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Abstract
This paper aims to survey the method of Selecting subject to coping with
Information Resources based on the Ellis model in Seminary base on new
media, study 323 Students in Fars and Bushehr Province. The method of this
study is a survey with analytical approach. Data collection tools in this study
was questionnaire and in order to assess validity (content), and the
questionnaire reliability was obtained by Cronbach alpha. Sampling is
purposeful; Descriptive and analytical statistical methods such as Spearman's
correlation coefficient, Kruskal-Wallis and Friedman tests were utilized.
prying mind (2/6), reviewing of information resources (3/13), Sites in the
Internet related to subjects or social networks (3/92), Using online databases
or weblogs (3/48), Authority (3/7), Studying abstract (2/48), is so important
for seminary students. The results showed that Students of Seminary selected
different methods base on new media that selected by research population
for Selecting subject to coping with Information Resources and its not based
on the Ellis Model.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


پژوهشهایعلوماسالمی:مورد

رسانههاینویندراطالعیابی

درحوزههایعلمیه

پژوهی
زهره افتخار





ثریا ضیایی

استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال89/02/15 :



دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.



چکیده
حوزههايعلمیه ،به
ينويندراطالعيابی،برمبنايمدلآلیس در 

رسانهها
اين مقاله باهدفبررسیتأثیر  
نمونهگیري
بهکاررفته،پیمايشی،روش 
یپردازد.روشتحقیق 
مطالعه323طلبهاستانفارسواستانبوشهرم 

تاریخ پذیرش89/06/00 :

هادی شریف مقدم

استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

دادهها بااستفادهازپرسشنامهاست.برايسنجش روايی،ازروايیصوريو
چندمرحلهاي،وگردآوري 

آزمونهايناپارامتريک (آزمونفريدمنوويلکاکسون)تجزيهوتحلیل گرديد.بررسیمنابعاطالعاتی

گاههاي
شبکههاي اجتماعی مرتبط با موضوع ( ،)3/22استفاده از پاي 
( ،)3/33مرور سايتهاي اينترنتی و  
اطالعاتی(،)3/84مطالعهچکیدهياخالصهمقالهياکتاب(،)2/84بهترتیبجهتتشخیصنیازاطالعاتی،
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بااستفادهازروشهايآماراستنباطیو

دادهها
برايتعیینپايايی ،ازضريبآلفايکرنباخاستفاده گرديد .

یگیرند .نتايج اين
شناسايی ،جستجو ،رويارويی با منابع اطالعاتی ،توسط طالب در اولويت اول قرار م 
رسانههاي
حوزههايعلمیهاستانفارسواستانبوشهرباتوجهبهنقش 
تحقیقحاکیازآناستکهطالب 
مناسبکماست.

کلیدواژهها :رسانههای نوین ،مدل آلیس ،اطالعیابی ،حوزه علمیه ،استان فارس ،استان بوشهر .
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اطالعيابی
نوينازمدلاستانداردرفتاراطالعيابیتبعیتنکردهومیزانپیرويپاسخگويانازمراحلرفتار 
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مقدمه 
ابزارهاينوينارتباطیازاواخردهه3331درايرانروندعمومیشدنخودراطیکردند.
سنتیايرانداشتند،بهخوبی

دردهه،3341تأثیراتیکهاينابزارهايارتباطیبررسانههاي 
مشهودبود(باستانی،خانیکیوهمکاران.)33:3323،باورودبهعصراطالعاتواستفاده
رسانههاي نوين ،در بیشتر حوزههاي علمیه شاهد تحوالت تکنولوژيکی گوناگونی
از  
هستیم .رسانههاي نوين يکی از مهمترين دستاوردهاي انقالب ارتباطات (طاهريان و
همکاران،)3323،مشتملبرگروهیازبرنامههايکاربرديمبتنیبراينترنتاستکهبر
پايهفنیوايدئولوژيکیوب 2ايجادشده استوامکانمبادلهمحتواهايتولیدشده توسط
کاربران()Colomo Palacios et al., 2013رابدونهیچمحدوديتزمانیوجغرافیايی
اينترنتبهمثابهرسانهجديدويکی

یسازد .
امکانپذير م 

()Lange Faria & Elliot, 2012
یباشد (طاهريان ،دالور و
از مهمترين دستاوردهاي انقالب ارتباطات در قرن حاضر م 
امرسانهاي
همکاران.)258:3323،گسترشرسانههاي نوينکهشبکههاي اجتماعیوپی 
شدهترين نسخه اين نسل رسانهها هستند و همچنین توسعه خدمات
موبايل پايـه ،بهروز  
آنالينوتـسهیلدسترسیبهاينترنتپرسرعتبرايکاربران،باعثشدهکهاثرگذاري
هابـرروندتحوالتاجتماعیوپیشبردطرحهايتوسعهملیدرکشورهاافزايش

اينرسانه
چشمگیريداشتهباشد (فرقانی،شمسايینیا.)222:3321،
تحوالتايجادشده درنظامآموزشیحوزههايعلمیهوهمچنینتغییراتايجادشده
درسبکزندگیدرجامعهونیزدگرديسیارزشها(حسینیجبلی،)313:3323،بررفتار
باتوجهبهسرمايهگذاريهايیکهدرجهتايجادو

اطالعيابیطالبتأثیرگذاشتهاست .

توسعهزيرساختهاياطالعاتیوتأمینمنابععلمیصورتمیگیرد،اينپیشفرضوجود
وههاينامناسبرفتارهاي
داردکهبهخاطرسبکزندگیاقشارمختلفمردموهمچنینشی 
بهطورکلی ،رفتارهاي
بهرهگیري نشود  .
بهدرستی  
اطالعيابی ،از هزينههاي انجامشده  

لحظهايدرفناوريهاياطالعاتی
استفادهکنندگان امروزهبهدلیلپیشرفتهاي  

اطالعيابی

نوينوهمچنیننیازاستفادهکنندگان برايروزآمدسازياطالعاتموردنیاز حائزاهمیت
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جامعهپذير شدهاست(سالجقه

درحوزههايعلمیه

بهويژه 
بودهودرسطحآموزشعالی 
3348؛ رحیمی سجاسی و محمديان .)348 :3323 ،با توجه به اين مسئله که طالب
یآنها

اطالعياب
حوزههايعلمیهدرجوامعسنتیمشغولبهفعالیتهستند،شناخترفتار 
یتواند درارائهخدمات بهآنهاجهت انجامکارهايپژوهشی کمک به سزايیداشته
م 
باشد(.افتخار()3323افتخاروضیايی .)223:3325،
اين مقاله باهدف بررسی تأثیر رسانههاي نوين در اطالعيابی ،بر مبناي مدل آلیس
نگاشتهشدهاست .
اطالعيابی دانشگاهی را بررسی کرد .او بهجاي «مراحل»
آلیس الگوهاي رفتار  
ابتدابهشناسايیويژگیهاي

میبرد .آلیس 
اطالعيابی ترجیحاً اصطالح «ويژگی» را به کار  

مشترک رفتار اطالعيابی پژوهشگران در علوم اجتماعی پرداخت و مدلی با  1ويژگی
عمومی عرضه کرد .سپس با مطالعه رفتار پژوهشگران دانشگاهی حوزه علوم ،اين مدل
هاياردههايفرعی وارسیواتمام بهآناضافهشد( Ellis


موردپااليشقرارگرفتورده

 .)1993, 469ازنظر آلیس ،هر الگوي خاص را میتوان برحسب ويژگیهاي اين الگو
ويژگیهاياينالگوبهشرحزيراست :آغاز،پیونديابی،تورق،تمايزيابی،

توصیفکرد.
نظارت،استخراج،تأيیدواتمام .
دراينپژوهشويژگیآغازدرمدلآلیسبامرحلهتشخیصنیازاطالعاتی،ويژگی
پیونديابیدرمدلآلیسبامرحله شناسايیمنابعاطالعاتی،ويژگیتورقدرمدلآلیسرا
بامرحلهجستجودرمنابعاطالعاتی،ويژگیتمايزيابیدرمدلآلیسرابامرحلهرويارويی
بامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشدهاست .
يابیطالبحوزههايعلمیه،درفرآيند


ينويندررفتاراطالع
رسانهها
بررسینقش 
پژوهشهايعلوماسالمیاست.برايناساسهدفکلیپژوهش،بررسی عواملمؤثر بر

رفتار اطالعيابی است و اهداف جزئی شامل شناخت نقش رسانههاي نوين در رفتار
يابی،شناختنقشاساتیددررفتاراطالعيابی،شناختنقش منابعاطالعاتیاشاعه


اطالع
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ادهسازيمدلآلیسباتأکیدبراستفاده
يهاينوين،شناختتأثیرپی 
شدهبااستفادهازفناور 
یباشد .
رسانههاينوينم 
از 
فرضیههاياينپژوهشبهشرحذيلاست .


