تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،
دوره ، 54شماره  ،4زمستان ۱۱2-۹۳ ،۱۳۹۹

Academic Librarianship
and Information Research , Vol, 54
No. 4 winter, 2021, pp.93-112.

بررسی نیازاطالعاتی مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا ورناصری ۱فاطمه فهیم نیا* 2سپیده فهیمی
تاریخ دریافت  1399/7/25تاریخ پذیرش1399/11/10

فر۳

چکیده
هدف :شناسایی اجزای نیازاطالعاتی مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه تهران و کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس
روش :پژوهش حاضر در زمرة پژوهشهای پیمایشی و توصیفی به شمار میآید .مدیر گروههای آموزشی
دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به صورت سرشماری نمونه
گیری شدند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از تائید روایی و پایایی بین نمونه آماری توزیع
شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون ویلکاکسون استفاده به عمل آمد.
یافتهها  :مهمترین انگیزه و هدف نیازاطالعاتی مدیران گروه آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه
تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در نیازهای آموزشی ،علمی و پژوهشی و به اطالعات مربوط به رویهها و
نحوهی انجام کاراست  .همچنین مهمترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی درون دانشگاهی مدیران آموزشی تجربه
شخصی و نشست ها و جلسات و مشورت با دیگر همکاران است و مهمترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی برون
دانشگاهی مدیران آموزشی در هر دو دانشگاه اینترنت و پایگاههای اطالعاتی میباشد .میزان رضایت از منابع اطالعاتی
اعم از الکترونیکی و چاپی هر دو دانشگاه در حدود  65است.
اصالت اثر :تا کنون بررسی نیاز اطالعاتی مدیران گروه های اموزشی در حوزه مدیریت اطالعات انجام نپذیرفته
است
واژهای کلیدی :نیاز اطالعاتی،مدیر گروه آموزشی،شناسایی منابع اطالعاتی،شناسایی مجرای تهیه و تامین
اطالعات
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امروزه اطال عات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشور محسوب گشته و اساس
اقتدار در دنیای امروز چیزی جز اطالعات و آگاهی نیست(قاضی سعیدی و همکاران  .)1396،نیاز انسان به
اطالعات نامحدود است و اطالعات را برای هدفهای گوناگون در شکلهای مختلف مورد جستجو و
استفاده قرار میدهد(.محمدی و عبدالحسن زاده  )1386،اهمیت دسترسی به اطالعات و نقش مؤثر آن بر
توزیع قدرت در نظام بینالمللی تا جایی است که پیشبینی میشود در آینده تحریمهای مشتمل بر منع
دسترسی به منابع اطالعاتی ،جایگزین تحریمهای نظامی و اقتصادی کشورها گردد .در دانشگاهها« ،آموزش»
و «پژوهش» دو کارکرد اصلی به شمار میروند که پرداختن به آنها مستلزم بهرهبرداری صحیح از دانش و
اطالعات موجود است .از کارکردهای دانشگاه حفظ تولید اشاعه علوم و فنون در کار آموزشوپرورش،
تفکر انسانی ،علمی فکر کردن و حرفهای عمل کردن در جریان آموزش در پرتو تعالیم انسانساز مکتب
اسالم است تا هم نیروهای متخصص موردنیاز حوزههای مختلف جامعه تربیت کند و هم توسعه علوم در
جامعه نقش پیشرو داشته باشد چراکه ثمره فعالیتهای مختلف این کانونهای علم و دانش پیریزی رفاه
اجتماعی ،اقتصادی و تربیت نسل متحول آینده است و این وظیفه بر عهده استادان و کسانی هست که در
دانشگاه کار میکنند(.حسین پور)1391 ،
هدف از تهیه و تولید اطالعات ،مرتفع ساختن نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان است ،بنابراین
میتوان اطالعات بهتری را با شناخت نیازهای اطالعاتی کاربران به آنان عرضه نمود.
اکنون دسترسی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام قشرهای جامعه بهمنزله اصلی اساسی در
زندگی اجتماعی و حرفهای به شمار میرود اطالعات درواقع همچون خون در رگهای نظام آموزشی و
تغذیهکننده سلولها یا دانشپایه دانشجویان و اساتید میماند .با گسترش دامنه تولید و عرضه اطالعات ،
گرچه امکانات ارزشمند و نوین در اختیار استفادهکنندگان منابع اطالعاتی قرارگرفته  ،آنها را با چالشهایی
در بهرهمندی از اطالعات موجود نیز روبرو کرده است (حکیم زاده،نقشینه و بینیاز .)1394 ،
برخی پژوهشگران همچون نصیری پور ،نو کاریزی و جعفری ( )1395از گسترش روزافزون منابع
اطالعاتی ،بهعنوان یکی از چالشهای بزرگ جوامع مختلف نامبردهاند .همچنین اهمیت و مفید بودن
اطالعات را در توانایی دستیابی به نوع مناسب اطالعات میدانند(معرفت و همکاران  . )1397،نیازهای افراد
به اطالعات ،روزبهروز بیشتر و متنوعتر میشود و مرتباً این نیاز تغییر میکند .به عقیده کرافورد برحسب نوع
کار ،سابقه ،تجربه کاری ،رشته تحصیلی و زمینه شغلی نیاز اطالعاتی افراد متفاوت است .ویکری از
صاحبنظران علم اطالعرسانی معتقد است افراد مرتباً به اطالعات نیاز دارند و کلیه فعالیتها دارای نیاز
اطالعاتی است .این نیازها در نظامهای اطالعاتی با خدمات اطالعرسانی ،مراجعه به منابع رسمی اطالعات یا
