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روش . باشـد  هدف از این پژوهش بررسی نیازهاي اطالعاتی و رفتار اطالع یابی پژوهشگران فناوري نانو مـی  :چکیده

که روایایی آن به شیوه روایی محتوا بر  اي گردآوري شد نامه ها، از طریق پرسش هتحقیق توصیفی پیمایشی است و داد
جامعـه   .یید شدأت) =spss )914/0αنظر و پایایی آن از طریق محاسبه آلفاي کرانباخ با نرافزار  اساس نظر افراد صاحب

نفـر از طریـق جـدول     291هـا  باشـند؛ کـه از میـان آن    نفر از پژوهشگران در سطح کشـور مـی   1225مورد مطالعه شامل 
 243، )عـدد  500( هـاي توزیـع شـده    نامـه  از مجمـوع پرسـش  . اي انتخـاب شـدند   کرجسی و مورگان بـه روش خوشـه  

و نرم افـزار اکسـل    SPSSبراي تحلیل آماري از نرم افزار . درصد جامعه نمونه برگشت داده شد 84نامه معادل  پرسش
درصـد پژوهشـگران از مقـاالت     7/69اطالعـات،   د که در بین منابع رسـمی ده هاي پژوهش نشان می یافته. استفاده شد

شکل مطلوب . کنند ها کم استفاده می درصد آنها از مجالت الکترونیکی بسیار زیاد و از کتابشناسی 8/58بسیار زیاد، و 
روز  هاي تحقیقاتی و به حانگیزه آنها در استفاده از اطالعات انجام طر. باشد اطالعات پژوهشگران منابع الکترونیکی می

دسـت آوردن اطالعـات علمـی     هبراي ب. باشد زبان منابع مورد نیاز آنها انگلیسی می. باشد کردن اطالعات تخصصی می
ترین موانع دستیابی به منـابع از نظـر پژوهشـگران فنـاوري نـانو عـدم        از مهم. کنند بیشتر به مراکز دانشگاهی مراجعه می

  .باشد دهی اینترنتی می ز مربوطه و مناسب نبودن سرویساشتراك منابع توسط مراک
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  مقدمه
ل مهم تمدن بشري یاطالعات و استفاده از آن در تحقیق و پیشرفت دانش همواره یکی از مسا

نابع اطالعاتی در دنیا و تولید حجم عظیمی از اطالعات گوناگون با گسترش م. شمار آمده است به
گیرند در توانایی  اهمیت است که افرادي که در نهایت از آن اطالعات بهره می داراياین نکته 

ند بلکه به رندانیاز پرداختن به اطالعات دچار محدودیت هستند و آنها به اطالعات فراوان 
بدیهی است که اطالعات باید با نیازهاي خاص و متغیر کاربران . رنداطالعات دقیق و مناسب نیاز دا

از آنجا که یکی از اهداف تولید و انتشار اطالعات تأمین نیازهاي اطالعاتی . مطابقت داشته باشد
تواند در شناخت نیازها و رفع مشکالت آنها در  کاربران است، کسب اطالعات درباره آنها می

یابی کاربران، مراکز  با بررسی نیازهاي اطالعاتی و رفتار اطالع. قع شودجستجوي اطالعات موثر وا
ثر و بهینه اطالعات مورد نیاز را در اختیار پژوهشگران قرار داده و ؤطور م توانند به اطالع رسانی می

توان گفت که نخستین اصل در  بنابراین می. از این طریق به انجام تحقیق و پژوهش کمک کنند
یابی  یا شناسایی دقیق نیازهاي اطالعاتی و رفتار اطالع "نیازسنجی اطالعات"رسانی  عفرایند اطال

 .)1387بشیري،( رسانی است کاربران است؛ که یکی از وظایف خطیر حوزه کتابداري و اطالع
توان اطالعات مناسب و  نیازسنجی اطالعات یعنی کاربرد الگوها و فنونی که به کمک آنها می

بابایی، ( ریزي کرد درستی برنامه مین آنها بهأیا گروه را شناسایی و براي تهیه و ت مورد نیاز فرد
1386(.  

با توجه به رشد علوم و  1960آغاز شد و از اواخر دهه  1920بررسی نیازهاي اطالعاتی از دهه      
 1971مجموعه انتشارات در حوزه مطالعات نیازهاي اطالعاتی از . آوري سرعت بیشتري گرفت فن

المللی در آمده  صورت یک پدیده بین کنندگان به مند استفاده دهد که مطالعات نظام به بعد نشان می
 "بررسی نیازهاي اطالعاتی محققان علوم اجتماعی"تحقیقی با عنوان ) 1971(1موریس الین .است

هاي گوناگون  رشته ن استفاده از منابع اطالعاتی دردر میزا: نتایج حاصل نشان داد کهانجام داد و 
دانان ها و اقتصاد نامه نی که روانشناسان بیشتر از چکیدهعلوم اجتماعی اختالف وجود دارد به این مع

و . شود منابع رسمی اطالعاتی بیشتر از منابع دیگر استفاده می .کنند ها استفاده می بیشتر از روزنامه
یم وابسته به قطور مست اطالعات بهمجراهاي غیر رسمی . ترین منبع، کتاب و مجالت علمی است مهم

