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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. 

Keywords: New Media, Ellis Model, Information seeking behavior, 

Seminary, Fars and Bushehr province 
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:موردیعلوماسالمیهاپژوهشیابیدراطالعنینویهارسانه

 هیعلمیهادرحوزهیپژوه
 



 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یعلم اطالعات و دانش شناس یدکتر یدانشجو  زهره افتخار 



 .رانی، تهران، انور امیدانشگاه پ ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد   ییایض ایثر



 .رانی، تهران، انور امیدانشگاه پ ،،یاستاد گروه علم اطالعات و دانش شناس  مقدم  فیشر یهاد

  چکیده
برمبنايمدلينويندراطالعهارسانهتأثیربررسیباهدفمقالهاين بهيعلمیه،هاحوزهدرسیآليابی،

يریگنمونه،پیمايشی،روشکاررفتهبه.روشتحقیقپردازدیمطلبهاستانفارسواستانبوشهر323مطالعه

وگردآورياچندمرحله برايهادادهي، ازپرسشنامهاست. استفاده ازروايیصوريسنجشبا وروايی،

وهايآماراستنباطیبااستفادهازروش هادادهگرديد.ضريبآلفايکرنباخاستفادهاز،برايتعیینپايايی

پارامتريهاآزمون )کينا بررسیمنابعاطالعاتیلیوتحلهيتجزآزمونفريدمنوويلکاکسون( گرديد.

سايت33/3) مرور ها(، )هاشبکهياينترنتیو موضوع 22/3ياجتماعیمرتبطبا از استفاده يهاگاهيپا(،

(،بهترتیبجهتتشخیصنیازاطالعاتی،84/2(،مطالعهچکیدهياخالصهمقالهياکتاب)84/3اطالعاتی)

جستجو،شناسايی، توسططالبدر اطالعاتی، منابع با تياولورويارويی قرار اينرندیگیماول نتايج .

يهارسانهيعلمیهاستانفارسواستانبوشهرباتوجهبهنقشهاحوزهتحقیقحاکیازآناستکهطالب

یابياطالعيابیتبعیتنکردهومیزانپیرويپاسخگويانازمراحلرفتارنوينازمدلاستانداردرفتاراطالع

 مناسبکماست.

استان فارس، استان بوشهر. ه،یعلم  حوزه ،یابی اطالع س،یمدل آل ن،ینو یها رسانه :ها واژهکلید
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مقدمه 

درايرانروندعمومیشدنخودراطیکردند.3331ابزارهاينوينارتباطیازاواخردهه

یخوبسنتیايرانداشتند،بهيها،تأثیراتیکهاينابزارهايارتباطیبررسانه3341دردهه

استفادهباورودبهعصراطالعاتو(.3323:33بود)باستانی،خانیکیوهمکاران،مشهود

 نوين،هارسانهاز حوزهي بیشتر علمیههادر گوناگونیي تکنولوژيکی تحوالت شاهد

هارسانههستیم. از يکی نوين ونيترمهمي )طاهريان ارتباطات انقالب دستاوردهاي

يکاربرديمبتنیبراينترنتاستکهبرهابرنامهیاز(،مشتملبرگروه3323همکاران،

توسطدشدهیتولاستوامکانمبادلهمحتواهايجادشدهيا2پايهفنیوايدئولوژيکیوب

بدونهیچمحدوديتزمانیوجغرافیايیColomo Palacios et al., 2013کاربران) (را

(Lange Faria & Elliot, 2012)مثابهرسانهجديدويکیاينترنتبه.سازدیمريپذامکان

مهم منيتراز حاضر قرن در ارتباطات انقالب وباشدیدستاوردهاي دالور )طاهريان،

 3323همکاران، :258 يهارسانامیاجتماعیوپيهانوينکهشبکهيهاگسترشرسانه(.

به پايـه، رسانهشدهروزموبايل نسل اين نسخه ترين همچنین و هستند خدماتها توسعه

باعثشدهکهاثرگذاري آنالينوتـسهیلدسترسیبهاينترنتپرسرعتبرايکاربران،

توسعهملیدرکشورهاافزايشيهاهابـرروندتحوالتاجتماعیوپیشبردطرحاينرسانه

 (.3321:222)فرقانی،شمسايینیا، چشمگیريداشتهباشد

جادشدهيايعلمیهوهمچنینتغییراتهاهحوزدرنظامآموزشیجادشدهياتحوالت

(،بررفتار3323:313ها)حسینیجبلی،درسبکزندگیدرجامعهونیزدگرديسیارزش

هايیکهدرجهتايجادوگذاريباتوجهبهسرمايه.یطالبتأثیرگذاشتهاستابياطالع

فرضوجوداينپیشگیرد،هاياطالعاتیوتأمینمنابععلمیصورتمیتوسعهزيرساخت

ينامناسبرفتارهايهاوهیشداردکهبهخاطرسبکزندگیاقشارمختلفمردموهمچنین

ابياطالع از هانهيهزی، درستبهشدهانجامي ریگبهرهی نشود. رفتارهايطورکلبهي ی،

اتیياطالعهايفناورايدرلحظههايپیشرفتامروزهبهدلیلکنندگاناستفادهیابياطالع

حائزاهمیتازیموردنبرايروزآمدسازياطالعاتکنندگاناستفادهنوينوهمچنیننیاز
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شدهاست)سالجقهريپذجامعههايعلمیهدرحوزهژهيوبهبودهودرسطحآموزشعالی

3348 محمديان، و سجاسی رحیمی 3323؛ طالب348: که مسئله اين به توجه با .)

هایآنابياطالعيعلمیهدرجوامعسنتیمشغولبهفعالیتهستند،شناخترفتارهاحوزه

آنتواندیم ارائهخدماتبه کارهايپژوهشیدر جهتانجام سزايیداشتهها کمکبه

(.3325:223()افتخاروضیايی،3323افتخارباشد.)

باهدفمقالهاين اطالعهارسانهتأثیربررسی يابی،ينويندر مبنايمدل سیآلبر

نگاشتهشدهاست.

کردبررسیرادانشگاهیيابیاطالعرفتارالگوهايسیآل  «مراحل»يجابهاو.

هايابتدابهشناسايیويژگیسیآل برد.میکاربهرا«ويژگی»اصطالحترجیحاًيابیاطالع

اطالع پژمشترکرفتار بايابی مدلی پرداختو اجتماعی علوم در ويژگی1وهشگران

اينمدل علوم، دانشگاهیحوزه پژوهشگران رفتار مطالعه سپسبا کرد. عمومیعرضه

 Ellisبهآناضافهشد) وارسیواتمام هايفرعیهاياردهموردپااليشقرارگرفتورده

1993, 469) آل. میسیازنظر الگويخاصرا هر برحسبويژگی، الگوتوان اين هاي

آغاز،پیونديابی،تورق،تمايزيابی، هاياينالگوبهشرحزيراست:ويژگیتوصیفکرد.

واتمام.ديیتأنظارت،استخراج،

بامرحلهتشخیصنیازاطالعاتی،ويژگیسیآلدراينپژوهشويژگیآغازدرمدل

راسیآلشناسايیمنابعاطالعاتی،ويژگیتورقدرمدل بامرحلهسیآلپیونديابیدرمدل

رابامرحلهرويارويیسیآلامرحلهجستجودرمنابعاطالعاتی،ويژگیتمايزيابیدرمدلب

بامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشدهاست.

هايعلمیه،درفرآينديابیطالبحوزهينويندررفتاراطالعهارسانهبررسینقش

برمؤثرعواملهايعلوماسالمیاست.برايناساسهدفکلیپژوهش،بررسیپژوهش

اطالع رفتار نقش شناخت شامل جزئی اهداف و است رفتارهارسانهيابی در نوين ي

شناختنقشاساتیددررفتاراطالعاطالع شناختيابی، منابعاطالعاتیاشاعهنقشيابی،
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باتأکیدبراستفادهسیآليمدلسازادهیپتأثیرينوين،شناختهايفناورشدهبااستفادهاز

