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 داوطگاٌ آزاد اسالمی ػلمی َیأتاػضای از دیذگاٌ ابی یبررسی مًاوغ اطالع

 )وظریٍ کاری( بخطی دريیه ياحذ ضیراز براساض بسط وظریٍ مؼىا
 

 3، اػظن فبضسی2ظّیط حیبتیزوتط ، 1وبضهلیحِ ًیهزوتط 

  1/4/94تبضید پصیطش:   25/11/93تبضید زضیبفت: 

 
 چکیذٌ

زض هطاحل تطریع ًیبظ، خستدَی اعالػبت، ضاّجطز خستدَ ٍ استفبزُ اظ ) یبثی : ّسف ایي پژٍّص ثطضسی هَاًغ اعالعَذف
 .است )ًظطیِ وبضی( ًظطیِ هؼٌبثرطی زضٍیيثسظ  زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ ثطاسبس ػلوی ّیأتاػضبی ( اعالػبت

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ هطتول ثط  ػلوی ّیأتاػضبی  ولیِ . خبهؼِ آهبضیضٍش تحمیك پیوبیص تَغیفی است : ريش
سبذتِ حبٍی اًتربة ضس. اثعاض سٌدص پطسطٌبهِ هحمكغَضت تػبزفی ثًِفط  108ثب استفبزُ اظ خسٍل هَضگبى  است. ًفط 288

ّب  تحلیل زازٍُتدعیِ ٍ ثطایثطای ثطضسی ضٍایی سؤاالت اظ تحلیل هبزُ ٍ تؼییي پبیبیی اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ  .سؤال است 32
 .استفبزُ ضساظ آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی 

هطحلِ تطریع ًیبظ  سپسیبثی زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ٍ  زّس وِ ثیطتطیي هَاًغ اعالع ًطبى هی ّب یبفتَِا:  یافتٍ

 زّس، هیّب ًطبى  آظهَى فطضیِ .زض هطتجِ سَم لطاض زاضًس ّط زٍ ٍ ضاّجطز خستدَ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی است. اعالػبتی
هثجت ٍ لَی ثب خستدَی اعالػبت ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب استفبزُ اظ اعالػبت   تطریع ًیبظ اعالػبتی ضاثغِ

اهىبى ضٌبسبیی  . ًتبیح ثیبًگط ایي است وِزاضز. ّوچٌیي استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ثب تطریع ًیبظ اعالػبتی زاضز
 .بثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ٍخَز زاضزی هَاًغ زض توبم هطاحل اعالع

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس  ،ػلوی ّیأتاػضبی  ،ًظطیِ وبضی ،ثطًسا زضٍیي ،ًظطیِ هؼٌبثرطی ،یبثی هَاًغ اعالع :َا کلیذياشٌ
 ضیطاظ.

 

 

                                                 
 nikkar@pnu.ac.ir , m_nikkar@yahoo.com تْطاى، ًَض، پیبم زاًطگبُ ضٌبسی، زاًص ٍ اعالػبت ػلن گطٍُ استبزیبض .1

  zouhayr2006@yahoo.com ًَض، پیبم زاًطگبُ ضٌبسی، زاًص ٍ اعالػبت ػلن گطٍُ هسػَ زاًطیبض 2.

 azfarsi@yahoo.comضٌبسی  زاًص ٍ اعالػبت ػلن اضضس وبضضٌبس 3.

 یاػضب سگبُیاظ ز یبثیهَاًغ اعالع یثطضس (.1395) وبض، هلیحِ؛ حیبتی، ظّیط؛ فبضسی، اػظنًیه

. (یوبض ِی)ًظط يیزضٍ یثرطهؼٌب ِیثطاسبس ثسظ ًظط طاظیٍاحس ض یزاًطگبُ آظاز اساله یػلوأتیّ

 .61-79(، 2) 6، ضسبًیًبهِ وتبثساضی ٍاعالعپژٍّص

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:nikkar@pnu.ac.ir
mailto:m_nikkar@yahoo.com
mailto:zouhayr2006@yahoo.com
mailto:azfarsi@yahoo.com
http://www.sid.ir


  1395پبییع ٍ ظهستبى، 2، ضوبضُ 6سبل                         زاًطگبُ فطزٍسی هطْس         ًبهِ وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی،  پژٍّص   62

 مقذمٍ 

ّب،  تَاًوٌسیاٍلیي گبم ثطای سبهبى ثرطیسى ثِ اهط پژٍّص زض خبهؼِ زستیبثی ثِ زضوی زضست اظ 

اهىبًبت هَخَز ٍ ًیع پی ثطزى ثِ ًمبط ضؼف ٍ هَاًغ فطایٌس تحمیك است. آگبّی اظ ایي هَاًغ ٍ هطتفغ 

تَاًس ضؼف ٍ  هٌظَض اضتمبی ووی ٍ ویفی پژٍّص ٍ آهَظش خبهؼِ اّویت ذبغی زاضز ٍ هیًوَزى آى ثِ

یبثی ضًٍسی است وِ زض آى فطز  . اعالعٍ اظ ایي ضّگصض ثط غٌبی تحمیمبت ثیفعایسسبظز ووجَزّب ضا ًوبیبى 

 (Marchionini, 1995).س س تب ٍضؼیت زاًص ذَز ضا تغییط زّوٌ ّسفوٌساًِ تالش هی

یبثی اًؼىبسی اظ ًیبظّبی وبضثطاى ّستٌس، ثٌبثطایي ضٌبسبیی ٍ زاضتي زضن غحیح  ضفتبضّبی اعالع

وِ اػضبی سَزهٌس ٍالغ ضًَس. اظ آًدبتَاًس زض اضائِ ذسهبت هفیس ٍ  اظ آًْب اّویت ظیبزی زاضز ٍ هی

زض پیطجطز اّساف ػلوی وطَض ًمص هْوی ثطػْسُ زاضًس، زستطسی غحیح ایي گطٍُ ثِ  ػلوی ّیأت

ثطضسی هَاًغ ٍ هطىالت ضىل اًتعاػی ثِّبی اًدبم گطفتِ ثِ اعالػبت حبئع اّویت است. تبوٌَى پژٍّص

غَضت هدعا هَضز ثطضسی لطاض یبثی ثِ یبثی ٍ هَاًغ اعالع وِ ضفتبض اعالعاًس. ثسیي هؼٌی ایي گطٍُ پطزاذتِ

گطفتِ است. زض ٍالغ هَاًغ ٍ هطىالت ایي گطٍُ فطاتط اظ آى چیعی است وِ زض هغبلؼبت اًدبم ضسُ ثِ آًْب 

یبثی ضبهل هطحلِ تطریع ًیبظ اعالػبتی، خستدَی  عَضی وِ زض توبم هطاحل اعالعپطزاذتِ ضسُ است، ثِ

یبثی ٍخَز زاضز وِ زض تحمیمبت اًدبم ضسُ ثِ ّوِ آًْب  بزُ اظ اعالػبت، هَاًغ اعالعاعالػبت ٍ استف

 پطزاذتِ ًطسُ است.

 

 مباوی وظری ي پیطیىٍ پصيَص

سوت ػلَم وتبثساضی ٍ هؼٌبثرطی ثِ 1970اهب اظ سبل  ،ضسس ػجبضت هؼٌبثرطی ثِ یًَبى ثبستبى هی

-ثِ 1972زض سبل  1ثطًسا زضٍیي. پسیساضی ذَز ضسیس ثِ اٍج 1983ضسبًی سَق پیسا وطز ٍ زض سبل  اعالع

ًبهیس. ضٍش اٍ ثط ضفتبضی وِ فطز زض « 2هؼٌبثرطی»ضا تَسؼِ هسلی ثط پبیِ ًیبظ وبضثط پطزاذت وِ آى

ضسبًس،  ّبی پیچیسُ ثططی ثِ اًدبم هی ّبی ضٍظاًِ ذَز ثب استفبزُ اظ تحلیل عیف ٍسیؼی اظ فؼبلیت تدطثِ

ّبیی وِ اًسبى ثط  است. یؼٌی گبماًسبى  زض ایي هسل تَخِ ثِ ضفتبض (.1383ّوی، )ازهتوطوع گطزیسُ است 

 زاضز تب ثِ زًیبی ذَز هؼٌب ثجرطس.  هی

هٌظَض زضن پیًَس اضتجبعبت، اعالػبت هؼٌبثرطی زضٍیي اثعاضی هفَْهی ثب لبثلیت وبضثطز ٍسیغ ثِ

یه ضفتبض زضًٍی ٍ ثیطًٍی »زّس:  اضائِ هیثطًسا زضٍیي تؼطیف هؼٌبثرطی ضا ثِ ایي غَضت  ٍ پیبم است.

