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ًیهوبض ،هلیحِ؛ حیبتی ،ظّیط؛ فبضسی ،اػظن ( .)1395ثطضسی هَاًغ اعالعیبثی اظ زیسگبُ اػضبی
ّیأتػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ ثطاسبس ثسظ ًظطیِ هؼٌبثرطی زضٍیي (ًظطیِ وبضی).
پژٍّصًبهِ وتبثساضی ٍاعالعضسبًی.61-79 ،)2( 6 ،

بررسی مًاوغ اطالعیابی از دیذگاٌ اػضای َیأتػلمی داوطگاٌ آزاد اسالمی
ياحذ ضیراز براساض بسط وظریٍ مؼىابخطی دريیه (وظریٍ کاری)
زوتط هلیحِ ًیهوبض ،1زوتط ظّیط حیبتی ،2اػظن فبضسی
تبضید زضیبفت93/11/25 :

3

تبضید پصیطش94/4/1 :

چکیذٌ

َذفّ :سف ایي پژٍّص ثطضسی هَاًغ اعالعیبثی ( زض هطاحل تطریع ًیبظ ،خستدَی اعالػبت ،ضاّجطز خستدَ ٍ استفبزُ اظ
اعالػبت) اػضبی ّیأتػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ ثطاسبس ثسظ ًظطیِ هؼٌبثرطی زضٍیي (ًظطیِ وبضی) است.
ريش :ضٍش تحمیك پیوبیص تَغیفی است .خبهؼِ آهبضی ولیِ اػضبی ّیأتػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ هطتول ثط
ً 288فط است .ثب استفبزُ اظ خسٍل هَضگبى ً 108فط ثِغَضت تػبزفی اًتربة ضس .اثعاض سٌدص پطسطٌبهِ هحمكسبذتِ حبٍی
 32سؤال است .ثطای ثطضسی ضٍایی سؤاالت اظ تحلیل هبزُ ٍ تؼییي پبیبیی اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ٍ ثطای تدعیٍِتحلیل زازُّب
اظ آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ضس.
یافتٍَا :یبفتِّب ًطبى هیزّس وِ ثیطتطیي هَاًغ اعالعیبثی زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ٍ سپس هطحلِ تطریع ًیبظ
اعالػبتی است .استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ٍ ضاّجطز خستدَ ّط زٍ زض هطتجِ سَم لطاض زاضًس .آظهَى فطضیِّب ًطبى هیزّس،
تطریع ًیبظ اعالػبتی ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب خستدَی اعالػبت ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب استفبزُ اظ اعالػبت
زاضزّ .وچٌیي استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب تطریع ًیبظ اعالػبتی زاضزً .تبیح ثیبًگط ایي است وِ اهىبى ضٌبسبیی
هَاًغ زض توبم هطاحل اعالعیبثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ٍخَز زاضز.
کلیذياشٌَا :هَاًغ اعالعیبثیً ،ظطیِ هؼٌبثرطی ،ثطًسا زضٍیيً ،ظطیِ وبضی ،اػضبی ّیأتػلوی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس
ضیطاظ.

 .1استبزیبض گطٍُ ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی ،زاًطگبُ پیبمًَض ،تْطاىnikkar@pnu.ac.ir , m_nikkar@yahoo.com،
 .2زاًطیبض هسػَ گطٍُ ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی ،زاًطگبُ پیبمًَضzouhayr2006@yahoo.com ،
 .3وبضضٌبس اضضس ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی azfarsi@yahoo.com
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مقذمٍ
اٍلیي گبم ثطای سبهبى ثرطیسى ثِ اهط پژٍّص زض خبهؼِ زستیبثی ثِ زضوی زضست اظ تَاًوٌسیّب،
اهىبًبت هَخَز ٍ ًیع پی ثطزى ثِ ًمبط ضؼف ٍ هَاًغ فطایٌس تحمیك است .آگبّی اظ ایي هَاًغ ٍ هطتفغ
ًوَزى آى ثِهٌظَض اضتمبی ووی ٍ ویفی پژٍّص ٍ آهَظش خبهؼِ اّویت ذبغی زاضز ٍ هیتَاًس ضؼف ٍ
ووجَزّب ضا ًوبیبى سبظز ٍ اظ ایي ضّگصض ثط غٌبی تحمیمبت ثیفعایس .اعالعیبثی ضًٍسی است وِ زض آى فطز
ّسفوٌساًِ تالش هیوٌس تب ٍضؼیت زاًص ذَز ضا تغییط زّس ).(Marchionini, 1995
ضفتبضّبی اعالع یبثی اًؼىبسی اظ ًیبظّبی وبضثطاى ّستٌس ،ثٌبثطایي ضٌبسبیی ٍ زاضتي زضن غحیح
اظ آًْب اّویت ظیبزی زاضز ٍ هیتَاًس زض اضائِ ذسهبت هفیس ٍ سَزهٌس ٍالغ ضًَس .اظ آًدبوِ اػضبی
ّیأتػلوی زض پیطجطز اّساف ػلوی وطَض ًمص هْوی ثطػْسُ زاضًس ،زستطسی غحیح ایي گطٍُ ثِ
اعالػبت حبئع اّویت است .تبوٌَى پژٍّصّبی اًدبم گطفتِ ثِضىل اًتعاػی ثِثطضسی هَاًغ ٍ هطىالت
ایي گطٍُ پطزاذتِاًس .ثسیي هؼٌیوِ ضفتبض اعالعیبثی ٍ هَاًغ اعالعیبثی ثِغَضت هدعا هَضز ثطضسی لطاض
گطفتِ است .زض ٍالغ هَاًغ ٍ هطىالت ایي گطٍُ فطاتط اظ آى چیعی است وِ زض هغبلؼبت اًدبم ضسُ ثِ آًْب
پطزاذتِ ضسُ است ،ثِعَضی وِ زض توبم هطاحل اعالعیبثی ضبهل هطحلِ تطریع ًیبظ اعالػبتی ،خستدَی
اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ،هَاًغ اعالعیبثی ٍخَز زاضز وِ زض تحمیمبت اًدبم ضسُ ثِ ّوِ آًْب
پطزاذتِ ًطسُ است.
مباوی وظری ي پیطیىٍ پصيَص
ػجبضت هؼٌبثرطی ثِ یًَبى ثبستبى هیضسس ،اهب اظ سبل  1970هؼٌبثرطی ثِسوت ػلَم وتبثساضی ٍ
اعالعضسبًی سَق پیسا وطز ٍ زض سبل  1983ثِ اٍج پسیساضی ذَز ضسیس .ثطًسا زضٍیي 1زض سبل  1972ثِ-
تَسؼِ هسلی ثط پبیِ ًیبظ وبضثط پطزاذت وِ آىضا «هؼٌبثرطیً »2بهیس .ضٍش اٍ ثط ضفتبضی وِ فطز زض
تدطثِّبی ضٍظاًِ ذَز ثب استفبزُ اظ تحلیل عیف ٍسیؼی اظ فؼبلیتّبی پیچیسُ ثططی ثِ اًدبم هیضسبًس،
هتوطوع گطزیسُ است (ازّوی .)1383 ،زض ایي هسل تَخِ ثِ ضفتبض اًسبى است .یؼٌی گبمّبیی وِ اًسبى ثط
هیزاضز تب ثِ زًیبی ذَز هؼٌب ثجرطس.
هؼٌبثرطی زضٍیي اثعاضی هفَْهی ثب لبثلیت وبضثطز ٍسیغ ثِهٌظَض زضن پیًَس اضتجبعبت ،اعالػبت
ٍ پیبم است .ثطًسا زضٍیي تؼطیف هؼٌبثرطی ضا ثِ ایي غَضت اضائِ هیزّس« :یه ضفتبض زضًٍی ٍ ثیطًٍی
1. Brenda Drvin
2. Sense Making
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است وِ ثِ افطاز اخبظُ هی زّس وِ ضفتبض ٍ حطوبت ذَز ضا زض عَل ظهبى ٍ هىبى عطاحی ٍ اخطا ًوبیٌس».
زضٍیي ّوچٌیي هطاحل هؼٌبثرطی ضا ضبهل خستدَ ،پطزاظش ،تَلیس اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت هیزاًس
وِ زض آى هؼٌبثرطی یه فطایٌس است وِ زضن ٍ فْنً ،تیدِ ٍ حبغل آى است (.)Gross, 2010: 17
زضٍیي ًیبظ اعالػبتی ضا ثِهثبثِ ًَػی فبغلِ ٍ ضىبف تؼطیف وطزُ است .ثطاسبس تؼطیف اٍ ًیبظ
اعالػبتی زض للوطٍیی ٍخَز زاضز وِ زض آى ثیي هَلؼیت ٍالؼی ثب هَلؼیت هغلَة فبغلِ ٍخَز زاضز وِ
هٌدط ثِ اضائِ هثلث هؼٌبثرطی (ضىبف ضٌبذتی) ضسُ است (زاٍضپٌبُ .)1386،زض هثلث هؼٌبثرطی سِ ضأس
آىضا سِ هفَْم ثًِبمّبی هَلؼیت ،ضىبف ٍ استفبزُ /ووه تطىیل هیزٌّسّ .طیه اظ سِ ضأس هحلی
ثبلمَُ ثطای اًدبم ػول هؼٌبثرطی تَسظ فطز است .هٌظَض اظ هَلؼیتً ،مغِ یب ثطضی اظ ظهبى ٍ هىبى است
وِ فطز ،ضفتبض ذبغی اظ ذَز ثطٍظ هیزّس .ضىبف ،یه ًبپیَستگی اعالػبتی یب زاًص ًبضی اظ یه
هَلؼیت است .استفبزُ (ووه زضیبفت ضسُ) چیعی است وِ ضرع ثب هحیظ اضتجبط ثطلطاض هیوٌس ٍ اظ
آى استفبزُ هیًوبیس (ضىل .)1