از طریق مجراهای رسمی و غیررسمی اطالعات برآورده خواهند شد .بنابراین از امور ضروری متخصصان
اطالعرسانی و نظام های اطالعاتی بررسی نیازهای اطالعاتی جامعه است ،که سرعت و سهولت بیشتر به
دسترسی منابع اطالعاتی درست از پیامدهای آن است.
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هر سازمان زنده نیازهایی دارد و شرط اصلی بقا و تکامل آن سازمان برآوردن این نیازها است .سازمانها
بیش ازپیش به اطالعات دقیق و درست برای ادامه کارآمد فرایند کاری خود و پیشبرد علمی مقاصد سازمان به
منابع و اطالعات معتبری که بتواند نیاز اطالعاتی آنها را مرتفع نماید ،نیاز دارند؛ بهعبارتدیگر هر فرد برای
انجام کار خود به اطالعاتی نیاز دارد و حاال اگر آن اطالعات الزم کم یا ناکافی باشد ،میزان کاستی یا
عدمکفایت ،همان نیاز اطالعاتی است که فرد درگیر آن است( داور پناه .)1395 ،نیازهای اطالعاتی بهعنوان
سائق و برانگیزاننده ،کاربران را به نظامهای گوناگون اطالعات سوق میدهند .نیاز اطالعاتی بهنوعی به
ارتقای دانش مرتبط است کسانی نیازمند اطالعات هستند که به دنبال ارتقای دانش خود باشند کسانی خود را
نیازمند اطالعات می دانند که از سطح دانش خودآگاهی دارند اما مسئله موجود این است که نیاز اطالعاتی
همیشه شفاف نیست(.حسنزاده .)1397،ازآنجاییکه رسالت هر سازمان و مرکز اطالعرسانی تأمین نیازهای
اطالعاتی استفادهکنندگان است درصورتیکه این سازمانها شناخت درست و اساسی از این منابع موردنیاز
داشته باشند میتوانند با تصمیمگیری درست از صرف هزینههای غیرضروری و خریدهای نادرست کاسته و
استفادهکنندگان را از دسترسی به اطالعات آگاه کنند .نیاز اطالعاتی به نیازی اشاره میکند که باید از
خدمات اطالعرسانی یا از مواد و منابع اطالعاتی تأمین شود .در اینجا فرض شده که استفاده از اطالعات،
نتیجه برآورده شدن نیاز اطالعاتی است .چون نیاز اطالعاتی در ذهن کاربر است ،مستقیماً مشاهده نخواهد شد
و فقط با مشاهده اقالم اطالعاتی مصرفشده یا پاسخهای سؤاالت ،قابل استنباط است( .تقی زاده)1393 ،
بهطورمعمول در دانشگاهها و مرکز آموزش عالی در هر گروه آموزشی یکی از اعضا هیئتعلمی
مسئولیت مدیریت گروه را بر عهدهدارند .نیاز اطالعاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی به دلیل
انتشارات عظیم و تحقیقات بینرشتهای که در سطح آموزش عالی در حال ارتقاء هستند  ،پیچیده و مشکلساز
است( .زل )2003 1،اعضای هیئتعلمی در دستیابی به اهداف وسیع دانشگاههای تدریس  ،تحقیق و خدمات
جامعه سهیم هستند و مرزهای دانش را از طریق تحقیق و انتشار گسترش میدهند اعضای هیئتعلمی برای
انجام کار خود به صورت مؤثر به اطالعات نیاز دارند .شناسایی نیاز اطالعاتی کار شگرف و پیچیدهای است.
در میان سطوح مختلف مدیران دانشگاهی  ،نقش و اهمیت مدیران گروههای آموزشی در به سرانجام رساندن
اهداف دانشگاه و تعالی علمی  ،پژوهشی و اخالقی گروهها و دانشکدهها کامالً واضح است .مدیران
گروههای آموزشی برای برنامهریزی ،مشاوره و تصمیمگیری نیاز به اطالعات صحیح و روزآمد دارند .امروزه
رشد تصاعدی و اهمیت حیاتی اطالعات ،لزوم صرفهجویی در وقت و هزینه جستجو کنندگان ،لزوم
دستیابی سریع ،جامعومانع به اطالعات خاص موردنیاز ،ازجمله مسائل مهمی است که اهمیت شناسایی منابع
اطالعاتی و شناسایی مجاری اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها را
برای پیشبرد اهداف مدیریتی نشان میدهد .تطبیق نیاز به اطالعات با منابع اطالعاتی باید مبتنی بر ارزیابی دقیق
نیاز اطالعاتی باشد .استفاده از اطالعات  ،استفاده از رفتار در جمعآوری اطالعات  ،شکاف در تأمین
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اطالعات و انواع نیازهای اطالعاتی برای تأمین انواع استفاده  ،به کانون مطالعه حاضر تبدیلشده است .مدیران
گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
نیز برای انجام وظایف شغلی خود به اطالعاتی نیازمند هستند که دانشگاهها مواظف میباشند که این اطالعات
موردنیاز مدیر گروهها را تأمین کنند .پژوهش حاضر بهمنظور خدمات مؤثر به نیاز اطالعاتی این مدیر
گروههای آموزشی انجامشده تا بدانیم مدیر گروه ها به چه اطالعاتی نیاز دارند و چگونه این اطالعات را به
دست میآورند ،با تأکید بر منابع چاپی و الکترونیکی که بهعنوان ابزارهای جستجو اطالعات میباشند.
پیشینه تحقیق
قاسمی و داورپناه( )1395به بررسی« نیازهای اطالعاتی حرفهای و غیرحرفهای اعضای هیئتعلمی بر
مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار» ،پرداختهاند .نتایج نشان میدهد اعضای هیئتعلمی بیشترین نیازهای
اطالعاتی حرفه خود را نیازهای اطالعاتی آموزشی و پژوهشی می دانند .اینترنت را مهمترین منبع تأمین
نیازاطالعاتی میدانند .پژوهش دیگر شاهسون ،قیاسی ( )1392به بررسی نیازهای اطالعاتی مدیران مسئول
نشریات ایران پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پایگاههای اطالعاتی پرکاربردترین منبع
اطالعاتی این مدیران است و کتابخانه در رفع نیازهای اطالعاتی مدیران مسئول نشریات ایران در حد متوسطی
