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چکيده

پژوهشگران موسسه تحقيقات واکســن و سرم سازي رازي 1نقش بسيار مهمي در بهداشت و ســامت ،امنيت غذايي و جلوگيري

از شــيوع بيماري ها در کشــور دارد .لذا ،پژوهش در زمينه رفتار اطالع يابي و نيازهاي اطالعاتي آنان به ما کمک ميکند تا خدمات
اطالعرســاني مناسبتري را ارائه نمائيم .اهداف اصلي اين پژوهش شــناخت رفتار اطالعيابي ،بررسي شيوه هاي دسترسي به منابع
اطالعاتي مورد نياز و بررسي انگيزه پژوهشگران در اســتفاده از منابع اطالعاتي است .روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي و
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه است .پرسشنامه به صورت الکترونيکي و با استفاده از گوگل داکس 2به صورت پيوسته طراحي شده
و پيوند اينترنتي آن از طريق پســت الکترونيکي براي پژوهشگران ارســال شد .از جامعه آماري نمونه گيري نشد و پرسشنامه براي
تمامی پژوهشگران ،كه  200نفر هستند ،ارسال شد .در مجموع  140نفر (70درصد) از پژوهشگران پرسشنامه را تکميل کردند .تجزيه
و تحليل دادهها با روش هاي آمار توصيفي و با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSصورت پذيرفت.نتايج پژوهش نشان ميدهد که براي
انجام پژوهش استفاده از مقاالت نشــريات ادواري (حدود  90درصد خيلي زياد و زياد) در اولويت نخست قرار دارد .پژوهشگران به
منظور دســتيابي به اطالعات علمي براي انجام پژوهش از نظر ساير شيوه هاي مورد استفاده بيشتر از ارتباط و مشورت با متخصصان
و پژوهشــگران داخل كشور (حدود  75درصد خيلي زياد و زياد) و تجارب شــخصي (حدود  65درصد خيلي زياد و زياد) استفاده
ميکنند .درحالي که کمترين اســتفاده از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از كشور (حدود 56درصد كم و اص ً
ال) و
شــركت در همايشهاي خارجي (حدود  69درصد كم و اص ً
ال) به عمل مي آيد .همواره استفاده از متن کامل منابع اطالعاتي ( 90درصد
خيلي زياد و زياد) در اولويت نخست قرار دارد .به ترتيب اولويت ،انجام کارهاي پژوهشي (حدود  94درصد خيلي زياد و زياد) ،روزآمد
کــردن اطالعات (حدود  88درصد خيلي زياد و زياد) و تاليف و انتشــار آثار علمي (حدود  58درصد خيلي زياد و زياد) انگيزه هاي
اصلي پژوهشگران در استفاده از منابع اطالعاتي و کتابخانه محسوب مي شوند.
كلمات كليدي :رفتار اطالع يابي ،پژوهشگران ،موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي ،خدمات اطالعرساني ،استفاده از منابع اطالعاتي
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Researchers of Razi Vaccine and Serum Research Institute have vital role in the health, food security and
prevention of common diseases in the country. Therefore, conducting research on information seeking behavior and information needs will help us to delivering the better information services. So, investigation of
information seeking behavior of the researchers and methods in accessing to the information resources are the
main purposes of this research. Survey research method has been used to conducting the research. In order to
gathering data from the researchers, Google Docs online questionnaire has been designed. Link of this questionnaire, without sampling, has been sent to all researchers via the email. In total, 140 researchers, out of the
200, completed the questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and were performed using
SPSS statistical software. The research results show that the use of “journal articles” is a top priority. In order
to access to scientific information, researchers mostly used “communication and consultation with Iranian
experts and researchers” and “personal experiences” methods. While minimal use of “communication and
consultation with foreign experts and researchers” and “participating to foreign congresses” have been done.
Allways, using the fulltext of information resources is a top priority.
Key words: Information seeking behavior, Researchers, Razi Vaccine and Serum Research Institute,
Information services, Use of information

مقدمه

موسســه تحقيقات واکســن و سرم ســازي رازي و شعب آن به
ســبب پژوهش و توليد در حوزه ه هاي واکسن ،سرم ،و فرآورده هاي
بيولوژيک ،نقش بسيار مهم و حياتي در بهداشت ،سالمت ،و جلوگيري
از شيوع بيماري ها در کشــور دارد 200 .پژوهشگر در اين موسسه،
شُ عب و بخش هاي تحقيقاتي وابسته به آن با درجه تحصيلي دکتراي
حرفه اي و تخصصي و كارشناســي ارشد در رشته هاي دامپزشکي،
پزشکي ،ميکرب شناسي ،ويروس شناسي ،ايمني شناسي ،بيوتکنولوژي
و رشــته هاي مرتبط نقش اساســي را در پژوهش و توليد واکسن و
فرآورده هاي بيولوژيک ايفا مي کنند .حوزه هاي استراتژيك و مهمي
مثل واکسن ،سرم ،و فرآورده هاي بيولوژيک چنين ايجاب ميكند كه
در زمينه نيازهاي اطالعاتي پژوهشگران آن ،رفتار اطالعاتي ،شيوههاي
دسترسي به منابع اطالعاتي ،انواع منابع مورد استفاده آنان ،اطالعات
كافي و روزآمد وجود داشــته باشد .موجود نبودن اطالعات مدون در
اين باره و فقدان هرگونه پژوهشــي در ايــن زمينه مي تواند بر روند
مجموعه ســازي و نــوع و چگونگي ارائه خدمــات اطالعاتي در اين
موسســه تأثير منفي بگذارد .لذا ،بــا توجه به اين که تا کنون در اين
موسسه پژوهشي در اين زمينه انجام نشده است ،اجراي اين پژوهش
ضروريست.
لــذا ،هدف اصلــي اين پژوهــش ،شــناخت رفتــار اطالعيابي