ضکل  .1مثلث مؼىابخطی بروذا دريیه )(Dervin, 1992

ٍخِ ثٌیبًی زض ثِوبض ثستي ًظطیِ هؼٌبثرطی زض هغبلؼِ استفبزُ آزهی اظ اعالػبت ٍ ًظبمّبی
اعالػبتی ،فْن اًسبى اظ هبّیت اعالػبت است .زض ٍالغ اعالػبت چیعی زاًستِ هیضَز وِ یه فطز زض
ظهبى ٍ هىبًی هؼیي آىضا هیآفطیٌسً .ظطیِ هؼٌبثرطی ،اعالػبت ضا چیعی وِ خسا اظ فؼبلیت ضفتبضی اًسبى
ٍخَز زاضتِ ثبضسً ،ویزاًس .ایي ًظطیِ ثِ ایي هغلت اضبضُ هیوٌس وِ ّط آًچِ هیثیٌین (سبذتبض)ّ ،ط آًچِ
اًدبم هیزّین (فطآیٌس) ٍ ّط آًچِ ثِزست هیآٍضین (هحتَا) است وِ ثِ زضن هب اظ هبّیت اضتجبط،
هفبّین ٍ پسیسُّب ووه هیوٌس ٍ هؼٌب است وِ ثِ سبذتبضضٌبسی ػوك هیثرطس ٍ اعالػبت اظ ثبفت
هؼٌبیی ثِ زاًص تجسیل هیضَز .اعالػبت زض ایٌدب ضیء ًیست ثلىِ هیتَاًس خلَُای اظ ذَز هؼٌب ثبضس ظیطا
زض شّي ضىل گطفتِ است .زض سبل  1998وطی 1ثِ اغالح هسل هؼٌبثرطی ثطًسا زضٍیي پطزاذتٍ .ی ثیبى

1. Karri
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وطز وِ زض هثلث هؼٌبثرطی سِ ضأس آى ضا سِ هفَْم ثًِبمّبی ضىبف ،پل ٍ استفبزُ (ووه) تطىیل
هی زٌّس ،وِ ضىبف ،پل ٍ استفبزُ هطاحل هؼٌبثرطی ّستٌس ٍ هَلؼیت ،ظهیٌِ الظم ضا ثطای هؼٌبثرطی فطاّن
هیوٌس .هَلؼیت یه ًمغِ زض ظهبى ٍ هىبى است وِ زض آى فطز ثِزًجبل اعالػبت است .زض ٍالغ هؼٌبثرطی
ّویطِ زض یه هَلؼیت ذبظ ضخ هیزّس .ضىبفً ،یبظ اعالػبت ٍ 1پل ،خستدَی اعالػبت 2است وِ

ضبهل ضاّجطز ،هٌجغ ٍ اعالػبت هیضَز .زض ٍالغ فطز ثطاسبس زاضتي یه ّسف زض یه هَلؼیت ذبظ لطاض
هیگیطز ٍ ضطٍع ثِ حطوت هیوٌس زض عَل هسیط ثب چبلِ ثطذَضز هیوٌس ٍ ثطای ػجَض اظ چبلِ ّیچ چبضُای
خع سبذت یه پل ًیست .پل ووه هیوٌس تب اٍ اظ ضٍی چبلِ ػجَض وٌس زض عَل هسیط ووهّبیی
زضیبفت هیوٌس ٍ پس اظ زضیبفت ووه فطز زض یه ٍضؼیت خسیس یب تغییط یبفتِ لطاض هیگیطز .حبل
ٍضؼیت خسیس ثبػث هی ضَز وِ فطز ًیبظ ثِ اعالػبت خسیسی زاضتِ ثبضس ،پس زٍثبضُ ضطٍع ثِ حطوت
هیوٌس ٍ هطاحل لجل تىطاض هیضَز .کری ( )1988هؼتمس است وِ زض ّط وسام اظ ایي هطاحل هَاًؼی ٍخَز
زاضز .ضىل  3-2هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ضا ًطبى هیزّس .زض ایي پژٍّص ثطاسبس ایي هسل هَاًغ زض ّط
یه اظ هطاحل ضٌبسبیی هیضَز.

ضکل  .2مذل بسط یافتٍ فرایىذ مؼىابخطی ()Karri, 1988

ثب هطٍضی ثط ًَضتِّبی هَخَز زض ذبضج اظ وطَض هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ همبالت هٌتطط ضسُ ٍ
گعاضشّبی لبثلزستطس وِ اظ ًظطیِ هؼٌبثرطی استفبزُ وطزُاًس زض زٍ زستِ لطاض هیگیطًس ،زستِ اٍل
همبالت ًظطی وِ خعئیبت فطضیِّبی هؼٌبثرطی ضا ثیبى هیوٌٌس ،اظ آى خولِ زضٍیي ( )1976زض ثطضسی
ذَز هبّیت فطضیِّبی ًظطیِ هؼٌبثرطی ضا ثب خعئیبت ثیبى هیوٌس .ظٍیعیگ ٍ زضٍیي )1977( 3زض
1. Information need
2. Information seeking
3. Zweizig and Dervin
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یبفتِّبی ذَز ثِ هفبّین هؼٌبثرطی زض وتبثربًِ اضبضُ زاضًس .زضٍیي ( )1981ثِػَاهلی اضبضُ هیوٌس وِ
عجك آى هفبّین تغییط هربعت زض ًظطیِ هؼٌبثرطی ضا هیتَاى هطبّسُ وطز.
زستِ زٍم تحمیمبت زض زستطس ضبهل ثطضسیّبی تدطثی است ،اظ آى خولِ