.باشدیمينوينهارسانهاز

هاياينپژوهشبهشرحذيلاست.فرضیه

 باتأکیدبراستفادهفارسوبوشهرهاياستانهیعلمهاي:طالبحوزهاولهیفرض

راجهتانجامخودیاطالعاتيازهاینیمنابعاطالعاتیبررسقيازطرينوينوهارسانهاز

دهند.میپژوهشتشخیص

 حوزهومدهیفرض طالب علمیه: هاياستانهاي و ازبوشهرفارس استفاده با

وهارسانه نوين طري یاطالعاتمنابع،یاجتماعيهاشبکهويهاسايتوبمرورقياز

کنند.برايپژوهشراشناسايیمیازیموردن

 هايعلمیههطالبحوزينوينهارسانهباتوجهبهاهمیتاستفادهاز:مسوهیفرض

راجستجویمنابعاطالعاتیعلمیاطالعاتيهاگاهياستفادهازپابافارسوبوشهرهاياستان

کنند.می

 استفادهقيطرازبوشهرفارسوهاياستانهیعلمهاي:طالبحوزهچهارمهیفرض

 خالصه،دهیچکمطالعهينوينوهارسانهاز يمقاله اطالعاتازکتاباو استفادهیمنابع

.کنندیم

مبانی نظری و مطالعات پیشین

 طريقاينترنت، از ارتباط برقراري و اطالعات تبادل شدن ريپذامکان و فناوري پیشرفت

 ديپلماسی بر را خود بودهوتأثیررگذاریتأثياستکهبرروابطبینکشورهانیزاتااندازه

 عمومی ديپلماسی از مهم ياشاخهيریگشکل به منجر و گذاشت جاي بر نیز عمومی

:3323حاجزرگرباشی،موحديان،)ديگردديجیتال ديپلماسی يا ديپلماسی سايبر به موسوم

يرويکردهايجديديازدسترسیياریگشکل(.عالوهبراين،پیشرفتفناوريموجب33

می،سلطانیفر،بهديتاژورنالیسم)سلیتوانیمنمونهعنوانبهاشاعهاطالعاتشدهاستکه

ينويندرهارسانه(،ويااستفادهاز3321:33(،ياابرپیوند)طالبیان،خانیکی،3325:43
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 خالديان، طالشی، زاده )مهدي جمهوري رياست انتخابات تبلیغات 3321راستاي ؛32:

(اشارهکرد.3323:323عقیلی،روشندلاربطانیوهمکاران،

بنیاديپژوهش اطالعهاياساسیو رفتار قلمرو برمدلدر شدهارائههاييابیبیشتر

بلکین) تمرکزبربیان3242توسطدانشمنداناستواراست. با مسئله(رويکردشناختیرا

 و نمود اطالعاتبیان به رانیاز وضعیتعلمی»نتیجه تیلور«ناهمگونیدر دانست. افراد

بردرکنظامازنیاز.اوقراردادتوجهخوديابیخودکاربررامرکز(درمدلاطالع3241)

مصرف میکننده دريافت اطالعاتی نظام از کاربر که اطالعاتی میزان کندو سیآل.

حاًیترجیابياطالع«مراحل»يجاکرد.اوبهیرابررسیدانشگاهیابيرفتاراطالعيالگوها

م«یژگيو»اصطالح کار به Järvelin & Wilson, 2003: 7)بردیرا (3223ويلسون)(.

یابيرفتاراطالعبراينباوراستکهلسونيوهاتاآنزمانبود.نقطهعطفتمامیپژوهش

.(Chowdhury, 2004هدفمنددرنظرگرفتهشود)يعنوانرفتاربهتواندیم

کردبررسیرادانشگاهیيابیاطالعرفتارالگوهايسیآل  «مراحل»يجابهاو.

سیآل (.Järvelin, Wilson: 2003)بردمیکاربهرا«ويژگی»اصطالحترجیحاًيابیاطالع

ويژگی شناسايی به اطالعابتدا رفتار مشترک اجتماعیهاي علوم در پژوهشگران يابی

 با مدلی و پژوهشگران1پرداخت رفتار بامطالعه سپس کرد. عرضه عمومی ويژگی

وارسی هايفرعیهاياردهموردپااليشقرارگرفتوردهدانشگاهیحوزهعلوم،اينمدل

(Ellis, 1993: 469بهآناضافهشد) واتمام میسیازنظرآل. هرالگويخاصرا توان،

 هاياينالگوبهشرحزيراست:هاياينالگوتوصیفکرد.ويژگیبرحسبويژگی

ايیمنابعیکهممکناستشناسنظیراطالعاتجستجوياولیهيهاتیفعالشامل:3. آغاز1

عنواننقطهشروعچرخهپژوهشبهشمارآيد.اينمنابعممکناستهمکاران،دوستانوبه

هاباشد.معموالًنامههاوچکیدهنامهپیوسته،نمايهيهاها،فهرستافرادبرجسته،مرورپیشینه

موضوعجديدايناقدام برايدسترسیبه پژوهشیو ابتدايهر صورتمیدر پذيرد.ها

شروعمی مزبور منابع با جستجو برمبناياطالعاتاغلب، پژوهشگران برخیاز اما شود؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Starting 
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کنند.دراينمرحله،پژوهشگربندرتبهکتابخانهمراجعهشخصیخويشکارراآغازمی

Meho, Tibbo: 200)(3پردازدکند،بلکهبیشتربهشناسايیوجايابیمنابعاطالعاتیمیمی

ازطريقجستجویطورکلبه ،بههنگامشروعيکپژوهشجديد،جستجوياولیهمعموالً

شود.ارتباطیشروعمیيهاتیهمراهبافعال

اولینقدمشناسايیمنابع برايپاسخگويیبههرنیازاطالعاتی، درهرپژوهشويا

می شناسايیکلیزماطالعاتیاستکه يا باشد، نیاز پاسخگوي برايتواند موردنظر ینه

اطالعازوجوداطالعاتیدرآنزمینه،شناختپیشینهموضوعواهمیتآن.دراينمدل

نیزبههمینمسئلهتوجهشدهواولینگام،مرحلهشناختواطالعازمنابعاستکهمرحله

هگرفتهاست.منابعيافتشدهممکناستبهمنابعديگريارجاعدهندکهادامآغازيننام

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

پانو:3. پیوندیابی9 در استناد مورد رديابیمنابعمعتبر ارجاعاتمنابعوهاسيمنظور يا

استناديمیانمنابعاست.گريدانیببه شبکه شناسايیمنابعپیونديابیاغلببه ايجاد منظور

گیرد.يانیازهاياطالعاتیجديدوارضايايننیازهامورداستفادهقرارمیجديداطالعات

به ارجاعات کردن دنبال طريق از معموالً تماسدستپیونديابی و مطالعه از يهاآمده

می انجام به نمايهشخصی از افراد از برخی البته، نمايهنامهرسد. مانند استنادي نامههاي

نمايه و علوم میناستنادي استفاده نیز اجتماعی علوم استنادي متونامه ارجاعات کنند.

به حوزهژهيوموردمطالعه، براي منابع سودمندتريـن شايد برجسته، و معتبر متون

مناسبیبرايشناسايیوبازيابی هاياستنادي،ابزارهايبـسیارنامهموردپژوهشباشد.نمايـه

دمطالعههستند.مقاالتومنابعمرتبطحوزهموضوعیمور

آن موضوعی ربط نظیر عواملی به استنادها، پیگیري به درتصمیم اهمیتشان ها،

موردنظر، تازگی،پژوهش پديدآورنده، هويت يا بسامدشهرت هزينه، ناشر، شهرت

يابیاطالعاتومنابع،بستگیدارد.سايرعواملمؤثردراستنادهاوزمانالزمبرايمکان

انداز:غريزه،ماهیتاستناد،توصیههمکاران،منتقدانوويراستاران.بخشتاينزمینهعبار
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.(Meho, Tibbo: 2003)شودمهمیازمنابعاصلیازطريقشبکهاستنادي،شناسايیمی

عمده، منبع چند شناسايیاولیه پساز پژوهش، کار ودر منابع پژوهشگر معموالً

دنبالمیارجاعاتآن را ها ازآنطريقبهمنابعبیشتريدرحوزهموردنظردستکندتا

هاينامههانمايهآننيتراستکهمهمشدههیيابد.بههمینمنظورمنابعرديفدومینیزته

دهندواستناديعلوموعلوماجتماعیاست.اينمنابع،استنادهايیبهمنابعمعتبرراارائهمی

آيند.پیگیريارجاعاتمنابع،همدرمحیطیبهشمارمیترينمنابعرديفدومازپراستفاده

تروماشینیاينکاربسیارسادهيهاطیدستیوهمدرمحیطماشینیمیسراست؛ولیدرمح

گیرد.سريعشکلمی

هدا(: مرور) 3. تورّق5 نوعیجستجوينیمه نیمهشدهتياينکار، منداست.ساختيا

شودکهتماميابیتلقیمیعنوانيکفعالیتمهماطالعتورّقمنابعرديفاولودومبه

آنمی پژوهشوارد مقطعیاز شناسايیشدهپژوهشگراندر نوعتورقعمده دو شوند.

