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ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دربارة اهميت و ميزان استفاده از مجلههاي علمي موجود ،و
جايگزيني مجلههاي علمي چاپي با شکل الکترونيکي آنها
*

دكتر زاهد بيگدلي

**

ام البنين عبدالهي

***

مهين آرامش
چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة
اهميت و ميزان استفاده از مجلههاي علمي موجود و جايگزيني مجلههاي چاپي با شكل الكترونيكي آن
ميباشد .اين پژوهش از نوع توصيفي و روش آن پيمايشي است .ابزار گردآوري اطالعات «پرسشنامه»
است و جامعه مورد مطالعه شامل کليه اعضاي هيأت علمي ( 964نفر) دانشگاه شهيد چمران اهواز در
سال تحصيلي  3131 -3131ميباشد .از اين تعداد  139نفر در مطالعه نهايي شرکت نمودند .نتايج
پژوهش نشان داد که  %57از اعضاي هيأت علمي نقش مجلههاي علمي چاپي و  %38از آنان نقش
مجلههاي الكترونيكي را در ارتقاي سطح علمي خود «زياد» يا "بسيار زياد" دانستهاند .اما ،فقط  %99از
آنها مطابقت عناوين مجلههاي چاپي را با نيازهاي اطالعاتي خود «زياد» يا "بسيار زياد" ارزيابي
کردهاند ،اين رقم براي مجلههاي الكترونيكي  %65است .در مجموع ميزان استفاده از مجلههاي علمي
چاپي نسبت به مجلههاي علمي الكترونيكي در بين پاسخگويان بيشتر بوده است .نتايج آزمون تحليل
واريانس نشان داد که متغير گروه آموزشي بر استفاده اعضاي هيأت علمي از انواع مجلههاي علمي
چاپي و الكترونيكي مؤثر ميباشد ،ليكن متغيرهاي جنسيت ،مدرک تحصيلي ،مرتبه علمي ،و سابقه
تدريس در اين مورد بيتأثير بودهاند .نتايج همچنين نشان داد که اکثريت پاسخگويان در مورد کاهش
* عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
** کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رساني
*** کارشناس برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
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بودجه خريد کتابها به منظور افزايش بودجه خريد مجلههاي علمي چاپي چندان موافق نبودهاند ولي
 %17از آنها با افزايش عناوين مجلههاي علمي الكترونيكي و  %56با افزايش عناوين چاپي «بسيار زياد»
يا "زياد" موافق بودهاند يافتههاي ديگر پژوهش نشان ميدهد که از ميان روشهاي مختلف تهيه مقاالت
علمي چاپي و الكترونيكي ،استفاده از مجلههاي علمي اشتراکي دانشگاه در بين پاسخگويان بيشترين
توزيع فراواني را به خود اختصاص داده است .همچنين از ميان عوامل مؤثر بر عدم استفاده از مجلههاي
علمي چاپي ،کامل نبودن شمارههاي مجلهها و بينظمي حاکم در بخش نشريات کتابخانه و از ميان
عوامل مؤثر بر عدم استفاده از مجلههاي علمي الكترونيكي ،سرعت کم شبكه و مشكل دسترسي به
اطالعات و عدم آشنايي با شيوههاي جستجوي اطالعات ,بيشترين توزيع فراواني را داشته است.
مهمترين داليل استفاده از مجلههاي علمي چاپي از ديد پاسخگويان به ترتيب اولويت عبارتند از:
سهولت استفاده ،قابليت تورق يا مرور سريع متون ،آشنايي با شكل مدرک و امكان خط کشيدن و تأکيد
بر متون ،دوام بهتر اطالعات دريافتي و مهمترين داليل استفاده از مجلههاي علمي الكترونيكي از ديد
آنها به ترتيب اولويت عبارتند از :ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان تعامل با کاربر ،تازه بودن
اطالعات دريافتي ،امكان استفاده از قابليتهاي خاص جستجو در بازيابي متون ،و سرعت دستيابي.

كليد واژهها :استفاده از مجلههاي علمي ،مجلههاي علمي چاپي ،مجلههاي علمي الكترونيكي،
اعضاي هيأت علمي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

مقدمه
مجلههاي علمي به عنوان يكي از
ابزارهاي اطالعرساني علمي و به عنوان يكي
از مشخصههاي اصلي ورود يك جامعه به
دوره توسعه يافتگي تلقي ميشوند و در
تبادل اطالعات از نقش ويژهاي برخوردارند.
محسني ( )3153معتقد است که يكي از
مهمترين منابع پژوهشي که اکثر دانشمندان
در شيوههاي بازيابي اطالعات از آن استفاده
ميکنند ،مجلههاي علمي هستند.
حجم روزافزون انتشارات علمي و فني
و هزينه سنگين تهيه منابع اطالعاتي از يك
سو و کمبود منابع مالي و افزايش نرخ برابري

کتابخانهها و مراکز اطالعرساني را با
مشكالت زيادي در تهيه منابع اطالعاتي
مواجه ساخته است ,به طوري که هيچ
کتابخانهاي در جهان حتي با داشتن منابع
مالي بسيار به تنهايي قادر به تهيه تمامي منابع
اطالعاتي مورد نياز خود نيست و اين امر
کتابخانهها را به اتخاذ شيوههاي مناسبي در
ارزيابي و انتخاب مجلههاي علمي واداشته
است .چنانچه اين امر با دقت کافي صورت
نگيرد ممكن است به حذف مجلههايي مهم و
هسته و اشتراک مجلههايي کم اهميت منجر
شود.
مورتن3

( ،3454ترجمه بيگدلي)3153 ،

ارز از سوي ديگر و به دنبال آن محدوديتهاي
اقتصادي و گاه محدوديتهاي سياسي همواره

1. Morton

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة اهميت و ميزان ...

معتقد است که نشريات ادواري سهم بااليي
در خدمات کتابخانهها دارند .موقعيت و
اعتبار کتابخانهها از تعداد نشريات ادواري
جاري که دريافت ميکنند ارزيابي ميشود،
زيرا نتايج پژوهشها مدتها طول خواهد کشيد
تا در قالب کتاب انتشار يابد .ليكن همين
نتايج در مدت کوتاهي در مجلههاي علمي
منتشر ميشوند و به اين صورت زمينه براي
اشاعه سريع اطالعات و پيشرفتها و
تجربههاي دانشمندان فراهم ميشود.
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بيان مسأله
در مراکز علمي مانند دانشگاهها از
نشريات ادواري استفاده فراوان ميشود و
اعضاي هيأت علمي جهت مطالعه و روزآمد
نگه داشتن اطالعات خود نيازمند مطالعه
مجلههاي موجود در زمينه تخصصي خود
ميباشند .از آنجا که از سوئي پاسخگويي به
نيازهاي اطالعاتي استادان و محققان يكي از
مهمترين برنامهها در خدمات اطالعاتي

ابرامي ( )3153بر اين عقيده است که

کتابخانههاي دانشگاهي است و از سوي

 38تا  48درصد از منابعي که براي تحقيق

ديگر در سالهاي اخير فرمت الكترونيكي

مورد استفاده قرار ميگيرند نشريات ادواري

بسياري از مجلههاي علمي نيز تهيه گرديده

هستند .به نظر پژوهشگران حاضر به دليل

است و يا اصوالً برخي از مجلههاي علمي

همگام بودن اين منابع اطالعاتي با پيشرفتهاي

صرفاً در قالب الكترونيكي عرضه ميشوند،

نوين و منعكس کردن نتايج تحقيقات است

از ديدگاه اساتيد دانشگاه شهيد چمران نسبت

که سهم بزرگي از بودجه کتابخانهها و مراکز

به قالبهاي مختلف مجلههاي علمي و ميزان

اطالع رساني براي اشتراک و خريد آنها

استفاده استادان از اين منابع اطالع دقيقي در

هزينه ميشود.

