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 چكيده
و تعيـين رفتـار اطـالع: هدف يـابي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي هدف پژوهش حاضـر، كشـف

. دانشگاه رازي كرمانشاه در محيط وب است
به:روش و در بخش كيفي نظريهكار گرفته شده روش تحقيق پـردازي در بخش كمي، پيمايشي بوده

اس11ها با استفاده از ويرايش تحليل داده. بنياد است داده در بخش تحقيـق پيمايشـياس.اس.پي. نرم افزار
و تيبو انجام شده استبنياد پردازي داده نظريهو در بخش كيفي با استفاده از  .متأثر از الگوي مهو

و ابزارهـاي جسـت پژوهش حاضر در خصوص ميزان آشنايي دانشجويان بـا روش:ها يافته وجـو، هـا
و رفتار اطـالع  هـاي مختلـف در سـطوح يـابي دانشـجويان رشـته ميزان آشنايي دانشجويان با انواع منابع وب،

و پردازش به نتايج معني جست لـون هـاي حاصـل از آزمـون همچنـين داده. يافت داري دست وجو، دستيابي
و رشته يابي دانشجويان رشته نشان داد كه رفتار اطالع و علـوم انسـاني هاي فني در سطح باال هاي كشـاورزي

مي. در سطح پايين است يـابي مناسـب دانشـجويان داراي دهد كه الگوي اطـالع در بخش كيفي، نتايج نشان
و مـرور در سـطح جسـت  دو هشت مرحله است كـه سـه مرحلـة شـروع، پيگيـري و وجـو، مرحلـة گـزينش

و سـازماندهي اطالعـات در سـطح به و سه مرحلة فايل كـردن، آرشـيو كـردن روزرساني در سطح دستيابي،
. باشد پردازش مي

ميبر اساس:ارزش/ اصالت و تسـهيل توان به پيش تحقيقاتي از اين دست بينـي نيازهـاي اطالعـاتي
و بـه كـ  و مسيرهاي اصلي دسترسي كاربران به منابع پرداخت اربران كمـك كـرد تـا بـا اتـالف وقـت كمتـر

. وري بيشتر به اطالعات مورد نياز خود دست يابند بهره
.پردازي داده بنياد يابي، دانشگاه رازي، نظريه رفتار اطالع:ها كليدواژه
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 مقدمه

ــار اطــالع ــابي، پــس از جنــگ جهــاني دوم، در نتيجــة مطالعــات انجــام شــده بــر روي رفت ي

و استفاده از اطالعات به روش اين مسئله گـامي مثبـت. دست آمد هاي جامعي براي ارزيابي نيازها

ــرم  ــي ن ــراي طراح ــذاب ب ــايي ج ــايش فض ــب گش و موج ــود ــدي ب ــات بع و در تحقيق ــا افزاره

هاي سنتي طراحي سيسـتم را كـامالً هاي جديد در تحقيقات، مدل يافته.شدافزارهاي واسط سخت

و كاربر را به جاي سيستم در مركز توجه قـرار داد  ص1383ادهمـي،(تغيير وجـوي جسـت).13،

و اساسي در حـوزة طراحـي، راه  و بهينـه اطالعات از موضوعات مهم سـازي انـدازي، سـازماندهي

و دق سامانه و سرشـت آن مـي هاي اطالعاتي است توانـد بـه ارائـة مناسـب خـدماتت در ماهيـت

و فنـي را هـاي مهـم اسـتفاده در اين ميان يكي از گروه. اطالعاتي بينجامد كننـدة اطالعـات علمـي

اهميـت دسترسـي ايـن گـروه بـه. دهنـد هـا تشـكيل مـي دانشجويان تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه 

ف و و نقشي كه اين قشر در توسعة علمي نـي دارنـد، موجـب مطالعـات زيـادي در مـورد اطالعات

و روش . هاي كسب اطالع اين قشر در كشورهاي مختلف شده است منابع

و بــروز تحــوالت بنيــادين در چرخــ وريآ ظهــور فــن ســنتي اطالعــات،ةهــاي اطالعــاتي

و استفاده از اطالعات پديـد آورده كـه ايـن امـر خـود باعـث تغييـر برايبسترهاي جديدي  توليد

وةقئاذ و مراكز اطالع كنندگان كتابخانه استفاده مخاطبان مراكـز بنابراين ايـن. رساني شده است ها

و نيازهــاي تنهــا زمــاني در راه خــدمت رســاني بــه جامعــه توفيــق خواهنــد يافــت كــه ابتــدا عاليــق

و سـپس درصـدد پاسـخةاطالعاتي جامع .ي بـه نيازهـاي آنهـا برآينـديگـو خود را شناسايي كرده

ــل ــالع مس ــاي اط ــايي رفتاره ــق شناس ــز از طري ــري ج ــين ام ــي از چن ــق بخــش مهم ــابي ماً تحق  ي

و شـناخت ارزش استفاده و پنداشـت كنندگان  پـذير نخواهـد بـود هـاي مـورد نظـر آنهـا امكـان هـا

ص1385مختارپور،( ،15(.

و روش هـايي بـراي دسـتيابي بـه اطالعـات وب اگر پژوهشگران نداننـد كـه از چـه نظـام

و مـرتبط بـا موضـوع مـورد استفاده كنند، هيچ گاه قادر نخواهند بود به اطالعـات دقيـق، روزآمـد

به. درخواست دست يابند منظور به حـداقل رسـاندن زمـان از اين رو، ضرورت دارد هر پژوهشگر

و نيز دسترسي به منابع مورد نظر، با شيوه جست و وجو هـاي بازيـابي اطالعـات در وب آشـنا شـده

ز بهدر ص1385تاج الديني،(كار بندد مينة كاري خود ،199.(
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ها تأكيد شـده اسـت كـه هـدف از ايجـاد در آيين نامة دورة تحصيالت تكميلي دانشگاه

و دكتري، تربيت افردي است كه با احاطه يافتن بر روش هاي كارشناسي دوره هـاي پيشـرفتة ارشد

و دستيابي به جديدترين مباني آموزش  هـاي علمـيو پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمينـه تحقيق

و گسترش مرزهـاي دانـش مـؤثر باشـند  بـه نظـر مـي رسـد كـه.و تحقيقي در رفع نيارهاي كشور

هـاي هـا، پايگـاه هـا عـالوه بـر كتابخانـه مهمترين منبع كسب اطالعات آنها بـراي اينگونـه فعاليـت 

و اينترنت باشد  ص 1385زاده، تارويري(اطالعاتي آوري هاي اخيـر فـن بر اين اساس در سال).4،

وجــوي اطالعــات، ارتبــاط بــا يكــديگر، هــدايت هــاي دانشــجويان را در جســت اطالعــات روش

و توزيع نتايج تحقيق تحت تـأثير قـرار داده اسـت  لـذا بـا توجـه بـه افـزايش روزافـزون. پژوهش،

و گرايش دانشجويان به و ويژه دانشجويان كارشناسي اطالعات دكتـري بـه اسـتفاده از وب، ارشـد

.يابي در اين محيط درك درستي داشته باشند الزم است آنها از رفتاراطالع

يــابي دانشــجويان تحصــيالت هــدف اصــلي پــژوهش حاضــر، بررســي الگــوي رفتــار اطــالع

از. تكميلي دانشگاه رازي كرمانشاه در محيط وب است تعيـين اهداف فرعي اين پژوهش عبـارت

وجـو، دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه رازي كرمانشـاه در سـطح جسـت چگونگي فعاليت 

و پردازش اطالعات در وب است .دستيابي،

 هاي اساسي پرسش

:هاي اساسي پژوهش حاضر به قرار زير است پرسش

هـاي شـامل مؤلفـه(وجـو دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشـگاه رازي در سـطح جسـت.1

و مرور  دهند؟ هايي را انجام مي فعاليتچه) شروع، زنجيره

هــاي شــامل مؤلفــه(دانشــجويان تحصــيالت تكميلــي دانشــگاه رازي در ســطح دســتيابي.2

و كنترل  دهند؟ هايي را انجام مي چه فعاليت) گزينش

هــاي شــامل مؤلفــه(دانشــجويان تحصــيالت تكميلــي دانشــگاه رازي در ســطح پــردازش.3

و توقف  دهند؟ هايي را انجام مي چه فعاليت) استخراج، بازبيني،

 پيشينه

بررسـي اسـتفادة نهـايي از پايگـاه اطالعـاتي«در پژوهش خـود بـا عنـوان) 1376(حريري
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و نتايج جسـت و مقطـع تحصـيلي وجـو در آنهـا برحسـب تجربـة جسـت مدالين بـه» وجـو، رشـته

