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ي دانشگاه شهيد چمران اهواز ديدگاه اعضاي هيأت علم

و  ،علمي موجود هايمجلهاهميت و ميزان استفاده از  دربارة

 هاعلمي چاپي با شکل الکترونيکي آن هايمجلهجايگزيني 
 

 *دكتر زاهد بيگدلي

 **ام البنين عبدالهي

 ***مهين آرامش
 چکيده

 اهواز دربارة مرانهدف از اين پژوهش بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چ
چاپي با شكل الكترونيكي آن  هايمجلهعلمي موجود و جايگزيني  هايمجلهاهميت و ميزان استفاده از 

« پرسشنامه»باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي و روش آن پيمايشي است. ابزار گردآوري اطالعات مي
شگاه شهيد چمران اهواز در نفر( دان 964) است و جامعه مورد مطالعه شامل کليه اعضاي هيأت علمي

نفر در مطالعه نهايي شرکت نمودند. نتايج  139 باشد. از اين تعدادمي 3131 -3131سال تحصيلي 
از آنان نقش  %38علمي چاپي و  هايمجلهاز اعضاي هيأت علمي نقش  %57پژوهش نشان داد که 

از  %99ند.  اما، فقط اهدانست "زياد بسيار"يا « زياد»الكترونيكي را در ارتقاي سطح علمي خود  هايمجله
ارزيابي  "بسيار زياد" يا« زياد»چاپي را با نيازهاي اطالعاتي خود  هايمجلهآنها مطابقت عناوين 

علمي  هايمجلهاست. در مجموع ميزان استفاده از  %65الكترونيكي  هايمجلهاند، اين رقم براي کرده
نتايج آزمون تحليل  .در بين پاسخگويان بيشتر بوده است علمي الكترونيكي هايمجلهچاپي نسبت به 

علمي  هايمجلهواريانس نشان داد که متغير گروه آموزشي بر استفاده اعضاي هيأت علمي از انواع 
باشد، ليكن متغيرهاي جنسيت، مدرک تحصيلي، مرتبه علمي، و سابقه چاپي و الكترونيكي مؤثر مي

اند.  نتايج همچنين نشان داد که اکثريت پاسخگويان در مورد  کاهش هثير بودأتتدريس در اين مورد بي
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اند ولي علمي چاپي چندان موافق نبوده هايمجلهبودجه خريد کتابها به منظور افزايش بودجه خريد 
« زياد بسيار»با افزايش عناوين چاپي  %56علمي الكترونيكي و  هايمجلهاز آنها با افزايش عناوين  17%
که از ميان روشهاي مختلف تهيه مقاالت  دهدميهاي ديگر پژوهش نشان اند يافتهموافق بوده "دزيا"يا 

علمي اشتراکي دانشگاه در بين پاسخگويان بيشترين  هايمجلهعلمي چاپي و الكترونيكي، استفاده از 
 هايمجلهده از ثر بر عدم استفاؤتوزيع فراواني را به خود اختصاص داده است. همچنين از ميان عوامل م

نظمي حاکم در بخش نشريات کتابخانه و از ميان ها و بيهاي مجلهنبودن شماره علمي چاپي، کامل
علمي الكترونيكي، سرعت کم شبكه و مشكل دسترسي به  هايمجلهثر بر عدم استفاده از ؤعوامل م

اني را داشته است. هاي جستجوي اطالعات, بيشترين توزيع فراواطالعات و عدم آشنايي با شيوه
علمي چاپي از ديد پاسخگويان به ترتيب اولويت عبارتند از:  هايمجلهمهمترين داليل استفاده از 

کشيدن و تأکيد  سهولت استفاده، قابليت تورق يا مرور سريع متون، آشنايي با شكل مدرک و امكان خط
علمي الكترونيكي از ديد  هايمجلهاز  متون، دوام بهتر اطالعات دريافتي و مهمترين داليل استفاده بر

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. 

 

 ،علمي الكترونيكي هايمجله ،علمي چاپي هايمجله ،علمي يهامجلهاستفاده از  ها:واژه كليد
 دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اعضاي هيأت علمي

 

 مقدمه
علمي به عنوان يكي از  هايمجله

رساني علمي و به عنوان يكي ابزارهاي اطالع

هاي اصلي ورود يك جامعه به از مشخصه

شوند و در يافتگي تلقي مي دوره توسعه

اي برخوردارند. عات از نقش ويژهتبادل اطال
( معتقد است که يكي از 3153محسني )

مهمترين منابع پژوهشي که اکثر دانشمندان 

هاي بازيابي اطالعات از آن استفاده در شيوه

 علمي هستند.  هايمجلهکنند، مي

حجم روزافزون انتشارات علمي و فني 

و هزينه سنگين تهيه منابع اطالعاتي از يك 

مبود منابع مالي و افزايش نرخ برابري سو و ک

ارز از سوي ديگر و به دنبال آن محدوديتهاي 

اقتصادي و گاه محدوديتهاي سياسي همواره 

رساني را با ها و مراکز اطالعکتابخانه

مشكالت زيادي در تهيه منابع اطالعاتي 
طوري که هيچ  مواجه ساخته است, به

نابع اي در جهان حتي با داشتن مکتابخانه
مالي بسيار به تنهايي قادر به تهيه تمامي منابع 

اطالعاتي مورد نياز خود نيست و اين امر 
هاي مناسبي در ها را به اتخاذ شيوهکتابخانه

 علمي واداشته هايمجلهارزيابي و انتخاب 

است. چنانچه اين امر با دقت کافي صورت 

ي مهم و هايمجلهنگيرد ممكن است به حذف 

اهميت منجر ي کم هايمجلهشتراک هسته و ا
 شود.

 (3153، ترجمه بيگدلي، 3454) 3مورتن
 

                                                 
1.  Morton 
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معتقد است که نشريات ادواري سهم بااليي 

ها دارند. موقعيت و در خدمات کتابخانه

ها از تعداد نشريات ادواري اعتبار کتابخانه

 ،شودکنند ارزيابي ميجاري که دريافت مي

خواهد کشيد  زيرا نتايج پژوهشها مدتها طول

تا در قالب کتاب انتشار يابد. ليكن همين 
علمي  هايمجلهنتايج در مدت کوتاهي در 

شوند و به اين صورت زمينه براي منتشر مي

اشاعه سريع اطالعات و پيشرفتها و 
 شود.هاي دانشمندان فراهم ميتجربه

( بر اين عقيده است که 3153) ابرامي
قيق حاي تدرصد از منابعي که بر 48تا  38

گيرند نشريات ادواري مورد استفاده قرار مي

هستند. به نظر پژوهشگران حاضر به دليل 

همگام بودن اين منابع اطالعاتي با پيشرفتهاي 
نوين و منعكس کردن نتايج تحقيقات است 

مراکز  ها وکه سهم بزرگي از بودجه کتابخانه
اطالع رساني براي اشتراک و خريد آنها 

 .شودهزينه مي
با توجه به اهميت روزافزون  ،بنابراين

هاي علمي به ويژه در کتابخانه هايمجله

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 
علمي خارجي مورد نظر  هايمجلهفقط 

  است.