                                                 
1. Brenda Drvin 
2. Sense Making 
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. «زّس وِ ضفتبض ٍ حطوبت ذَز ضا زض عَل ظهبى ٍ هىبى عطاحی ٍ اخطا ًوبیٌس است وِ ثِ افطاز اخبظُ هی

زاًس  زضٍیي ّوچٌیي هطاحل هؼٌبثرطی ضا ضبهل خستدَ، پطزاظش، تَلیس اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت هی

 (.Gross, 2010: 17) ست وِ زضن ٍ فْن، ًتیدِ ٍ حبغل آى استوِ زض آى هؼٌبثرطی یه فطایٌس ا

هثبثِ ًَػی فبغلِ ٍ ضىبف تؼطیف وطزُ است. ثطاسبس تؼطیف اٍ ًیبظ زضٍیي ًیبظ اعالػبتی ضا ثِ

اعالػبتی زض للوطٍیی ٍخَز زاضز وِ زض آى ثیي هَلؼیت ٍالؼی ثب هَلؼیت هغلَة فبغلِ ٍخَز زاضز وِ 

زض هثلث هؼٌبثرطی سِ ضأس  (.1386بثرطی )ضىبف ضٌبذتی( ضسُ است )زاٍضپٌبُ،هٌدط ثِ اضائِ هثلث هؼٌ

زٌّس. ّطیه اظ سِ ضأس هحلی  ّبی هَلؼیت، ضىبف ٍ استفبزُ /ووه تطىیل هی ًبمضا سِ هفَْم ثِآى

هٌظَض اظ هَلؼیت، ًمغِ یب ثطضی اظ ظهبى ٍ هىبى است  ثبلمَُ ثطای اًدبم ػول هؼٌبثرطی تَسظ فطز است.

. ضىبف، یه ًبپیَستگی اعالػبتی یب زاًص ًبضی اظ یه زّس هیطز، ضفتبض ذبغی اظ ذَز ثطٍظ وِ ف

وٌس ٍ اظ  هَلؼیت است. استفبزُ )ووه زضیبفت ضسُ( چیعی است وِ ضرع ثب هحیظ اضتجبط ثطلطاض هی

 .(1ًوبیس )ضىل  آى استفبزُ هی

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

ّبی  وبض ثستي ًظطیِ هؼٌبثرطی زض هغبلؼِ استفبزُ آزهی اظ اعالػبت ٍ ًظبمثٌیبًی زض ثٍِخِ 

ضَز وِ یه فطز زض  اعالػبتی، فْن اًسبى اظ هبّیت اعالػبت است. زض ٍالغ اعالػبت چیعی زاًستِ هی

ضفتبضی اًسبى آفطیٌس. ًظطیِ هؼٌبثرطی، اعالػبت ضا چیعی وِ خسا اظ فؼبلیت  ضا هیظهبى ٍ هىبًی هؼیي آى

ثیٌین )سبذتبض(، ّط آًچِ  وٌس وِ ّط آًچِ هی زاًس. ایي ًظطیِ ثِ ایي هغلت اضبضُ هی ٍخَز زاضتِ ثبضس، ًوی

زضن هب اظ هبّیت اضتجبط،  آٍضین )هحتَا( است وِ ثِ زست هیزّین )فطآیٌس( ٍ ّط آًچِ ثِ اًدبم هی

ثرطس ٍ اعالػبت اظ ثبفت  ضضٌبسی ػوك هیوٌس ٍ هؼٌب است وِ ثِ سبذتب ّب ووه هی هفبّین ٍ پسیسُ

ای اظ ذَز هؼٌب ثبضس ظیطا  تَاًس خلَُ ضَز. اعالػبت زض ایٌدب ضیء ًیست ثلىِ هی هؼٌبیی ثِ زاًص تجسیل هی

1وطی 1998زض سبل  زض شّي ضىل گطفتِ است.
ثِ اغالح هسل هؼٌبثرطی ثطًسا زضٍیي پطزاذت. ٍی ثیبى  

                                                 
1. Karri 
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ووه( تطىیل ) استفبزُّبی ضىبف، پل ٍ  ًبمآى ضا سِ هفَْم ثِوطز وِ زض هثلث هؼٌبثرطی سِ ضأس 

زٌّس، وِ ضىبف، پل ٍ استفبزُ هطاحل هؼٌبثرطی ّستٌس ٍ هَلؼیت، ظهیٌِ الظم ضا ثطای هؼٌبثرطی فطاّن  هی

زًجبل اعالػبت است. زض ٍالغ هؼٌبثرطی وٌس. هَلؼیت یه ًمغِ زض ظهبى ٍ هىبى است وِ زض آى فطز ثِ هی

2ٍ پل، خستدَی اعالػبت 1زّس. ضىبف، ًیبظ اعالػبت یه هَلؼیت ذبظ ضخ هیّویطِ زض 
است وِ  

ضَز. زض ٍالغ فطز ثطاسبس زاضتي یه ّسف زض یه هَلؼیت ذبظ لطاض  ، هٌجغ ٍ اعالػبت هیضاّجطزضبهل 

ای  وٌس ٍ ثطای ػجَض اظ چبلِ ّیچ چبضُ وٌس زض عَل هسیط ثب چبلِ ثطذَضز هی گیطز ٍ ضطٍع ثِ حطوت هی هی

ّبیی  وٌس تب اٍ اظ ضٍی چبلِ ػجَض وٌس زض عَل هسیط ووه خع سبذت یه پل ًیست. پل ووه هی

گیطز. حبل  وٌس ٍ پس اظ زضیبفت ووه فطز زض یه ٍضؼیت خسیس یب تغییط یبفتِ لطاض هی زضیبفت هی

طوت ضَز وِ فطز ًیبظ ثِ اعالػبت خسیسی زاضتِ ثبضس، پس زٍثبضُ ضطٍع ثِ ح ٍضؼیت خسیس ثبػث هی

هؼتمس است وِ زض ّط وسام اظ ایي هطاحل هَاًؼی ٍخَز  (1988) کریضَز.  وٌس ٍ هطاحل لجل تىطاض هی هی

زّس. زض ایي پژٍّص ثطاسبس ایي هسل هَاًغ زض ّط  هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ضا ًطبى هی 3-2زاضز. ضىل 

 ضَز. یه اظ هطاحل ضٌبسبیی هی

 
 (Karri, 1988) . مذل بسط یافتٍ فرایىذ مؼىابخطی2ضکل 

تَاى ًتیدِ گطفت وِ همبالت هٌتطط ضسُ ٍ  ّبی هَخَز زض ذبضج اظ وطَض هی ثب هطٍضی ثط ًَضتِ

 زستِ اٍل ،گیطًس اًس زض زٍ زستِ لطاض هی زستطس وِ اظ ًظطیِ هؼٌبثرطی استفبزُ وطزُّبی لبثل گعاضش

( زض ثطضسی 1976) زضٍیي آى خولِاظ  ،وٌٌس ّبی هؼٌبثرطی ضا ثیبى هی وِ خعئیبت فطضیِ همبالت ًظطی

( زض 1977) 3وٌس. ظٍیعیگ ٍ زضٍیي ّبی ًظطیِ هؼٌبثرطی ضا ثب خعئیبت ثیبى هی ذَز هبّیت فطضیِ

                                                 
1. Information need 
2. Information seeking 

3. Zweizig and Dervin 
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وٌس وِ  ػَاهلی اضبضُ هی( ث1981ِ) ّبی ذَز ثِ هفبّین هؼٌبثرطی زض وتبثربًِ اضبضُ زاضًس. زضٍیي یبفتِ

 تَاى هطبّسُ وطز.ی ضا هیط هربعت زض ًظطیِ هؼٌبثرطعجك آى هفبّین تغیی

 ,Dervin, Zweizig).اظ آى خولِ ،ّبی تدطثی است زٍم تحمیمبت زض زستطس ضبهل ثطضسی  زستِ

Banister,1976)  ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس  «سبظ ّبی هطىل هؼٌبثرطی زض هَلؼیت»زض ثطضسی ذَز تحت ػٌَاى

-سبظ ذَز ضا ثِ ّبی هطىل زاًستٌس ًِ ّسف. آًْب هَلؼیت زٌّسگبى، اعالػبت ضا یه ٍاسغِ هی وِ پبسد

خَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضا ٍّبی اعالػبتی ضطح ًسازًس زض ػَؼ خست ػٌَاى ضىبف