و مقطـع تحصـيلي در نتـايج جسـت  رشـتة وجـوي دانشـجويان بررسي نقش متغيرهايي مانند رشته

نتـايج تحقيـق وي نشـان داد كـه ميـانگين. علوم پزشـكي در پايگـاه اطالعـاتي مـدالين پرداخـت 

و بازيافت استفاده كنندگان نهايي برحسب رشـتة تحصـيلي تفـاوت معنـاداري نـدارد ضريب دقت

تــري نســبت بــه ارشــد ضــريب دقــت پــايين امــا از نظــر مقطــع تحصــيلي، دانشــجويان كارشناســي 

. دارند دانشجويان دكتري

و تصــويري و فعاليــت چگــونگي تــأثير اينترنــت بــر رفتــار اطــالع) 1379(حيــاتي هــاي يــابي

و صـنعتي ايـران را در مراكـز تهـران، علمي سـازمان پـژوهش پژوهشي اعضاي هيئت هـاي علمـي

و مشهد مورد بررسي قرار دادند ها نشان داد كـه ميـزان اسـتفاده از اينترنـت در جامعـة يافته. شيراز

و منابع اينترنتي، پسـت. ورد بررسي پايين استم الكترونيكـي بيشـترين كـاربرد را در ميان خدمات

و فعاليــت ميــان رفتــار اطــالع. بــه خــود اختصــاص داد و يــابي هــاي پژوهشــي در دو گــروه كــاربر

.غيركاربر تفاوت معناداري مشاهده نشد

كننـده بـه يابي پژوهشـگران مراجعـه نامة خود، رفتار اطالع در پايان) 1379(نوروزي چاكلي

نتـايج نشـان داد كـه. هاي اطالعاتي دانشگاه تربيت مدرس تحقيق نمـود شبكة وب از طريق پايگاه

و دستيابي به اطالعـاتي بـوده اسـت كـه در  مهمترين اهداف پژوهشگران، انجام كارهاي پژوهشي

اب. اند منابع چاپي يافت نشده و موتورهـاي بيشتر پژوهشگران به استفاده از زارهـاي كـاوش راهنمـا

بيشـترين نـوع اطالعـات مـورد اسـتفاده نيـز. انـد اي ماشيني تمايل بيشـتري نشـان داده كاوش نمايه

و هـاي مختلـف جهـان يـا جسـت كتابخانـه مربوط به اطالعات فهرست و دريافـت مقـاالت وجـو

اط. نشريات الكترونيكي بوده است العـات ترافيـك شـبكه، بارزترين مشكل آنهـا در دسـتيابي بـه

و پايين بودن سرعت دسترسي به اطالعات بوده است . نامناسب بودن خطوط ارتباطي،

يــابي پژوهشــگران كشــف رفتـار اطــالع«در پژوهشــي بـا عنــوان) 1382(ميرزايـي طــوالرود

ــان  ــتفاده از وب جه ــات در اس ــوم تحقيق ــگاه آزاد اســالمي واحــد عل ــتر دانش ــه» گس ــت ك درياف

و محلـي پژوهشگران برا و دسـتيابي بـه اطالعـاتي كـه در منـابع چـاپي ي انجام كارهاي پژوهشـي

.كنند يافت نشده است، از وب استفاده مي

 يـابي اسـتفاده از اينترنـت بـر رفتـار اطـالع ثيرأتـةمطالعـ نامة خود بـه در پايان) 1383(اسدي
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ت علمي رشته پژوهشي اعضاي هيئت سهأهاي مختلف دانشگاه تهران با علـوم انسـاني، حوزة كيد بر

و مهندسي و فني حسـاب پـژوهش دارايةنشـان داد كـه كـل جامعـ هـا يافتـه. پرداخـت علوم پايه

سـه حـوزة علمـيتئداري بين اعضاي هي تفاوت معني. اند دسترسي به اينترنت بودهكاربري جهت 

تمـذكور  و كســاني كــه و اســتفاده از اينترنــت وجــود داشــت وانــايي بــااليي در از لحــاظ توانــايي

.استفاده از اينترنت داشتند، تمايل بيشتري به استفاده از اينترنت را نشان دادند

ــيرپور ــوان) 1383(نص ــي عن ــالع«در پژوهش ــار اط ــة رفت ــجويان مطالع ــي دانش ــابي اينترنت ي

بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه دانشـجويان از ميـان» تحصيالت تكميلي دانشـگاه شـهيد بهشـتي 

و ســپس بــه خــدمات پســت جســتابزارهــاي  و وجــو، بيشــتر بــه موتورهــاي كــاوش الكترونيكــي

وجـوي اطالعـات از درصد دانشجويان مورد بررسي در جسـت82. هاي خبري تمايل دارند گروه

و تنها اينترنت با مشكالتي روبرو بوده دو. درصد از آنهـا تـاكنون مشـكلي نداشـتند6/57اند ميـان

و دكت مقطع كارشناسي و خـدمات اينترنـت تفـاوت ارشد ري از لحاظ ميـزان آشـنايي بـا امكانـات

.معناداري مشاهده نشد

يابي اعضـاي هيئـت علمـي نامة دكتري خود به بررسي رفتار اطالع در پايان) 1384(سالجقه

و ارائة الگويي براي رفتارهاي اطالع دانشگاه روش. يـابي آنـان پرداخـت هاي علوم پزشكي كشور

و نظريهتحقيق اين پژوهش،  هاي بخـش كمـي پـژوهش نشـان يافته.بنياد بود پردازي داده پيمايشي

هـاي مـروري يـا پژوهشـي، داد كه اعضاي هيئت علمي براي انتخاب موضـوع بـه اينترنـت، مجلـه 

و همكاران، فهرست و نمايـه دوستان و چكيـده نامـه هاي موجـود در كتابخانـه، هـا مراجعـه نامـه هـا

هـاي اينترنتـي ترتيـب از موتورهـاي كـاوش، سـايت براي گردآوري منابع تحقيق نيـز بـه. كنند مي

و كتابدار كمك مي موضوعي، كتابخانه، پايگاه وي. گيرند هاي اطالعاتي همچنـين نتـايج تحقيـق

ه در بخش كيفي نشان داد كه الگوي رفتارهاي اطالع فـت فراينـد يابي اعضاي هيئت علمي داراي

وجـوي اطالعـات، بازيـابي اطالعـات، تـورق منـابع، گـردآوري منـابع، انتخاب موضـوع، جسـت 

و انتقال اطالعات است . استفاده از اطالعات

و مقايســـة رفتـــار اطــالع) 1385(مختــارپور يـــابي دانشـــجويان در پژوهشـــي بـــه بررســي

و روانشناسـ كارشناسي و دكتري در دانشكدة علوم تربيتـي ي دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز ارشد

مشورت با فـردي كـه در آن زمينـه موضـوعي تخصـص«ها حاكي از آن است كه يافته. پرداخت
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ارشـد از دانشـجويان كارشناسـي. هاي دسترسي به منابع اطالعاتي قرار داشـت در صدر شيوه» دارد

و دانشجويان دكتري از نشريات ادواري بيشتر استفاده مي نامه پايان . كنند ها

وجـوي پيوسـتة هـاي جسـت مطالعـة مهـارت«نامـة خـود بـا عنـوان در پايـان) 1386(رحيمي

و عوامل مؤثر برآن وجـو را هفـت مهـارت جسـت» دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز

و آشـنايي بـا ايـن مهـارت  و ده عامل اثرگـذار در شـناخت هـا را تعيـين براي اين تحقيق استخراج

و دكتــري، تفــاوت معنــاداري بــه نشــان داد كــه دانشــجويان كارشناســينتــايج. كــرد لحــاظ ارشــد

هاي مـورد بررسـي تفـاوت معنـاداري گانه مورد بررسي نداشتند اما ميان مهارت هاي هفت مهارت

دسـت آمـده، مهـارت اسـتفاده از محدودكننـدة هـاي بـه وجود داشت؛ به اين ترتيب كه ميان نمره

و .ترين سطح قرار داشت وجوي مجاورتي در پايين مهارت جست زماني در باالترين سطح

يـابي دانشـمندان علـوم اجتمـاعي سـازي رفتـار اطـالع در مقالة خود به مدل) 2004(1الكمن

هـاي هـا بـر اسـاس داده داده. در اين پژوهش مدل اليس مـورد تجديـدنظر قـرار گرفـت. پرداخت

و شبه جمع و تحليـل قـرار گرفـت ساختاري حاصل از آوري شده ساختاري . مصاحبه مورد تجزيه

از 60 و. كشور مختلف مورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد14عضو ويژگـي4مـدل الـيس تثبيـت شـد