دست نيست .همچنين ،نظر استادان دانشگاه

بنابراين ،با توجه به اهميت روزافزون
مجلههاي علمي به ويژه در کتابخانههاي
دانشگاهي لزوم پرداختن به مسائل مربوط به
آنها آشكار است و پژوهش حاضر با همين
انگيزه به مورد اجرا در آمده است.
الزم به توضيح است که در اين پژوهش
فقط مجلههاي علمي خارجي مورد نظر
است.

شهيد چمران اهواز دربارة جايگزيني نشريات
چاپي با شكل الكترونيكي آنها معلوم نيست.
از سوي ديگر شواهدي حاکي از
عدم مراجعه درصد قابل توجهي از استادان
به مجلههاي علمي التين موجود در
کتابخانههاي دانشگاه شهيد چمران است که
در نتيجه توجيه هزينههاي هنگفت خريد و
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اشتراک منابع مذکور را دشوار مينمايد .اين

 .1اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد

موضوع با توجه به محدوديتهاي مالي

چمران اهواز براي تهيه مقاالت علمي چاپي

کتابخانههاي دانشگاهي و افزايش ساالنه حق

از چه روشهايي و به چه ميزان استفاده

اشتراک آنها بيشتر قابل تأمل است .به اعتقاد

ميکنند؟

دياني ( )3164هزينه اشتراک مجلههاي علمي

 .1به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه

هر ساله با نرخي بيشتر از نرخ تورم عمومي

شهيد چمران اهواز کدام عوامل و به چه

افزايش مييابد.

ميزان در عدم استفاده از مجلههاي علمي

مسأله پژوهش حاضر اين است که

چاپي مؤثر است؟

روشن کند ديدگاه استادان دانشگاه شهيد

 .9نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه

چمران اهواز درباره جايگزيني مجلههاي

شهيد چمران اهواز دربارة مجلههاي علمي

علمي الكترونيكي به جاي مجلههاي علمي

الكترونيكي از نظر تأثير آنها در ارتقاي سطح

چاپي چيست؟ سپس بر اساس اين ديدگاه

علمي استادان ،مطابقت آنها با نيازهاي

پيشنهادهاي مناسبي براي تدوين سياستهاي

اطالعاتي استادان ,ميزان اهميت و ميزان

مجموعه گستري کتابخانههاي اين دانشگاه

استفاده از آنها چيست؟

ارائه دهد.

 .7اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد
چمران اهواز براي تهيه مقاالت علمي

سؤاالت پژوهش
پژوهش حاضر درصدد است تا در

الكترونيكي از چه روشهايي و به چه ميزان
استفاده ميکنند؟
 .6به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه

راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر به
سؤاالت ذيل پاسخ دهد:

شهيد چمران اهواز کدام عوامل و به چه

 .3ديدگاه استادان دانشگاه شهيد چمران

ميزان بر عدم استفاده از مجلههاي علمي

اهواز دربارة مجموعه نشريات علمي چاپي

الكترونيك مؤثر است؟

خارجي موجود در کتابخانههاي دانشگاه از

 .5به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه

نظر ميزان اهميت و ميزان استفاده و تأثير آنها

شهيد چمران اهواز کدام ويژگيهاي فردي و

در ارتقاي سطح علمي استادان و مطابقت آنها

تخصصي بر استفاده از مجلههاي علمي چاپي

با نيازهاي اطالعاتي استادان چيست؟

و الكترونيكي مؤثر است؟

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة اهميت و ميزان ...

روش
روش پژوهش حاضر پيمايشي و از نوع
توصيفي است .جامعه مورد پژوهش ،کليه
اعضاي هيأت علمي فعال دانشگاه شهيد
چمران اهواز در سال تحصيلي  31-31شامل
 964نفر متشكل از استادان ،دانشياران،
استادياران و مربيان رسمي و پيماني ميباشد.
به دليل محدود بودن جامعه آماري
نمونهگيري انجام نشد و کل جامعه به
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شد که در سطح قابل قبولي است.
تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح آمار
توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرمافزار
آماري  SPSSبراي آزمون تحليل واريانس
عاملي صورت گرفته است.

پيشينة پژوهش
الف .در خارج:

صورت تمام شماري ،مورد مطالعه قرار

با توجه به اهميت نشريات ادواري و

گرفت .با توجه به عدم دسترسي به تمام

لزوم استفاده مؤثر و سودمند از آنها در

اعضاي هيأت علمي به دليل استفاده آنان از

بسياري از کشورها ،تاکنون مطالعات بسياري

فرصت مطالعاتي يا ادامه تحصيل در داخل يا

پيرامون جنبههاي مختلف اين دسته از منابع

خارج از کشورو يا تكميل نكردن پرسشنامه،

اطالعاتي صورت گرفته است که به تازهترين

تعداد جامعه مورد پژوهش به  139نفر کاهش

آنها در ذيل اشاره ميکنيم.

يافت.

هلمكويست )3443( 3طي پژوهشي به

ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش،

اين نتيجه دست يافت که حدود  %15از

پرسشنامه است که در قالب مقياس ليكرت

پاسخدهندگان از مجلههاي علمي الكترونيكي

پنج گزينهاي تنظيم شده بود .به منظور تعيين

استفاده ميکنند %68 ،هم ترجيح ميدهند که

روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده

مقاالت را به صورت چاپي بر روي کاغذ

شد .براي اين منظور پرسشنامه در اختيار

مطالعه کنند تا بر صفحه کامپيوتر .دليلي که

چند تن از استادان گروه کتابداري و

در اين پژوهش در مورد عدم استفاده از

اطالعرساني قرار گرفت تا پرسشها را از نظر

مجلههاي الكترونيكي ارائه شد ،اين بود که

محتوا مورد بررسي قرار دهند .نظرات و

بسياري از افراد زمان کافي براي فراگيري

پيشنهادهاي آنها در تدوين پرسشنامه نهايي
اعمال گرديد .پايايي اين پرسشنامه از طريق

1 . Holmquist
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شيوههاي

جستجوي

اطالعاتي

منابع

الكترونيكي نداشتهاند.

علمي الكترونيكي اعتقاد داشتند که اطالعات
موجود در مجلههاي علمي الكترونيكي در

براون )3444( 3در پژوهشي در بين
اعضاي هيأت علمي نجوم ،شيمي ،رياضي و

مقايسه با نشريات چاپي از کيفيت بااليي
برخوردار نيست.

فيزيك دانشگاه اوکالهاما دريافت که کمتر از

ليو و همكاران )1888( 1در پژوهش

 %78از پاسخگويان از مجلههاي علمي

خود بر روي دانشجويان دانشگاه

نانيانگ9

الكترونيكي به منظور دستيابي به مقاالت

سنگاپور به اين نتيجه دست يافتند که %51/7

استفاده ميکنند .همچنين در اين پژوهش

از پاسخگويان مجلههاي علمي الكترونيكي را

مشخص شد که  %67از اعضاي هيأت علمي

بر مجلههاي علمي چاپي ترجيح ميدهند.