استانهاي فارسوبوشهر باتأکیدبراستفاده
 فرضیه اول:طالبحوزههاي علمیه  

ازرسانههاينوينوازطريقبررسیمنابعاطالعاتینیازهاياطالعاتیخودراجهتانجام
میدهند .
پژوهشتشخیص 
 فرضیه دوم :طالب حوزههاي علمیه استانهاي فارس و بوشهر با استفاده از
شبکههاي اجتماعی ،منابع اطالعاتی
سايتهاي و  

رسانههاي نوين و از طريق مرور وب 
برايپژوهشراشناسايیمیکنند .

موردنیاز

رسانههاينوينطالبحوزههايعلمیه
 فرضیه سوم:باتوجهبهاهمیتاستفادهاز 

گاههاياطالعاتیعلمیمنابعاطالعاتیراجستجو
استانهايفارسوبوشهربااستفادهازپاي 

میکنند .

 فرضیه چهارم:طالبحوزههاي علمیهاستانهايفارسوبوشهر ازطريقاستفاده
از رسانههاي نوين و مطالعه چکیده ،خالصه مقاله و يا کتاب از منابع اطالعاتی استفاده
یکنند .
م 
مبانی نظری و مطالعات پیشین 
امکانپذير شدن تبادل اطالعات و برقراري ارتباط از طريقاينترنت،

پیشرفت فناوري و
تااندازهاياستکهبرروابطبینکشورهانیزتأثیرگذار بودهوتأثیر خود را بر ديپلماسی

شکلگیري شاخهاي مهم از ديپلماسی عمومی

عمومی نیز بر جاي گذاشت و منجر به
موسوم به سايبر ديپلماسی يا ديپلماسی ديجیتالگرديد(حاجزرگرباشی،موحديان:3323،
شکلگیريرويکردهايجديديازدسترسیيا
.)33عالوهبراين،پیشرفتفناوريموجب 
یتوانبهديتاژورنالیسم(سلیمی،سلطانیفر،
اشاعهاطالعاتشدهاستکهبهعنواننمونهم 
رسانههاينويندر
،)43:3325ياابرپیوند(طالبیان،خانیکی،)33:3321،ويااستفادهاز 

 | 734فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارة  | 92بهار 1041

راستاي تبلیغات انتخابات رياست جمهوري (مهدي زاده طالشی ،خالديان32 :3321 ،؛
عقیلی،روشندلاربطانیوهمکاران)323:3323،اشارهکرد .
پژوهشهاياساسی و بنیاديدر قلمرورفتاراطالعيابی بیشتر برمدلهايارائهشده

توسطدانشمنداناستواراست.بلکین()3242رويکردشناختیراباتمرکزبربیانمسئله
بیان نمود و نیاز به اطالعات را نتیجه «ناهمگونی در وضعیت علمی» افراد دانست .تیلور
)درمدلاطالعيابیخودکاربررامرکزتوجهخودقرارداد.اوبردرکنظامازنیاز

(3241
مصرفکننده  و میزان اطالعاتی که کاربر از نظام اطالعاتی دريافت میکند .آلیس

اطالعيابی ترجیحاً
رفتاراطالعيابی دانشگاهی رابررسی کرد.اوبهجاي «مراحل» 

الگوهاي 
یبرد (.)Järvelin & Wilson, 2003: 7ويلسون ()3223
اصطالح«ويژگی» رابهکارم 
رفتاراطالعيابی

نقطهعطفتمامیپژوهشهاتاآنزمانبود.ويلسونبراينباوراستکه

بهعنوانرفتاريهدفمنددرنظرگرفتهشود( .)Chowdhury, 2004
یتواند 
م 
اطالعيابی دانشگاهی را بررسی کرد .او بهجاي «مراحل»
آلیس الگوهاي رفتار  
میبرد( .)Järvelin, Wilson: 2003آلیس
اطالعيابیترجیحاًاصطالح«ويژگی»رابهکار 

ابتدا به شناسايی ويژگیهاي مشترک رفتار اطالعيابی پژوهشگران در علوم اجتماعی
پرداخت و مدلی با  1ويژگی عمومی عرضه کرد .سپس بامطالعه رفتار پژوهشگران
هاياردههايفرعی وارسی

دانشگاهیحوزهعلوم،اينمدلموردپااليشقرارگرفتورده
واتمام بهآناضافهشد(.)Ellis, 1993: 469ازنظرآلیس،هرالگويخاصرامیتوان
هاياينالگوتوصیفکرد.ويژگیهاياينالگوبهشرحزيراست :


برحسبويژگی
 .1آغاز:3شاملفعالیتهاياولیهجستجوياطالعاتنظیرشناسايیمنابعیکهممکناست
به عنواننقطهشروعچرخهپژوهشبهشمارآيد.اينمنابعممکناستهمکاران،دوستانو

نامههاباشد.معموالً
هاوچکیده 

پیوسته،نمايه 
نامه

ها،فهرستهاي 


افرادبرجسته،مرورپیشینه
در ابتدايهرپژوهشی و برايدسترسی به موضوع جديد ايناقدامهاصورت میپذيرد.
اغلب ،جستجو با منابع مزبور شروع میشود؛ اما برخی از پژوهشگران برمبناي اطالعات
1. Starting
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شخصیخويشکارراآغازمیکنند.دراينمرحله،پژوهشگربندرتبهکتابخانهمراجعه
کند،بلکهبیشتربهشناسايیوجايابیمنابعاطالعاتیمیپردازد)(Meho, Tibbo: 2003


می
بهطورکلی ،بههنگامشروعيکپژوهشجديد،جستجوياولیهمعموالًازطريقجستجو

ارتباطیشروعمیشود .

همراهبافعالیتهاي
درهرپژوهشويابرايپاسخگويیبههرنیازاطالعاتی،اولینقدمشناسايیمنابع
اطالعاتی است که میتواند پاسخگوي نیاز باشد ،يا شناسايی کلی زمینه موردنظر براي
اطالعازوجوداطالعاتیدرآنزمینه،شناختپیشینهموضوعواهمیتآن.دراينمدل
نیزبههمینمسئلهتوجهشدهواولینگام،مرحلهشناختواطالعازمنابعاستکهمرحله
آغازيننام گرفتهاست.منابعيافتشدهممکناستبهمنابعديگريارجاعدهندکهادامه

اينکاربهپیونديابیمنجرمیشود) .(Choo, Detlor, Turnbull, 2000: 125

سها ياارجاعات منابع و
 .9پیوندیابی :3منظوررديابی منابعمعتبر مورداستناددرپانوي 
انديگر ايجادشبکهاستنادي میان منابع است .پیونديابیاغلب بهمنظورشناسايی منابع
بهبی 

يانیازهاياطالعاتیجديدوارضايايننیازهامورداستفادهقرارمیگیرد.

جديداطالعات
دستآمده از مطالعه و تماسهاي
پیونديابی معموالً از طريق دنبال کردن ارجاعات به 
نامههاي استنادي مانند نمايهنامه
شخصی به انجام میرسد .البته ،برخی از افراد از نمايه 
استنادي علوم و نمايهنامه استنادي علوم اجتماعی نیز استفاده میکنند .ارجاعات متون
موردمطالعه ،بهويژه متون معتبر و برجسته ،شايد سودمندتريـن منابع براي حوزه
نامههاياستنادي،ابزارهايبـسیار مناسبیبرايشناسايیوبازيابی
موردپژوهشباشد.نمايـه 

مقاالتومنابعمرتبطحوزهموضوعیموردمطالعههستند .
تصمیم به پیگیري استنادها ،به عواملی نظیر ربط موضوعی آنها ،اهمیتشان در
پژوهش موردنظر،شهرت يا هويت پديدآورنده ،تازگی ،شهرت ناشر ،هزينه ،بسامد
استنادهاوزمانالزمبرايمکانيابیاطالعاتومنابع،بستگیدارد.سايرعواملمؤثردر

ت انداز:غريزه،ماهیتاستناد،توصیههمکاران،منتقدانوويراستاران.بخش
اينزمینهعبار 
1. Chaining
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مهمیازمنابعاصلیازطريقشبکهاستنادي،شناسايیمیشود) .(Meho, Tibbo: 2003
در کار پژوهش ،پس از شناسايی اولیه چند منبع عمده ،معموالً پژوهشگر منابع و
ازآنطريقبهمنابعبیشتريدرحوزهموردنظردست

ارجاعاتآنهارادنبالمیکندتا

نامههاي
هانمايه 

استکهمهمترين  
آن

يابد.بههمینمنظورمنابعرديفدومینیزتهیهشده 
استناديعلوموعلوماجتماعیاست.اينمنابع،استنادهايیبهمنابعمعتبرراارائهمیدهندو

بهشمارمیآيند.پیگیريارجاعاتمنابع،همدرمحیطی

ازپراستفادهترينمنابعرديفدوم

ماشینیاينکاربسیارسادهترو

دستیوهمدرمحیطماشینیمیسراست؛ولیدرمحیطهاي
سريعشکلمیگیرد .

ساختمنداست.