می باشد .رضوانی و اسالمی( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی نیازهای اطالعاتی دانشجویان دانشکده
جغرافیا دانشگاه تهران و نقش کتابخانه در تأمین این نیازها پرداختهاند و به این نتیجه رسیدن استفاده از
اینترنت و منابع الکترونیکی به عنوان منبع مهم در رفع نیازاطالعاتی بیان شده و نیازمند توجه به زیر ساختها
و خرید منابع الکترونیکی است .در پژوهشی دیگر مشایی ،بیدکی ،موسویی ( )1390نیازهای اطالعاتی
هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید قدوسی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بیشترین استفاده از
منابع اطالعاتی اعضای هیئتعلمی درزمینهٔ پژوهشی هست و این اطالعات را از کتابخانه و پایگاههای
اطالعاتی دریافت میکنند.
شاتی )2019(1در پژوهشی با عوان نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی  164نفر از اعضای هیئتعلمی و
 328نفر از دانشجویان دانشگاه چیتاگونگ بنگالدش پرداخت که به این نتیجه رسید که این اعضای
هیئت علمی بیشترین اطالعات خود را از منابعی مانند کاتالوگ  ،اینترنت و کتابخانه به دست میآورند و
درمجموع  60درصد از پایگاه اطالعاتی این دانشگاه راضی نیستند .اعضای هیئتعلمی دانشگاه چیتاگونگ
بیشترین نیاز اطالعاتی خود در اطالعات مربوط به برنامه ریزیهای آموزشی و دانشجویان نیاز به اطالعات
مربوط به دروس میدانند .گانی )2019(2به رفتار اطالعیابی اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشکدههای
منطقه کشمیر پرداخته و به این نتیجه رسید که اینترنت و منابع دیجیتالی مهمترین منبع جمعآوری اطالعات
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آنها هست .ابوللین )2016( 1به بررسی نیازهای اطالعاتی آموزشی  135نفر اعضای هیئتعلمی دانشگاه
عربستان پرداخته که به این نتیجه رسید که این اعضا هیئتعلمی بیشترین نیازهای آموزشی موردنیاز درزمینه
تدریس به ترتیب (برنامهریزی  ،آمادهسازی  -اجرای  -استراتژیهای تدریس  -فناوری  -منابع یادگیری -
ارزیابی ارزیابی شاخصهای عملکرد  -خروجی یادگیری) و مهمترین نیازهای آموزشی درزمینهٔ تحقیقات
علمی به ترتیب( اصول و اخالق ،مهارتهای نوشتن گزارشهای پژوهشی ،تجزیهوتحلیل آماری دادههای)
تحقیق هست و همچنین از استانداردهای کیفیت و شاخصهای عملکرد استفاده نمایند .شفائی و همکاران
( )2016به بررسی ارزیابی نیازهای اطالعاتی آموزشی  88نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل پرداخت که به نتیجه رسیدند که این اعضای هیئتعلمی مهم نیازهای آموزشی خود را نوشتن متون
علمی به زبان انگلیسی  ،آشنایی دسترسی به مجالت آزاد فارسی و انگلیسی ،داشتن امکاناتی برای آموزش،
استفاده از نرمافزار آماری و کتابخانه دیجیتال ،آشنایی بامهارت های رایانهای و کمترین نیاز را در اطالعاتی
مانند حقوق بیماران و دانشجویان و آشنایی با قوانین و مقررات اداری میدانند .سرخل و خان)2015( 2
بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی  600نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشاورزی بنگالدش
پرداخت و به این نتیجه رسیدند که این اعضا مهمترین نیازهای اطالعاتی خود را نیازهای پژوهشی و درسی
دانستهاند و همچنین مهمترین منابع گردآوری اطالعات را کتابخانه و سرچ در گوگل میدانند.
مصطفی )2013(3به بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی  23نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه
داراالحسان در بنگالدش پرداخت به این نتیجه رسید که این اعضا هیئتعلمی برای رسیدن به نیازهای
اطالعاتی خود کمتر از تجربه شخصی استفاده میکنند و بیشتر به جستجو در اینترنت ( )56%عالقه نشان
دادهاند .و همچنین مهمترین نیازها اطالعاتی خود را در نیازهای پژوهشی و تدریس بیان کردهاند.
بهطورکلی دانشگاهها یکی از شاخصهای اصلی پیشرفت یک کشور محسوب میشوند و میتوانند
موجبات رقابتی پویای یک کشور در منطقه و جهان باشند .بنابراین ،تقویت نیازهای اطالعاتی اعضای علمی
دانشگاهها و کیفیت آموزش عالی ،میتواند اساس همکاریهای علمی محلی ،ملی ،بین الملی و تقویت
کشورها در رقابتهای منطقهای و جهانی باشد .انجام این پژوهش درزمینهٔ نیازهای اطالعاتی مدیران گروه
از این بعد دارای اهمیت است که مدیران آموزشی بدون داشتن اطالعات کافی و دانستههای مناسب قادر به
پاسخگویی به وظایف خودشان نیستند .بنابراین چگونگی تأثیر شناخت نیازهای اطالعاتی مدیران گروههای
دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری جهت برنامهریزی صحیح و تصمیمگیری درست در حوزه
سیاستهای آموزشی و پیشرفت آموزشی مسئلهای مهم و ضروری هست .تا به امروز نمونه مشابه این پژوهش
که تمرکز اصلی آن بر نیازهای اطالعاتی مدیر گروههای آموزشی باشد انجام نگرفته است اما با توجه به
_______________________________________________________________
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بررسی نیازاطالعاتی مدیران گروههای آموزشی