مجلههاي چاپي را بر مجلههاي علمي

داليل آنها براي انتخاب مجلههاي علمي

الكترونيكي ترجيح ميدهند و تعداد کمي هم

الكترونيكي عبارت بودند از:

با ادامه اشتراک هر دو شكل چاپي و
الكترونيكي مجلههاي علمي موافق هستند.

ويژگي فرامتني ،سهولت و سرعت
دستيابي ،وجود امكانات خاص جستجو مثل

لنارس )3444( 1در پژوهشي برخي از

عملگرهاي بولي ،قابليت کپي کردن يا

علمي

استخراج اطالعات ،انتقال سريع آنها به

الكترونيكي بر مجلههاي علمي چاپي از ديد

مجموعههاي شخصي ،و دستيابي به اطالعات

پاسخگويان را ,سهولت استفاده ،عدم

وسيع در مدت زمان محدود .در مقابل برخي

محدوديت زماني ،قابليت جستجوي متون و

از پاسخگويان بر اين عقيده بودند که مشكل

امكان تعامل کاربر عنوان کرده است .همچنين

خواندن متون از طريق صفحه کامپيوتر و

در اين پژوهش امكان تورق ،قابليت حمل و

وابسته بودن به سختافزارها و نرمافزارهاي

راحتي دستيابي و آشنايي با منابع چاپي به

کامپيوتر و مشكالت اقتصادي از جمله

عنوان مشخصههاي مثبت منابع چاپي مطرح

مسائلي هستند که استفاده از نشريات

شده است .تعدادي از پاسخگويان هم در

الكترونيكي را با اشكال مواجه ميسازد.

مشخصههاي

برتري

مجلههاي

خصوص داليل عدم استفاده از مجلههاي
1 . Brown
2 . Lenares

3 . Liew et al.
4 . Nanyang University
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دي گروتي و دورش )1883( 3در

است .به نظر وي منابع علمي الكترونيكي

پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند که کاهش

داراي چندين ويژگي هستند که پذيرش آنها

ميزان استفاده از مجلههاي چاپي بيانگر اين

را از سوي کاربران تسهيل ساخته است:

مسأله است که کاربران ترجيح ميدهند به

هزينههاي انتشار آنها به مراتب کمتر ميباشد

انتشارات علمي الكترونيكي دسترسي داشته

و به همان نسبت فرايند انتشارشان از سرعت

باشند و سهولت دستيابي به مقاالت نسبت به

بيشتري برخوردار است .استفاده از آنها

کيفيت متن مقاله براي کاربران از ارزش

فضاي کمي را در کتابخانهها ميطلبد و

بيشتري برخوردار است .همچنين در اين

ساختار فرامتني هم به قابليت بازيابي

پژوهش مشخص شد که از زمان رواج

اطالعات کمك زيادي ميکند و اين امر

الكترونيكي

موجب افزايش دستيابي به اطالعات و انواع

اشتراک

مجلههاي

علمي

درخواست امانت بين کتابخانهاي کاهش يافته

جديدي از دادهها ميشود.

است.
کوچنور و

موثارت1

( )1881در

پژوهشي به بررسي ميزان استفاده اعضاي
هيأت علمي از مجلههاي علمي الكترونيكي
پرداختند .آنها با مقايسه مهارتهاي کامپيوتري
پاسخگويان دريافتند که کاربران سنين باال
نسبت به کاربران جوانتر ,توانايي کمتري در
بازيابي اطالعات دارند و اين عامل در نظرات
کاربران نسبت به ادامه اشتراک مجلههاي
چاپي و توسعه اشتراک مجلههاي الكترونيكي
مؤثر ميباشد.
کورت الينن )1889( 1در پژوهشي به
اين نتيجه دست يافت که استفاده از
مجلههاي علمي الكترونيكي در حال افزايش
1 . De Groote & Dorsch
2 . Cochenour & Moothart
3 . Kortelainen

ب .در ايران
حياتي و تصويري قمصري ( )3153در
پژوهشي در مورد چگونگي تأثير اينترنت بر
رفتار اطالع يابي و فعاليتهاي پژوهشي اعضاء
هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران به اين نتيجه رسيدند که با اين
که اعضاي هيأت علمي هم از منابع چاپي
استفاده ميکنند و هم الكترونيكي ميزان
استفاده آنها از منابع چاپي نسبت به منابع
الكترونيكي بيشتر است .به اعتقاد آنها علت
اصلي اين مسأله آن است که اغلب
پژوهشگران در شروع طرح پژوهشي از منابع
الكترونيكي براي تعيين محل اطالعات
استفاده ميکنند ولي چون اين منابع اغلب به
اطالعات کتابشناختي و چكيده متن موردنظر
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محدود ميشود در مراحل بعد الزم است

رشته تخصصي آنان به اين نتيجه دست يافتند

پژوهشگران با مراجعه به منابع چاپي اصل

که با وجود استفاده دانشجويان تحصيالت

مدرک را بازيابي نمايند.

تكميلي از مجلههاي علمي کتابخانههاي

حياتي و رنجبر ( )3131در مطالعهاي

دانشكدهاي ،مهمترين علل مراجعه آنها به

پيرامون تعيين نشريات هسته التين دانشكده

منابع و خدمات خارج از دانشگاه کمبود

ادبيات و علوم انساني و دانشكده علوم

شديد اينگونه منابع ،روزآمد نبودن منابع،

تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در

تنوع کم مجلهها ،بينظمي شديد حاکم بر

کتابخانه ميرزاي شيرازي عوامل مختلفي را

بخش نشريات کتابخانهها ،عدم خدمات

در رابطه با مراجعه کم اعضاي هيأت علمي و

رساني مناسب و ناقص بودن دورههاي

دانشجويان دانشكده هاي مذکور به مجلههاي

مجلههاي علمي خارجي ميباشد .همچنين

التين کتابخانه ميرزاي شيرازي ذکر کردند که

نبود منابع کافي در کتابخانهها ،آگاهي نداشتن

عبارتند از :عدم دسترسي به موقع به

دانشجويان از چگونگي دستيابي به منابع،

مجلههاي مورد نياز ،تمايل اندک دانشجويان

مشكالت دستيابي به مواد کتابخانهاي به دليل

به انجام کارهاي پژوهشي و در نتيجه مراجعه

مقررات

مشكالت

کمتر آنها به کتابخانهها ،عدم آشنايي برخي

دانشجويان در دستيابي به اطالعات مورد نياز

مراجعان به زبان انگليسي ،مشغلههاي زياد

آنها گزارش شده است.

کتابخانه،

مهمترين

آموزشي ،اداري و اجرايي اعضاي هيأت

شايگاننيا و همكاران ( )3131به

علمي و نداشتن فرصت کافي براي مراجعه

بررسي ميزان گرايش اعضاء هيأت علمي و

به کتابخانه ،وضع نامناسب سازماندهي

دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم

نشريات التين در زمان مطالعه ،نبود نيروي

پزشكي اصفهان در استفاده از مجلههاي

انساني متخصص براي ارائه خدمات

چاپي و الكترونيكي پرداختند .يافتههاي

آگاهيرساني جاري و محدود بودن زمان

پژوهش آنها نشان داد که حدود  %55از

مطالعه.