تشده يا نیمه
 .5تورّق( 3مرور) :اينکار،نوعی جستجوينیمه هداي 
عنوانيکفعالیتمهماطالعيابیتلقیمیشودکهتمام

تورّقمنابعرديفاولودومبه
پژوهشگراندرمقطعیازپژوهش واردآن میشوند.دو نوعتورقعمدهشناسايی شده
هايتازهمنتشرشدهمجالتوفهرستمطالبکتابهاي مربوط،

است)3(:مالحظهشماره
پیوسته،نمايهنامهها،منابعوبوارجاعاتمنابعبازيابیشدهويا

و()2بررسیفهرستهاي
خواندنآنها .

اين مرحله نیز يکی از مراحلی است که تمامی افرادي که درگیر فعالیت پژوهشی
واردآنمیشوند.البته،برخیازپژوهشگرانبهخاطر

هستندونیازهاياطالعاتیدارند ،

تها،زحمتاينکاررابهدوستان،
تهايزمانیومالیوهمچنینسايرمحدودي 
محدودي 
همکاران و دانشجويان خود واگذار میکنند و از آن طريق از تازهترين اطالعات مطلع
میشوند؛ چون حجم اين اطالعات چنان زياد است که احتماالً کمتر کسی بهتنهايی

تواندازعهدهبررسیآنهابرآيد .


می
 .0تمایزیابی:2شاملاستفادهاز تفاوتهايمشهوددرمنابعاطالعاتیبهعنوانراهیبراي
پااليش میزان اطالعات بهدستآمده است .منظور از تمايزيابی ،فعالیتهايی است که به
1. Browsing
2. Differentiating
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اهمیتنسبیوسودمنديآنبهعنوان

هنگامارزشیابیاطالعات،براساسکیفیت،ماهیت ،

دستآمده ،مبناي قضاوت جستجوگر قرار
روش پااليش میزان و ماهیت اطالعات به 
میگیرد .

 .3نظارت :3عبارت است از روزآمد نگهداشتن اطالعات خود از طريق جستجوي
پیشرفتهاي يک

آگاهیرسانی جاري در حوزه موردپژوهش.به بیانی ديگر ،آگاهی از 

ها ،کنفرانسها،
حوزه با پیگیري منظم مآخذ خاص (يعنی مجلههاي هسته ،روزنامه 
هاوفهرستها)است .


هايعمومی،کتاب
 
مجله
آگاهیبخش از توسعه پژوهشها در موضوع

ويژگی نظارت انجام فعالیتهاي 
موردعالقه،ازطريقپیگیريوتعاملبامنابعخاصیاست.برايحفظروزآمدي،هماز
شود.منابعرسمیمثلمجلهها،مجموعه


استفادهمی
منابعرسمیوهمازمنابعغیررسمی 
ناشران،

هاوفهرستهاي 

ها،نقدهايکتاب،آگهی


هايروزنامه

ها،مقاله

هايکنفرانس

مقاله
منابعغیررسمیشاملتعاملهايشخصیباهمکاران،دوستان

بحثومنابعوب.

گروههاي

تالکترونیکیاست .
ودانشجويانيامبادالتشخصیازطريقپس 
 .6استخراج :2شامل شناسايی منابع اطالعاتی مربوط است .درواقع ،بررسی دقیق و
یگیرد.الکمندرپژوهشی،دو
گزينشیمنابعاطالعاتیوشناسايیمطالبمرتبطرادربرم 
انجامشده در منابع «مستقیم» (شامل
تهاي  
نوع فعالیت استخراج را شناسايی کرد :فعالی 
انجامشده در منابع غیرمستقیم (شامل
تهاي  
کتابها ،مقالهها و مجلهها) و فعالی 
هاوفهرستهايپیوسته) .(Meho, Tibbo: 2003

ها،چکیده 
نامه

نمايهنامه
ها ،
کتابشناسی 
 .7تأیید :3يعنی بررسی صحت اطالعات .ويژگی وارسی انجام فعالیتهاي مربوط به
بررسیدرستیاطالعاتپیداشدهاستچونممکناستاطالعاتجنبهسیاسیداشتهيااز
1. Monitoring
2. Extracting
3. Verifying
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دستآمدهباشدکهدرآنصورت
هاينژادي،مذهبیوقومیبه 


مآخذسیاسیوازگروه
احتمالانحرافياسوگیريدرآنزياداست.پسبايدازدرستیودقتاطالعاتبهطور

کاملاطمینانيا فتوبعدآنرابهکاربست.براياطمینانازدرستیوصحتاطالعات،
می توانازدوستانوهمکاران سؤالکردوبابررسیمنابعرسمیوکسباطالعاتاز

منابعمتفاوتومقايسهآنهاباهمديگر،بهمیزانصحتآنپیبرد .

يعنیجمعبنديتماممطالبازطريقيکجستجوي نهايی.بهطورکلی،آلیس

 .8اتمام :3
تمامی جنبههاي رفتار اطالعيابی را بهخوبی موردبررسی قرار دادهاست .اين الگو ،نمونه
يابیکاملاستکهحتیمیتوانآنرادرمحیطهاي جديدبه


بسیارخوبیازرفتاراطالع
کاربردوگسترشداد .
نقطه قوت مدل آلیس در اين است که براساس پژوهشهاي تجربی بناشده و در
مطالعاتپیدرپیموردآزمونقرارگرفتهاست.ازنظرآلیس«،روابطمفصلوتعاملاين

اطالعيابیفرددر
تهاي  
ويژگیهايدرهرالگوياطالعيابیخاص،بهشرايطويژهفعالی 

نظرگرفتهشدهدرآنمقطعزمانیخاص،بستگیخواهدداشت» .
توانهرگونهفعالیتاطالعيابیراتوصیفکرد.

ازطريقويژگیهايمدلآلیس 
،می

هابهقدري کلیاندکهدرموقعیتهاي زياديامکانکاربرددارند.اگرکسی
درواقعآن 

بخواهدرفتاراطالع يابیرامثالًازنظروظايفشغلیافرادياازنظردانشآنهاتشريحکند،

بهاينعواملسببشوندهخارجیوابستهنیستند .

یهايناقصهستندچونآشکارا
اينويژگ 
بهطور غیرمستقیم ابزاري براي توضیح چگونگی رفتار
از سويی ،شايد مدل آلیس  
تهاي
اطالعيابی باشد .چشمپوشی از تفاوتهاي موجود در هر «ويژگی» و در موقعی 

پژوهشیمتوالیامکانپذيراست.براي

متفاوت،باواردکردنافرادمختلفدرطرحهاي 

،ممکناستمشخصشودبرخیاشخاصدربعضینقشهاکمتريابیشترازديگران


نمونه
می شوند .اين امر ممکن است به بررسی عوامل مسبب اين
درگیر ويژگی «نظارت»  
دستهبندي رفتارها در اين مدل،

تفاوتها منجر شود (.)Järvelin, Wilson: 2003
1. Ending
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سويهبراياطالعيابیاست.عالوهبرآن،اهمیتودامنههررفتار


دهندهفرايندييک

نشان
دريکجستجويمعیّنمتغیرووابستهبهموقعیتاست.درعمل،بروزرفتارهاممکناست
تکرارينیزباشدومعموالًنیزچنیناست).(Eftekhar, Hayati: 2016
اطالعيابی با توجه به استفاده از
ازجمله مشکالت مورداشاره در بررسی رفتار  
سرعتپايین اينترنت ،عدم

رسانههاي نوين ،میتوان به مشکالتی در استفاده از منابع ،
آگاهی از مهارتهاي جستجوي اطالعات ،اطالعات ناقص در منابع که منبعث از تغییر
محیطفناورياطالعاتوارتباطاتاست(،)Kadli, 2011روزآمد نبودن منابع موجود،
گاههاي الکترونیکی ازطرف دانشگاه( Waqas Javed, Bhatti,
قطع اشتراک مجالت و پاي 

)2011: 363اشارهنمود .
گروههايخاصکشیدهشد.ازآنجاکه
اطالعيابیبه 
سالهاي اخیر،بررسیرفتار 
در 
کلیسا در جامعه آمريکايی اغلب بهعنوان يک منبع حمايتکننده از آفريقايیها است،
تهاي
مطالعهوايت)2138( 3درکلیساهايمحلیانجامشد.درپژوهشاو،تغییردرفعالی 
بهعنوانابزارارزيابیبرايبهدستآوردناطالعاتیدرخصوصنگرشنسبتبه
ورزشی ،
فعالیتهايفیزيکیاستفادهشود( .)White, 2014
محیط استفاده از اطالعات 2روحانیون کاتولیک ازنظر دانکاسا )2135( 3شامل
چهارعنصر است )3( :موقعیت جغرافیايی و فرهنگ )2( ،شخص روحانی )3( ،نیاز
اطالعاتی و ()8منابع استفادهازاطالعات .مطالعاتنشانداد؛میانآنگروهازروحانیون
کاتولیکی که فرهنگ و وضعیت مذهبی مشترکی دارند ،در مقايسه با بقیه افراد در
جستجوياطالعاتموفقترهستند( .)Dankasa, 2015
درمحیطهايمذهبیبرخیازمطالعاتبهبررسی