اینکه مدیران گروههای آموزشی خود از اعضای هیئتعلمی میباشند پیشینههای پژوهش بر اساس جامعه
اعضای هیئتعلمی جمعآوریشده است پژوهش حاضر با توجه به مباحث نظری و یافتههای پژوهشی مذکور
میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که  ،نیازهای اطالعاتی مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه
تربیت مدرس کدماند؟
سؤاالت فرعی
 )1اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی چه میباشند؟
 )2مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون
علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس چه میباشند؟
 )3مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاههای تهران و
دانشگاه تربیت مدرس از منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران و تربیت
مدرس چقدر رضایت دارند؟
بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی نیازهای اطالعاتی مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس
هست .عالوه بر این اهداف فرعی پژوهش به شرح زیر دنبال میشود:
 )1شناسایی اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی.
 )2شناسایی مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.
 )3شناسایی میزان رضایت مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاههای تهران و دانشگاه تربیت مدرس از منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی
دانشگاههای تهران و تربیت مدرس
بر این اساس بررسی فرضیات زیر مدنظر میباشد:
)1

مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیونهای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و
دانشگاه تربیت مدرس از منابع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به یکمیزان استفاده میکنند.

)2

مدیران گروه های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت
مدرس از مجالت الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده میکنند.

)3

مدیران گروههای آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت
مدرس از کتب چاپی بیشتر از کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای پیمایشی و توصیفی به شمار میآید .جامعه آماری پژوهش متشکل
از  59نفر مدیر گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران1و دانشگاه
تربیت مدرس هست .در این پژوهش به دلیل خاص بودن موضوع پژوهش نمونهگیری انجام نپذیرفت؛ بلکه
یک سرشماری از همه مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه
تهران و مدیران گروههای آموزشی دانشکده کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس است.
پرسشنامه پژوهش شامل  5سؤال بسته (سؤال اول  16گویه با طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ،سؤال
دوم و سوم  8گویهای و به ترتیب اولویتها ،سؤال چهارم  2گویه ای و سؤال پنجم  6گویهای ) بوده
است.تحلیل نتایج با نرمافزار spssانجامشده است .روایی یا اعتبار پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تهران در
گروه علم اطالعات و دانششناسی که بر موضوع اشراف داشتند ارائه و تأیید شد .پایایی متغیرهای اصلی
پژوهش پیشرو از طریق معیار آلفای کرونباخ( ) 0/87بهدستآمده است.
یافتهها
در این قسمت به بررسی یافته پژوهش میپردازیم.
سؤال اول :شناسایی اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبرد اهداف مدیریتی .
جدول  :1نیازهای اطالعاتی مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه
تربیت مدرس
معرفها

میانگین دانشگاه تهران

میانگین دانشگاه تربیت مدرس

قوانین و مقررات اداری دانشگاه

4/33

4/24

تشکیالت اداری موجود در دانشگاه

4

4/20

مقررات آموزشی و پژوهشی

4/53

4/26

اطالعات مربوط به رویهها و نحوهی انجام کار

4/28

4/47

اطالعات تخصصی مربوط به حوزه کاری

4/25

4/21

اطالعات مدیریتی (بودجه ،امکانات ،علمی و پژوهشی)

3/63

3/89

اطالعات پرسنلی

3/62

3/58

اطالعات مالی و حسابداری

3/13

3/37

آدرس و شماره تلفن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

3

3/26

ارتباط با اعضای هیئتعلمی

4/35

4/21
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معرفها

میانگین دانشگاه تهران

میانگین دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با دانشجویان

4/25

4/16

مشخصات هویتی دانشجویان

3/28

3/58

اطالعات آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان

3/85

3/84

خدمات کتابخانه

3/83

4

اطالعات بهدستآمده از طریق اینترنت

3/98

2/79

گزارش از پیشرفتهای اعضای هیئتعلمی

3/95

3/89

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که میزان نیاز اطالعاتی مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم
اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران به اطالعات مقررات آموزشی و پژوهشی از سایر نیازها بیشتر است .ارتباط
با اعضای هیئتعلمی ،قوانین و مقررات اداری دانشگاه ،اطالعات تخصصی مربوط به حوزه کاری و ارتباط با
دانشجویان در اولویتهای دوم تا پنجم دادهشده و همچنین مدیران گروههای آموزشی در اطالعات مدیریتی
(بودجه ،امکانات ،علمی و پژوهشی ( ،)3/63اطالعات پرسنلی( ،)3/62مشخصات هویتی دانشجویان(،)3/28
زمینه اطالعات مالی و حسابداری( ،)3/13آدرس و شماره تلفن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی( )3کمترین
احساس نیاز را پاسخ دادهاند.
با توجه به نتایج نشان میدهد که میزان نیاز اطالعاتی مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی
و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس به اطالعات مربوط به رویهها و نحوهی انجام کار( )4/47است و به ترتیب
اطالعات مقررات آموزشی پژوهشی ( ،)4/26قوانین و مقررات اداری دانشگاه( ،)4/24اطالعات تخصصی
مربوط به حوزه کاری( ،)4/21ارتباط با اعضای هیئتعلمی( )4/21اولویت دوم تا پنجم نیازهای اطالعاتی
خود دانستهاند .همچنین این مدیران گروه آموزشی به اطالعات مشخصات هویتی دانشجویان(، )3/58
اطالعات پرسنلی( ،)3/58اطالعات مالی و حسابداری( ،)3/37آدرس و شماره تلفن دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی( ،)3/26اطالعات بهدستآمده از طریق اینترنت( )2/79کمترین نیاز را پاسخ دادهاند.
سؤال دوم :مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون
علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
جدول شماره -2مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات درون دانشگاهی موردنیاز مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای

کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.
اولویتها

منابع درون

پاسخگویی

منابع درون

پاسخگویی

دانشگاهی

دانشگاه تهران

دانشگاهی تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

فراوانی( درصد)

فراوانی (درصد)