هغبلؼِ زیگطی ضا تحت  (1982) 1اتٍَز ٍ زضٍیي .(Drervin, 1983) زاًستٌس ای ثطای حطوت هی ٍاسغِ

ّبی ایي پژٍّص اًدبم زازًس. یبفتِ «زٌّسُ ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُّبی پبسدتأثیط هَلؼیت ثط پطسص» ػٌَاى

ثیٌی  ّب ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُ ضا پیص عَض هحسَس هبّیت پطسصزٌّسُ ایي است وِ هَلؼیت ثِ ًطبى

زض تحمیمی ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ هؼیبضّبی ضىبف  (Dervin, Nilan, and Jacobson,1982) .وٌس هی

 2یَوبنوٌٌس.  ثیٌی هی ًحَ ثْتطی استفبزُ اظ اعالػبت ضا پیصاعالػبتی زض همبثل هؼیبضّبی آهبضی ثِ

ػلوی  یبثی اػضبی ّیأت ای ثط ًیبظ اعالػبتی ٍ ضفتبض اعالع ثیطات ػَاهل حطفِأ( زض تحمیمی ثِ ت1998)

ای زض ًیبظ  زّس وِ تفبٍت ػوسُ ّبی تطویِ پطزاذت. ًتبیح تحمیمبت ًطبى هی زاًطگبُّبی هرتلف زض  ضضتِ

ػلوی ػلَم اختوبػی، ػسم آضٌبیی ذَز ضا  ّبی ػلوی ٍخَز زاضز. اػضبی ّیأت یبثی زض ضضتِ ٍ ضفتبض اعالع

 3اًس. هبزىُ ّبی ثبظیبثی الىتطًٍیىی، هبًؼی ثطای خستدَ ٍ یبفتي اعالػبت اظ عطیك آى ثیبى وطز ثب ًظبم

ّبی  ًطبى زاز وِ ًبزیسُ گطفتي پیبم «یغیهح ستیظّبی  هؼٌبثرطی پیبم» ( زض هغبلؼِ ذَز تحت ػٌَاى1999)

ضَز، ثلىِ ثِ زضن ٍ فْن  زالیل سٌی ٍ خٌسی آًْب هطثَط ًویوٌٌسگبى ثِهحیغی تَسظ ضطوت ظیست

ضٍی پعضىبى  ( زض ثطضسی ذَز ثط2007) 4ضَز. پطزی هحیغی هطثَط هی ّبی ظیست وٌٌسگبى اظ پیبم ضطوت

ّبی خستدَی  ّبی اٍلیِ ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ اظ ًظط پعضىبى ووجَز ٍلت، ّعیٌِ، هْبضت هطالجت

( زض ثطضسی ذَز تحت 2011) 5اعالػبت ٍ ًَع هٌبثغ اعالػبتی هَاًغ خستدَی اعالػبت ّستٌس. وسلی

ثِ ایي ًتیدِ ضسیس  «ظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبتػلوی زض تغییط هحی یبثی اػضبی ّیأت ضفتبض اعالع» ػٌَاى

ّبی خستدَی وِ هطىل اغلت وبضثطاى زض استفبزُ اظ هٌبثغ، سطػت پبییي ایٌتطًت، ػسم آگبّی اظ هْبضت

ضفتبض » ( زض ثطضسی ذَز تحت ػٌَاى2013) 6ٍ لَگب ثبضس. ًَضثطتاعالػبت، اعالػبت ًبلع زض هٌبثغ هی

                                                 
1. Atwood and Dervin 
2. Ucak 
3. Madden 
4. Preddie 
5. Kadli 
6. Norbert and Lwoga 
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ّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ  ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ػَاهلی هبًٌس ًجَز ظیطسبذت «اًیبیبثی پعضىبى زض تبًع اعالع

ضىبى زض خستدَی عاضتجبعبت، ػسم زستطسی ثِ ضایبًِ، لغغ هىطض ثطق ٍ ووجَز ٍلت اظ هَاًغ ػوسُ پ

 اعالػبت است.

ی وِ ثِ تحمیك یبثی اًدبم گطفتِ است. زض ایٌدب ثِ هَاضز زض ایطاى هغبلؼبتی زض ضاثغِ ثب ضفتبض اعالع

اضظیبثی ٍ تحلیل هحیظ »پژٍّطی تحت ػٌَاى  زض (1390اػظوی ) ضَز: تط است اضبضُ هی حبضط هطثَط

 «خَیی وبضثطاى اظ زیسگبُ ًظطیِ هؼٌبثرطی ّبی اعالػبتی زض پطتیجبًی اظ الگَی ضفتبض اعالع ضاثظ پبیگبُ

وٌٌس ثلىِ آًْب ضا  خَیی وبضثطاى پطتیجبًی هی اعالعتٌْب اظ ضفتبض ّبی ضاثظ وًٌَی ًِ وِ هحیظ زّس ًطبى هی

ّوچٌیي ًتبیح ثیبًگط ایي است وِ اهىبى  ؛وٌٌس ظا ّوطاّی هی ّبی زضَاض، پیچیسُ ٍ اثْبم زض هَلؼیت

 خَیی الیس ٍ الگَی هؼٌبثرطی زضٍیي زض وٌبض ّن ٍخَز زاضزگیطی اظ ضاّجطزّبی الگَی ضفتبض اعالع ثْطُ

یبثی زاًطدَیبى تحػیالت تىویلی، زاًطگبُ آظاز  ضفتبض اعالع» ّطی تحت ػٌَاىزض پژٍ (1391) افتربض

تطیي ثط زض اًتربة هَضَع وٌدىبٍی شّي است. هْنؤثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ػبهل ه «اسالهی ٍاحس ضیطاظ

ػبهل خْت تطریع ًیبظّبی اعالػبتی ثطضسی هٌبثغ اعالػبتی ٍ هطَضت ثب هترػػیي هَضَػی است. 

ّبی ایٌتطًتی هطتجظ ثب هَضَع است. ػبهل هؤثط زض زض ضٌبسبیی هٌبثغ اعالػبتی هطٍض سبیت ػبهل اغلی

 .خستدَی هٌبثغ اعالػبتی استفبزُ اظ استٌبزّبی الىتطًٍیىی ضٍی ضجىِ ایٌتطًت است

وٌٌسُ ایي هغلت است وِ تبوٌَى تحمیمبت ظیبزی زض ظهیٌِ ثٌسی تحمیمبت اًدبم ضسُ ثیبى خوغ

 اًس. ای زست یبفتِ ًتبیح هطبثِبثی ذػَغبً زض زاذل وطَض غَضت گطفتِ است، وِ ّطوسام ثِی ضفتبض اعالع

ّبی هتفبٍت است.  ّبی هرتلف یب زض اللین یبثی زض حَظُ ّب ثطضسی ضفتبض اعالع ایي پژٍّصاوثط ّسف 

 تِ است.غَضت هدعا هَضز ثطضسی لطاض گطفیبثی ثِ یبثی ٍ هَاًغ اعالع ثسیي تطتیت وِ ضفتبض اعالع

 

 َذف پصيَص

-ثِ)هسل وطی(  یبثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ ثطًسا زضٍیيهَاًغ اعالعثطضسی پژٍّص ّسف ایي 

زض ّط وسام اظ هطاحل تطریع ًیبظ، خستدَی اعالػبت، ضاّجطز  یبثیهَاًغ اعالعػٌَاى اثعاض ضٌبسبیی 

خستدَ ٍ استفبزُ اظ اعالػبت است. ثطضسی ضاثغِ ّط وسام اظ ایي هطاحل ثب یىسیگط اظ زیگط اّساف ایي 

ثِ هسئَالى،  ػلوی ّیأتی یبثی اػضب تَاًس ثب هطرع وطزى هَاًغ اعالع ًتبیح ایي پژٍّص هی تحمیك است.