انجامشده 
افزونبرپژوهشهاي 


دانشگاهها پرداختهاند .در همین راستا؛ رويارويی دانشجويان

نیازهاي اطالعيابی در 
تحصیالتتکمیلیدانشگاهآزادشیرازبامنابعاطالعاتی()Eftekhar & Hayati, 2016: 9
تهاي اينترنتی مرتبط با موضوع ،استفاده از استنادهاي الکترونیکی
نشان داد ،مرور ساي 
1. White
)2. Information Use Environment (IUE
3. Dankasa
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یگیرد.عامل انسانی نیز همواره منبعی مهم
رويوب،توسطدانشجويانمورداستفادهقرارم 
یدهند ازاستادان
براي کسب اطالعاتبوده است.بهاينصورتکهدانشجويانترجیحم 
) (George et al, 2006; Kuhlthau, 1991: 361برايرفعنیازهاياطالعاتیخودبهره
اطالعيابی استادان بر رفتار

ببرند .کرينز ،مادون و فالتون ( )2118دريافتند که رفتار
اطالعيابی دانشجويان تأثیر دارد.همکالسیها،دوستان و کارکنان کتابخانه(جرج ،برايت،

هرلبرت ،لینک ،سینت کلیرو آستین )2111،3دانشجويان را درپیدا کردن منابع راهنمايی
اطالعيابیشاهد
یکنند.افتخار()2134براينباوراستکهدرقرننوزدهمحوزهرفتار 
م 
چهارجهشمهمبودهاست.اينچهارجهشدربازهزمانی  3242تا  2111و به ترتیب در
رفتاراطالعيابی را

است.همچنینشکلگیري 

يداده 
سال  3224 ،3223 ،3242و  2111رو 
هايعلماطالعاتودانششناسیومديريت

تاحدي تحتتأثیرآثاريدرزمینههاي رشته
یداند( .)Efekhar, 2019
م 
ازآنجايیکه تجربه کاربران از کاربري دستگاههاي ديجیتال همراه ،تجربه
متناقضگونه احساس خشنودي و ناخشنودي همزمان است (ذکايی ،نزاکتی رضاپور،

فرصتهايیکهبرايکاربرانايجادکرده

،)35:3323استفادهازرسانههاينوين،عالوهبر
یکند .انتشار بدون محدوديت هرگونه
است ،بعضاً کاربران را با تهديدهايی روبر م 
اطالعاتوفارغازدروازه بانیدراينشبکههابه بروزتعارضاتدرفضاياجتماعیو
سیاسیدامنزدهواينمسئلهمهمیاستکهبايدبهآنتوجه شود (فاضلی،سلطانیفر،
.)33:3321ازآنجاکه فضايمجازيوشبکههاي  اجتماعیدردههاخیربشدتجايخود
را بین افراد خانوادهها و بهويژه جوانان بازکرده است (فرقانی ،مهاجري،)212 :3323 ،
بهويژه مصرف
همینمسئلهموجباهمیتنظارتوالدينبراستفادهازفناوريهاينوين 
رتبهبندي(مهرابی،دهقان)3:3321،و
يهايويدئويیفرزندانوضرورتايجادنظام 
باز 
يها (عزيزي ،اتابک و همکاران:3323 ،
جلوگیري از تأثیرات نامطلوب اين دسته از باز 
یشود .
)233م 
1.George, Bright, Hurlbert, Linke, St. Claire, and Stein
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پژوهشهايبسیار

بررسیپژوهشهايداخلیوخارجیمبینايناستکهباوجود 
پژوهشها دربافت

اطالعيابی،اين
يهاينوينوتأثیر آنبررفتار 
درقلمرووجودفناور 
اطالعيابیطلبههادرحوزههايعلمیه
دانشگاهیاست،درنتیجهپژوهشیدرخصوصرفتار 
بهنوعی خالقیت و نوآوري در جامعه
مشاهده نگرديد .لذا پرداختن به پژوهش حاضر  ،
یکند.درهمین
آمارياستکهمنصوريان()3323ازآنبهعنواناصالتجغرافیايیيادم 
اطالعيابیطالبحوزههايعلمیهراباوجود

راستا ،پژوهش حاضر درصدد برآمد تا رفتار
استفادهازرسانههاينوينبررسی کند .

روش پژوهش
اطالعيابیبااستفادهاز
نوعاينپژوهش کاربرديوروشپیمايشیبرايبررسیرفتارهاي 
اطالعيابیطالبحوزههايعلمیه
قرارگرفت.بررسیرفتار 
رسانههاينوينمورداستفاده  
استانهايفارسوبوشهرانجامشد.کل
خواهراندرسالتحصیلی 3328-25درسطح 
جامعهطالبحوزههايعلمیهخواهراناستانهايفارسوبوشهردرسالتحصیلی-3325
 8133،3328نفربود؛که ازاينتعداد 2314طلبهدراستانفارسو 3315طلبهدراستان
نمونهگیري کوکران ،براي
بوشهر مشغول به تحصیل بودند .حجم نمونه بر اساس روش  
استانفارس 235نفر و براياستان بوشهر 314نفربود.برايتعیینافراد نمونهازروش
چندمرحلهاي استفاده شده است .بدين ترتیب که ابتدا سهم هريک از

نمونهگیري 

استانهايفارسوبوشهرازحجمنمونه باتوجهبه سهمآنهاازکلجامعهآماريتعیین

حوزههايعلمیهازحجمنمونهدرهريکازاستانها
شدوسپسسهمطالبدرهريکاز 
نمونهگیري ساده افراد نمونه در هريک از حوزههاي علمیه
مشخص و سپس بر اساس  
انتخابشدند.ابزارگردآوريدادههاياينپژوهشپرسشنامهمحققساختهاستکهدر

اطالعيابی طراحی شد.
دو بخش شامل  1پرسش باز و  21پرسش بسته مربوط به رفتار  
روايیصوريپرسشنامهتوسطمتخصصانرشتهعلماطالعاتودانششناسیموردبررسی
و تأيید قرار  گرفت .براي تعیین پايايی از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده گرديد .نتايج
حاصل از آزمون پايايی حاکی از آن است که ضرايب آلفاي کرنباخ حاصل از اين
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آزمونها از/148تا/358کههمگیدر حد مناسبی بوده ونمايانگرپايايی موردقبولی

براي استفاده از ابزار پژوهش است .براي تجزيهوتحلیل دادهها اطالعات با استفاده از
نرمافزار  SPSSبهرايانه انتقاليافت.تجزيهوتحلیل دادهها در دو بخش آمارتوصیفیو

شاخصهايی

استنباطیانجامپذيرفت.دربخشآمارتوصیفیبااستفادهازجدولفراوانیو
نظیر حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار دادهها توصیف شد و در بخش دوم با
استفادهازآزمونهايناپارامتريک( ،آزمونفريدمنوويلکاکسون)فرضیههايپژوهش

آزمونشد .

یافتهها
اطالعيابی طالب در حوزههاي علمیه استانهاي فارس و بوشهر با
در اين تحقیق رفتار  
استفادهازرسانههاينوين،براساسمتغیرهايروشهاي تشخیصنیازاطالعاتی،شناسايی
منابعاطالعاتی ،جستجودرمنابعاطالعاتی ،ورويارويی با منابعاطالعاتیبرمبنايمدل
آلیس موردبررسی قرار گرفت .ازنظر آلیس ،هر الگوي خاص را میتوان برحسب
ويژگیهاياينالگوتوصیفکرد.دراينپژوهشويژگیآغازدرمدلآلیس بامرحله

تشخیص نیاز اطالعاتی ،ويژگی پیوند يابی در مدل آلیس با مرحله شناسايی منابع
اطالعاتی ،ويژگی تورق در مدل آلیس را با مرحله جستجو در منابع اطالعاتی ،ويژگی
تمايزيابیدرمدلآلیسرابامرحلهرويارويیبامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشد .
باتوجهبهاينکهمتغیرهايموجوددرتحقیق،درسطحسنجش،ترتیبیهستندبنابراين
براي آزمون اين فرضیهها بايد از آزمون نا پارامتريک فريدمن و آزمون تکمیلی ويل
کاکسونبرايمقايسهزوجیاستفادهنمود .
استانهاي فارسوبوشهر باتأکیدبررسانههاي
فرضیه اول.طالبحوزههاي علمیه  
نوين و از طريق بررسی منابع اطالعاتی نیازهاي اطالعاتی خود را جهت انجام پژوهش
یدهند .
تشخیصم 
میانگین نمره پاسخگويان از روش بررسی منابع اطالعاتی جهت تشخیص نیازهاي
روشهاي هست.نتايج حاصلازآزمونفريدمن
اطالعاتی 3/32است که بیشاز ساير  
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روشهابیشتر
رتبهايساير 
رتبهاياينروش3/33کهازمیانگین 
یدهد کهمیانگین 
نشانم 
رتبهايروشهايتشخیصنیازاطالعاتیازطريقآزمون
هست ومقايسهزوجیمیانگین 
رتبهايروشبررسیمنابعاطالعاتیبامیانگین
ويلکاکسوننمايانگرآناستکهمیانگین 
یدار دارد و اين روش ازنظر استفاده در رتبه اول قرار
رتبهاي ساير روشها تفاوت معن 