اولویت اول

اینترنت

)47/5(19

اینترنت

)47/4( 9

اولویت دوم

پایگاههای

)45(18

پایگاههای اطالعاتی

)52( 10

اطالعاتی
اولویت سوم

نشریات

)47/5(19

تماس با سایر سازمانها

)26/3( 5
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اولویتها
اولویت چهارم

منابع درون

پاسخگویی

منابع درون

پاسخگویی

دانشگاهی

دانشگاه تهران

دانشگاهی تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

تهران سایر
مکاتبات

)20(8

)47/4( 9

نشریات

سازمانها
اولویت پنجم

کتابخانههای

)20(8

مکاتبات سایر سازمانها

)36( 7

سایر مراکز
اولویت ششم

تماس با سایر

)17/5(7

کتابخانههای سایر مراکز

)31/1( 6

سازمانها
اولویت هفتم

)15(6

برنامههای

کاتالوگهای آموزشی

)31/1( 6

رادیوتلویزیون
اولویت هشتم

کاتالوگهای

)15(5

برنامههای رادیوتلویزیون

)47( 9

آموزشی

با توجه به نتایج جدول شماره  2نشان میدهد که مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران اولویتبندی منابع اطالعاتی درون دانشگاهی به ترتیب :تجربه شخصی ،گفتگو مشاوره
با همکاران ،جلسات و نشستها اطالعیههای دانشگاهی ،آییننامهها و بخشنامهها ،کتابخانه ،سمینار و
کارگاههای آموزشی عالقه بیشتری نشان دادهاند .با توجه به نتایج جدول شماره  2نشان میدهد که مجرای
اصلی تهیه و تأمین اطالعاتی درون دانشگاهی مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تربیت مدرس به تربیت :تجربه شخصی ،نشستها و جلسات ،مشاوره با همکاران ،آییننامهها
و بخشنامهها ،کتابخانه ،اطالعیه دانشگاه ،کارگاههای آموزشی ،سمینارها و همایشها میباشند.
جدول شماره -3مجرای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون دانشگاهی موردنیاز مدیران گروههای آموزشی
دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس

منابع

پاسخگویی

منابع برون

دانشگاهی

دانشگاه تهران

دانشگاهی

تهران

فراوانی( درصد)

مدرس

فراوانی (درصد)

اولویت اول

اینترنت

)47/5(19

اینترنت

)47/4( 9

اولویت دوم

پایگاههای

)45(18

پایگاههای اطالعاتی

)52( 10

اولویتها

برون

پاسخگویی
تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

اطالعاتی
اولویت سوم

نشریات

اولویت چهارم

مکاتبات

سایر

)47/5(19

تماس با سایر سازمانها

)26/3( 5

)20(8

نشریات

)47/4( 9

سازمانها
اولویت پنجم

کتابخانههای سایر
مراکز

۱02

)20(8

مکاتبات سایر سازمانها

)36( 7
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منابع
اولویتها

اولویت ششم

برون

پاسخگویی

پاسخگویی

منابع برون

دانشگاهی

دانشگاه تهران

دانشگاهی

تهران

فراوانی( درصد)

مدرس

فراوانی (درصد)

تماس با سایر

)17/5(7

کتابخانههای سایر مراکز

)31/1( 6

تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

سازمانها
اولویت هفتم

برنامههای

کاتالوگهای آموزشی

)15(6

)31/1( 6

رادیوتلویزیون
اولویت هشتم

کاتالوگهای

برنامههای رادیوتلویزیون

)15(5

)47( 9

آموزشی

با توجه به جدول شماره  .3مجراهای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون دانشگاهی مدیران گروههای آموزشی
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بر اساس اولویت به ترتیب اول تا هشتم شامل :اینترنت،
پایگاههای اطالعاتی ،نشریات ،مکاتبات سایر سازمانها ،کتابخانههای سایر مراکز ،تماس با سایر سازمانها،
برنامههای رادیوتلویزیون و کاتالوگ آموزشی میباشند.
و مجراهای اصلی تهیه و تأمین اطالعات برون دانشگاهی مدیران گروههای آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی
و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس بر اساس اولویت به ترتیب اول تا هشتم شامل :اینترنت ،پایگاههای
اطالعاتی ،تماس با سایر سازمانها ، ،نشریات  ،مکاتبات سایر ادارات ،کتابخانههای سایر مراکز،
کاتالوگهای آموزشی ،برنامههای رادیوتلویزیون میباشند.
سؤال سوم :منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به نیازهای مدیران
گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
جدول شماره  .4میزان رضایت مدیر گروههای دانشگاه تهران و تربیت مدرس از منابع چاپی و الکترونیکی
رضایت از منابع چاپی و الکترونیکی

میزان درصد دانشگاه تهران

میزان درصد دانشگاه تربیت مدرس

بله

64

65

خیر

36

35

یافتههای جدول  .4رضایتمندی منابع چاپی و الکترونیکی نشان میدهد که منابع اطالعاتی اعم از
الکترونیکی و چاپی دانشگاه تهران تا  65درصد توانستهاند نیازهای اطالعاتی مدیران دانشکدههای کمیسیون
علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه را برطرف نمایند و تنها  35درصد از پاسخگویان معتقد بودند که این منابع
کافی نمیباشند.
یافتههای جدول  .4رضایتمندی منابع چاپی و الکترونیکی نشان میدهد که منابع اطالعاتی اعم از
الکترونیکی و چاپی دانشگاه تربیت مدرس تا  64درصد توانستهاند نیازهای اطالعاتی مدیران دانشکدههای
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری این دانشگاه را برطرف نمایند و تنها  36درصد از پاسخگویان معتقد بودند
که این منابع کافی نمیباشند.
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جدول شماره  .5میزان استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی مدیران گروههای آموزشی
منابع اطالعاتی

میزان

درصد

استفاده

دانشگاه تهران)

تربیت مدرس)

مجالت

100-75

23/1

5/3

مجالت

چاپی

75-50

57/7

36/8

الکترونیکی

50-25
کتب چاپی

چندرسانهای

استفاده(

درصد استفاده (

منابع اطالعاتی

استفاده(

درصد استفاده (

درصد

درصد

استفاده

دانشگاه تهران)