پژوهشگران ،شيوه هاي دسترســي آنان به منابع اطالعاتي و بررسي
انگيزه پژوهشــگران در اســتفاده از منابع اطالعاتي است .همچنين،
تعيين منابع اطالعاتي رســمي مورد استفاده پژوهشگران براي انجام
پژوهش ،تعيين شــيوه هاي غيررســمي پژوهشــگران جهت كسب
اطالعات براي انجــام پژوهش ،تعيين نوع اطالعاتي مورد اســتفاده
پژوهشگران براي انجام پژوهش از ديگر اهداف پژوهش حاضر است.
پژوهشهاي انجام شــده بر روي رفتار اطالعيابي در حوزه علوم
پزشــكي از نظر زمينــه كاري جامعه پژوهش به  3گروه پژوهشــي،
درماني ،و آموزشي تقسيم ميشوند .از مقايسه نتايج بدست آمده اين
پژوهشها مشخص ميشود كه رفتار اطالعيابي اين گروهها تا حدودي
با يكديگر متفاوت اســت .در استفاده از منابع و شيوههاي اطالعيابي
رســمي ،پژوهشگران در اولويت نخست از مقالههاي نشريات ادواري
اســتفاده ميكننــد( Ocheibi ;2007 ،Asadi Arbabiو ،Buba
 )2003اســتادان دانشگاه علوم پزشــکي اهواز از اين قائده مستثني
بوده و از ميان مجراهاي رســمي کســب اطالعــات ،از مجالت در
اولويت نخست استفاده مي کنند ()2004 ،Kazemi؛ در صورتي كه
متخصصان مراكز درماني و آموزشي استفاده از كتابها را در اولويت
نخست قرار ميدهند .حتي متخصصاني كه فعاليت آموزشي پژوهشي
ميپردازنــد نيز در اولويت نخســت اســتفاده از كتابها را ترجيح
ميدهند .در استفاده از شيوههاي غيررسمي ،ارتباط با ساير همكاران

  (پژوهشوسازندگی)

78

شماره  ،102نشریه دامپزشكي ،بهار 1393

خارج از مركز خود را ترجيح ميدهند( Zawawiو .)2001 ،Majid
در حالي که ،باز هم اســتادان دانشگاه علوم پزشکي اهواز از اين قائده
مستثني بوده و از ميان مجراهاي غير رسمي "شرکت در سخنرانيها"
مهم ترين منبع کسب اطالعات آنان بوده است (.)2004 ،Kazemi
تمامي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات واكسن
و سرم ســازي رازي ،شعب و بخش هاي تحقيقات دامپزشكي وابسته به
آن با درجه تحصيلي دکتراي حرفه اي و تخصصي و كارشناســي ارشــد
در رشــته هاي دامپزشکي ،پزشــکي ،ميکرب شناسي ،ويروس شناسي،
ايمني شناســي ،بيوتکنولوژي و رشــته هاي مرتبــط كه در بخش هاي
تحقيقاتي فعاليــت مي كنند ،كه در مجموع  200نفر هســتند ،جامعه
آماري اين پژوهش را شــكل دادهاند .پرسشنامه براي تمامي پژوهشگران
ارسال شــد که از اين تعداد  140پژوهشگر ( 70درصد) پرسشسنامه را
تکميــل نموده و عودت دادند و تجزيه و تحليل اطالعات بر اســاس آن
صورت پذيرفته است.
روش تحقيق مورد اســتفاده روش پيمايشــي و ابــزار گردآوري
دادهها پرسشــنامه است .ابتدا پرسشنامه باز طراحي شد و در اختيار
 10نفر از پژوهشــگران قرار گرفت و تکميل شد .با استفاده از نتايج
حاصل شده از پرسشــنامه باز ،پرسشنامه چندگزينهاي طراحي شد.