.(Dervin, Zweizig,

) Banister,1976زض ثطضسی ذَز تحت ػٌَاى «هؼٌبثرطی زض هَلؼیتّبی هطىلسبظ» ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس
وِ پبسدزٌّسگبى ،اعالػبت ضا یه ٍاسغِ هیزاًستٌس ًِ ّسف .آًْب هَلؼیتّبی هطىلسبظ ذَز ضا ثِ-
ػٌَاى ضىبفّبی اعالػبتی ضطح ًسازًس زض ػَؼ خستٍخَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضا
ٍاسغِای ثطای حطوت هیزاًستٌس ) .(Drervin, 1983اتٍَز ٍ زضٍیي )1982( 1هغبلؼِ زیگطی ضا تحت

ػٌَاى «تأثیط هَلؼیت ثط پطسصّبی پبسدزٌّسُ ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُ» اًدبم زازًس .یبفتِّبی ایي پژٍّص
ًطبىزٌّسُ ایي است وِ هَلؼیت ثِعَض هحسَس هبّیت پطسصّب ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُ ضا پیصثیٌی
هیوٌس (Dervin, Nilan, and Jacobson,1982) .زض تحمیمی ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ هؼیبضّبی ضىبف
اعالػبتی زض همبثل هؼیبضّبی آهبضی ثًِحَ ثْتطی استفبزُ اظ اعالػبت ضا پیصثیٌی هیوٌٌس .یَوبن

2

( )1998زض تحمیمی ثِ تأثیطات ػَاهل حطفِای ثط ًیبظ اعالػبتی ٍ ضفتبض اعالعیبثی اػضبی ّیأتػلوی
ضضتِّبی هرتلف زض زاًطگبُّبی تطویِ پطزاذتً .تبیح تحمیمبت ًطبى هیزّس وِ تفبٍت ػوسُای زض ًیبظ
ٍ ضفتبض اعالعیبثی زض ضضتِّبی ػلوی ٍخَز زاضز .اػضبی ّیأتػلوی ػلَم اختوبػی ،ػسم آضٌبیی ذَز ضا
ثب ًظبم ّبی ثبظیبثی الىتطًٍیىی ،هبًؼی ثطای خستدَ ٍ یبفتي اعالػبت اظ عطیك آى ثیبى وطزُاًس .هبزى

3

( )1999زض هغبلؼِ ذَز تحت ػٌَاى «هؼٌبثرطی پیبمّبی ظیستهحیغی» ًطبى زاز وِ ًبزیسُ گطفتي پیبمّبی
ظیستهحیغی تَسظ ضطوتوٌٌسگبى ثِزالیل سٌی ٍ خٌسی آًْب هطثَط ًویضَز ،ثلىِ ثِ زضن ٍ فْن

ضطوتوٌٌسگبى اظ پیبمّبی ظیستهحیغی هطثَط هیضَز .پطزی )2007( 4زض ثطضسی ذَز ثط ضٍی پعضىبى

هطالجت ّبی اٍلیِ ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ اظ ًظط پعضىبى ووجَز ٍلتّ ،عیٌِ ،هْبضتّبی خستدَی
اعالػبت ٍ ًَع هٌبثغ اعالػبتی هَاًغ خستدَی اعالػبت ّستٌس .وسلی )2011( 5زض ثطضسی ذَز تحت

ػٌَاى «ضفتبض اعالعیبثی اػضبی ّیأتػلوی زض تغییط هحیظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت» ثِ ایي ًتیدِ ضسیس
وِ هطىل اغلت وبضثطاى زض استفبزُ اظ هٌبثغ ،سطػت پبییي ایٌتطًت ،ػسم آگبّی اظ هْبضتّبی خستدَی

