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چکیده
ی در ابی اطالعبر  رگذاریتأثی اطالعاتی ها یفناوروزشی جدید و ورود این مقاله واکاوی نظام آمهدف 

ی و روش اجرای آن پیمایشی بوده و از رویکرد تحلیلی دبرکاری علمیه است. نوع پژوهش ها حوزه

ابزار توسط متخصصان  روایی صوریپرسشنامه است و  ها دادهشده است. شیوه گردآوری   استفاده

شد. جامعۀ آماری این مقاله  ضریب آلفای کرنباخ برای تأیید پایایی استفادهاز  همچنین تأیید گردید؛

های فارس و بوشهر جامعۀ  نفر در استان 313گیری تعیین شد و در مجموع  با استفاده از نمونه

ها  تجزیه تحلیل داده منظور بههای آماری توصیفی و استنباطی  پژوهش را تشکیل دادند. روش

شده است. در این بخش ضریب همبستگی اسپیرمن،   استفاده SPSSآماری  افزار منرو از  کاررفته به

 های پژوهش حاکی از آن است که استفاده های فریدمن و کورسکال والیس به کار رفت. یافته آزمون

 های کالس در شرکت ،(48/4) میانگین با چاپی های کتاب انتخاب ،(66/3)با میانگین  کتابخانه از

 جهت ترتیب به ،(05/2) میانگین با پژوهش انجام ،(18/2) میانگین با آموزشی های اهکارگ یا درس

جامعۀ پژوهش  توسط پژوهشی، های مهارت کسب و بحران موقعیت با رویارویی انتخاب، دسترسی،

 جامعه یابی اطالع رفتار میان که است آن از حاکی این پژوهش نتایج .دارند قرار نخست اولویت در

 مثبت رابطه پژوهشی های مهارت با و دار معنی منفی رابطه بحران با مواجه موقعیت اب پژوهش،

 .دارد وجود دار معنی

 فارس، استان علمیه، های حوزه یابی، اطالع اطالعاتی، های فناوری آموزشی، نظام :واژگان کلیدی

 .بوشهر استان

طالب حوزه  یابیاطالع  ندیفرآ یواکاو»نامه دکتری با عنوان  های پایان . مقاله حاضر مستخرج از بخشی از یافته1

با ارائه  یاطالعات یها یو فناور دیدج یفارس و بوشهر در عصر نظام آموزش یخواهران استان ها هیعلم یها

 است.« راهکار
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 مقدمه  
ی بوده، لذا مباحث علمی بیشتر در ی متمادی فاقد ساختار منسجمها سالآموزش امورات دینی 

ی برای دستیابی به جایگاه ا عدهدر برخی اعصار،  که یطور بهاست.  گرفته یممعرض تحریف قرار 

احادیث زده و روایات  لیوأتی خود، دست به جعل و سو بهاجتماعی میان مردم و جذب آنان 

 یها  سال ینید علومآموزش  (.124: 1393)محرمی،  کردند یمائمه )ع( را به سود خود تفسیر 

قرارگرفته  فیدر معرض تحر شتریب ی دینیمباحث علم و بود یفاقد ساختار منسجم یمتماد

مردم و  انیم یاجتماع گاهیبه جا یابی دست یبرا یا ، عدهاز دوران یدر برخ که یطور است. به

 ریسود خود تفسرا به  های امامان یتزده و روا ثیخود، دست به جعل احاد یسو جذب آنان به

 (.124: 1393 ،یاند )محرم کرده

محور بودن و  المللی؛ استاد اردهای بیندناستافقدان نظام آموزشی جامع، روزآمد و مطابق با 

محور بودن فرآیند  ی، مکان و زمانمدون آموزش  فردگرایی در نظام آموزشی، نداشتن برنامۀ

بودن آموزش به حضور فیزیکی استادان  عدم وجود فضای آموزشی استاندارد، محدود یادگیری،

و فراگیران، فقدان محتوا و منابع آموزشی، نبود نظام جامع ارزشیابی فراگیران و نیز عدم تدوین 

و مشکالت  مسائلارزیابی کمّی و کیفی عملکرد استادان از  منظور بهمناسبی  سازوکارو اجرای 

های اوّلیه حاکی از آن است که  بود. بررسی گذشته دراصلی و عمدۀ آموزش علوم دینی 

های اطالعاتی نوین، کمک  ی نظام آموزشی جدید و همچنین استفاده از فناوریریکارگ به

 نماید. مذکور می مسائلشایانی به از بین بردن موارد و 

ی علمیه ها حوزهپس از پیروزی انقالب اسالمی، الزم بود برنامۀ نوینی در نظام آموزشی 

های علمیه، تشکیل شد. تدوین و اجرای  عالی حوزه شورای 1374، در سال رو نیازاتدوین گردد. 

ی اطالعاتی نوین از سوی دیگر، موجب ها یفناورو استفاده از  سو کبرنامه آموزشی جدید از ی

های ارزیابی  ها، منابع آموزشی، روش ها، طرح درس های اساسی گردید. تدوین سرفصل دگرگونی

محور بودن  مسئلهشجویان و استادان که حاصل تفکر و خرد جمعی است؛ کمّی و کیفی نوین دان

های  ی فناوریریکارگ بهی آموزشی جدید مبتنی بر ها روشآموزش و یادگیری؛ استفاده از 

های آموزشی و یادگیری به مکان و زمان، در سایۀ وجود  اطالعاتی؛ عدم محدودیت برنامه

های  های آموزشی، منابع و شیوه پذیری در روش طافهای نوین اطالعاتی؛ تنوع و انع فناوری

رسد  نظر می های صحیح رویارویی با موقعیت بحران و بسیاری از موارد دیگر؛ به ارزیابی، شیوه

که در  پژوهش حاضر  مسئلههای اطالعاتی جدید است. در ادامه،  ثمرۀ نظام آموزشی و فناوری

ها و  که همراه با چالش جدید آموزشی یابی فراگیران در محیط خصوص رفتارهای اطالع

 گردد. های فراوان است، تبیین می فرصت
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 طرح مسئله
 یها یو ورود و استفاده از فناور دیجد یکه حاصل نظام آموزش جادشدهیا یها یدگرگون

متنوع  یو استفاده از منابع اطالعات یریادگیآموزش،  ندیها را در فرآ است؛ طلبه یاطالعات

با  یاطالعات یها گاهیوب و پا یریکارگ به نیو همچن یعلم یاجتماع یها کهشب ،یکیالکترون

های گوناگون در  با توجه به تنوع و تعدد منابع اطالعاتی به زبان رو کرده است. روبه یمسائل

و  تیفیباکها در انتخاب منابع اطالعاتی درست، مرتبط،  های اطالعاتی؛ طلبه محیط وب و پایگاه

هستند. این امر، موجب سردرگمی و اتالف وقت آنان در امر  رو روبههایی  روزآمد با چالش

ی از اوقات آنها را در موقعیت بحران قرار داده است. عدم وجود ا در پارهیادگیری شده و 

های الزم در جستجو، انتخاب و دستیابی به منابع اطالعاتی الکترونیکی و فقدان  مهارت

(. به نظر 1395هایی شده است )افتخار و ضیایی،  بروز چالشهای سواد اطالعاتی موجب  مهارت

آمده در  به وجودها همگام و همراه با تغییرهای  یابی طلبه رسد رفتارهای اطالعاتی و اطالع می