پرسشنامه چند گزينهاي به صورت الکترونيکي و با استفاده از گوگل
داکس به صورت پيوســته طراحي شد و پيوند اينترنتي آن از طريق
پست الکترونيکي براي پژوهشگران ارسال شد .تجزيه و تحليل دادهها
با روشهاي آمار توصيفي و با استفاده از نرمافزار آماري علوم اجتماعي
(اس .پــي .اس .اس 3).صورت پذيرفــت .در ضمن ،از جامعه آماري
نمونه گيري نشد و پرسشنامه براي همه پژوهشگران ارسال شد.
تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش
پژوهشــگران براي انجام پژوهش از چه نــوع از منابع اطالعاتي
رسمي استفاده مي کنند؟
مهمترين ،مســتندترين و رايجترين منابعي كه پژوهشگران براي
انجام پژوهش اســتفاده ميكنند ،منابع اطالعاتي رســمي هســتند.
منابع اطالعاتي رســمي كه در اين پژوهش مد نظر است عبارتند از:
مقاله هاي نشــريات ،مقاله هاي همايش ها ،كتاب ،پايان نامه ،سايت
هاي اينترنتي ،پروانههاي ثبت اختراع ،گزارش طرح هاي پژوهشــي،
استانداردها ،پروتكل ها ،روزنامه ،كاتالوگ و بروشور ،و منابع ديداري
و شــنيداري .به منطور تعيين ميزان اســتفاده پژوهشگران از منابع
اطالعاتي رســمي نخستين پرسش طرح شــد كه در جدول  1پاسخ
پژوهشگران به اين پرسش را مشاهده مينماييد.

جدول  -1توزيع فراواني نوع منابع اطالعاتي رسمي مورد استفاده براي انجام پژوهش

خيلي زياد

متوسط

زياد

اصال

كم

نوع منابع اطالعاتي

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

مقاله هاي نشريات

91

65/0

36

25/7

11

7/9

2

1/4

0

0

مقاله هاي همايش ها

10

7/1

27

19/3

60

42/9

38

27/1

5

3/6

كتاب

25

17/9

59

42/1

43

30/7

13

9/3

0

0

پايان نامه

7

5/0

36

25/7

55

39/3

39

27/9

3

2/1

سايت هاي اينترنتي

77

55/0

39

27/9

17

12/1

6

4/3

1

0/7

پروانه هاي ثبت اختراع

4

2/9

17

12/1

26

18/6

45

32/1

48

34/3

گزارش هاي طرح هاي پژوهشي

5

3/6

22

15/7

50

35/7

51

36/4

12

8/6

استانداردها

14

10/0

33

23/6

38

27/1

33

23/6

22

15/7

پروتكل ها

23

16/4

38

27/1

38

27/1

22

15/7

19

13/6

روزنامه

3

2/1

3

2/1

15

10/7

57

40/7

62

44/3

كاتالوگ و بروشور

2

1/4

12

8/6

47

33/6

56

40/0

23

16/4

منابع ديداري و شنيداري

2

1/4

11

7/9

51

36/4

48

34/3

28

20/0
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همان طور که در جدول  1مشاهده مي شود ،پژوهشگران موسسه
رازي به منظور انجام پژوهش بيشــترين اســتفاده را از نظر نوع منابع
اطالعاتي به ترتيب از "مقالههاي نشــريات" با  65درصد خيلي زياد و
 25/7درصد زياد" ،ســايت هاي اينترنتي" با  55درصد خيلي زياد و
 27/9درصد زياد ،و "کتاب"  17/9درصد خيلي زياد و  42/1درصد زياد
و کمترين اســتفاده را به ترتيب از "پروانه ثبت اختراع" با 34/3درصد
اص ً
ال و  32/1درصد کم" ،منابع ديداري و شــنيداري"  20درصد اص ً
ال
ً
و  34/3درصــد کم و "روزنامه"  44/3درصــد اصال و 40/7درصد کم
داشتهاند.
پژوهشگران براي انجام پژوهش از چه شيوه هاي غيررسمي براي كسب
اطالعات استفاده مي کنند؟
شيوههاي غير رسمي نيز از جمله روشهاي كسب اطالعات براي
انجام پژوهش اســت .شــيوههاي غير رســمي كه در اين پژوهش مد
نظر اســت عبارتند از :ارتباط و مشــورت با متخصصان و پژوهشگران

داخل كشــور ،ارتباط و مشــورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از
كشور ،شركت در همايشهاي داخلي ،شركت در همايشهاي خارجي،
و تجارب شــخصي .به منطور تعيين ميزان اســتفاده پژوهشــگران از
شــيوههاي غير رســمي اين پرسش طرح شــد كه در جدول  2پاسخ
پژوهشگران به اين پرسش را مشاهده مينماييد.
همان طور که در جدول  2مشــاهده مي شــود ،پژوهشــگران به
منظور دســتيابي به اطالعات علمي براي انجام پژوهش از نظر ســاير
شيوه هاي مورد اســتفاده براي دسترسي به اطالعات علمي بيشتر از
"ارتباط و مشــورت با متخصصان و پژوهشگران داخل كشور" حدود
75درصــد و از "تجارب شــخصي"حدود 65درصد زياد و خيلي زياد
استفاده ميكند .در حالي که کمترين استفاده از "ارتباط و مشورت با
متخصصان و پژوهشگران خارج از كشور" با حدود 80درصد و "شركت
در همايشهــاي خارجي" با حدود 87درصد متوســط ،کم و اص ً
ال به
عمل آمده است.