مربوط،يهاهايتازهمنتشرشدهمجالتوفهرستمطالبکتاب(مالحظهشماره3است:)

ها،منابعوبوارجاعاتمنابعبازيابیشدهويانامهپیوسته،نمايهيها(بررسیفهرست2)و

.هاخواندنآن

فعالیتپژوهشی درگیر تمامیافراديکه مراحلیاستکه يکیاز نیز اينمرحله

برخیازپژوهشگرانبهخاطرواردآنمیهستندونیازهاياطالعاتیدارند، البته، شوند.

،زحمتاينکاررابهدوستان،هاتيزمانیومالیوهمچنینسايرمحدوديهاتيودمحد

می واگذار دانشجويانخود و تازههمکاران از طريق آن از و تريناطالعاتمطلعکنند

بهمی کسی کمتر احتماالً که است زياد چنان اطالعات اين حجم چون يیتنهاشوند؛

برآيد.هاتواندازعهدهبررسیآنمی

عنوانراهیبرايعاتیبهاطالمنابعدرمشهوديهاتفاوتازاستفادهشامل:2. تمایزیابی0

فعالدستپااليشمیزاناطالعاتبه تمايزيابی، از منظور است. بهيیهاتیآمده استکه
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عنواناهمیتنسبیوسودمنديآنبههنگامارزشیابیاطالعات،براساسکیفیت،ماهیت،

پا بهروش اطالعات ماهیت و میزان قراردستاليش جستجوگر قضاوت مبناي آمده،

.گیردمی

جستجويطريقازخوداطالعاتنگهداشتنروزآمدازاستعبارت :3. نظارت3

حوزهدرجاريرسانیآگاهی يکهايپیشرفتازآگاهیديگر،بیانیبهموردپژوهش.

پیباحوزه )يعنی خاص مآخذ منظم هسته،مجلهگیري ها،کنفرانسها،روزنامههاي

ها(است.هاوفهرستهايعمومی،کتابمجله

فعال انجام نظارت پژوهشآگاهیيهاتیويژگی توسعه از موضوعبخش در ها

برايحفظروزآمدي،هماز منابعخاصیاست. ازطريقپیگیريوتعاملبا موردعالقه،

منابعرسمیمثلمجلهاستفادهمییررسمیمنابعرسمیوهمازمنابعغ مجموعهشود. ها،

ناشران،يهاهاوفهرستآگهیها،نقدهايکتاب،هايروزنامهها،مقالههايکنفرانسمقاله

شخصیباهمکاران،دوستانيهامنابعغیررسمیشاملتعاملبحثومنابعوب.يهاگروه

.الکترونیکیاستتودانشجويانيامبادالتشخصیازطريقپس

و:2. استخراج6 دقیق بررسی درواقع، است. مربوط اطالعاتی منابع شناسايی شامل

.الکمندرپژوهشی،دوردیگیگزينشیمنابعاطالعاتیوشناسايیمطالبمرتبطرادربرم

فعال کرد: شناسايی را فعالیتاستخراج انجاميهاتینوع منابع در مستقیم»شده )شامل«

مقالهکتاب مجلهها، و فعالها و )شاملانجاميهاتیها( غیرمستقیم منابع در شده

.(Meho, Tibbo: 2003)پیوستهيهاهاوفهرستنامهها،چکیدهنامهنمايهها،کتابشناسی

اطالعاتصحتبررسیيعنی:3. تأیید7 بهيهاتیفعالانجاموارسیويژگی. مربوط

بررسیدرستیاطالعاتپیداشدهاستچونممکناستاطالعاتجنبهسیاسیداشتهيااز
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آمدهباشدکهدرآنصورتدستهاينژادي،مذهبیوقومیبهمآخذسیاسیوازگروه

طوراحتمالانحرافياسوگیريدرآنزياداست.پسبايدازدرستیودقتاطالعاتبه

فتوبعدآنرابهکاربست.براياطمینانازدرستیوصحتاطالعات،کاملاطمینانيا

بررسیمنابعرسمیوکسباطالعاتازمی با و توانازدوستانوهمکارانسؤالکرد

هاباهمديگر،بهمیزانصحتآنپیبرد.منابعمتفاوتومقايسهآن

سیآل،یطورکلنهايی.بهبنديتماممطالبازطريقيکجستجوييعنیجمع:3. اتمام8

اطالعتمامیجنبه بههايرفتار دادهیموردبررسیخوبيابیرا نمونهقرار اينالگو، است.

جديدبهيهاطیتوانآنرادرمحيابیکاملاستکهحتیمیبسیارخوبیازرفتاراطالع

کاربردوگسترشداد.

آل قوتمدل براساسپژوهشسینقطه استکه اين درياهدر و بناشده تجربی

روابطمفصلوتعاملاين»،سیدرپیموردآزمونقرارگرفتهاست.ازنظرآلمطالعاتپی

يابیفرددراطالعيهاتیيابیخاص،بهشرايطويژهفعالهايدرهرالگوياطالعويژگی

«.نظرگرفتهشدهدرآنمقطعزمانیخاص،بستگیخواهدداشت

يابیراتوصیفکرد.توانهرگونهفعالیتاطالع،میسیآلهايمدلازطريقويژگی

بهدرواقعآن اگرکسیيهاتیاندکهدرموقعکلیيقدرها زياديامکانکاربرددارند.

هاتشريحکند،يابیرامثالًازنظروظايفشغلیافرادياازنظردانشآنبخواهدرفتاراطالع

شوندهخارجیوابستهنیستند.بهاينعواملسببناقصهستندچونآشکارايهایژگياينو

آل مدل شايد سويی، ابزاريبرايتوضیحچگونگیرفتاربهسیاز غیرمستقیم طور

چشماطالع باشد. تفاوتيابی از موجوديهاپوشی هر ويژگی»در موقع« در يهاتیو

واردکردنافرادمختلفدرطرح با برايپژوهشیمتوالیامکانيهامتفاوت، پذيراست.

هاکمتريابیشترازديگران،ممکناستمشخصشودبرخیاشخاصدربعضینقشنمونه

 ويژگی نظارت»درگیر اينمی« مسبب عوامل بررسی به است ممکن امر اين شوند.

منجرتفاوت )ها مدل،دسته (.Järvelin, Wilson: 2003شود اين در رفتارها بندي
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يابیاست.عالوهبرآن،اهمیتودامنههررفتارسويهبراياطالعدهندهفرايندييکنشان

دريکجستجويمعیّنمتغیرووابستهبهموقعیتاست.درعمل،بروزرفتارهاممکناست

 .(Eftekhar, Hayati: 2016)تکرارينیزباشدومعموالًنیزچنیناست

ازجمله بررمورداشارهمشکالت در رفتار ازابياطالعسی استفاده به توجه با ی

هارسانه نوين، توانیمي منابع، از استفاده در مشکالتی عدمنيیپاسرعتبه اينترنت،

 تغییرهامهارتآگاهیاز منبعثاز که منابع اطالعاتناقصدر يجستجوياطالعات،

 موجود، منابع نبودن (،روزآمدKadli, 2011محیطفناورياطالعاتوارتباطاتاست)

 ,Waqas Javed, Bhatti)دانشگاه ازطرف الکترونیکی يهاگاهيپا و مجالت اشتراک قطع

اشارهنمود.(363 :2011

ازآنجاکهيخاصکشیدهشد.هاگروهیبهابياطالعاخیر،بررسیرفتارهايسالدر

اغلب آمريکايی جامعه در عنوانبهکلیسا کنندهتيحمايکمنبع است،هايیقايآفراز

يهاتیفعال(درکلیساهايمحلیانجامشد.درپژوهشاو،تغییردر2138)3مطالعهوايت

اطالعاتیدرخصوصنگرشنسبتبهآوردندستبهبرايارزيابیابزارعنوانبهورزشی،

(.White, 2014)يفیزيکیاستفادهشودهاتیفعال

اطالعات از استفاده شامل (2135)3دانکاساازنظرتولیککاروحانیون2محیط

چهارعنصر 3)است: 2)فرهنگ،وجغرافیايیموقعیت( روحانی،( 3)شخص نیاز(

مطالعاتنشانداد؛میانآنگروهازروحانیوناستفادهازاطالعات.منابع(8)واطالعاتی

در افراد بقیه با مقايسه در دارند، مشترکی مذهبی وضعیت و فرهنگ که کاتولیکی

.(Dankasa, 2015هستند)ترموفقجستجوياطالعات

یبرخیازمطالعاتبهبررسیمذهبهايدرمحیطشدهانجامهايافزونبرپژوهش

اطالع درنیازهاي پرداختهدانشگاهيابی دانشجويانها رويارويی راستا؛ همین در اند.