، رفتارهای گرید انیب بههای اطالعاتی؛ تغییر نکرده و  نظام آموزشی و ورود و استفاده از فناوری

 شمار بهی جدی ا مسئلهسب با وضعیت فعلی نیست و این موضوع، یابی فراگیران متنا اطالع

ۀ پژوهش حاضر بررسی تأثیرهای نظام آموزش مسئلبنابراین  ،ستآید که نیازمند پژوهش ا می

هاست. در ادامۀ این  های نوین اطالعاتی بر رفتارهای اطالعاتی طلبه جدید و همچنین فناوری

 گردد. می مقاله، ضرورت انجام پژوهش حاضر تبیین

 ضرورت و اهمیت پژوهش
ی نظام آموزشی جدید و همچنین ورود ریکارگ بهرسد، تغییرها و تأثیرهای حاصل از  به نظر می 

ی استادان و نیب جهانهای علمیه، موجب شده  ی اطالعاتی نوین به حوزهها یفناورکارگیری  و به

های اجتماعی علمی  ها و شبکه نجمنها به دلیل برخورد با منابع اطالعاتی و نیز جوامع، ا طلبه

مختلف، با تغییرهایی همراه گردد. آنها دیگر خود را در فضایی بسته و مصون احساس نکرده و 

در ارتباط و در معرض اظهارنظر و نقد دیگران هستند. استفاده از منابع اطالعاتی در بستر وب و 

اطی گوناگون و مجازی؛ موجب های ارتب از کانال ازیموردنهمچنین دستیابی به اطالعات 

که الزمۀ   ی داشتن تفکر انتقادی و خالقسو بهیابی شده و ذهن آنان را  مسئلهکاوی و  مسئله

 یابی رفتار اطالع ینوع که به  رهاییتغ نیا ۀهم دهد. ، سوق می محیط اطالعاتی جدید است

 یقبل تیماندن در وضع به گریآنان د شود، یموجب م دهد، یخود قرار م ریها را تحت تأث طلبه

 خود کوشا باشند. یابی اطالع یها مهارت یخودبسنده نکرده و نسبت به ارتقا یسواد اطالعات

در باال، همگی ضرورت مطالعه تأثیرهای نظام آموزشی نوین و همچنین استفاده  ذکرشدهموارد 
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 شیازپ شیبی علمیه ها های حوزه یابی طلب های نوین اطالعاتی را در رفتارهای اطالع از فناوری

 سازد. آشکار می

و استادان علم  صاحبنظرانافزاید، دیدگاه  مورد دیگری که بر اهمیت این پژوهش می

ای که در  شناسی است. آنها بر این باورند که با توجه به تغییرهای گسترده دانشاطالعات و 

ها در  وذ این فناوریهای اطالعاتی نوین در بستر جامعه پدید آمده و ضریب نف قلمرو فناوری

پذیر بودن رفتارهای کاربران اطالعات؛  اقشار مختلف جامعه و همچنین سیال بودن و انعطاف

 ریناپذ اجتنابفراگیران علوم مختلف(،  ژهیو بهیابی طبقات مختلف جامعه ) مطالعه رفتار اطالع

و مدیریت  پردازش پژوهشنامه»( در یادداشت سردبیر 1390است. در این راستا، فتاحی )
 یریادگیو  یسواد اطالعات ،یابی چون اطالع ییها لمرو موضوعبر این باور است که ق «اطالعات

 نیدر ا یپژوهش یها افتهیبه پژوهش و نشر  ازیهمچنان باز و گسترده است و ن یکیالکترون

های  پژوهش تیاهم او همچنین در خصوص ضرورت و .شود یقلمرو، همچنان احساس م

علم اطالعات و  ۀتنها به حوز ،قلمرو نیمرتبط با ا یها نهیکه زم افزاید می یابی اطالع

که همواره به اطالعات و  یو کاربرد ینظر یقلمروها ۀبلکه به هم نبوده،محدود  شناسی دانش

ی ابی اطالع ۀنیآنها درزم انیمتصد یها ییها و توانا مهارت دیو با ؛ مرتبط استدارند ازیدانش ن

 .ابدیتوسعه 

 های پژوهش دف اصلی و فرضیهه

ی ها یفناور استفاده و دیجد یورود نظام آموزش هدف اصلی این پژوهش، مطالعۀ تأثیرهای

نیل به هدف اصلی  منظور بهاست.  هیعلم یها حوزه های طلبه یابی اطالع رفتار بر یاطالعات نوین

. با توجه به اند تهقرارگرفها مورد آزمون  که در بخش یافته شده نیتدو  پژوهش شش فرضیه

از تکرار جامعۀ  رو نیازاهای فارس و بوشهر است؛  های استان اینکه جامعۀ پژوهش حاضر، طلبه

 ها خودداری شده است. پژوهش در فرضیه

ی اطالعاتی به منابع اطالعاتی دسترسی ها گاهیپاجامعۀ پژوهش از طریق  فرضیۀ نخست:

 .کنند یمپیدا 

 .کنند یمطریق مقالۀ الکترونیکی، منابع آموزشی را انتخاب از پژوهش  ۀجامع: فرضیۀ دوم

هایی که استاد در کالس  : جامعۀ پژوهش هنگام عدم پاسخگویی به پرسشفرضیۀ سوم

 .شوند یم رو روبه، با موقعیت بحران پرسد یمدرس 

ی هنگام آموزش در کالس درس یا کارگاه آموزشی، ها حوزه: جامعۀ پژوهش فرضیۀ چهارم

 .آورند یمدست  ی پژوهشی بهها تیفعالی الزم را جهت انجام اه مهارت
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آنها  شدن مواجهی جامعۀ پژوهش )و مراحل آن( و میزان ابی اطالع: بین رفتار فرضیۀ پنجم

 با موقعیت بحران رابطه وجود دارد.

ی ها مهارتو کسب جامعۀ پژوهش  ی )و مراحل آن(ابی اطالعبین رفتار  فرضیۀ ششم:

 وجود دارد. دار یمعنپژوهشی رابطۀ 

 پژوهش های پیشینهچارچوب نظری و مرور  
این  رشد مقاالت در ی از روند روبهابی اطالعی رفتار ا رشته انیم( با اشاره به ماهیت 1395) نیبرز

ی دانست. در همین راستا ابی اطالعۀ اهمیت قلمرو رفتار دهند نشانقلمرو خبر داد و این امر را 

Eftekhar (2017)أ منش، به ترسیم 1مأخذی سال انتشار سنج فیطاستفاده از رویکرد نوین  ، با

ی پرداخت و نشان داد که این قلمرو در قرن نوزدهم شاهد چهار ابی اطالعتاریخی قلمرو رفتار 

 2000 و 1998 ،1993 ،1989 های سال در ترتیب ها به جهش مهم بوده است. این جهش

 است. داده یرو

یابی، حاکی از آن است که پژوهشگران  در قلمرو رفتار اطالع شده جاماننگاهی به مطالعات 

 (، انجام1378انجام کارهای پژوهشی )تصویری قمصری،  جمله ازمختلف از منظرهای متنوعی 

ۀ جهانی شنب(، استفاده از 1392 میاندشتی، زمانی و معمارباشی ؛1390 آموزشی )قوام، کارهای