جدول  -2توزيع فراواني شيوه هاي غيررسمي مورد استفاده براي دسترسي به اطالعات علمي براي انجام پژوهش

خيلي زياد
شيوه مورد استفاده

متوسط

زياد

اصال

كم

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران داخل كشور

91

65/0

36

25/7

11

7/9

2

1/4

0

0

ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از كشور

10

7/1

27

19/3

60

42/9

38

27/1

5

3/6

شركت در همايشهاي داخلي

25

17/9

59

42/1

43

30/7

13

9/3

0

0

شركت در همايشهاي خارجي

7

5/0

36

25/7

55

39/3

39

27/9

3

2/1

تجارب شخصي

77

55/0

39

27/9

17

12/1

6

4/3

1

0/7

پژوهشــگران براي انجــام پژوهش از چــه نوع اطالعاتي اســتفاده
مي کنند؟
انواع منابع اطالعاتي كه پژوهشــگران به منظور كسب اطالعات
بــراي انجــام پژوهش اســتفاده ميكنند متفاوت اســت .نوع منابع
اطالعاتي كه در اين پژوهش مد نظر اســت عبارتند از :چكيده منابع
اطالعاتــي ،متن كامــل منابع اطالعاتي ،تصويــر و فيلم ،و اطالعات
آماري .به منطور تعيين ميزان اســتفاده پژوهشــگران از انوع منابع
اطالعاتي اين پرســش طرح شد كه در جدول  3پاسخ پژوهشگران به
اين پرسش را مشاهده مينماييد.
همان طور که در جدول  3مشــاهده مي شــود ،پژوهشگران به
منظور انجام پژوهش از نظر نوع اطالعات بيشــترين اســتفاده را به
ترتيب از "متن كامل منابع اطالعاتي" با 90درصد خيلي زياد و زياد
و "چكيــده منابع اطالعاتي" با حــدود 67درصد خيلي زياد و زياد و
کمترين اســتفاده را به ترتيب از "تصوير و فيلم" با حدود 75درصد
متوسط و کم و "اطالعات آماري" با 65درصد زياد و متوسط داشتهاند.

انگيزه پژوهشگران در استفاده از منابع اطالعاتي چيست؟
ممكن اســت علل و انگيزه پژوهشــگران در اســتفاده از منابع
اطالعاتي متفاوت باشــد .لذا ،شناســايي انگيزههاي پژوهشگران به
كتابخانهها كمك ميكند تا در راستاي انگيزههايي كه قويتر است به
ارائه خدمات اطالعاتي بپردازد .مهمترين انگيزههايي كه پژوهشگران
در اســتفاده از منابــع اطالعاتي دارند عبارتنــد از :انجام طرح هاي
تحقيقاتي ،روزآمدســازي اطالعات تخصصي ،تدريس ،خودآموزي و
يادگيري ،تاليف و انتشــار آثار علمي ،حفظ و ارتقاء موقعيت شغلي ،و
كســب امتياز براي ترفيع و ارتقاء .در جدول  4پاسخ پژوهشگران در
خصوص انگيزه آنان در اســتفاده از منابع اطالعاتي نشــان داده شده
است.
همان طور که در جدول  4نشــان داده شــده است انگيزه و علت
اســتفاده پژوهشــگران از اطالعات علمي به ترتيب "انجام طرح هاي
تحقيقاتي" با حدود 94درصد" ،روزآمدســازي اطالعات تخصصي" با
حدود 88درصد و "تاليف و انتشــار آثار علمــي" با حدود 58درصد،

  (پژوهشوسازندگی)
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"خودآموزي و يادگيري" با 50درصد" ،حفظ و ارتقاء موقعيت شغلي"
با حدود 47درصد" ،كســب امتياز بــراي ترفيع و ارتقــاء" با حدود
46درصد و "تدريس" با حدود 42درصد خيلي زياد و زياد است.

بحث

 .1پژوهشــگران موسســه رازي براي انجام پژوهش از چه منابع
اطالعاتي رسمي استفاده مي کنند؟
همــان طور که در جدول  1مشــاهده مي شــود ،پژوهشــگران
موسســه رازي به منظور انجام پژوهش بيشــترين استفاده را از نظر

نــوع منابع اطالعاتي به ترتيب از "مقالههاي نشــريات" با 65درصد
خيلي زياد و 25/7درصد زياد" ،ســايت هاي اينترنتي" با 55درصد
خيلي زيــاد و 27/9درصد زياد ،و "کتــاب" 17/9درصد خيلي زياد
و 42/1درصــد زياد و کمترين اســتفاده را به ترتيب از "پروانه ثبت
اختراع" بــا 34/3درصد اص ً
ال و 32/1درصد کــم" ،منابع ديداري و
شنيداري" 20درصد اص ً
ال و 34/3درصد کم و "روزنامه" 44/3درصد
اص ً
ال و 40/7درصد کم داشتهاند .پژوهشي که بر روي محققان مراکز
تحقيقات علوم پزشکي شــهر تهران انجام شد نيز نشان ميدهد که
به ترتيب از منابع اطالعاتي رســمي "پايگاههاي اطالعاتي پيوسته"