پاسخگويان از مجلههاي الكترونيكي استفاده

بيگدلي و جمشيديپور ( )3131در

نمودهاند .به اعتقاد آنها دسترسي آسان به

پژوهشي درباره ميزان استفاده دانشجويان

شمارههاي مجله موردنظر ،سرعت و سهولت

تحصيالت تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران

بازيابي اطالعات ،عدم وابستگي به مكان و

و علوم پزشكي اهواز از مجلههاي خارجي

زمان خاص براي استفاده ،ايجاد انگيزش در
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سؤاالت تحقيق به شرح زير ارائه ميشوند:

عوامل مؤثر در استفاده از مجلههاي

سؤال  .9اين سؤال چهار مقوله مهم

الكترونيكي محسوب ميشوند.

پژوهشي را در بر دارد:

به طور خالصه مرور پژوهشهاي

الف) نقش مجلههاي علمي چاپي در ارتقاء

گذشته نشان ميدهد که اهميت استفاده از

سطح علمي استادان ،ب) ميزان اهميت اين

نشريات علمي چاپي و الكترونيكي روز به

مجلهها از ديدگاه جامعه مورد پژوهش ،ج)

روز بيشتر ميشود .به دليل رشد سريع

ميزان استفاده استادان از مجلههاي علمي

مجلههاي علمي ،افزايش حق اشتراک و

چاپي ،و د) ميزان مطابقت اين مجلهها با

مشكالت و تنگناهاي اقتصادي ،کتابخانهها

نيازهاي علمي جامعه مورد پژوهش.

بايد با استفاده از شيوهاي صحيح و مناسب

چنانكه اطالعات جدول  3نشان

به ارزيابي مجموعه نشريات ادواري خود

ميدهد ،در خصوص مقوله الف (ارتقاء سطح

بپردازند تا مجموعهاي پويا و مطابق با

علمي) بيشترين فراواني با  379نفر يا98

نيازهاي اطالعاتي کاربران گردآوري کنند.

درصد از پاسخگويان ميزان تأثير مجلههاي
علمي چاپي خارجي در ارتقاء سطح علمي

يافتههاي پژوهش

خود را «زياد» ميدانند .بعد از آن به ترتيب
گزينههاي «بسيار زياد» با  17درصد،

يافتههاي اين تحقيق در راستاي

جدول  .3توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط به چهار مقوله اصلي مجلههاي چاپي()n=139
موضوع
ارتقاء سطح
علمي
اهميت
مجلهها
استفاده از

مجلهها
مطابقت
با نيازها

بسيار زياد

متوسط

زياد

بسيار کم

کم

بدون پاسخ

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
319

17

379

98

55

18

31

1

5

1

-

-

364

99

364

99

91

33

1

8/7

-

-

1

8/7

91

33

364

99

313

16

34

7

31

1

9

3

5

1

91

33

373

93

318

13

78

31

5

1
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"متوسط" با  18درصد" ،کم" با  1و "بسيار

(مطابقت مجلهها با نيازها) مشاهده ميشود

کم" با  1درصد تأثير مجلههاي علمي چاپي

که بيشترين فراواني در اين موضوع به گزينه

خارجي را در ارتقاء سطح علمي خود

"متوسط" با  373نفر و  93درصد اختصاص

ارزيابي کردهاند.

دارد .گزينههاي "کم" با  13درصد" ،بسيار

در خصوص مقوله ب (اهميت مجلهها)

کم" با  31درصد" ،زياد" با  33درصد و

بيشترين فراواني مربوط به گزينههاي "بسيار

"بسيار زياد" با  1درصد به دنبال آن قرار

زياد" و "زياد" هر دو با  99درصد است.به

دارند.

دنبال آن گزينه "متوسط" با  33درصد و
گزينه "کم" با  8/7درصد قرار دارند.

جدول  1يافتههاي مربوط به نظر اعضاء
هيأت علمي را درباره کاهش بودجه خريد

اطالعات مربوط به مقوله ج (استفاده از

کتاب به منظور افزايش خريد مجلههاي

مجلهها) نشان ميدهد که ميزان استفاده از

علمي چاپي را نشان ميدهد .اطالعات

مجلههاي علمي چاپي توسط  364نفر يا 99

جدول  1نشان ميدهد که تنها  33درصد از

درصد از پاسخگويان «زياد» بوده است .به

پاسخگويان ميزان موافقت خود را با کاهش

عالوه 16 ،درصد گزينه «متوسط» 33 ،درصد

بودجه خريد کتابها و افزايش خريد مجلههاي

گزينه «خيلي زياد» 7 ،درصد «کم» و  1درصد

علمي چاپي "زياد" و  34درصد "بسيار

«بسيار کم» را انتخاب کردهاند.

زياد" اعالم کردهاند .ولي 15 ،درصد از آنها

باالخره و در خصوص مقوله د

در حد «متوسط» 17 ،درصد در حد "کم" و
18

جدول  .1توزيع فراواني و درصد نظررات دربراره کراهش بودجره کتراب بره منظرور افرزايش بودجره
مجلههاي علمي چاپي ()n=139
متغير
کاهش بودجه
خريد کتابها

بسيار زياد

متوسط

زياد

بسيار كم

كم

بدون پاسخ

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
91

33

افزايش عناوين
مجلههاي علمي 367
چاپي

91

51

315

33

11

389

91

16

33

46

15

19

5

55

37

18

9

9

3

3

1
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درصد در حد "بسيار کم" با اين موضوع

"کم" ،و  9درصد "بسيار کم" با اين پيشنهاد

موافق بودهاند.

موافقت کردهاند.

چنان که جدول  1نشان ميدهد در
خصوص افزايش عنوانهاي مجلههاي علمي

سؤال  .2روشهاي تهيه مقاالت علمي چاپي
خارجي:

چاپي ،پاسخگويان نظرهاي متفاوتي گزارش

در اين قسمت مهمترين روشهاي تهيه

کردهاند که تعداد و درصد آن در اين جدول

مقاالت علمي چاپي خارجي در دو گروه

ديده ميشود .ارقام جدول  1مشخص ميکند

کلي "استفاده از منابع دانشگاهي" و "استفاده

که بيشترين درصد فراواني ( 367نفر يا 91

از منابع غيردانشگاهي" از نظر اعضاي هيأت

درصد) با افزايش عناوين مجلههاي علمي

علمي مورد بررسي قرار گرفته است .توزيع

چاپي خارجي مورد نياز «بسيار زياد» موافق

فراواني و درصد مهمترين روشهاي تهيه

بودهاند .به دنبال آن و به ترتيب  11درصد

مقاالت علمي چاپي خارجي از نظر اعضاي

"زياد" 33 ،در صد"متوسط" 5 ،در صد

هيأت علمي در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده پاسخگويان از منابع اطالعراتي موجرود در دانشرگاه و

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

37

9

33

13

39

11

39

15 389 11

36

36/83 9

36

9

67

17 319 35

46

17

75

37

36

9

35/1

36

9

75

13 334 37

33

11

33

11

36

36/31 9

78

11 311 14 333 31

75

37

17

4

3

11/51 1

14 333 14 333 11

17

4

17

36/51 4

9

3

33

فراواني

درصد

استفاده از
منابع
دانشگاهي

فراواني

استفاده از
منابع غير
دانشگاهي

اشتراک شخصي
مجلههاي علمي
ساير کتابخانهها
و مراکز اطالع
رساني
دوستان و
همكاران
مجلههاي علمي
اشتراکي دانشگاه
مجلههاي علمي
اهدايي موجود
در بخش
نشريات کتابخانه