؛ اعظمی و 1391 اسالمی، و ی نوین )رضوانیها یفناوری ریکارگ بهاینترنت، موتور کاوش و 

؛ نعیمی و 1395(، استفاده از منابع الکترونیکی )افتخار و ضیایی، 1392داورپناه، 

 منابع مستمر گسترش باوجود(، اهمیت و جایگاه مهم منابع چاپی 1395محمداسماعیل، 

اینترنتی  های سایتمرور (، 1389 ی،ابوالحسن و کاهویی آذر، اسکروچی، فرد الکترونیکی )عبادی

 اند. یابی پرداخته ( به بررسی رفتار اطالعEftekhar & Hayati, 2016) مرتبط با موضوع

یابی به مشکالت موجود اشاره  های اطالع های باال، برخی از پژوهش افزون بر پژوهش

 بودن موجود به توان یمدانشجویان،  یابی اطالع رفتار در اشاره مورد مشکالت ازجملهاند.  داشته

 علیشاه، نصیرنژاد و روحانی فامیل کیانی خوزستانی، ؛1387کتابخانه )ملکیان، در اطالعاتی منابع

 نییپا سرعت (،1393و منصوریان،  فرهادی ؛1390 بیگدلی، رجبی، موسویان، ؛ طاهرزاده1390

 منصوریان، و ه )فرهادیدانشگا از طرف الکترونیکی یها گاهیپا و مجالت اشتراك قطع و اینترنت

 جاللی )پروینی، های پژوهش روش و اطالعات جستجوی یها وهیش آشنایی با (، عدم1393

 تخصصی منابع آشنایی با عدم (،1390 بیگدلی، و موسویان، رجبی طاهرزاده ؛1389 دیزجی،

 اربردو ک درك علمی، اطالعات یها گاهیپا از استفاده یها مهارتفقدان  (،1390)قوام،  موجود

                                                           
1 - reference publication year spectroscopy (RPYS) 
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 اطالعاتی یها گاهیپا استنادی، ی اطالعاتیها گاهیپا اطالعات در پیشرفته جستجوی مفاهیم

 ( اشاره نمود.1391نژاد،  نیک و شهبازی دیجیتال )مهدیان، یها کتابخانهو  متن تمام

اند؛  عالوه بر موارد باال، مطالعات دیگری نیز به سایر معضالت این قلمرو از پژوهش پرداخته 

اینترنت، عدم  نییپا سرعتشود؛ مشکالتی نظیر استفاده از منابع،  در ادامه به آنها اشاره میکه 

( اشاره Kadli, 2011ی جستجوی اطالعات، اطالعات ناقص در منابع است )ها مهارتآگاهی از 

یی با منابع تخصصی، ناآشنااطالعات مرتبط، محدودیت شکلی منابع،  افتنی درنمود. دشواری 

ی سواد اطالعاتی و صرف زمان زیاد جهت جستجو و به بیانی دیگر استمرار در ها هارتمفقدان 

 (.1394)منصوریان و سنگری،  هستجستجو از مشکالت دانشجویان 

 ؛ ,2012Nwagwuاست ) اطالعات بوده کسب برای مهم همواره، منبعی نیز انسانی عامل

ی دارند، به صورت انگلیسی )تمام منابعی که تاریخ میالد( 1391کاهویی و عالیی، 

 ,George, Bright؛ 1391کتابخانه )افتخار،  کارکنان و ، دوستانها یهمکالس. نوشته شوند(

Hurlbert, Linke, St. Claire, & Stein, 2006) راهنمایی منابع در پیداکردن را دانشجویان 

 .George, Bright, Hurlbert, Linke, Stاز استادان ) دهند یم. دانشجویان ترجیح کنند یم

Claire, & Stein, 2006 ؛Catalano, 2013 .برای رفع نیازهای اطالعاتی خود بهره ببرند )

Kerins, Madden, and Fulton (2004) یابی اطالع رفتار بر استادان یابی اطالع رفتار که دریافتند 

 دارد. تأثیر دانشجویان

ی خاص کشیده شد؛ به این صورت که ها وهگری به ابی اطالعبررسی رفتار  ،ی اخیرها سالدر 

ی خود را به خارج از جوامع ها پژوهشی، ابی اطالعشناخت رفتار  ضرورت بهپژوهشگران با توجه 

 کننده تیحمایک منبع  عنوان بهکلیسا در جامعۀ امریکایی اغلب  که آنجا ازدانشگاهی کشاندند. 

است. وایت در پژوهش  شده انجامی محلی در کلیساها White (2014)، مطالعۀ ستها ییقایفراز ا

 ازاست،  فرهنگی و محیطی عوامل این ابزار ارزیابی که برگرفته از برخی کند یم دیتأکخود 

الگوهای اطالعاتی ارزشمندی هستند که رفتار افراد و نگرش نسبت به تغییر رفتار در  جمله

در  Dankasa (2015)وهش پیشین، . در راستای پژکند یمرا روشن  تبار ییقایفرا یها امریکایی

مشکالت موجود در دسترسی به اطالعات در میان روحانیون، شامل  کند یم دیتأکپژوهش خود 

 روحانیت میان در داده یها گاهیپاالکترونیکی یا آنالین و همچنین نبود  کتابخانه با آشنایی عدم

 تاریخی است. مدارك و اسناد نبود آرشیوی از و

 دری اخیر، تعدادی پژوهش ها سال، در ها در سایر قلمرو شده انجامی ها پژوهشعالوه بر 
ی اجتماعی صورت گرفته است. ردگیری تجارب ها شبکهی در ابی اطالعۀ بررسی رفتار نیزم

ی اجتماعی ها شبکهی کاربردی یا مشاهدۀ مستقیم در ها برنامهی ریکارگ بهکاربران از طریق 
بررسی رفتار کاربران وب بر اساس روش Abdesslem, Paris& Henderson(2012) پیوسته
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بررسی رفتار و ، Adnan, Hassan& Abdullah (2013)ی اجتماعیها شبکهدر  1ردگیری چشمی
 ,O’Donovan, Fournelle, Gaffigan, Brdiczka فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی فیس بوك

Shen, Liu & Moore (2013) ،ی ها شبکهز طریق پایگاه داده بازیابی اطالعات کاربران ا
ی در قلمرو ابی اطالعی مهم بررسی رفتار ها افتهاز ی Gyarmati& Trinh (2010)اجتماعی

 ی اجتماعی است.ها شبکه

است. برخی فناوری  شده انجامی اطالعاتی ها یفناورنقش  نهیدرزمتعدادی پژوهش نیز 
توسعه علمی و  و ت کشورهاعامل و شاخص زندگی جوامع و پیشرف نیتر مهماطالعات را 

 برخی دیگر فناوری اطالعات و ارتباطات را. (1394)مردانی و موالیی،  اند دانسته شیآموز

بکاهد، کیفیت  ها نهیاز هز تواند یمکه  اند دانسته آموزش یها مدون در ساختار و روش یا برنامه
اهنگ کند و در جهت آموزشی را با نیازهای جامعه هم یها را افزایش دهد، محصوالت نظام

(. بعضی دیگر فناوری 1386زاده،  کردن آموزش گام بردارد )صالحی امیری و حیدری کاربردی
بنابراین فرد، برای مقابله با اند؛  دانسته ها تیفعالرا عوامل کلیدی موفقیت برای به انجام رساندن 

بر این اساس، اگر  ی ذهنی و عینی خود است.ها مهارتی اجتماعی، نیازمند بهبود ها رسانه
در جامعه تدوین شود، مسیر رسیدن جامعه، به  ها مهارتیی برای توسعۀ این ها طرحو  ها برنامه

در  ذکرشدههای  (. در ادامۀ مطالعه1394محور هموارتر خواهد شد )روزبهانی،  جامعۀ دانایی
ی جدید، ها یاورفنهای مبتنی بر نیز بر این باورند که رسانه، Darling (2013)بخش پیشین، 

 عاملی جهت تغییر شیوۀ تعامالت اجتماعی و حتی علمی افراد است.