جدول  -3توزيع فراواني نوع اطالعات مورد استفاده براي انجام پژوهش

خيلي زياد
نوع اطالعات

متوسط

زياد

اصال

كم

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

چكيده منابع اطالعاتي

41

29/3

52

37/1

35

25/0

12

8/6

0

0

متن كامل منابع اطالعاتي

81

57/9

45

32/1

14

10/0

0

0

0

0

تصوير و فيلم

6

4/3

10

7/1

49

35/0

57

40/7

18

12/9

اطالعات آماري

7

5/0

38

27/1

53

37/9

37

26/4

5

3/6

جدول  -4توزيع فراواني انگيزه استفاده از اطالعات علمي

خيلي زياد
انگيزه

متوسط

زياد

اصال

كم

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

انجام طرح هاي تحقيقاتي

102

72/9

30

21/4

7

5/0

1

0/7

0

0

روزآمدسازي اطالعات تخصصي

80

57/1

44

31/4

15

10/7

1

0/7

0

0

تدريس

30

21/4

30

21/4

38

27/1

26

18/6

16

11/4

خودآموزي و يادگيري

32

22/9

38

27/1

50

35/7

14

10/0

6

4/3

تاليف و انتشار آثار علمي

45

32/1

37

26/4

34

24/3

15

10/7

9

6/4

16

11/4

50

35/7

42

30/0

20

14/3

12

8/6

20

14/3

45

32/1

32

22/9

18

12/9

25

17/9

4

حفظ و ارتقاء موقعيت شغلي

5

كسب امتياز براي ترفيع و ارتقاء

(89/3درصد)" ،نشريات تخصصي چاپي" (66/9درصد)" ،کتابها و
تکنگاشتها" (75/5درصد) و "گزارشهاي پژوهشي" (27/1درصد)
بيشترين استفاده را داشــتهاند ( .)2007 ،Asadi Arbabiپژوهش
ديگري به اين نتيجه رســيد که از ميان مجراهاي رســمي کســب

81

اطالعات به ترتيب مجالت ،کتابها و تکنگاشتها و مراجع پزشکي
مهم ترين منبع کسب اطالعات استادان حوزه پزشکي است .همچنين،
وي به اين نتيجه رسيد که از ميان مجراهاي رسمي کسب اطالعات،
مجالت مهم ترين منبع کســب اطالعات استادان حوزه پزشکي است

  (پژوهشوسازندگی)

بررسي رفتار اطالع يابي پژوهشگران ...

( .)2004 ،Kazemiپژوهش( )2005 ،Nooshinfardبه ابن نتيجه
رســيد که در اعضاي هيات علمي پژوهشــي حوزه علوم پزشــکي،
از نظر توع اطالعات مورد جســتجو ،نتايــج تحقيقات (95درصد) و
اخبار پزشــکي (83درصــد) و اطالعات فني (46درصد) بيشــترين
استفاده و مشــخصات پروانه هاي ثبت اختراع (1درصد) و اطالعات
ســاخت و طراحي (8درصد) کمترين استفاده را داشته است .نتيجه
پژوهش( )2005 ،Nooshinfardنيز نشان ميدهد که پژوهشگران
علوم پزشکي از پروانه هاي ثبت اختراع (1درصد) و اطالعات ساخت
و طراحي (8درصد) کمترين استفاده را داشتهاند.
پژوهشــگراني نياز اطالعاتي و رفتار اطالعيابي متخصصان زيست
پزشــکي موسسه تحقيقات پزشــکي مالزي را بررسي نمودند .نتيجه
اين پژوهش نشان ميدهد که دانشــمنداني که فقط به فعاليتهاي
پژوهشي ميپردازند ،بيشــتر مقاالت نشريات را ترجيح ميدهند .در
حالي که ،دانشــمنداني که به فعاليت پژوهشي-آموزشي ميپردازند،
اســتفاده از کتاب را در نخستين اولويت خود قرار ميدهند .پژوهشي
كه بر روي پزشــکان ميدوگوري نيجريه انجام شــد نشان داد كه از
نظر نوع منابع اطالعاتي مورد نياز نشــريات تخصصي (37/3درصد)،
کتاب (19درصــد) ،و گزارش هــاي فني (17/8درصد) بيشــترين
درخواست را داشته است ( Ocheibiو  .)2003 ،Bubaنتايج پژوهش
( Kapiririو  )2006 ،Bondyيــر روي نياز اطالعاتي و رفتار اطالع
يابي پزشکان و برنامه ريزان حوزه بهداشت در اوگاندا نشان مي دهد
که مذاکره با همکاران (89درصد) ،گزارش هاي پزشکان (85درصد)،
و کتاب هاي درسي (77درصد) پُراستفاده منابع اطالعاتي بوده است.
پژوهشي نيازهاي اطالعاتي و رفتار اطالع يابي  42پژوهشگر موسسه
پژوهش ســرطان لودويگ را بررسي نموده است (Murray، Carey
و  .)2008 ،Walkerنتايــج اين پژوهش نشــان داد که 71درصد از
پاسخ دهندگان بيشــترين منبع اطالعاتي که به صورت روزانه از آن
استفاده مي کنند ،مشورت با همکاران است و در اولويت دوم استفاده
روزانه از مقاالت نشريات 40درصد و بيش از يکبار در هفته 86درصد
است .استفاده از اينترنت با 31درصد به طور روزانه و 55درصد بيش
از يکبار در هفته بوده است .فقط 2/4درصد از نشريات الکترونيکي به
صورت روزانه و 26درصد به صورت هفتگي استفاده مي کنند.
 .2پژوهشگران موسسه رازي براي انجام پژوهش از چه شيوه هاي
غيررسمي استفاده مي کنند؟
همان طور که در جدول  2مشــاهده مي شــود ،پژوهشگران به
منظور دســتيابي به اطالعات علمي براي انجام پژوهش از نظر ساير
شــيوه هاي مورد استفاده براي دسترسي به اطالعات علمي بيشتر از
"ارتباط و مشــورت با متخصصان و پژوهشگران داخل كشور" حدود
75درصد و از "تجارب شــخصي" حدود 65درصد زياد و خيلي زياد
اســتفاده ميكند .در حالي که کمترين استفاده از "ارتباط و مشورت
با متخصصان و پژوهشــگران خارج از كشــور" با حدود 80درصد و
"شركت در همايشهاي خارجي" با حدود 87درصد متوسط ،کم و
اص ً
ال به عمل آمده است.
پژوهشــي که بر روي محققان مراکز تحقيقات علوم پزشکي شهر
تهران انجام شد نيز نشان ميدهد که به ترتيب "مشاوره با متخصصان

