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 جغرافياي دانشكده يابي دانشجويان دكتري اطالع رفتار بررسي

يكو منابع الكترونيتفاده از اينترنتدانشگاه تهران در اس

 عباس اسالمي

 كارشناسي ارشد كتابخانه دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران

 چكيده
يابي دانشجويان دوره دكتري دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران اين پژوهش رفتار اطالع: هدف

مي در .كند استفاده از اينترنت ومنابع الكترونيك را بررسي

و تحليل. شي استفاده شده است براي انجام اين پژوهش از روش پيماي:روش 61با تجزيه

و گرايش هاي جمعيت آوري شده، ويژگي پرسشنامه جمع هاي تحصيلي جامعه مورد شناختي

.مطالعه مشخص گرديده است

مي:ها يافته و پايگاه، درصد جامعه آماري از پست الكترونيك100دهد نتايج نشان هاي الكترونيكي

و بيشتر دانشجويان در محل كار. كنند موتورهاي جستجو استفاده مي  از اينترنت استفاده كرده

و اينترنت به جستجو نزديك به نيمي از آنان روزانه يك ساعت در منابع الكترونيكي

پ2/49. پردازند مي داراي تجربه بيش از سه سال آشنايي با اينترنت ژوهش درصد افراد مورد

اترين مهم.هستند و روش آشنايي آنها با . خطا است ينترنت تجربه شخصي، آزمايش

و منابع الكترونيكي، ترين مهمدانشجويان مورد بررسي،  هدف را در استفاده از اينترنت

و فعاليت و ترين مهمهاي پژوهشي  منبع مورد جستجو ترين مهم دليل را، حجم زياد اطالعات

ايي اين منابع توسط روش شناسترين مهم. اند را مجالت الكترونيكي تخصصي ذكر كرده

در. دانشجويان، استفاده از موتورهاي جستجو است از طرفي دانشجويان مشكالت گوناگوني

و منابع الكترونيك دارند و پائين بودن سرعت ترين مهم. استفاده از اينترنت  آن ترافيك شبكه

.است

.جغرافياي دانشگاه تهراندانشجويان. منابع الكترونيكي. اينترنت. يابي اطالع:ي كليديها واژه
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 مقدمه
و گسترش روزافزون،ظهور اينترنت وب« رشد و فرصت» شبكه جهاني ها

در چالش در گذشته كاربران نياز كمي. اطالع يابي پديد آوردفرايندهاي نويني را
براي رساني اطالع متخصصان از اغلبو داشتند يابي اطالعيها مهارت فراگيري به

ميدسترسي به اطال اما امروزه بايد بدون حضور يك واسط. گرفتند عات كمك
اطالعات بازيابيو جستجويها مهارتو اصول درباره كافي دانش داشتنو انساني

و ساير منابع الكترونيكي بپردازند  .)1ص،1381كوشا،(به كاوش در اينترنت

ت،رابطه معناداري بين توليد اطالعات، منابع و هاي وانمندي مجاري اطالعاتي
با افزايش توليد اطالعات نيازمندي افراد. افراد در جستجوي اطالعات وجود دارد

.)424ص،1،1989بيتز( يابد مي افزايش نيز جستجو بيشتر توانايي از برخورداري به
و رشد جستجوي اطالعات پيوسته در انجام با توجه به گسترش منابع اينترنتي

و دانشگاهها پژوهش و توانايي ي، لزوم بررسي شيوهي علمي كاربران هاي جستجو
ميبيشتر از از. شود پيش حس و استفاده ازاطالعات نه تنها فرايندآگاهي  جستجو

و در ارتقاء كارآيي سامانه به،ارائه بهينه خدمات الزامي است هاي اطالعاتي  بلكه
ب،دليل ماهيت يادگيرانه آن و تبديل آنان ه سوادمندان امر آموزش كاربران