ی بسیار در قلمرو ها پژوهش باوجودحاکی از آن است که  شده انجام های بررسی پژوهش
، اطالع دقیقی از جهیدرنتاست،  شده انجامدر بافت دانشگاهی  ها پژوهشی، این ابی اطالعرفتار 
، دانش موجود در این جهینت درهای علمیه در دست نیست.  راد در بافت حوزهی افابی اطالعرفتار 

ی حوزۀ علمیه، یکی ها بافتبه بافت دانشگاهی محدود است و فقدان تحقیقات در  صرفاًزمینه، 
ی نوع به، لذا پرداختن به پژوهش حاضر، شود یمی پژوهشی در این زمینه محسوب خألهااز 

اصالت  عنوان به( از آن 1393آماری است که منصوریان )خالقیت و نوآوری در جامعۀ 
. هستی علمیه، حائز اهمیت ها حوزهو با توجه به شرایط موجود در  کند یمیی یاد ایجغراف

 شناختی دخالت جمعیت یها یژگیو ازجملهمختلفی  ی، عواملابی اطالع فرآیند عالوه بر این، در

معنای هر  که ییازآنجا. شوند یم ها گروه و افراد یابی اطالع رفتار در تفاوت موجب بروز و دارند

و تعامل کاربر و اطالعات، همواره در  ردیگ یمۀ بافت آن شکل دورپدیدۀ فرهنگی و اجتماعی در 
در جوامع دانشگاهی  شده انجامهای  پژوهش توان ینم(، لذا 1393)منصوریان،  دهد یمبافت رخ 

 های علمیه تعمیم داد. را به حوزه

                                                           
1 - Eye tracking 



292 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی جمنان فصلنامه 

 

 آن بر رفتار افراد همچنان ریتأثی اطالعاتی، ها یفناور توسعۀ روزافزون باوجود سو، کاز ی

ی به آن پرداخته شود. از سوی دیگر، با توجه ابی اطالعکه الزم است در قلمرو رفتار  تداوم دارد

های  ی علمیه و همچنین عدم توجه به نظامها حوزهبه جدیدبودن نظام آموزشی موجود در 

ی ها یفناوریابی، این پژوهش، نظام آموزشی جدید و ورود  مطالعات رفتار اطالع آموزشی در

 موردرا  ی علمیۀ استان فارس و استان بوشهرها حوزهی در ابی اطالعبر رفتار  رگذاریتأثاطالعاتی 

های پژوهش در داخل و خارج از کشور،  ی پیشینهانتقاد یلیتحلقرار داده است. مرور  مطالعه

 شده انتخابیدبودن پژوهش و همچنین ضرورت انجام آن در جامعۀ پژوهشی حاکی از جد

 شود. شناسی پژوهش تبیین می های علمیه( است. در ادامه، روش حوزهپژوهشگران )توسط 

 شناسی پژوهش روش
، تحلیلی است. جامعۀ مورداستفادهنوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن پیمایشی و رویکرد 

های بوشهر و فارس در سال تحصیلی  ی علمیه خواهران استانها حوزهی ها این پژوهش، طلبه

از این تعداد، استان فارس دارای  ست کهنفر ا 4073کل جامعۀ پژوهش است.  95-1394

با توجه به تعداد زیاد جامعۀ پژوهش، از روش  .طلبه است 1365و استان بوشهر دارای  2708

 215است. حجم نمونه در استان فارس  شده  تفادهاسگیری کوکران برای اجرای پژوهش  نمونه

 ساخته است که محقق پرسشنامه، ها آوری دادهگرد نفر است. ابزار 108نفر و در استان بوشهر 

در  ی طراحی شد.ابی اطالعبسته مربوط به رفتار  پرسش 17کلی و  پرسش 6در دو بخش، شامل 

ی مطالعه گردید؛ همچنین در ابی العاطها متون مربوط به رفتارهای  تدوین برخی از پرسش

 استفاده مورد Ellis (1993)های پژوهش  تعدادی از پرسش های دیگری از این پرسشنامه، بخش

قرار گرفت. برای تعیین روایی صوری، پرسشنامه توسط استادان راهنما، مشاور، تعدادی از 

ی قرار گرفت. برای بررس ردمو نامه انیپای و مشاور آماری شناس دانشاستادان علم اطالعات و 

 ها فیطاست. نتایج حاصل از آزمون پایایی  شده  استفادهتعیین پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ 

 نسبتاً/ همگی در حد 754/ تا 684از  ها آزمونآلفای کرنباخ حاصل از این  بیضرانشان داد که 

 است. فادهاست موردی ها فیط قبول قابلمناسبی هستند و نمایانگر پایایی 

در دو  ها داده لیوتحل هیتجزشده است.   استفاده SPSS افزار نرماز  ها داده لیوتحل هیتجزبرای 

، . در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانیرفتیانجام پذبخش آمار توصیفی و استنباطی 

ر یی نظیر حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیاها شاخصو  رمنیاسپ یهمبستگ بیضر

که  و ویلکاکسون 1های فریدمن، کروسکال والیس توصیف گردید. در بخش دوم، از آزمون ها داده
                                                           

 لکورسکا کیناپارامتر یها آزمون از یکم ریمتغ کی سهیمقا یبرا وها  بودن داده یا نرمال و رتبه ری. با توجه به غ 1

 .(1393)اصغری جعفرآبادی و محمدی،  شود یم استفاده دمنیفر و سیوال
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ها و  آزمون فرضیه منظور بههای ناپارامتریک هستند، استفاده گردید. در پژوهش حاضر،  از آزمون

 ست.ا قرارگرفتهمبنای کار  Ellis (1989) سیالیابی  بوده، مدل اطالع ازیموردندر مواردی که 

 ی پژوهشها افتهی
با توجه به اینکه در آزمون چهار فرضیه نخست این پژوهش، میانگین نمرۀ پاسخگویان از روشی 

ی قرار دارند؛ با میانگین سایر ابی اطالعکه به لحاظ نظری در اولویت نخست مراحل مختلف رفتار 

بنابراین برای آزمون  ای هستندۀ ی همان مراحل باید مقایسه گردد و این متغیرها رتبهها روش

کاکسون برای مقایسه  فریدمن و آزمون تکمیلی ویل کیناپارامترها باید از آزمون  این فرضیه

لحاظ  زوجی متغیرهای هر مرحله استفاده نمود. همچنین برای مقایسه میانگین اولویتی که به

یر متغیرها نیز با میانگین سا شده گرفتهنظری برای مهارت پژوهشی و موقعیت بحران در نظر 