داخل مرکز" (50/8درصد)" ،شــرکت در کنفرانسها و ســمينارها"
(34/9درصد) و "مشاوره با متخصصان خارج از مرکز" (29/2درصد)
بيشترين شــيوههاي غيررســمي مورد اســتفاده براي دسترسي به
اطالعات بوده اسـ�ت( ( .)2007 ،Asadi ArbabiهمچنينKaze�( ،
 )2004 ،miبه اين نتيجه رســيد که از ميان مجراهاي غير رسمي،
شرکت در سخنراني ها مهم ترين منبع کسب اطالعات استادان حوزه
پزشکي است.
نتايــج پژوهــش ( Zawawiو  )2001 ،Majidنشــان داد
که پژوهشگران موسســه تحقيقات پزشــکي مالزي براي کسب
اطالعــات ،ارتباط با همتايان خود از ســاير موسســات داخلي و
خارجــي را به ارتباط با همکاران موسســه خود ترجيح ميدهند.
پزشــکان ميدوگوري نيجريه در بين منابع اطالعاتي غير رسمي
به ترتيب از ســمينارها و ســخنراني ها ،گفتگو با همتايانشان ،و
سمپزيوم ها و نشست ها بيشترين استفاده را نموده اند(Ocheibi
و  .)2003 ،Bubaرفتار اطالع يابي پزشــکان و برنامه ريزان حوزه
بهداشــت براي تصميم گيري در اوگاندا نشــان دادند که در بين
منابع اطالعاتي غير رســمي ،تجارب شــخص (79درصد) ،تبادل
نظر با همکاران (76درصد) ،و دستورالعمل هاي درماني و سياست
ملــي (75درصد) موثرترين منابع در هنــگام تصميم گيري براي
برنامه ريزي و مراقبت هاي بهداشتي بوده است .همچنين ،مذاکره
با همکاران (89درصد) ،گزارش هاي پزشکان (85درصد) ،و کتاب
هاي درســي (77درصد) پُراســتفاده منابع اطالعاتي بوده است.
از اينترنت و کتابخانه ،کمترين اســتفاده شــده استMurray .
و ديگــران ( )2008در پژوهــش خود دريافتنــد که 71درصد از
پژوهشــگر موسسه پژوهش ســرطان لودويگ بيشــترين منبع
اطالعاتي که به صورت روزانه از آن اســتفاده مي کنند ،مشورت با
همکاران است ( Kapiririو .)2006 ،Bondy
 .3پژوهشگران موسسه رازي براي انجام پژوهش از چه نوع اطالعاتي
استفاده مي کنند؟
همان طور که در جدول  3مشــاهده مي شــود ،پژوهشگران به
منظور انجام پژوهش از نظر نوع اطالعات بيشــترين اســتفاده را به
ترتيب از "متن كامل منابع اطالعاتي" با 90درصد خيلي زياد و زياد
و "چكيده منابع اطالعاتي" بــا حدود 67درصد خيلي زياد و زياد و
کمترين اســتفاده را به ترتيب از "تصوير و فيلم" با حدود 75درصد
متوســط و کــم و "اطالعات آماري" بــا 65درصد زياد و متوســط
داشتهاند .دانشجويان دامپزشكي دانشگاه ايالتي آيوا پس از كتابها و
جزوههاي درسي ،به جاي نمايهنامهها و منابع چاپي ،از نمايهنامههاي
رايانهاي و منابع الكترونيكي استفاده ميکردند (Pelzer, Wiese,
 Williamو  .)1998 ،Leysenدانشمنداني که فقط به فعاليتهاي
پژوهشــي ميپردازند ،بيشــتر متن کامل مقاالت نشريات را ترجيح