بی اعالػبتی، وتبثساضاى ٍ وبضضٌبسبى پژٍّص ووه وٌس تب زضن ثْتطی اظ ًیبظّب، ّ عطاحبى ًظبم

وٌٌسگبى، یبثی استفبزُ یبثی ٍ ضفتبض اعالع هطىالت ٍ هَاًغ پژٍّطی زاضتِ ثبضٌس ٍ ثب آگبّی اظ هَاًغ اعالع

 ثىَضٌس.ب آًْزض ضفغ ًیبظّبی اعالػبتی  ٍ ثتَاًٌس ذسهبت ثْتط ٍ هفیستطی ضا ثِ آًبى اضائِ ًوبیٌس
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ثطای اًدبم ایي پژٍّص ًیبظ ثِ چبضچَة ًظطی هطرػی ثَز. چبضچَة ًظطی ایي تحمیك زض هسل 

گطزز تالش زاضز تب ًطبى زّس وِ هیبى  اضائِ هی 3هسل هفَْهی وِ زض ضىل ضَز.  هفَْهی آى ذالغِ هی

یه هَلؼیت ذبظ ػٌبغط ًظطیِ هؼٌبثرطی اضتجبط ٍخَز زاضز. زض ٍالغ فطز ثطاسبس زاضتي یه ّسف زض 

ای  وٌس ٍ ثطای ػجَض اظ چبلِ چبضُ زض عَل هسیط ثب چبلِ ثطذَضز هی ،وٌس حطوت هیضطٍع ثِ ٍ گیطز لطاض هی

وٌس تب اٍ اظ ضٍی چبلِ ػجَض وٌس زض عَل  هی ووه( خع سبذت یه پل ًساضز. پل )خستدَی اعالػبت

ؼیت خسیس یب تغییط یبفتِ لطاض فطز زض یه ٍض ،وٌس پس اظ زضیبفت ووه ّبیی زضیبفت هی هسیط ووه

ضَز وِ فطز ًیبظ ثِ اعالػبت خسیسی زاضتِ ثبضس، پس زٍثبضُ  حبل ٍضؼیت خسیس ثبػث هی ،گیطز هی

 ضَز. وٌس ٍ هطاحل لجل تىطاض هی ضطٍع ثِ حطوت هی

. ثبضستَاًس یه هَلؼیت ثطای ضرع  یبثی هی زّس وِ ّط یه اظ فطایٌس اعالع ایي هسل ًطبى هی

-ٍ زًجبل پیگیطی گطزز زًجبل اعالػبت ثیطتط هی ضَز ثطای ضفغ ضىبف ثِ ىبف یب هطىل ضٍثطٍ هیوبضثط ثب ض

تطریع  زضستیثًِیبظ اعالػبتی ذَز ضا  ثبیس لبزض ثبضسضرع  .است ضاّجطزوطزى هٌبثغ ٍ استٌبزّب یه 

زاضز  اهىبى. وٌس هسئلِ هَضز ًظط ذَز ضا ذَة ثیبى وٌس. زض هطحلِ ثؼس ضرع ضطٍع ثِ خستدَ هیٍ  زّس

زست آٍضز یب ایٌىِ زض ثطلطاضی پیًَس هیبى هٌبثغ اظ هسیط خستدَ ذبضج ِضرع ثتَاًس هٌبثغ هطتجظ ضا ث

ثطای هثبل، زض  ضَز. ّوچٌیي احتوبل ثطٍظ چٌیي اذتاللی زض هطٍض اعالػبت ٍ هساضن ثبظیبفتی ٍخَز زاضز.

حدوی اظ اعالػبت ثبظیبثی ضسُ تؼساز هَالؼی وِ خستدَی ضرع ذیلی ولی ثبضس ٍ ثرَاّس اظ هیبى 

-وٌس. ثِ ثبضٌس اًتربة وٌس، اظ هحسٍزگطّب استفبزُ  هحسٍزی ضا وِ ثب ػجبضت خستدَی ٍی هطتجظ هی

وبضگیطی هحسٍزگطّب یه ًَع ضاّجطز است. زض هطحلِ ثؼس فطز ثِ استفبزُ ٍ  ػجبضتی زیگط، استفبزُ ٍ ثِ

پطزاظز. زض ٍالغ ّط ًَع فؼبلیتی وِ ضرع ثطاسبس آى  هیگیطی اظ هساضن ٍ همبالت ثبظیبثی ضسُ  ثْطُ

زست آهسُ ضا هَضز استفبزُ لطاض زّس، ثِ هؤلفِ استفبزُ/ووه زض ًظطیِ هؼٌبثرطی اضبضُ ِثتَاًس اعالػبت ث

ضَز وِ  زاضز. ّوچٌیي فطز زض عَل هسیط زض ّط وسام اظ هطاحل ثب هَاًغ ٍ هطىالت ظیبزی ضٍثِ ضٍ هی

 گطزز. زض عَل هسیط هیثبػث ایدبز ٍلفِ 
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 داوطگاٌ آزاد اسالمی  ػلمی َیأتیابی اػضای مذل مفًُمی پیطىُادی بررسی مًاوغ اطالع .3ضکل 

 )وظریٍ کاری( ياحذ ضیراز براساض بسط وظریٍ ایجاد مؼىا بروذا دريیه

اظ ضٍی  ػلوی ّیأتتَاى استسالل وطز وِ ضفتبض اػضبی  ثب ًگبّی ثِ هسل هفَْهی تحمیك، هی

ضَز، ّط یه اظ هطاحل تطریع ًیبظ، خستدَ ٍ استفبزُ/ووه یه هَلؼیت  آگبّی ٍ ّسفوٌس اًدبم هی

است ٍ ّط هَلؼیت هَاًغ ٍ هطىالت ذبظ ذَز ضا زاضز. ایي هَاًغ زض لبلت  ػلوی ّیأتثطای اػضبی 

ایي ػَاهل زض ًظط گطفتِ ضسُ است.  ػَاهل ضرػی، هْبضتی، زستطسی، ٍ استفبزُ/ووه زض ایي هسل زض

زض هطحلِ ، زض هطحلِ تطریع ٍ تَغیف ًیبظ اعالػبتی، ػَاهل ضرػی ًطبى زازُ ضسُ است: 3ضىل 
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 زض هطحلِ، ٍ زض هطحلِ خستدَ هٌبثغ اعالػبتی ػَاهل زستطسی ،تسٍیي ضاّجطز خستدَ ػَاهل هْبضتی

 :ضًَس ی ظیط آظهَى هیّب ثطاسبس هسل هفَْهی تحمیك فطضیِ .)استفبزُ/ووه( ػَاهل استفبزُ ًمص زاضًس

زاضی  ی)تَغیف ًیبظ اعالػبتی( ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هؼٌ ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی: 1فرضیٍ 

 ٍخَز زاضز.

 ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. :2فرضیٍ 

 ضاثغِ )تَغیف ًیبظ اعالػبتی( اعالػبتیثیي استفبزُ/ووه اظ اعالػبت ٍ تطریع ًیبظ : 3 فرضیٍ

 ٍخَز زاضز. زاض هؼٌی

 

 ريش

 ػلوی ّیأتاست. خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص، ولیِ اػضبی  تَغیفی ضٍش تحمیك حبضط پیوبیص

. ثَزًفط  288 ،1391 ٍلت ٍ ضسوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ است،وِ تؼساز آًْب تب پبیبى هْطتوبم

-هحمك  پطسطٌبهِ»تؼییي گطزیس. اثعاض سٌدص زض ایي تحمیك  ًفط 108حدن ًوًَِ ثطاسبس خسٍل هَضگبى 

 سؤالًَظزُ  ایي پطسطٌبهِ حبٍی .ُ استوِ ثطاسبس ثسظ ًظطیِ ثطًسا زضٍیي تسٍیي ضس، است «سبذتِ

آظهَى تحلیل هبزُ ٍ خْت ضٍایی غَضی ٍ ثطای تؼییي اػتجبض اظ ثطای تؼییي ضٍایی پطسطٌبهِ، اظ  است.

آظهَى تحلیل هبزُ ثط ایي فطؼ استَاض است پبیبیی، اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ ضسُ است. سٌدص 

ّب ثب  وِ ّط یه اظ گَیِ سٌدس، زض غَضتی  وِ آظهَى ولی )خوغ ًوطُ عیف( هَضَع هَضز ثطضسی ضا هی

ٍ ثبیس حصف  سٌدس زاض ًساضتِ ثبضس یؼٌی آى گَیِ هَضَع هَضز ًظط ضا ًوی خوغ ًوطُ عیف ضاثغِ هؼٌی

زست آهس وِ ًوطُ لبثل ِث 96/0تب حساوثط  63/0اظ حسالل ّب  ثطای گَیِیت آلفبی وطًٍجبخ اضطضَز. 

 لجَلی است.