ص 1383،كشاورز(سازد اطالعاتي را ضروري مي ،8.(

 تعريف مساله

 بيالن نظيرينجاست كه پژوهشگرانآتا اهميت موضوع جستجوي اطالعات
مي اطالعاز)2002( بر كه آموزش خواهند رسانان يها مدل هاي وب مبتني

مياو.دهند افزايشرايابي اطالع ج جنبهكه كند تاكيد جستجوي البهاي

 از سوي.ي سواد اطالعاتي شركت داده شودها مهارتتدريسدر اطالعات بايد
ميوجود داردديگر شواهد بسياري هر كه نشان دهد جستجوگر متغير اصلي در

و گرفت در بازيابي بوده است از.داد و كنترل  به همين دليل نياز به حمايت
).528ص،1997ساراسويك،(جانب سامانه اطالعاتي دارد

به،رفتار اطالع يابي دانشجويان لزوم شناخت بنابراين،  مشكالت با توجه
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از. حائز اهميت است اينترنتموجود در و دانشجويان اين امر در بين محققين
 دانشگاه تهرانيدانشجويان دوره دكتري جغرافيا. شدت بيشتري برخوردار است

 رفتار اطالع سعي بر اين داردحاضرپژوهش. نيستند مستثنياز اين قاعده نيز
و مشكالت ناشي عالقمندي،يابي و درك رفتار جستجوي اطالعات  از ها، دانش

.را بررسي كندآن

 هاي اساسي پرسش

 دكتري دانشجويان هاي تحصيليو گرايشي جمعيت شناختيها ويژگي.1

 چگونه است؟ تهران دانشگاهيجغرافيا دانشكده

 است؟ چگونه دانشجويان اينترنت در موجود خدمات از ستفادها محلو ميزان نوع،.2
و نحوهميزان.3 با تجربه م آشنايي دانشجويان و نابع الكترونيكي اينترنت

 پيوسته چگونه است؟
و نوع منابع اطالعاتي مورد جستجو توسط دانشجويان چيست؟.4  هدف

 كنندميدانشجويان چگونه منابع اينترنتي را براي تحقيقات خود شناسايي.5
ميدو اين منابع چند درص  كند؟ از نيازهاي اطالعاتي آنان را تامين

 چيست؟هنزمي اين در آنان مشكالتو اينترنت از دانشجويان استفاده داليل.6

و فايده پژوهش  هدف

و نيز دريافت ماهيتي شناختي، عالقمندي جمعيتها بررسي ويژگي ،ها،
دانشجويان بين الكترونيكيو اينترنتي درمنابع اطالعات جستجوي رفتار چگونگي

. هدف اين پژوهش است دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران تخصصيدكتري
و در تامين دسترسي موثر افراد تواند در برنامه نتايج اين تحقيق مي ريزي آينده

و استفاده بهتر از خدمات گوناگون اينترنت،بويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي

و مشكالت آنان با شناخت رفتار اطالع.ه قرار گيردمورد استفاد يابي دانشجويان
مي،در استفاده از اين منابع به نحو بهتري نيازهاي، توانند كتابدارن واطالع رسانان

. اطالعاتي استفاده كنندگان را برآورده سازند
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 روش پژوهش

ا پژوهش ناظرهاي روشروش پيمايشي يكي از و مورد ستفاده به زمان حال

و اين روش مناسب. در اين پژوهش است ترين شيوه جهت آگاهي از ابزارها
و ساير اهداف ذكر شده هاي روش  دستيابي به اطالعات، در منابع الكترونيكي

جامعه پژوهش حاضر كليه دانشجويان دكتري تخصصي.براي اين پژوهش است
 مشغول 1385-84ي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران هستند كه در سال تحصيل

كه80تعداد اين دانشجويان. باشند به تحصيل مي  نفر از اين تعداد61 نفراست
گيري نشد با توجه به محدود بودن جامعه آماري نمونه. مورد پژوهش قرار گرفتند