دستآمده ()x2=282/84بادرجهآزادي3
به 
یگیرد ايننتايجباتوجهبهمیزانخیدو 
م 
یدار و اين نتیجهکه طالبحوزههاي علمیهاستانهايفارسو
در سطح 25درصدمعن 
بوشهر بیشتر از طريق بررسی منابع اطالعاتی در تشخیص نیاز اطالعاتی خود استفاده
بهکلجامعهآمارياست.جدول3نشانگرايننتايجاست .
قابلتعمیم 
یکنند ،
م 
جدول  .1آزمون معنیداری تفاوت میانگین نمره پاسخگویان از اولویت روشهای تشخیص نیاز
اطالعاتی
روش  تشخیصنیازاطالعاتی 
3
2
3

بررسیمنابعاطالعاتی 
مشورتبامتخصصین
موضوعیيامباحثه 
قرارگرفتندرموقعیتبحران 

میانگین

میانگین

عددی 

رتبهای 


 3/32

 3/33

-

3

 2/24

 - 2 /3

 3/43

 3/25

 -1/48  -2/33  -2/43

روش 1روش  2روش  3روش 4
 -1/1113  1/1113  1/12
-

 -1/1113  1/1113
-

استانهاي فارسوبوشهر بااستفادهازرسانههاينوينو از
وم.طالبحوزههاي  

فرضیه د
شبکههاي اجتماعی ،منابع اطالعاتی موردنیاز براي پژوهش را
تها و  
طريق مروروبساي 
یکنند .
شناسايیم 
میانگینعددينمرهپاسخگويانازروشمرورسايتهاوشبکههاياجتماعیمرتبط
باموضوعپژوهشبرايشناسايیمنابعاطالعاتی8/3استکهبیشازمیانگینعدديساير
رتبهاي نمره
روشها است .نتايج حاصل از آزمون فريدمن نشان داد که میانگین  

رتبهايسايرروشهاست.
فوقالذکر  3/22استکهبیشازمیانگین 
پاسخگويانازروش 
یدهدکهمیانگین
روشهايشناسايیمنابعاطالعاتینشانم 
مقايسهزوجیمیانگینرتبهاي 
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رتبهاي روش مرور سايتها و شبکههاي اجتماعی مرتبط با موضوع پژوهش با میانگین

ننتیجهکهطالبحوزههايعلمیه

یدار دارد؛بنابراين،اي
رتبهايسايرروشها تفاوتمعن 

شبکههاي اجتماعی مرتبط با
تها و  
استانهاي فارس و بوشهر بیشتر از طريق مرور ساي 

قابلتعمیم بهکل جامعه
موضوع پژوهش براي شناسايی منابع اطالعاتی استفاده میکنند  
آمارياست.جدول2نشانگرايننتايجاست .
جدول  .9آزمون معنیداری تفاوت میانگین نمره پاسخگویان از اولویتبندی روشهای شناسایی
منابع اطالعاتی
روش  شناساییمنابعاطالعاتی 

میانگین

میانگین

رتبهای 

عددی 

روش 1روش  2روش  3روش 4روش 5

شبکههاي
تهاو 
مرورساي 
3

اجتماعیمرتبطباموضوع

 8 /3

 3/22

-

 1/111  1/111  1/111  1/111

پژوهش 
استفادهازچکیدههاو
2

مقاالتوياخالصههاي

 3/21

 3/12

 - 4 /2

-

1/111  1/3  1/1113

منابعالکترونیکی 
3

مرورفهرستمندرجات
مجالتياکتابها 

 3/18

 2/44

 -1/48  -3/18  -3/13

-

1/111

فرضیه سوم :با توجه به اهمیت استفاده از رسانههاي نوين ،طالب حوزههاي علمیه
گاههاياطالعاتیعلمیمنابعاطالعاتیراجستجو
استانهايفارسوبوشهربااستفادهازپاي 

یکنند .
م 
رتبهاينمرهپاسخگوياناز
یدهد کهمیانگین 
نتايجحاصلازآزمونفريدمننشانم 
رتبهايساير
گاههاياطالعاتیعلمی 3/84استکهبیشازمیانگین 
روشاستفادهازپاي 
رتبهاي
روشها است.نت ايجحاصلازآزمونتکمیلیويلکاکسوننشاندادکهمیانگین 

دوروشاستفادهازپايگاههاياطالعاتیعلمیواستفادهازاستنادهايالکترونیکیروي
یدار ندارند؛بنابراينازنظر پاسخگوياناستفادهازايندوروش
شبکهوبباهم تفاوتمعن 
گاههاي
رتبهاي دو روش استفاده از پاي 
پسازآن میانگین  
در اولويت اول قرار دارد  .
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اطالعاتی نمايهنامه و چکیده نامه در موضوعات مختلف و پیگیري از ارجاعات اولین
یداريندارندو
رتبهاي2/22و2/35باهمتفاوتمعن 
یشودبامیانگین 
مقالههايیکهپیدام 

گاههاياطالعاتی
درگروهدوماهمیتقرارمیگیرند؛بنابراينايننتیجهکهاستفادهازپاي 

علمی و استفاده از استنادهاي الکترونیکی روي شبکه وب در اولويت اول قرار دارند،
بهکلجامعهآمارياست.جدول3نشانگرايننتايجاست .
قابلتعمیم 

جدول  .5آزمون معنیداری تفاوت میانگین اولویت روشهای مورداستفاده جهت جستجوی منابع
اطالعاتی
روش  جستجویمنابعاطالعاتی 
3

گاههاياطالعاتی
استفادهازپاي 
علمی 

میانگین میانگین
رتبهای 

عددی 
 3 /5

 3/84

روش 1روش 2روش 3روش 4روش 5
-

1/111  1/111  1/24

1/111

استفادهازاستنادهاي
2

الکترونیکیرويشبکه

 3/85

 3 /8

 -3/13

-

1/111

1/111

1/111

اينترنت 
گاههاياطالعاتی
استفادهازپاي 
3

نمايهنامهوچکیدهنامهدر

 2/22

 2/28

 - 8 /8

 - 8 /3

-

 1/111  1/35

موضوعاتمختلف 

فرضیه چهارم :طالب حوزههاي علمیه استانهاي فارس و بوشهر از طريق استفاده از
رسانههاينوينومطالعهچکیده،خالصهمقالهياکتابازمنابعاطالعاتیاستفادهمیکنند .
براساسدادههايجدول 8پاسخگويانبرايبیشترازطريقچکیده،خالصهمقالهيا

يکه میانگینعدديآن 2/58ومیانگین
بهطور 
یکنند .
کتابازمنابعاطالعاتیاستفادهم 
رتبهايآن2/84است.نتیجهحاصلازآزمونتکمیلیويلکاکسوننشاندادکهمیانگین

بودهوباآنهاتفاوت

روشها 
رتبهايروشاستفادهچکیدهياخالصهکتاببیشازساير 

یداردارد؛بنابراينايننتیجهکهطالبازچکیدهمقالهياخالصهکتاببرايرويارويی
معن 
بهکل جامعه آماري
قابلتعمیم  
یکنند  ،
روشها استفاده م 
با منابع اطالعاتی بیش از ساير  
یشود .
استبنابرايناينفرضیهنیزتائیدم 
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جدول  .0آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای نمره پاسخگویان از روشهای رویارویی با
منابع اطالعاتی
روش 
3

رویاروییبامنابعاطالعاتی 
بامطالعهچکیدهياخالصهمقالهيا
کتاب 

میانگین

میانگین

عددی 

رتبهای 


 2/58

 2/84

-

روش  1روش  2روش 3
1/1113  1/1113

2

بااستفادهازفهرستمندرجات 

 2 /2

 2 /3

 - 5 /3

-

1/1113

3

بااستفادهازنمايههايدرونکتاب 

 3/82

 3/82

 -33/8

 - 3 /1

-

بحث و نتیجهگیری
اطالعيابی طالب در حوزههاي علمیه استانهاي فارس و بوشهر با
در اين تحقیق رفتار  
استفادهازرسانههاينوين،براساسمتغیرهايروشهاي تشخیصنیازاطالعاتی،شناسايی
منابعاطالعاتی ،جستجودرمنابعاطالعاتی ،ورويارويی با منابعاطالعاتیبرمبنايمدل
آلیس موردبررسی قرار گرفت .ازآنجايیکه از نظر آلیس ،هر الگوي خاص را میتوان
برحسبويژگیهاياينالگوتوصیفکرد،دراينپژوهشويژگیآغازدرمدلآلیس