كم

درصد

متغير

بسيار
زياد

زياد

متوسط

بسيار
كم

بدون
جواب

ميانگين

خارج از دانشگاه ()n=139

914

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

جدول  .9توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان در مورد عوامل مؤثر بر عدم استفاده ازمجلههاي
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درصد
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درصد

محدوديت زماني و
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زياد
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بدون

براي مقايسه بهتر متغيرهاي مورد مطالعه

 .3مجلههاي علمي اشتراکي دانشگاه

ميانگين هر مقوله محاسبه گرديد.3

 .1ساير کتابخانهها و مراکز اطالعرساني

ارقام ميانگين در جدول  1مشخص

 .1مجلههاي علمي اهدايي موجود در بخش

ميسازد که روشهاي مورد استفاده براي تهيه

نشريات کتابخانه

مقاالت علمي چاپي به نظر اعضاي هيأت

 .9دوستان و همكاران و اشتراک شخصي

علمي به ترتيب اولويت عبارتند از:

مجلههاي علمي چاپي

 .1اين ميانگين به اين ترتيب محاسبه شد که اعداد 3

به اين ترتيب مشخص ميشود که
پاسخگويان استفاده از منابع علمي چاپي
موجود در دانشگاه را مقدم بر منابع موجود
در ساير مكانها ميدانند.

تا  7براي سطوح بسيار کم ،کم ،... ،بسيار زياد در
نظر گرفته شد .پس از ضرب ارزش هر سطح در
فراواني مربوط و جمع اين حاصلضربها نتيجه به
عدد  )3+1+1+9+7=(37تقسيم گرديد.

سؤال  .8عوامل موثر بر عدم استفاده از
مجلههاي علمي چاپي خارجي:

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة اهميت و ميزان ...

توزيع فراواني عوامل مؤثر بر عدم

915

جدول  9ارائه شده است.

استفاده از مجلههاي علمي چاپي خارجي در
جدول  .7توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط بره چهرار مقولره اصرلي مجلرههراي الكترونيكري
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استفاده از
مجلهها
مطابقت با
نيازها

ارقام ميانگين در جدول  9که با استفاده

جدول  7توزيع فراواني و درصدهاي مربوط

از روش پيش گفته (پاورقي صفحه )359

به چهار مقوله :الف) نقش مجلههاي علمي

حاصل شده است .مهمترين موانع استفاده از

الكترونيكي ارتقاء سطح علمي استادان ،ب)

مجلههاي علمي چاپي از ديد اعضاي هيأت

ميزان اهميت اين مجلهها از ديدگاه جامعه

علمي را به ترتيب اولويت نشان ميدهد:

مورد پژوهش ،ج) ميزان استفاده استادان از

 .3کامل نبودن شمارههاي مجله ها

مجلههاي علمي الكترونيكي ،و د) ميزان

 .1بينظمي حاکم در بخش نشريات

مطابقت اين مجلهها با نيازهاي علمي جامعه

 .1وقتگير بودن

مورد پژوهش را نشان ميدهد.

 .9محدوديت زماني و مكاني
 .7عدم تسلط به زبان انگليسي
سؤال .4

مقولههاي مربوط به مجلههاي

علمي الكترونيكي:

در خصوص مقوله الف از دادههاي
جدول  7مشخص ميگردد که بيشترين
فراواني ( 367نفر يا  91درصد) ,نقش
مجلههاي علمي الكترونيكي را در ارتقاي
سطح علمي «زياد» گزارش کردهاند ,در حالي
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که  15درصد اين نقش را "خيلي زياد"31 ،

به نظر  1درصد از پاسخگويان ،ميزان انطباق

درصد "متوسط" ،و تنها  6درصد آنرا «کم»
گزارش کردهاند.

مجموعه

مجلههاي

علمي

الكترونيكي

در مورد مقوله ب ،دادههاي جدول 7

اشتراکي دانشگاه با نيازهاي اطالعاتي آنها

نشان ميدهد که در اينجا نيز بيشترين تعداد

«بسيار زياد» و به نظر  35درصد از آنها

( 367نفر يا  91درصد) ,ميزان اهميت

"زياد" است .در ضمن ،از نظر  15درصد از

مجلههاي الكترونيكي را «بسيار زياد» گزارش

پاسخگويان ميزان اين مطابقت «کم» و براي

کردهاند .در ضمن 98 ،درصد در پاسخ به اين

 39درصد از پاسخگويان ميزان مطابقت

سؤال گزينه «زياد» و  39درصد گزينه

«بسيار کم» ميباشد.

«متوسط» را انتخاب کردهاند .در مجموع 1/7

جدول  6يافتههاي مربوط به پاسخهاي

درصد اهميت مجلههاي علمي الكترونيكي را

اعضاء هيأت علمي را مبني بر ميزان موافقت

"کم" يا "بسيار کم" ارزيابي کردهاند..

آنان با توقف اشتراک مجلههاي علمي چاپي

در زمينه استفاده از مجلههاي علمي

و افزايش اشتراک مجلههاي الكترونيكي نشان

الكترونيكي (مقوله ج) يافتههاي جدول 7

ميدهد .جدول  6نشان ميدهد که بيشترين

نشان مي دهد که بيشترين تعداد ( 311نفر يا

درصد مربوط به گزينه "متوسط" با فراواني

 11درصد) ,ميزان استفاده از مجلههاي علمي

 388و  16درصد است که موافقت خود را

الكترونيكي را «متوسط» گزارش کردهند13 .

با توقف اشتراک مجلههاي علمي چاپي به

درصد از پاسخگويان به ميزان «زياد»35 ،

منظور افزايش اشتراک مجلههاي علمي

درصد "خيلي زياد 39 ،درصد «کم» ،و 4

الكترونيكي اعالم کردهاند .گزينههاي "زياد"

درصد "بسيار کم" از مجلههاي علمي

با  13درصد" ،کم" و "بسيار کم" هر کدام

الكترونيكي استفاده کردهاند.

با  34درصد و گزينه "بسيار زياد" با 39

در مورد انطباق مجلههاي علمي

درصد به ترتيب ميزان موافقت پاسخگويان با

الكترونيكي با نيازهاي اطالعاتي اعضاء هيأت

اين موضوع را نشان ميدهند.

علمي (مقوله د) يافتههاي جدول  7نشان

سؤال  .5روشهاي تهيه مقاالت علمي

ميدهد که بيشترين فراواني در پاسخهاي داده

الكترونيكي:

شده به اين مورد مربوط به گزينه "متوسط"

به منظور اطالع از شيوههايي که جامعه

با  394نفر و  14درصد است .در حالي که

پژوهش براي تهيه مقاالت علمي الكترونيكي

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة اهميت و ميزان ...

911

جدول  .6توزيع فراواني و درصد نظرات درباره ميزان افزايش اشتراک مجلههراي علمري الكترونيكري
()n=139

79

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد
13

16

34

درصد

درصد
39

38

388

51

51

تعداد

تعداد

افزايش اشتراک
مجلههاي علمي
الكترونيكي

متوسط

بسيار كم

درصد

بسيار زياد
متغير

زياد

كم

بدون پاسخ

34

3

9

مورد نياز خود به کار ميبرد ،از آنان خواسته

مقاالت علمي الكترونيكي از ديدگاه اعضاي

شد تعيين کنند از هر کدام از کانالهاي نام

هيأت علمي به ترتيب اولويت عبارتند از:

برده شده در پرسشنامه چقدر استفاده

مجلههاي الكترونيكي اشتراکي دانشگاه،

ميکنند .توزيع فراواني و در صد روشهاي

ساير کتابخانهها و مراکز اطالعرساني،

تهيه مقاالت علمي الكترونيكي در جدول 5

اشتراک شخصي،

ارائه شده است.