استفاده از منابع رسمی است و گفتگو با افراد و مشورت با همکاران براي دستیابی به اطالعات مفید 
کنار خود کمک به  رسانی را در محققان علوم اجتماعی، وجود کارشناس اطالع. دانسته شده است

                                                        
1- Morise Line 



  
119  یابی پژوهشگران فناوري نانو اطالع بررسی نیازهاي اطالعاتی و رفتار

به مقایسه نیازهاي اطالعاتی ) 1973(ا استکلتونه در ادامه پژوهش. اند رفع نیازهاي اطالعاتی دانسته
ها حاکی از آن  پرداخت، یافته 1971سیزده تحقیق در زمینه علوم با مطالعات انجام شده الین در 

اند و دانشمندان علوم  بود که دانشمندان علوم براي علوم جدید از مجالت بیشتر استفاده کرده
 1ویلسون. اند هاي فردي بیشتر استفاده کرده ها و توصیه نامه ایهها، نم نامه اجتماعی از استنادها، چکیده

مورد پژوهش  ي وي جامعهرا بررسی کرد؛ نیازهاي اطالعاتی کارمندان خدمات اجتماعی ) 1979(
 کردتقسیم کرد و مشاهده  )الن، کارمندان، سرپرستان، مددکاران، متخصصانئومس(را به پنج گروه 

در ) 1989(بیچلر و وارد .ها وجود دارد وع اطالعات مورد  نیاز گروهداري بین ن تفاوت معنی: که
شناسان و مشکالت آنان در بازیابی اطالعات  یابی زمین پژوهش خود به بررسی رفتار اطالع

ترین منابع رسمی  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نشریات ادواري و پس از آن کتاب از مهم
هاي غیر رسمی به ارتباط با همکاران و  ترین روش ند و از مهمآی شمار می کسب اطالعات به

بررسی نیازهاي " در تحقیقی با عنوان )1976( 2ساگامزواران .شرکت در جلسات اشاره شده است
نشان داد که  نوع اطالعات مورد نیاز متخصصان علوم  "اطالعاتی متخصصان علوم صنایع غذایی

غذایی با نوع اطالعاتی که متحصصان علوم صنایع غذایی  صنایع در مراکز پژوهشی تولیدي مواد
عبارت دیگر نوع اطالعات  به. کار هستند متفاوت است در مراکز آموزشی و پژوهشی مشغول به

در ) 2005(فرانسیس .مورد نیاز متخصصان علوم صنایع غذایی با نوع فعالیت آنها مرتبط است
ن علوم اجتماعی دانشگاه سنت آگوستین توباگو یابی متخصصا پژوهش خود در مورد رفتار اطالع

ترین منبع  به این نتیجه رسید که کتاب مهمترین منبع براي تدریس، و مجالت تخصصی مهم
همچنین روش دستیابی الکترونیکی بیشتر از دسترسی به . شود اطالعاتی براي تحقیق محسوب می
متن کامل مقاالت مندرج در مجالت عدم دسترسی به . گیرد منابع چاپی مورد استفاده قرار می

مین أترین مشکالت در ت عنوان مهم تخصصی و کمبود منابع اطالعاتی در کتابخانه این دانشگاه به
  .نیازهاي اطالعاتی متخصصان ذکر شده است

ترین  که مهم. گردد اما در ایران سابقه بررسی نیازهاي اطالعاتی به دو دهه اخیر باز می     
  :بط عبارتند ازهاي مرت پژوهش

بررسی نیازهاي اطالعاتی متخصصان "در نتایج حاصل از تحقیق خود با عنوان ) 1371(معصومی
تفاوت نوع شغل و زمینه :  که نشان داد "ه الگوي مناسب جهت رفع نیاز آنهایعلوم دارویی و ارا

ابع اطالعاتی با توجه شود و استفاده از انواع من فعالیت، باعث ایجاد تفاوت در نیازهاي اطالعاتی می

                                                        
1- Wilson   2- Sagamesawaran  
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بررسی نیازهاي اطالعاتی "پژوهش خود را با عنوان )  1378(مکی زاده تفتی .  به نیاز متفاوت است
ترین منبع  ه داد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهمیارا "اساتید محقق در دانشگاه شیراز

ترین انگیزه  مهم .کتاب است مورد استفاده محققان مجالت خارجی و داخلی و در مرحله بعد
 .آوردن اطالعات در زمینه تحقیق و تدریس بیان گردیده است دست هجستجوي اطالعات ب

سنجش نیازهاي اطالعاتی محققان مراکز تحقیقات منابع  "در پژوهش خود با عنوان ) 1380(بشیري
ابع اطالعاتی مورد نیاز به این نتیجه رسید که از میان من "طبیعی و امور دام وزارت جهاد کشاورزي

. گیرد هاي اطالعاتی و اینترنت بیشتر مورد استفاده قرار می کتاب، نشریات ادواري و مجالت، بانک
اطالعات جهت امر تحقیق و روزآمدسازي . ترین اطالعات مورد نیاز به زبان انگلیسی است بیش

یابی  طالعه رفتار اطالعم"در پژوهش خود با عنوان ) 1382( ادهمی .رود کار می اطالعات به
به این نتیجه رسید که محققان بیشتر از مجالت  "پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در استفاده از اینترنت