بامرحلهتشخیصنیازاطالعاتی،ويژگیپیونديابیدرمدلآلیس بامرحله شناسايیمنابع
اطالعاتی ،ويژگی تورق در مدل آلیس را با مرحله جستجو در منابع اطالعاتی ،ويژگی
تمايزيابیدرمدلآلیسرابامرحلهرويارويیبامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشد .
نتايج پژوهش همچنین حاکی از آن است که جامعه پژوهش جهت تشخیص نیاز
آمدهنشاندهندهنقشويژه

.نتیجهبه 
دست

یکنند
اطالعاتیخودازمنابعاطالعاتیاستفادهم 
نشاندهندهحساسیتواهمیتگزينش
منابعاطالعاتیدرتشخیصنیازاطالعاتی استو 
کنندهاي
ن 
منابعاطالعاتیدرجامعهموردپژوهشاست .رسانههاينوينمیتوانندنقشتعیی 
يکه درگاماولبامعرفی
بهطور 
درتشخیصنیازاطالعاتیجامعهموردپژوهش ايفاکنند .
و  درگامدومبابررسیمنابعاطالعاتیکمکبهسزايیبهکاربرنمايند.گفتنیاستاين
بهويژهشبکههاي
فرآيندبستگیبهمیزاناستفادهجامعهموردبررسیازسايررسانههاينوين 
اجتماعی و ساير رسانههاي جمعی دارد .اگر جامعه موردپژوهش شناخت کافی از اين
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رسانهها نداشتهباشند،نمیتوانند ازتأثیر مثبتوسازندهاينابزارنويندرراستايرفعنیاز
اطالعاتیخودبهرهببرند.انتخابشاخصمشورتبامتخصصینموضوعیبهعنواندومین
روشجهتتشخیصنیازاطالعاتیدر جامعهموردپژوهش،باالگويسالجقه()3348که
يکی از مهمترين مجراي غیررسمی مورداستفاده اساتید را تماس با همکاران داخل و
یکند ،همسو است .اين امر بیانگر اهمیت مشاوره متخصصین
خارج از کشور بیان م 
روشهاي آخر در تشخیص نیاز
موضوعی است .قرار گرفتن در موقعیت بحران از  
انتخابشده است .انتخاب اين شاخص بهعنوان اولويتهاي بعدي

اطالعاتی طالب 
مورداستفاده ،با الگوي ساراسويک ( )3221که استفاده کاربران از اطالعات در ابتدا به
یداند،
شناختوبعدازبهتفسیرهايیدررابطهبابهکارگیرياطالعاتدرموقعیتخاصم 
همسواست .
دادههاي اين پژوهش بیانگر اين امر است که
دستآمده از تجزيهوتحلیل  
نتايج به 
تها مرتبط با موضوع يا شبکههاي
طالب موردمطالعه بیشتر از طريق مرور وبساي 
شناسايیمیکنندهنشاندهندهاينموضوع

اجتماعی،منابعاطالعاتیرابرايانجامپژوهش
شبکههاي اجتماعی در بین جامعه موردپژوهش
است که استفاده از اينترنت و همچنین  
رسانههاي نوين در جامعه
رواج يافته است .اين امر مبین اين است که استفاده از  
رسانههاينوينآشنايی
یتوان اظهارداشتبا 
موردبررسیدرجايگاهخوبیقرارداردوم 
بهعنوانروش
نسبیدارند.مرورسايتهاياينترنتیمرتبطباموضوعياشبکههاياجتماعی 
اولدرشناسايیمنابع اطالعاتیباپژوهشتصويريقمصري()3334کهمیزاناستفادهاز
اينترنتدرجامعهموردبررسی راپايینيافتند،همسونیست.نتايجتحقیقحاضرباتحقیق
انجامشدهتوسطسالجقه(،)3348رضوانیواسالمی(،)3323اعظمیوداورپناه(،)3322

افتخاروحیاتی(،)2131دانکاسا()2135کهدرآناستفادهازشبکهجهانیاينترنتبهدلیل
سرعت،سهولتاستفاده،دريافتاطالعاتروزآمدورايگانکاربردبیشتريدارد،همسو
است .همچنینباتحقیقادونوان،فومله،گافیگان،برديزکا،شن،لئو ومور()2133کهبه
شبکههاياجتماعیجهتبازيابیاطالعاتتأکیددارند وبهردگیريتجاربو
استفادهاز 
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دههاي
یپردازند همسواست.استفادهازچکی 
رفتارکاربرانازطريقشبکههاياجتماعیم 
مقاالت يا خالصههاي منابع الکترونیکی بهعنوان دومین روش انتخابشده است .نتیجه
دستآمده با تحقیق محقق زاده و عبداللهی ( )3342با دستیابی به حجم وسیعی از
به 

گاههاياطالعاتی
اطالعاتوتحقیقمهديان،شهبازيونیکنژاد()3323کهاستفادهازپاي 
یکنند،دريکراستانیست؛ولیبا
استناديوپايگاههاياطالعاتیتماممتنرامطرحم 
تحقیق منصوريان و سنگري ( )3328که تمايل کاربران به استفاده از خالصههاي منابع
بهمنظور جلوگیري از صرف زمان جهت جستجو هست ،همسو است .مرور فهرست

مندرجاتمجالتياکتابها،دراولويتآخرطالبجهتشناسايیمنابعاطالعاتیقرار

دارد .
یدهد کهجامعهپژوهش بیشترازطريقاستفادهاز
نتايجاينتحقیق همچنین نشانم 
گاههاي اطالعاتیعلمی و استفادهاز استنادهايالکترونیکی رويشبکهاينترنتمنابع
پاي 
یکنند .اين امر نشاندهنده وابستگی بیشتر جامعه موردبررسی به
اطالعاتی را جستجو م 
یها خاصآننظیرامکانجستجويآسان،گستردگیوروزآمد
اينترنتبهخاطرويژگ 
بودناطالعاتاست.همچنیناستفادهازاستنادهايالکترونیکیرويشبکهاينترنتتوسط
،نشان دهندهايناستکهاستفادهازتجربهسايرپژوهشگراندرجامعه

جامعهموردبررسی
نشاندهنده استفادهجامعهموردبررسیاز
ژهاي برخورداراست و 
موردبررسی ازاهمیتوي 
تحقیقانجامشدهتوسطدانکاسا

یباشد.نتايجتحقیقحاضربايافتههاي 
رسانههاينوينم 
( )2135که در آن استفاده از موتورهاي کاوش ،در اولويت روحانیون موردمطالعه قرار
دارد،همسواست .
نتايجحاصلازاينتحقیق همچنین نشاندادکه جامعهپژوهش جهترويارويیبا
یپردازند.اينامرنشانگر
منابعاطالعاتیبیشتربهمطالعهچکیدهوخالصهمقالهوکتابم 
اين استکهطالببهچکیدهوخالصهمقالهوکتابدسترسیدارند.الزمبهذکراست
یدار است .نتايج تحقیق حاضر با پژوهش
که تفاوت بین سه روش مورداستفاده معن 
)کهدرآنمکانيابی منابع به ترتیب با استفاده از چکیده

انجامشدهتوسطسالجقه(3348
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دههاي چاپی،
تهاي اينترنتی مرتبط با موضوع ،چکی 
مقالهها به شکل الکترونیکی ،ساي 

تورقمجلههاي موجود در کتابخانههااست،

کتابهاو

مجلهها و
مرور فهرست مندرجات 
مغايرت دارد .همچنین ،با مقاله منصوريان و سنگري ( )3328که بر کاهش وقت و
یکنند،همسواست .
صرفهجويیدرزمانجستجودرمنابعاطالعاتیتأکیدم 

اطالعيابیازگذشتهتاکنون کهاولینآن
انجامشده باموضوعرفتار 
پژوهشهاي 

در
بهسال3284درخارجازکشورودرسال(3358بیگدلی،شاهینی،شاهکرمیوچالیک،
پرداختهاند وهر

انجامشده است،هرکدام بهموضوعاتمختلف
)3328درداخلکشور 
مهارتهايگوناگونیبرايدستیابیبهاطالعاتموردنظر خوداستفاده

يکازابزارهاو
کردهاند (جاللی ديزجی و پروينی3321،؛ صمیمی نژاد و زنديان3323،؛سیفی ملکی و

اطالعيابی(برزين،
انرشتهايبودنرفتار 
عگبهی.)3322 ،شايداينامربهدلیلماهیتمی 
سالها ،اينمطالعات نسبت بهساير مواقعازجهش بیشتري
 )3325است .البته در برخی 
بودهاند ( .)Eftekhar, 2018نکته حائز اهمیت اين است که باوجود نظام
برخوردار  
یتر شدهاست.
رسانههاينوين،اينرفتارنیزبهنوعخودتخصص 
آموزشیجديدوورود 
شهايقبلیمغايرتدارد.
افتههايپژوه 
بهطوريکه پژوهشهايجديدتربعضیمواقعباي 