اعالػبت ،اعالػبت ًبلع زض هٌبثغ هیثبضسًَ .ضثطت ٍ لَگب )2013( 6زض ثطضسی ذَز تحت ػٌَاى «ضفتبض
1. Atwood and Dervin
2. Ucak
3. Madden
4. Preddie
5. Kadli
6. Norbert and Lwoga
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اعالعیبثی پعضىبى زض تبًعاًیب» ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ػَاهلی هبًٌس ًجَز ظیطسبذتّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ
اضتجبعبت ،ػسم زستطسی ثِ ضایبًِ ،لغغ هىطض ثطق ٍ ووجَز ٍلت اظ هَاًغ ػوسُ پعضىبى زض خستدَی
اعالػبت است.
زض ایطاى هغبلؼبتی زض ضاثغِ ثب ضفتبض اعالعیبثی اًدبم گطفتِ است .زض ایٌدب ثِ هَاضزی وِ ثِ تحمیك
حبضط هطثَطتط است اضبضُ هیضَز :اػظوی ( )1390زض پژٍّطی تحت ػٌَاى «اضظیبثی ٍ تحلیل هحیظ
ضاثظ پبیگبُّبی اعالػبتی زض پطتیجبًی اظ الگَی ضفتبض اعالعخَیی وبضثطاى اظ زیسگبُ ًظطیِ هؼٌبثرطی»
ًطبى هیزّس وِ هحیظّبی ضاثظ وًٌَی ًِتٌْب اظ ضفتبض اعالعخَیی وبضثطاى پطتیجبًی هیوٌٌس ثلىِ آًْب ضا
زض هَلؼیتّبی زضَاض ،پیچیسُ ٍ اثْبمظا ّوطاّی هیوٌٌس؛ ّوچٌیي ًتبیح ثیبًگط ایي است وِ اهىبى
ثْطُگیطی اظ ضاّجطزّبی الگَی ضفتبض اعالعخَیی الیس ٍ الگَی هؼٌبثرطی زضٍیي زض وٌبض ّن ٍخَز زاضز
افتربض ( )1391زض پژٍّطی تحت ػٌَاى «ضفتبض اعالعیبثی زاًطدَیبى تحػیالت تىویلی ،زاًطگبُ آظاز
اسالهی ٍاحس ضیطاظ» ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ػبهل هؤثط زض اًتربة هَضَع وٌدىبٍی شّي است .هْنتطیي
ػبهل خْت تطریع ًیبظّبی اعالػبتی ثطضسی هٌبثغ اعالػبتی ٍ هطَضت ثب هترػػیي هَضَػی است.
ػبهل اغلی زض ضٌبسبیی هٌبثغ اعالػبتی هطٍض سبیتّبی ایٌتطًتی هطتجظ ثب هَضَع است .ػبهل هؤثط زض
خستدَی هٌبثغ اعالػبتی استفبزُ اظ استٌبزّبی الىتطًٍیىی ضٍی ضجىِ ایٌتطًت است.
خوغثٌسی تحمیمبت اًدبم ضسُ ثیبىوٌٌسُ ایي هغلت است وِ تبوٌَى تحمیمبت ظیبزی زض ظهیٌِ
ضفتبض اعالعیبثی ذػَغبً زض زاذل وطَض غَضت گطفتِ است ،وِ ّطوسام ثًِتبیح هطبثِای زست یبفتِاًس.
ّسف اوثط ایي پژٍّصّب ثطضسی ضفتبض اعالعیبثی زض حَظُّبی هرتلف یب زض اللینّبی هتفبٍت است.
ثسیي تطتیت وِ ضفتبض اعالعیبثی ٍ هَاًغ اعالعیبثی ثِغَضت هدعا هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است.
َذف پصيَص
ّسف ایي پژٍّص ثطضسی هَاًغ اعالعیبثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ ثطًسا زضٍیي (هسل وطی) ثِ-
ػٌَاى اثعاض ضٌبسبیی هَاًغ اعالعیبثی زض ّط وسام اظ هطاحل تطریع ًیبظ ،خستدَی اعالػبت ،ضاّجطز
خستدَ ٍ استفبزُ اظ اعالػبت است .ثطضسی ضاثغِ ّط وسام اظ ایي هطاحل ثب یىسیگط اظ زیگط اّساف ایي
تحمیك استً .تبیح ایي پژٍّص هیتَاًس ثب هطرع وطزى هَاًغ اعالعیبثی اػضبی ّیأتػلوی ثِ هسئَالى،
عطاحبى ًظبمّ بی اعالػبتی ،وتبثساضاى ٍ وبضضٌبسبى پژٍّص ووه وٌس تب زضن ثْتطی اظ ًیبظّب،
هطىالت ٍ هَاًغ پژٍّطی زاضتِ ثبضٌس ٍ ثب آگبّی اظ هَاًغ اعالعیبثی ٍ ضفتبض اعالعیبثی استفبزُوٌٌسگبى،
ثتَاًٌس ذسهبت ثْتط ٍ هفیستطی ضا ثِ آًبى اضائِ ًوبیٌس ٍ زض ضفغ ًیبظّبی اعالػبتی آًْب ثىَضٌس.
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ثطای اًدبم ایي پژٍّص ًیبظ ثِ چبضچَة ًظطی هطرػی ثَز .چبضچَة ًظطی ایي تحمیك زض هسل
هفَْهی آى ذالغِ هیضَز .هسل هفَْهی وِ زض ضىل  3اضائِ هیگطزز تالش زاضز تب ًطبى زّس وِ هیبى
ػٌبغط ًظطیِ هؼٌبثرطی اضتجبط ٍخَز زاضز .زض ٍالغ فطز ثطاسبس زاضتي یه ّسف زض یه هَلؼیت ذبظ
لطاض هیگیطز ٍ ضطٍع ثِحطوت هیوٌس ،زض عَل هسیط ثب چبلِ ثطذَضز هیوٌس ٍ ثطای ػجَض اظ چبلِ چبضُای
خع سبذت یه پل ًساضز .پل (خستدَی اعالػبت) ووه هیوٌس تب اٍ اظ ضٍی چبلِ ػجَض وٌس زض عَل
هسیط ووهّبیی زضیبفت هیوٌس پس اظ زضیبفت ووه ،فطز زض یه ٍضؼیت خسیس یب تغییط یبفتِ لطاض
هیگیطز ،حبل ٍضؼیت خسیس ثبػث هی ضَز وِ فطز ًیبظ ثِ اعالػبت خسیسی زاضتِ ثبضس ،پس زٍثبضُ
ضطٍع ثِ حطوت هیوٌس ٍ هطاحل لجل تىطاض هیضَز.
ایي هسل ًطبى هیزّس وِ ّط یه اظ فطایٌس اعالعیبثی هیتَاًس یه هَلؼیت ثطای ضرع ثبضس.
وبضثط ثب ضىبف یب هطىل ضٍثطٍ هیضَز ثطای ضفغ ضىبف ثِزًجبل اعالػبت ثیطتط هیگطزز پیگیطی ٍ زًجبل-
وطزى هٌبثغ ٍ استٌبزّب یه ضاّجطز است .ضرع ثبیس لبزض ثبضس ًیبظ اعالػبتی ذَز ضا ثِزضستی تطریع
زّس ٍ هسئلِ هَضز ًظط ذَز ضا ذَة ثیبى وٌس .زض هطحلِ ثؼس ضرع ضطٍع ثِ خستدَ هیوٌس .اهىبى زاضز
ضرع ثتَاًس هٌبثغ هطتجظ ضا ثِزست آٍضز یب ایٌىِ زض ثطلطاضی پیًَس هیبى هٌبثغ اظ هسیط خستدَ ذبضج
ضَزّ .وچٌیي احتوبل ثطٍظ چٌیي اذتاللی زض هطٍض اعالػبت ٍ هساضن ثبظیبفتی ٍخَز زاضز .ثطای هثبل ،زض
هَالؼی وِ خستدَی ضرع ذیلی ولی ثبضس ٍ ثرَاّس اظ هیبى حدوی اظ اعالػبت ثبظیبثی ضسُ تؼساز
هحسٍزی ضا وِ ثب ػجبضت خستدَی ٍی هطتجظ هیثبضٌس اًتربة وٌس ،اظ هحسٍزگطّب استفبزُ وٌس .ثِ-
ػجبضتی زیگط ،استفبزُ ٍ ثِوبضگیطی هحسٍزگطّب یه ًَع ضاّجطز است .زض هطحلِ ثؼس فطز ثِ استفبزُ ٍ
ثْطُگیطی اظ هساضن ٍ همبالت ثبظیبثی ضسُ هیپطزاظز .زض ٍالغ ّط ًَع فؼبلیتی وِ ضرع ثطاسبس آى
ثتَاًس اعالػبت ثِ زست آهسُ ضا هَضز استفبزُ لطاض زّس ،ثِ هؤلفِ استفبزُ/ووه زض ًظطیِ هؼٌبثرطی اضبضُ
زاضزّ .وچٌیي فطز زض عَل هسیط زض ّط وسام اظ هطاحل ثب هَاًغ ٍ هطىالت ظیبزی ضٍثِ ضٍ هیضَز وِ
ثبػث ایدبز ٍلفِ زض عَل هسیط هیگطزز.
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ضکل  .3مذل مفًُمی پیطىُادی بررسی مًاوغ اطالعیابی اػضای َیأتػلمی داوطگاٌ آزاد اسالمی
ياحذ ضیراز براساض بسط وظریٍ ایجاد مؼىا بروذا دريیه (وظریٍ کاری)

ثب ًگبّی ثِ هسل هفَْهی تحمیك ،هیتَاى استسالل وطز وِ ضفتبض اػضبی ّیأتػلوی اظ ضٍی
آگبّی ٍ ّسفوٌس اًدبم هیضَزّ ،ط یه اظ هطاحل تطریع ًیبظ ،خستدَ ٍ استفبزُ/ووه یه هَلؼیت
ثطای اػضبی ّیأتػلوی است ٍ ّط هَلؼیت هَاًغ ٍ هطىالت ذبظ ذَز ضا زاضز .ایي هَاًغ زض لبلت
ػَاهل ضرػی ،هْبضتی ،زستطسی ٍ ،استفبزُ/ووه زض ایي هسل زض ًظط گطفتِ ضسُ است .ایي ػَاهل زض
ضىل ً 3طبى زازُ ضسُ است :زض هطحلِ تطریع ٍ تَغیف ًیبظ اعالػبتی ،ػَاهل ضرػی ،زض هطحلِ
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تسٍیي ضاّجطز خستدَ ػَاهل هْبضتی ،زض هطحلِ خستدَ هٌبثغ اعالػبتی ػَاهل زستطسی ٍ ،زض هطحلِ
(استفبزُ/ووه) ػَاهل استفبزُ ًمص زاضًس .ثطاسبس هسل هفَْهی تحمیك فطضیِّبی ظیط آظهَى هیضًَس:
فرضیٍ  :1ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی (تَغیف ًیبظ اعالػبتی) ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هؼٌیزاضی
ٍخَز زاضز.
فرضیٍ  :2ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
فرضیٍ  :3ثیي استفبزُ/ووه اظ اعالػبت ٍ تطریع ًیبظ اعالػبتی (تَغیف ًیبظ اعالػبتی) ضاثغِ
هؼٌیزاض ٍخَز زاضز.
ريش
ضٍش تحمیك حبضط پیوبیص تَغیفی است .خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ،ولیِ اػضبی ّیأتػلوی
توبم ٍلت ٍ ضسوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ است،وِ تؼساز آًْب تب پبیبى هْط ً 288 ،1391فط ثَز.
ثطاسبس خسٍل هَضگبى حدن ًوًَِ ً 108فط تؼییي گطزیس .اثعاض سٌدص زض ایي تحمیك «پطسطٌبهِ هحمك-
سبذتِ» است ،وِ ثطاسبس ثسظ ًظطیِ ثطًسا زضٍیي تسٍیي ضسُ است .ایي پطسطٌبهِ حبٍی ًَظزُ سؤال
است .ثطای تؼییي ضٍایی پطسطٌبهِ ،اظ ضٍایی غَضی ٍ ثطای تؼییي اػتجبض اظ آظهَى تحلیل هبزُ ٍ خْت
سٌدص پبیبیی ،اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ ضسُ است .آظهَى تحلیل هبزُ ثط ایي فطؼ استَاض است
وِ آظهَى ولی (خوغ ًوطُ عیف) هَضَع هَضز ثطضسی ضا هیسٌدس ،زض غَضتیوِ ّط یه اظ گَیِّب ثب
خوغ ًوطُ عیف ضاثغِ هؼٌیزاض ًساضتِ ثبضس یؼٌی آى گَیِ هَضَع هَضز ًظط ضا ًویسٌدس ٍ ثبیس حصف
ضَز .ضطایت آلفبی وطًٍجبخ ثطای گَیِّب اظ حسالل  0/63تب حساوثط  0/96ثِزست آهس وِ ًوطُ لبثل
لجَلی است.
یافتٍَا
زض ایي لسوت هَاًغ اعالعیبثی زض ّط یه اظ هطاحل (تطریع ًیبظ ،ضاّجطز خستدَ ،خستدَی
اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت) ثطضسی هیضَز:
بررسی وگرش پاسخگًیان وسبت بٍمًاوغ مًجًد در مرحلٍ تطخیص ویازَای اطالػاتی