و دوستان و همكاران

از ارقام ستون ميانگين جدول 5

به اين ترتيب معلوم ميشود اعضاي

مشخص ميگردد که مهمترين روشهاي تهيه

هيات علمي ،در تهيه مقاالت الكترونيكي از

جدول  .5توزيع فراواني و درصد کانالهاي مورد استفاده براي تهيه مقاالت الكترونيكي()n =139

فراواني

درصد

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

فراواني

اشتراک شخصي

15

5

31 11 39 13 38 11 319 37 75

کانالهاي
فردي دوستان و همكاران 34 19 313 11 39 13 33 37 75 1 31
مجلههاي الكترونيكي
31 3 13 31 96 38 13 11 33 99 364
کانالهاي اشتراکي دانشگاه
سازماني ساير کتابخانهها و
3 38 13 36 61 16 388 11 33 11 33
مراکز اطالعرساني

درصد

متغير

كم

جواب

ميانگين

بسيار زياد

زياد

متوسط

بسيار كم

بدون

1

35

7

39/1

1

17/3

1

13/3

918

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

بسيار زياد

عوامل سازماني

عوامل فردي

فراواني

درصد

فراواني

17

4

15 389

33

11

33

11

63

36

3

33/4 1

46

18 337 17

51

34

79

39

13

38

3

11/6 1

13

6

79

39

78

79 185 31

31

1

14 333 13 396

67

35

91

33

36

9

9

17/7 3

13

51

34

33

11

39

11

3

33/1 1

78

38

31

11

33

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

عدم تمرکز در خواندن
متون از طريق صفحه
مانيتور
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جستجوي اطالعات
عدم تسلط به زبان
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سرعت کم شبكه و
مشكل بودن دسترسي
به اطالعات مورد نياز
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31

کانالهاي سازماني ،همانند مقاالت چاپي،

سرعت کم شبكه و مشكل بودن دسترسي به

استفاده از منابع الكترونيكي موجود در
دانشگاه را بر ساير روشها ترجيح ميدهند.

اطالعات مورد نياز ،عدم آشنايي با شيوههاي
جستجوي اطالعات ،عدم تمرکز در خواندن

سؤال  .6عوامل مؤثر بر عدم استفاده از

متون از طريق صفحه مانيتور ،عدم تداوم و

مجلههاي علمي الكترونيكي:

اطمينان در مورد اشتراک پايگاههاي اطالعاتي

توزيع فراواني و درصد عوامل مؤثر بر عدم

الكترونيكي ،و عدم تسلط به زبان انگليسي

استفاده از مجلههاي الكترونيكي از ديد
پاسخگويان در جدول  3ارائه شده است.

سؤال  .1تأثير ويژگيهاي فردي و تخصصي

با توجه به ارقام ميانگين در جدول 3

بر استفاده از مجلههاي علمي چاپي و
الكترونيكي:

مشخص گرديد که مهمترين عوامل مؤثر بر

در اين پژوهش منظور از ويژگيهاي فردي

عدم استفاده از مجلههاي علمي الكترونيكي
از ديد استادان به ترتيب اولويت عبارتند از:

و تخصصي عبارت است از عضويت در
گروه آموزشي خاص ،جنسيت ،مدرک

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز دربارة اهميت و ميزان ...

911

تحصيلي ،مرتبه علمي و سابقه تدريس .به

گرديد .نتايج اين آزمونها در جدولهاي  4و

منظور مقايسه و بررسي تفاوت ميانگين

 38ارائه شده است.

نظرات اعضاي هيأت علمي از لحاظ
خصوصيات گروههاي آزمودني مانند گروه

ارقام جدولهاي  4و  38نشان ميدهد
که بين نظرهاي اعضاي هيأت علمي

آموزشي ،جنسيت ،مدرک تحصيلي ،مرتبه

گروههاي آموزشي کشاورزي و علوم انساني
با عامل ميزان استفاده از مجلههاي چاپي

ميزان استفاده از مجلههاي علمي چاپي و

تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين از

الکترونيکي از آزمون تحليل واريانس استفاده

بررسي نتايج اين آزمون مشخص شد بين

علمي و سابقه تدريس در ارتباط با عامل

جدول  .4ميزان استفاده از مجلههاي علمي چاپي
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه آموزشي

5/883

9
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1/115
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8/731
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8/631

8/938
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7/894
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3/631

1/197

8/836

مرتبه علمي

8/791

9

8/316

8/333

8/493

سابقه تدريس

8/311

1

8/8991

8/874

8/433

منابع تغييرات
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منابع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه آموزشي

17/938

9

6/171

7/383

جنسيت

8/391

3

8/391

8/337

8/517

مدرک تحصيلي

9/834

1

3/161

3/846

8/171

مرتبه علمي

1/948

9

8/351

8/581

8/741

سابقه تدريس

3/613

1

8/791

8/916

8/515
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نظرات گروههاي مهندسي با کشاورزي و

بررسي اين ويژگيها از ديد اعضاي

علوم پايه در ارتباط با عامل ميزان استفاده از

هيأت علمي به عنوان يكي از مهمترين

مجلههاي علمي الکترونيکي تفاوت معناداري

استفاده کنندگان اين دسته از منابع اطالعاتي

وجود دارد.

و با توجه به هزينه اشتراک آنها و ساير موارد
مطرح شده در بخشهاي پيشين ميتوان در

مقايسه داليل استفاده از مجلههاي علمي

امر مجموعهسازي بهينه

چاپي و الکترونيکي

کتابخانهها اقدام کرد.

نشريات

در

هر يك از اشكال چاپي و

به منظور مشاهده همزمان و سهولت

الكترونيكي مجلههاي علمي با در نظر گرفتن

مقايسه نظرات جامعه مورد پژوهش در

فرمت و ويژگيهاي خاص خود از نظر

خصوص ويژگيهاي مجلههاي علمي چاپي و

کاربران مختلف مزايا و معايبي دارند .با

الكترونيكي به طور يكجا ،يافتههاي مربوط،

جدول  .33مقايسه نظرات پاسخگويان در مورد داليل استفاده از مجلههاي علمي چاپي و الكترونيكي
از نظر رتبه و ميانگين
متغير

مجله چاپي

مجله الکترونيکي

رتبه

ميانگين

رتبه

ميانگين

سهولت استفاده

3

1/49

7

1/3

سرعت دستيابي

5

1/13

9

1/45

قابليت حمل

7

1/93

4

1/9

قابليت تورق يا مرور سريع متون

1

1/66

5

1/13

دوام بهتر اطالعات دريافتي

9

1/94

3

1/31

کيفيت بهتر اطالعات دريافتي

6

1/17

6

1/9

تازه بودن اطالعات دريافتي

3

1/36

1

9/15

آشنايي با شكل مدرک و امكان خط کشيدن و تأکيد برمتون

1

1/69

38

1/87

امكان استفاده از قابليتهاي خاص جستجو و بازيابي متون

-

-

1

9/11

ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان تعامل با کاربر

-

-

3

9/76
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بحث و نتيجهگيري

از بررسي ارقام جدول  33مشخص

نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که با

ميشود که از نظر اعضاي هيأت علمي

وجود

علمي

دانشگاه شهيد چمران مهمترين داليل استفاده

الكترونيكي ،استفاده از مجلههاي چاپي

از مجلههاي علمي چاپي به ترتيب اولويت

همچنان از سوي استادان صورت ميگيرد.