 

 َا یافتٍ

یبثی زض ّط یه اظ هطاحل )تطریع ًیبظ، ضاّجطز خستدَ، خستدَی  زض ایي لسوت هَاًغ اعالع

 ضَز: اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت( ثطضسی هی
 

 مًاوغ مًجًد در مرحلٍ تطخیص ویازَای اطالػاتیگًیان وسبت بٍ وگرش پاسخبررسی 

گَیِ سٌدیسُ ضسُ  8گَیبى زضثبضُ هَاًغ هَخَز زض هطحلِ تطریع اعالػبت تَسظ  ًگطش پبسد

-زّس وِ اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی زض هطحلِ تطریع اعالػبت هَاًغ ظیبزی هثل ػسم ًطبى هی ًتبیحاست. 
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تَاًبیی زض تؼطیف هَضَع ترػیع ظهبى وبفی ٍ ػسمتوطوع وبفی ثط ضٍی هسئلِ تحمیك، ػسمػاللِ، ػسم

آگبّی ػسم ًظیط یهَاضززض یؼٌی حس ظیبز است،  4ّب ثیص اظ  وِ هیبًگیي ایي گَیِعَضیثِ ،زاضًسز ٍخَ

ي زٍ گَیِ هیبًگیي ای ٍخَز ًساضز. ّبی پژٍّطی هطىل چٌساًی  ّبی پژٍّطی ٍ فمساى هْبضت اظ اٍلَیت

 ًطبًگط ایي ًتبیح است. 1. خسٍل است وِ زض حس هتَسظ است 14/3ٍ  1/3
 َای طیف مًاوغ مًجًد در  گًیان وسبت بٍ گًیٍ وگرش پاسخ .1 ضمارٌ جذيل

 مرحلٍ تطخیص ویاز اطالػاتی

 گًیٍ
 زیادزیاد ي خیلی متًسط کمکم ي خیلی

 میاوگیه
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 8/4 2/95 100 8/3 4 1 1 ػاللِػسم

 07/4 5/90 95 5/9 10 - - توطوع وبفی ثط هسئلِ تحمیك ػسم

 08/4 4/92 97 6/7 8 - - ترػیع ظهبى وبفی ػسم

 8/3 3/74 78 7/25 27 - - اعالع اظ سط فػل زضٍس هَضزًظط ػسم

 7/3 8/63 67 2/36 38 - - آضٌبیی ثب اغَل تحمیك ػسم

 14/3 3/14 15 8/83 88 9/1 3 ّبی پژٍّطی اٍلَیتآگبّی اظ  ػسم

 29/4 3/94 99 7/5 6 - - تَاًبیی زض تؼطیف هَضَع ػسم

 1/3 4/11 12 7/85 90 9/2 3 فمساى هْبضت پژٍّطی

گَیبى  لصا ًوطُ پبسد ،گَیِ سٌدیسُ ضسُ است 8هَاًغ هَخَز زض هطحلِ تطریع اعالػبت تَسظ 

زّس وِ ًوطُ  )ثیطتطیي هبًغ( زض ًَسبى ثبضس. ًتبیح تحمیك ًطبى هی 40)ووتطیي هبًغ( تب  8تَاًس اظ  هی

است وِ ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف  93/30زض ًَسبى است. هیبًگیي ًوطُ آًْب  39تب  23گَیبى اظ  پبسد

زست ثِ Zًیبظ اعالػبتی هبًغ ظیبزی زاضًس. هیعاى  گَیبى زض هطحلِ تطریع ثٌبثطایي پبسد ،است 24یؼٌی 

ّبست  زاض ًجَزُ ٍ ًطبًگط تَظیغ ًطهبل زازُ است وِ هؼٌی 13/1اسویطًَف  -آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍف

 .(2)خسٍل 
 گًیان از طیف میسان مًاوغ مًجًد. حذاقل، حذاکثر، میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخ2 ضمارٌ جذيل

 تطخیص ویاز اطالػاتیدر مرحلٍ 

 داری سطح مؼىی zمیسان  اوحراف مؼیار میاوگیه حذاکثر حذاقل ضاخص

 06/0 13/1 32/2 93/30 39 23 همساض

 
 گًیان دربارٌ مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً بررسی وگرش پاسخ

 است. ًتبیحگَیبى زضثبضُ هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ تَسظ زٍ گَیِ سٌدیسُ ضسُ  ًگطش پبسد
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ّبی خستدَ  ّب ٍ ًَضتي فطهَل زضغس آًْب هؼتمسًس وِ ػسم آگبّی وبفی اظ ضٍش 7/23وِ زّس  هیًطبى 

زضغس  21تَاًس هبًؼی زض تسٍیي ضاّجطز خستدَی آًْب ثبضس. ّوچٌیي اظ ًظط  ظیبز هیزض حس ظیبز ٍ ذیلی

ز هبًؼی زض تسٍیي ظیبتَاًس زض حس ظیبز ٍ ذیلی اعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع خستدَی اعالػبت هیػسم

 .(3)خسٍل  استیؼٌی حس هتَسظ  3است وِ ثیص اظ  21/3ٍ  26/3هیبًگیي ایي زٍ گَیِ ضاّجطز خستدَ ثبضس. 
 َای طیف مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً گًیان دربارٌ گًیٍ وگرش پاسخ .3 ضمارٌ جذيل

 گًیٍ
 زیاد زیاد ي خیلی متًسط کم کم ي خیلی

 میاوگیه
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

ّب ٍ ًَضتي  ػسم آگبّی وبفی اظ ضٍش

 فطهَل خستدَ
1 1 79 2/75 25 8/23 26/3 

ػسم اعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع 

 خستدَی اعالػبت
2 9/1 81 1/77 22 21 21/3 

تب  4ای هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ اظ حسالل  گَیِ 2گَیبى اظ عیف  ًوطُ پبسد ،4ثطاسبس خسٍل 

یؼٌی  6است وِ اًسوی ثیص اظ  47/6گَیبى اظ ایي عیف ثبضس. هیبًگیي ًوطُ پبسد ًَسبى هی زض 10حساوثط 

حس هتَسظ ًوطُ عیف است. ثٌبثطایي اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هطحلِ ضاّجطز خستدَ اًسوی ثیص اظ 

ٍ  ثَزُ زاض هؼٌیاست وِ  4/4اسویطًَف  زست آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍفثِ Zحس هتَسظ است. هیعاى 

 ّبست. تَظیغ ًطهبل زازُػسم زٌّسُ ًطبى
 گًیان از  حذاقل، حذاکثر، میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخ. 4 ضمارٌ جذيل

 مًاوغ مرحلٍ راَبرد جستجً طیف

 داری سطح مؼىی zمیسان  اوحراف مؼیار میاوگیه حذاکثر حذاقل ضاخص

 006/0 4/4 97/0 47/6 10 4 همساض

 
 َای مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی گًیان وسبت بٍ گًیٍ پاسخوگرش 

استفبزُ   گَیِ 7گَیبى زضثبضُ هَاًغ هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی اظ  سٌدص ًگطش پبسد ثطای

وِ هیبًگیي عَضیگَیبى زض ایي هطحلِ ثیطتطیي هطىل ضا زاضًس، ثِ زّس وِ پبسد ًطبى هی ًتبیحضسُ است. 

زستطسی ثِ ضایبًِ ٍ ّب ػسم یؼٌی زض حس ظیبز است. زض ثیي ایي گَیِ 4گَیِ ایي عیف ثیص اظ  7گَیِ اظ  5

است وِ زض  56/4ٍ  73/4. هیبًگیي ایي زٍ گَیِ استسطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ ثیطتطیي هبًغ 

وبفی ثِ  تسلظػسم ،گَیبى زض هطحلِ خستدَی اعالػبت . ووتطیي هطىل پبسداستظیبز حس ظیبز ٍ ذیلی

 .(5خسٍل )ظیبز است  است وِ زض حس ًسجتبً 58/3اًگلیسی است. هیبًگیي ایي گَیِ ظثبى
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 َای مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی گًیان وسبت بٍ گًیٍ وگرش پاسخ. 5 ضمارٌ جذيل

 گًیٍ
 زیادزیاد ي خیلی متًسط کمکم ي خیلی

 میاوگیه
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 73/4 1/97 102 9/2 3 - - زستطسی ثِ ضایبًِ ػسم

ّبی اعالػبتی  زستطسی ثِ پبیگبُ ػسم

 )هدالت الىتطًٍیىی(
- - 1 1 104 99 13/4 

 ّبی اعالػبتی  زستطسی پبیگبُ ػسم

 ّبی الىتطًٍیىی()وتبة
- - 1 1 104 99 12/4 

 17/4 2/96 101 8/3 4 - - زستطسی ثِ اًتطبضات ػلوی ضٍظ ػسم

 56/4 2/95 100 8/4 5 - - سطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ

 58/3 3/53 56 7/46 49 - - تسلظ ثِ ظثبى اًگلیسی ػسم

 79/3 5/69 72 5/30 32 - - ای ای ٍ ضجىِ فمساى هْبضت وبفی ضایبًِ

 گَیِ سٌدیسُ ضسُ است، لصا ًوطُ 7ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هَاًغ هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی تَسظ 