 بيان مسأله
در مراکز علمي مانند دانشگاهها از 

شود و نشريات ادواري استفاده فراوان مي

اعضاي هيأت علمي جهت مطالعه و روزآمد 

نگه داشتن اطالعات خود نيازمند مطالعه 

هاي موجود در زمينه تخصصي خود مجله

باشند. از آنجا که از سوئي پاسخگويي به مي

و محققان يكي از  نيازهاي اطالعاتي استادان

ها در خدمات اطالعاتي مهمترين برنامه

هاي دانشگاهي است و از سوي کتابخانه

ديگر در سالهاي اخير فرمت الكترونيكي 

علمي نيز تهيه گرديده  هايمجلهبسياري از 

علمي  هايمجلهبرخي از  است و يا اصوالً

شوند، در قالب الكترونيكي عرضه مي صرفاً

د دانشگاه شهيد چمران نسبت از ديدگاه اساتي

علمي و ميزان  هايمجلهبه قالبهاي مختلف 

استفاده استادان از اين منابع اطالع دقيقي در 

نظر استادان دانشگاه  ،دست نيست. همچنين

جايگزيني نشريات  دربارةشهيد چمران اهواز 

 چاپي با شكل الكترونيكي آنها معلوم نيست.

 حاکي از  ياز سوي ديگر شواهد

دم مراجعه درصد قابل توجهي از استادان ع

علمي التين موجود در  هايمجلهبه 

هاي دانشگاه شهيد چمران است که کتابخانه

هاي هنگفت خريد و در نتيجه توجيه هزينه
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نمايد. اين اشتراک منابع مذکور را دشوار مي

موضوع با توجه به محدوديتهاي مالي 

نه حق هاي دانشگاهي و افزايش ساالکتابخانه

مل است. به اعتقاد أاشتراک آنها بيشتر قابل ت

علمي  هايمجله( هزينه اشتراک 3164) دياني

هر ساله با نرخي بيشتر از نرخ تورم عمومي 

 يابد.ميافزايش 

له پژوهش حاضر اين است که أمس

کند ديدگاه استادان دانشگاه شهيد  نروش

 هايمجلهچمران اهواز درباره جايگزيني 

علمي  هايمجلهرونيكي به جاي علمي الكت

اين ديدگاه بر اساس سپس  ؟چاپي چيست

تدوين سياستهاي پيشنهادهاي مناسبي براي 

دانشگاه اين هاي مجموعه گستري کتابخانه

 .دهد ارائه

 

 سؤاالت پژوهش
 پژوهش حاضر درصدد است تا در
راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر به 

 سؤاالت ذيل پاسخ دهد:

ستادان دانشگاه شهيد چمران . ديدگاه ا3

مجموعه نشريات علمي چاپي  دربارةاهواز 

هاي دانشگاه از کتابخانه خارجي موجود در

نظر ميزان اهميت و ميزان استفاده و تأثير آنها 

مطابقت آنها و در ارتقاي سطح علمي استادان 

 با نيازهاي اطالعاتي استادان چيست؟

. اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد 1

ران اهواز براي تهيه مقاالت علمي چاپي چم

از چه روشهايي و به چه ميزان استفاده 

 کنند؟مي

. به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه 1

شهيد چمران اهواز کدام عوامل و به چه 

هاي علمي ميزان در عدم استفاده از مجله

 چاپي مؤثر است؟

. نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه 9

علمي  هايمجله ارةدربشهيد چمران اهواز 

الكترونيكي از نظر تأثير آنها در ارتقاي سطح 

علمي استادان، مطابقت آنها با نيازهاي 

اطالعاتي استادان, ميزان اهميت و ميزان 

 استفاده از آنها چيست؟

. اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد 7

چمران اهواز براي تهيه مقاالت علمي 

ميزان  الكترونيكي از چه روشهايي و به چه

 کنند؟استفاده مي

. به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه 6

شهيد چمران اهواز کدام عوامل و به چه 

علمي  هايمجلهميزان بر عدم استفاده از 

 الكترونيك مؤثر است؟

. به نظر اعضاي هيأت علمي دانشگاه 5

کدام ويژگيهاي فردي و شهيد چمران اهواز 

ي چاپي علم هايمجلهبر استفاده از  تخصصي

 و الكترونيكي مؤثر است؟
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 شرو
روش پژوهش حاضر پيمايشي و از نوع 

توصيفي است. جامعه مورد پژوهش، کليه 

اعضاي هيأت علمي فعال دانشگاه شهيد 

شامل  31-31چمران اهواز در سال تحصيلي 

استادان، دانشياران،  متشكل ازنفر  964

باشد. استادياران و مربيان رسمي و پيماني مي

دليل محدود بودن جامعه آماري به 

به  گيري انجام نشد و کل جامعهنمونه

، مورد مطالعه قرار صورت تمام شماري

گرفت. با توجه به عدم دسترسي به تمام 

ت علمي به دليل استفاده آنان از أهي ياعضا

فرصت مطالعاتي يا ادامه تحصيل در داخل يا 

، پرسشنامه خارج از کشورو يا تكميل نكردن

نفر کاهش  139د جامعه مورد پژوهش به تعدا

 يافت.

پژوهش،  ابزار گردآوري اطالعات در اين

پرسشنامه است که در قالب مقياس ليكرت 

اي تنظيم شده بود. به منظور تعيين پنج گزينه

روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده 

شد. براي اين منظور پرسشنامه در اختيار 

کتابداري و  چند تن از استادان گروه

رساني قرار گرفت تا پرسشها را از نظر اطالع

محتوا مورد بررسي قرار دهند. نظرات و 

پيشنهادهاي آنها در تدوين پرسشنامه نهايي 

 طريقپايايي اين پرسشنامه از  اعمال گرديد.

محاسبه  33/8محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ 

 .شد که در سطح قابل قبولي است

ها در دو سطح آمار تجزيه و تحليل داده

افزار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم

براي آزمون تحليل واريانس  SPSSآماري 

 عاملي صورت گرفته است.

 

 پژوهش ةپيشين
 الف.  در خارج:

با توجه به اهميت نشريات ادواري و 

لزوم استفاده مؤثر و سودمند از آنها در 

ياري بسياري از کشورها، تاکنون مطالعات بس

هاي مختلف اين دسته از منابع پيرامون جنبه

ترين تازهبه اطالعاتي صورت گرفته است که 

 . کنيماشاره ميآنها در ذيل 

( طي پژوهشي به 3443) 3هلمكويست

از  %15اين نتيجه دست يافت که حدود 

علمي الكترونيكي  هايمجلهدهندگان از پاسخ

که  دهندهم ترجيح مي %68کنند، استفاده مي

مقاالت را به صورت چاپي بر روي کاغذ 

کنند تا بر صفحه کامپيوتر. دليلي که  مطالعه

در اين پژوهش در مورد عدم استفاده از 

الكترونيكي ارائه شد، اين بود که  هايمجله

بسياري از افراد زمان کافي براي فراگيري 

                                                 
1 .  Holmquist 
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هاي جستجوي منابع اطالعاتي شيوه

 ند.اهالكترونيكي نداشت

( در پژوهشي در بين 3444) 3نبراو

اعضاي هيأت علمي نجوم، شيمي، رياضي و 

فيزيك دانشگاه اوکالهاما دريافت که کمتر از 

علمي  هايمجلهاز پاسخگويان از  78%

الكترونيكي به منظور دستيابي به مقاالت 

کنند. همچنين در اين پژوهش استفاده مي

از اعضاي هيأت علمي  %67مشخص شد که 

علمي  هايمجلهچاپي را بر  هايمجله

دهند و تعداد کمي هم الكترونيكي ترجيح مي

با ادامه اشتراک هر دو شكل چاپي و 

 موافق هستند.علمي  هايمجلهالكترونيكي 

( در پژوهشي برخي از 3444) 1لنارس

علمي  هايمجلههاي برتري مشخصه

علمي چاپي از ديد  هايمجلهالكترونيكي بر 

لت استفاده، عدم پاسخگويان را, سهو

محدوديت زماني، قابليت جستجوي متون و 

. همچنين ه استامكان تعامل کاربر عنوان کرد

در اين پژوهش امكان تورق، قابليت حمل و 

راحتي دستيابي و آشنايي با منابع چاپي به 

هاي مثبت منابع چاپي مطرح عنوان مشخصه

. تعدادي از پاسخگويان هم در ه استشد

 هايمجلهم استفاده از خصوص داليل عد

                                                 
1 .  Brown 

2 .  Lenares 

علمي الكترونيكي اعتقاد داشتند که اطالعات 

علمي الكترونيكي در  هايمجلهموجود در 

چاپي از کيفيت بااليي  نشرياتمقايسه با 

 برخوردار نيست.