تربیت مدرس)

100-75

38/5

26/3

75-50

50

47/4

15/4

26/3

50-25

11/5

21

زیر25

3/8

31/6

زیر25

0

5/3

100-75

15/4

10/5

کتب

100-75

19/2

26/3

75-50

53/8

42/1

الکترونیکی

75-50

57/7

42/1

50-25

30/8

15/8

50-25

23/1

15/8

زیر25

0

31/6

زیر25

0

15/8

100-75

11/5

5/3

100-75

4/2

5/3

75-50

46/2

36/8

75-50

15/9

5/2

50-25

43/6

26/3

50-25

60/6

15/8

زیر25

7/7

31/6

زیر25

19/3

73/7

صوتی

نتایج جدول شماره  .5مدیران دانشگاه تهران نشان میدهد  80/9این مدیران استفاده بین  50-100درصدی
از مجالت چاپی دارند همچنین  19/1استفاده کمتر از پنجاهدرصدی دارند .حدود  88/5این مدیران از
مجالت الکترونیکی دانشگاه تهران استفاده بین  50-100درصدی دارند .و  11/5استفاده کمتر از
پنجاهدرصدی دارند .همچنین  69/2استفاده از کتب چاپی بین  50-100درصدی دارند و  30/8مدیران زیر
پنجاهدرصدی استفاده میکنند 77/6 .استفاده از کتب الکترونیکی بین  50-100درصدی دارند و 23/1
استفاده کمتر از پنجاهدرصدی دارند 57/7 .استفاده از منابع چندرسانهای رابین  50-100درصدی دارند و
همچنین  51/3کمتر از پنجاهدرصد استفاده دارند 21/1 .استفاده از منابع صوتی رابین  50-100درصدی دارند
و  79/9استفاده کمتر از پنجاهدرصد رادارند.
نتایج جدول شماره  .5مدیران تربیت مدرس نشان میدهد  42/1این مدیران استفاده بین  50-100درصدی
از مجالت چاپی دارند همچنین  67/1کمترین استفاده را از این منابع اطالعاتی دارند .حدود  73/7این
مدیران از مجالت الکترونیکی دانشگاه استفاده بین  50-100درصدی دارند .و  26/3کمتر از پنجاهدرصد
استفاده دارند .همچنین  52/6استفاده از کتب چاپی بین  50-100درصدی دارند و  47/4مدیران زیر
پنجاهدرصد استفاده میکنند 68/4 .استفاده از کتب الکترونیکی بین  50-100درصدی دارند و 31/6
استفادهی کمتر از پنجاهدرصدی دارند 42/1 .استفاده از منابع چندرسانهای رابین  50-100درصدی دارند و
همچنین  57/9کمتر از پنجاهدرصد استفاده دارند 10/5 .استفاده از منابع صوتی را بین  50-100درصدی دارند
و  89/5استفاده کمتر از پنجاهدرصد را دارند.
فرضیه اول
مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای کمیسیونهای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه
تربیت مدرس از منابع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به یکمیزان استفاده میکنند.

۱04

بررسی نیازاطالعاتی مدیران گروههای آموزشی
جدول  -6رتبه های آزمون ویلکاکسون میزان استفاده از منابع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
تعداد

میانگین رتبهها

درون دانشگاهی-

رتبههای منفی

8a

24.00

برون دانشگاهی

رتبههای مثبت

37b

22.78

رتبههای برابر

13c

کل

58

مجموعه
رتبهها
192.00
843.00

جدول -7آزمون ویلکاکسون
درون دانشگاهی -برون دانشگاهی

آماره آزمون

-3.928b

سطح معناداری

.000

در تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای اینکه پی ببریم آیا تفاوتی بین میزان استفاده از منابع درون
دانشگاهی و برون دانشگاهی برای این مدیران است یا خیر از جدول آزمون ویلکاکسون استفاده میکنیم .با
توجه نمره ( )-3/829zکمتر از سطح معنی یعنی  0/05میباشد و نشاندهنده تفاوت معنیدار بین میزان
استفاده منابع درون دانشگاه و برون دانشگاهی میباشد .عالوه بر تعیین معنیداری تفاوت یا عدم تفاوت
میتوان میزان متفاوت بودن آنها را به دست بیاوریم (جدول رتبهها) با توجه به اینکه رتبههای مثبت برون
دانشگاهی بیشتر است درنتیجه مدیران بیشتر از منابع برون دانشگاهی نسبت به درون دانشگاه استفاده میکنند.
فرضیه دوم
مدیران گروه های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس از
مجالت الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده میکنند.
جدول -8رتبههای آزمون ویلکاکسون میزان استفاده از مجالت الکترونیکی و مجالت چاپی
تعداد

میانگین رتبهها

مجموعه رتبهها

مجالت الکترونیکی-

رتبههای منفی

16a

10.56

169.00

مجالت چاپی

رتبههای مثبت

3b

7.00

21.00

رتبههای برابر

26c

کل

45
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جدول -9آزمون ویلکاکسون
مجالت الکترونیکی-مجالت چاپی

آماره آزمون

-3.097b

سطح معناداری

.002

در تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای اینکه پی ببریم آیا تفاوتی بین میزان استفاده از مجالت الکترونیکی
و مجالت چاپی برای این مدیران است یا خیر از جدول آزمون ویلکاکسون استفاده میکنیم .با توجه نمره
( )-3.097کمتر از سطح معنی یعنی  0/05میباشد و نشاندهنده تفاوت معنی دار بین میزان استفاده منابع
درون دانشگاه و برون دانشگاهی میباشد .عالوه بر تعیین معنیداری تفاوت یا عدم تفاوت میتوان میزان
متفاوت بودن آنها را به دست بیاوریم (جدول رتبهها) با توجه به اینکه رتبههای مثبت مجالت الکترونیکی
بیشتر است درنتیجه مدیران بیشتر از مجالت الکترونیکی نسبت به مجالت چاپی استفاده میکنند.
فرضیه سوم
مدیران گروه های آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس از
کتب چاپی بیشتر از کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند.
جدول -10رتبههای آزمون ویلکاکسون میزان استفاده از کتاب الکترونیکی  -کتاب چاپی
مجموعه