کنند، اکثر پژوهشگران براي دریافت اطالعات علمی از پست  و مقاالت الکترونیکی استفاده می
ستیابی به اینترنت در ترافیک ترین مشکالت پژوهشگران در د عمده. کنند الکترونیکی استفاده می

افزار و کمبود امکانات  افزار و نرم عدم کیفیت سخت ،شبکه، نامناسب بودن خطوط ارتباطی
از نظر پژوهشگران نقش کمک کارشناسان کتابخانه  .افزاري بوده است افزاري و نرم سخت
لیه پژوهشگران در اهداف او .باشد رسانی در جستجوي بهینه اطالعات از اینترنت ضعیف می اطالع

 . است هاي در دست انجام آوري اطالعات براي پروژه جستجوي اطالعات از اینترنت، جمع
بررسی نیازهاي اطالعاتی مدیران و کارشناسان "در پژوهش خود با عنوان ) 1383( آذرنگ و عینی

 به این نتیجه رسیدند که "ریزي آموزش وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه
کار  منظور روزآمدکردن اطالعات تخصصی و انجام امور جاري به اطالعات مورد نیاز بیشتر به

. کنند درصد از جامعه از اینترنت و بیشتر از موتورهاي جستجو استفاده می 7/41. رود می
یابی دانشجویان دکتري دانشکده  بررسی رفتار اطالع"در پژوهش خود با عنوان ) 1386(اسالمی

 100به این نتیجه رسید که  "دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی جغرافیاي
. کنند هاي الکترونیکی و موتورهاي جستجو استفاده می درصد جامعه از پست الکترونیکی، پایگاه

ترین  مهم. هاي پژوهشی است ترین هدف در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی، فعالیت مهم
ترین مشکل در استفاده از منابع الکترونیکی  مهم. باشد نبع مورد استفاده مجالت الکترونیکی میم

در پژوهش خود با عنوان ) 1387( بشیري. ین بودن سرعت اینترنت استیترافیک شبکه و پا
ت سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي به این نتیجه رسید أبررسی نیازهاي اطالعاتی اعضاي هی"
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ترین منابع اطالعاتی مورد نیاز محققان را مجالت تخصصی، اینترنت و کتاب تشکیل  که مهم
ت علمی نشان داد که مطالعه و پژوهش، أموارد استفاده از اطالعات توسط اعضاي هی. دهند می

. هاي تحقیقاتی و روزآمدسازي اطالعات تخصصی داراي بیشترین فراوانی هستند انجام طرح
 .اند ترین اطالعات مورد استفاده خود را منابع انگلیسی ذکر کرده نها بیشدرصد از آ 98همچنین 

دهد که عوامل مختلفی مانند  یابی در ایران و جهان نشان می مطالعه نیازهاي اطالعاتی و رفتار اطالع
ثیر أبر نیازهاي اطالعاتی ت... زمینه فعالیت، سابقه، تخصص و نوع اطالعات مورد استفاده و 

هاي فردي افراد  باشد؛ عالوه بر آن ویژگی این عوامل ثابت نبوده و در حال تحول می .گذارد می
اي باید جداگانه مورد بررسی  هم یکسان نبوده، در نتیجه نیازهاي اطالعاتی بار هر محیط و جامعه

  .کار گرفته شود قرار گیرد، تا نتایج آن به نحو مطلوبی به
هاي  در حوزه(هاي بشري است که کاربردهاي گوناگون آن  ناوريترین ف فناوري نانو از پیشرفته     

مختلف مثل غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیو تکنولوژي، الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل 
تواند جهان آینده را متحول  می) و نقل، انرژي، محیط زیست، مهندسی مواد، هواوفضا و امنیت ملی

، حقوقی آن این فناوري را هاي اجتماعی، سیاسی صه به همراه پیامدکاربردهاي وسیع این عر .نماید
و براي اینکه هر کشوري بخواهد تولید کننده . دار مطرح کرده است عنوان یک فناوري اولویت به

ط را براي برسانی مرت در زمینه نانو باشد باید نظام اطالع و در نهایت تولید کننده دانش اطالعات
در مرحله اول براي ایجاد زیر ساخت اطالعاتی در زمینه  وخود ایجاد کند استفاده پژوهشگران 

ثر بازیابی اطالعات ؤهاي م و روش فناوري نانو در کشور ابتدا باید نیازهاي اطالعاتی پژوهشگران
    .شناسایی شود زمینهاین  در

ژوهشگران فناوري گونه اطالعات مدون و دقیقی درباره نیازهاي اطالعاتی پ در حال حاضر هیچ     
نانو موجود نیست، لذا این پژوهش در صدد است تا با بررسی و شناسایی نیازهاي اطالعاتی و رفتار 

ثر در رفع این نیازها را تعیین و تبیین نموده و ؤیابی این پژوهشگران، عوامل و راه کارهاي م اطالع
پیشنهادات الزم را در جهت ضمن شناسایی موانع و مشکالت در راه دسترسی به اطالعات علمی، 

این پژوهش فرضیه ندارد؛ . ه نمایدیرسانی در این زمینه ارا توسعه و بهبود خدمات اطالع
  :هاي اساس این پژوهش عبارتند از پرسش