 بای و مراحل آن ابی اطالعبررسی رابطۀ رفتار منظور  بهاستفاده نمود.  ها آزمونباید از همان 

از ضریب  ها دادهپژوهشی و رویارویی با موقعیت بحران، با توجه به غیر نرمال بودن  مهارت

 گردد. ئه میارا ها آزمونشده است. در ادامه، نتایج حاصل از   همبستگی اسپیرمن استفاده

 یدسترس یبه منابع اطالعات یاطالعات یها هگایپا قیاز طرجامعۀ پژوهش،  فرضیۀ نخست:

 .کنند یم دایپ

ها در خصوص فرضیۀ نخست پژوهش، حاکی از آن است که استفاده از  نتایج تحلیل داده

از طریق  ترین روشی است که طالب متداول 94/3آنها  یعدد ۀنمر نیانگیمای با  منابع کتابخانه

نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد  .کنند یمدسترسی پیدا  ازیموردنآن به منابع اطالعاتی 

. این در حالی است که هاست روشاست که بیش از سایر  66/3ی این روش ا رتبهکه میانگین 

و  بوده 28/2ی روش دسترسی از طریق کتابخانه شخصی )خرید منابع اطالعاتی( ا رتبهمیانگین 

ی ا رتبه، میانگین 1های مندرج در جدول  در رتبۀ آخر اهمیت قرار دارد. بر اساس داده

نتایج حاصل از آزمون ویل کاکسون  است و در رتبۀ سوم قرار دارد. 44/3ی اطالعاتی ها گاهیپا

( از روش 66/3که تفاوت بین میانگین روش دسترسی از طریق کتابخانه حوزه ) دهد یمنشان 

، نتیجه گرید انیب ؛ به( بیشتر بوده و با آن تفاوت دارد17/3طریق پایگاه اطالعاتی ) دسترسی از

نیاز اطالعاتی خود از  رفعها حاکی از آن است که جامعۀ پژوهش برای  حاصل از تحلیل داده

 (.1جدول شود ) کنند و فرضیۀ نخست رد می ای استفاده می منابع کتابخانه
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 ی دسترسی به منابع اطالعاتیها روشی ا رتبهفاوت میانگین ی تدار یمعن: آزمون 1جدول 

 ردیف

های دسترسی  روش

به منابع اطالعاتی از 

 طریق

میانگین 

 عددی

میانگین 

 یا رتبه

روش 

1 

روش 

2 
 5روش  4روش  3روش 

 0001/0 0001/0 0001/0 07/0 - 17/3 44/3 ی اطالعاتیها گاهیپا 1

2 
وب و موتورهای 

 جستجو
66/3 28/3 81/1- - 007/0 0001/0 0001/0 

 0001/0 0001/0 - -68/2 -6/3 66/3 94/3 کتابخانه 3

 0001/0 - -1/11 -6/6 -1/4 6/2 88/2 یا کتابخانه نیبامانت  4

5 
کتابخانه شخصی 

 )خرید منابع(
51/2 29/2 3/6- 5/8- 3/11- 34/0- - 

 X2= 131/72 d. f= 4 Sig=0/0001 است. یدار یقطر سطح معن یو ارقام باال z زانیم قطر ریز رقاما

 

 .کنند یرا انتخاب م یمنابع آموزش ،یکیالکترون ۀمقال قیجامعۀ پژوهش از طر دوم: یۀفرض

ها در انتخاب منابع برای آن اولویت قائل  ، روشی که طلبه2های جدول  بر اساس داده

و میانگین  68/4میانگین عددی جامعۀ پژوهش  که یطور بهی چاپی است؛ ها کتابهستند، 

ی ا رتبهاست. بر اساس نتیجۀ حاصل از آزمون تکمیلی ویل کاکسون، میانگین  48/4ی آن ا رتبه

 .گردد یمفرضیه دوم پژوهش رد  بنابراین دارد، تفاوت ها روشاین روش با سایر 

 ی انتخاب منابعها روشی جامعۀ پژوهش از ا رتبهی تفاوت میانگین دار یمعن: آزمون 2جدول 

 ردیف

های  شرو

انتخاب 

منابع 

 اطالعاتی

میانگین 

 عددی

میانگین 

 یا رتبه

روش 

1 

روش 

2 
 6روش  5روش  4روش  3روش 

1 
مقاله 

 الکترونیکی
76/3 67/3 - 007/0 0001/0 59/0 0001/0 037/0 

2 
کتاب 

 الکترونیکی
47/3 35/3 38/2- - 0001/0 25/0 0001/0 59/0- 

3 
 نامه انیپا

 الکترونیکی
85/2 85/2 75/6- 3/5- - 0001/0 0001/0 0001/0 

 0001/0 0001/0 - -3/5 -1/1 -54/0 46/3 68/3 مقاله چاپی 4

 0001/0 - -7/7 -4/9 -5/6 -84/4 48/4 68/4 کتاب چاپی 5

6 
 نامه انیپا

 چاپی
37/3 19/3 08/2- 54/0- 1/3- 2/3- 8/1- - 
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X است. یدار یقطر سطح معن یو ارقام باال z زانیم رقطریز ارقام
2
= 152/47 d.f= 5 

Sig=0/0001 

 

که استاد در کالس  ییها به پرسش ییهنگام عدم پاسخگو ،جامعۀ پژوهش سوم: یۀفرض

 .شوند یرو م بحران روبه تیبا موقع پرسد، یدرس م

ی نمرۀ پاسخگویان از سه ا رتبهنتیجۀ حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که میانگین 

از آزمون  آمده دست بهمیزان خی دو  که یطور بهندارند؛  تفاوت باهمموقعیت رویارویی با بحران 

و آنها در هر سه موقعیت به یک اندازه دچار  ستین دار یمعن 2با درجه آزادی  19/3خی دو 

 (.3جدول ) بحران هستند

 ی رویارویی با موقعیت بحرانا رتبهی تفاوت میانگین دار یمعن: آزمون 3جدول 

 ا موقعیت بحرانهای رویارویی ب روش فیرد
میانگین 

 عددی

میانگین 

 یا رتبه
sig d.f X2 

1 
های استاد در کالس  عدم پاسخگویی به پرسش

 درس
52/1 05/2 

 

 

 

2/0 

 

 

 

2 

 

 

 

9/6 

 94/1 41/1 های دوستان عدم پاسخگویی به پرسش 2

3 
عدم انجام امور روزمره به دلیل کمبود اطالعات 

 کافی در آن زمینه
46/1 2 

 

 ،یکارگاه آموزش ایهنگام آموزش در کالس درس  ،جامعۀ پژوهش چهارم: یۀضفر

 .آورند یبه دست م یپژوهش یها تیالزم را جهت انجام فعال یها مهارت

و  18/2 ی این دو روش به ترتیبا رتبه نیانگیم ،4بر اساس اعداد و ارقام موجود در جدول 

ی پژوهشی آنها از ها مهارتمیزان کسب  اما ندارند، یتوجه قابلتفاوت  باهمکه  ستا 05/2

و با آنها تفاوت  (77/1ی ا رتبه)میانگین  ستطریق مطالعۀ شخصی، کمتر از دو روش دیگر ا

ی پژوهشی را بیشتر از طریق شرکت در ها مهارتی دارد. نتیجه اینکه پاسخگویان ا مالحظه قابل

و فرضیۀ  آورند یم ه دستبکالس درس یا کارگاه آموزشی و همچنین هنگام انجام پژوهش 

 شود. پژوهش تأیید می
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 ی پژوهشیها مهارتی کسب ها روشی ا رتبهی تفاوت میانگین دار یمعن: آزمون 4جدول 

 ردیف
ی ها مهارتهای کسب  روش

 پژوهشی

میانگین 

 عددی

میانگین 

 یا رتبه

روش 

1 

روش 

2 

روش 

3 

1 
آموزش در کالس درس یا کارگاه 

 آموزشی
27/2 18/2 - 000/0 053/0 

 000/0 - -44/5 77/1 89/1 مطالعه شخصی 2

 - -03/4 -93/1 05/2 14/2 انجام تحقیق 3

 

 ،بحران تیشدن آنها با موقع مواجهو جامعۀ پژوهش  یابی رفتار اطالع نیب پنجم: یۀفرض

 رابطه وجود دارد.