(Eftekhar & Hayati, 2016: 9تحصیالتتکمیلیدانشگاهآزادشیرازبامنابعاطالعاتی)

 داد، سانشان موضوعيهاتيمرور با مرتبط اينترنتی الکترونیکی، استنادهاي از استفاده
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 مهم منبعی همواره نیز انسانی .عاملردیگیمقرارمورداستفادهوب،توسطدانشجويانروي

ازاستاداندهندیماست.بهاينصورتکهدانشجويانترجیح اطالعاتبوده کسب براي

(George et al, 2006; Kuhlthau, 1991: 361)برايرفعنیازهاياطالعاتیخودبهره

کرينز، ) ومادون ببرند. دريافتند2118فالتون  رفتار بر استادان یابياطالع رفتار که (

 برايت، کتابخانه)جرج، کارکنان و ،دوستانهایهمکالس.دارد تأثیر دانشجويان یابياطالع

 راهنمايی منابع کردن درپیدا را دانشجويان (3،2111نیآست وکلیر سینت لینک، هرلبرت،

یشاهدابياطالع(براينباوراستکهدرقرننوزدهمحوزهرفتار2134.افتخار)کنندیم

درترتیببهو2111تا3242چهارجهشمهمبودهاست.اينچهارجهشدربازهزمانی

رایابيرفتاراطالعيریگاست.همچنینشکلدادهيرو2111و3242،3223،3224سال

تيريومدشناسیهايعلماطالعاتودانشرشتهيهانهیزمدريتحتتأثیرآثاريتاحد

.(Efekhar, 2019)داندیم

کاربرانکهيیازآنجا دستگاهتجربه کاربري تجرباز همراه، ديجیتال ههاي

هگونمتناقض همخاحساس ناخشنودي و استشنودي رضاپور،زمان نزاکتی )ذکايی،

يیکهبرايکاربرانايجادکردههافرصت،عالوهبرينوينهارسانه(،استفادهاز3323:35

 بعضاًاست، روبر تهديدهايی با را کندیمکاربران هرگونه. محدوديت بدون انتشار

اينشبکهاطالعاتوفارغازدروازه بهبانیدر تعارضاتدرفضاياجتماعیوها بروز

)فاضلی،سلطانیفر،شودسیاسیدامنزدهواينمسئلهمهمیاستکهبايدبهآنتوجه

اجتماعیدردههاخیربشدتجايخوديهافضايمجازيوشبکهازآنجاکه(.3321:33

خانواده افراد بین بهرا و استژهيوها بازکرده جوانان مهاجري، 3323)فرقانی، :212،)

از مصرفژهيوبهينوينهايفناورهمینمسئلهموجباهمیتنظارتوالدينبراستفاده

(و3321:3ي)مهرابی،دهقان،بندرتبهيويدئويیفرزندانوضرورتايجادنظامهايباز

 از تأثیراتنامطلوبايندسته هايبازجلوگیرياز همکاران، اتابکو :3323)عزيزي،

.شودیم(233
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يبسیارهاپژوهشباوجوديداخلیوخارجیمبینايناستکههاپژوهشبررسی

اينابياطالعآنبررفتارتأثیرينوينوهايفناوروجوددرقلمرو دربافتهاپژوهشی،

هايعلمیههادرحوزهیطلبهابياطالعپژوهشیدرخصوصرفتارجهیدرنتدانشگاهیاست،

مشاهده پژوهشحاضر، به پرداختن لذا جامعهنوعبهنگرديد. در نوآوري یخالقیتو

 .درهمینکندیماصالتجغرافیايیيادعنوانبه(ازآن3323آمارياستکهمنصوريان)

باوجوديعلمیهراهاحوزهیطالبابياطالع رفتار تا برآمد درصدد حاضر پژوهش راستا،

کند. ينوينبررسیهارسانهاستفادهاز

 پژوهشوش ر

یبااستفادهازابياطالعکاربرديوروشپیمايشیبرايبررسیرفتارهاينوعاينپژوهش

بررسیرفتارگرفتقرارمورداستفادهينوينهارسانه يعلمیههاحوزهیطالبابياطالع.

هااستاندرسطح3328-25خواهراندرسالتحصیلی انجامشد. کليفارسوبوشهر

-3325درسالتحصیلیيفارسوبوشهرهااستانيعلمیهخواهرانهاحوزهطالبجامعه

طلبهدراستان3315طلبهدراستانفارسو2314ازاينتعدادنفربود؛که3328،8133

نمونه حجم تحصیلبودند. به مشغول اساسبوشهر برايانرکوکيریگنمونهروشبر ،

235استانفارس براياستانبوشهر و ازروش314نفر نمونه برايتعیینافراد بود. نفر

ریگنمونه استاچندمرحلهي ازي هريک سهم ابتدا که ترتیب بدين است. شده فاده

هاازکلجامعهآماريتعیینسهمآنبهباتوجهيفارسوبوشهرازحجمنمونههااستان

هااستانيعلمیهازحجمنمونهدرهريکازهاحوزهسهمطالبدرهريکازوسپسشد

اساس سپسبر هرریگنمونهمشخصو در نمونه افراد ساده ي علمیههاحوزهيکاز ي

ابزارگردآوريداده هاياينپژوهشپرسشنامهمحققساختهاستکهدرانتخابشدند.

بخششامل 1دو و 21پرسشباز رفتار مربوطبه یطراحیشد.ابياطالعپرسشبسته

یموردبررسیشناسدانشروايیصوريپرسشنامهتوسطمتخصصانرشتهعلماطالعاتو

تأيید نتايجقرارو گرديد. استفاده کرنباخ ضريبآلفاي از پايايی تعیین براي گرفت.

است آن از حاکی پايايی آزمون از اينحاصل از حاصل کرنباخ آلفاي ضرايب که
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هاآزمون 148از تا قبولی358/ پايايیمورد نمايانگر و حدمناسبیبوده کههمگیدر /

 براي است. پژوهش ابزار از استفاده ازهادادهلیوتحلهيجزتبراي استفاده با اطالعات

SPSSافزارنرم انتقاليافت. رايانه توصیفیوهادادهلیوتحلهيتجزبه بخشآمار دو در

يیهاشاخصاستنباطیانجامپذيرفت.دربخشآمارتوصیفیبااستفادهازجدولفراوانیو

 انحرافمعیار و میانگین حداکثر، حداقل، باهادادهنظیر بخشدوم در و توصیفشد

يپژوهشهاهیفرضآزمونفريدمنوويلکاکسون()،کيناپارامترهاياستفادهازآزمون

شد.آزمون

 ها افتهی

 تحقیق اين در ابياطالعرفتار استانهاحوزهیطالبدر علمیه باي بوشهر فارسو هاي

تشخیصنیازاطالعاتی،شناسايیيها،براساسمتغیرهايروشينوينهارسانهاستفادهاز

رويارويیبا و منابعاطالعاتی، جستجودر مبنايمدلمنابعاطالعاتیمنابعاطالعاتی، بر

گرفتیموردبررسسیآل قرار آل. میسیازنظر را خاص الگوي هر برحسب، توان

بامرحلهسیآل.دراينپژوهشويژگیآغازدرمدلهاياينالگوتوصیفکردويژگی

ت مدل در يابی پیوند ويژگی اطالعاتی، نیاز مرحلهسیآلشخیص منابع با شناسايی

مدل ويژگیتورقدر ويژگیسیآلاطالعاتی، اطالعاتی، منابع در جستجو مرحله با را

رابامرحلهرويارويیبامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشد.سیآلتمايزيابیدرمدل

باتوجهبهاينکهمتغیرهايموجوددرتحقیق،درسطحسنجش،ترتیبیهستندبنابراين

 اين آزمون هاهیفرضبراي آزمون از پارامتربايد ويلکينا تکمیلی آزمون و فريدمن

کاکسونبرايمقايسهزوجیاستفادهنمود.