 پژوهشگران به کدام دسته از منابع اطالعاتی بیشتر نیاز دارند؟

 کنند؟ پژوهشگران اطالعات را براي چه منظوري دریافت می

 هاي دستیابی پژوهشگران به منابع اطالعاتی چیست؟ راه
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 سازد؟ آیا منابع در دسترس نیازهاي اطالعاتی آنها را مرتفع می

 زبان خارجی منابع مورد استفاده پژوهشگران چیست؟

  موانع دستیابی به منابع اطالعاتی کدام است؟
  

  روش
  .پیمایشی است از نوع توصیفیروش تحقیق در این پژوهش 

  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه

. نفر از پژوهشگران فناوري نانو در سراسر کشور 1225در این پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارتند از 
ها،  در این پژوهش به علت اینکه کاربران اطالعات علمی فناوري نانو در سطح کشور، در دانشگاه

اي  گیري خوشه وصی پراکنده بودند از نمونهمراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی، آزمایشگاهی و خص
دسته فوق دکتري، دکتري تخصصی، دکتري،  5که در مرحله اول همه کاربران به . استفاده شد

  . کارشناسی ارشد و کارشناسی تقسیم شدند
جدول تعیین میزان نمونه از روي ( 1حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان در مرحله دوم     

نفر  291بر اساس جدول مورد نظر، جامعه نمونه، . استفاده شده است) ورد مطالعهاندازه جامعه م
نفر  300نامه الکترونیکی کاربران براي  و پرسش. تعداد نمونه براي هر دسته محاسبه شد .تعیین شد

که . نفر ارسال شد 200نامه چاپی نیز براي  و پرسش. از آنها از طریق پست الکترونیکی ارسال شد
  .دادند درصد جامعه نمونه را تشکیل می 84ها پاسخ دادند که  نامه نفر به پرسش 243موع در مج

  
  ابزار پژوهش

ابزار . اي استفاده شده است در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش میدانی و کتابخانه
ال ؤس 3و  ال بستهؤس 15اي با  نامه پرسش. باشد نامه می گردآوري اطالعات شامل مشاهده و پرسش

نامه هم از نوع الکترونیکی و هم از نوع چاپی ایجاد شد؛  باز طرح گردید؛ که این پرسش
هاي چاپی  نامه پرسش. نامه الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی براي کاربران ارسال شد پرسش

هایی  ها جاي الزم براي جواب الؤالزم به ذکر است که زیر س.  نیز به آدرس کاربران ارسال شد
هاي مورد نظر  نامه ذکر نشده بود گذاشته شد تا  کاربران بتوانند؛ جواب هاي پرسش که در گزینه

                                                        
1- Krejcie and Morgan  
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 نامه از طریق محاسبه آلفاي کرانباخ پایایی پرسش. نامه نبود بنویسند هاي پاسخ خود را که در گزینه

914/0=α ین حوزه و مصاحبه با و روایی آن نیز از طریق مشاوره با چند تن از افراد صاحبنظر در ا
تجزیه و تحلیل آماري از  .توسعه فناوري نانو، محاسبه شد ن فناوري نانو در ستاد ویژهامتخصص

 ه نمودارهاي ستونی و جداول آماريئبا ارا Excelو نرم افزار   SPSSطریق نرم افزار آماري
  .انجام گرفت

  
  ها یافته

  مشخصات جمعیتی پژوهشگران فناوري نانو :1جدول
  درصد فراوانی  فراوانی  توصیفگرها  شخصات جمعیتیم

 2/29 71  زن  جنسیت
 8/70 172  مرد

  تحصیالت

 9/2 7  فوق دکتري
 2/44 107  دکتري تخصصی
 1/2 5  دکتري عمومی
 3/41 100  کارشناسی ارشد

 5/9 23  کارشناسی

  سن
  

25-30  169 5/69 
31-35  24 9/9 
36-40  12 9/4 

 2/15 37  به باال 40

  تجربه در فناوري نانو

 9/9 24  سال1کمتر از 
 0/14 34  سال1-2
 6/22 55  سال 2-3

 7/52 128  سال 3بیشتر از 
  

 را آنها از% 8/70 و زنان را دهندگان پاسخ از% 2/29 ،دهد نشان می 1که آمار جدول  همچنان     
 به نانو فناوري حوزه در یشترب مردان که است موضوع این دهنده نشان که. دهند می تشکیل مردان
  .اند پرداخته پژوهش و تحقیق

 دکتري مدرك داراي آنها درصد 44 که است آن بیانگر جدول در مندرج درصدهاي     
 مدرك داراي درصد 5/9 ارشد، کارشناسی تحصیلی مدرك داراي آنها درصد 41 و تخصصی،

 عمومی دکتري مدرك ارايد درصد 1/2 و دکتري فوق مدرك داراي درصد 9/2 کارشناسی،
 درصد 2/15 و سال 25-30 بین نانو فناوري پژوهشگران جامعه از درصد 5/69 همچنین. باشند می