ًگطش پبسدگَیبى زضثبضُ هَاًغ هَخَز زض هطحلِ تطریع اعالػبت تَسظ  8گَیِ سٌدیسُ ضسُ
استً .تبیح ًطبى هی زّس وِ اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی زض هطحلِ تطریع اعالػبت هَاًغ ظیبزی هثل ػسم-
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ػاللِ ،ػسمتوطوع وبفی ثط ضٍی هسئلِ تحمیك ،ػسمترػیع ظهبى وبفی ٍ ػسمتَاًبیی زض تؼطیف هَضَع
ٍخَز زاضًس ،ثِعَضیوِ هیبًگیي ایي گَیِّب ثیص اظ  4یؼٌی حس ظیبز است ،زض هَاضزی ًظیط ػسمآگبّی
اظ اٍلَیتّبی پژٍّطی ٍ فمساى هْبضتّبی پژٍّطی هطىل چٌساًی ٍخَز ًساضز .هیبًگیي ایي زٍ گَیِ
 3/14 ٍ 3/1است وِ زض حس هتَسظ است .خسٍل ً 1طبًگط ایي ًتبیح است.
جذيل ضمارٌ  .1وگرش پاسخگًیان وسبت بٍ گًیٍَای طیف مًاوغ مًجًد در
مرحلٍ تطخیص ویاز اطالػاتی
کم ي خیلیکم

گًیٍ

زیاد ي خیلیزیاد

متًسط

میاوگیه

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

ػسمػاللِ

1

1

4

3/8

100

95/2

4/8

ػسمتوطوع وبفی ثط هسئلِ تحمیك

-

-

10

9/5

95

90/5

4/07

ػسمترػیع ظهبى وبفی

-

-

8

7/6

97

92/4

4/08

ػسماعالع اظ سط فػل زضٍس هَضزًظط

-

-

27

25/7

78

74/3

3/8

ػسمآضٌبیی ثب اغَل تحمیك

-

-

38

36/2

67

63/8

3/7

ػسمآگبّی اظ اٍلَیتّبی پژٍّطی

3

1/9

88

83/8

15

14/3

3/14

ػسمتَاًبیی زض تؼطیف هَضَع

-

-

6

5/7

99

94/3

4/29

فمساى هْبضت پژٍّطی

3

2/9

90

85/7

12

11/4

3/1

هَاًغ هَخَز زض هطحلِ تطریع اعالػبت تَسظ  8گَیِ سٌدیسُ ضسُ است ،لصا ًوطُ پبسدگَیبى
هیتَاًس اظ ( 8ووتطیي هبًغ) تب ( 40ثیطتطیي هبًغ) زض ًَسبى ثبضسً .تبیح تحمیك ًطبى هیزّس وِ ًوطُ
پبسدگَیبى اظ  23تب  39زض ًَسبى است .هیبًگیي ًوطُ آًْب  30/93است وِ ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف
یؼٌی  24است ،ثٌبثطایي پبسدگَیبى زض هطحلِ تطریع ًیبظ اعالػبتی هبًغ ظیبزی زاضًس .هیعاى  Zثِزست
آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍف -اسویطًَف  1/13است وِ هؼٌیزاض ًجَزُ ٍ ًطبًگط تَظیغ ًطهبل زازُّبست
(خسٍل .)2
جذيل ضمارٌ  .2حذاقل ،حذاکثر ،میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخگًیان از طیف میسان مًاوغ مًجًد
در مرحلٍ تطخیص ویاز اطالػاتی
ضاخص

حذاقل

حذاکثر

میاوگیه

اوحراف مؼیار

میسان z

سطح مؼىیداری

همساض

23

39

30/93

2/32

1/13

0/06

بررسی وگرش پاسخگًیان دربارٌ مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً

ًگطش پبسد گَیبى زضثبضُ هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ تَسظ زٍ گَیِ سٌدیسُ ضسُ استً .تبیح
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ًطبى هیزّس وِ  23/7زضغس آًْب هؼتمسًس وِ ػسم آگبّی وبفی اظ ضٍشّب ٍ ًَضتي فطهَلّبی خستدَ
زض حس ظیبز ٍ ذیلیظیبز هی تَاًس هبًؼی زض تسٍیي ضاّجطز خستدَی آًْب ثبضسّ .وچٌیي اظ ًظط  21زضغس
ػسماعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع خستدَی اعالػبت هیتَاًس زض حس ظیبز ٍ ذیلیظیبز هبًؼی زض تسٍیي
ضاّجطز خستدَ ثبضس .هیبًگیي ایي زٍ گَیِ  3/21 ٍ 3/26است وِ ثیص اظ  3یؼٌی حس هتَسظ است (خسٍل .)3
جذيل ضمارٌ  .3وگرش پاسخگًیان دربارٌ گًیٍَای طیف مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً
کم ي خیلیکم

گًیٍ

ػسم آگبّی وبفی اظ ضٍشّب ٍ ًَضتي
فطهَل خستدَ
ػسم اعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع
خستدَی اعالػبت

متًسط

زیاد ي خیلیزیاد

میاوگیه

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

1

1

79

75/2

25

23/8

3/26

2

1/9

81

77/1

22

21

3/21

ثطاسبس خسٍل ً ،4وطُ پبسدگَیبى اظ عیف  2گَیِای هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ اظ حسالل  4تب
حساوثط  10زض ًَسبى هیثبضس .هیبًگیي ًوطُ پبسدگَیبى اظ ایي عیف  6/47است وِ اًسوی ثیص اظ  6یؼٌی
حس هتَسظ ًوطُ عیف است .ثٌبثطایي اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ اًسوی ثیص اظ
حس هتَسظ است .هیعاى  Zثِزست آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍف اسویطًَف  4/4است وِ هؼٌیزاض ثَزُ ٍ
ًطبىزٌّسُ ػسم تَظیغ ًطهبل زازُّبست.
جذيل ضمارٌ  .4حذاقل ،حذاکثر ،میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخگًیان از
طیف مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً
ضاخص

حذاقل

حذاکثر

میاوگیه

اوحراف مؼیار

میسان z

سطح مؼىیداری

همساض

4

10

6/47

0/97

4/4

0/006

وگرش پاسخگًیان وسبت بٍ گًیٍَای مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی

ثطای سٌدص ًگطش پبسدگَیبى زضثبضُ هَاًغ هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی اظ  7گَیِ استفبزُ
ضسُ استً .تبیح ًطبى هیزّس وِ پبسدگَیبى زض ایي هطحلِ ثیطتطیي هطىل ضا زاضًس ،ثِعَضیوِ هیبًگیي
 5گَیِ اظ  7گَیِ ایي عیف ثیص اظ  4یؼٌی زض حس ظیبز است .زض ثیي ایي گَیِّب ػسمزستطسی ثِ ضایبًِ ٍ
سطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ ثیطتطیي هبًغ است .هیبًگیي ایي زٍ گَیِ  4/56 ٍ 4/73است وِ زض
حس ظیبز ٍ ذیلیظیبز است .ووتطیي هطىل پبسدگَیبى زض هطحلِ خستدَی اعالػبت ،ػسمتسلظ وبفی ثِ
ظثبىاًگلیسی است .هیبًگیي ایي گَیِ  3/58است وِ زض حس ًسجتبً ظیبز است (خسٍل .)5
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جذيل ضمارٌ  .5وگرش پاسخگًیان وسبت بٍ گًیٍَای مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی
کم ي خیلیکم