( در پژوهش 1888) 1همكارانليو و 

 9خود بر روي دانشجويان دانشگاه نانيانگ

 %7/51 سنگاپور به اين نتيجه دست يافتند که

علمي الكترونيكي را  هايمجلهاز پاسخگويان 

دهند. علمي چاپي ترجيح مي هايمجلهبر 

علمي  هايمجلهداليل آنها براي انتخاب 

 ند از:بود الكترونيكي عبارت

ويژگي فرامتني، سهولت و سرعت 

دستيابي، وجود امكانات خاص جستجو مثل 

کردن يا  عملگرهاي بولي، قابليت کپي

اطالعات، انتقال سريع آنها به استخراج 

هاي شخصي، و دستيابي به اطالعات مجموعه

وسيع در مدت زمان محدود. در مقابل برخي 

از پاسخگويان بر اين عقيده بودند که مشكل 

خواندن متون از طريق صفحه کامپيوتر و 

افزارهاي افزارها و نرمبودن به سخت وابسته

ه اقتصادي از جمل مشكالتکامپيوتر و 

 نشرياتمسائلي هستند که استفاده از 

 .سازدميمواجه  اشكالالكترونيكي را با 

                                                 
3 .  Liew et al. 

4 .  Nanyang University 
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( در 1883) 3دي گروتي و دورش
پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند که کاهش 

چاپي بيانگر اين  هايمجلهميزان استفاده از 
دهند به مسأله است که کاربران ترجيح مي

ه انتشارات علمي الكترونيكي دسترسي داشت
باشند و سهولت دستيابي به مقاالت نسبت به 
کيفيت متن مقاله براي کاربران از ارزش 
بيشتري برخوردار است. همچنين در اين 

رواج پژوهش مشخص شد که از زمان 
علمي الكترونيكي  هايمجلهاشتراک 

اي کاهش يافته کتابخانه درخواست امانت بين
 است.

( در 1881) 1کوچنور و موثارت
به بررسي ميزان استفاده اعضاي  پژوهشي

علمي الكترونيكي  هايمجلههيأت علمي از 
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 

 هايمجلهاشتراک  کاربران نسبت به ادامه
الكترونيكي  هايمجلهچاپي و توسعه اشتراک 

 باشد. مؤثر مي
( در پژوهشي به 1889) 1الينن کورت

اين نتيجه دست يافت که استفاده از 
علمي الكترونيكي در حال افزايش  هايمجله

                                                 
1 . De Groote & Dorsch  

2 . Cochenour & Moothart 

3 . Kortelainen 

است. به نظر وي منابع علمي الكترونيكي 
داراي چندين ويژگي هستند که پذيرش آنها 

ز سوي کاربران تسهيل ساخته است: را ا
باشد هاي انتشار آنها به مراتب کمتر ميهزينه

و به همان نسبت فرايند انتشارشان از سرعت 
بيشتري برخوردار است. استفاده از آنها 

طلبد و ها مينهفضاي کمي را در کتابخا
ساختار فرامتني هم به قابليت بازيابي 

امر  کند و ايناطالعات کمك زيادي مي
موجب افزايش دستيابي به اطالعات و انواع 

 شود.ها مياز دادهجديدي 
 

 در ايرانب.  
( در 3153حياتي و تصويري قمصري )

در مورد چگونگي تأثير اينترنت بر پژوهشي 
رفتار اطالع يابي و فعاليتهاي پژوهشي اعضاء 
هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و 

با اين دند که به اين نتيجه رسيصنعتي ايران 
از منابع چاپي هم اعضاي هيأت علمي  که

الكترونيكي ميزان هم و کنند استفاده مي
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 

يين محل اطالعات الكترونيكي براي تع
اين منابع اغلب به چون کنند ولي استفاده مي

متن موردنظر  اطالعات کتابشناختي و چكيده
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شود در مراحل بعد الزم است محدود مي
پژوهشگران با مراجعه به منابع چاپي اصل 

 مدرک را بازيابي نمايند. 
اي مطالعه( در 3131) حياتي و رنجبر

التين دانشكده پيرامون تعيين نشريات هسته 
ادبيات و علوم انساني و دانشكده علوم 

شناسي دانشگاه شيراز در تربيتي و روان
عوامل مختلفي را  کتابخانه ميرزاي شيرازي

اعضاي هيأت علمي و در رابطه با مراجعه کم 
 هايمجلهبه دانشجويان دانشكده هاي مذکور 

التين کتابخانه ميرزاي شيرازي ذکر کردند که 
از: عدم دسترسي به موقع به عبارتند 

مورد نياز، تمايل اندک دانشجويان  هايمجله
به انجام کارهاي پژوهشي و در نتيجه مراجعه 

ها، عدم آشنايي برخي کمتر آنها به کتابخانه
هاي زياد مراجعان به زبان انگليسي، مشغله

آموزشي، اداري و اجرايي اعضاي هيأت 
جعه علمي و نداشتن فرصت کافي براي مرا

به کتابخانه، وضع نامناسب سازماندهي 
نشريات التين در زمان مطالعه، نبود نيروي 
انساني متخصص براي ارائه خدمات 

رساني جاري و محدود بودن زمان آگاهي
 مطالعه.

( در 3131پور )بيگدلي و جمشيدي
درباره ميزان استفاده دانشجويان پژوهشي 

 تحصيالت تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران
هاي خارجي و علوم پزشكي اهواز از مجله

به اين نتيجه دست يافتند رشته تخصصي آنان 
استفاده دانشجويان تحصيالت  با وجودکه 

هاي علمي کتابخانه هايمجلهتكميلي از 
مهمترين علل مراجعه آنها به  ،ايدانشكده

منابع و خدمات خارج از دانشگاه کمبود 
ودن منابع، شديد اينگونه منابع، روزآمد نب

نظمي شديد حاکم بر ها، بيتنوع کم مجله
ها، عدم خدمات بخش نشريات کتابخانه

هاي رساني مناسب و ناقص بودن دوره
باشد. همچنين علمي خارجي مي هايمجله

ها، آگاهي نداشتن نبود منابع کافي در کتابخانه
دانشجويان از چگونگي دستيابي به منابع، 

اي به دليل د کتابخانهمشكالت دستيابي به موا
مقررات کتابخانه، مهمترين مشكالت 
دانشجويان در دستيابي به اطالعات مورد نياز 

 است.آنها گزارش شده 
به ( 3131) همكاراننيا و شايگان

بررسي ميزان گرايش اعضاء هيأت علمي و 
دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم 

ي هاپزشكي اصفهان در استفاده از مجله
هاي چاپي و الكترونيكي پرداختند. يافته

از  %55حدود پژوهش آنها نشان داد که 
الكترونيكي استفاده  هايمجلهاز  پاسخگويان

اند. به اعتقاد آنها دسترسي آسان به نموده
هاي مجله موردنظر، سرعت و سهولت شماره

بازيابي اطالعات، عدم وابستگي به مكان و 
ايجاد انگيزش در زمان خاص براي استفاده، 
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مطالعه بيشتر، استفاده از خدمات جنبي، 
 هايمجلهدر استفاده از  عوامل مؤثر

 شوند.الكترونيكي محسوب مي

به طور خالصه مرور پژوهشهاي 

دهد که اهميت استفاده از گذشته نشان مي

نشريات علمي چاپي و الكترونيكي روز به 

شود. به دليل رشد سريع روز بيشتر مي

علمي، افزايش حق اشتراک و  ايهمجله

ها مشكالت و تنگناهاي اقتصادي، کتابخانه

بايد با استفاده از شيوهاي صحيح و مناسب 

به ارزيابي مجموعه نشريات ادواري خود 

اي پويا و مطابق با بپردازند تا مجموعه

 نيازهاي اطالعاتي کاربران گردآوري کنند.