عبارتند از:

ولي تعلل پارهاي از کتابداران دانشكدهها در

توسعه

نفوذ

مجلههاي

سهولت استفاده ،قابليت تورق يا مرور

دريافت شمارههاي جديد نشريات از

سريع متون ،آشنايي با شكل مدرک و امكان

کتابخانه مرکزي و نبود کتابداران متخصص

خط کشيدن و تأکيد بر متون ،دوام بهتر

در بخش نشريات کتابخانههاي دانشگاهي

اطالعات دريافتي ،قابليت حمل ،کيفيت بهتر

منجر به ايجاد مجموعهاي نامنظم از نشريات

اطالعات دريافتي ،سرعت دستيابي ،و تازه

در بخش نشريات شده است .در برخي از

بودن اطالعات دريافتي.

کتابخانهها ،وضعيت نادرست و نامنظم

از سوي ديگر ،مهمترين داليل استفاده

نشريات در قفسهها باعث سردرگمي

از مجلههاي علمي الكترونيكي از نظر اعضاي

مراجعان شده و به خصوص در بخش آرشيو

هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران به ترتيب

نشريات ،شمارههاي بسياري از مجلهها

اولويت عبارتند از:

ناقص هستند و مراجعهکننده نميتواند مجله

ارائه و نمايش متون به صورت تازه و

مورد نظر خود را پيدا کند .عدم آگاهيرساني

امكان تعامل با کاربر ،تازه بودن اطالعات

مناسب جهت استفاده از خدمات موجود

دريافتي ،امكان استفاده از قابليتهاي خاص

همواره يكي از موانع دسترسي به اطالعات

جستجو و بازيابي متون ،سرعت دستيابي،

بوده است.

سهولت استفاده ،کيفيت بهتر اطالعات

بيگدلي و جمشيديپور ( )3131به

دريافتي ،قابليت تورق يا مرور سريع متون،

نتايج مشابهي در اين زمينه دست يافتند .آنها

دوام بهتر اطالعات دريافتي ،قابليت حمل ،و

دريافتند که مهمترين علل مراجعه دانشجويان

آشنايي با شكل مدرک و امكان خط کشيدن

به منابع و خدمات خارج از دانشگاه کمبود

و تأکيد بر متون.

شديد منابع ,روزآمد نبودن منابع ,بينظمي
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حاکم بر کتابخانهها ,عدم خدماترساني

موافق هستند .از سوي ديگر ،بر اساس نتايج

مناسب و ناقص بودن دورههاي مجلههاي

پژوهش شايگاننيا و همكاران ( )3131بيشتر

علمي است.

استفاده کنندگان (دانشجويان تحصيالت

نتايج پژوهش حاضر نتايج پژوهش

تكميلي و اعضاي هيأت علمي) به منظور

حياتي و رنجبر ( )3131را نيز تأييد ميکند.

رفع نيازهاي اطالعاتي خود ،مجلهها را به

آنها عدم استفاده مراجعين از مجلههاي علمي

صورت الكترونيكي استفاده مينمايند .تناقض

چاپي را وضع نامناسب سازماندهي نشريات

موجود بين نتايج پژوهش شايگان نيا و

در زمان مطالعه و کمبود نيروي انساني

همكاران و ساير پژوهشهاي ذکر شده قابل

متخصص براي ارائه خدمات آگاهي رساني

تأمل است.

ذکر کردهاند.

از ديد اکثريت استادان ،مجلههاي علمي

از مقايسه برخي يافتههاي پژوهش

الكترونيكي نسبت به مجلههاي علمي چاپي

حاضر مشخص ميگردد که ميزان استفاده

از اطالعات روزآمدتري برخوردار هستند و

استادان از مجلههاي علمي چاپي در مقايسه

بازيابي اطالعات در مجلههاي الكترونيكي با

با مجلههاي علمي الكترونيكي بيشتر است.

سرعت بيشتري همراه است .وجود قابليتها و

بيشترين دليل عدم استفاده از نشريات علمي

ويژگيهاي خاص منابع الكترونيكي از جمله

الكترونيكي از سوي استادان عدم توانايي آنها

ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان

در استفاده از پايگاههاي اطالعاتي براي

تعامل با کاربر و استفاده از قابليتهاي خاص

جستجوي مقاالت علمي مورد نظر ذکر شده

جستجو و بازيابي متون از مشخصههاي مثبت

است .اين نتايج ،نتايج پژوهشهاي حياتي و

اين دسته از منابع اطالعاتي است که امر

تصويري قمصري ( )3153مبني بر استفاده

بازيابي اطالعات را تسهيل ساخته است.

بيشتر کاربران از مجلههاي و منابع چاپي را
تأييد ميکند.

لنارس ( ,)3444ليو و همكاران ()1888
به نتايج مشابهي مبني بر داليل استفاده از

نتايج پژوهش براون ( )3444نيز نشان

مجلههاي علمي الكترونيكي از جمله سهولت

داد که بيشتر اعضاي هيأت علمي مجلههاي

و سرعت استفاده ,عدم محدوديت زماني,

چاپي را ترجيح ميدهند و گروه کمي با ادامه

قابليت جستجوي متون و امكان تعامل و

اشتراک هر دو شكل چاپي و الكترونيكي

دستيابي به اطالعات روزآمد رسيدند .دي
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گروتي و دورش ( )1883نيز به اين نتيجه

مجلههاي چاپي با نيازهاي اطالعاتي استادان

رسيدند که کاربران ترجيح ميدهند به

تطابق بيشتري دارد و به همين دليل بسياري

انتشارات الكترونيكي دسترسي داشته باشند و

از استادان معتقدند که اشتراک بيشتر

سهولت دستيابي به مقاالت در مقايسه با

مجلههاي علمي الكترونيكي ميتواند به

کيفيت متن مقاله براي کاربران از ارزش

صورت جامعتري به نيازهاي اطالعاتي آنها

بيشتري برخوردار است.
اما ,سرعت کم و قطع و وصل شدن

پاسخ دهد .برخي از استادان اعتقاد داشتند

شبكه و در دسترس نبودن مجلههاي

چون مباني بنيادي رشته تخصصي آنها در

تخصصي مورد نظر و عدم آشنايي استادان

زمينه تدريس بيشتر در کتب چاپي موجود

با شيوههاي صحيح جستجوي اطالعات و

است تا در مجلههاي علمي ،با کاهش خريد

عدم وجود اطمينان از اشتراک هميشگي

کتابها و اختصاص بودجه خريد آنها به

پايگاههاي اطالعاتي به عنوان عوامل

اشتراک بيشتر مجلههاي علمي چاپي «زياد»

تأثيرگذار برعدم استفاده از مجلههاي علمي

موافق نيستند ،و بنابراين دانشگاه بايد بودجه

الكترونيكي توسط جامعه پژوهش حاضر

الزم را براي توسعه اشتراک مجلههاي علمي

(اعضا هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران)

چاپي و الكترونيكي از محلهاي ديگر تأمين

عنوان شده است.

کند.