و مـديريت اطالعـات بـه آن اضـافه شـد ديگر شـامل دسـتيابي، شـبكه  از(سـازي، شناسـايي، نقـل

ص1386نوكاريزي،  ،10.(

و نظـامالعرفتـار اطـ«در پژوهشي بـا عنـوان) 2006(2تاچر هـاي شـناختي در يـابي كـاربران

كـاربر كـه از وب اسـتفاده80هـاي شـناختي نظـام» وجـو بـر روي وب مختلـف جسـت هاي مقوله

12هاي تعيـين شـده، براساس پروتكل. يابي بررسي كرد كردند در دو گروه از نظر رفتار اطالع مي

و شـرح داده شـد نوع استراتژي جست هـاي رابطـه بـا انتخـاب نظـام هـا در تفـاوت. وجو شناسـايي

ــت ــاوت جس ــن تف و اي ــد ــناخته ش ــگران ش ــو در پژوهش ــان جســت وج ــا مي و ه ــتقيم ــوي مس وج

.وجوي هدفمند با استفاده از تحليل كيفي بررسي شد جست

در ايـن. يابي افراد غيرانگليسي زبان انجـام داد پژوهشي در باب رفتار اطالع) 2006(3چانگ

تجـاري اسـپانيايي يط وب غيرانگليسي بررسي شد لذا يك پورتـال پژوهش رفتار آنها بر روي مح

از. كار گرفته شد جهت اين كار به عنـوان جامعـة آمـاري تحقيـق، اسپانيايي زبان بـه42با استفاده
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در. هاي ذكر شده بررسي شـد تجربيات آنها در تعامل با پورتال نتـايج نشـان داد كـه ايـن پورتـال

و يك راهنماي وب اسپانيايي، رتبه مقايسه با يك موتور جست هـاي كـاربري بهتـري از نظـر وجو

و رضايت عمومي كسب كرد وجوي منطقه كيفيت اطالعات، امكان جست . اي،

و طراحي مدلي بـا الهـام يابي حقوق در پژوهشي به بررسي رفتار اطالع) 2008(1مكري دانان

و بـه ايـنعهاي رفتار اطال او بسياري از مدل. از مدل اليس پرداخت يابي كـاربران را تحليـل كـرد

و طراحـي مـدل، بـا بـه. نتيجه رسيد كه مدل بالقوة قابل ارائه، مدل الـيس اسـت  كـارگيري تحليـل

دانـان، كـه از آنهـا خواسـته شـد در حـين تـن از حقـوق27يـابي پيشنهادهايي بر پاية رفتار اطـالع 

نتـايج. صداي بلنـد فكـر كننـد، عرضـه شـد كارگيري منابع الكترونيكي در كارهاي پژوهشي با به

امـا مراحلـي از جملـه. دادنـد نشان داد كه مراحلي اين جامعه رفتاري مشابه با مدل اليس بروز مـي 

و تصـفيه2روز كردن مرحلة به و همچنين پردازش اي از مـدل مـذكور بـا توجـه بـه، اضافه گرديد

.دست آمده انجام گرفت هاي به شناخت

د در يك جمع هاي اخيـر داخلـي عمـدتاً در حـوزة بررسـي هاي سال يابيم پژوهش رميبندي

ــار اطــالع و تنهــا يــك مــورد از ايــن پــژوهش رفت ــوده اســت ــابي كــاربران در محــيط وب ب  هــا ي

هاي خـارجي بـا تنـوع اما در پيشينه. يابي پرداخته است به ارائة الگوي رفتار اطالع) 1384سالجقه،(

روبـرو هسـتيم؛ چنانكـه عمـده)و هـم از نظـر جامعـة آمـاري هـم از حيـث موضـوعي(هـا پژوهش

يـابي در محـيط وب بـوده هاي رفتار اطـالع طور اخص بر روي يكي از جنبه هاي پژوهشي به فعاليت

هـاي پـژوهش(يابي كاربران در محيط وب سازي رفتار اطالع هاي اخير نيز به مدل در پژوهش. است

و مكري كه) الكمن .بيش از همه به پژوهش حاضر مرتبط استپرداخته شده است

 روش پژوهش

و طراحـي يـك پرسشـنامه نيمـه در اين پژوهش بـا اسـتفاده از رويكـرد تحقيـق كيفـي

و با توجه بـه نظـرات پاسـخگويان بـه بررسـي الگـوي رفتـار اطـالع ساخت يـابي دانشـجويان يافته

ي كـه در ايـن پـژوهش مـورد بررسـي جامعة آمار. تحصيالت تكميلي دانشگاه رازي پرداخته شد

هـاي هاي تحصيالت تكميلـي دانشـگاه رازي كرمانشـاه از دانشـكده قرارگرفت، دانشجويان دوره
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و تربيـت و علـوم انسـاني، و مهندسـي، علـوم، كشـاورزي، ادبيـات بـدني بودنـد كـه در سـال فني

به88-87تحصيلي  و طبق آخرين آمار اد كل ايـن جامعـه دست آمده، تعد مشغول به تحصيل بوده

ــود 778 ــر ب ــداد،. نف ــن تع و75از اي ــري ــجويان دورة دكت ــر را دانش ــجويان 703نف ــر را دانش نف

آوري يافتـه جمـع سـاخت ها با روش مشاهده يا مصاحبة نيمـه داده. دهد ارشد تشكيل مي كارشناسي

ت ها، به عالوه بر اين، در ماهيت تحليل داده. شدند يـابي مـورد مطالعـه، يد الگوهاي اطالعأيويژه در

ــي صــورت گرفــت  ــداد شــركت.تغييرات ــتفاده از رهيافــت تع ــا اس ــق كيفــي ب ــدگان در تحقي كنن

گيـري در بخـش كيفـي بنـابراين، شـيوه نمونـه. بنياد نزد محققان متفـاوت اسـت پردازي داده نظريه

يـابيعاست؛ به اين دليل كه افراد انتخاب شـده بـراي مصـاحبه بايـد داراي تجربـة اطـال1هدفمند

ص 1384سالجقه،(باشند  و جهـت پـژوهش).44، نفـر30با توجه به اين امـر، بـر حسـب هـدف

.عنوان نمونه انتخاب شدند به

يـابي تهيـه سؤاالت طراحي شده در بخش مصاحبه با مطالعة متون مربوط به رفتارهاي اطـالع

هـاي مراجعـه بـه سـايت محقـق بـا. كننـده نقـش راهنمـا داشـتند اين سؤاالت بـراي مصـاحبه. شد

و ايجاد آشنايي اوليه با مراجعـه دانشكده و تعيـين وقـت قبلـي، مصـاحبه را هاي مختلف كننـدگان

و نظرات آنها را جويا مي هـاي انجـام شـده پـس از ضـبط صـدا، بـر روي مصـاحبه. شد انجام داده

و پس از اتمام مرحلة جمع و ها، دسته آوري داده كاغذ پياده شد . نتايج اسـتخراج شـد بندي گرديد

شدند كـه دانشـجويان بتواننـد نظـرات خـود را اي مطرح مي گونه الزم به ذكر است كه سؤاالت به

.هاي از پيش تعيين شده قرار گيرند، بيان كنند بدون اينكه تحت تأثير پاسخ

ــردازي داده در ايــن پــژوهش، محقــق از روش نظريــه ــوم پ ــاد كــه در تحقيقــات عل بني

و علوم رفتاري استفاده مي و توسط دو جامعه اجتماعي و اسـتراوس شناس به نام شود 2هـاي گلسـر

هاي حاصله نيز براساس اين روش بنيـادي تحليـل داده. در دانشگاه كاليفرنيا ارائه شد، بهره گرفت

و رفتارهاي اطالع و ارائه شد شد يـاد براسـاس بن پردازي داده ها در نظريه تحليل داده. يابي استخراج

و4، كدگـذاري محـوري3كدگـذاري بـاز: گيـرد كـه عبارتنـد از سه روش كدگذاري انجـام مـي 

هــا اســت كــه در اول هــر بررســي كدگــذاري بــاز بخشــي از تحليــل داده5.كدگــذاري اختيــاري

و محقق در آن به دنبال فرايند مي صورت مي همچنـين دو شـيوة كدگـذاري در ايـن. گـردد گيرد
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ــود دارد ــطح وج از س ــد ــاحبه.1: كــه عبارتن ــان فــرد مص ــر اســاس زب و كدگــذاري ب  شــونده

. دهـد انگيـز كـه محقـق بـر مبنـاي مفـاهيم موجـود در اطالعـات انجـام مـي كدگذاري داللـت.2

و كدگذاري محوري فراينـد مـرتبط سـاختن كـدها بـا يكـديگر از طريـق تركيـب افكـار قياسـي