. دارند سن سال 36-40 بین آنها درصد 9/4 و 31-35 بین آنها درصد 9/9 سال، 40 از باالتر آنها
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 در کردن کار به تر جوان نپژوهشگرا ،حوزه این بودن جدید به توجه با که است آن دهنده نشان که
 حوزه این در سال 3 از بیشتر نانو فناوري پژوهشگران از درصد 7/52. دارند عالقه بیشتر حوزه این

 درصد 14 سال، 3 تا 2 بین پژوهشگران از درصد 6/22. هستند آشنا حوزه این با و کنند می فعالیت
  .کنند می فعالیت زمینه این در سال یک از کمتر آنها درصد 9/9 و سال 2 تا 1 بین آنها

  پژوهشگران به کدام دسته از منابع اطالعاتی بیشتر نیاز دارند؟: ال اولؤس
  

  توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده از منابع رسمی اطالعات توسط پژوهشگران :2جدول 
  میانه  اصالً  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  منابع رسمی اطالعات

  3  15  78  87  42  16  فراوانی  کتب چاپی
  3/6  8/32  6/36  6/17  7/6  درصد  متوسط

  4  7  36  57  89  53  فراوانی  کتب الکترونیکی
  9/2  9/14  6/23  8/36  9/21  درصد  زیاد

  3  20  69  71  40  36  فراوانی  مجالت چاپی
  5/8  2/29  1/30  9/16  3/15  درصد  متوسط

  5  4  13  34  47  140  فراوانی  مجالت الکترونیکی
  7/1  5/5  3/14  7/19  8/58  درصد  بسیار زیاد

  3  20  71  87  43  18  فراوانی  پایان نامه
  4/8  7/29  4/36  18  5/7  درصد  متوسط

  5  4  11  16  42  168  فراوانی  مقاالت
  7/1  6/4  6/6  4/17  7/69  درصد  بسیار زیاد

  2  74  86  53  10  8  فراوانی  کتابشناسی
  32  2/37  9/22  3/4  5/3  درصد  کم

  2  41  77  55  41  20  فراوانی  چکیده نامه و نمایه نامه
  5/17  9/32  5/23  5/17  5/8  درصد  کم

  آمارنامه وگزارشات
  علمی و فنی

  2  45  86  54  34  14  فراوانی
  3/19  9/36  2/23  6/14  6  درصد  کم

منابع دیداري و 
  شنیداري

  3  31  82  73  39  12  فراوانی
  1/13  6/34  8/30  5/16  1/5  درصد  متوسط

  2  49  80  62  32  12  فراوانی  استانداردها
  20  34  4/26  6/13  1/5  درصد  کم

  2  60  80  48  30  19  فراوانی  پروانه ثبت اختراع
  3/25  8/33  3/20  7/12  8  درصد  کم

هاي  ها و پایگاه بانک
  اطالعاتی

  4  10  23  24  72  78  فراوانی
  2/4  7/9  8/22  4/30  9/32  درصد  زیاد

راکز هاي م وب سایت
  هاي تخصصی و انجمن

  3  10  42  64  67  54  فراوانی
  2/4  7/17  27  3/28  8/22  درصد  متوسط

  
ترین منبع اطالعاتی  آید، در بین منابع رسمی اطالعات، مهم بر می 2که از آمار جدول  همچنان     

 4/17اد؛ درصد پژوهشگران بسیار زی 7/69که . باشد مورد نیاز پژوهشگران فناوري نانو مقاالت می
درصد از  7/1کنند و  آنها کم استفاده می درصد 6/4درصد آنها، متوسط؛  6/6درصد آنها، زیاد؛ 
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گیرد  که خیلی کم مورد استفاده قرار می یمنبع ،کنند از مقاالت استفاده نمی آنها اصالً
درصد  9/22درصد آنها زیاد،  3/4درصد پژوهشگران بسیار زیاد،  5/3باشد که  ها می کتابشناسی

. کنند ها استفاده نمی از کتابشناسی درصد آنها اصالً 32کنند و  ها استفاده می آنها کم از کتابشناسی
شدن تفاوت  باشد، براي مقایسه میزان استفاده منابع و مشخص اي می ها رتبه که داده ییاز آنجا

ت و مجالت الکترونیکی طور خالصه، مقاال به. استفاده در منابع مختلف از مقیاس میانه استفاده شد
هاي مراکز و  هاي اطالعاتی، زیاد؛ وب سایت ها و پایگاه بسیار زیاد؛ کتب الکترونیکی و بانک

طور  ها، کتب چاپی، منابع دیداري و شنیداري، به هاي تخصصی، مجالت چاپی، پایان نامه انجمن
ها و گزارشات علمی و فنی،  ارنامههاي ثبت اختراع، آم ها، پروانه نامه ها و نمایه متوسط؛ چکیده نامه

 .گیرند ها کم مورد استفاده قرار می استانداردها و کتابشناسی

  کنند؟ پژوهشگران اطالعات را براي چه منظوري دریافت می: ال دومؤس
  

  توزیع فراوانی و درصد فراوانی انگیزه پژوهشگران در جستجوي اطالعات :3جدول 
هدف و انگیزه جستجوي 