با وجود آنكه در پژوهش حاضر،

همچنين بعضي از استادان اظهار داشتند

مقايسه ميزان استفاده از مجلههاي علمي

که به اعتقاد آنها در حال حاضر پايگاههاي

چاپي با مجلههاي علمي الكترونيكي نشان

اطالعاتي مورد اشتراک دانشگاه قادر به

ميدهد که اعضاي هيأت علمي از مجلههاي

پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي تمامي

علمي چاپي بيش از نوع الكترونيكي آن

رشتهها نيست و يا آنها به دليل عدم آشنايي

استفاده ميکنند ،ميانگين موافقت استادان در

کافي با شيوههاي درست جستجو و بازيابي

مورد اشتراک مجلههاي علمي الكترونيكي

اطالعات قادر به پيدا کردن مجلههاي

«زياد» گزارش شده است .مقايسه ميانگين

تخصصي رشته مورد نظر خود نيستند .آنها

نظرات پاسخگويان نشان ميدهد که

خواستار

مجلههاي

مجلههاي علمي الكترونيكي در مقايسه با

الكترونيكي براي رفع اين مشكل هستند.

افزايش

اشتراک
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تعدادي از اعضاي هيأت علمي هم در

پيشنهادهاي پژوهش

پاسخنامهها قيد کرده بودند که دسترسي به

به منظور افزايش ميزان استفاده استادان

اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي و

از مجلههاي علمي چاپي و الكترونيكي و با

مجلههاي تخصصي الكترونيكي در مقايسه با

در نظرگرفتن هزينههاي نسبتاً بااليي که

مجلههاي چاپي با سهولت و سرعت بيشتري

کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد چمران براي

صورت ميگيرد و در صورت نبود مشكالتي

اشتراک اين منابع اطالعاتي ميپردازد ،موارد

از جمله سرعت پايين شبكه ،در بازيابي

ذيل به منظور افزايش بهره وري از منابع

اطالعات الكترونيكي از راحتي بيشتري

اطالعاتي دانشگاه پيشنهاد ميشود:

برخوردارند .همچنين به اعتقاد آنها اطالعات

 .3استفاده از نظرات استادان گروههاي

موجود در مجلههاي تخصصي پايگاههاي

مختلف آموزشي در قالب کميتههاي انتخاب،

اطالعاتي به نسبت منابع چاپي از اطالعات

خريد و اشتراک منابع جديد در جهت

روزآمدتر و تازهتري برخوردار ميباشند و

مجموعه سازي منابع کتابخانههاي دانشگاه.

نتايج فوق ميتواند دليل افزايش درخواست

 .1فراهم ساختن زمينههاي آگاهي

اشتراک مجلههاي علمي الكترونيكي از

رساني به منظور معرفي منابع جديد براي

ديدگاه استادان باشد.

اعضاي هيأت علمي و دانشجويان.

نتيجه نهايي پژوهش حاضر اين است

 .1گماردن کتابداران متخصص در

که در شرايط فعلي استادان دانشگاه شهيد

بخش نشريات کتابخانهها و افزايش توانايي و

چمران اهواز بر اين عقيده هستند که ضمن

مهارت کتابداران به منظور ساماندهي بخش

لزوم توجه به مجلههاي علمي الكترونيكي و

نشريات و ارائه خدمات بيشتر به کاربران در

سرمايه گذاري در اين زمينه ،ضرورت تداوم

کتابخانهها .وجود کتابداران متخصص و آگاه

اشتراک مجلههاي چاپي قطعي است .به

و ايجاد زمينههاي آگاهيرساني کافي در

عالوه ،الزم است دانشگاه سياست مدوني

زمينه عناوين مورد اشتراک دانشگاه و ارائه

براي رفع مشكالت موجود در اين زمينه و

فضايي مناسب براي ارائه نشريات مورد نياز

مطالعه و ارزيابيهاي مستمر از نحوه اشتراک و
ارائه خدمات در زمينه مجلههاي علمي اتخاذ
نمايد.

ميتواند تا حدودي از اتالف وقت و انرژي
استادان و از بروز نارضايتي در اين زمينه
جلوگيري کند.
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کارگاههاي

آموزشي

 .6فراهم آوردن امكان تسريع و توسعه

آموزش

مهارتهاي

شبكه اطالعاتي دانشگاه ،تثبيت سياست

اطالعيابي و جستجوهاي پيشرفته به اعضاي
هيأت علمي دانشگاه .

اشتراک پايگاههاي اطالعاتي خارجي ،و
تقويت هر چه بيشتر زبان انگليسي جامعه

دورهاي

برگزاري
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به

منظور

 .7ارزيابي مستمر مجموعه نشريات

دانشگاهي

ادواري به منظور گردآوري محموعهاي

 .5شايسته است مسئوالن دانشگاه با

متناسب با نياز گروههاي مختلف کاربران از

اتخاذ سياستهاي دقيق دانشگاهيان را نسبت به

لحاظ کمي و کيفي ضمن حداکثر بهرهگيري
از بودجه موجود.

تداوم و در دسترس بودن منابع اطالعاتي
الكترونيكي مطمئن سازند.

منابع
فارسي
ابرامي ،هوشنگ ( .)3153شناختي از دانش شناسي :علوم كتابداري و دانش رساني .به
کوشش رحمت اهلل فتاحي .تهران :نشر کتابدار.
بيگدلي ،زاهد؛ جمشيديپور ،الهام ( .)3131بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيالت
تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز از مجلههاي خارجي رشته
تخصصي آنان و بررسي ميزان ،علل و مشكالت استفاده آنان از مجلههاي خارجي رشته

تخصصي در خارج از دانشگاه .در مجموعه مقاالت ششمين همايش ملي كتابداري و
اطالعرساني پزشکي با تکيه بر نظامهاي نوين اطالعرساني و پژوهشهاي پزشکي،
 92-99ارديبهشت ،اصفهان :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان.
حياتي ،زهير؛ تصويري قمصري ،فاطمه ( .)3153بررسي رفتار اطالعيابي اعضاي هيأت علمي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران .فصلنامه کتاب.15-91 ,)38(1 ،
حياتي ،زهير؛ رنجبر ،جهانگير ( .)3131تعيين نشريات هسته التين دانشكده ادبيات و علوم
انساني و دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در کتابخانه ميرزاي
شيرازي .فصلنامه كتابداري و اطالعرساني آستان قدس رضوي.48-44 ,)1(6 ،
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. دانشگاه شهيد چمران: اهواز. مجموعه سازي.)3164( محمدحسين،دياني
) بررسي ميزان گرايش اعضاي هيأت علمي و دانشجويان3131(  زينب و ديگران،شايگاننيا
تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در استفاده از مجلههاي چاپي و

 در مجموعه مقاالت ششمين.31-31 الكترونيكي و عوامل مؤثر بر آن در سال تحصيلي
همايش ملي كتابداري و اطالعرساني پزشکي با تکيه بر نظامهاي نوين اطالعرساني و
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات: اصفهان، ارديبهشت99  و92 ،پژوهشهاي پزشکي
.بهداشتي درماني اصفهان
. نشر کتابدار: تهران. مديريت مجالت.)3153(  حميد،محسني
. ترجمه زاهد بيگدلي. شيوه بهرهگيري از كتابخانههاي پزشکي.)3153(. لسلي ت،مورتن
. دانشگاه علوم پزشكي ايران:تهران
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