مثالًدرپژوهشهايگذشتهنبوداطالعاتومنابعکافی(ملکیان3343،؛ کیانیخوزستانی،
فامیل روحانی و نصیرنژاد علیشاه3321 ،؛ طاهرزاده موسويان ،رجبی ،بیگدلی3321 ،؛
وههايجستجو(پروينی ،جاللی ديزجی،
فرهادي ومنصوريان)3323،وعدمآشنايیباشی 
یدانستند درصورتیکه نظامآموزشی
اطالعيابیم 
)3342راازمشکالتموجوددررفتار 
رسانههاينويندرحوزههايعلمیهموجبمرتبطبودناطالعاتبازيابی
جديدوورود 
شده با اطالعات موردنظر (افتخار3323 ،؛ افتخار و سالمی3328 ،؛ اعظمی ،فتاحی و
پريرخ)3325،شدهاستودرنهايت افراددرتشخیصنیازاطالعاتی(نیککار،حیاتیو
فارسی) 3325،خود موفقخواهندبود .لذا نتیجهاينتحقیق ،باتحقیقصالحیامیري و
حیدريزاده(،)3341مردانیومواليی()3328وروزبهانی()3328کهفناورياطالعات
دانستهاند وآنراموجبصرفهجويیدرهزينه

مهمترين عاملتوسعهعلمیوآموزشی
را 
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یتواند محصوالت
یدانند که م 
و وقت و همچنین افزايش کیفیت آموزش و پژوهش م 
نظامهايآموزشیراباجامعههماهنگکند،همسواست.

همانطورکهدرمقدمهمقالهاشارهشد،تأسیسنظامآموزشیجديددرسال3338و

حوزههايعلمیهايجادکرد
يهاينويناطالعاتیبهحوزهعلمیهتحوالتیرادر 
ورودفناور 
مهارتهايارتباطیفرديدر

یرسد تحوالتايجادشده،همگامباتحوالت
کهبهنظرم 
طلبهواستادنبودهاست.ناهماهنگیمیاننظامآموزشیجديدورسانههاينوينباطالب،
فرصتهايی روبرو کرده است که در بعضی

حوزههاي علمیه را با تهديدها و 
طلبههاي  
فرصتها موجب کسب

مواقع تهديدها موجب قرار گرفتن طالب در موقعیت بحران و 
مؤلفههاي
افتههاي ارائهشده در اين پژوهش  
مهارتهاي پژوهشی خواهد شد .بر اساس ي 
یتوان اظهارداشتاگرنظامآموزشی
موقعیتبحرانطالبدريکاولويتهستند.لذام 
گونها يعملکندکهطالبرابیشتردرموقعیتبحران
به 
رسانههاينوين 
بهکارگیري 
با 
قراردهدودرحینآن،بامشارکتدادنوبهچالشکشیدنطالب،آنهارابهرفعبحران

ترغیبن مايد،کمکبهسزايیدررويارويیبامشکالتومسائلاحتمالیدرتشخیصنیاز
یشودموقعیتبحرانروبرو
کمکرسانیکرد.بهچالشکشیدنطالبموجبم 

اطالعاتی
رادرشرايطبعديباموفقیتدرشناسايی،جستجو،دسترسی،انتخاب،ودررويارويیبا
کمکرسانیکرد .

بهخوبیمديريتکردهودرتأمیننیازهاياطالعاتیآنها
منابع ،
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منابع
نیازاطالعاتیورفتاراطالعيابیدرايران:بررسی

اعظمی،محمد؛داورپناه،محمدرضا(«.)3322
اطالعرسانیپزشکیکرمان.دوره
انجامشده».مجلهدانشکدهمديريتو 
متونومطالعات 
،3شماره .3
رحمتاهلل؛ پريرخ ،مهري (« .)3325نظريه معنابخشی و کاربرد آن در

اعظمی ،محمد؛ فتاحی ،
گاههاي اطالعاتی».
پشتیبانی از رفتار اطالع جويی کاربران در محیط رابط کاربر پاي 

پژوهشهاينظريوکاربرديدرعلماطالعاتودانششناسی(پژوهشنامهکتابداريو

اطالعرسانیپیشین)،دوره،1شماره .3


بررسیرفتاراطالعيابیدانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهآزاداسالمی

افتخار،زهره(.)332
واحد شیراز .پاياننامه کارشناسیارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد
اسالمیواحدعلوموتحقیقاتکرمان .

اطالعيابی :رفتار اطالعيابی غیرخطی .اولین همايش ملی
افتخار ،زهره؛ سالمی ،مريم (  .)3328
اطالعات،ارتباطات،مردموجامعه،دانشگاهآزاداسالمیواحداهواز .
افتخار ،زهره ،ضیايی ،ثريا (« .)3325رفتار اطالعيابی و مديريت منابع اطالعاتی :فرايند ذهنی
حوزههايعلمیه
انتخابموضوعوتشخیصنیازاطالعاتی(مطالعهمورديطالبسطحسه 

خواهران شهر شیراز سال تحصیلی  ،»)3328 – 3323پژوهشنامه پردازش و مديريت
اطالعات،دوره،33شماره.8
رسانههايجرياناصلی
باستانی،سوسن؛خانیکی،هادي؛ارکانزادهيزدي،سعید(«.)3323مردم ،
رسانهاي
رسانههاي نوين؛ پیمايش مصرف ،اعتماد ،رضايت و مشارکت  
و مصرف  
رسانههاينوين،دوره،8شماره .38
شهروندانتهرانی».فصلنامهمطالعات 
بیگدلی ،زاهد؛ شاهینی ،شبنم؛ شاه کرمی ،نرگس؛ چالیک ،زهرا (« .)3328فرآيند اطالعيابی
دانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهشهیدچمرانونحوهاستفادهآنانازمنابعاطالعاتی
الکترونیکی،چاپیوانسانی».تعاملانسانواطالعات،دوره،2شماره .2
پروينی ،زهره؛ جاللی ديزجی ،علی (« .)3342رفتار اطالعيابی و وب جهانی :بررسی رفتار
اطالعيابی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازي در محیط وب» .فصلنامه دانش

اطالعرسانیوفناورياطالعات)،دوره،3شماره .33
شناسی(علومکتابداريو 
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پژوهشهاي

بررسیرفتاراطالعيابیاعضاءهیئتعلمیسازمان

تصويريقمصري،فاطمه(.)3334
یارشد کتابداري
اننامه کارشناس 
علمیوصنعتیايرانوچگونگیتأثیراينترنتبرآن.پاي 
اطالعرسانی،دانشگاهشیراز.
و 
جاللی ديزجی ،علی ،پروينی ،زهره (« .)3321الگوي اطالعيابی مناسب براي دانشجويان

کتابخانههاي

اطالعرسانیو
تحصیالتتکمیلیدانشگاهرازيدروب».فصلنامهتحقیقات 
عمومی،دوره،33شماره.3
روحاهلل؛موحديان،احسان(«.)3323سايبرديپلماسیدولتآمريکا،تأثیر صفحه
حاجزرگرباشی ،

فیسبوک وزارت امور خارجه آمريکا در نگرش کاربران ايرانی» .فصلنامه مطالعات

رسانههاينوين،دوره،8شماره .35


ارزشهاوچگونگی مواجههباآن» .فصلنامهعلمی ـ

حسینی جبلی ،میرصالح («.)3323دگرديسی 
پژوهشیاسالمومطالعاتاجتماعی،دوره،5شماره.8
ذکايی،محمدسعید؛نزاکتیرضاپور،فرزانه(«.)3323سبکزندگیموبیتالدرجامعهدانشجويی؛

دانشگاههاي عالمه طباطبائی و صنعتی شريف» .فصلنامه

فهم تجربه زيسته دانشجويان 
رسانههاينوين،دوره،8شماره .31
مطالعات 
مؤلفههاي سبک زندگی در
رحیمی سجاسی ،داود؛ محمديان ،جعفر (« .)3323مطالعه انتقادي  

انهاي سیمز ( )8از منظر اسالم» .فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات
بازي راي 
اجتماعی،دوره،5شماره.8
رضوانی ،محمدرضا؛ اسالمی ،عباس (« .)3323بررسی نیازهاي اطالعاتی دانشجويان دانشکده
جغرافیادانشگاهتهرانونقشکتابخانهدرتأمین ايننیازها».فصلنامهدانششناسی،دوره
،31شماره .5
مقالههاي

رسانههاي اجتماعی :مفاهیم و کاربردها .مجموعه
روزبهانی ،معصومه ( .)3328سواد  
انجمنهاي علمی دانشجويی علم اطالعات و دانش

هشتمین همايش سراسري اتحاديه
شناسیايران(ادکا)،تهران:نشرکتابدار .