تأکیدفارسوبوشهريهااستانهیعلميها.طالبحوزهاولهیفرض يهارسانهبربا

طرنوينو اطالعاتیبررسقياز یاطالعاتيازهاینیمنابع پژوهشانجامجهتراخود

.دهندیمصیتشخ

اطالعاتیجهتتشخیصنیازهاي منابع روشبررسی از پاسخگويان نمره میانگین

32/3اطالعاتی ساير بیشاز آزمونفريدمنهستيهاروشاستکه نتايجحاصلاز .
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بیشترهاروشيسايرارتبهکهازمیانگین33/3ياينروشارتبهکهمیانگیندهدیمنشان

يتشخیصنیازاطالعاتیازطريقآزمونهاروشيارتبهومقايسهزوجیمیانگینهست

يروشبررسیمنابعاطالعاتیبامیانگینارتبهويلکاکسوننمايانگرآناستکهمیانگین

ارتبه اينروشداریمعناوتتفهاروشيساير و قرارازنظردارد اول رتبه در استفاده

3(بادرجهآزاديx2=84/282)آمدهدستبهايننتايجباتوجهبهمیزانخیدوردیگیم

طالبحوزهداریمعندرصد25درسطح ايننتیجهکه استانو هايفارسوهايعلمیه

استفاده خود اطالعاتی نیاز تشخیص در اطالعاتی منابع بررسی طريق از بیشتر بوشهر

نشانگرايننتايجاست.3جامعهآمارياست.جدولکلبهمیتعمقابل،کنندیم

ی تشخیص نیاز ها روشاولویت  ی تفاوت میانگین نمره پاسخگویان ازدار یمعنآزمون  .1جدول 

 اطالعاتی

تشخیصنیازاطالعاتیروش
میانگین

عددی

میانگین

یارتبه
4روش3روش2روش1روش

-12/11113/11113/1-32/333/3بررسیمنابعاطالعاتی3

2
مشورتبامتخصصین

موضوعیيامباحثه
324/23/2--1113/11113/1-

--48/1-33/2-43/325/343/2موقعیتبحرانقرارگرفتندر3

ازينوينوهارسانهبااستفادهازبوشهرفارسويهااستانيهاوم.طالبحوزهدهیفرض

راپژوهشيبراازیموردنیاطالعاتمنابع،یاجتماعيهاشبکهوهاتيمروروبساقيطر

.کنندیميیشناسا

ياجتماعیمرتبطهاشبکهوهاتيسامیانگینعددينمرهپاسخگويانازروشمرور

استکهبیشازمیانگینعدديساير3/8باموضوعپژوهشبرايشناسايیمنابعاطالعاتی

هاروش میانگین که داد نشان فريدمن آزمون از حاصل نتايج نمرهارتبهاست. ي

.هاستروشيسايرارتبهاستکهبیشازمیانگین22/3الذکرفوقپاسخگويانازروش

کهمیانگیندهدیميشناسايیمنابعاطالعاتینشانهاروشيارتبهمقايسهزوجیمیانگین
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ارتبه هاتيسايروشمرور میانگینهاشبکهو پژوهشبا موضوع ياجتماعیمرتبطبا

هايعلمیهننتیجهکهطالبحوزهبنابراين،اي؛داردداریمعنتفاوتهاروشيسايرارتبه

استان مرور طريق از بیشتر بوشهر فارسو هاتيساهاي باهاشبکهو مرتبط اجتماعی ي

می استفاده اطالعاتی منابع شناسايی پژوهشبراي موضوع جامعهکلبهمیتعمقابلکنند

نشانگرايننتايجاست.2آمارياست.جدول

ی شناسایی ها روشی بند تیاولوی تفاوت میانگین نمره پاسخگویان از دار یمعنآزمون  .9جدول 

 منابع اطالعاتی

شناساییمنابعاطالعاتیروش
میانگین

عددی

میانگین

یارتبه
5روش4روش3روش2روش1روش

3

يهاشبکهوهاتيسامرور

اجتماعیمرتبطباموضوع

پژوهش

3/822/3-111/1111/1111/1111/1

2

وهادهیچکاستفادهاز

يهاخالصهمقاالتويا

منابعالکترونیکی

21/312/32/4--1113/13/1111/1 

3
مرورفهرستمندرجات

هاکتابمجالتيا
18/344/213/3-18/3-48/1--111/1 

مسوهیفرض : از استفاده اهمیت به توجه هارسانهبا نوين، حوزهي هیعلميهاطالب

جستجورایمنابعاطالعاتیعلمیاطالعاتيهاگاهياستفادهازپابافارسوبوشهريهااستان

.کنندیم

ينمرهپاسخگويانازارتبهکهمیانگیندهدیمنتايجحاصلازآزمونفريدمننشان

از میانگین84/3ياطالعاتیعلمیهاگاهيپاروشاستفاده بیشاز يسايرارتبهاستکه

يارتبهايجحاصلازآزمونتکمیلیويلکاکسوننشاندادکهمیانگیناست.نتهاروش

از ازاستنادهايالکترونیکیرويهاگاهيپادوروشاستفاده ياطالعاتیعلمیواستفاده

پاسخگوياناستفادهازايندوروشازنظربنابراين؛ندارندداریمعنتفاوتباهمشبکهوب

 دارد. قرار اول اولويت ازآنپسدر ارتبهمیانگین از استفاده روش دو يهاگاهيپاي
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 اولیننامههينمااطالعاتی ارجاعات از پیگیري مختلفو موضوعات در نامه چکیده و

يندارندوداریمعنتفاوتباهم35/2و22/2يارتبهبامیانگینشودیميیکهپیداهامقاله

ياطالعاتیهاگاهيپابنابراينايننتیجهکهاستفادهاز؛گیرنددرگروهدوماهمیتقرارمی

دارند، قرار اولويتاول وبدر شبکه الکترونیکیروي استنادهاي از استفاده و علمی

نشانگرايننتايجاست.3جامعهآمارياست.جدولکلبهمیتعمقابل

جهت جستجوی منابع  مورداستفادهی ها روشی تفاوت میانگین اولویت دار یمعنآزمون  .5جدول 

 اطالعاتی

جستجویمنابعاطالعاتیروش
میانگین

عددی

میانگین

یارتبه
5روش4روش3روش2روش1روش

3
ياطالعاتیهاگاهيپااستفادهاز

علمی
5/384/3-24/1111/1111/1 111/1 

2

استفادهازاستنادهاي

الکترونیکیرويشبکه

اينترنت

85/38/313/3--111/1 111/1 111/1 

3

ياطالعاتیهاگاهيپااستفادهاز

وچکیدهنامهدرنامههينما

موضوعاتمختلف

22/228/28/8-3/8--35/1111/1

حوزهمچهارهیفرض طالب يهااستانهیعلميها: و ازقيطرازبوشهرفارس استفاده

.کنندیاستفادهمیمنابعاطالعاتازکتابايمقالهخالصهده،یچکمطالعهينوينوهارسانه

پاسخگويانبرايبیشترازطريقچکیده،خالصهمقالهيا8هايجدولبراساسداده

کنندیمکتابازمنابعاطالعاتیاستفاده ومیانگین58/2میانگینعدديآنکهيطوربه.

نشاندادکهمیانگیناست.نتیجهحاصلازآزمونتکمیلیويلکاکسون84/2يآنارتبه

هاتفاوتبودهوباآنهاروشيروشاستفادهچکیدهياخالصهکتاببیشازسايرارتبه

بنابراينايننتیجهکهطالبازچکیدهمقالهياخالصهکتاببرايرويارويی؛داردداریمعن

 ساير بیشاز اطالعاتی منابع هاروشبا کنندیماستفاده آماريکلبهمیتعمقابل، جامعه

.شودیمدیتائاستبنابرايناينفرضیهنیز
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ی رویارویی با ها روشی نمره پاسخگویان از ا رتبهی تفاوت میانگین دار یمعنآزمون  .0جدول 

 منابع اطالعاتی

رویاروییبامنابعاطالعاتیروش
میانگین

عددی

میانگین

یارتبه
3روش2روش1روش

3
چکیدهياخالصهمقالهيابامطالعه

کتاب
58/284/2-1113/11113/1 

 1113/1--2/23/23/5بااستفادهازفهرستمندرجات2

--1/3-82/382/38/33يدرونکتابهاهينمابااستفادهاز3

 یریگ جهینتبحث و 

 تحقیق اين در ابياطالعرفتار استانهاحوزهیطالبدر علمیه باي بوشهر فارسو هاي

تشخیصنیازاطالعاتی،شناسايیيها،براساسمتغیرهايروشينوينهارسانهاستفادهاز

رويارويیبا و منابعاطالعاتی، جستجودر مبنايمدلمنابعاطالعاتیمنابعاطالعاتی، بر

گرفتیموردبررسسیآل قرار آلازکهيیازآنجا. الگوسینظر هر می، توانيخاصرا

سیآل،دراينپژوهشويژگیآغازدرمدلهاياينالگوتوصیفکردبرحسبويژگی

شناسايیمنابع بامرحلهسیآلبامرحلهتشخیصنیازاطالعاتی،ويژگیپیونديابیدرمدل

مدل ويژگیتورقدر ويژگیسیآلاطالعاتی، اطالعاتی، منابع در جستجو مرحله با را

رابامرحلهرويارويیبامنابعاطالعاتیدرنظرگرفتهشد.سیآلتمايزيابیدرمدل

 استنتايج آن از پژوهشهمچنینحاکی پژوهشکه تشخیصنیازجهتجامعه

دهندهنقشويژهآمدهنشاندست.نتیجهبهکنندیاستفادهممنابعاطالعاتیازاطالعاتیخود

دهندهحساسیتواهمیتگزينشنشاناستوتشخیصنیازاطالعاتیمنابعاطالعاتیدر

ياکنندهنییتعنقشتوانندیمينوينهارسانه .استموردپژوهشدرجامعهمنابعاطالعاتی

درگاماولبامعرفیکهيطوربهايفاکنند.موردپژوهشدرتشخیصنیازاطالعاتیجامعه

درگامدومبابررسیمنابعاطالعاتیکمکبهسزايیبهکاربرنمايند.گفتنیاستاينو

يهاشبکهژهيوبهينوينهارسانهیازسايرموردبررسفرآيندبستگیبهمیزاناستفادهجامعه

 ساير و هارسانهاجتماعی جامعه اگر دارد. جمعی اينموردپژوهشي از شناختکافی
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مثبتوسازندهاينابزارنويندرراستايرفعنیازتأثیرازتوانندینمباشند،نداشتههارسانه

دومینعنوانانتخابشاخصمشورتبامتخصصینموضوعیبهاطالعاتیخودبهرهببرند.