با در اين پژوهش گردآوري داده.و كل جامعه مورد پژوهش قرار گرفت ها

. استاستفاده از پرسشنامه انجام شده
و تحليل داده . استفاده شده است2.اس.اس.پي.اسها از نرم افزار براي تجزيه

و ميانگين با استفاده از روش آمار توصيفي انجام تنظيم داده و محاسبه درصدها ها
و تحليل آماري شامل جداول فراواني مربوط به سواالت. شده است تجزيه

ها تدوين ها گزارش اين دادهو تحليل دادهدر انتها پس از تجزيه. پرسشنامه است
و  و مشاهدات صورت گرفته نتايج و طبق آمار به دست آمده و ارائه گرديد

.پيشنهادها ارائه شده است

 پيشينه پژوهش

آن. گردد برمي1354احتماالً اولين پژوهش انجام شده در اين حوزه به هدف
به بررسي شيوه و دستيابي  منابع اطالعاتي اعضاي هيات هاي جستجوي اطالعات

ب. علمي دانشكده علوم دانشگاه تهران بود دست آمده نشان داد كه اعضايهنتايج
كردند هيات علمي، براي آماده كردن مطالب درسي از منابع اطالعاتي استفاده مي

ص 1383يمين فيروز، داورپناه،(  بعالوه مطالعات ديگري در استفاده از منابع).44،
 سالجقه،)1377( ستوده،)1377( اخوتي هاي پژوهش كه شد انجام اينترنتيو چاپي

و،)1377( ، جمشيديان)1379(يكلچا نوروزي،)1379( قمصري تصويرحياتي

.اند، از آن جمله)1383( اسدي،)1382(صابريان،)1381( شيردل،)1380(
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 اطالع يابي بررسي رفتار«نامه خود با عنوان در پايان) 1383(يمين فيروز
با استفاده از روش» اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت

و موانع دستيابي اعضاي هيأت علمي يابي اطالعپيماشي سعي كرده است، رفتار 
هاي اين يافته. دانشگاه فردوسي مشهد در اينترنت را مورد بررسي قرار دهد

ا پژوهش نشان مي هاي هيأت علمي در حوزهيعضادهد كه رفتار اطالع يابي
و  و متغيرهايي در مرتبه علمي، سابقه كار، مهارت زباني مختلف متفاوت است

.شوند مي محسوب اينترنت از آنان يابي اطالع رفتار به موثر عوامل جمله از اي، رايانه
 مطالعه رفتار اطالع يابي اينترنتي دانشجويان،در پژوهشي) 1383( نصير پور
ت روش تحقيق پيمايشي. را بررسي كردكميلي دانشگاه شهيد بهشتي تحصيالت

دانشجويان استفاده مياناي مالحظه قابل اختالف كه است داده نشانها يافته.است

 به طوري كه مقاالت.مورد مطالعه از انواع اطالعات در اينترنت وجود دارد
آناند بيشترين سهم را به خود اختصاص داده ان از گردآوري اينو بيشترين هدف

 بيشتر،دانشجويان مورد بررسي. اطالعات، برآوردن نيازهاي پژوهشي بوده است

و نمايه مي از موتورهاي كاوش راهنما  بيشترين مشكل. كنند اي استفاده

دانشجويان مورد بيشتر.است بوده اينترنت در بانكي حسابننداشت دانشجويان،
خو) درصد4/44(بررسي  د را از نحوه ارائه خدمات اينترنتميزان رضايت
و،دانشگاه  عدم دسترسي يا دليل عدم رضايت آنها عمدتاً متوسط ارزيابي كردند

.هاي اطالعاتي موضوعي مناسب بوده است پايگاهبهاشتراك دانشگاه
و متفاوت از ساير پژوهشپژوهشي كامالً) 1383(كشاورز انجامها تجربي
هاي جمعيت دانشجو، ويژگي36پرسشنامه بين محقق با توزيع. داده است