ميدهند .در حالي که ،دانشمنداني که به فعاليت پژوهشي-آموزشي
ميپردازند ،استفاده از کتاب را در نخستين اولويت خود قرار ميدهند
و نمايهنامهها و چکيدهنامهها 56/6درصد و منابع مرجع را 46/3درصد
"زياد" و در اولويت بعدي اســتفاده ميکردند( Zawawiو ,Majid
.)2001
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 .4انگيزه پژوهشــگران موسسه رازي در اســتفاده از منابع اطالعاتي
چيست؟
همان طور که در جدول  2و  4نشان داده شده است انگيزه و علّت
استفاده پژوهشــگران از اطالعات علمي به ترتيب "انجام طرح هاي
تحقيقاتي" با حدود 94درصد" ،روزآمدســازي اطالعات تخصصي" با
حدود 88درصد و "تاليف و انتشــار آثار علمــي" با حدود 58درصد،
"خودآمــوزي و يادگيري" بــا 50درصد" ،حفــظ و ارتقاء موقعيت
شــغلي" با حدود 47درصد" ،كســب امتياز براي ترفيع و ارتقاء" با
حــدود 46درصد و "تدريس" با حدود 42درصــد خيلي زياد و زياد
است.
پژوهــش ( )2007 ,Asadi Arbabiکــه بر روي محققان مراکز
تحقيقات علوم پزشکي شــهر تهران انجام شد نيز نشان ميدهد که
به ترتيب "کارهاي پژوهشــي"" ،روزآمد کردن اطالعات" و "عالقه
شــخصي" مهمترين اهداف و انگيزه محققان در استفاده از اطالعات
بوده است .همچنين" ،رقابت با همکاران"" ،ادامه تحصيل" و "حفظ
رتبه علمي" به ترتيب کمترين هدف و انگيزه در استفاده از اطالعات
را داشــتهاند .نتيجه پژوهش ( Habibi, Farziو ,Lotfollahzadeh
 )2008حاکي از آن است که بيشترين هدف و انگيزه پزشکان عمومي
اردبيل از جســتجو و اســتفاده از اطالعات به ترتيب "روزآمد کردن
اطالعات" (78/4درصد) و "حل مســايل درمانــي" با (78/4درصد)
و کمتريــن انگيزه مربوط به "تهيه مقــاالت" (24/6درصد) و "انجام
کارهاي پژوهشــي" (19/8درصد) بوده اســت .انگيزه اعضاي هيات
علمي دانشكدههاي پزشكي کشــور از جستجوي اطالعات ،عالوه بر
انجام کارهاي تحقيقاتي ،به ترتيب عبارتند از :انجام کارهاي آموزشي،
روزآمدسازي اطالعات ،و آماده شــده براي سخنراني( Salajegheو
.)2005 ,Hayati
نتيجه پژوهش نشــان مي دهد که پژوهشــگران موسسه رازي،
همچون ساير پژوهشــگران حوزه پزشکي ،انگيزههاي نسبتا مشابهي
در اســتفاده از اطالعات دارند" .کارهاي پژوهشي"" ،روزآمد کردن
اطالعــات" و"تاليف و انتشــار آثار علمي" انگيزههــاي اصلي آنان
محسوب ميشــوند .در صورتيکه" ،حفظ و ارتقاء موقعيت شغلي"،
"كســب امتياز براي ترفيع و ارتقاء" و "تدريس" انگيزه هاي فرعي
آنان محسوب ميشــود .بالعکس ،اولويت نخست متخصصاني که در
حــوزه درماني فعاليــت ميکنند"روزآمد کــردن اطالعات" و "حل
مسايل درماني" اســت و کمترين انگيزه مربوط به "تهيه مقاالت و
"انجام کارهاي پژوهشي" است.