(که3348جامعهموردپژوهش،باالگويسالجقه)تشخیصنیازاطالعاتیدرجهتروش

مهم از تماس یررسمیغ مجراي نيتريکی را اساتید همکاران مورداستفاده  و داخل با

م کشور از خارج متخصصینکندیبیان مشاوره اهمیت بیانگر امر اين است. همسو ،

بحران موقعیت در گرفتن قرار است. موضوعی نیازهاروشاز تشخیص در آخر ي

 طالب بهشدهانتخاباطالعاتی شاخص اين انتخاب است. بعديهاتياولوعنوان ي

الگويساراسويک)مورداستفاده با به3221، ابتدا اطالعاتدر از کاربران استفاده که )

،داندیمياطالعاتدرموقعیتخاصریکارگبهشناختوبعدازبهتفسیرهايیدررابطهبا

همسواست.

به آمدهدستنتايج استدادهلیوتحلهيتجزاز امر اين پژوهشبیانگر اين کههاي

مورد وبطالب مرور طريق از بیشتر موضوعهاتيسامطالعه با مرتبط يهاشبکهيا

موضوعدهندهاينشناسايیمیکنندهنشانبرايانجامپژوهشمنابعاطالعاتیرااجتماعی،

اينترنت از استفاده استکه همچنین اجتماعیهاشبکهو موردپژوهشي جامعه بین در

است يافته رواج از استفاده که است اين مبین امر اين جامعههارسانه. در نوين ي

ينوينآشنايیهارسانهاظهارداشتباتوانیمیدرجايگاهخوبیقرارداردوموردبررس

روشعنوانبهياجتماعیهاشبکهيااينترنتیمرتبطباموضوعيهاتيمرورسانسبیدارند.

(کهمیزاناستفادهاز3334اپژوهشتصويريقمصري)اطالعاتیباولدرشناسايیمنابع

.نتايجتحقیقحاضرباتحقیقهمسونیستراپايینيافتند،یاينترنتدرجامعهموردبررس

(،3322)داورپناه(،اعظمیو3323،رضوانیواسالمی)(3348شدهتوسطسالجقه)انجام

استفادهازشبکهجهانیاينترنتبهدلیلکهدرآن(2135(،دانکاسا)2131افتخاروحیاتی)

سرعت،سهولتاستفاده،دريافتاطالعاتروزآمدورايگانکاربردبیشتريدارد،همسو

(کهبه2133ومور)لئوهمچنینباتحقیقادونوان،فومله،گافیگان،برديزکا،شن،است.

وبهردگیريتجاربوددارنتأکیدياجتماعیجهتبازيابیاطالعاتهاشبکهاستفادهاز
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يهادهیاستفادهازچکهمسواست.پردازندیمياجتماعیهاشبکهرفتارکاربرانازطريق

خالصه يا الکترونیکیيهامقاالت روشعنوانبهمنابع نتیجهشدهانتخابدومین است.

)آمدهدستبه عبداللهی و زاده محقق تحقیق ا3342با وسیعی حجم به دستیابی با ز(

ياطالعاتیهاگاهيپا(کهاستفادهاز3323وتحقیقمهديان،شهبازيونیکنژاد)اطالعات

مطرحهاگاهيپااستناديو ولیباکنندیمياطالعاتیتماممتنرا نیست؛ دريکراستا ،

( سنگري و منصوريان 3328تحقیق از استفاده به کاربران تمايل که منابعهاخالصه( ي

منظوربه جستجو جهت زمان صرف از هستجلوگیري است. همسو فهرست، مرور

،دراولويتآخرطالبجهتشناسايیمنابعاطالعاتیقرارهامندرجاتمجالتياکتاب

دارد.

بیشترازطريقاستفادهازجامعهپژوهشکهدهدینشانمهمچنینتحقیقايننتايج

علمیاطالعاتیيهاگاهيپا استو از اينترنتمنابعاستفاده نادهايالکترونیکیرويشبکه

 را نشان.کنندیمجستجواطالعاتی امر موردبررساين جامعه بیشتر وابستگی بهیدهنده

گستردگیوروزآمدهایژگياينترنتبهخاطرو خاصآننظیرامکانجستجويآسان،

کهاينترنتتوسطبودناطالعاتاست.همچنیناستفادهازاستنادهايالکترونیکیرويشب

دهندهايناستکهاستفادهازتجربهسايرپژوهشگراندرجامعه،نشانیجامعهموردبررس

یازموردبررساستفادهجامعهدهندهنشانوبرخورداراستياژهيازاهمیتویموردبررس

باشدیمينوينهارسانه . با توسطتحقیقانجاميهاافتهينتايجتحقیقحاضر سادانکاشده

موتورها2135) از استفاده آن در که اولويتي( در قرارروحانیونکاوش، موردمطالعه

دارد،همسواست.

رويارويیباجهتجامعهپژوهشدادکهنشانهمچنیننتايجحاصلازاينتحقیق

.اينامرنشانگرپردازندیمنابعاطالعاتیبیشتربهمطالعهچکیدهوخالصهمقالهوکتابم

استکهطالببهچکیدهوخالصهمقالهوکتابدسترسیدارند.الزمبهذکراستاين

معن مورداستفاده روش سه بین تفاوت استداریکه با حاضر تحقیق نتايج پژوهش.

 چکیده از استفاده با ترتیب به منابع یابي(کهدرآنمکان3348شدهتوسطسالجقه)انجام
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الکترونیکی، به هامقاله  چاپی،يهادهیچک موضوع، با مرتبط اينترنتی يهاتياس شکل

هااست،کتابخانه در موجود يهاتورقمجله هاوکتاب و هامجله مندرجات فهرست مرور

 دارد. )مغايرت سنگري و منصوريان مقاله با و3328همچنین، وقت کاهش بر که )

همسواست.،کنندیمتأکیديیدرزمانجستجودرمنابعاطالعاتیجوصرفه

کهاولینآنیازگذشتهتاکنونابياطالعباموضوعرفتارشدهانجاميهاپژوهشدر

)بیگدلی،شاهینی،شاهکرمیوچالیک،3358ودرسالدرخارجازکشور3284بهسال

درداخلکشور3328 شدهانجام( وهراندپرداختهبهموضوعاتمختلفهرکداماست،

و ابزارها استفادهموردنظريگوناگونیبرايدستیابیبهاطالعاتهامهارتيکاز خود

سیفی3323زنديان، و نژاد صمیمی ؛3321پروينی، و ديزجی )جاللیاندکرده  و ملکی ؛

شايداينامربهدلیلماهیت3322 عگبهی، ی)برزين،ابياطالعيبودنرفتارارشتهانیم(.

برخی3325 در البته است. مواقعازجهشبیشتريهاسال( ساير اينمطالعاتنسبتبه ،

 Eftekhar, 2018)اندبودهبرخوردار که است اين اهمیت حائز نکته نظامباوجود(.

