. دهدیرا نشان م نترنتیدر ا( راهنماها) مرورگرها
 نیانگیبا م( Yahoo) اهوی گرددیمالحظه م كهیبطور

در رتبه نخست ( 88/0 اریانحراف مع) 43/3با  یشاخص
 از جویاندانشاستفاده  زانیقرار گرفته است. در م

با ( Google) لگوگ، نترنتیکاوش در ا یموتورها
اول  تیدر اولو( 41/0 اریانحراف مع) 93/3 نیانگیم

 93/3 نیانگیبا م Dogpileقرار دارد. ابرموتور کاوش
کاوش مورد  یابر موتورها نیدر ب( 22/1 اریانحراف مع)

نخست  گاهیمورد مطالعه در جا جویاندانشاستفاده 
 یهاداده گاهیاز پا جویاندانشاست. در استفاده 

با  Agricola یهاداده گاهیپا، نترنتیدر ا یتخصص

باالتر از ( 46/0 اریانحراف مع) 13/3برابر با  ینیانگیم
 گاهیو پا( 04/3 نیانگیم) Agris یهاداده گاهیپا

 یقرار دارد. در بررس( 99/2 نیانگیم) Cabi یهاداده
 جویاندانش ازیبه اطالعات مورد ن یموانع دسترس

 یابیاطالعات باز ادیز ممشخص شد که شاخص حج
در رتبه  46/0 اریو انحراف مع 26/3 نیانگیشده با م

 دیعدم تسلط اسات یبعد گاهینخست قرار دارد. در جا
 نیانگیم) یلیدر رشته تحص یاصل منابعموضوعات و  به

 ترینکمقرار گرفته و ( 12/1 اریبا انحراف مع 46/3
 یاتاطالع یهابا بانک ییمربوط به عدم آشنا نیانگیم

 (.6جدول ) بوده است
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 یاطالعات یازهایاهداف پژوهش ن یراستا در
 هسیمورد مقا یو کارشناس یمقطع کاردان جویاندانش

مون آز، سهیمقا نیا یقرار گرفت. ابزار مورد استفاده برا
 یهاگروه یبرا( Mann-Whitney Uی )تنیمن و

 نیداد که بآزمون نشان  جیمستقل بود. نتا
 ازیلحاظ ن زا یو کارشناس یمقطع کاردان جویاندانش
 یداریدر سطح پنج درصد معن یدرس یهاتیبه فعال

 جینتاچنین (. هم9جدول ) وجود ندارد داریتفاوت معن
 ازیاز لحاظ ن یو کاردان یکارشناس جویاندانش سهیمقا

 نیداد که بنشان  یدرس ریغ یهاتیبه فعال
ر د یدرس ریغ یتهایبه فعال ازیاز لحاظ ن جویاندانش

وجود  یداریاختالف معن یداریمعن درصدسطح پنج 
  (.8جدول ) ندارد

 
  جستجوگر موتور از جویاندانش استفاده میزان معیار انحراف و میانگین، فراوانی توزیع -4جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد ( 3) تا حدودی ( 4) کم ( 1) بسیار کم
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 راهنماها