گًیٍ

زیاد ي خیلیزیاد

متًسط

میاوگیه

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

-

-

3

2/9

102

97/1

4/73

-

-

1

1

104

99

4/13

-

-

1

1

104

99

4/12

ػسمزستطسی ثِ اًتطبضات ػلوی ضٍظ

-

-

4

3/8

101

96/2

4/17

سطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ

-

-

5

4/8

100

95/2

4/56

ػسمتسلظ ثِ ظثبى اًگلیسی

-

-

49

46/7

56

53/3

3/58

فمساى هْبضت وبفی ضایبًِای ٍ ضجىِای

-

-

32

30/5

72

69/5

3/79

ػسمزستطسی ثِ ضایبًِ
ػسمزستطسی ثِ پبیگبُّبی اعالػبتی
(هدالت الىتطًٍیىی)
ػسمزستطسی پبیگبُّبی اعالػبتی
(وتبةّبی الىتطًٍیىی)

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هَاًغ هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی تَسظ  7گَیِ سٌدیسُ ضسُ است ،لصا ًوطُ
پبسدگَیبى هیتَاًس اظ حسالل ( 7ووتطیي هبًغ) تب ( 35ثیطتطیي هبًغ) زض ًَسبى ثبضسً .تبیح تحمیك ًطبى
هیزّس وِ ًوطُ پبسدگَیبى اظ  25تب  35زض ًَسبى ثَزُ است .هیبًگیي ًوطُ پبسدگَیبى اظ ایي عیف 29/1
است وِ ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف یؼٌی  21است ،ثٌبثطایي اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هطحلِ
خستدَی هٌبثغ اعالػبتی زض حس ظیبز است .هیعاى  Zثِزست آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍف -اسویطًَف
 1/64است وِ هؼٌیزاض ثَزُ ٍ ًطبًگط ػسم تَظیغ ًطهبل زازُّبست (خسٍل .)6
جذيل ضمارٌ  .6حذاقل ،حذاکثر ،میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخگًیان از
طیف مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی
ضاخص

حذاقل

حذاکثر

میاوگیه

اوحراف مؼیار

میسان z

سطح مؼىیداری

همساض

25

35

29/1

1/97

1/64

0/01

بررسی وگرش پاسخگًیان وسبت بٍ مًاوغ مرحلٍ استفادٌ از اطالػات

ثطضسی ًگطش پبسدگَیبى ًسجت ثِ زٍگَیِای وِ ثطای سٌدص هَاًغ هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ
اعالػبتی زض ًظط گطفتِ ضسُ ثَز ًطبى هیزّس وِ  69/5زضغس آًْب ػسم تَاًبیی زض زستِثٌسی اعالػبت ضا
زض حس هتَسظ هبًغ استفبزُ غحیح اعالػبت هیزاًٌسّ .وچٌیي  68/6زضغس آًْب ػسم تَاًبیی زض اضتجبط
هحتَایی ثیي اعالػبت ثبظیبثی ضسُ ضا زض حس هتَسظ هبًغ استفبزُ غحیح اعالػبت هیزاًٌس (خسٍل .)7
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جذيل ضمارٌ  .7وگرش پاسخگًیان وسبت بٍ گًیٍَای مًاوغ استفادٌ از اطالػات
کم ي خیلیکم

گًیٍ

زیاد ي خیلیزیاد

متًسط

میاوگیه

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

-

-

73

69/5

32

30/5

3/31

-

-

72

68/8

33

31/4

3/33

ػسمتَاًبیی زض زستِثٌسی اعالػبت
ػسمتَاًبیی زض ایدبز اضتجبط هحتَایی ثیي
اعالػبت ثبظیبثی ضسُ

ثطاسبس خسٍل ً 8وطُ پبسدگَیبى اظ عیف هَاًغ استفبزُ اظ اعالػبت اظ حسالل  6تب حساوثط  9زض
ًَسبى است .هیبًگیي ًوطُ آًْب  6/65است وِ اًسوی ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف یؼٌی  6است .ثٌبثطایي اظ
ًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هَخَز زض استفبزُ اظ اعالػبت اًسوی ثیص اظ حس هتَسظ است .هیعاى  Zثِ-
زست آهسُ اظ ایي آظهَى  4/34است وِ هؼٌیزاض ثَزُ زاللت ثط ػسم تَظیغ ًطهبل زازُّبست.
جذيل ضمارٌ  .8حذاقل ،حذاکثر ،میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخگًیان از
طیف مًاوغ استفادٌ از اطالػات
ضاخص

حذاقل

حذاکثر

میاوگیه

اوحراف مؼیار

میسان z

سطح مؼىیداری

همساض

6

9

6/65

0/97

4/34

0/000

مقایسٍ مًاوغ اطالعیابی در َر یک از مراحل تطخیص ویاز اطالػاتی ،راَبرد جستيجً،
جستيجًی مىابغ ي استفادٌ از اطالػات

ثطاسبس ًتبیح ثِزست آهسُ ثیطتطیي هَاًغ زض هطحلِ خستدَ ٍ پس اظ آى زض هطحلِ تطریع
ًیبظّبی اعالػبتی ٍخَز زاضز .زٍ هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی زض یه سغح ٍ زض
هطحلِ سَم لطاض زاضز (خسٍل .)9
جذيل ضمارٌ  .9آزمًن مؼىیداری تفايت میاوگیه ومرٌ پاسخگًیان از یک گًیٍ مًاوغ در مراحل مختلف
مرحلٍ

میاوگیه

میاوگیه

تطخیص ویاز

راَبرد

جستجًی

استفادٌ از مىابغ

ػذدی

رتبٍای

اطالػاتی

جستجً

اطالػات

اطالػاتی

تطریع ًیبظ اعالػبتی

3/87

2/78

-

Sig

sig

sig

ضاّجطز خستدَ

3/23

1/7

-7/97

-

sig

N.S

خستدَی اعالػبت

4/16

3/72

-7/02

-8/6

-

sig

استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی

3/32

1/8

-7/7

*-1/4

-8/5

-

اضلبم ظیط لغط هیعاى  Zهیثبضس  ; 8/9 d.f= 4 sig;0/00 sig;0/00
2

*N.S=Not significant

آزمًن فرضیٍَای تحقیق
زض ایي ثرص ثب استفبزُ اظ ضطیت ّوجستگی اسپیطهي ٍ آهبض استٌجبعی ثِ آظهَى فطضیِّب پطزاذتِ
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هیضَز
فرضیٍ  :1ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ خستدَی اعالػبتی ضاثغِ هؼٌیزاض ٍخَز زاضز.
ّوبىگًَِ وِ لجالً هطرع گطزیس تَظیغ زازُّبی تطریع ًیبظ اعالػبتی ،خستدَی اعالػبتی ٍ
استفبزُ اظ اعالػبت اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاض ًجَزًس ،ثٌبثطایي ثطای ثطضسی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط اظ آظهَى
ًبپبضاهتطیه ضطیت ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضسُ استً .تبیح حبغل اظ ایي آظهَى ًطبى هیزّس وِ ثیي
تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌیزاض ٍخَز زاضز () ;0/772 ،sig;0/000
ٍ ایي ثساى هؼٌی است وِ ّط چمسض تطریع ًیبظ اعالػبتی ثْجَز هییبثس خستدَی اعالػبت ًیع افعایص
هییبثس ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِول خبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضیِ تأییس هیضَز (خسٍل .)10
جذيل ضمارٌ  .11ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه تطخیص ویاز اطالػاتی ي جستجًی اطالػاتی
جستجًی اطالػات