شدهاست.تریتخصصينوين،اينرفتارنیزبهنوعخودهارسانهآموزشیجديدوورود

يقبلیمغايرتدارد.هاشپژوهيهاافتهيجديدتربعضیمواقعبايهاپژوهشکهيطوربه

 کیانیخوزستانی، ؛3343يگذشتهنبوداطالعاتومنابعکافی)ملکیان،هاپژوهشدرمثالً

طاهرزاده3321 علیشاه، نصیرنژاد و روحانی فامیل  ؛3321 بیگدلی، رجبی، موسويان، ؛

 ی،ديزج جاللی يجستجو)پروينی،هاوهیش(وعدمآشنايیبا3323ومنصوريان، فرهادي

ازمشکالتموجوددررفتار3342 نظامآموزشیکهیدرصورتدانستندیمیابياطالع(را

 يعلمیهموجبمرتبطبودناطالعاتبازيابیهاحوزهينويندرهارسانهجديدوورود

 اطالعات با موردنظرشده 3323)افتخار، سالمی، و افتخار و3328؛ فتاحی اعظمی، ؛

افراددرتشخیصنیازاطالعاتی)نیککار،حیاتیوتيدرنها(شدهاستو3325پريرخ،

 تحقیقصالحیامیريو3325فارسی، با اينتحقیق، نتیجه لذا موفقخواهندبود. خود )

(کهفناورياطالعات3328بهانی)(وروز3328(،مردانیومواليی)3341حیدريزاده)

يیدرهزينهجوصرفهوآنراموجبانددانستهعاملتوسعهعلمیوآموزشینيترمهمرا
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پژوهش افزايشکیفیتآموزشو همچنین وقتو دانندیمو محصوالتتواندیمکه

 يآموزشیراباجامعههماهنگکند،همسواست.هانظام

و3338نظامآموزشیجديددرسالسیتأسالهاشارهشد،کهدرمقدمهمقطورهمان

يعلمیهايجادکردهاحوزهينويناطالعاتیبهحوزهعلمیهتحوالتیرادرهايفناورورود

نظر به تحوالتجادشدهياتحوالترسدیمکه با همگام يارتباطیفرديدرهامهارت،

ينوينباطالب،هارسانهوزشیجديدوطلبهواستادنبودهاست.ناهماهنگیمیاننظامآم

هاحوزهيهاطلبه با را دهايتهديعلمیه بعضیهافرصتو در استکه کرده يیروبرو

موقعیتبحران گرفتنطالبدر موجبقرار تهديدها مواقع موجبکسبهافرصتو

اساسيهامهارت بر شد. اينپژوهششدهارائهيهاافتهيپژوهشیخواهد يهامؤلفهدر

اظهارداشتاگرنظامآموزشیتوانیمموقعیتبحرانطالبدريکاولويتهستند.لذا

 بیشتردرموقعیتبحراناگونهبهينوينهارسانهيریکارگبهبا يعملکندکهطالبرا

هارابهرفعبحرانقراردهدودرحینآن،بامشارکتدادنوبهچالشکشیدنطالب،آن

مايد،کمکبهسزايیدررويارويیبامشکالتومسائلاحتمالیدرتشخیصنیازترغیبن

موقعیتبحرانروبروشودیمیکرد.بهچالشکشیدنطالبموجبرسانکمکاطالعاتی

رادرشرايطبعديباموفقیتدرشناسايی،جستجو،دسترسی،انتخاب،ودررويارويیبا

یکرد.رسانکمکهانیازهاياطالعاتیآننیتأمیمديريتکردهودرخوببهمنابع،
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 منابع

( محمدرضا داورپناه، محمد؛ »3322اعظمی، بررسینیازاطالعاتیورفتاراطالع(. يابیدرايران:

.دورهیپزشکیکرمانرساناطالعمجلهدانشکدهمديريتو«.شدهانجاممتونومطالعات

.3،شماره3

 فتاحی، محمد؛ )اهللرحمتاعظمی، مهري پريرخ، »3325؛ در(. آن کاربرد و معنابخشی نظريه

 کاربر رابط محیط در کاربران جويی اطالع رفتار از اطالعاتیهاگاهيپاپشتیبانی «.ي

پژوهشنامهکتابداريوينظريوکاربرديدرعلماطالعاتودانششناسی)هاپژوهش
.3،شماره1(،دورهیپیشینرساناطالع

يابیدانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهآزاداسالمیبررسیرفتاراطالع(.332ار،زهره)افتخ
شیراز پايانواحد آزادارشدیکارشناسنامه. دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم

اسالمیواحدعلوموتحقیقاتکرمان.

( مريم سالمی، زهره؛ 3328افتخار، اطالعاطالع(. رفتار يابی: همايشملیرخطیغيابی اولین ی.
ارتباطات،مردموجامعه،دانشگاهآزاداسالمیواحداهواز.اطالعات،

( ثريا ضیايی، زهره، »3325افتخار، اطالع(. ذهنیرفتار فرايند اطالعاتی: مديريتمنابع و يابی

يعلمیههاحوزهانتخابموضوعوتشخیصنیازاطالعاتی)مطالعهمورديطالبسطحسه

 تحصیلی سال شیراز شهر («3328–3323خواهران مديريت، و پردازش پژوهشنامه
 .8ره،شما33دورهاطالعات،

يجرياناصلیهارسانهمردم،(.»3323باستانی،سوسن؛خانیکی،هادي؛ارکانزادهيزدي،سعید)

 مصرف هارسانهو مشارکت و رضايت اعتماد، مصرف، پیمايش نوين؛ يارسانهي

.38،شماره8،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.شهروندانتهرانی

( زهرا چالیک، نرگس؛ کرمی، شاه شبنم؛ شاهینی، زاهد؛ »3328بیگدلی، اطالع(. يابیفرآيند

دانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهشهیدچمرانونحوهاستفادهآنانازمنابعاطالعاتی

.2،شماره2،دورهتعاملانسانواطالعات«.الکترونیکی،چاپیوانسانی

ديز جاللی زهره؛ )پروينی، علی »3342جی، اطالع(. رفتاررفتار بررسی جهانی: وب و يابی

محیطوباطالع رازيدر تحصیالتتکمیلیدانشگاه يابیدانشجويان دانش«. فصلنامه

.33،شماره3(،دورهیوفناورياطالعاترساناطالععلومکتابداريوشناسی)
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يهاپژوهشاعضاءهیئتعلمیسازمانيابیبررسیرفتاراطالع(.3334تصويريقمصري،فاطمه)
کتابداريارشدیکارشناسنامهانيپا.علمیوصنعتیايرانوچگونگیتأثیراينترنتبرآن

 ی،دانشگاهشیراز.رساناطالعو

( زهره پروينی، علی، ديزجی، »3321جاللی اطالع(. دانشجويانالگوي براي مناسب يابی

يهاکتابخانهیورساناطالعفصلنامهتحقیقات«.تحصیالتتکمیلیدانشگاهرازيدروب
 .3،شماره33،دورهعمومی

صفحهتأثیر،سايبرديپلماسیدولتآمريکا(.»3323؛موحديان،احسان)اهللروححاجزرگرباشی،

ايرانیفیس کاربران نگرش در آمريکا خارجه امور وزارت بوک مطالعات«. فصلنامه
.35،شماره8،دورهينوينهارسانه

ـیفصلنامهعلم«.مواجههباآنیهاوچگونگارزشیسيدگرد».(3323)رصالحیمی،جبلینیحس
 .8،شماره5،دورهیاسالمومطالعاتاجتماعیپژوهش

سبکزندگیموبیتالدرجامعهدانشجويی؛(.»3323ذکايی،محمدسعید؛نزاکتیرضاپور،فرزانه)

 دانشجويان زيسته تجربه شريفهادانشگاهفهم صنعتی و طباطبائی عالمه ي فصلنامه«.
.31،شماره8،دورهينوينهارسانهمطالعات

داودی،سجاسیمیرح )انيمحمد؛ جعفر انتق»(.3323، دریسبکزندگيهامؤلفهيادمطالعه

اسالم8)مزیسياانهيرايباز منظر از )» علم. پژوهشیفصلنامه مطالعاتیـ و اسالم
 .8،شماره5دورهی،اجتماع

( عباس اسالمی، محمدرضا؛ »3323رضوانی، دانشکده(. دانشجويان اطالعاتی نیازهاي بررسی

،دورهفصلنامهدانششناسی«.ايننیازهانیتأمجغرافیادانشگاهتهرانونقشکتابخانهدر

.5،شماره31

( معصومه 3328روزبهانی، .) کاربردهاهارسانهسواد و مفاهیم مجموعهياجتماعی:  يهامقاله .

دانش و اطالعات علم دانشجويی علمی يهاانجمن اتحاديه همايشسراسري هشتمین

شناسیايران)ادکا(،تهران:نشرکتابدار.

يابی:مطالعهموردييابیمنتجازبررسیرفتارهاياطالعارائهالگوياطالع(.3348مژده)سالجقه،
 علمئتیهاعضاي هادانشکدهی پزشکی کشورهادانشگاهي پزشکی علوم ي نامهانيپا.

ی،دانشگاهشیراز.رساناطالعدکتريکتابداريو
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( يونس شکرخواه، افسانه؛ مظفري، محمد؛ فر، سلطانی مريم؛ »3325سلیمی، جايگاه(.