Yahoo 3 3/1 3 3/1 81 9/28 104 9/38 83 8/24 43/3 88/0 

All the Web 8 8/2 3 3/1 112 9/34 48 8/39 60 3/21 90/3 42/0 

MSN 8 8/2 20 1/9 42 6/32 68 1/23 43 3/33 99/3 08/1 

 92/0 80/3 1/28 238 5/32 295 9/33 285 3/3 28 3/2 20 کل

 موتورهای کاوش

Google 3 3/1 16 9/5 88 2/31 113 1/30 61 6/21 93/3 41/0 

Ask 4 2/3 12 3/3 100 5/35 100 5/35 61 6/21 64/3 46/0 

Altavisata 24 3/10 63 9/22 104 9/38 56 4/14 23 5/8 43/2 04/1 

 64/0 36/3 3/19 136 8/31 264 1/35 249 4/10 42 0/5 32 کل

 ابرموتورهای کاوش

Metacrawler 33 9/11 36 8/12 101 8/35 80 3/28 32 3/11 16/3 15/1 

Mamma 13 6/3 38 0/19 43 0/33 42 6/32 36 8/12 33/3 05/1 

Dogpile 20 1/9 23 5/8 63 9/22 96 0/29 48 8/33 93/3 22/1 

 40/0 30/3 6/14 166 3/24 238 5/30 258 8/12 108 8/9 66 کل

 تخصصی هایپایگاه داده

Agricola 12 3/3 52 3/18 128 3/35 65 0/23 25 4/8 13/3 46/0 

Agris 16 9/5 38 0/19 132 3/50 38 0/19 28 4/4 04/3 44/0 

Cabi 32 3/11 85 1/30 100 5/35 35 0/16 20 1/9 99/2 08/1 

 82/0 00/3 6/8 93 9/18 158 9/33 390 4/21 185 1/9 60 کل

 00/1 39/3 0/19 38 1/30 85 3/38 108 9/11 33 8/2 8 پست الكترونیک

 41/0 39/3 2/90 148 3/11 32 6/15 33 3/1 3 3/1 3 های مباحثهگروه

 11/1 16/3 1/13 39 0/23 65 9/34 112 6/15 33 5/8 23 گفتگو یا چت

 56/0 39/3 3/21 406 8/26 1132 8/33 1393 9/11 343 3/5 223 کل
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 نیاز مورد اطالعاتبه جویاندانش دسترسی موانع فراوانی توزیع -4جدول 

 گزینه

 متغیر

 ( 4) کم ( 1) بسیار کم
 تا حدودی

(3 ) 
 ( 4) بسیار زیاد ( 2) زیاد
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 49/0 30/2 3/1 3 3/3 12 8/52 134 6/15 33 4/25 93 اطالعاتی هایعدم آشنایی با بانک

 09/1 33/3 2/20 59 0/23 65 1/31 116 3/11 32 3/3 12 تخصصی رشته تحصیلی منابععدم آشنایی با 

 03/1 56/3 6/21 61 8/24 83 0/33 46 3/11 32 2/3 4 کمبود وقت

 03/1 30/3 1/13 39 8/24 83 033 46 2/20 59 8/2 8 خانهکتاب افزارنرمعدم آشنایی با نحوه استفاده از فهرست و 

 04/1 21/3 3/11 32 1/30 85 0/33 46 3/19 34 1/9 20 عدم آشنایی با فنونكاوش در اینترنت

 09/1 10/3 1/13 39 3/19 34 6/32 120 3/21 60 9/5 16 عدم آشنایی با زبان انگلیسی

 12/1 34/3 3/19 34 1/30 85 0/33 46 3/11 32 1/9 20 چند شغله بودن

 29/1 26/3 1/14 53 0/29 96 3/28 80 8/12 36 8/12 36  خانهکتابعدم راهنمایی و کمک مسئول 

 33/1 63/2 4/8 25 3/21 60 1/23 68 0/16 35 8/24 83  خانهکتاباطالعاتی موجود در  منابعکمبود 

 15/1 03/3 5/13 31 8/12 36 2/39 133 2/13 30 3/11 32 خانهکتابی افزارنرمکمبود امكانات سخت افزاری و 

 12/1 46/3 3/30 113 2/31 88 0/19 38 1/9 20 3/3 12 اصلی در رشته تحصیلی منابعموضوعات و  عدم تسلط اساتید به

 09/1 93/3 1/30 85 0/29 96 3/33 49 3/3 12 3/3 12 خانهکتاب منابعروزآمد نبودن 

 15/1 09/3 3/11 32 0/22 62 6/32 120 3/11 32 8/12 36 اطالعاتی مختلف منابعپراکندگی اطالعات در 

 13/1 94/2 5/8 23 3/11 32 2/39 133 0/16 35 0/19 38 اطالعات باال بودن هزینه دسترسی به