  اطالعات
لویاو

  ت
  اول

  اولویت
  دوم

  اولویت
  سوم

  اولویت
  چهارم

  اولویت
  پنجم

  اولویت
  ششم

  اولویت
  میانه  هفتم

لیف أترجمه و ت
  کتاب

  6  84  28  22  25  21  18  10  فراوانی
  4/40  5/13  6/10  12  1/10  7/8  8/4  درصد  اولویت ششم

هاي  انجام طرح
  تحقیقاتی

  1  8  5  6  12  8  36  158  فراوانی
  4/3  1/2  6/2  2/5  4/3  5/15  8/67  درصد  اولویت اول

روز کردن  به
  تخصصی اطالعات

  2  9  14  13  24  32  60  78  فراوانی
  9/3  1/6  7/5  4/10  9/13  1/26  9/33  درصد  اولویت دوم

  4  15  21  41  54  44  23  17  فراوانی  ه به سمیناریارا
  7  8/9  1/19  1/25  5/20  7/10  9/7  درصد  چهارم اولویت

انتشار در مجالت 
  اخلید

  5  30  50  41  30  30  19  15  فراوانی
  14  3/23  1/19  14  14  8/8  7  درصد  یت پنجمواول

انتشار در مجالت 
  خارجی

  3  21  19  15  23  33  42  68  فراوانی
  5/9  6/8  8/6  4/10  9/14  19  8/30  درصد  اولویت سوم

پژوهش و 
  تدریس

  3  17  27  23  23  33  39  56  فراوانی
  8/7  4/12  6/10  6/10  1/15  9/17  7/25  درصد  لویت سوموا

  
. جستجوي اطالعات متفاوت بود براي، اهداف و انگیزه پژوهشگران 3 هاي جدول طبق داده     

درصد  8/67کنیم،  که مشاهده می هاي تحقیقاتی در اولویت اول قرار دارد، چنان انجام طرح
را در اولویت دوم،  نها، آندرصد آ 5/15هاي تحقیقاتی را در اولویت اول،  پژوهشگران انجام طرح

 6/2را در اولویت چهارم،  درصد آنها، آن 2/5را در اولویت سوم،  درصد پژوهشگران آن 4/3
را در  آن 4/3را دراولویت ششم و  درصد آنها، آن 1/2را در اولویت پنجم،  پژوهشگران، آن
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لیف کتاب در اولویت أو تترجمه . اند اولویت هفتم انگیزه و هدف استفاده از اطالعات عنوان کرده
درصد پژوهشگران ترجمه و  8/4بینیم،  که می آخر اهداف استفاده از اطالعات قرار دارد چنان

درصد پژوهشگران 1/10را در اولویت دوم،  درصد آنها، آن 7/8لیف کتاب را در اولویت اول، أت
را در  وهشگران، آنپژ 6/10را در اولویت چهارم،  درصد آنها، آن 12را در اولویت سوم،  آن

را در اولویت هفتم انگیزه و  آن 4/40اولویت ششم و  را در درصد آنها، آن 5/13اولویت پنجم، 
  . اند هدف استفاده از اطالعات عنوان کرده

هاي تحقیقاتی  انجام طرح. ها براي مقایسه سریع از میانه استفاده شد اي بودن داده با توجه به رتبه     
روزکردن اطالعات تخصصی در اولویت دوم، انتشار در مجالت خارجی و  به در اولویت اول،

ه به سمینار در اولویت چهارم، انتشار در مجالت داخلی در یپژوهش و تدریس در اولویت سوم، ارا
هاي استفاده از اطالعات  لیف کتاب در اولویت ششم اهداف و انگیزهأاولویت پنجم و ترجمه و ت

 .هستند

  هاي دستیابی پژوهشگران به منابع اطالعاتی چیست؟ هرا: ال سومؤس
  

  رسانی توزیع فراوانی و درصد فراوانی در استفاده از مراکز مختلف اطالع : 4جدول 
ها و مراکز  استفاده از کتابخانه

  میانه  اصالً  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  رسانی اطالع

  5  7  12  36  59  119  فراوانی  مراکز دانشگاهی
  3  2/5  5/15  3/25  1/51  درصد  دبسیار زیا

  4  11  35  63  57  64  فراوانی  مراکز پژوهشی
  8/4  2/15  4/27  8/24  8/27  درصد  زیاد

  3  37  58  50  43  43  فراوانی  مراکز آزمایشگاهی
  16  1/25  6/21  6/18  6/18  درصد  متوسط

  2  78  77  43  21  11  فراوانی  مراکز صنعتی
  9/33  5/33  7/18  1/9  8/4  درصد  کم

  
، پژوهشگران جهت دستیابی به اطالعات مورد نظر خود بیشتر به 4 باتوجه به اطالعات جدول     

 1/51کنیم،  که مشاهده می همچنان. کنند مراکز دانشگاهی و خیلی کم به مراکز صنعتی مراجعه می
درصد  2/5درصد آنها درحد متوسط، 5/15درصد آنها زیاد،  3/25درصد پژوهشگران بسیار زیاد، 

درصد آنها  3کنند و  گاهی مراجعه میآنها کم، جهت رفع نیازهاي اطالعاتی خود به مراکز دانش
درصد آنها  1/9درصد پژوهشگران بسیار زیاد،  8/4. کنند اصال به مراکز دانشگاهی مراجعه نمی