و زمينه  را مشخصمندي آنها در اينترنت هاي عالقه شناختي، ميزان دانش جستجو
هاي هاي پرسشنامه، چهار سناريوي جستجو در زمينه پايه يافتهبر.كرده است

و و سرگرمي در موضوعي علمي پژوهشي، اخبار قرار دانشجويان اختيار طراحي
ش اي با چهار پرسش به عمل در پايان جستجوها، از دانشجويان مصاحبه.دداده

و بستر قرار دادن مدلي برگرفته از مدل،با كاربرد روش تحليل گزارش. آمد
 فرايند اطالع جويي ماركيوني ني، مشخص شد كه دانشجويان در فرايند
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با،جستجوي خود بندي مولهفر درصد،63/35 به ترتيب در مراحل ارزيابي نتايج
با درصد،42/27و اجراي پرسش با  درصد، استخراج32/17گزينش منبع

با99/14اطالعات با و توقف82/2 درصد، دريافت مساله با/ درصد انعكاس
و توقف بودند78/1 . درصد در حال تردد

هاي تاثير شبكه اينترنت بر فعاليت«در پژوهشي به عنوان) 1384(خداجوي
و پژوهشي و علمي و پژوهشگران موسسه آموزش عالي  اعضاي هيئت علمي

و مركز آموزش عالي امام خميني و كاربردي انجام داد» جهاد كشاورزي)ره(علمي
به اين نتيجه رسيد كه چهار پنجم جامعه آماري بيشتر به منظور انجام كارهاي 

و پژوهشي از شبكه اينترنت استفاده مي از. كنند علمي  شبكهو ميزان استفاده
و كتاب7/56اينترنت در تهيه مقاله از9/8 درصد و مقايسه استفاده  درصد است

و تخصصي نشان داد كه و توليد آثار علمي كل36اينترنت در تهيه  درصد
از مقاله از7/15ها، از8/5ها، درصد طرح2/16 درصد كتاب، و  درصد14 درصد

.رنت صورت گرفته استگيري از شبكه اينت درصد با بهره4ها، همايش

اي تأثير بررسي مقايسه«نامه خود با عنوان در پايان) 1384(الديني تاج
و كتابداري دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي رشته به» هاي تحصيلي كامپيوتر

توانايي استفاده از ابزارهاي جستجوي وب در دانشگاه آزاد اسالمي تهران
مي يافته. پرداخته است  نفر47 نفر ودركامپيوتر50هد كه در كتابداريد ها نشان

از براي گردآوري اطالعات از وب استفاده مي كنند دانشجويان كتابداري
و دانشجويان) درصد3/32(4 ياهو،) درصد4/36(3 گوگلموتورهاي جستجوي

مي) درصد9/32(، ياهو) درصد40(گوگلكامپيوتر از در كتابداري. كنند استفاده

و در كامپيوتر) درصد3/30(6، متا كراولر) درصد4/42(5تورهاي مامااز ابرمو
مي) درصد19(، متا كراولر) درصد4/52(ماما به. كنند استفاده ميزان دستيابي

نتايج مطلوب از طريق جستجوي اطالعات در حد زياد ميان دانشجويان كتابداري 
 استبوده) درصد4/44(و دانشجويان كامپيوتر) درصد6/55(

درباره استفاده از كتابخانه يابي در خارج از كشور، بنيان بررسي رفتار اطالع
مي1930و 1920و دهه 1916 هاي سالاحتماالً به  يمين فيروز،(گردد بر
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).44ص،1383داورپناه،
جستجوگران:جستجو موتورهاي كاربران« عنوان با پژوهشيدر)2005(7فالوز

اع،اينترنت و راضي هستند راحت، با هماز، تماد به نفس، و طرفي  چنين ناآگاه
درو. كنندگان از موتورهاي جستجو پرداخت به بررسي رفتار استفاده» كارند تازه