تعداد

میانگین رتبهها

کتاب چاپی –

رتبههای منفی

11d

8.73

96.00

کتاب الکترونیکی

رتبههای مثبت

4e

6.00

24.00

رتبههای برابر

30f

کل

45

رتبهها

جدول -11آزمون ویلکاکسون
کتاب الکترونیکی  -کتاب چاپی

آماره آزمون

-2.144b

سطح معناداری

.032

در تفسیر نتایج آزمون ویلکاکسون برای اینکه پی ببریم آیا تفاوتی بین میزان استفاده از کتب الکترونیکی و
کتب چاپی برای این مدیران است یا خیر از جدول استفاده میکنیم .با توجه نمره ( )-2/144کمتر از سطح
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معنی یعنی  0/05میباشد و نشاندهنده تفاوت معنیدار بین میزان استفاده کتب الکترونیکی و کتب چاپی
میباشد .عالوه بر تعیین معنیداری تفاوت یا عدم تفاوت میتوان میزان متفاوت بودن آنها را به دست
بیاوریم (جدول رتبهها) با توجه به اینکه رتبههای مثبت کتب چاپی بیشتر است درنتیجه مدیران بیشتر از
کتب چاپی نسبت به کتب الکترونیکی استفاده میکنند
نتیجهگیری
با توجه به یافتهها ،جامعه موردبررسی ،مهمترین انگیزه و هدف نیازهای اطالعاتی مدیران گروه آموزشی
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس را به ترتیب در نیازهای آموزشی،
علمی و پژوهشی و به اطالعات مربوط به رویهها و نحوهی انجام کار نشان میدهد .با توجه به اینکه انگیز
نیازاطالعاتی بر منابع درخواستی تأثیر دارد ،دانشگاهها باید نسبت به تهیه مواد و منابع اطالعاتی متناسب با
نیازهای آموزشی اساتید اقدام کنند و ازآنجاییکه اطالعات درزمینه برنامهریزی و سیاستگذاری نقش
محوری دارد ،دقت بیشتری در تأمین این منابع آموزشی ،علمی و پژوهشی نیاز است .نداوزی و
همکاران( ،)2008روبینا باهاتی( ، )2009مصطفی ( ،)2013شفائی و همکاران ( ،)2016ابوللین ( )2016و
شاتی( )2019در خارج از کشور و بشیری ( )1386و دیلمقانی( )1375مشایی ،بیدکی ،موسویی ( )1390و
قاسمی و داورپناه( )1395در داخل کشور مهمترین نیازهای اعضای هیئتعلمی را نیازهای پژوهشی آموزشی
میدانند .بنابراین با توجه با نتایج بهدستآمده از نیازهای اطالعاتی مدیر گروههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران ،این جامعه همانند پیشینه پژوهش نیازهای پژوهشی و آموزشی را مهمترین نیازهای
خود انتخاب کردهاند و این نشان دهنده ضرورت زیاد و تأثیرگذاری باالی این نیازها هست .بنابراین برآورده
کردن این نیازهای اطالعاتی میتوانند در انجاموظیفه حرفهای و سطح کیفی مدیر گروهها نقش
تعیینکنندهای داشته باشند .و در پژوهشی که رضوانی و اسالمی( )1391برای جامعهای غیر از هیئتعلمی
(نیازهای اطالعاتی دانشجویان) انجام دادهاند ،دانشجویان همانند اعضای هیئتعلمی به نیازهای پژوهشی و
علمی نیاز بیشتری نشان دادهاند ،این موضوع بهنوعی ناشی از اجباری که برای انجام وظایف درسی و
تحقیقاتی هست .در پژوهش معرف زاده و صادقی نسب( )1390که جامعه آن دبیران هست مهمترین هدف از
تأمین نیاز اطالعاتی را باال بردن اطالعات عمومی ذکر کردهاند .همچنین رویهها ،روشها از آن نوع
برنامههایی هستند که معموالً مدیران گروههای آموزشی بهصورت جاری و در بلندمدت ،بهصورت روشهای
استاندارد در رابطه با شرایط و اوضاع قابل پیشبینی یا تکراری از آنها استفاده میکنند .با توجه بااینکه
مهمترین اولویت مدیران گروه علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس اطالعات مربوط به رویهها و
نحوهی انجام کار میباشد میتوان اظهار نمود که اگر رویهها بهخوبی نوشتهشده باشند ،تأثیر مهمی بر پیشبرد
اهداف مدیریتی خواهند گذاشت .درصورتیکه رویهها بهطور واضح و مناسبی نوشتهشده باشند ،میتوانند به
بهتر شدن عملکرد سیستمها و افراد کمک کنند .اگر مدیران گروههای آموزشی بدانند که باید چهکاری را
کی و چگونه انجام دهند ،موجب میشود ناامیدی در اهداف آموزشی و پژوهشی کاهشیافته و به شکل
قابلتوجهی در صرف زمان و انرژی صرفهجویی ایجاد شود متأسفانه سابقه پژوهشی در ارتباط با این یافته در
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بین مطالعات داخلی و خارجی وجود ندارد .مدیران گروههای دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و
رفتاری دانشگاه تهران و تربیت مدرس درزمینهٔ آدرس و شماره تلفن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کمترین احساس نیاز رادارند .در مورد این یافته میتوان گفت با توجه به گسترش رسانههای ارتباطی مانند
اینترنت و شبکههای اجتماعی این موضوع طبیعی به نظر میرسد.
در این پژوهش مهمترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی درون دانشگاهی مدیران آموزشی تجربه شخصی و
نشستها و جلسات و مشورت با دیگر همکاران است که میتواند اهمیت مدیریت دانش در دستیابی به
اطالعات و توانمندسازی مدیران برای برنامهریزی و نیل به اهداف سازمانی نشان دهد و دانشگاه میتواند