)ثیطتطیي هبًغ( زض ًَسبى ثبضس. ًتبیح تحمیك ًطبى  35)ووتطیي هبًغ( تب  7تَاًس اظ حسالل  گَیبى هی پبسد

 1/29گَیبى اظ ایي عیف  زض ًَسبى ثَزُ است. هیبًگیي ًوطُ پبسد 35تب  25گَیبى اظ زّس وِ ًوطُ پبسد هی

ثٌبثطایي اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هطحلِ  ،است 21است وِ ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف یؼٌی 

اسویطًَف  -زست آهسُ اظ آظهَى وبلوَگطٍفثِ Zخستدَی هٌبثغ اعالػبتی زض حس ظیبز است. هیعاى 

 (.6ّبست )خسٍل  زاض ثَزُ ٍ ًطبًگط ػسم تَظیغ ًطهبل زازُ است وِ هؼٌی 64/1
 گًیان از  ومرٌ پاسخحذاقل، حذاکثر، میاوگیه ي اوحراف مؼیار  .6ضمارٌ  جذيل

 طیف مًاوغ مرحلٍ جستجًی مىابغ اطالػاتی

 داری سطح مؼىی zمیسان  اوحراف مؼیار میاوگیه حذاکثر حذاقل ضاخص

 01/0 64/1 97/1 1/29 35 25 همساض

 

 مًاوغ مرحلٍ استفادٌ از اطالػات گًیان وسبت بٍ بررسی وگرش پاسخ

وِ ثطای سٌدص هَاًغ هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ ای  گَیبى ًسجت ثِ زٍگَیِ ثطضسی ًگطش پبسد

ثٌسی اعالػبت ضا  تَاًبیی زض زستِ زضغس آًْب ػسم 5/69زّس وِ  اعالػبتی زض ًظط گطفتِ ضسُ ثَز ًطبى هی

زضغس آًْب ػسم تَاًبیی زض اضتجبط  6/68زاًٌس. ّوچٌیي  زض حس هتَسظ هبًغ استفبزُ غحیح اعالػبت هی

 .(7زاًٌس )خسٍل  ی ضسُ ضا زض حس هتَسظ هبًغ استفبزُ غحیح اعالػبت هیهحتَایی ثیي اعالػبت ثبظیبث
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 َای مًاوغ استفادٌ از اطالػات گًیان وسبت بٍ گًیٍ وگرش پاسخ .7 ضمارٌ جذيل

 گًیٍ
 زیادزیاد ي خیلی متًسط کمکم ي خیلی

 میاوگیه
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 31/3 5/30 32 5/69 73 - - اعالػبتثٌسی  تَاًبیی زض زستِػسم

تَاًبیی زض ایدبز اضتجبط هحتَایی ثیي ػسم

  اعالػبت ثبظیبثی ضسُ
- - 72 8/68 33 4/31 33/3 

زض  9تب حساوثط  6گَیبى اظ عیف هَاًغ استفبزُ اظ اعالػبت اظ حسالل ًوطُ پبسد 8ثطاسبس خسٍل 

است. ثٌبثطایي اظ  6است وِ اًسوی ثیص اظ هیبًگیي ًوطُ عیف یؼٌی  65/6. هیبًگیي ًوطُ آًْب استًَسبى 

-ثِ Zًظط افطاز هَضز ثطضسی هَاًغ هَخَز زض استفبزُ اظ اعالػبت اًسوی ثیص اظ حس هتَسظ است. هیعاى 

 ّبست.ُ زاض ثَزُ زاللت ثط ػسم تَظیغ ًطهبل زاز  است وِ هؼٌی 34/4زست آهسُ اظ ایي آظهَى 
 گًیان از حذاقل، حذاکثر، میاوگیه ي اوحراف مؼیار ومرٌ پاسخ .8ضمارٌ جذيل 

 طیف مًاوغ استفادٌ از اطالػات

 داری سطح مؼىی zمیسان  اوحراف مؼیار میاوگیه حذاکثر حذاقل ضاخص

 000/0 34/4 97/0 65/6 9 6 همساض

 

جً،  ي اطالػاتی، راَبرد جست یابی در َر یک از مراحل تطخیص ویاز مقایسٍ مًاوغ اطالع

 جًی مىابغ ي استفادٌ از اطالػات ي جست

ثیطتطیي هَاًغ زض هطحلِ خستدَ ٍ پس اظ آى زض هطحلِ تطریع  زست آهسُ ثطاسبس ًتبیح ثِ

زاضز. زٍ هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی زض یه سغح ٍ زض  ٍخَزًیبظّبی اعالػبتی 

 .(9ز )خسٍل هطحلِ سَم لطاض زاض

 گًیان از یک گًیٍ مًاوغ در مراحل مختلفداری تفايت میاوگیه ومرٌ پاسخ آزمًن مؼىی .9 ضمارٌ جذيل

 مرحلٍ
میاوگیه 

 ػذدی

میاوگیه 

 ای رتبٍ

تطخیص ویاز 

 اطالػاتی

راَبرد 

 جستجً

جستجًی 

 اطالػات

از مىابغ  استفادٌ

 اطالػاتی

 Sig sig sig - 78/2 87/3 تطریع ًیبظ اعالػبتی

 sig N.S - -97/7 7/1 23/3 ضاّجطز خستدَ

 sig - -6/8 -02/7 72/3 16/4 خستدَی اعالػبت
 - -5/8 -4/1* -7/7 8/1 32/3 استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی

 sig 00/0;sig 4 d.f= 9/8 ;2;00/0 ثبضس هی Z اضلبم ظیط لغط هیعاى 
*N.S=Not significant  

 َای تحقیق آزمًن فرضیٍ

ّب پطزاذتِ  زض ایي ثرص ثب استفبزُ اظ ضطیت ّوجستگی اسپیطهي ٍ آهبض استٌجبعی ثِ آظهَى فطضیِ
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 ضَز هی

 زاض ٍخَز زاضز. ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ خستدَی اعالػبتی ضاثغِ هؼٌی :1 فرضیٍ

ٍ  خستدَی اعالػبتی ،ّبی تطریع ًیبظ اعالػبتی گًَِ وِ لجالً هطرع گطزیس تَظیغ زازُ ّوبى

اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاض ًجَزًس، ثٌبثطایي ثطای ثطضسی ضاثغِ ثیي ایي زٍ هتغیط اظ آظهَى  استفبزُ اظ اعالػبت

زّس وِ ثیي  ًبپبضاهتطیه ضطیت ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضسُ است. ًتبیح حبغل اظ ایي آظهَى ًطبى هی

(   ;sig ،772/0;000/0ض ٍخَز زاضز )زا تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ خستدَی اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی

یبثس خستدَی اعالػبت ًیع افعایص  ٍ ایي ثساى هؼٌی است وِ ّط چمسض تطریع ًیبظ اعالػبتی ثْجَز هی

 (.10ضَز )خسٍل  ول خبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضیِ تأییس هییبثس ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِ هی

 جستجًی اطالػاتی ویاز اطالػاتی ي ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه تطخیص .11 ضمارٌ جذيل
 جستجًی اطالػات متغیر

 تطریع ًیبظ اعالػبتی
   

Sig 

N 

772/0 

000/0 

105 

 زاض ٍخَز زاضز. ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هؼٌی :2فرضیٍ 

ثیي ضاّجطز خستدَی اعالػبت ٍ استفبزُ اظ  زّس وِ ًتبیح حبغل اظ آظهَى اسپیطهي ًطبى هی

ایي ثساى هؼٌی است ثب افعایص . (  ;sig ،836/0;000/0زاض ٍخَز زاضز ) اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی

ول یبثس. ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِ هْبض ضاّجطز خستدَی اعالػبت هیعاى استفبزُ اظ اعالػبت ًیع افعایص هی

 (.11)خسٍل  ضَز ِ تأییس هیخبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضی
 اطالػات ي میسان استفادٌ از اطالػات ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه راَبردجستجًی .11 ضمارٌ جذيل

 استفادٌ از اطالػات متغیر

 ضاّجطز خستدَی اعالػبت
   

Sig 
N 

836/0 

000/0 

105 

 زاض ٍخَز زاضز. هؼٌیثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ : 3فرضیٍ 

زّس وِ ثیي تطریع ًیبظ اعالػبتی ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ  ًتبیح تحمیك ًطبى هی