:تحقيق خود به اين نتايج دست يافت
 جستجوي پيوسته خودةبكنندگان از اينترنت نسبت به تجر اكثر استفاده.1

 هستند؛ نفس به اعتماد داراي جستجو گامهن در عبارتيبه،دارندتبمث نگرشي
مي.2 ؛كنند اكثر جستجوگران به طور معمول از موتورهاي جستجو استفاده
 هستند؛تر از زنان با دانشوتر قوي،مردان در جستجوي اينترنتي.3
وعكنندگان اينترنت تمايل دارند هم براي جستجوي اطالعات استفاده.4 لمي

و هم براي جستجوي مطالب سر و تفريحي از موتورهاي مهم گرمي
؛جستجو استفاده كنند

با تر، مشتاق كنندگان اينترنتي جوان، با انگيزه استفاده.5 و عتماداتر، متعهدتر

ات به نفس  باشند؛ميكنندگان مسن استفادهزر
گران، اطالعات كمي نسبت به نتايج جستجوي موتورهاي اكثر جستجو.6

.جستجو دارند
و يابي اطالعربررسي رفتا«پژوهشي با عنوان) 2006(ديگران نيكالس

در اين پژوهش از روش. انجام دادند»كنندگان نشريات علمي ديجيتالي استفاده
 است9تري از روش تحليل گزارش، كه شكل پيشرفته8تحليل گزارش عميق

پژوهشگران اطالعات جستجوي رفتار تحليل برايها گزارشو داده گردآوري براي

و محققان، استفاده شده استاز جمله  جامعه مورد پژوهش اين.دانشگاهيان
و استف3تحقيق نزديك به  كنندگان از نشريات دو يايگاهدها مليون نفر از كاربران

ولاطالعاتي اين افراد با توجه به نوع ورود به اين،هستند 11و امرالد10 بلك
مينوع موضوعات مورد جستجوو سايت، تعداد بازديدها وب .ردندك تحليل

از امرالدكنندگان از كتابخانه ديجيتالي نتايج نشان داد كه استفاده  به طور زيادي
مييچك م ده مقاالت استفاده اول: استاالت كه اين نتيجه دو عاملقكنند تا اصل
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 راهنماييها اي است كه كاربران به چكيده به گونه امرالداينكه ساختار سايت

 افرادي،كنندگان اين سايت استفاده از بسياري اينكه دوم.قاالتم اصل تا شوند مي

به مشترك نشدهمقاالت مام متنت استفاده از برايهستند كه و امكان دسترسي اند
گاهي امكان، پايگاه از طرفي از آنجا كه اين.اصل مقاالت براي آنها وجود ندارد

 ذهني باعث استفاده بيشتر كند اين تصور دسترسي آزاد را براي همگان فراهم مي
و چكيده مقاالت آن مي .شود از اين سايت

و ها تحليل يافته تجزيه

 دانشجويان دكتري هاي تحصيلي گرايشي جمعيت شناختي،ها ويژگي.1پرسش

 تهران چگونه است؟ي دانشگاهدانشكده جغرافيا

 درصد فراواني جنسيت

1778/27 زن
4413/72 مرد

)افراد نمونه( دانشجويان جنسيت.1جدول

87/27( نفر از افراد مورد مطالعه17 مشخص است1گونه كه در جدول همان
و) درصد .اند را مردان تشكيل داده) درصد13/72( نفر44را زنان

 درصد فراواني رده سني

331/54 سال30-25

185/29 سال35-31

68/9 سال40-36

به باال40 46/6 سال

61100معج

 رده سني دانشجويان.2جدول
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 سـال30 تـا25از لحاظ رده سن بيش از نيمي از پاسـخگويان را افـراد بـين
كه. دهند تشكيل مي جامعـه آمـاري، در ايـن رده) درصد1/54( نفر33به طوري

و35تا31در رده سني) درصد5/29( نفر18. سني قرار دارند  8/9( نفـر6 سـال
در رده سني) درصد6/6( نفر4 سال قرار دارند، تنها40تا36 سني در رده) درصد
. سال قرار دارند40باالي 