د. استقرايي است هاسـت كـه طبقـات را بـا طبقـات فرعـي ادهاين كدگـذاري مرحلـة دوم تحليـل

و. سازد مرتبط مي كدگذاري اختياري فرايند انتخاب يك طبقه به عنـوان طبقـة مركـزي يـا هسـته

.ها با اين طبقه است مرتبط ساختن ساير طبقه

ها يافته

هـا بـه صـورت اسـتقرايي بـود بـدين ترتيـب كـه ابتـدا در پژوهش حاضر، شروع تحليل داده

و در پايـان طبقـة اصـلي ايجـاد گرديـد. مفاهيم انجـام شـد استخراج  در. در مرحلـة بعـد، طبقـات

ها پس از انجام اولين مصاحبه، با خواندن مكرر متن اولية مصـاحبه، مفهـوم يـا مفـاهيم تحليل داده

و يادداشــت شــد  ــا موضــوع مــورد نظــر هســتند، اســتخراج ــن.ندموجــود در آن كــه مــرتبط ب اي

ج يادداشت و مفهوم را به داولي درآمدها به شكل سـالجقه،(داد طـور واضـح نمـايش مـي كه كد

ص 1384 از).91، و طبقـات در مرحلة بعد از كدگذاري اختياري، مفاهيم حاصله با هـم تركيـب

و يادداشت شدند مفاهيم تركيب شده با طبقات حاصـل از آنهـا كـه در بـاالي هـر. آنها استخراج

پـس از ايجـاد. نشـان داده شـده اسـت3و1،2هـاي شـمار،ولترتيب در جـد جدول ذكر شده، به

و بـه  و اصلي انتخـاب و برقراري روابط ميان آنها، طبقة هسته و طـور نظـام طبقات منـد بـه طبقـات

به.هاي آنها مرتبط شد ويژگي صورت نزولي انجام شـد؛ بـدين در اينجا عمل مرتب كردن طبقات

و به و سـپس مفـاهيم آورده شـدند معنا كه از طبقة اصلي شروع در ايـن. ترتيب بعد از آن طبقـات

طور مجزا با طبقات فرعي آنهـا ها به مند بين طبقه بررسي قبل از يافتن طبقة اصلي، ابتدا روابط نظام

و طبقـات فرعـي بـه شـكل نمـودار بـه  و در آخر رابطة ميان طبقة اصـلي بـا طبقـات نشان داده شد

.نمايش درآمد

 دانشـگاه تكميلـي تحصـيالت دانشـجويان پـردازد كـهش به اين مسئله مـي پرسش اول پژوه

 انجـامرا هـايي فعاليـت چـه) مـرورو زنجيـره شروع، هاي مؤلفه شامل( وجو جست سطحدر رازي

وجـو توسـط در اين قسمت پژوهشگر با استفاده از تحليل كيفي به بررسي سـطح جسـت. دهند مي
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به. دانشجويان تحصيالت تكميلي پرداخت شـدة هاي اسـتخراج دليل كثرت داده الزم به ذكر است

اي، نمونـه)كدگـذاري محـوري(سـازي شـدهو طبقـات مفهـوم) بـاز(حاصل از كدگذاري اوليه 

مي) وجو مربوط به مرحله جست( و ارائه : گردد در ذيل شرح داده شده

 گي گويان پيرامون چگون هاي حاصل از پاسخ كدگذاري اوليه از داده.1جدول

)گروه فني(وجوي اطالعات شروع جست

←

1. Science Direct 

 مفهوم كد

ز طريق متخصصان، موضوع پروژة خود را انتخاب مي ا .كنممعموالً

.كنموجو را شروع ميهاي اطالعاتي كار جستبا پايگاه
 سوال از متخصصان

و يا در ابتدا براي انتخاب موضوع از اساتيد يا از سؤاالتي كه در متون درسي

و جست. كنم آيد استفاده مي آزمايشگاه پيش مي وجو را يا موتورهاي جستجو

.كنمهاي تخصصي شروع ميسايت

-كمك گرفتن از اساتيد

سؤاالت پيش آمده در

و متون درسي آزمايشگاه

و متخصصان استفاده مي و سپسبراي انتخاب موضوع از راهنمايي اساتيد كنم

.شوممي1ينس دايركتوجو وارد سامستقيماً براي جست

و استفاده از راهنمايي اساتيد

گاهي متخصصان

و نيز چكيده . كنم ها استفاده مي نامه براي شروع كار پژوهش از متون درسي

.كنم وجو شروع مي جوي اطالعات را با ورود به موتورهاي جستو جست

و مرور متون درسي

وجو شروع جست- ها نامه چكيده

جووبا موتورهاي جست

و وارد چكيدهاي از موضوع را در اختيار من قرار مياستاد شمه هانامهدهد

و وجو را با گوگل انجام مي بندي پروژه، اصل جست با تقسيم. شوم مي دهم

.شومهاي اطالعاتي ميسپس وارد پايگاه

شروع-هاورود به چكيده نامه

وجو با موتورهاي جست

هاي اطالعاتيپايگاه-وجوجست

و متخصصان با موضوع مورد تحقيقم آشنا و اساتيد از طريق ارتباط با دوستان

.گيرمها نيز خيلي كمك مينامهاز چكيد.شوممي

و متخصصان -ارتباط با اساتيد

هانامهمطالعة چكيده

هاي پژوهشي است كه با كمك آنها اولويت من در انتخاب موضوعم مجله

ميمي وارد سايت تخصصي ساينس دايركت و كليدواژه را وارد .كنم شوم

شروع-هاي پژوهشيمرور مجله

هاي با سايت وجو جست

تخصصي

و به استادم مراجعه ميها را مرور ميام مجلهبراي پروژه تحقيقاتي .كنمكنم

هاي اينترنتي مرتبط با طرحم وارد وجو مستقيماً به سايت براي شروع جست

.شوممي

مشورت با-مروري بر مجالت

هاي اينترنتي مرتبط سايت- استاد

با موضوع
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 گويان پيرامون چگونگي هاي حاصل از پاسخ كدگذاري اوليه از داده.1جدول ادامة

)گروه فني(وجوي اطالعات شروع جست

 طبقات مفهوم سازي شده حاصل از تركيب مفاهيم مربوط به هر طبقه.2جدول

 در گروه فني) شروع( جوي اطالعاتو در مرحله جست

طبقات ضروريِ
كدگذاري اوليه

 سازي شده طبقات مفهوم شدة كدگذاري متمركز عناصر تركيب

از- همكاري اساتيد سؤال
و كتابشناسي- متخصصان ها

هاي اشتراكي پايگاه- ها فهرست

و مشورت با اساتيد سؤال از-سؤال
آشنايي با موضوع از طريق- متخصصان

و فهرست كتابشناسي جوو شروع جست- ها ها
هاي اشتراكيبا پايگاه

و اساتيد - مشاوره با متخصصان
و فهرست مرور كتابشناسي ها ها

هاي اشتراكي بررسي پايگاه-

- متون درسي- اساتيد
–منابع مرجع-ها فهرست

و موتورهاي جست پايگاه وجو ها

وجو با سؤاالت مشخصي كه درشروع جست
متون درسي وجود دارد همزمان با راهنمايي

- هاي اطالعاتي پايگاهاستاد، سپس ورود به
به مرور فهرست و منابع مرجع علت وجود ها

هاي كليدي مرتبط براي موضوعات واژه
پژوهشي

از اولويت مكان يابي در استفاده
و منابع مرجع فهرست شروع- ها

هاي وجو با پايگاه جست
 اطالعاتي

و متخصصان –راهنمايي اساتيد
هاي وجو در پايگاه جست

و مج الت الكترونيكياطالعاتي

و متخصصان در استفاده از راهنمايي اساتيد
شروع- هنگام شروع پروژة تحقيقاتي

وجو مستقيماً از طريق بررسي جست
هاي اطالعاتيپايگاه

هاي پايگاه–متخصصان- اساتيد
 اطالعاتي

–هانامهچكيده-متون درسي
وجو از طريق موتورهاي جست

و مجالت جست وجو
الكترونيكي

و نيز كمك گرفتن از متون درسي
شروع- ها براي شروع پژوهش نامه چكيده
و گاهي وجو با موتورهاي جست جست وجو