ایي ثساى هؼٌی است وِ افعایص تطریع اعالػبتی ثبػث ؛ (  /;sig ،873;000/0زاض ٍخَز زاضز ) هؼٌی

خبهؼِ آهبضی است ٍ ایي فطضیِ پصیطفتِ  ولگطزز. ایي ًتیدِ لبثل تؼوین ثِ افعایص استفبزُ اظ اعالػبت هی

 (.12ضَز خسٍل  هی
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 تطخیص ویاز اطالػاتی با استفادٌ از اطالػات ضریب َمبستگی اسپیرمه بیه .12 ضمارٌ ذيلج

 استفادٌ از اطالػات متغیر

 تطریع ًیبظّبی اعالػبتی

   

sig 

N 

873/0 

000/0 

105 

 ثٌبثطایي ،اعالػبت اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاض ًیستٌسّبی هطاحل خستدَی هٌبثغ ٍ استفبزُ اظ  زازُ

 فطیسهيهمبیسِ ایي هطاحل اظ آظهَى ًبپبضاهتطیه  ثطای
ضسُ  استفبزُ 2ٍ آظهَى تىویلی ٍیل وبوسَى1

ّبیی وِ ثطای سٌدص ٍضؼیت ایي هطاحل زض ًظط گطفتِ ضسُ ثَز یىسبى  وِ تؼساز گَیِاظ آًدباست. 

ّبی  تؼساز گَیِگَیبى اظ ّط هطحلِ ثِ . ثطای ایي هٌظَض ًوطُ پبسدثبضٌس ًویًیستٌس، ثٌبثطایي لبثل همبیسِ 

ّبی  زست آیس زض ایي غَضت آظهَىّوبى هطاحل تمسین تب هیبًگیي یه گَیِ ثطای ٍضؼیت ّط هطحلِ ثِ

زّس وِ هیبًگیي یه گَیِ اظ هَاًغ  ًتبیح تحمیك ًطبى هی پصیط ذَاّس ثَز. فطیسهي ٍ ٍیل وبوسَى اهىبى

ثٌبثطایي ثبضس،  است وِ ثیص اظ هیبًگیي سبیط هطاحل هی 16/4َخَز زض هطحلِ خستدَی اعالػبت ه

ثیطتطیي هبًغ اظ ًظط افطاز هَضز ثطضسی زض هطحلِ خستدَ است. پس اظ آى ثیطتطیي هبًغ زض هطحلِ تطریع 

استفبزُ اظ هٌبثغ  است. سَهیي هبًغ هطحلِ 87/3ًیبظ اعالػبتی ٍخَز زاضز، هیبًگیي یه گَیِ ایي هطحلِ 

وِ عَضیثِ ،هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍخَز زاضز زض ( ٍ ووتطیي هَاًغ32/3اعالػبتی است )ثب هیبًگیي 

 است. 23/3ایي هطحلِ  ّبی هیبًگیي گَیِ

ثطای  7/1ای ایي هطاحل اظ حسالل  زّس وِ هیبًگیي ضتجِ ًتیدِ حبغل اظ آظهَى فطیسهي ًطبى هی

هیعاى ثطای هطحلِ خستدَی اعالػبت زض ًَسبى است. ایي ًتبیح ثب تَخِ ثِ 72/3هطحلِ ضاّجطز خستدَ تب 

2;9/185زست آهسُ اظ آظهَى فطیسهي )زٍ ثِذی
 زاض ٍ ایي  زضغس هؼٌی 95زض سغح  3( ثب زضخِ آظازی

 ول خبهؼِ آهبضی است. اهب ثطای تطریع ایٌىِ هیبًگیي هَاًغ وساهیه اظ هطاحل ثب ّنًتبیح لبثل تؼوین ثِ

زّس  استفبزُ ضسُ است. ًتبیح حبغل اظ ایي آظهَى ًطبى هی وبوسَىزاض زاضًس اظ آظهَى ٍیل تفبٍت هؼٌی

ای هطحلِ  ( ثب هیبًگیي ضتج8/1ِای ًوطُ هَاًغ زض هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ) وِ تٌْب ثیي هیبًگیي ضتجِ

یطتطیي هبًغ زض هطحلِ خستدَ ٍخَز زاضز ٍ ثٌبثطایي ث، زاض ٍخَز ًساضز ( تفبٍت هؼٌی7/1ضاّجطز خستدَ )

پس اظ آى ثیطتطیي هبًغ زض هطحلِ تطریع ًیبظّبی اعالػبتی لطاض زاضز. اهب زٍ هطحلِ ضاّجطز خستدَ ٍ 

 (.14استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی زض یه سغح ٍ زض هطحلِ سَم لطاض زاضز )خسٍل 
 

                                                 
1. Friedman test 

2. Wilcoxon test 
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 گًیان از یک گًیٍ مًاوغ مراحل مختلفداری تفايت میاوگیه ومرٌ پاسخ آزمًن مؼىی .14ضمارٌ جذيل 

 مرحلٍ
میاوگیه 

 ػذدی

میاوگیه 

 ای رتبٍ

تطخیص 

 ویازاطالػاتی

راَبرد 

 جستجً

جستجًی 

 اطالػات

استفادٌ از 

 مىابغ اطالػاتی

 Sig sig sig - 78/2 87/3 تطریع ًیبظ اعالػبتی

 sig N.S - -97/7 7/1 23/3 ضاّجطز خستدَ

 sig - -6/8 -02/7 72/3 16/4 خستدَی اعالػبت

 - -5/8 -4/1* -7/7 8/1 32/3 استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی
 ثبضسهی Z*اضلبم ظیط لغط هیعاى 

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

 

 وتیجٍ

زض همبیسِ هَاًغ هَخَز زض هطاحل تطریع ًیبظ اعالػبتی، ضاّجطز خستدَ، خستدَی هٌبثغ ٍ 

یبثی زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی ٍ  وِ ثیطتطیي هَاًغ اعالع زّس ًطبى هیاستفبزُ اظ اعالػبت ًتبیح 

زٍ هطحلِ استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ٍ  .لطاض زاضز پس اظ آى ثیطتطیي هَاًغ زض هطحلِ تطریع ًیبظ اعالػبتی

ٍ زیگطاى  ضاّجطز خستدَ زض یه سغح ٍ زض هطتجِ سَم لطاض زاضًس. ایي ًتیدِ ثب ًتبیح تحمیمبت زضٍیي

 ًَضثطت(، 2011)(، وسلی 2007) پطزی(، 1998ّبی پژٍّص یَوبن ) ّوچٌیي یبفتِ .زاضزهغبثمت  (1976)

 خستدَی هٌبثغ اعالػبتی هَاًغ ٍ هطىالت ظیبزی ٍخَز زاضز.ًطبى زاز وِ ّوَاضُ زض  (2013)ٍ لَگب 

وِ ضىبف اعالػبتی وِ زّس  ًتبیح ًطبى هی ،زض هَضز ثطضسی هَاًغ هَخَز زض ّط یه اظ هطاحل

تَاى ًبضی اظ ًساضتي ػاللِ ثِ هَضَع هَضز ثطضسی، ػسم  ضَز ضا هی ػسم تطریع ًیبظ اعالػبتی هیهٌدط ثِ

سبظی ٍ تؼطیف هَضَع ٍ آضٌب ًجَزى ثِ تَاًبیی زض هفَْمز ثطضسی، ٍ ػسمضٌبذت غحیح اظ هَضَع هَض

زض هطحلِ زاًست.  ّبی آهَظضی ّبی پژٍّطی ٍ ػسم آگبّی اظ سطفػل ّبی پژٍّطی ٍ هْبضت اٍلَیت

 اعویٌبى اظ چگًَگی ضطٍع خستدَی اعالػبتػسمسطزضگوی ٍ زّس  تسٍیي ضاّجطز خستدَ ًتبیح ًطبى هی

ظیبز هبًؼی زض تسٍیي زض حس ظیبز ٍ ذیلی ّبی خستدَ ّب ٍ ًَضتي فطهَل اظ ضٍش آگبّیػسم ٍاست 

-هَاًؼی ًظیط ػسم ػلوی ّیأتثطای اػضبی ضاّجطز خستدَ است. زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ اعالػبتی 

ّبی الىتطًٍیىی ٍ هدالت الىتطًٍیىی(، اًتطبضات ػلوی  ّبی اعالػبتی )وتبة زستطسی ثِ ضایبًِ، پبیگبُ

 ٍای  اًگلیسی ٍ فمساى هْبضت وبفی ضایبًِ، سطػت ون ایٌتطًت ٍ تطافیه ضجىِ، ػسم تسلظ ثِ ظثبىضٍظ

هغبثمت  (2011وسلی ) ایي ًتیدِ ثب ًتبیحضَز.  وِ هبًغ اظ اًدبم خستدَی هٌبست هیٍخَز زاضز  ای ضجىِ

ایی ثیي اعالػبت ثبظیبثی اضتجبط هحتَ ایدبز ثٌسی اعالػبت ٍ ػسم تَاًبیی زض ػسم تَاًبیی زض زستِ زاضز.
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( 1998) ایي ًتیدِ ثب ًتبیح یَوبن زست آهسُ،ثِ اعالػبت اظاستفبزُ غحیح  ی است ثطایضسُ هبًؼ

 هغبثمت زاضز.