 

 هاي پژوهشيافته

 در راستاي هاي اين تحقيق يافته
 

 شوند:مي ارائهسؤاالت تحقيق به شرح زير 

اين سؤال چهار مقوله مهم   .9سؤال 

 پژوهشي را در بر دارد:

ارتقاء علمي چاپي در  هايمجلهنقش الف( 

ميزان اهميت اين ب( سطح علمي استادان، 

ج( ها از ديدگاه جامعه مورد پژوهش، مجله

مي عل هايمجلهميزان استفاده استادان از 

ها با ميزان مطابقت اين مجلهد( چاپي، و 

 نيازهاي علمي جامعه مورد پژوهش.

نشان  3چنانكه اطالعات جدول 

دهد، در خصوص مقوله الف )ارتقاء سطح مي

 98نفر يا 379علمي( بيشترين فراواني با 

هاي درصد از پاسخگويان ميزان تأثير مجله

علمي چاپي خارجي در ارتقاء سطح علمي 

دانند. بعد از آن به ترتيب مي«  زياد» خود را

درصد، 17با « بسيار زياد»هاي گزينه

 (=139nچاپي) هايمجلهتوزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط به چهار مقوله اصلي  . 3جدول 

 موضوع
 بدون پاسخ بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

 درصد تعداد درصد ادتعد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
ارتقاء سطح 

 علمي
319 17 379 98 55 18 31 1 5 1 - - 

 اهميت
 هامجله

364 99 364 99 91 33 1 7/8 - - 1 7/8 

از  استفاده
 هامجله

91 33 364 99 313 16 34 7 31 1 9 3 

مطابقت 
 با نيازها

5 1 91 33 373 93 318 13 78 31 5 1 
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بسيار "و  1 با "کم"درصد،  18با  "متوسط"

هاي علمي چاپي درصد تأثير مجله 1با  "کم

خارجي را در ارتقاء سطح علمي خود 

 اند.ارزيابي کرده

( هامجله در خصوص مقوله ب )اهميت

بسيار "هاي بيشترين فراواني مربوط به گزينه

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

درصد و  33با  "متوسط"دنبال آن گزينه 

 درصد قرار دارند. 7/8با  "کم"گزينه 

)استفاده از اطالعات مربوط به مقوله ج 

دهد که ميزان استفاده از نشان ميها( مجله

 99نفر يا  364علمي چاپي توسط  هايمجله

بوده است. به « زياد»درصد از پاسخگويان 

درصد  33، «متوسط» درصد گزينه 16عالوه، 

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

 اند.را انتخاب کرده« بسيار کم»

 باالخره و در خصوص مقوله د 
 

شود ( مشاهده ميها با نيازهامطابقت مجله)

که بيشترين فراواني در اين موضوع به گزينه 

درصد اختصاص  93نفر و  373با  "متوسط"

بسيار "درصد،  13با  "کم"هاي گزينه دارد.

و درصد  33با  "زياد"درصد،  31با  "کم

درصد به دنبال آن قرار  1با  "بسيار زياد"

 دارند. 

هاي مربوط به نظر اعضاء يافته 1جدول 

هيأت علمي را درباره کاهش بودجه خريد 

هاي کتاب به منظور افزايش خريد مجله

 دهد. اطالعاتعلمي چاپي را نشان مي

درصد از  33دهد که تنها نشان مي 1جدول 

را با کاهش پاسخگويان ميزان موافقت خود 

 هايمجلهبودجه خريد کتابها و افزايش خريد 

بسيار "درصد  34و  "زياد"علمي چاپي 

درصد از آنها  15، ولي ند.اهاعالم کرد "زياد

و  "کم"درصد در حد  17، «متوسط» در حد

18 

توزيع فراواني و درصد نظررات دربراره کراهش بودجره کتراب بره منظرور افرزايش بودجره           . 1جدول 

 (=139nعلمي چاپي ) ايهمجله

 متغير
 بدون پاسخ بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
کاهش بودجه 

 خريد کتابها
91 33 51 33 389 16 46 19 55 18 9 3 

افزايش عناوين 
هاي علمي مجله

 چاپي
367 91 315 11 91 33 15 5 37 9 3 1 
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با اين موضوع  "بسيار کم"حد  درصد در

 اند.موافق بوده

دهد در نشان مي 1چنان که جدول 

 هاي علميخصوص افزايش عنوانهاي مجله

، پاسخگويان نظرهاي متفاوتي گزارش چاپي

جدول اين که تعداد و درصد آن در  اندکرده

کند مشخص مي 1شود. ارقام جدول ديده مي

 91نفر يا  367رصد فراواني )که بيشترين د

علمي  هايمجلهدرصد( با افزايش عناوين 

موافق « بسيار زياد»چاپي خارجي مورد نياز 

درصد  11به دنبال آن و به ترتيب  اند.بوده

در صد  5، "متوسط"در صد 33، "زياد"

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

 اند.موافقت کرده

مقاالت علمي چاپي  روشهاي تهيه.  2سؤال 

 :خارجي

در اين قسمت مهمترين روشهاي تهيه 

مقاالت علمي چاپي خارجي در دو گروه 

استفاده "و  "استفاده از منابع دانشگاهي"کلي 

از نظر اعضاي هيأت  "از منابع غيردانشگاهي

علمي مورد بررسي قرار گرفته است. توزيع 

فراواني و درصد مهمترين روشهاي تهيه 

مي چاپي خارجي از نظر اعضاي مقاالت عل

 ارائه شده است. 1هيأت علمي در جدول 
 

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

 ( n=139خارج از دانشگاه )

 متغير

بسيار 
 زياد

بسيار  كم متوسط زياد
 كم

بدون 
ميانگين جواب

 

فراواني
 

صد
در

 

فرا
واني

 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

 

استفاده از 
منابع غير 
 دانشگاهي

اشتراک شخصي 
 83/36 9 36 15 389 11 39 11 39 13 33 9 37 هاي علميمجله

ها ساير کتابخانه
و مراکز اطالع 

 رساني
36 9 67 35 319 17 46 17 75 37 36 9 1/35 

دوستان و 
 31/36 9 36 11 33 11 33 13 334 37 75 9 36 انهمكار

استفاده از 
منابع 

 دانشگاهي

علمي  هايمجله
 51/11 1 3 4 17 37 75 11 311 14 333 31 78 اشتراکي دانشگاه

هاي علمي مجله
اهدايي موجود 

در بخش 
 نشريات کتابخانه

9 3 33 11 333 14 333 14 17 4 17 4 51/36 
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هاي ثر بر عدم استفاده ازمجلهؤاني و درصد نظرات پاسخگويان در مورد عوامل م.  توزيع فراو9جدول 