مجالت

ها نامه چكيده - متون درسي
مجالت- وجو موتورهاي جست

 الكترونيكي

←

 مفهوم كد

هاي موجود در كتابخانه اولويت من در انتخاب موضوع در استفاده از فهرست

و وجو شروع مي را ابتدا با موتورهاي جست وجوي خود جست. است كنم

.شوم هاي اطالعاتي مي سپس وارد پايگاه

هاي موجود استفاده از فهرست

شروع كار پژوهش- در كتابخانه

 وجو يا موتورهاي جست

اگر به نتيجه. كنم با وارد كردن كلمات كليدي در گوگل كارم را شروع مي

و يا نرسيدم كلمات را عوض مي هاي مرتبط هايي كه كليدواژه از سايتكنم

.گيرم در آن استفاده شده كمك مي

اي در وجوي كليدواژه جست

 هاي تخصصي سايت–گوگل
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 طبقات مفهوم سازي شده حاصل از تركيب مفاهيم مربوط به هر طبقه.2ادامة جدول

 در گروه فني) شروع( جوي اطالعاتوتدر مرحله جس

 طبقات ضروريِ
 كدگذاري اوليه

 سازي شده طبقات مفهوم شدة كدگذاري متمركز عناصر تركيب

- كتب-ها نامه چكيده- اساتيد

 مجالت

آشنايي مختصر با موضوع مورد تحقيق از

و هاي جديد در چكيده ايده–طريق استاد نامه

و نقد  يا منابع تاريخچه

و مرور- همكاري با اساتيد

و سايت چكيده مقاله هاي ها

 داراي چكيدة پروژه

ها فهرست–مجالت الكترونيكي

 همكاران- اساتيد–

مطالعة-نمايه موضوعي-هامرور فهرست

- نظر مستقيم اساتيد اعمال-ها نامه چكيده

تخصصي بودن

وجوي اوليه باشروع جست

ادامه-ها نامه چكيده-ها فهرست

مجالت پيوسته-وجوجست

هاي پايگاه–متون درسي- اساتيد

 اطالعاتي

و متون درسي -انتخاب موضوع با نظر استاد

هاي وجو با ورود به پايگاه شروع جست

اطالعاتي

مرور متون- ارتباط با اساتيد

 هاي اطالعاتي پايگاه- درسي

- وجو موتورهاي جست- اساتيد

 هاي تخصصي سايت

به وجو با موتورهاي جست جستشروع وجو

 دليل سهولت

شروع- انتخاب موضوع

 وجو جست

- متخصصان- فهرست كتابخانه

 هاي اطالعاتي پايگاه

در چكيده پژوهش- مرور فهرست كتابخانه ها

و پايگاه  هاي اطالعاتي مجالت

هدايت-انتخاب موضوع پژوهش

وجو با شروع جست- متخصصان

و پايگاه اهمرور مجالت

موتورهاي- دوستان- همكاران

 وجو جست
 راهنمايي همكاران- سهولت كار با گوگل

و همكاران -مشورت با دوستان

وجو با موتورهاي شروع جست

وجوجست

يـابي بـا توان نتيجه گرفت كـه كـار اطـالع با توجه به نظرات دانشجويان در اين مرحله مي

دانشجويان با توجه به رشتة تحصيلي، موضـوع را بـا كمـك. شود مرحلة انتخاب موضوع آغاز مي

و علـوم ويژه در رشتهبه(اساتيد  و پـس از آن كـار)هاي فني و يـا متخصصـان انتخـاب ، همكـارن

را جست مي وجو وجو، دانشجو در مرحلة اول بـا اطالعـات زيـاد پس از شروع جست.كنند شروع

و ارجاعات آنهـا در محـيط. شودو گاهي نامرتبط روبرو مي لذا پژوهشگر ناگزير از پيگيري منابع

و بيشتري در حوزة مورد نظر دست يابد . وب است تا از آن طريق به منابع مرتبط
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مي ويان در سطح جستفعاليت ديگري كه دانشج دهند، مـرور منـابع اطالعـاتي وجو انجام

و مرتبط بودن آنها است به و سقم منابع از ميـان منـابع بازيـابي شـده كـه. منظور اطمينان از صحت

شـود، تعـدادي از منـابع را بـا توجـه بـه معيارهـاي مختلـف دانشجو در وهلة اول با آنها مواجه مي

شامل روزآمدي منابع، آسـان بـودن دسترسـي، مـرتبط بـودن، كـاربر اين معيارها. كند انتخاب مي

و حفـظ)تر اطالعـات ازلحاظ وجود امكانات متنوع در سايت براي مرور راحت( پسندي ، امنيـت

هاي دريافتي حاكي از آن اسـت كـه دانشـجويان مفاهيم انتزاعي از پاسخ. اطالعات شخصي است

به در رشته و در هاي علوم پايه پيگيري پيونـدهاي مـرتبط بـا موضـوع موجـود در سـايت ويژه فني

لينـك،ISIتخصصي از كل امكانات مربوط به اين فعاليـت مثـل اسـتنادهاي موجـود در مقـاالت 

و پيشينة تحقيق استفاده كردند هاي علوم انسـاني، ايـن مؤلفـه بسـيار اما در اكثر رشته. نتايج تحقيق

مي كمرنگ به هـاي خصـوص در رشـته بـه(با توجه به رشـتة تحصـيلي آنها عقيده دارند. رسيد نظر

و علوم پايه هر چه منابع اطالعاتي بازيابي شده روزآمدتر باشـد از اعتبـار بيشـتري برخـوردار) فني

. سازي شده در ذيل آمده است اي از طبقات مفهوم نمونه. است

و معموالً با مشا وره اساتيد موضـوع خـود در اين مرحله، كاربران با استفاده از منابع خاص

و جست مي را انتخاب آن. كنند وجو را آغاز از پس از كـه وارد منـابع اطالعـاتي مـورد نظـر خـود

و موتورهاي جست جمله پايگاه به هاي اطالعاتي دنبال اتصـال بـه پيونـدهاي فرامتنـي، وجو شدند،

و پـس منابع اطالعاتي را در مسيرهاي پيش در مرحلـة بعـدي كـه.كننـد رونـده پيگـري مـي رونده

مي مرحلة سوم از سطح جست آيد، دانشجويان به تـورق يـا مـرور منـابع اطالعـاتي وجو به حساب

و بـه مي مـرور منـابع.كننـد عبـارتي صـفحات وب از منـابع انتخـاب شـده را بررسـي مـي پردازنـد

و مـرتبط بـودن آنهـا اسـت اطالعاتي به و سـقم منـابع مـ. منظور اطمينان از صـحت ؤثر بـر عوامـل

و مـرور منـابع اطالعـاتي تشـخيص داده شـد، بـا وجو كـه مؤلفـه جست هـاي آن شـروع، پيگيـري

:نشان داده شده است3استفاده از كدگذاري محوري در جدول شماره 
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 وجوي اطالعات نزد دانشجويان تحصيالت تكميلي عوامل مؤثر بر جست.3جدول

 دانشگاه رازي با استفاده از كدگذاري محوري

اي شرايط زمينه پيامدها
شرايط
گر مداخله

 شرايط عليها پديده

 يافتن اطالعات-

تامين نيازهاي-

 اطالعاتي

پيگيري تحقيقات-

 جديد

 اطالعات-

پاسخ به سواالت مطرح-

 شده در كالس

و- انجام كار پژوهشي

كسب آگاهي از تحقيقات

 جديد انجام شده

 انجام كار پژوهشي-

در- يك زمينه رفع ابهام

و به روز خاص موضوعي

 كردن

آن- گسترش اطالعات در

 زمينه موضوعي

نيافتن پاسخ در سايت-

 مذكور

به- تسريع در دستيابي

 منابع

 نياز به اطالعات جديدتر-

قطع ناگهاني-

 خطوط اينترنت

حق- اتمام

اشتراك

هاي پايگاه

 اطالعاتي خاص

 وره اساتيدامش-

 متخصصان-

موتورهاي-

 وجو جست

هاي پايگاه-

 اطالعاتي

و فهرست-  ها

ها نامه نمايه

و- پيوندهاي مرتبط

 هدايتي

 ارجاعات-

راهنماهاي-

موضوعي موجود در

 سايت

 مقاالت مرتبط-

 سرعت دستيابي-

 دسترسي آسان-

معتبر بودن منابع-

 موجود در وب

در دسترس-

نبودن كتب چاپي

 به روز

پـردازد كـه دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه پرسش دوم پژوهش به اين مسأله مـي

و كنترل شامل مؤلفه(رازي در سطح دستيابي  . دهنـد هايي را انجـام مـي چه فعاليت) هاي تمايزيابي

به داده4در جدول بنـدي گويان از طريق كدگذاري اوليـه دسـته دست آمده از پاسخ هاي توصيفي