هثجت ٍ لَی ثب خستدَ   زّس وِ تطریع ًیبظ اعالػبتی ضاثغِ ّب ًطبى هی ًتبیح آظهَى فطضیِ

ب استفبزُ اظ اعالػبت ٍ استفبزُ اظ اعالػبت ضاثغِ ٍ خستدَ اعالػبت ضاثغِ هثجت ٍ لَی ث ؛اعالػبت زاضز

وِ ًیبظ اعالػبتی  ّب ثسیي هؼٌبست وِ زضغَضتی ایي ضاثغِهثجت ٍ لَی ثب تطریع ًیبظ اعالػبتی زاضز. 

زضستی اًدبم گیطز ٍ گیطز ٍ اگط خستدَ ثِ زضستی تطریع زازُ ضَز خستدَی هٌبسجی غَضت هی ثِ

-زضستی استفبزُ وطز. ثِزست آهسُ ثِتَاى اظ اعالػبت ثِ زست آیس هیی ثِاعالػبت هتٌبست ثب ًیبظ اعالػبت

سبظز تب  زّس ٍ اٍ ضا لبزض هی تَاى گفت وِ تطریع ًیبظ اعالػبتی ایي زیس ضا ثِ هحمك هی ػجبضتی هی

میك وِ ایي تحثٌسی وطزُ اضتجبط هحتَایی هیبى اعالػبت ثبظیبثی ضسُ ثطلطاض وٌس. اظ آًدب اعالػبت ضا زستِ

 ّبی ّط یه اظ فطایٌستَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ  ثطاسبس هسل هؼٌبثرطی ثطًسا زضٍیي اًدبم گطفتِ است هی

یبثی )تطریع ًیبظ، خستدَ ٍ استفبزُ/ووه( یه هَلؼیت ثطای ضرع است ٍ اهىبى ضٌبسبیی  اعالع

ٌبثطایي اظ ًتبیح ث ،خَز زاضزیبثی ثطاسبس هسل ثسظ یبفتِ هؼٌبثرطی ٍ یبثی زض توبم هطاحل اعالع هَاًغ اعالع

 ػلوی ّیأتیبثی اػضبی  تٌْب اظ ضفتبض اعالعًظطیِ هؼٌبثرطی ًِضَز وِ  ایي پژٍّص چٌیي استٌجبط هی

گیطی زض  ّبیی وِ ػول اضتجبط توبم هَلؼیت ِتؼویوی ثطای هغبلؼتَاًس ضٍش لبثل هی ثلىِ وٌس پطتیجبًی هی

 ثبضس. ،آى هغطح است

ٍ زض  یبثی هَاًغ ٍ هطىالت ثیطتطی ٍخَز زاضز زض وسام هطحلِ اعالعوِ هغبلؼِ هطرع وطز ایي 

هطاحل تطریع ًیبظ اعالػبتی، خستدَی هٌبثغ اعالػبتی، تسٍیي ضاّجطز خستدَ ٍ هطحلِ ّط وسام اظ 

ضطح ظیط زست آهسُ پیطٌْبزّبیی ثًِتبیح ثِثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ ،ٍخَز زاضز هَاًؼی چِاستفبزُ اظ اعالػبت 

 :گطزز هیائِ اض

ّبی هٌبسجی وِ  ّب ٍ خعٍُ وتبةٍ تْیِ  ػلوی ّیأتّبی ضٍش تحمیك ثطای اػضبی  ثطگعاضی وبضگبُ -

ثبضس، زض سغَح گًَبگَى ٍ هتٌبست ثب  گستط خْبىّبی وبض ثب ضجىِ ایٌتطًت ٍ ٍة  حبٍی زستَضالؼول

 .سغَح پژٍّطگطاى

ّب ثبیس ثب  اعالػبتی شوط ضسُ است. پس زاًطگبُثیطتطیي هَاًغ ٍ هطىالت زض هطحلِ خستدَی هٌبثغ  -

ّبی ثیطتطی زض ذػَظ تْیِ اهىبًبت  گصاضی ّبی آى سطهبیِ تَخِ ثِ اّویت ایٌتطًت ٍ لبثلیت

افعاضی آى ثٌوبیٌس. ّوچٌیي سطػت ذغَط اضتجبعی ضا تمَیت ًوبیٌس. ًمص هطوع  افعاضی ٍ ًطم سرت

 ی ثطذَضزاض است.ا زاًطگبُ زض ایي ذػَظ اظ اّویت ٍیژُ ضایبًِ
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 ای تَسظ وتبثساضاى. ّبی زاًطىسُ ّبی آهَظضی سَاز اعالػبتی اظ عطف وتبثربًِ ثطگعاضی زٍضُ -

است. ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت ایي  ػلوی ّیأتیبثی اػضبی  توطوع پژٍّص حبضط ثط هَاًغ اعالع

بی هطبثِ زیگطی ثب ّ ضَز وِ پژٍّص ّب، پیطٌْبز هی هٌظَض وست اعویٌبى خْت تؼوین یبفتِپژٍّص ٍ ثِ

 ّبی هَضَػی ٍ ضطایظ زیگط اًدبم گیطز. ّبی هرتلف زض حَظُ گطٍُ

زست ضَز ثب تَخِ ثِ تدطثِ ثِ تَغیِ هی ، وبضگیطی ًظطیِ هؼٌبثرطی هَخَز زض ثِ ذألثب تَخِ ثِ 

 ّبی اعالػبتی فطاّن گطزز. وبضگیطی ایي ًظطیِ زض سبهبًِ آهسُ اظ ایي پژٍّص، ظهیٌِ ثِ

ضَز هغبلؼِ ًظطیِ  ّبی ػلوی هتفبٍت است پیطٌْبز هی یبثی زض حَظُ ِ ضفتبض اعالعواظ آًدب

 غَضت گیطز. ّب سبیط حَظُغَضت هدعا زض هؼٌبثرطی ثِ

وبضثطز آى زض ضفتبض ثِّبی پژٍّطی است وِ تَخِ ووتطی  ًظطیِ هؼٌبثرطی اظ خولِ ظهیٌِ

زیگطی وِ ًیبظ ثِ پژٍّص ثیطتط زاضز ثطضسی هسبئل ّبی  است. یىی اظ خٌجِ ضسُّب  یبثی سبیط گطٍُ اعالع

یبثی زاًطدَیبى، وبضوٌبى، ثیوبضاى هطاوع زضهبًی  وبضگیطی ًظطیِ هؼٌبثرطی زض ضفتبض اعالعِهطتجظ ثب ث

 است.

 

 کتابىامٍ
 (،4 ٍ 3) 19 ،پژٍّطٌبهِ پطزاظش ٍ هسیطیت اعالػبتیبثی چیست؟.  یبثی ٍ ضفتبض اعالع اعالع (.1383) اػظنازّوی، 

31- 36. 

خَیی ّبی اعالػبتی زض پطتیجبًی اظ الگَی ضفتبض اعالعاضظیبثی ٍ تحلیل هحیظ ضاثظ پبیگبُ (.1390) حوساػظوی، ه
 .زاًطگبُ فطزٍسی هطْس .زوتطیهٌتطط ًطسُ ًبهِ . پبیبىوبضثطاى اظ زیسگبُ ًظطیِ هؼٌبثرطی

ًبهِ . زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضیطاظ. پبیبىتىویلی یبثی زاًطدَیبى تحػیالت ضفتبض اعالع(. 1391افتربض، ظّطُ )

 اضضس، زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم تحمیمبت وطهبى. هٌتطط ًطسُ وبضضٌبسی

 . تْطاى: زثیعش، چبپبض.یبثی اعالع ضفتبضًیبظ اعالػبتی ٍ : اضتجبط ػلوی. (1386) حوسضضبزاٍضپٌبُ، ه
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