 46/0 26/3 8/51 136 8/24 83 2/13 30 3/1 3 8/2 8 حجم زیاد اطالعات بازیابی شده

 12/1 28/3 89/18 948 1/23 498 2/35 1388 8/12 530 1/10 326 کل

 

 درسی هایفعالیت به نیاز لحاظ از کاردانی و کارشناسی جویاندانش بین مقایسه -1جدول 

 یداریمعنسطح  zمقدار  مجموع رتبه رتبه میانگین شمار مقطع

 16355 42/136 112 کاردانی

459/0- 33/0 

 23338 43/139 190 کارشناسی

 

 درسی غیر هایفعالیت به نیاز لحاظ از کاردانی و کارشناسی جویاندانش بین مقایسه -4جدول 
 یداریمعنسطح  zمقدار  مجموع رتبه رتبه میانگین شمار مقطع

 16464 51/151 112 کاردانی

93/1- 08/0 

 22433 40/133 190 کارشناسی
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 یابیبر رفتار اطالع رگذاریعوامل تاث یبررس یبرا
مرکز آموزش  یکاربرد یدانشگاه علم جویاندانش

 بستگیهماستان بوشهر از آزمون  یجهاد کشاورز
در  بستگیهم بیرمن استفاده شده است که ضرایاسپ

 نیب(، 4) شده است. با توجه به جدول انیب( 4) جدول
 ترینبیش هنماهارا ریکاوش و متغ یموتورها ریمتغ
مشاهده شد که در سطح  56/0معادل  بستگیهم
 ریغمت نیب بستگیهماست.  داریدرصد معن کی یآمار

 گاهیکاوش در جا یکاوش و موتورها یابرموتورها
 نیب بستگیهم ترینکم (.55/0معادل ) قرار دارد یبعد
 -03/0 زانیراهنماها و نوع اطالعات به م ریمتغ

 ردایمعن یسطح پنج درصد آمار درکه  دیمشاهده گرد
 نبود. 
 یمستقل و وابسته برا یرهایاس متغیتوجه به مق با

بر رفتار  رگذاریمشخص کردن سهم عوامل تأث
ز مرک یکاربرد یدانشگاه علم جویاندانش یابیاطالع

 لیاستان بوشهر از تحل یآموزش جهاد کشاورز
که با  ج نشان دادندیاستفاده شد. نتا یبیترت ونیرگرس

ز کمتر ا یخطار در سطح یاسكو ین که کایتوجه به ا
، استدار یمعن( Sig ،1658  =2=.000/0) ک درصدی

ب ل مناسیتحل یبرا یونیدهد که مدل رگرسینشان م
توانند یم یمستقل به خوب یرهایاست و متغ

ا توجه ن کنند. بییر وابسته را تبیمتغ یهایریرپذییتغ
ر یاسكو یدو آماره کا یدارینكه سطح معنیبه ا

، بود 05/0بزرگتر از ، انحرافر یاسكو یکا رسون ویپ
 جه گرفت که مدلیل نتیتحل یتوان براین میبنابرا
 (.10جدول ) دارد یبرازش مطلوب یونیرگرس
مستقل بر  یرهایمتغ تأثیر یظور بررسمن به

ن ییب تبیر وابسته از ضرایمتغ یریرپذییاحتمال تغ
( 2R= 53/0) ناگل کرک(، 2R=  51/0) لیکاکس و ف

برآورد  جیاستفاده شد. نتا( 2R= 32/0) و مک فادن
( 11) ق در جدولیمستقل تحق یرهایب متغیضرا

 توانیم(، 11) آورده شده است. با توجه به جدول
وع ن) مطرح شده ریهفت متغ نیگرفت که از ب جهینت

، زبان، یتخصص یهاداده گاهیپا، اطالعات
راهنماها و ، قالب اطالعات، کاوشیابرموتورها

( نوع اطالعات و راهنماها) دو عامل(، کاوش یموتورها
 یابیبر رفتار اطالع رگذاریدار تأثیبه عنوان عوامل معن

نوع اطالعات در سطح  رین متغی. بنابرادیمشخص گرد
ر راهنماها در سطح پنج درصد به یک درصد و متغی