ایجاد فضایی مناسب و بدون دغدغه ذهنی برای این مدیران محیطی را ایجاد کنند که با استفاده از مدیریت
دانش خود در ارتقای سطح علمی دانشگاه کوشاتر و ارزشمندتر باشند .این پژوهش همانند پژوهش باهاتی
( ( )2009نیازهای اطالعاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاه اسالمی بهاولپور پاکستان) از کتابخانه استفاده
کمتری شده ،این امر شاید به خاطر عدم روزآمدسازی کتب وعدم اطالعرسانی کتابخانه از منابع موجود
باشد .از نقشهای مهم مدیر گروه آموزشی نقش نمایندگی است که در این نقش مدیر گروه در جلسات
دانشگاه و کمیتههای مختلف به نمایندگی از گروه شرکت میکند؛ همچنین برگزاری جلسات و مشاوره با
اهلفن و کسب نظریه های بهتر از طریق تبادل اندیشه از ابزارهای مفید در مدیریت گروههای آموزشی است.
نشستهای مختلف و تشکیل جلسات نهتنها منجر به تبادل اطالعات و اتخاذ تصمیمات مطلوب میشود بلکه
تا اندازه زیادی به بهبود ارتباطات و درک متقابل مدیران گروهها از همدیگر نیز کمک میکند .متأسفانه در
ارتباط با ارزیابی و یا اثربخشی تشکیل جلسات و نشستهای مدیران گروههای آموزشی تاکنون پژوهشی
انجامنشده است.
همچنین مهم ترین منابع در تأمین نیازهای اطالعاتی برون دانشگاهی مدیران آموزشی در هر دو دانشگاه
اینترنت و پایگاههای اطالعاتی هست .این نتایج با پژوهشهای شاهسون و قیاسی( ،)1390کیانی خوزستانی،
فامیل روحانی و نصیرنژاد( ، )1390قاسمی و داورپناه( ،)1395تانوسکودی( ،)2012مصطفی ( ،)2013گانی
( ، )2019شاتی ( ) 2019مطابقت دارد .اینترنت دسترسی به منابع نامحدودی از اطالعات را فراهم میکند با
توجه به یافتهها این پژوهش و پژوهشهای پیشین استفاده از اینترنت و پایگاههای اطالعاتی نشاندهنده
افزایش منابع الکترونیکی و گسترش روزافزون اطالعات در تأمین نیازهای اطالعاتی هست که نیازمند توجه
جدی به زیرساختها و منابع اطالعرسانی است و همچنین مدیران با استفاده از اینترنت و پایگاههای اطالعاتی
میتوانند به جهان اطالعات ارتباط برقرار کنند تا با درسترسی آسان و سریع به اطالعات موردنیاز ،در وقت
خود صرفهجویی کنند .و در پژوهشی آرمان )2012(1درزمینهی نیاز اطالعاتی زنان بنگالدش انجام داده نتیجه
عکس داده و زنان از اینترنت استفاده کمی دارند و منبع اطالعاتی آنها تلویزیون و رادیو میباشد این
میتوان به دلیل جامعه آماری پژوهش یا سطح اقتصادی زنان باشد .در یافتههای بشیری( )1388اینترنت بعد
_______________________________________________________________
1
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از نشریات اولویت دوم را در تأمین نیاز اطالعاتی به خود اختصاص داد .این نتیجه با نتایج پژوهش
ستاری( )1385که در آن مهمترین منابع کسب اطالعات برای مراجعان استانی بعد از کتاب ،اینترنت میداند
منطبق است .و همچنین در این پژوهش اطالعات تلویزیون و رادیو جز کمترین منبع دریافت برون دانشگاهی
می باشد و با توجه به جامعه علمی پژوهش حاضر این اتفاق امری طبیعی میباشد که مدیران گروههای
آموزشی کمتر به این نوع منبع اطالعاتی عالقه نشان دهند و میتوان این نوع منبع اطالعاتی را جز اطالعات
روزمره و همگانی دانست.
ارائه خدمات چاپی و الکترونیکی از هدف اصلی هر دانشگاهی میباشد بهمنظور خدمترسانی به کاربران با
سیستم های اطالعاتی فناوری پیشرفته و ایجاد جامعه دانشگاهی باسواد اطالعاتی ،در راستای رسالت سازمان
در تولید اعضای هیئتعلمی و دانشجویان باکیفیت است .یافتهها نشان میدهد که در حدود  65درصد از
مدیران آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری از منابع اطالعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی هر دو
دانشگاه راضی هستند همچنین دانشگاه میتواند با افزایش منابع چاپی و الکترونیکی و دسترسی به هنگام به
اطالعات ،میزان رضایتمندی باالتری را برای این مدیران داشته باشد .در همین راستا که این مدیران آموزشی
از مجالت الکترونیکی استفاده بیشتری میکنند .بااعتبار بخشیدن و دسترسی به مجالت الکترونیکی مدیران
میتوانند نیاز اطالعاتی خود را تأمین کرده و ضریب تأثیر آن را در سطح علمی و آموزشی بیشتر نمایان شود.
نتایج این قسمت پژوهش با پژوهشهای اعظمی و داور پناه( )1392و گانی ( )2019مطابقت دارد.
توصیه می شود در پژوهش جداگانه به بررسی نیازهای اطالعاتی برطرف نشده مدیران گروههای
دانشکدههای کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس پرداخته شود و
کاستیهایی که وجود دارد را برطرف نمایند .همچنین تأثیر نشستهای مختلف و تشکیل جلسات همچنین
تأثیر اطالع از رویهها و نحوه انجام کار در نیازهای اطالعاتی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها بررسی
شود.
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