ذ و در : يل آمده استشده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


417 

...يابي مناسب براي دانشجويان تحصيالت تكميليالگوي اطالع

) مرحله تمايز بندي يا گزينش(ها پيرامون سطح دستيابي كدگذاري اوليه از داده.4جدول

 كد مفهوم

بندي براساس ارتباط اولويت

- اعتبار نويسنده- موضوعي

 روزآمدي منبع

و تاريخ و با توجه به اعتبار نويسنده در صورت مرتبط بودن با موضوع

مي انتشار اولويت . كنم بندي

 دسته بندي اطالعات روزآمد
به. گزينم منبعي كه اطالعات روزآمد را ارائه دهد برمي هنگام دستيابي

مي اطالعات مورد نظرم دسته .دهم بندي انجام

- هاي اطالعاتي پايگاه

پذيري آسان دسترس- بودنمرتبط

مي بيشتر از پايگاه تر به اطالعاتم برسم كنم تا راحت هاي اطالعاتي استفاده

ميو بر اساس مرتبط بودن مطالب آنها را ذخيره .كنم سازي

 اولويت در محل انتشار
مي نتايج طرح و موارد مشابه را انتخاب محل انتشار برايم. كنم ها را بررسي

.اولويت دارد

به سازي نزديك ذخيره ترين طرح

 موضوع مورد پژوهش
مي نزديك .كنم ترين طرح به پروژه مورد نظرم را جداگانه ذخيره

و منتشره انتخاب اطالعات مرتبط

 هاي اخير در سال

گذاري اطالعات را در صورت مرتبط بودن بر اساس عنوان آنها نشانه

ميهاي اخير سپس مقاالت منتشره در سال. كنم مي . كنم را جدا

و نتيجه قسمت گيري نتيجه گزينش بخش مي هاي مفيد مثل بحث .كنم گيري را گزينش

روزآمدي- وجو موتورهاي جست

 معتبر بودن- منابع

مي از سايت و آلتاويستا استفاده پي. كنم هايي مثل گوگل از ارجاعات براي

اطالعات، روزآمدي براي انتخاب از ميان. كنم بردن به جزئيات استفاده مي

.و معتبر بودن منابع مهم است

مي. كنم مطالب را موضوع بندي مي بندي موضوع و آزمايشات را جداسازي .كنم نقدها

گزينش- مرتبط بودن مستقيم

 روش كار

و روش كار را هم اگر اطالعات مستقيماً مرتبط باشد برايم اولويت دارد

. دهم مدنظر قرار مي
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)مرحلة گزينش(سازي شده حاصل از تركيب مفاهيم مربوط به هر طبقه در سطح دستيابي طبقات مفهوم.5جدول

سازي شده طبقات مفهوم عناصر تركيب شده كدگذاري متمركز طبقات ضروري  

- مرتبط بودن موضوع

 اعتبار نويسنده

انتخاب در صورت مرتبط بودن با موضوع با توجه به

 نويسندهاعتبار

تاريخ- نويسنده- موضوع

 انتشار

هاي تكميلي بودن طرح

 پژوهشي

جداسازي اطالعات بازيابي شده براساس تاريخ انتشار

 از قديم به جديد
گزينش براساس تاريخ انتشار

گزينش اطالعات براساس

و دسترسي مرتبط بودن

 آسان

و دستيابي به آن راحت تر انتخاب منبعي كه مرتبط

.باشد
و دسترسي آسان مرتبط بودن

هاي بررسي نتايج پژوهش

و محل انتشار مقاالت مشابه

بررسي نتايج، انتخاب موارد مشابه با طرح پژوهشي با

 توجه به محل انتشار

انتخاب موارد مشابه با طرح،

 محل انتشار

سازي ذخيره- گزينش

 هاي مشابه طرح

از ترين طرح به پروژه مورد مطالعه گزينش نزديك

و ذخيرة پيوندهاي دسترسي- نظر موضوعي  مالحظه
 هاي مشابه انتخاب پروژه

متمايز كردن براساس مرتبط

و سال انتشار  بودن

در عالمت گذاري براساس عنوان مقاالت موجود

مجالت الكترونيكي در صورت مرتبط بودن، متمايز

 كردن موارد منتشره اخير

موارد- انتخاب عنوان مقاالت

 هاي اخيره در سالمنتشر شد

و انتخاب موارد ترجمه

 كاربردي

و گزينش مطالب مفيد پس از مطالعه كامل چكيده

 ترجمة آن
 گزينش مطالب مفيد

مالحظه ارجاعات درون

سازي ذخيره- مقاالت

براساس اعتبار، به روز بودن،

و ربط موضوعي

- بررسي ارجاعات مقاالت جهت پي بردن به جزئيات

سازي اطالعات بر اساس مرتبط بودن، ذخيره

و اعتبار منبع  روزآمدي

- ارجاعات درون مقاالت

- روزآمدي- مرتبط بودن

 اعتبار منبع

مجزا كردن محتواي

 اطالعات

و موضوع و جداسازي نقدهاي موجود بندي

 آزمايشات جهت آسان سازي در استخراج
ي موضوع  بند

 گزينش روش كار مرتبط
و ارتباط مستقيم گزينش براساس روش كار پژوهشي

 با طرح
 مرتبط با طرح پژوهشي
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بيانگر آن است كه تعـداد زيـادي از پاسـخگويان بـه5و4هاي مفاهيم انتزاعي در جدول

و در عـين  هنگام دستيابي به اطالعات پس از مرور بـر روي آنهـا، اطالعـات مطلـوب را گـزينش

هـاي سـطح دسـتيابي معرفـي شـده، عنوان يكي از مؤلفه حال روزآمدسازي را كه با واژة كنترل به

چون تأكيد اكثريت كاربران در اين مرحله بر گـزينش صـحيح اطالعـات بازيـابي. دهند انجام مي

و  ــاوين گــزينش ــا عن ــود، پژوهشــگران ايــن دو مؤلفــه را ب و روزآمــد نگــاه داشــتن آنهــا ب شــده

.كنند روزآمدسازي معرفي مي

و گزينش منابع براساس معيارهاي ذكـر شـد دانشجويان پس از اولويت ه بندي اطالعات

هـاي كدگـذاري شـده آمـد، بـه بررسـي صـحت اطالعـات يـا بـه كه شرح آن به صورت جـدول

به عبارتي كنترل موارد بازيابي شده مي انـد اطمينـان درستيِ هر آنچه كـه بازيـابي كـرده پردازند تا

.حاصل كنند

 عوامل مؤثر بر دستيابي به اطالعات نزد دانشجويان تحصيالت تكميلي.6جدول

 دانشگاه رازي با استفاده از كدگذاري محوري

 شرايط علْيها پديدهگر شرايط مداخلهاي شرايط زمينه پيامدها

و گزينش- بازخواني

براساس مرتبط بودن

 موضوع

 روزآمدسازي-
 اطالعات،

و دقت- كنترل صحت

 اطالعات بازيابي شده

مرور دوباره مجالت-

و ارجاعات درون

مقاالت

منابعپيدا كردن-

مرتبط انتخاب شده

و ذخيره

 الكترونيكي

 بازخواني بيشتر-

معتبر نبودن بعضي-

 از سايتهاي موضوعي

روزآمد نبودن-

 برخي منابع موجود

هاياطالعاتيپايگاه-

مجالت الكترونيكي-

و نمايه شده در استنادي

 پايگاه استنادي علوم

 هاي سايت-

 معتبر تخصصي

منابعي كه با-

مورد موضوع

پژوهش مستقيما

 مرتبط باشد

 معتبر بودن-

 قابل فهم بودن-

و همان طور كه عوامـل مـؤثر بـر دسـتيابي بـه اطالعـات بـا اسـتفاده از كدگـذاري محـوري

دهـد، در صـورت بازيـابي اطالعـات مـورد نظـر، دانشـجويان وارد نشـان مـي)6جدول(اختياري 

را هـاي شوند كه در آن فعاليت مرحله دستيابي مي و كنتـرل يـا روزآمدسـازي اطالعـات گـزينش

. دهند انجام مي

هـايي اسـت كـه دانشـجويان تحصـيالت پرسش سوم پژوهش در خصوص بررسي فعاليـت
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و توقـف شـامل مؤلفـه(تكميلي دانشگاه رازي در سطح پردازش انجـام) هـاي اسـتخراج، بـازبيني

ج. دهند مي :آمده است7دول اطالعات گردآوري شدة مربوط به اين پرسش در

 هاي توصيفي گردآوري شده از پاسخگويان پيرامون سطح پردازش اطالعات كدگذاري اوليه از داده.7جدول

 كد مفهوم

توقف در زمان تكرار ارجاعات
از- قبلي سازماندهي اطالعات

قديم به جديد

.دارموجو برميشود دست از جستكنم ارجاعات تكرار ميوقتي احساس مي
هاي پژوهشي اطالعات را از قديم به جديد خاطر تكميلي بودن طرح به