 درصد فراواني هاي تحصيلي گرايش

104/16 اقليم شناسي

127/19 جغرافياوبرنامه ريزي شهري

127/19 جغرافياي سياسي

81/13 ژئومورفولوژي

191/31 ريزي روستاييو برنامه جغرافيا

61100 جمع

.هاي تحصيلي دانشجويان گرايش.3جدول

هـاي مختلـف تحـصيلي، مـشخص اسـت، گـرايش3گونه كه در جدول همان
داراي بيـشترين فراوانـي) درصـد1/31( نفر19 با ريزي روستاييو برنامه جغرافيا

شناسي اقليمگرايشودرصد7/19 ريزي شهري برنامهو جغرافياهاي گرايش. است
و گـرايش درصد4/16اب 1/13( نفـر8 بـا ژئومورفولـوژي در مرحله بعد قرار دارد

.داراي كمترين فراواني است) درصد
و محـل اسـتفاده از خـدمات موجـود در اينترنـت دانـشجويان.2 نوع، ميزان

 چگونه است؟
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 خدمات اينترنتي مورد استفاده.4جدول

مي4گونه كه از اطالعات جدول همان ي افراد جامعه آماريمشود تما استنباط
 موتورهـاي،مورد پژوهش از خدمات اصـلي اينترنـت يعنـي پـست الكترونيـك

و پايگاه م جستجو چت) درصد6/1(تنها يك نفر. كننديهاي اطالعاتي استفاده از

و از خدمت تلنت نيز هيچ يك از دانشجويان تا كنون اسـتفاده  استفاده كرده است
.نكرده است

هاي مختلفـي بـه اينترنـت با توجه به اينكه دانشجويان در مكان: محل استفاده

و از آن استفاده مي  مي دسترسي داشته ده آنها به استفاتوان به پراكندگي محل كنند،
هـاي مربـوط بـه يافتـه. هاي جستجو توجه كرد گذار، در توانايي عنوان عاملي اثر 

:محل استفاده در جدول زير نمايش داده شده است

 پراكندگي محل استفاده.5 جدول

2/49( نفـر30 دانشجويان به ترتيـب درمحـل كـار تعـداد5ر اساس جدولب

بـه) درصـد5/11( نفـر7 در منـزل،) درصـد7/37( نفـر23، دردانشگاه)درصد
و نـت هايي چون كافي هاي ديگر كه شامل مكان مكان. اينترنت دسترسي دارند  هـا

درصدفراوانيخدمات اينترنت

61100 پست الكترونيك

100 61 هاي الكترونيكي پايگاه

61100 موتورهاي جستجو
16/1 چت
00 تلنت

درصدفراوانيمحل استفاده

75/11 منزل
302/49 محل كار
237/37 دانشگاه

16/1 مكانهاي ديگر
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مي خوابگاه . كننـدا اسـتفاده مـيه درصد دانشجويان از اين مكان6/1 باشد، تنها ها
مي همان و دانشگاه گونه كه مشاهده شود درصد بااليي از دانشجويان در محل كار

.به اينترنت دسترسي داشته اند
مي6گونه كه در جدول همان: از اينترنت ميزان استفاده  حـداقل،شود مشاهده

و حداكثر استفاده10زمان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان  دقيقه 240 دقيقه
. بيشترين فراواني مربوط به ميزان استفاده يك ساعت در روز اسـت.در روز است

 درصد افراد به طور متوسط يك ساعت در روز9/45 نفر معادل28به طوري كه
.كنند از اينترنت استفاده مي