با موقعیت  آنها شدن مواجهی جامعۀ پژوهش و میزان ابی اطالعبرای بررسی رابطۀ بین رفتار  

شده است. استفاده از ضریب همبستگی   بحران، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده

های  داده (.1393 ،یو محمد یجعفرآباد ی)اصغرها است  نبودن داده دلیل نرمال اسپیرمن، به

آنها با  شدن مواجهی جامعۀ پژوهش را با میزان ابی اطالعضرایب همبستگی بین رفتار  5جدول 

 .دهد یمت بحران را نشان موقعی

 

ی پاسخگویان و مراحل ابی اطالع: ضریب همبستگی اسپیرمن بین وضعیت رفتار 5جدول 

 آنها با موقعیت بحران شدن مواجهآن با 

 
رفتار 

 یابی اطالع

دسترسی به 

 منابع اطالعاتی

انتخاب 

 منابع

ارزیابی منابع 

 اطالعاتی

رویارویی با 

 منابع اطالعاتی

با  دنش مواجهمیزان 

 موقعیت بحران

S 292/0- 043/0- 98/1- 265/0- 046/0- 

sig 000/0 44/0 000/0 000/0 41/0 

N 323 323 323 323 323 

 

 ی با مواجه با بحران رابطه منفیابی اطالعرفتار  شود یممشاهده  5که در جدول  گونه همان

یابی  گویان مبتنی بر مدل اطالعی پاسخابی اطالعقدر رفتار  و این بدان معنی است که هرچه دارد

با بحران کمتر خواهد بود، بنابراین در این  شدن مواجهباشد، موقعیت  (1989یس )الیس، ال

 .شود یم دأییتمورد فرض صفر رد و انگاره تحقیق 

 

رابطه  ی،پژوهش یها جامعۀ پژوهش و کسب مهارت یابی رفتار اطالع نیب ششم: یۀفرض

 وجود دارد.
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 یابی اطالعی پژوهشی با رفتار ها مهارتهمبستگی اسپیرمن بین  : ضرایب6جدول 

 
رفتار 

 یابی اطالع

دسترسی به 

 منابع اطالعاتی

انتخاب 

 منابع

ارزیابی منابع 

 اطالعاتی

رویارویی با 

 منابع اطالعاتی

ی ها مهارت

 پژوهشی

S 265/0 175/0 113/0 062/0 053/0 

sig 0001/0 002/0 04/0 27/0 345/0 

N 323 323 323 323 323 

 

 دار یمعنی پژوهشی، رابطۀ مثبت و ها با مهارتی ابی اطالعرفتار  6های جدول  بر اساس داده

ی پژوهشی آنها نیز ارتقاء ها مهارتی، ابی اطالعو این بدان معنی است که با ارتقاء رفتار  دارد

 شود. ، فرضیۀ پژوهش تأیید میرو نیازاکند  پیدا می

 های پژوهش و پیشنهادی ریگ جهینتبحث، 
کتابخانه را ، ازیدسترسی به منابع اطالعاتی موردنبرای جامعۀ پژوهش  نتایج پژوهش نشان داد

. است منابع اطالعاتی کتابخانۀ حوزهجامعیت  دهندۀ اولویت نخست خود برگزیدند که نشان

 .سو است ( هم1376) یمحمدنور( و 1384با پژوهش سالجقه ) ،این پژوهش یها افتهی

بخش دیگری از  .در یک راستا نیست( 1382زاده و عبدالهی ) محقق پژوهشنتایج با همچنین 

چاپی و مقالۀ  کتابها بیانگر آن است که جامعۀ پژوهش،  تحلیل دادهو از تجزیه دست بهنتایج 

نتیجه این بخش از مقالۀ حاضر، با پژوهش  .دهند یمقرار  ولویتاالکترونیکی را برای مطالعه در 

با  وجود نیباانیست؛  راستا هم( 1395) لیمحمد اسماعو نعیمی و  (1395فتخار و ضیایی )ا

دارد. علت استفاده از کتاب چاپی برای  مطابقت Dankasa (2015)از پژوهش  آمده دست بهنتایج 

آنها  نیتر مهمکه از  ستشکل چاپی ا دلیل وجود منابع مرجع، به به ی علمیه،ها حوزهطالب 

، سرعت دسترسی و سهولتدلیل  ی خطی اشاره نمود. مقالۀ الکترونیکی بهها نسخهه ب توان یم

 روزآمدی پس از کتاب چاپی در اولویت دوم قرار دارد.

های فرضیه سوم پژوهش، نشان داد که جامعۀ پژوهش  داده لیوتحل هیتجز نتایج حاصل از 

عدم پاسخگویی به  در هر سه موقعیت، به یک اندازه دچار بحران است. انتخاب روش

 Sarasevic (1996) ،Wilson های با الگو پرسد یمکه استاد در کالس درس از شما  هایی پرسش

 ,George, Bright, Hurlbertو با مطالعات  Dervin (2003, 1998, 1992, 1983)و  (1997)

Linke, St. Claire, & Stein (2006) ،Catalano (2013) ،Nwagwu (2012)،  عالیی کاهویی و

 سو است.  ( هم1391)

های پژوهشی را در کالس  مهارتجامعۀ پژوهش  اشاره کرد کهنتایج در ادامه، باید به این 

(، قوام 1390نادری ) و ارسطو پور پژوهش پریرخ، باگیرند که  های آموزشی فرامی درس یا کارگاه
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( 1378یری قمصری )سو و با پژوهش تصو (، هم1392) میاندشتی زمانی و معمارباشی (،1390)

 یها پژوهشسو نیست. در  ، همکند یم دیتأککه در این زمینه بر انجام کارهای پژوهشی 

 1948که نخستین آن در جهان سال ـ  ی از گذشته تاکنونابی اطالعبا موضوع رفتار  شده انجام

( 1394)بیگدلی، شاهینی، شاه کرمی، چالیک،  1354( و در ایران سال 1385)یتییس، 

های  از منظرها و رویکردهای گوناگون و با استفاده از ابزارها و مهارت هرکدام، ـ است شده امانج

 و نژاد صمیمی ؛1390پروینی، و دیزجی )جاللی اند پرداختهمتنوعی به این موضوع 

(. برخی مطالعات این امر را به دلیل ماهیت 1392 عگبهی، و ملکی ؛ سیفی1391زندیان،

 .(1395 ن،یدانند )برز می یابی اطالعی رفتار ا رشته انیم

ی ها یفناوراستفاده از  نظام آموزشی جدید و ورود بانکته حائز اهمیت این است که  

های  یافته که ای  گونه بهشده است.  تر یتخصصیابی نیز  اطالعاتی نوین، رفتارهای اطالع