.كنمسازماندهي مي

- توقف در زمان به نتيجه نرسيدن
 دسته بندي موارد مرتبط

موارد مرتبط. دارم وجو برمي رسم دست از جست وقتي ديدم به نتيجه نمي
مي موضوعي را دسته .كنم بندي

توقف در زمان تكرار ارجاعات
 سازماندهي- قبلي

وجواگر ارجاعات در آن سايت تخصصي تكرار شود، دست از جست
و تنظيم طرح كمك همكاران خود به دستهبه. دارم برمي بندي اطالعات

.پردازمپژوهشي مي

.شوموقت متوقف نميهيچ
- بندي موضوع- مرور دوباره

ترجمه

مو. رسم آيد كه به نتيجه نمي گاهي پيش مي ارد نزديك به هم را مرور اما همان
ميو پس از استخراج به .كنم طور مجزا ترجمه

 برآوردن نياز اطالعاتي
 مرور قبل از استخراج

و از راهنمايي اساتيد تا زمان برآوردن نياز اطالعاتي جستجو را ادامه مي دهم
. قبل از ذخيره كردن مرور دوباره انجام مي دهم. نيز كمك مي گيرم

وجو هنگام تكرارجستتوقف
- بندي ارجاعات قبلي، موضوع

سازماندهي

وقتي احساس كردم اطالعات بازيابي شده تكراري است، اطالعات
من سازماندهي را پس از موضوع بندي. به دست آمده را ذخيره مي كنم

.دهممطالب انجام مي

توقف در زمان تكرار ارجاعات
سازماندهي-قبلي

ام دست اززماني كه احساس كنم به نقاط تكراري ارجاع داده شده
و شروع به دستهوجو برميجست .كنمبندي طرح ميدارم

توقف در زمان برآوردن نياز
راهنمايي- اطالعاتي
هاي سايت- متخصصان

تخصصي

مي تا زمان برآوردن نياز اطالعاتي به جست و از سايت وجو ادامه هاي دهم
مي تخصصي و از راهنمايي متخصصان متعدد جهت انجام اين امر استفاده كنم

. برم بهره مي

–بنديموضوع–سازماندهي
وجو توقف جست- جداسازي

با تكراري شدن ارجاعات

و موضوع بندي مي با تكراري شدن ارجاعات مربوطه، اطالعات را سازماندهي
و آزمايشات را جداسازي مي كنم .كنم

- به پاسخ سؤاالت دستيابي
 وجو توقف جست

را دست يافتم جست) ويژه آزمايشگاهيبه(هنگامي كه به پاسخ سؤاالتم وجو
.كنم متوقف مي
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دهنـد، پـردازش اي كه دانشجويان در رفتار خـود در محـيط وب بـروز مـي آخرين مرحله

در ايـن سـطح از رفتـار،. گيـرد اطالعات است كه پس از مرحلة دستيابي بـه اطالعـات انجـام مـي 

و مرور مجدد بـرروي داده دانشجويان به ذخيره هـا كـه همـان عمـل سازي اولية اطالعات، بررسي

.وجو مي پردازندو توقف جستسازماندهي است، 

 سازي شده حاصل از تركيب مفاهيم مربوط به هر طبقه در سطح پردازش طبقات مفهوم.8جدول

 طبقات مفهوم سازي شده عناصر تركيب شده كدگذاري متمركز طبقات ضروري كدگذاري اوليه

- بندي از قديم به جديد طبقه

توقف در زمان تكرار- استخراج

 ارجاعات قبلي

سازماندهي از قديم به جديد- سازي ذخيره

 هاي پژوهشي دليل تكميلي بودن طرح به

ذخيره سازي- سازماندهي

وجو تا زمان تكرار جست–

 اطالعات

و بازبيني دوباره پس از استخراج مرور

وجو هنگام توقف جست- طور مجزا به

 به نتيجه نرسيدن

و بررسي نتايج مرور موارد نزديك به هم

و ترجمه هنگامي كه به نتيجه نرسم- نهايي

.وجو بر مي دارم دست از جست

 بازخواني- استخراج

 به نتيجه نرسيدن

 به دست آوردن جديدترين اطالعات

- مفيد بودن دانلود اطالعات در صورت

و ذخيره سازي - انتخاب روش پژوهش

و سازماندهي  ورود به قسمت نتايج

انتخاب روش- مطالعه كامل

- سازي ذخيره- پژوهش

 سازماندهي

- سازماندهي- ذخيره سازي

 بندي موضوع

و نقدهاي موجود جداسازي آزمايشات

به موضوع و اطالعات دست بندي مطالب

و نقدها- آمده اگر- جداسازي آزمايشات

احساس كنم پيوندها مرا به اطالعات قبل

را دهند ادامه نمي ارجاع مي و مطالب دهم

.كنم ذخيره مي

- بندي موضوع- استخراج

توقف در زمان- جداسازي

 تكرار ارجاعات

به- برآوردن نياز اطالعاتي مراجعه

 هاي تخصصي سايت

 مشاوره متخصصان

از- برآوردن نياز اطالعاتي استفاده

و راهنمايي سايت هاي تخصصي

 متخصصان

- وجو توقف جست

- هاي تخصصي سايت

 راهنمايي متخصصان

جوو توقف جست
وجو هنگام ارجاع به نقاط جست توقف

 تكراري
 تكرار ارجاعات قبلي

توقف در زمان- سازماندهي اطالعات

 تكرار ارجاعات

سازماندهي اطالعات پس از تكراري شدن

 ارجاعات

- سازماندهي اطالعات

 وجو توقف جست

←
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 در سطح پردازش سازي شده حاصل از تركيب مفاهيم مربوط به هر طبقه طبقات مفهوم.8ادامة جدول

 طبقات مفهوم سازي شده عناصر تركيب شده كدگذاري متمركز طبقات ضروري كدگذاري اوليه

 بازيابي اطالعات
وجو در زمان رسيدن به پاسخ توقف جست

 سؤاالت اصلي پژوهش

- رسيدن به پاسخ سؤاالت

 وجو توقف جست

 سازماندهي اطالعات
موضوع- تكراري شدن ارجاعات مربوطه

 سازماندهي- جداسازي اطالعات- بندي
 سازماندهي- توقف

 وجو توقف جست رسيدن به پاسخ سؤاالت پژوهش يافتن پاسخ سؤاالت پژوهشي

مي8و7هاي مفاهيم انتزاعي موجود در جدول از نشان دهد كه تعدادي از دانشـجويان پـس

و اگـر اطالعـات بـه بازيابي اطالعات مورد درخواست آنهـا را ذخيـره  دسـت آمـده سـازي نمـوده

مي راضي كننده بود به جست در اين مرحلـه اسـت كـه دانشـجو بـا توجـه. دهند وجوي خود پايان

ا به(وجوي اطالعاتز جستبه انگيزة خود هـاي عنوان كار پژوهشي، ارائة مقالـه در همـايش ارائه

بنـدي يـا بـه عبـارت بهتـر سـازماندهي اطالعـات بـه دسـته) علمي يا ارائة سمينار در كالس درس

مي به . پردازد دست آمده

 عوامل مؤثر بر پردازش اطالعات با استفاده از كدگذاري محوري.9جدول

اي شرايط پيامدها  شرايط علي پديده ها شرايط مداخله گر زمينه

بندي دسته-

و براي ترجمه

 ارائه دركالس

در- شركت

ها همايش

انتقال-

 اطالعات

پراكنده بودن-

 اطالعات

و نياز به دسته- بندي

 تفكيك اطالعات

با- برخورد

 موضوعات جديد

ارزش مقاالت-

 دريافتي

بار علمي نتايج-

 تحقيق

اشتراك قطع-

- مجالت الكترونيكي

تمام متن نبودن بعضي

 اطالعات

آشنا نبودن به روش-

 تحقيق

كند بودن خطوط-

 اينترنت

- تجزيه تحليل مطالب-

 گزينش مجدد

استفاده از راهنمايي-

 اساتيد

 هاي تخصصي سايت-

 موتورهاي جستجو-

 سازماندهي مطالب-

ارائه مقاله پژوهشي-

هاي براي همايش

يعلم

 ارئه سخنراني-

در- ارائه سمينار

كالس به دليل لزوم

 فعاليت پژوهشي

گرفتن امتياز جهت-

 ادامه تحصيل
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دهنـد، پـردازش اطالعـات مرحلة آخر كه دانشجويان در رفتار خود در محيط وب بروز مي

در اين سطح از رفتـار، دانشـجويان بـه. گيرد است كه پس از مرحلة دستيابي به اطالعات انجام مي