متغیر

0/772
تطریع ًیبظ اعالػبتی

Sig
N

0/000
105

فرضیٍ  :2ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هؼٌیزاض ٍخَز زاضز.
ًتبیح حبغل اظ آظهَى اسپیطهي ًطبى هیزّس وِ ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ
اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌیزاض ٍخَز زاضز ( .) ;0/836 ،sig;0/000ایي ثساى هؼٌی است ثب افعایص
هْبض ضاّجطز خستدَی اعالػبت هیعاى استفبزُ اظ اعالػبت ًیع افعایص هییبثس .ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِول
خبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضیِ تأییس هیضَز (خسٍل .)11
جذيل ضمارٌ  .11ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه راَبردجستجًی اطالػات ي میسان استفادٌ از اطالػات
استفادٌ از اطالػات

متغیر

0/836
ضاّجطز خستدَی اعالػبت

Sig
N

0/000
105

فرضیٍ  :3ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌیزاض ٍخَز زاضز.
ًتبیح تحمیك ًطبى هیزّس وِ ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ
هؼٌیزاض ٍخَز زاضز () ;/873 ،sig;0/000؛ ایي ثساى هؼٌی است وِ افعایص تطریع اعالػبتی ثبػث
افعایص استفبزُ اظ اعالػبت هیگطزز .ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِول خبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضیِ پصیطفتِ
هیضَز خسٍل .)12
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جذيل ضمارٌ  .12ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه تطخیص ویاز اطالػاتی با استفادٌ از اطالػات
استفادٌ از اطالػات

متغیر

0/873
تطریع ًیبظّبی اعالػبتی

sig

0/000

N

105

زازُّبی هطاحل خستدَی هٌبثغ ٍ استفبزُ اظ اعالػبت اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاض ًیستٌس ،ثٌبثطایي
ثطای همبیسِ ایي هطاحل اظ آظهَى ًبپبضاهتطیه فطیسهي ٍ 1آظهَى تىویلی ٍیل وبوسَى 2استفبزُ ضسُ
است .اظ آًدبوِ تؼساز گَیِّبیی وِ ثطای سٌدص ٍضؼیت ایي هطاحل زض ًظط گطفتِ ضسُ ثَز یىسبى
ًیستٌس ،ثٌبثطایي لبثل همبیسِ ًویثبضٌس .ثطای ایي هٌظَض ًوطُ پبسدگَیبى اظ ّط هطحلِ ثِتؼساز گَیِّبی
ّوبى هطاحل تمسین تب هیبًگیي یه گَیِ ثطای ٍضؼیت ّط هطحلِ ثِزست آیس زض ایي غَضت آظهَىّبی
فطیسهي ٍ ٍیل وبوسَى اهىبىپصیط ذَاّس ثَزً .تبیح تحمیك ًطبى هیزّس وِ هیبًگیي یه گَیِ اظ هَاًغ
هَخَز زض هطحلِ خستدَی اعالػبت  4/16است وِ ثیص اظ هیبًگیي سبیط هطاحل هیثبضس ،ثٌبثطایي
ثیطتطیي هبًغ اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی زض هطحلِ خستدَ است .پس اظ آى ثیطتطیي هبًغ زض هطحلِ تطریع
ًیبظ اعالػبتی ٍخَز زاضز ،هیبًگیي یه گَیِ ایي هطحلِ  3/87است .سَهیي هبًغ هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ
اعالػبتی است (ثب هیبًگیي  ٍ )3/32ووتطیي هَاًغ زض هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍخَز زاضز ،ثِعَضیوِ
هیبًگیي گَیِّبی ایي هطحلِ  3/23است.
ًتیدِ حبغل اظ آظهَى فطیسهي ًطبى هیزّس وِ هیبًگیي ضتجِای ایي هطاحل اظ حسالل  1/7ثطای
هطحلِ ضاّجطز خستدَ تب  3/72ثطای هطحلِ خستدَی اعالػبت زض ًَسبى است .ایي ًتبیح ثب تَخِ ثِهیعاى
ذیزٍ ثِزست آهسُ اظ آظهَى فطیسهي ( )2;185/9ثب زضخِ آظازی  3زض سغح  95زضغس هؼٌیزاض ٍ ایي
ًتبیح لبثل تؼوین ثِول خبهؼِ آهبضی است .اهب ثطای تطریع ایٌىِ هیبًگیي هَاًغ وساهیه اظ هطاحل ثب ّن
تفبٍت هؼٌیزاض زاضًس اظ آظهَى ٍیلوبوسَى استفبزُ ضسُ استً .تبیح حبغل اظ ایي آظهَى ًطبى هیزّس
وِ تٌْب ثیي هیبًگیي ضتجِای ًوطُ هَاًغ زض هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ( )1/8ثب هیبًگیي ضتجِای هطحلِ
ضاّجطز خستدَ ( )1/7تفبٍت هؼٌیزاض ٍخَز ًساضز ،ثٌبثطایي ثیطتطیي هبًغ زض هطحلِ خستدَ ٍخَز زاضز ٍ
پس اظ آى ثیطتطیي هبًغ زض هطحلِ تطریع ًیبظّبی اعالػبتی لطاض زاضز .اهب زٍ هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍ
استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی زض یه سغح ٍ زض هطحلِ سَم لطاض زاضز (خسٍل .)14

1. Friedman test
2. Wilcoxon test
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جذيل ضمارٌ  .14آزمًن مؼىیداری تفايت میاوگیه ومرٌ پاسخگًیان از یک گًیٍ مًاوغ مراحل مختلف
میاوگیه