به درصد آنها کم، جهت رفع نیازهاي اطالعاتی خود  5/33درصد آنها درحد متوسط،  7/18زیاد، 
 طور به. کنند به مراکزصنعتی مراجعه نمی درصد آنها اصالً 9/33کنند و  مراکز صنعتی مراجعه می
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خالصه پژوهشگران از مراکز دانشگاهی بسیار زیاد، از مراکز پژوهشی زیاد، از مراکز آزمایشگاهی 
  .کنند می دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود استفاده برايدر حد متوسط و از مراکز صنعتی کم 

  سازد؟ نیازهاي اطالعاتی آنها را مرتفع می ،آیا منابع در دسترس: سؤال چهارم
 

ثیر اطالعات در دسترس پژوهشگران در رفع نیازهاي أتتوزیع فراوانی و درصد فراونی میزان  :5جدول 
  اطالعاتی آنها

 درصد فراوانی درصد فراوانی  میزان رفع نیازهاي اطالعاتی
 3/4 1/4 10 کم

 9/27 7/26  65  متوسط
 3/43 6/41 101 زیاد

 5/24 5/23 57 بسیار زیاد
 0/100 9/95 233 جمع

   1/4 10 بدون پاسخ
   0/100 243 جمع

  
، اطالعات در دسترس پژوهشگران تا حد قابل قبولی نیازهاي اطالعاتی 5هاي جدول  مطابق داده     

با استفاده از اطالعات در دسترس موجود  کنیم، که مشاهده می کند، چنان آنها را برطرف می
درصد از آنها در حد متوسط،  9/27درصد پژوهشگران در حد کم، نیازهاي  3/4نیازهاي اطالعاتی 

درصد پژوهشگران فناوري نانو در حد  5/24درصد آنها زیاد و نیازهاي اطالعاتی  3/43نیازهاي 
 .شود بسیار زیاد برطرف می

  نابع مورد استفاده پژوهشگران چیست؟زبان خارجی م: ال پنجمؤس
  

  توزیع فراوانی و درصد فراوانی اولویت زبانی اطالعات در دسترس پژوهشگران :6جدول

اولویت   زبان منابع اطالعاتی مورد استفاده
  اول

  اولویت
  دوم

  اولویت
  سوم

  اولویت
  چهارم

  اولویت
  میانه  پنجم

  3  45  26  13  97  26  فراوانی  فارسی
  7/21  6/12  3/6  9/46  6/12  صددر  اولویت سوم

  1  13  1  0  18  207  فراوانی  انگلیسی
  4/5  4/0  0  5/7  6/86  درصد  اولویت اول

  5  67  15  23  5  10  فراوانی  فرانسه
  8/55  5/12  2/19  2/4  3/8  درصد  اولویت پنجم

  5  69  23  18  4  10  فراوانی  آلمانی
  6/55  5/18  5/4  2/3  1/8  درصد  اولویت پنجم

  5  96  5  4  1  10  فراوانی  ها انسایر زب
  8/82  3/4  4/3  9/0  6/8  درصد  اولویت پنجم
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. ، منابع اطالعاتی مورد نیاز پژوهشگران بیشتر به زبان انگلیسی است6با توجه به ارقام جدول      
درصد آنها در اولویت  5/7درصد پژوهشگران در اولویت اول،  6/86کنیم،  که مشاهده می چنان

ها هم خیلی کم  منابع سایر زبان. هاي بعدي به منابع انگلیسی زبان نیاز دارند در اولویتدوم و بقیه 
طور خالصه، منابع انگلیسی اولویت اول، منابع فارسی زبان  به. مورد استفاده پژوهشگران است

ها در اولویت آخر را در رفع نیازهاي  اولویت سوم و منابع فرانسه، آلمانی زبان و سایر زبان
 .العاتی پژوهشگران فناوري نانو دارنداط

  موانع دستیابی به منابع اطالعاتی کدام است؟: ال ششمؤس
  :عوامل عدم استفاده مطلوب اطالعات علمی به شرح زیر است 1با توجه به نمودار      

هاي  عدم اشتراك مجالت، مقاالت، کتب و گزارشات از طریق پایگاه :عامل اول
 ،ربوطهاطالعاتی توسط مراکز م

 ،دهی اینترنتی و سرعت کم اینترنت و ترافیک شبکه مناسب نبودن سرویس :دومعامل 
اي و تمرکز منابع اطالعاتی در چند دانشگاه یا مرکز  کمبود امکانات کتابخانه :مسوعامل 

  ،پژوهشی خاص و عدم دستیابی به اصل مدرك یا متن
شگران که منجر به دوباره عدم به اشتراك گذاشتن منابع توسط پژوه :عامل چهارم

  شود، کاري و اتالف وقت می
   ،روز نبودن اطالعات در دسترس به :عامل پنجم

   ،رسانی کمبود کتابداران و متخصصان اطالع :مششعامل 
   ،نشدن اطالعات در دسترس سازماندهی: معامل هفت

   ،مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري و نداشتن وقت کافی :عامل هشتم
   ،هاي جستجو ها و فرمول پیچیده بودن روش :منهعامل 

   ،به زبان التین بودن اکثر منابع در دسترس :عامل دهم
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  هاي موانع عدم دستیابی به اطالعات مناسب از دید پژوهشگران توزیع وضعیت اولویت: 1نمودار 