و مرور مجـدد بـر روي داده ذخيره هـا كـه همـان عمـل سـازماندهي سازي اولية اطالعات، بررسي

و توقف  مي جستاست از. پردازند وجو در اين مرحله است كه دانشجو با توجـه بـه انگيـزه خـود

به(وجوي اطالعات جست هـاي علمـي يـا ارائـة عنوان كار پژوهشي، ارائـة مقالـه در همـايش ارائه

بندي يا بـه عبـارت بهتـر سـازماندهي اطالعـات بـه دسـت آمـده به دسته) سمينار در كالس درس

.پردازد مي

 گيري نتيجه

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه الگـوي يابي دانشجويان نيـز مـي از بررسي كيفي رفتار اطالع

از رفتارهاي اطالع شروع، پيگيـري،: يابي دانشجويان مذكور داراي هشت فرايند است كه عبارتند

و توقف و روزآمدسازي، استخراج، بازبيني  همچنـين، الگـوي ارائـه شـده. مرور، گزينش، كنترل

و تيبو از جهات زير قابل مقايسه است در اين بررسي با الگوي رفتار اطالع و مهو . يابي اليس

در گـذاري وجـود دارد در حـالي در مدل اليس پس از مرحلة مرور، تمايزيـابي يـا فـرق كـه

. دهنــد الگــوي حاضــر دانشــجويان پــس از مــرور، گــزينش اطالعــات بازيــابي شــده را انجــام مــي

يابي دانشـجويان در ايـن پـژوهش، مرحلـه هاي اطالع هاي انجام شده در فعاليتيهمچنين با بررس

همچنـين. باشـد پس از گزينش، روزآمدسازي است كه در مدل اليس مرحلـة كنتـرل كـردن مـي 

و الگوي حاضر نيز مربوط به فراينـدهاي اطـالع هاي بين الگوي اطالع تفاوت و تيبو يـابي يابي مهو

و تيبـو عبارتنـد از جسـت فرايندهاي پيشـنه. است بنـدي، وجـو، دسـتيابي، شـبكه ادي توسـط مهـو

و تأييد در كـه فراينـدهاي شـبكه در حـالي. مديريت اطالعات و تأييـد بنـدي، مـديريت اطالعـات

و بـه  هـاي جـاي آن مرحلـة پـردازش بـا مؤلفـه الگوي ارائه شـده توسـط پژوهشـگر وجـود نـدارد

و توقف  . گنجانده شده است)9و7،8طبق جداول(استخراج، بازبيني

يـابي اعضـاي هيئـت همچنين با مقايسه اين پژوهش با پژوهش سالجقه در باب رفتار اطـالع

يـابي جامعـة هاي علوم پزشكي كشور، در الگوي سالجقه، مراحلي كه روند اطـالع علمي دانشگاه

از مذكور را نشان مي يـابي اطالعـات، وجـوي اطالعـات، باز انتخاب موضوع، جست: دهد عبارتند
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و انتقـال اطالعـات كـه تفـاوت آشـكار آن بـا تورق منابع، گردآوري منابع، اسـتفاده از اطالعـات،

در اين الگو، پس از بازيابي اطالعات ما شـاهد تـورق. الگوي حاضر در چهار مرحله آخر آن است

و انتقال آن هستيم، در صورتي كه در پژوهش حاضر با  توجه بـه جـداول منابع، گردآوري، استفاده

به9و8و7 و توقف .دست آمده است، پس از دستيابي به اطالعات مراحل استخراج، بازبيني

 پيشنهادها

تواند در اين زمينه بهبود دسـتيابي دانشـجويان بـه اطالعـات بـا توجـه بـه پيشنهادهاي زير مي

:هاي تحقيق حاضر، راهگشا باشد يافته

ا طراحان نظام• آوردن نقاط چندگانـة دسترسـي متعـادل طالعات بايد در فراهمهاي بازيابي

و از قرار دادن عوامل شناختي بيش از حد در سطح محيط وب بپرهيزنـد  فهـم. عمل كنند

و تصـوير مـي  سـازند، اينكه كاربران چگونه از امكانات موجود وب در ذهـن خـود مـدل

تـري بـا كـه همسـويي نزديـك هايي ايجـاد نماينـد تواند به طراحان كمك كند تا نظام مي

و توانايي هاي شناختي آنان دارند؛  انتظارات كاربران

ب كاربران• و واكـنشهبايد هـاي هوشـمندانه بـا سيسـتم داشـته طور طبيعي قادر باشند كنش

ازباشند تا بتوانند به  جهـت تحقـق ايـن مهـم، ايجـاد.نيازهاي خـود دسـت يابنـد هر يك

فن دوره از آوري اطالعات در دانشگاه هاي آموزشي آشنايي با و نحوة اسـتفادة صـحيح ها

به هاي جست نظام مي ويژه در پايگاه وجو در وب،  شود؛ هاي اطالعاتي پيشنهاد

يـابي، كـاهش زمـان دسـتيابي با توجه به كمبود وقت دانشجويان در انجـام مراحـل اطـالع•

و جلـوگيري از سـردرگمي در حـين جسـت  م همكـاري وجـو، لـزو كاربران به اطالعـات

و مجـرب بـا دانشـجويان در مراكـز اطـالع و تعامـل كاركنان متخصـص رسـاني دانشـگاه

مي مستمر در جهت سرعت بخشيدن به امر اطالع .شود يابي احساس

در هــاي اطالعــاتي جهــت دسترســي بــه آخــرين يافتــه افـزايش تعــداد پايگــاه• هــاي علمــي

. هاي مختلف تحصيلي رشته

 منابع
و رفتار اطالع يابي چيست؟.)1383( دهمي، اعظما .36-31،)3(19، رساني اطالعاطالع يابي
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(اسدي، مريم يابي پژوهشي اعضاي هيئت علمي ثير استفاده از اينترنت بر رفتار اطالعأتةمطالع ). 1383.
ت هاي مختلف دانشگاه تهران رشته و مهندسيةكيد بر سه شاخأبا و فني . علوم انساني، علوم پايه

.ارشد، دانشگاه تهران، تهران امة كارشناسين پايان

جوي اطالعات در منابع الكترونيكيو بررسي مهارت جست). 1385(كشاورز، حميدو اسالمي، عباس

و فناوري اطالعات. جغرافياي دانشگاه تهرانةانشجويان دكتري دانشكددپيوسته در  ،)2و1(23.علوم

45 -60.

و مقايسة توانايي دانشجويان دورة تحصيالت تكميلي رشته). 1385(الديني، سميه تاج هاي كامپيوتر

وب كتابداري دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهران در استفاده از ابزارهاي جست ، فصلنامه كتاب. وجوي

17 )3(،197 -203.

پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي- يابي آموزشي مقايسة رفتار اطالع). 1385(زاده، هاجر تارويري
و مهندسي در استفاده از اينترنت و فني .ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران نامة كارشناسي پايان. علوم انساني

و نتايج جست). 1376(حريري، نجال وجو در آنها برحسب بررسي استفادة نهايي از پايگاه اطالعاتي مدالين
تح تجربة جست و مقطع .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران پايان. صيليوجو، رشته

و بررسي چگونگي تأثير اينترنت بر رفتار اطالع). 1379(تصويري قمصيري، فاطمهو حياتي، زهير يابي

و صنعتي ايران پژوهشي اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهش هاي فعاليت ، فصلنامه كتاب. هاي علمي

11 )4(،63-78.

وجوي پيوستة دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه هاي جست مطالعة مهارت). 1386(رحيمي، فروغ
و عوامل مؤثر بر آن .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، شيراز پايان. شيراز

 مطالعه موردي اعضاي: يابي ارئة الگوي اطالع يابي منتج از بررسي رفتارهاي اطالع).1384(سالجقه، مژده
پايان نامه دكتري، دانشگاه . هاي علوم پزشكي كشور هاي پزشكي دانشگاه هيئت علمي دانشكده

.شيراز، شيراز

درو مقايسة رفتار اطالع بررسي). 1386(مختارپور، رضا و دكتري يابي دانشجويان كارشناسي ارشد
و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم دانشكده .16-7،2، نما. تربيتي

يابي پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم رفتار اطالعبررسي ). 1382(ميرزايي طوالرود، فاطمه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم. ارشد نامة كارشناسي پايان. گستر تحقيقات در استفاده از وب جهان

.تحقيقات، تهران

هشگران دانشگاه تربيت مدرس از وب گيري پژو بررسي بهره). 1379(چاكلي، عبدالرضا نوروزي

.43-37،13، كتابداري. گستر جهان
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