سو نیست. برای مثال،  ی پیشین همها پژوهشی ها افتهها با ی اخیر در برخی زمان یها پژوهش

ی پیشین فقدان اطالعات و منابع کافی ها پژوهشیابی در  پژوهشگران قلمرو رفتارهای اطالع

 ؛ طاهرزاده1390 علیشاه، نژاد رینص و روحانی فامیل کیانی خوزستانی، ؛1387)ملکیان،

ی ها وهیش( و عدم آشنایی با 1393و منصوریان،  فرهادی ؛1390 بیگدلی، رجبی، موسویان،

. دانستند یمی ابی اطالع( را از مشکالت موجود در رفتار 1389 دیزجی، جاللی کاوش )پروینی،

ی نوین اطالعاتی در ها یفناورکارگیری  پس از استقرار نظام آموزشی جدید و به که یصورت در

؛ 1391)افتخار،  موردنظربودن اطالعات بازیابی شده با اطالعات  ی علمیه، موجب مرتبطها حوزه

، افراد در تینها در( شده است و 1395؛ اعظمی، فتاحی و پریرخ، 1394افتخار و سالمی، 

، نتیجۀ رو نیازاتر هستند.  ( خود موفق1395تشخیص نیاز اطالعاتی )نیک کار، حیاتی و فارسی، 

( و 1394(، مردانی و موالیی )1386های صالحی امیری و حیدری زاده ) این پژوهش، با پژوهش

 سو است. ( هم1394ی )روزبهان

ی موقعیت بحران جامعۀ پژوهش در یک اولویت ها مؤلفهی این مقاله، ها افتهبر اساس ی

ی اطالعاتی ها یفناوری ریکارگ بهاظهار داشت اگر نظام آموزشی با  توان یمهستند. لذا 

ارکت قرار دهد و در حین آن، با مش ی عمل کند که طالب را بیشتر در موقعیت بحرانا گونه به

سزایی در  تواند کمک به کشیدن طالب، آنها را به رفع بحران ترغیب نماید، می چالش دادن و به

 رویارویی با مشکالت و مسائل احتمالی در انتخاب موضوع پژوهشی طالب داشته باشد.

عامل تهدید در میان جامعۀ پژوهش  عنوان بهکه  گرفتن در موقعیت بحران ـ برقرارافزون 

. بر شود یمعامل فرصت در نظر گرفته  عنوان بهی پژوهشی نیز ها مهارت، کسب ـ مطرح است

ی صورت زمان دری پژوهشی، بیشتر ها مهارتدر این مقاله، کسب  آمده دست بهاساس نتایج 

 در، گرید انیب بهآموزشی باشد.  در کارگاهکه آموزش از طریق کالس درس یا شرکت  ردیگ یم
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های  در کالس یا گونه بهی اطالعاتی نوین ها یفناوری ریکارگ هبنظام آموزشی با  که یصورت

ی اطالعاتی جامعۀ پژوهش را ارتقاء بخشد، در رویارویی ها مهارتهای آموزشی  درسی یا کارگاه

نتایج  بر اساس کمک شایانی خواهد داشت. با مسائل احتمالی در انتخاب موضوع پژوهشی

 اجراشدههای علمیه برادران نیز  شود پژوهشی در حوزه از این پژوهش؛ پیشنهاد می آمده دست به

و نتایج پژوهش حاضر به پژوهش پیشنهادی مقایسه شود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر در 

ها،  ها با اقلیم ، بهتر است پژوهش دیگری در سایر استانشده انجامهای جنوبی کشور  بخش

شناختی و اقلیمی نیز  متغیرهای جامعهو  شده فیتعرهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت  بافت

 یابی بررسی گردد. و ارتباط آن با رفتارهای اطالع قرارگرفته موردمطالعه
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 منابع
 و پردازش پژوهشنامه. رانیدر ا یابی بر متون رفتار اطالع ی( مرور1393) وایش ،یاری د،یحم ،یاحمدـ 

 .197-173 :(1) 30 ،اطالعات تیریمد

( بررسی مهارت جستجوی اطالعات در منابع الکترونیکی 1386) دیورز، حمعباس، کشا اسالمی،ـ 

 ،اطالعات فناوری و علوم فصلنامهپیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. 

 .60-45(:2و  1)23

 مجله. یمتداول ناپارامتر یها آمار: روش یسر( 1393ـ اصغری جعفرآبادی، محمد، محمدی، مؤمنه )
 .162-145(: 3)14 ،رانیا سمیمتابول و ابتید

متون و  ی: بررسرانیدر ا یابی و رفتار اطالع یاطالعات ازی( ن1392محمدرضا ) ،محمد، داور پناه ،یاعظمـ 

 .79-65 :(1) 1 ،کرمان یپزشک یرسان و اطالع تیری. مجله دانشکده مدشده مطالعات انجام

 یبانیو کاربرد آن در پشت یمعنا بخش هی( نظر1395) یمهر خ،ریپر ،اهلل رحمت ،یمحمد، فتاح ،یاعظمـ 

و  ینظر یها پژوهش. یاطالعات یها گاهیرابط کاربر پا طیکاربران در مح ییاز رفتار اطالع جو
-25 :(1) 6 ،(نیشیپ یرسان و اطالع ی)پژوهشنامه کتابدار یشناس در علم اطالعات و دانش یکاربرد

47. 

 یدانشگاه آزاد اسالم یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابی رفتار اطالع یرس( بر1391زهره ) افتخار،ـ 

 .کرمان قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ارشد یکارشناس ینامهانیپا. رازیواحد ش

 اطالعات، یمل شیهما نیاولی. رخطیغی ابی اطالعی: رفتار ابی اطالع( 1394ـ افتخار، زهره، سالمی، مریم )
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.جامعه و مردم ات،ارتباط

ی و مدیریت منابع اطالعاتی: فرایند ذهنی انتخاب ابی اطالع( رفتار 1395ـ افتخار، زهره، ضیایی، ثریا )

ی علمیه خواهران شهر ها حوزهموضوع و تشخیص نیاز اطالعاتی )مطالعه موردی طالب سطح سه 

-981(: 4)31، اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامه، (1394 – 1393شیراز سال تحصیلی 

1007. 
: یابیتا رفتار دانش  یابی ( از رفتار اطالعندیاهلل )زود آ رحمت ،یطاهره، فتاح ،یگیر ،یعل ،یاکبرـ 

 .اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامه. یو نظر یتحول مفهوم ریس یواکاو

 ی: مطالعه موردمیمستق یشبکه استناد قیدانش از طرانتشار  ندیفرآ ی( بررس1395) مایس ن،یبرزـ 

 یا مرکز منطقه ،یسنج ارشد علم یکارشناس نامه انیپا. ترزیتامسون رو گاهیدر پا یابی رفتار اطالع

 .یعلوم و فناور یرسان اطالع

 نایدانشجو یابی اطالع ندی( فرآ1394زهرا ) ک،ینرگس، چال ،یشبنم، شاه کرم ،ینیزاهد، شاه ،یگدلیبـ 

 یچاپ ،یکیالکترون یچمران و نحوه استفاده آنان از منابع اطالعات دیدانشگاه شه یلیتکم التیتحص

 .53-42(: 2) 2 ،اطالعات و انسان تعامل. یو انسان
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 یها سازمان پژوهش یعلم ئتیاعضاء ه یابی رفتار اطالع ی( بررس1378فاطمه ) ،یقمصر یریتصوـ 

و  یارشد کتابدار یکارشناس نامه انیپابر آن.  نترنتیا ریتأث یو چگونگ رانیا یو صنعت یعلم
 .رازیش دانشگاه ،یرسان اطالع

 نیهشتم یها مقاله مجموعه. و کاربردها می: مفاهیاجتماع یها رسانه سواد( 1394معصومه ) ،یروزبهانـ 

 (،ادکا) رانیا یشناس دانش و اطالعات علم ییدانشجو یعلم یها انجمن هیاتحاد یسراسر شیهما

 تهران: نشر کتابدار.