  
  گیري بحث و نتیجه

به نتایج اند؛  بط که جامعه مورد بررسی آنها پژوهشگران بودهمرت يها این پژوهش با تمام پژوهش
مقاالت و از پژوهشگران فناوري نانو در بین منابع رسمی اطالعات، . دست یافته استیکسانی 

از هاي اطالعاتی، زیاد،  ها و پایگاه کتب الکترونیکی و بانک ازمجالت الکترونیکی بسیار زیاد، 
ها و گزارشات علمی و فنی،  هاي ثبت اختراع، آمارنامه ها، پروانه نامه ها و نمایه نامه چکیده

، )1382(، ادهمی)1380(، بشیري)1378(زاده مکی. کنند ها کم استفاده می استانداردها و کتابشناسی
در استفاده از منابع رسمی اطالعات نتایج ) 1989(و بیچلر وارد) 1387(، بشیري)1386(اسالمی

ترین انگیزه و هدف پژوهشگران در استفاده از اطالعات انجام  مهم. دان دست آورده همشابهی ب
دست آمده با  هباشد؛ که نتایج ب روزکردن اطالعات تخصصی می هاي تحقیقاتی و به طرح

، )1383(، آذرنگ و عینی)1382(، ادهمی)1380(، بشیري)1378(زاده هاي مکی پژوهش
براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز ران پژوهشگ. یکسان است) 1387(و بشیري) 1386(اسالمی

از مراکز دانشگاهی بسیار زیاد، از مراکز پژوهشی زیاد، از مراکز آزمایشگاهی در حد متوسط خود 
اطالعات در دسترس پژوهشگران تا حد قابل قبولی . کنند و از مراکز صنعتی کم استفاده می

عاتی مورد نیاز پژوهشگران بیشتر به زبان منابع اطال. کند نیازهاي اطالعاتی آنها را برطرف می
عدم اشتراك . یکسان است) 1387(و ) 1380(هاي بشیري انگلیسی است؛که با نتایج پژوهش

، هاي اطالعاتی توسط مراکز مربوطه مجالت، مقاالت، کتب و گزارشات از طریق پایگاه
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کمبود امکانات ، و سرعت کم اینترنت و ترافیک شبکهدهی اینترنتی  نبودن سرویس مناسب
اي و تمرکز منابع اطالعاتی در چند دانشگاه یا مرکز پژوهشی خاص و عدم دستیابی به  کتابخانه

اصل مدرك یا متن، عدم به اشتراك گذاشتن منابع توسط پژوهشگران که منجر به دوباره کاري و 
صان روز نبودن اطالعات در دسترس، کمبود کتابداران و متخص شود و به اتالف وقت می

افزاري و  افزاري و نرم نشدن اطالعات در دسترس، مشکالت سخت رسانی و سازماندهی اطالع
بودن اکثر منابع در  هاي جستجو و به زبان التین ها و فرمول بودن روش نداشتن وقت کافی، پیچیده

ي ها که نتیجه حاصل با نتایج پژوهش. باشد عدم استفاده مطلوب اطالعات علمی میدسترس عوامل 
  .یکسان است) 2005(و فرانسیس) 1386(، اسالمی)1382(، ادهمی)1378(مکی زاده

  
 منابع فارسی

 بررسی نیازهاي اطالعاتی مدیران و کارشناسان سازمان  ).1383(. عینی، او . آذرنگ، ع
-148، ص 58، فصلنامه کتاب .ریزي آموزش وزارت آموزش و پرورش پژوهش و برنامه

168. 

 یابی پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در استفاده از  مطالعه رفتار اطالع ).1382(. ادهمی، ا
 .ketabdar.org،مجله کتابدار .اینترنت

 یابی دانشجویان دکتري دانشکده جغرافیاي  بررسی رفتار اطالع ).1386. (اسالمی، ع
، سال چهل و مجله کتابداري .دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی

 .154-133م، دفتر چهل و ششم، ص یک

 پژوهشگاه : علی حسین قاسمی، تهران /2ویرایش. نیازسنجی اطالعات ).1386(. بابائی، م
 .اطالعات و مدارك علمی ایران

 سنجش نیازهاي اطالعاتی محققان مراکز تحقیقات منابع طبیعی و  .)1380( .بشیري، ج
رسانی،  اسی ارشد کتابداري و اطالعنامه کارشن پایان .امور دام وزارت جهاد کشاورزي

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

  ت علمی سازمان تحقیقات و أبررسی نیازهاي اطالعاتی اعضاي هی ).1387(. بشیري، ج
 .52-39، ص 73، فصلنامه کتاب .آموزش کشاورزي
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 الگوي  بررسی نیازهاي اطالعاتی متخصصان علوم دارویی و ارائه). 1371( .معصومی، ف
رسانی  نامه فوق لیسانس علوم کتابداري و اطالع پایان. مناسب جهت رفع نیاز آنان

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده مدیریت و اطالع

 فصلنامه کتاب. بررسی نیازهاي اطالعاتی استادان دانشگاه شیراز .)1378(. مکی زاده، ف: 
  .68-56: ص، 40شماره 

 www.nano.ir 
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