ونگارروزنامهديتاژورنالیسمدر بررسیآرا ونگارانروزنامهيهادگاهيديامروزجهان؛

.4،شماره2،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.متخصصان

 عگبهی، معصومه؛ ملکی، »3322)نیعبدالحسسیفی اطالع(. رفتار مطالعهمقايسه اينترنتی: يابی

توسعهآموزش«.مورديدانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهآزاداسالمیواحددزفول
.8.دورهشاپوريجند

رضاصالحیامیري، )حیدريزاده؛ الهه نظاميآورنقشفن».(3341، ارتباطاتدر اطالعاتو

.35،دورهپژوهشنامه،«پژوهشکدهتحقیقاتاستراتژيکآموزشیوتوسعهفرهنگی،

( فاطمه زنديان، مجید؛ نژاد، »3323صمیمی اطالع(. مهارت تطبیقی دانشجويانمقايسه يابی

کشاورزي پرديس و مدرس تربیت دانشگاه کشاورزي دانشکده تکمیلی تحصیالت

 .2،شماره81،دورهگاهییدانشرساناطالعفصلنامهتحقیقاتکتابداريو«.دانشگاهتهران

يفرهنگیومذهبیايرانهاگاهيپاتحلیلشبکهابرپیوند(.»3321طالبیان،حامد؛خانیکی،هادي)

.33،شماره3،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.درفضايمجازي

زاهد) بیگدلی، رجبی،غالمرضا؛ »3321طاهرزادهموسويان،صديقه؛ مؤثربررسینقشعوامل(.

مطالعه اطالعاتیآنان: رفتار بینخودکارآمديو رابطه و اطالعاتیدانشجويان رفتار بر

،34،دورهمجلهمطالعاتکتابداريوعلماطالعات«.بهبهاناءیاالنبخاتممورديدانشگاه

 .4شماره

( وحید عقیلی، محمدرضا؛ رسولی، علی؛ دالور، مريم؛ »3323طاهريان، از(. استفاده رابطه

شخصیتیدرهايويژگیياجتماعیباهوششناختی،هوشهیجانی،خالقیتوهاشبکه

.35،شماره8،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.کاربران

مهديکا اسکروچی، رقیه فريد، وحسنابوالحسنی)عباديفردآذر، »3342هويی، جستجوي(.

اورژانس طب در پزشکی دانشجويان اطالعاتی «منابع علوم، در آموزش ايرانی مجله
.3،شماره31دورهپزشکی،

( حسینعلی افخمی، محمد؛ اتابک، فريد؛ »3323عزيزي، هايباز(. زنان؛اانهيراي بازنمايی و ي

.38،شماره8،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.تحلیلشناختیمجموعهبازيالسا
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محمدمهدي) فرجیان، طاهر؛ روشندلاربطانی، وحید؛ »3323عقیلی، ياجتماعیهاشبکهنقش(.

يهارسانهفصلنامهمطالعات«.يسنتیهارسانههابرنقشآنتأثیردرانتخاباتدرايرانو
.33،شماره8دورهنوين،

 )اهللنعمتفاضلی، اله حجت عباسی، محمد؛ فر، سلطانی »3321؛ کارکردهايهاتيمز(. و

برايهاشبکه داعشازهاگروهياجتماعی گروه استفاده موردي: )مطالعه تروريستی ي

.32،شماره3،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات«.بوک(توئیتروفیس

( رامین نیا، شمسايی محمدمهدي؛ »3321فرقانی، ت(. هارسانهعامل و ينوينهايفناوريجمعی

فضايمجازي( مقاومتیملیدر ارتباطی)بازنمايیاقتصاد مطالعات«. يهارسانهفصلنامه
 .31،شماره3دورهنوين،

( ربابه مهاجري، محمدمهدي؛ »3323فرقانی، .) از استفاده میزان بین اجتماعیهاشبکهرابطه ي

جوانان سبکزندگی در تغییر و مجازي مطالعات«. نوينهارسانهفصلنامه ي دوره ،8،

.33شماره

( يزدان منصوريان، سلیمان؛ »3323فرهادي، اطالع(. تکمیلیرفتار تحصیالت دانشجويان يابی

.3،شماره22،دورهماهنامهارتباطعلمی،«دانشگاهخوارزمی:مطالعهکیفیوموردي

.ترجمهفیروزهيابیيرفتاراطالعهاهينظر(.3343فیشر،کرناي.؛اردلز،ساندا؛کچنی،لینمک)

ی،غالمحیدري،لیالمکتبیفرد؛ويراستهدکترنيالعابدنيززارعفراشبندي،محسنحاجی

زاهدبیگدلی،تهران:نشرکتابدار.

 فامیلروحانی، »3321ژادعلیشاه،رقیه)؛نصیرناکبریعلکیانیخوزستانی،حسن؛ نقشکتابخانه(.

 در شبستر واحد اسالمی آزاد تحصیالتنیتأمدانشگاه دانشجويان اطالعاتی نیازهاي

.3،شماره2،دورهماهنامهارتباطعلمی،«تکمیلیايندانشگاه

 زاده، »3342)محمدصادقمحقق اينترنت(. مرکز علمی هیئت عضو مشترکین نظرات بررسی

،«دانشگاهعلومپزشکیشیرازازامکاناتمرکزوتأثیرآنبرکارهايپژوهشیايناعضاء

 .2و3،شماره34،دورهیرساناطالععلوم

.قم:مرکزنشرهاجر.درسنامهتاريختشیع(.3323محرمی،غالمحسین)
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بازمهندسیفرايندمديريتدرمدارسهوشمندايران»(.3328؛مواليی،منیژه)مردانی،محمدرضا

،شماره3،دورهمديريتفناورياطالعات،«باتأکیدبرنقشفناورياطالعاتوارتباطات

8.

( فرشته »3343ملکیان، .) تکمیلی تحصیالت دانشجويان اطالعاتی نیازهاي يهادانشکدهمطالعه

بیعیدانشگاهتهرانومیزانبرآوردشدنايننیازهاازطريقکتابخانهکشاورزيومنابعط

.8،شماره32،دورهفصلنامهکتاب،«يفوقهادانشکده

،تهران:سازمانمطالعهوروشتحقیقدرعلماطالعاتودانششناسی(.3323منصوريان،يزدان)

وسعهعلومانسانی.)سمت(،مرکزتحقیقوتهادانشگاهتدوينکتبعلومانسانی

ي )زدانمنصوريان، محمود سنگري، »3328؛ تحصیالت(. دانشجويان جويی اطالع رفتار بررسی

،شماره2،دورهتعاملانسانواطالعات،«نامهانيپاتکمیلیدانشگاهخوارزمیدرتدوين

2.

( مژگان نژاد، نیک شهرام؛ شهبازي، محمدجعفر؛ »3323مهديان، .) میزان يهامهارتبررسی

عنوانيکیازابعاديديجیتالبههاکتابخانهياطالعاتیالکترونیکیوهاگاهيپااستفادهاز

فصلنامهدانششناسی)علومکتابداري«.سواداطالعاتیدردانشجويانتحصیالتتکمیلی
 .33،شماره5دورهیوفناورياطالعات(.رساناطالعو

خالديان محمد؛ طالشی، )مهديزاده مهراوه فردوسی، اقبال؛ ،3321« اجتماعیافزارنرمنقش(.

«.دهندگانيرأدرتبلیغاتدوازدهمیندورهانتخاباترياستجمهوريازمنظر«تلگرام»

 .31،شماره3،دورهينوينهارسانهفصلنامهمطالعات

يويدئويیهايبازمطالعهابعادنظارتوالدينبرمصرف(.»3321مهرابی،مقداد؛دهقان،علیرضا)

 نظام ايجاد ضرورت و يبندرتبهفرزندان .» مطالعات هارسانهفصلنامه دوره نوين، ،3ي

 .2شماره

( حمزه 3331نورمحمدي، .) اطالعرفتارهامطالعه مهندسیي تحقیقاتو مرکز متخصصان يابی
فنی. و علمی اطالعات کسب در سازندگی جهاد ارشدیکارشناسنامهانيپاوزارت

 ی،دانشگاهتربیتمدرس.رساناطالعکتابداريو

يابیازديدگاهاعضايبررسیموانعاطالع(.»3325ی،زهیر؛فارسی،اعظم)اتیحنیککار،ملیحه؛

دروينعلمئتیه معنابخشی نظريه بسط اساس بر شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ی
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کاري( «)نظريه اهاپژوهش، علم در کاربردي و نظري شناسیي دانش و طالعات
 .2،شماره1دورهیپیشین(،رساناطالع)پژوهشنامهکتابداريو

( حسین علی نورافروز، رضا؛ »3343واعظی، اطالع(. رفتار مورديمقايسه مطالعه اينترنتی: يابی

عالمهطباطبايی مديريتوحسابداريدانشگاه «دانشکده علوممديريتايران، دوره ،3،

.33شماره
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