نتيجه گيري

نتيجه پژوهش نشــان مي دهد که براي انجام پژوهش استفاده از
"مقاالت نشــريات ادواري" در اولويت نخست قرار دارد .از اين نظر با
ســاير پژوهش هاي داخلي و خارجي همخواني دارد .ولي متاســفانه
استفاده از پايان نامه ها ،مقاالت همايشها و گزارش طرح ها پژوهشي،
که همگي از جمله دست آوردهاي اصيل پژوهشي محسوب مي شوند،
در حد متوسط و کم است .به نظر مي رسد که اين امر به سبب وجود
محدوديت هاي بسيار در دسترسي به اين منابع اطالعاتي است .البته
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شايان ذکر است که برخي از پژوهشگران از پايان نامه و گزارش طرح
پژوهشي خود مقاله اســتخراج نموده و در نشريات پژوهشي منتشر
مــي کنند که تــا حدودي ايــن مشــکل را مرتفع مــي کند ،ولي
کافي نيســت .همچنين ،مرکز اطالعات و مدارک علمي کشــاورزي
پايان نامه ها و گزارش نهايي طرح ها پژوهشــي را ديجيتال نموده و
در غالب پايگاه هاي اطالعاتي تحت وب براي پژوهشــگران ســازمان
دسترس پذير نموده است.
پژوهشــگران به منظور دســتيابي به اطالعات علمي براي انجام
پژوهش از نظر ساير شيوه هاي مورد استفاده براي دسترسي به اطالعات
علمي بيشتر از "ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران داخل
كشــور" و "تجارب شــخصي" زياد و خيلي زياد استفاده ميکنند.
درحالي که کمترين اســتفاده از "ارتباط و مشــورت با متخصصان و
پژوهشــگران خارج از كشور" و "شــركت در همايشهاي خارجي"
بــه عمــل مي آيــد .اين امــر حاکي از آن اســت که مشــکالت و
محدوديــت هــاي مالي و اداري باعث بســيار پايين بودن شــرکت
پژوهشــگران در همايــش هاي بين المللي و ارتباط با پژوهشــگران
خارجي شده است.
نتيجه اين پژوهش و پژوش هاي پيشين نشان ميدهند که همواره
استفاده از "متن کامل منابع اطالعاتي" در اولويت نخست قرار دارد و
"چکيده نامه ها و نمايه نامه ها" در اولويت بعدي قرار دارند.
نتيجه پژوهش نشــان ميدهد که پژوهشــگران موسســه رازي،
همچون ســاير پژوهشگران حوزه پزشکي ،انگيزه هاي نسبتا مشابهي
در استفاده از اطالعات دارند .به ترتيب اولويت" ،کارهاي پژوهشي"،
"روزآمد کردن اطالعات" و "تاليف و انتشــار آثار علمي" انگيزه هاي
اصلي آنان محسوب مي شوند .درصورتي که" ،حفظ و ارتقاء موقعيت
شــغلي"" ،كسب امتياز براي ترفيع و ارتقاء" و "تدريس" انگيزههاي
فرعي آنان محسوب ميشود.

پيشنهادهاي پژوهش

 .1به منظور اســتفاده بيشتر از پاياننامهها و گزارش نهايي طرحهاي
پژوهشــي ،کتابخانه و مرکز اسناد علمي موسسه رازي بايد به معرفي
پايگاههاي اطالعاتي تمام متن پاياننامهها و گزارش نهايي طرحهاي
پژوهشــي پرداخته و دسترســي به آنها را براي پژوهشگران آسانتر
نمايد.
 .2با توجه به اين كه "ارتباط و مشــورت با متخصصان و پژوهشگران
خارج از كشــور" و "شركت در همايشهاي خارجي" نقش ارزندهاي
در آگاهي از آخرين يافتههاي پژوهشــي ،روزآمدســازي اطالعات و
تبادل تجربه دارد ،به مســئولين موسســه رازي پيشنهاد ميشود كه
اين امر را تسهيل نمايند.
 .3به ســبب وجــود مشــکالت و محدوديتهاي مالــي و اداري ،به
پژوهشــگران پيشــنهاد ميشــود تا با عضويــت در گروههاي بحث
الکترونيکي ،گروههاي بحث پســت الکترونيکــي ،تاالرهاي گفتگو و
ماننــد آن ،ارتباط با پژوهشــگران و همتايان خارجي خود را افزايش
داده و به تبادل تجربه بپردازند.
 .4با توجه به اين که پژوهشگران به منظور "انجام کارهاي پژوهشي"
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 بــا عنايت به اين،بــه مقاالت نشــريات ادواري نياز دارند؛ همچنين
كه هزينه تامين و اشــتراك پايگاههاي اطالعاتي و نشريات تخصصي
 اشتراک پايگاههاي اطالعاتي پيوسته به صورت،نيز بســيار زياد است
 آموزش و ترويج کشاورزي، با محوريت سازمان تحقيقات،کنسرسيوم
.و با همکاري و مشارکت مالي موسسات و مراکز تابعه ضروريست
پاورقي ها

 بخشي از طرح پژوهشي مصوب در موسسه تحقيقات واكسن و، اين مقاله-1
. است2-18-18-89019 سرمسازي رازي به شماره مصوب
2- Google Docs
3- SPSS (Statistical Product and Service Solutions)
 رئيس، منظور حفظ و کسب ســمتهاي اداري مثل کارشناس مسئول-4
. بخش و مانند آن است،اداره
 ايــن گزينه براي اعضاي هيات علمي به منظور ترفيع ســاليانه و ارتقاء-5
مرتبه هيات علمي و براي پژوهشــگران غير هيات علمي به منظور ارتقاء در
. کارشناس خبره و کارشناس عالي است، کارشناس ارشد،مراتب کارشناس
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