 اثر یابیبر رفتار اطالعداری معنی صورت مثبت و
 گذارند.می

 گیرینتیجه و بحث
 تیکه اولو شودیم جهیپژوهش نت یهاافتهیاز 

به اطالعات مراجعه به  یدسترس وهیدر ش جویاندانش
 و یاانهیارتباطات را یبعد تیمرکز و اولو خانهکتاب

( 1386) با مطالعه مختارپور افتهی نیاست. ا نترنتیا
 یموضوع نهیکه در آن زم یمشورت با فرد"که 

 خوانیهم داندیم خستن تیرا در اولو "تخصص دارد
 مطابقت دارد.( 1383) با مطالعه بازوند یندارد ول

اطالعات توسط  یهدف از جستجو ترینچنین مهمهم
بوده  یدرس یهاها و پژوهشگزارش هیته جویاندانش

 یو اطالعات عموم یاست و هدف کسب اطالعات شغل
 هافتی نیقرار دارند. ا یبعد یهاتیدر اولو یو سرگرم

 یکه در بررس( 1383) یمونیل یطهماسب طالعهبا م
 جویاندانشو  یعلم ئتیه یاعضا یابیرفتار اطالع

 نیا به "یشهر سار یهادانشگاه ارشدیکارشناس
اطالعات در  یکه هدف جستجواست دهیرس جهینت
 به جویاندانشبوده و  نامهانیپا هیته جویاندانش نیب

 ،دارند ازین تاطالعا ریاز ساتر بیش یاطالعات درس
 .مطابقت دارد

 
 قالب اول تیاولو در جویان، دانشدر پژوهش حاضر

 رجهد ترینکم در وی چاپ منابع سپس، تالیجیدمنابع 
اند. این نموده انتخاب رای بصر وی سمع مواد تیاهم

ی بررس "عنوان با( 1385) یریبشیافته با تحقیق 
 سازمانی علم اتیهی اعضای اطالعاتی ازهاین

کند گیری مینتیجه که "یکشاورز آموزش و قاتیتحق
 را محققان ازین موردی اطالعات منابع ترینمهمکه 

 مطابقت، دهندمی لیتشك کتاب وی تخصص مجالت
 مطابقت دارد.( 2008) ریتهولی با مطالعه  .ندارد
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 های پژوهشبین مولفه بستگیهمانحراف معیار و ، میانگین -3جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

نوع 

 اطالعات

قالب 

 اطالعات

زبان 

 اطالعات
 راهنماها

موتورهای 

 کاوش

ابرموتورهای 

 کاوش

 گاهیپا

 هاداده

       1 48/0 33/2 نوع اطالعات

      1 33/0**  63/0 41/2 قالب اطالعات

     1 33/0**  33/0**  93/0 08/3 زبان اطالعات

    ns 01/0  **16/0 ns 09/0 1 91/0 81/3 راهنماها

 28/0**  34/0**  16/0**  64/0 36/3 کاوشموتورهای
 **

59/0 
1   

  1 56/0**  36/0**  18/0**  38/0**  24/0**  84/0 30/3 کاوشابرموتورهای

 هایپایگاه داده

 تخصصی
00/3 81/0  *13/0  **33/0  **19/0 

 **

28/0 
 **39/0  **53/0 1 

 .معناداری نیست %1و  5در سطح  ns %5معناداری در سطح *   %1** معناداری در سطح 

 
 یبرازش مدل رگرسیون ییكوینتایج آزمون ن -15جدول 

 2 P یدرجه آزاد آماره

 00/1 436/145 1589 رسونیپ
 00/1 648/252 1589 انحراف

 
 یابیعوامل بر رفتار اطالعتاثیرگذاری نتایج رگرسیون گام به گام برای تعیین سهم  -11جدول 