 درصد فراواني ميزان استفاده در روز

39/4 دقيقه10

23/3 دقيقه15

26/1 دقيقه20

16/1 دقيقه25

98/14 دقيقه30

16/1 دقيقه40

16/1 دقيقه45

289/45 دقيقه60

23/3 دقيقه90

52/8 دقيقه120

39/4 دقيقه180

45/6 دقيقه240

 61100 جمع

 ميزان استفاده برحسب دقيقه در روز.6جدول

با نحوه، تجربه ميزان.3پرسش وماي آشنايي دانشجويان نابع الكترونيكي نترنت

 پيوسته چگونه است
 مشخص است نزديك به نيمي از دانشجويان داراي7گونه كه در جدول همان
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و منابع الكترنيك هستند 2/49( نفر30. تجربه استفاده بيش از سه سال از اينترنت
) درصـد6/24( نفـر15،كنندگان داراي تجربه بيش از سـه سـال استفاده) درصد

تـ) درصد3/21( نفر13، بين يك تا دو سال تجربه و تنهـا بـين دو 3ا سـه سـال
.، تجربه آشنايي كمتر از يك سال با اينترنت دارند) درصد4/9(نفر

 درصد فرواني ميزان تجربه

39/4 كمتر از يك سال

156/24 بين يك تا دو سال

سه سال 133/21 بين دو تا

سه سال 302/49 بيش از

 61100 جمع

و منابع الكترونيك.7جدول  مدت تجربه استفاده از اينترنت

 درصد فراواني نحوه آشنايي

52/8 شركت در كالس

16/1 هاي آموزشيCDاستفاده از نرم افزار

و 39/4 ...مطالعه كتاب مقاله

و خطا 429/68 تجربه شخصي آزمون

و دوستان 104/16 همكاران

00 هاي ارتباط جمعي رسانه

61100 جمع

و منابع الكترونيك.8جدول  نحوه آشنايي با اينترنت

و8گونه كه در جدول همان  مشخص است، اكثر دانشجويان از طريق آزمـون
و تجربه شخصي با اينترنت آشـنا شـده 9/68( نفـر42 بـه طـوري كـه،انـد خطا

) درصـد4/16( نفـر10تعـداد. انـد دانـشجويان ايـن گزينـه را برگزيـده) درصد
و تعـداد و دوستان از طريـق) درصـد2/8( نفـر5دانشجويان از طريق همكاران

و  و) درصد9/6( نفر3شركت در كالس از طريق مطالعه كتاب مقاله بـا اينترنـت
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از) درصـد6/1(تنها يـك نفـر. اند منابع الكترونيك آشنا شده از طريـق اسـتفاده
و نرم .اند آموزشي با اينترنت آشنا شدههاي CDافزار

 چيست؟ دانشجويان توسط جستجو مورد اطالعاتي منابع نوعو هدف.4 پرسش
دانشجويان بـا توجـه بـه گـرايش: هدف از جستجوي دانشجويان در اينترنت
و شغلي  هـاي گونـاگون بـا احتماالً با هدف،تحصيلي، شرايط تحصيلي، آموزشي

جس اولويت ميهاي متفاوت به و يافتن اطالعات .پردازند تجو

و منابع الكترونيكهاي هدف.9جدول  دانشجويان از جستجوي اطالعات در اينترنت

دا هـدف تـرين مهم مشخص است،9گونه كه جدول همان نـشجويان از هـاي
51هـاي پژوهـشي بـا فعاليـت: جستجوي اطالعات، به ترتيب اولويت عبارتند از 

 دستيابي به اطالعاتي كه در منابع چاپي يافت نشده اسـت،) درصد3/25(فراواني
 فراوانـي معـادل28 شناسـايي منـابع تخصـصي بـا،) درصد4/16( فراواني33با
،) درصـد4/11( فراوانـي23با روزآمد كردن اطالعات تخصصي،) درصد8/13(

و سرگرمي با با فعاليت،) درصد4/10( فراواني21تنوع  فراواني19هاي آموزشي
با،) درصد4/9( و ساير پژوهشگران 9/6( فراواني14 برقراري ارتباط با همكاران