 (n=139علمي چاپي موجود در دانشگاه )

 متغير

بسيار 

 زياد
 بسيار كم كم متوسط زياد

 بدون 

 جواب
فراواني ميانگين

 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

 

 11/34 6 11 31 78 39 79 14 333 15 381 33 91 بودنگير وقت

محدوديت زماني و 

 مكاني
75 37 391 15 

3

8 
13 91 33 17 4 34 7 96/33 

هاي کامل نبودن شماره

 ها در کتابخانهمجله
339 93 311 11 

7

9 
39 31 1 3 1 3 1 1/17 

نظمي حاکم در بخش بي

 نشريات کتابخانه
46 17 315 11 

3

3 
11 13 38 36 9 34 7 1/18 

عدم تسلط کافي به زبان 

 انگليسي
96 31 

1

7 
4 

9

6 
31 76 37 355 96 11 6 36/31 

 

براي مقايسه بهتر متغيرهاي مورد مطالعه 

 .3ميانگين هر مقوله محاسبه گرديد

مشخص  1ارقام ميانگين در جدول 

سازد که روشهاي مورد استفاده براي تهيه مي

ي هيأت مقاالت علمي چاپي به نظر اعضا

 علمي به ترتيب اولويت عبارتند از:

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

ياد در براي سطوح بسيار کم، کم، ...، بسيار ز 7تا 

نظر گرفته شد. پس از ضرب ارزش هر سطح در 

فراواني مربوط و جمع اين حاصلضربها نتيجه به 

 ( تقسيم گرديد.3+1+1+9+7)=37عدد 

 هاي علمي اشتراکي دانشگاه. مجله3

 رسانيها و مراکز اطالع. ساير کتابخانه1

هاي علمي اهدايي موجود در بخش . مجله1

 نشريات کتابخانه

. دوستان و همكاران و اشتراک شخصي 9

 هاي علمي چاپيمجله
شود که به اين ترتيب مشخص مي

استفاده از منابع علمي چاپي  پاسخگويان
موجود در دانشگاه را مقدم بر منابع موجود 

 دانند.در ساير مكانها مي
عوامل موثر بر عدم استفاده از .  8سؤال 

 :هاي علمي چاپي خارجيمجله
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توزيع فراواني عوامل مؤثر بر عدم 

هاي علمي چاپي خارجي در استفاده از مجله

 ارائه شده است. 9جدول 

 

الكترونيكري   هراي مجلره توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط بره چهرار مقولره اصرلي      . 7جدول 

(139n=) 

 موضوع
 پاسخبدون  بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
ارتقاء سطح 

 علمي
391 15 367 91 78 31 11 6 - - 9 3 

 اهميت
 هاجلهم

367 91 371 98 79 39 3 1 1 7/8 1 7/8 

از  استفاده
 هامجله

67 35 383 13 311 11 79 39 17 4 - - 

مطابقت با 
 نيازها

3 1 67 35 394 14 389 15 79 39 9 3 

 

که با استفاده  9ارقام ميانگين در جدول 
( 359از روش پيش گفته )پاورقي صفحه 

انع استفاده از حاصل شده است. مهمترين مو

هاي علمي چاپي از ديد اعضاي هيأت مجله

 دهد:علمي را به ترتيب اولويت نشان مي
 هاي مجله ها. کامل نبودن شماره3

 نظمي حاکم در بخش نشريات. بي1

 گير بودن. وقت1
 . محدوديت زماني و مكاني9

 . عدم تسلط به زبان انگليسي7

هاي هاي مربوط به مجلهمقوله.  4سؤال 

 علمي الكترونيكي:

توزيع فراواني و درصدهاي مربوط  7جدول 
هاي علمي به چهار مقوله: الف( نقش مجله

الكترونيكي ارتقاء سطح علمي استادان، ب( 

جامعه ها از ديدگاه ميزان اهميت اين مجله

استادان از مورد پژوهش، ج( ميزان استفاده 
هاي علمي الكترونيكي، و د( ميزان مجله

ها با نيازهاي علمي جامعه قت اين مجلهمطاب

 دهد. مورد پژوهش را نشان مي
هاي از داده در خصوص مقوله الف

گردد که بيشترين مشخص مي 7جدول 

درصد(, نقش  91نفر يا  367فراواني )
علمي الكترونيكي را در ارتقاي  هايمجله

اند, در حالي گزارش کرده« زياد»سطح علمي 
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 31، "خيلي زياد"را  درصد اين نقش 15که 

« کم»درصد آنرا  6، و تنها "متوسط"درصد 

 اند.گزارش کرده

 7 هاي جدولدادهدر مورد مقوله ب، 

دهد که در اينجا نيز بيشترين تعداد نشان مي

درصد(, ميزان اهميت  91نفر يا  367)
گزارش « بسيار زياد»الكترونيكي را  هايمجله

سخ به اين درصد در پا 98 اند. در ضمن،کرده

درصد گزينه  39و « زياد»سؤال گزينه 
 7/1. در مجموع اندانتخاب کردهرا « متوسط»

علمي الكترونيكي را  هايمجلهدرصد اهميت 
 .اند.ارزيابي کرده "بسيار کم"يا  "کم"

هاي علمي در زمينه استفاده از مجله

 7هاي جدول يافتهج(  ولهالكترونيكي )مق

 نفر يا 311تعداد ) نشان مي دهد که بيشترين
علمي  هايمجلهدرصد(, ميزان استفاده از  11

 13. ندهگزارش کرد« متوسط»الكترونيكي را 
 35، «زياد»درصد از پاسخگويان به ميزان 

 4، و «کم»درصد  39خيلي زياد، "درصد 
علمي  هايمجلهاز  "بسيار کم"درصد 

 اند.الكترونيكي استفاده کرده

علمي  ايهمجلهدر مورد انطباق 
الكترونيكي با نيازهاي اطالعاتي اعضاء هيأت 

نشان  7هاي جدول يافتهعلمي )مقوله د( 

دهد که بيشترين فراواني در پاسخهاي داده مي
 "متوسط"شده به اين مورد مربوط به گزينه 

در حالي که  درصد است. 14نفر و  394با 

  انطباقدرصد از پاسخگويان، ميزان  1به نظر 

 

علمي الكترونيكي  هايجلهممجموعه 

اشتراکي دانشگاه با نيازهاي اطالعاتي آنها 

درصد از آنها  35و به نظر « بسيار زياد»

درصد از  15است. در ضمن، از نظر  "زياد"
و براي « کم»پاسخگويان ميزان اين مطابقت 

درصد از پاسخگويان ميزان مطابقت  39

 باشد. مي« کم بسيار»
ط به پاسخهاي مربو هاييافته 6جدول 

اعضاء هيأت علمي را مبني بر ميزان موافقت 
علمي چاپي  هايمجلهآنان با توقف اشتراک 

الكترونيكي نشان  هايمجلهو افزايش اشتراک 

که بيشترين  دهدنشان مي 6جدول دهد. مي

با فراواني  "متوسط"درصد مربوط به گزينه 
درصد است که موافقت خود را  16و  388

 علمي چاپي به هايمجلهراک با توقف اشت
هاي علمي منظور افزايش اشتراک مجله

 "زياد"هاي اند. گزينهالكترونيكي اعالم کرده
هر کدام  "بسيار کم"و  "کم"درصد،  13با 

 39با  "بسيار زياد"درصد و گزينه  34با 

درصد به ترتيب ميزان موافقت پاسخگويان با 
 دهند.اين موضوع را نشان مي

هاي تهيه مقاالت علمي روش. 5سؤال 

 الكترونيكي:

هايي که جامعه به منظور اطالع از شيوه

 پژوهش براي تهيه مقاالت علمي الكترونيكي



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

 

911 

 

علمري الكترونيكري    هراي مجلهتوزيع فراواني و درصد نظرات درباره ميزان افزايش اشتراک  . 6جدول 

(139n=) 

 متغير

 سخبدون پا بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد
تعداد

صد 
در

 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

تعداد
صد 

در
 

افزايش اشتراک 
علمي  هايمجله

 الكترونيكي
79 39 38 13 388 16 51 34 51 34 9 3 

 
برد، از آنان خواسته مورد نياز خود به کار مي

از هر کدام از کانالهاي نام  تعيين کنندشد 

قدر استفاده برده شده در پرسشنامه چ

کنند. توزيع فراواني و در صد روشهاي مي

 5تهيه مقاالت علمي الكترونيكي در جدول 

 ارائه شده است.

 5از ارقام ستون ميانگين جدول 

گردد که مهمترين روشهاي تهيه مشخص مي

مقاالت علمي الكترونيكي از ديدگاه اعضاي 

 هيأت علمي به ترتيب اولويت عبارتند از:

 لكترونيكي اشتراکي دانشگاه،هاي امجله 

 رساني،ها و مراکز اطالعساير کتابخانه

 اشتراک شخصي، 

 و دوستان و همكاران

شود اعضاي به اين ترتيب معلوم مي
هيات علمي، در تهيه مقاالت الكترونيكي از

 

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

 متغير

 بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد
بدون 

ميانگين جواب
 

فراواني
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

 

کانالهاي 
 فردي

 35 1 31 11 39 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        38 11 319 37 75 5 15 اشتراک شخصي

 1/39 7 34 19 313 11 39 13 33 37 75 1 31 دوستان و همكاران

کانالهاي 
 سازماني

الكترونيكي  هايمجله
 اشتراکي دانشگاه

364 99 33 11 13 38 96 31 13 3 31 1 3/17 

ها و ساير کتابخانه
 رسانيمراکز اطالع

33 11 33 11 388 16 61 36 13 38 3 1 3/13 
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 (n= 139هاي الكترونيكي ).  توزيع فراواني و درصد عوامل موثر بر عدم استفاده از مجله3جدول 

 متغير

 كم متوسط زياد بسيار زياد
بسيار 

 كم

بدون 

 جواب

ميان
گين

 

فراواني
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

فراواني 
 

صد
در

 

ي
عوامل فرد

 

عدم تمرکز در خواندن 
متون از طريق صفحه 

 مانيتور
17 4 389 15 33 11 33 11 63 36 3 1 4/33 

هاي عدم آشنايي با شيوه
 جستجوي اطالعات

46 17 337 18 51 34 79 39 13 38 3 1 6/11 

عدم تسلط به زبان 
 انگليسي

13 38 11 6 79 39 78 31 185 79 31 1 31 

عوامل سازماني
سرعت کم شبكه و  

مشكل بودن دسترسي 
 به اطالعات مورد نياز

396 13 333 14 67 35 91 33 36 9 9 3 7/17 

عدم تداوم و اطمينان در 
مورد اشتراک پايگاههاي 

 اطالعاتي الكترونيكي
78 31 33 13 51 34 33 11 39 11 3 1 1/33 

 
کانالهاي سازماني، همانند مقاالت چاپي، 
استفاده از منابع الكترونيكي موجود در 

 دهند. دانشگاه را بر ساير روشها ترجيح مي
عوامل مؤثر بر عدم استفاده از  .6سؤال 

 هاي علمي الكترونيكي:مجله
توزيع فراواني و درصد عوامل مؤثر بر عدم 

هاي الكترونيكي از ديد ه از مجلهاستفاد
 ارائه شده است. 3پاسخگويان در جدول 

 3با توجه به ارقام ميانگين در جدول 
مشخص گرديد که مهمترين عوامل مؤثر بر 

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

سرعت کم شبكه و مشكل بودن دسترسي به 
هاي اطالعات مورد نياز، عدم آشنايي با شيوه

جستجوي اطالعات، عدم تمرکز در خواندن 
متون از طريق صفحه مانيتور، عدم تداوم و 
اطمينان در مورد اشتراک پايگاههاي اطالعاتي 

 الكترونيكي، و عدم تسلط به زبان انگليسي
تأثير ويژگيهاي فردي و تخصصي . 1سؤال 

 علمي چاپي و هايبر استفاده از مجله
 الكترونيكي:

در اين پژوهش منظور از ويژگيهاي فردي 
و تخصصي عبارت است از عضويت در 
گروه آموزشي خاص، جنسيت، مدرک 
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تحصيلي، مرتبه علمي و سابقه تدريس. به 
منظور مقايسه و بررسي تفاوت ميانگين 
 نظرات اعضاي هيأت علمي از لحاظ
 خصوصيات گروههاي آزمودني مانند گروه

آموزشي، جنسيت، مدرک تحصيلي، مرتبه 
 علمي و سابقه تدريس در ارتباط با عامل

و  چاپيعلمي  هايمجلهميزان استفاده از 
از آزمون تحليل واريانس استفاده  الکترونيکي

و  4 هايدر جدول هاگرديد. نتايج اين آزمون
 ارائه شده است. 38

دهد نشان مي 38و  4ارقام جدولهاي 
اعضاي هيأت علمي  که بين نظرهاي
 کشاورزي و علوم انسانيگروههاي آموزشي 

 چاپيهاي با عامل ميزان استفاده از مجله
تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين از 
بررسي نتايج اين آزمون مشخص شد بين 

 

 علمي چاپي هايمجلهميزان استفاده از   .4جدول 

 منابع تغييرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
F P 

 87/8 115/1 571/3 9 883/5 گروه آموزشي

 938/8 631/8 731/8 3 731/8 جنسيت

 836/8 197/1 631/3 1 894/7 مدرک تحصيلي

 493/8 333/8 316/8 9 791/8 مرتبه علمي

 433/8 874/8 8991/8 1 311/8 سابقه تدريس
 

 علمي الكترونيكي هايمجلهميزان استفاده از  . 38جدول 

منابع 

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F P 

 883/8 383/7 171/6 9 938/17 گروه آموزشي

 517/8 337/8 391/8 3 391/8 جنسيت

 171/8 846/3 161/3 1 834/9 مدرک تحصيلي

 741/8 581/8 351/8 9 948/1 مرتبه علمي

 515/8 916/8 791/8 1 613/3 سابقه تدريس
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کشاورزي و  مهندسي باگروههاي ت نظرا
در ارتباط با عامل ميزان استفاده از  علوم پايه

تفاوت معناداري  الکترونيکيهاي علمي مجله

 وجود دارد.