 ی: مطالعه موردیابی اطالع یرفتارها یمنتج از بررس یابی اطالع ی( ارائه الگو1384مژده ) سالجقه،ـ 

 یدکتر نامه انیپاکشور.  یعلوم پزشک یها دانشگاه یپزشک یها دانشکده یعلم ئتیه یاعضا
 .رازیش دانشگاه ،یرسان و اطالع یکتابدار

 ،توسعه یها برنامه در فرهنگی یزیر برنامه ضرورت( 1388) الهه زاده، یدریرضا ح ،یریام یصالحـ 

 .50-9: 37پژوهشنامه  ک،یاستراتژ قاتیپژوهشکده تحق

: تهران ،یفیک قیتحق یها روش( 1382محسن ) ،یحاج باقر بیسرور، اد ،یزیمهوش، پرو ،یصلصالـ 

 .یبشر نشر

نقش عوامل مؤثر بر رفتار  ی( بررس1390زاهد ) ،یگدلیغالمرضا، ب ،یرجب قه،یصد ان،یموسو طاهرزادهـ 

دانشگاه  یآنان: مطالعه مورد یو رفتار اطالعات یخودکارآمد نیو رابطه ب انیدانشجو یاطالعات

 .120-99 :(8) 18 ،اطالعات علم و یکتابدار مطالعات مجلهبهبهان.  اءیاالنب خاتم

و  یسواد اطالعات ،یابی در قلمرو اطالعها  توسعه پژوهش یوسو سمت( 1390) اهلل. رحمت یفتاحـ 

-205(: 2) 27. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات( ریسردب ادداشتی) یکیالکترون یریادگی

206. 

دانشگاه  یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابی ( رفتار اطالع1393) زدانی ان،یمنصور مان،یسل ،یفرهادـ 

 .22-1(.3) 29 ،یعلم تباطار ماهنامه. یو مورد یفی: مطالعه کیخوارزم

-89 یلیدر سال تحص ریرکبیدانشگاه ام انیدانشجو یابی اطالع یها مهارت ی( بررس1390) هیهان قوام،ـ 

 .76-67:(15)4 ،اطالعات( یو فناور یرسان و اطالع ی)علوم کتابدار یشناس دانش فصلنامه. 90

در  یو استفاده از منابع اطالعات یعاتاطال یازهاین ی( بررس1391) اهلل فیس ،ییعال ،یمهد ،ییکاهوـ 

 .71-62 :(24) 7 ،یپرستار پژوهش. یپزشک یها تیفور ینیدر آموزش بال یپرستار انیدانشجو نیب

 .هاجر نشر مرکز: قم. عیتش خینامه تار درس( 1393) نیغالمحس ،یمحرمـ 

دانشگاه  نترنتیمرکز ا یعلم ئتیعضو ه نینظرات مشترک ی( بررس1382زاده، محمدصادق ) محققـ 

. یرسان اطالع علوماعضاء.  نیا یپژوهش یآن بر کارها ریاز امکانات مرکز و تأث رازیش یعلوم پزشک

 .1-10(:2و  1)18

بازمهندسی فرایند مدیریت در مدارس هوشمند ایران با ( 1394ـ مردانی، محمدرضا، موالیی، منیژه )

 .950-931 (:4)7، اطالعات یفناور تیریمد. تأکید بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات
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ی تحصیلی از طریق اینترنت در بین ابی اطالع( واکاوی 1392ـ معمارباشی، پیام، زمانی میاندشتی، ناصر )

 آموزش و یجیترو علومدانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. 
 ؟49-32(: 1) 9، یکشاورز

ی ها دانشکدهمطالعه نیازهای اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ( 1387ـ ملکیان، فرشته )

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورد شدن این نیازها از طریق کتابخانه 

 .262-253(، 76) 4، کتاب فصلنامهی فوق. ها دانشکده

 کتابیفی در فرآیند پژوهش، ( امیدها و تردیدهای پژوهشگران به رویکرد ک1388ـ منصوریان، یزدان )
 .60-65(:3) 13، اتیکل ماه

، تهران: سازمان مطالعه و یشناس دانش و اطالعات علم در قیتحق روش( 1393ـ منصوریان، یزدان )

 )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. ها دانشگاهتدوین کتب علوم انسانی 

فتار اطالع جویی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ( بررسی ر1394، سنگری، محمود )زدانـ منصوریان، ی

 .8-1(: 2) 2، اطالعات و انسان تعامل. نامه انیپادانشگاه خوارزمی در تدوین 

ی استفاده از ها مهارت( بررسی میزان 1391ـ مهدیان، محمدجعفر، شهبازی، شهرام، نیک نژاد، مژگان )

یکی از ابعاد سواد اطالعاتی در  عنوان بهل ی دیجیتاها کتابخانهی اطالعاتی الکترونیکی و ها گاهیپا

 یو فناور یرسان و اطالع ی)علوم کتابدار یشناس دانش فصلنامهدانشجویان تحصیالت تکمیلی. 
 .70-61(: 17) 5، اطالعات(

ی ها دانشگاه پژوهان دانشی ابی اطالع( تعیین رفتار 1395، صدیقه )لیمحمد اسماعـ نعیمی، جمیله، 

در علم اطالعات  یو کاربرد ینظر یها پژوهشرضوی با رویکرد شبکه عصبی.  علوم پزشکی خراسان
 .96-80(: 2) 6، (نیشیپ یرسان و اطالع ی)پژوهشنامه کتابدار یشناس و دانش

ی متخصصان مرکز تحقیقات و مهندسی وزارت ابی اطالعی رفتارها( مطالعه 1376ی، حمزه )ورمحمدـ ن

، یرسان و اطالع یارشد کتابدار یکارشناس نامه انیپاو فنی. جهاد سازندگی در کسب اطالعات علمی 

 دانشگاه تربیت مدرس.

ی از دیدگاه اعضای ابی اطالع( بررسی موانع 1395کار، ملیحه، حیاتی، زهیر، فارسی، اعظم ) ـ نیک

ین )نظریه دروی معنا بخشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز بر اساس بسط نظریه علم ئتیه

و  ی)پژوهشنامه کتابدار یشناس در علم اطالعات و دانش یو کاربرد ینظر یها هشپژوکاری( 
 .79-61(: 2) 6، (نیشیپ یرسان اطالع
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