 Wald  P استاندارد یخطا برآورد متغیر

 00/0 39/6** 026/0 13/0 نوع اطالعات

 ns 59/1 21/0 163/0 32/0 قالب اطالعات

 ns 01/1 31/0 113/0 21/0 زبان اطالعات

 03/0 86/3* 125/0 29/0 راهنماها

 ns 24/2 13/0 140/0 28/0 کاوش یموتورها

 ns 93/2 04/0 190/0 28/0 کاوش یموتورهاابر 

 ns 23/1 26/0 069/0 23/0 یتخصص یهاگاه دادهیپا

 
نشان داد که اکثر  قیتحق جینتا چنینهم
دارند.  ازین یاطالعات را به زبان فارس جویاندانش
ساعت در  6تا  3 نیب نترنتیاز ا جویاندانشاغلب 

 یااستفاده از ابزاره ترینبیش. کنندیهفته استفاده م
 موتور کاوش، کیاستفاده از پست الكترون نترنتیا

google یو راهنما yahoo  .است 
 موانع انیم ازدر پژوهش حاضر مشخص شد که 

 زبان بایی آشنا عدم، اطالعات بهی دسترسی شخص
 هبی دسترس در مانع ترینمهم عنوان بهی سیانگل

، موانع انیم ازچنین هم است. شده شناخته اطالعات

 هب مرکز خانهکتاب در موجودی اطالعات منابع کمبود
 هشناخت اطالعات بهی دسترس در مانع ترینمهم عنوان
 اطالعات ادیز حجم، ییمحتوا موانع انیم از. است شده

 بهی دسترس در مهم مانع عنوان به شدهی ابیباز
 .است شده شناخته ازین مورد اطالعات

 مقطع جویاندانش اطالعاتی نیازهای مقایسه
 جویاندانش بین که ددا نشان کارشناسی و کاردانی

 به نیازمقطع کاردانی و کارشناسی از لحاظ 
داری پنج درصد معنی سطح در درسیهای فعالیت
مقایسه  نتایجچنین هم ندارد. وجود داریمعن تفاوت
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 به ازین لحاظ از یکاردان و یکارشناس جویاندانش
 وجودی داریمعننیز اختالف  یدرس ریغ هایتیفعال

  .ندارد
 ادشنهیپ پژوهش از آمده بدست جینتا به توجه با

ی برگزار و الزمهای آموزش ارائهکه  شودمی
 تیتقو منظور به جویاندانشی برای آموزشهای کارگاه
 رفعی برا الزمهای ییتوانا کسبویابی اطالع رفتار

 ها منظور گردد.ریزیی در برنامهاطالعاتی ازهاین

 یگزارسپاس
 و یمادهای تیحما از استفاده با پژوهش نیا
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز یمعنو

 یهمكار از بنابراین، شده انجام بوشهر استان طبیعی
 گرپژوهش با که یانیجوشدان و مرکز مسئولین

 .دشومی یقدردان، داشتند یهمكار
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Abstract 
Since the mission of each information system is to accelerate the use of information by users, 

hence, knowing users, their needs, and the ways in which they use information is essential and 

the provision of information resources, regardless of the information needs of learners, will result 

in the loss of human resources, budget and other facilities. Therefore, the research was conducted 

to investigate the information needs and information seeking behavior of students of Applied 

Scientific Training Center of Jihad-e-Agriculture in Bushehr province. The research method was 

survey and using a questionnaire. In this study, content validity method was used for validity and 

Cronbach's alpha coefficient was used for measuring reliability. The statistical population of this 

study included students of that center during the first semester of academic year 2014-15 (N = 

314). After removal of incomplete questionnaires, 282 items of the questionnaire were used for 

final analysis. The research findings showed that students' motivation was the most to seek 

information, prepare reports and study research. The most important source of information was 

the need for specialized literature introduced by the professors. Most students use the Internet 

between 3 and 6 hours a week, which is the most widely used e-mail, search engine such as 

Google and specialized databases for learning. The most important barriers to accessing the 

community are English language abilities, lack of resources in the library and a large amount of 

information retrieved. According to the results of the research, providing the necessary training 

and holding workshops for students in order to strengthen the information seeking behavior and 

the ability to meet the information needs is suggested. 

 

Index Terms: information system, information requirements, information seeking behavior, 

barriers to access information. 
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