 

هاي علمي مقايسه داليل استفاده از مجله

 چاپي و الکترونيکي

هر يك از اشكال چاپي و 

هاي علمي با در نظر گرفتن الكترونيكي مجله

گيهاي خاص خود از نظر فرمت و ويژ

 کاربران مختلف مزايا و معايبي دارند. با 
 

بررسي اين ويژگيها از ديد اعضاي 

هيأت علمي به عنوان يكي از مهمترين 

کنندگان اين دسته از منابع اطالعاتي  استفاده

و با توجه به هزينه اشتراک آنها و ساير موارد 

توان در مطرح شده در بخشهاي پيشين مي

سازي بهينه نشريات در جموعهامر م

 ها اقدام کرد.کتابخانه

به منظور مشاهده همزمان و سهولت 

مقايسه نظرات جامعه مورد پژوهش در 

هاي علمي چاپي و خصوص ويژگيهاي مجله

هاي مربوط،الكترونيكي به طور يكجا، يافته

ي علمي چاپي و الكترونيكي ها.  مقايسه نظرات پاسخگويان در مورد داليل استفاده از مجله33جدول 
 از نظر رتبه و ميانگين

 متغير
 مجله الکترونيکي مجله چاپي

 ميانگين رتبه ميانگين رتبه

 3/1 7 49/1 3 سهولت استفاده

 45/1 9 13/1 5 سرعت دستيابي
 9/1 4 93/1 7 قابليت حمل

 13/1 5 66/1 1 قابليت تورق يا مرور سريع متون

 31/1 3 94/1 9 فتيدوام بهتر اطالعات دريا
 9/1 6 17/1 6 کيفيت بهتر اطالعات دريافتي

 15/9 1 36/1 3 تازه بودن اطالعات دريافتي

 87/1 38 69/1 1 آشنايي با شكل مدرک و امكان خط کشيدن و تأکيد برمتون
 11/9 1 - - امكان استفاده از قابليتهاي خاص جستجو و بازيابي متون

 76/9 3 - - رت تازه و امكان تعامل با کاربرارائه و نمايش متون به صو
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 ارائه شده است. 33در جدول 

مشخص  33از بررسي ارقام جدول 

شود که از نظر اعضاي هيأت علمي مي

دانشگاه شهيد چمران مهمترين داليل استفاده 

هاي علمي چاپي به ترتيب اولويت از مجله

 عبارتند از:

ر سهولت استفاده، قابليت تورق يا مرو

سريع متون، آشنايي با شكل مدرک و امكان 

خط کشيدن و تأکيد بر متون، دوام بهتر 

اطالعات دريافتي، قابليت حمل، کيفيت بهتر 

اطالعات دريافتي، سرعت دستيابي، و تازه 

 بودن اطالعات دريافتي.

از سوي ديگر، مهمترين داليل استفاده 

هاي علمي الكترونيكي از نظر اعضاي از مجله

علمي دانشگاه شهيد چمران به ترتيب  هيأت

  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 و بازيابي متون، سرعت دستيابي، 

سهولت استفاده، کيفيت بهتر اطالعات 

رق يا مرور سريع متون، دريافتي، قابليت تو

دوام بهتر اطالعات دريافتي، قابليت حمل، و 

آشنايي با شكل مدرک و امكان خط کشيدن 

 و تأکيد بر متون.
 

 گيريبحث و نتيجه
با دهد که نتايج پژوهش حاضر نشان مي

علمي  هايمجلهتوسعه نفوذ  وجود

چاپي  هايمجلهالكترونيكي، استفاده از 

گيرد. ن صورت ميهمچنان از سوي استادا

ها در اي از کتابداران دانشكدهتعلل پاره ولي

هاي جديد نشريات از دريافت شماره

کتابداران متخصص  نبودکتابخانه مرکزي و 

 هاي دانشگاهيدر بخش نشريات کتابخانه

اي نامنظم از نشريات منجر به ايجاد مجموعه

در بخش نشريات شده است. در برخي از 

عيت نادرست و نامنظم ها، وضکتابخانه

ها باعث سردرگمي نشريات در قفسه

مراجعان شده و به خصوص در بخش آرشيو 

ها هاي بسياري از مجلهنشريات، شماره

تواند مجله کننده نميناقص هستند و مراجعه

رساني مورد نظر خود را پيدا کند. عدم آگاهي

مناسب جهت استفاده از خدمات موجود 

ع دسترسي به اطالعات همواره يكي از موان

 بوده است. 

( به 3131پور )بيگدلي و جمشيدي

نتايج مشابهي در اين زمينه دست يافتند. آنها 

دريافتند که مهمترين علل مراجعه دانشجويان 

به منابع و خدمات خارج از دانشگاه کمبود 

 نظميشديد منابع, روزآمد نبودن منابع, بي
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ساني رها, عدم خدماتحاکم بر کتابخانه

 هايمجلههاي مناسب و ناقص بودن دوره

 علمي است.

نتايج پژوهش حاضر نتايج پژوهش 

کند. ( را نيز تأييد مي3131حياتي و رنجبر )

علمي  هايمجلهآنها عدم استفاده مراجعين از 

چاپي را وضع نامناسب سازماندهي نشريات 

در زمان مطالعه و کمبود نيروي انساني 

مات آگاهي رساني متخصص براي ارائه خد

 اند.ذکر کرده

هاي پژوهش از مقايسه برخي يافته

گردد که ميزان استفاده حاضر مشخص مي

علمي چاپي در مقايسه  هايمجلهاستادان از 

علمي الكترونيكي بيشتر است.  هايمجلهبا 

بيشترين دليل عدم استفاده از نشريات علمي 

ا الكترونيكي از سوي استادان عدم توانايي آنه

در استفاده از پايگاههاي اطالعاتي براي 

جستجوي مقاالت علمي مورد نظر ذکر شده 

نتايج پژوهشهاي حياتي و اين نتايج، است. 

( مبني بر استفاده 3153تصويري قمصري )

و منابع چاپي را  هايمجلهبيشتر کاربران از 

 کند.تأييد مي

( نيز نشان 3444نتايج پژوهش براون )

 هايمجلهضاي هيأت علمي داد که بيشتر اع

دهند و گروه کمي با ادامه چاپي را ترجيح مي

اشتراک هر دو شكل چاپي و الكترونيكي 

موافق هستند. از سوي ديگر، بر اساس نتايج 

( بيشتر 3131) همكاراننيا و پژوهش شايگان

کنندگان )دانشجويان تحصيالت  استفاده

تكميلي و اعضاي هيأت علمي( به منظور 

ها را به يازهاي اطالعاتي خود، مجلهرفع ن

. تناقض نمايندصورت الكترونيكي استفاده مي

موجود بين نتايج پژوهش شايگان نيا و 

همكاران و ساير پژوهشهاي ذکر شده قابل 

 .تأمل است

علمي  هايمجلهاز ديد اکثريت استادان، 

علمي چاپي  هايمجلهالكترونيكي نسبت به 

خوردار هستند و از اطالعات روزآمدتري بر

الكترونيكي با  هايمجلهبازيابي اطالعات در 

سرعت بيشتري همراه است. وجود قابليتها و 

ويژگيهاي خاص منابع الكترونيكي از جمله 

ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان 

تعامل با کاربر و استفاده از قابليتهاي خاص 

هاي مثبت جستجو و بازيابي متون از مشخصه

ين دسته از منابع اطالعاتي است که امر ا

 بازيابي اطالعات را تسهيل ساخته است. 

( 1888(, ليو و همكاران )3444لنارس )

به نتايج مشابهي مبني بر داليل استفاده از 

علمي الكترونيكي از جمله سهولت  هايمجله

و سرعت استفاده, عدم محدوديت زماني, 

و  قابليت جستجوي متون و امكان تعامل

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

دهند به رسيدند که کاربران ترجيح مي

انتشارات الكترونيكي دسترسي داشته باشند و 

سهولت دستيابي به مقاالت در مقايسه با 

کيفيت متن مقاله براي کاربران از ارزش 

 بيشتري برخوردار است.