میاوگیه

تطخیص

راَبرد

جستجًی

استفادٌ از

ػذدی

رتبٍای

ویازاطالػاتی

جستجً

اطالػات

مىابغ اطالػاتی

تطریع ًیبظ اعالػبتی

3/87

2/78

-

Sig

sig

sig

ضاّجطز خستدَ

3/23

1/7

-7/97

-

sig

N.S

خستدَی اعالػبت

4/16

3/72

-7/02

-8/6

-

sig

استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی

3/32

1/8

-7/7

*-1/4

-8/5

-

مرحلٍ

*اضلبم ظیط لغط هیعاى  Zهیثبضس

*;0/00 sig 4 d.f== 11/2 = Not significant

وتیجٍ
زض همبیسِ هَاًغ هَخَز زض هطاحل تطریع ًیبظ اعالػبتی ،ضاّجطز خستدَ ،خستدَی هٌبثغ ٍ
استفبزُ اظ اعالػبت ًتبیح ًطبى هیزّس وِ ثیطتطیي هَاًغ اعالعیبثی زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ٍ
پس اظ آى ثیطتطیي هَاًغ زض هطحلِ تطریع ًیبظ اعالػبتی لطاض زاضز .زٍ هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ٍ
ضاّجطز خستدَ زض یه سغح ٍ زض هطتجِ سَم لطاض زاضًس .ایي ًتیدِ ثب ًتبیح تحمیمبت زضٍیي ٍ زیگطاى
( )1976هغبثمت زاضزّ .وچٌیي یبفتِّبی پژٍّص یَوبن ( ،)1998پطزی ( ،)2007وسلی (ًَ ،)2011ضثطت
ٍ لَگب (ً )2013طبى زاز وِ ّوَاضُ زض خستدَی هٌبثغ اعالػبتی هَاًغ ٍ هطىالت ظیبزی ٍخَز زاضز.
زض هَضز ثطضسی هَاًغ هَخَز زض ّط یه اظ هطاحلً ،تبیح ًطبى هیزّس وِ ضىبف اعالػبتی وِ
هٌدط ثِػسم تطریع ًیبظ اعالػبتی هیضَز ضا هیتَاى ًبضی اظ ًساضتي ػاللِ ثِ هَضَع هَضز ثطضسی ،ػسم
ضٌبذت غحیح اظ هَضَع هَضز ثطضسی ٍ ،ػسمتَاًبیی زض هفَْمسبظی ٍ تؼطیف هَضَع ٍ آضٌب ًجَزى ثِ
اٍلَیتّبی پژٍّطی ٍ هْبضتّبی پژٍّطی ٍ ػسم آگبّی اظ سطفػلّبی آهَظضی زاًست .زض هطحلِ
تسٍیي ضاّجطز خستدَ ًتبیح ًطبى هیزّس سطزضگوی ٍ ػسماعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع خستدَی اعالػبت
است ٍ ػسمآگبّی اظ ضٍشّب ٍ ًَضتي فطهَلّبی خستدَ زض حس ظیبز ٍ ذیلیظیبز هبًؼی زض تسٍیي
ضاّجطز خستدَ است .زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ثطای اػضبی ّیأتػلوی هَاًؼی ًظیط ػسم-
زستطسی ثِ ضایبًِ ،پبیگبُّبی اعالػبتی (وتبةّبی الىتطًٍیىی ٍ هدالت الىتطًٍیىی) ،اًتطبضات ػلوی
ضٍظ ،سطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ ،ػسم تسلظ ثِ ظثبىاًگلیسی ٍ فمساى هْبضت وبفی ضایبًِای ٍ
ضجىِای ٍخَز زاضز وِ هبًغ اظ اًدبم خستدَی هٌبست هیضَز .ایي ًتیدِ ثب ًتبیح وسلی ( )2011هغبثمت
زاضز .ػسم تَاًبیی زض زستِثٌسی اعالػبت ٍ ػسم تَاًبیی زض ایدبز اضتجبط هحتَایی ثیي اعالػبت ثبظیبثی
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ضسُ هبًؼی است ثطای استفبزُ غحیح اظ اعالػبت ثِزست آهسُ ،ایي ًتیدِ ثب ًتبیح یَوبن ()1998
هغبثمت زاضز.
ًتبیح آظهَى فطضیِّب ًطبى هیزّس وِ تطریع ًیبظ اعالػبتی ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب خستدَ
اعالػبت زاضز؛ ٍ خستدَ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب استفبزُ اظ اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ
هثجت ٍ لَی ثب تطریع ًیبظ اعالػبتی زاضز .ایي ضاثغِّب ثسیي هؼٌبست وِ زضغَضتیوِ ًیبظ اعالػبتی
ثِزضستی تطریع زازُ ضَز خستدَی هٌبسجی غَضت هیگیطز ٍ اگط خستدَ ثِزضستی اًدبم گیطز ٍ
اعالػبت هتٌبست ثب ًیبظ اعالػبتی ثِزست آیس هیتَاى اظ اعالػبت ثِزست آهسُ ثِزضستی استفبزُ وطز .ثِ-
ػجبضتی هیتَاى گفت وِ تطریع ًیبظ اعالػبتی ایي زیس ضا ثِ هحمك هیزّس ٍ اٍ ضا لبزض هیسبظز تب
اعالػبت ضا زستِ ثٌسی وطزُ اضتجبط هحتَایی هیبى اعالػبت ثبظیبثی ضسُ ثطلطاض وٌس .اظ آًدبوِ ایي تحمیك
ثطاسبس هسل هؼٌبثرطی ثطًسا زضٍیي اًدبم گطفتِ است هیتَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ ّط یه اظ فطایٌسّبی
اعالع یبثی (تطریع ًیبظ ،خستدَ ٍ استفبزُ/ووه) یه هَلؼیت ثطای ضرع است ٍ اهىبى ضٌبسبیی
هَاًغ اعالعیبثی زض توبم هطاحل اعالعیبثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ٍخَز زاضز ،ثٌبثطایي اظ ًتبیح
ایي پژٍّص چٌیي استٌجبط هیضَز وِ ًظطیِ هؼٌبثرطی ًِتٌْب اظ ضفتبض اعالعیبثی اػضبی ّیأتػلوی
پطتیجبًی هیوٌس ثلىِ هیتَاًس ضٍش لبثلتؼویوی ثطای هغبلؼِ توبم هَلؼیتّبیی وِ ػول اضتجبطگیطی زض
آى هغطح است ،ثبضس.
ایي هغبلؼِ هطرع وطز وِ زض وسام هطحلِ اعالعیبثی هَاًغ ٍ هطىالت ثیطتطی ٍخَز زاضز ٍ زض
ّط وسام اظ هطاحل تطریع ًیبظ اعالػبتی ،خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ،تسٍیي ضاّجطز خستدَ ٍ هطحلِ
استفبزُ اظ اعالػبت چِ هَاًؼی ٍخَز زاضز ،ثٌبثطایي ثب تَخِ ثًِتبیح ثِزست آهسُ پیطٌْبزّبیی ثِضطح ظیط
اضائِ هیگطزز:
 ثطگعاضی وبضگبُّبی ضٍش تحمیك ثطای اػضبی ّیأتػلوی ٍ تْیِ وتبةّب ٍ خعٍُّبی هٌبسجی وِحبٍی زستَضالؼولّبی وبض ثب ضجىِ ایٌتطًت ٍ ٍة خْبىگستط ثبضس ،زض سغَح گًَبگَى ٍ هتٌبست ثب
سغَح پژٍّطگطاى.
 ثیطتطیي هَاًغ ٍ هطىالت زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی شوط ضسُ است .پس زاًطگبُّب ثبیس ثبتَخِ ثِ اّویت ایٌتطًت ٍ لبثلیتّبی آى سطهبیِگصاضیّبی ثیطتطی زض ذػَظ تْیِ اهىبًبت
سرتافعاضی ٍ ًطم افعاضی آى ثٌوبیٌسّ .وچٌیي سطػت ذغَط اضتجبعی ضا تمَیت ًوبیٌسً .مص هطوع
ضایبًِ زاًطگبُ زض ایي ذػَظ اظ اّویت ٍیژُای ثطذَضزاض است.
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 ثطگعاضی زٍضُّبی آهَظضی سَاز اعالػبتی اظ عطف وتبثربًِّبی زاًطىسُای تَسظ وتبثساضاى.توطوع پژٍّص حبضط ثط هَاًغ اعالعیبثی اػضبی ّیأتػلوی است .ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت ایي
پژٍّص ٍ ثِهٌظَض وست اعویٌبى خْت تؼوین یبفتِّب ،پیطٌْبز هیضَز وِ پژٍّصّبی هطبثِ زیگطی ثب
گطٍُّبی هرتلف زض حَظُّبی هَضَػی ٍ ضطایظ زیگط اًدبم گیطز.
ثب تَخِ ثِ ذأل هَخَز زض ثِوبضگیطی ًظطیِ هؼٌبثرطی ،تَغیِ هیضَز ثب تَخِ ثِ تدطثِ ثِزست
آهسُ اظ ایي پژٍّص ،ظهیٌِ ثِوبضگیطی ایي ًظطیِ زض سبهبًِّبی اعالػبتی فطاّن گطزز.
اظ آًدبوِ ضفتبض اعالعیبثی زض حَظُّبی ػلوی هتفبٍت است پیطٌْبز هیضَز هغبلؼِ ًظطیِ
هؼٌبثرطی ثِغَضت هدعا زض سبیط حَظُّب غَضت گیطز.
ًظطیِ هؼٌبثرطی اظ خولِ ظهیٌِّبی پژٍّطی است وِ تَخِ ووتطی ثِوبضثطز آى زض ضفتبض
اعالعیبثی سبیط گطٍُّب ضسُ است .یىی اظ خٌجِّبی زیگطی وِ ًیبظ ثِ پژٍّص ثیطتط زاضز ثطضسی هسبئل
هطتجظ ثب ثِوبضگیطی ًظطیِ هؼٌبثرطی زض ضفتبض اعالعیبثی زاًطدَیبى ،وبضوٌبى ،ثیوبضاى هطاوع زضهبًی
است.
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