يابیمنتجازبررسیرفتارهاياطالعيابی:مطالعهموردي


ارائهالگوياطالع
سالجقه،مژده(.)3348
اننامه
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور .پاي 

دانشکدههاي پزشکی 

ئتعلمی 
اعضاي هی 
اطالعرسانی،دانشگاهشیراز .
دکتريکتابداريو 
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سلیمی ،مريم؛ سلطانی فر ،محمد؛ مظفري ،افسانه؛ شکرخواه ،يونس (« .)3325جايگاه
روزنامهنگاران و

دگاههاي
روزنامهنگاريامروزجهان؛بررسیآراودي 

ديتاژورنالیسمدر
رسانههاينوين،دوره،2شماره .4
متخصصان».فصلنامهمطالعات 
سیفی ملکی ،معصومه؛ عگبهی ،عبدالحسین (« .)3322مقايسه رفتار اطالعيابی اينترنتی :مطالعه

مورديدانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهآزاداسالمیواحددزفول».توسعهآموزش
يشاپور.دوره .8
جند 
صالحی امیري ،رضا؛ حیدري زاده ،الهه (« .)3341نقش فنآوري اطالعات و ارتباطات در نظام
آموزشیوتوسعهفرهنگی،پژوهشکدهتحقیقاتاستراتژيک»،پژوهشنامه،دوره .35
صمیمی نژاد ،مجید؛ زنديان ،فاطمه (« .)3323مقايسه تطبیقی مهارت اطالعيابی دانشجويان
تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس و پرديس کشاورزي
اطالعرسانیدانشگاهی،دوره،81شماره.2
دانشگاهتهران».فصلنامهتحقیقاتکتابداريو 
گاههايفرهنگیومذهبیايران
طالبیان،حامد؛خانیکی،هادي(«.)3321تحلیلشبکهابرپیوندپاي 
رسانههاينوين،دوره،3شماره .33
درفضايمجازي».فصلنامهمطالعات 
طاهرزادهموسويان،صديقه؛رجبی،غالمرضا؛بیگدلی،زاهد(«.)3321بررسینقشعواملمؤثر
بر رفتار اطالعاتی دانشجويان و رابطه بین خودکارآمدي و رفتار اطالعاتی آنان :مطالعه
خاتماالنبیاء بهبهان».مجلهمطالعاتکتابداريوعلماطالعات،دوره،34
مورديدانشگاه 
شماره.4
طاهريان ،مريم؛ دالور ،علی؛ رسولی ،محمدرضا؛ عقیلی ،وحید (« .)3323رابطه استفاده از
ويژگیهاي شخصیتیدر

شبکههاياجتماعیباهوششناختی،هوشهیجانی،خالقیتو

رسانههاينوين،دوره،8شماره .35
کاربران».فصلنامهمطالعات 
عباديفردآذر،فريد،رقیهاسکروچی،مهديکاهويی،وحسنابوالحسنی(«.)3342جستجوي

منابع اطالعاتی دانشجويان پزشکی در طب اورژانس» ،مجله ايرانی آموزش در علوم
پزشکی،دوره،31شماره .3
انهاي و بازنمايی زنان؛
يهاي راي 
عزيزي ،فريد؛ اتابک ،محمد؛ افخمی ،حسینعلی (« .)3323باز 
رسانههاينوين،دوره،8شماره .38
تحلیلشناختیمجموعهبازيالسا».فصلنامهمطالعات 
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شبکههاياجتماعی
عقیلی،وحید؛روشندلاربطانی،طاهر؛فرجیان،محمدمهدي(«.)3323نقش 

رسانههاي
رسانههايسنتی».فصلنامهمطالعات 
آنهابرنقش 
درانتخاباتدرايرانوتأثیر  
نوين،دوره،8شماره .33
تها و کارکردهاي
نعمتاهلل؛ سلطانی فر ،محمد؛ عباسی ،حجت اله (« .)3321مزي 
فاضلی  ،
گروههاي تروريستی (مطالعه موردي :استفاده گروه داعش از
شبکههاي اجتماعی براي  

رسانههاينوين،دوره،3شماره .32
توئیتروفیسبوک)».فصلنامهمطالعات 

يهاي نوين
رسانههاي جمعی و فناور 
فرقانی ،محمدمهدي؛ شمسايی نیا ،رامین (« .)3321تعامل  

رسانههاي
ارتباطی (بازنمايی اقتصاد مقاومتی ملی در فضاي مجازي)» .فصلنامهمطالعات 
نوين،دوره،3شماره.31
شبکههاي اجتماعی
فرقانی ،محمدمهدي؛ مهاجري ،ربابه (« .)3323رابطه بین میزان استفاده از  
رسانههاي نوين ،دوره ،8
مجازي و تغییر در سبک زندگی جوانان» .فصلنامه مطالعات  
شماره .33
فرهادي ،سلیمان؛ منصوريان ،يزدان (« .)3323رفتار اطالعيابی دانشجويان تحصیالت تکمیلی
دانشگاهخوارزمی:مطالعهکیفیوموردي»،ماهنامهارتباطعلمی،دوره،22شماره .3
يرفتاراطالعيابی.ترجمهفیروزه

فیشر،کرناي.؛اردلز،ساندا؛کچنی،لینمک(.)3343نظريهها
نالعابدينی،غالمحیدري،لیالمکتبیفرد؛ويراستهدکتر
زارعفراشبندي،محسنحاجیزي 
زاهدبیگدلی،تهران:نشرکتابدار .
یاکبر؛نصیرنژادعلیشاه،رقیه(«.)3321نقشکتابخانه
کیانیخوزستانی،حسن؛فامیلروحانی،عل 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر در تأمین نیازهاي اطالعاتی دانشجويان تحصیالت
تکمیلیايندانشگاه»،ماهنامهارتباطعلمی،دوره،2شماره .3
محقق زاده ،محمدصادق (« .)3342بررسی نظرات مشترکین عضو هیئت علمی مرکز اينترنت
دانشگاهعلومپزشکیشیرازازامکاناتمرکزوتأثیرآنبرکارهايپژوهشیايناعضاء»،
اطالعرسانی،دوره،34شماره3و.2
علوم 
محرمی،غالمحسین(.)3323درسنامهتاريختشیع.قم:مرکزنشرهاجر .
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مردانی،محمدرضا؛مواليی،منیژه(« .)3328بازمهندسیفرايندمديريتدرمدارسهوشمندايران
باتأکیدبرنقشفناورياطالعاتوارتباطات»،مديريتفناورياطالعات،دوره،3شماره
 .8
دانشکدههاي

ملکیان ،فرشته (« .)3343مطالعه نیازهاي اطالعاتی دانشجويان تحصیالت تکمیلی 
کشاورزيومنابعط بیعیدانشگاهتهرانومیزانبرآوردشدنايننیازهاازطريقکتابخانه
دانشکدههايفوق»،فصلنامهکتاب،دوره،32شماره .8

منصوريان،يزدان(.)3323روشتحقیقدرعلماطالعاتودانششناسی،تهران:سازمانمطالعهو
دانشگاهها(سمت)،مرکزتحقیقوتوسعهعلومانسانی .

تدوينکتبعلومانسانی
منصوريان ،يزدان؛ سنگري ،محمود (« .)3328بررسی رفتار اطالع جويی دانشجويان تحصیالت
اننامه» ،تعاملانسانواطالعات،دوره،2شماره
تکمیلیدانشگاهخوارزمیدرتدوينپاي 
 .2
مهارتهاي

مهديان ،محمدجعفر؛ شهبازي ،شهرام؛ نیک نژاد ،مژگان (« .)3323بررسی میزان 
يديجیتالبهعنوانيکیازابعاد

کتابخانهها

گاههاياطالعاتیالکترونیکیو
استفادهازپاي 

سواداطالعاتیدردانشجويانتحصیالتتکمیلی».فصلنامهدانششناسی(علومکتابداري
اطالعرسانیوفناورياطالعات).دوره،5شماره.33
و 
نرمافزار اجتماعی
مهدي زاده طالشی ،محمد؛ خالديان ،اقبال؛ فردوسی ،مهراوه (« .)3321نقش  
يدهندگان».
«تلگرام»درتبلیغاتدوازدهمیندورهانتخاباترياستجمهوريازمنظررأ 
رسانههاينوين،دوره،3شماره.31
فصلنامهمطالعات 
يهايويدئويی
مهرابی،مقداد؛دهقان،علیرضا(«.)3321مطالعهابعادنظارتوالدينبرمصرفباز 
رسانههاي نوين ،دوره ،3
رتبهبندي» .فصلنامه مطالعات  
فرزندان و ضرورت ايجاد نظام  
شماره.2

نورمحمدي ،حمزه ( .)3331مطالعه رفتارهاي اطالعيابی متخصصان مرکز تحقیقات و مهندسی
یارشد
اننامه کارشناس 
وزارت جهاد سازندگی در کسب اطالعات علمی و فنی .پاي 
اطالعرسانی،دانشگاهتربیتمدرس.
کتابداريو 
بررسیموانعاطالعيابیازديدگاهاعضاي

نیککار،ملیحه؛حیاتی،زهیر؛فارسی،اعظم(«.)3325
ئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز بر اساس بسط نظريه معنابخشی دروين
هی 
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