شدن ت کم و قطع و وصل اما, سرع

 هايمجلهشبكه و در دسترس نبودن 

تخصصي مورد نظر و عدم آشنايي استادان 

هاي صحيح جستجوي اطالعات و با شيوه

عدم وجود اطمينان از اشتراک هميشگي 

پايگاههاي اطالعاتي به عنوان عوامل 

علمي  هايمجلهتأثيرگذار برعدم استفاده از 

هش حاضر الكترونيكي توسط جامعه پژو

)اعضا هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران( 

 عنوان شده است. 

با وجود آنكه در پژوهش حاضر، 

علمي  هايمجلهمقايسه ميزان استفاده از 

علمي الكترونيكي نشان  هايمجلهچاپي با 

 هايمجلهدهد که اعضاي هيأت علمي از مي

علمي چاپي بيش از نوع الكترونيكي آن 

انگين موافقت استادان در کنند، مياستفاده مي

علمي الكترونيكي  هايمجلهمورد اشتراک 

گزارش شده است. مقايسه ميانگين « زياد»

دهد که نظرات پاسخگويان نشان مي

علمي الكترونيكي در مقايسه با  هايمجله

چاپي با نيازهاي اطالعاتي استادان  هايمجله

تطابق بيشتري دارد و به همين دليل بسياري 

دان معتقدند که اشتراک بيشتر از استا

تواند به علمي الكترونيكي مي هايمجله

 صورت جامعتري به نيازهاي اطالعاتي آنها 

 

پاسخ دهد. برخي از استادان اعتقاد داشتند 

چون مباني بنيادي رشته تخصصي آنها در 

زمينه تدريس بيشتر در کتب چاپي موجود 

علمي، با کاهش خريد  هايمجلهاست تا در 

تابها و اختصاص بودجه خريد آنها به ک

« زياد»علمي چاپي  هايمجلهاشتراک بيشتر 

موافق نيستند، و بنابراين دانشگاه بايد بودجه 

هاي علمي مجلهبراي توسعه اشتراک را الزم 

مين أالكترونيكي از محلهاي ديگر ت چاپي و

 کند.

همچنين بعضي از استادان اظهار داشتند 

ر حال حاضر پايگاههاي که به اعتقاد آنها د

اطالعاتي مورد اشتراک دانشگاه قادر به 

پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي تمامي 

ها نيست و يا آنها به دليل عدم آشنايي رشته

هاي درست جستجو و بازيابي کافي با شيوه

 هايمجلهکردن  اطالعات قادر به پيدا

تخصصي رشته مورد نظر خود نيستند. آنها 

 هايمجلهايش اشتراک خواستار افز

الكترونيكي براي رفع اين مشكل هستند. 
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تعدادي از اعضاي هيأت علمي هم در 

ها قيد کرده بودند که دسترسي به پاسخنامه

اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي و 

تخصصي الكترونيكي در مقايسه با  هايمجله

چاپي با سهولت و سرعت بيشتري  هايمجله

در صورت نبود مشكالتي  گيرد وصورت مي

از جمله سرعت پايين شبكه، در بازيابي 

اطالعات الكترونيكي از راحتي بيشتري 

برخوردارند. همچنين به اعتقاد آنها اطالعات 

تخصصي پايگاههاي  هايمجلهموجود در 

اطالعاتي به نسبت منابع چاپي از اطالعات 

باشند و تري برخوردار ميروزآمدتر و تازه

تواند دليل افزايش درخواست ق مينتايج فو

علمي الكترونيكي از  هايمجلهاشتراک 

 ديدگاه استادان باشد.

نتيجه نهايي پژوهش حاضر اين است 

که در شرايط فعلي  استادان دانشگاه شهيد 

چمران اهواز بر اين عقيده هستند که ضمن 

علمي الكترونيكي و  هايمجلهلزوم توجه به 

مينه، ضرورت تداوم سرمايه گذاري در اين ز

چاپي قطعي است. به  هايمجلهاشتراک 

عالوه، الزم است  دانشگاه سياست مدوني 

براي رفع مشكالت موجود در اين زمينه و 

مطالعه و ارزيابيهاي مستمر از نحوه اشتراک و 

علمي اتخاذ  هايمجلهارائه خدمات در زمينه 

 نمايد.

 پيشنهادهاي پژوهش
استفاده استادان به منظور افزايش ميزان 

علمي چاپي و الكترونيكي و با  هايمجلهاز 

هاي نسبتاً بااليي که در نظرگرفتن هزينه

کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد چمران  براي 

پردازد، موارد اشتراک اين منابع اطالعاتي مي

ذيل به منظور افزايش بهره وري از منابع 

 شود:اطالعاتي دانشگاه پيشنهاد مي

اده از نظرات استادان گروههاي . استف3

هاي انتخاب، مختلف آموزشي در قالب کميته

خريد و اشتراک منابع جديد در جهت 

 هاي دانشگاه. مجموعه سازي منابع کتابخانه

 هاي آگاهي. فراهم ساختن زمينه1

رساني به منظور معرفي منابع جديد براي 

 اعضاي هيأت علمي و دانشجويان.

ان متخصص در . گماردن کتابدار1

ها و افزايش توانايي و بخش نشريات کتابخانه

مهارت کتابداران  به منظور ساماندهي بخش 

نشريات و  ارائه خدمات بيشتر به کاربران در 

ها. وجود کتابداران متخصص و آگاه کتابخانه

رساني کافي در هاي آگاهيو ايجاد زمينه

زمينه عناوين مورد اشتراک دانشگاه و ارائه 

ضايي مناسب براي ارائه نشريات مورد نياز ف

تواند تا حدودي از اتالف وقت و انرژي مي

استادان و از بروز نارضايتي در اين زمينه 

 جلوگيري کند.
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. برگزاري کارگاههاي آموزشي 9
اي به منظور آموزش مهارتهاي دوره

يابي و جستجوهاي پيشرفته به اعضاي اطالع
 هيأت علمي دانشگاه .

يابي مستمر مجموعه نشريات . ارز7
اي ادواري به منظور گردآوري محموعه

متناسب با نياز گروههاي مختلف کاربران از 
گيري لحاظ کمي و کيفي ضمن حداکثر بهره

 از بودجه موجود.

. فراهم آوردن امكان تسريع و توسعه 6
شبكه اطالعاتي دانشگاه، تثبيت سياست 
 اشتراک پايگاههاي اطالعاتي خارجي، و

تقويت هر چه بيشتر زبان انگليسي جامعه 
 دانشگاهي 

ن دانشگاه با الئومس شايسته است .5
دقيق دانشگاهيان را نسبت به سياستهاي  اتخاذ

تداوم و در دسترس بودن منابع اطالعاتي 
 سازند. الكترونيكي مطمئن 
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 . اهواز: دانشگاه شهيد چمران.مجموعه سازي(. 3164دياني، محمدحسين)

( بررسي ميزان گرايش اعضاي هيأت علمي و دانشجويان 3131نيا، زينب و ديگران )شايگان
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مجموعه مقاالت ششمين . در 31-31الكترونيكي و عوامل مؤثر بر آن در سال تحصيلي 
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انشگاه علوم پزشكي و خدمات اصفهان: د ارديبهشت، 99و  92، پژوهشهاي پزشکي

 بهداشتي درماني اصفهان.

 . تهران: نشر کتابدار.مجالتمديريت (. 3153محسني، حميد )

. ترجمه زاهد بيگدلي. هاي پزشکيگيري از كتابخانهشيوه بهره(. 3153مورتن، لسلي ت.)

 تهران: دانشگاه علوم پزشكي ايران.
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