با،)درصد ). درصد4/6( فراواني13 اشاعه الكترونيكي آثار علمي

و منابع الكترونيكهايهدف درصدفراواني جستجو در اينترنت

515/25 هاي پژوهشي فعاليت

195/9 هاي آموزشي فعاليت

134/6 اشاعه الكترونيكي آثار علمي

و سرگرمي 214/10 تنوع

و ساير پژوهشگران 149/6 برقراري ارتباط با همكاران

234/11 مد كردن اطالعات تخصصيروزآ

كه درمنابع چاپي يافت نشده است 334/16 دستيابي به اطالعاتي

288/13 شناسايي منابع تخصصي

202100 جمع
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و ظهـوربا: منابع مورد جستجو وب، پيـدايش اطالعـات بـه شـكل ديجيتـال
و قالبي جديـد در دسـترس كـاربران  و منابع اطالعاتي مختلف با شكل اطالعات

در صـورتي بـديهي اسـت دانـشجويان. قرار گرفـتو منابع الكترونيك اينترنت
كه اين منابع استفاده از توانند مي ياً ثان، از وجود چنين منابعي آگاه باشند اوالً كنند

به داده. روش استفاده از آنها را بدانند  دست آمـده از ايـن پرسـش مـشخص هاي
و تا چه اندازه از منـابع اطالعـاتي جديـد اسـتفاده مـي دانشجويان،كند مي كننـد

از با كدام آنهااولويت استفاده : منابع اطالعاتي است نوع

 درصد فراواني نوع منابع اطالعاتي مورد جستجو

492/17 ونيكي تخصصيمجالت الكتر

/.14 استانداردها

153/5 هاي الكترونيكي كتاب

و ثبت نام درهمايش 179/5ها فراخوان

214/7)ها ها، چكيده نامه نمايه(هاي كتابشناختي پايگاه

231/8 هاي مختلف هاي علمي سازمان هاي انجمنوب سايت

288/9 ها در اينترنت فهرست رايانه اي كتابخانه

288/9ها پايان نامه

397/13 هاي اطالعاتي داراي متن كامل مقاله پايگاه

و چند رسانه و تصويري 122/4اي منابع صوتي

و ها، واژه نامه(منابع مرجع الكترونيكي 106/3 ...)دايرة المعارفها

136/4 اخبار

58/1 هاي ثبت اختراعات پروانه

و گروهها، مراوب سايت دانشگاه 244/8 هاي آموزشي كز آموزش عالي

285100 جمع

 نوع منابع اطالعاتي مورد جستجو.10جدول

 منابع اطالعاتي در اينترنت كـه مـورد ترين مهم آمده،10طور كه جدول همان
 مجـالت الكترونيكـي تخصـصي:ازنداند، عبارت استفادة جامعة آماري قرار گرفته
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،) درصـد7/13(هـاي اطالعاتي داراي مـتن كامـل مقالـهها پايگاه،) درصد2/17(
،) درصـد8/9(ها، پايان نامه) درصد8/9(ها در اينترنت اي كتابخانه فهرست رايانه

و گروه،ها وب سايت دانشگاه ،) درصـد4/8(هـاي آموزشـي مراكز آموزش عالي
ايهـ پايگـاه،) درصد1/8(هاي مختلف هاي علمي سازمان هاي انجمن وب سايت

در،) درصـد4/7(هـا ها، چكيـده نامـه شناختي نمايه كتاب و ثبـت نـام  فراخـوان
،) درصد6/4( اخبار،) درصد3/5(هاي الكترونيكي، كتاب) درصد9/5(ها همايش

و چند رسانه و تصويري  منابع مرجـع الكترونيكـي،) درصد2/4(اي منابع صوتي

و دايرة المعارف،ها واژه نامه (ها 8/1(هاي ثبـت اختراعـات پروانه،)د درص6/3...

كم،)درصد  ترين منابع اينترنتي براي دانـشجويان جغرافيـاي دانـشگاه تهـران استفادهو
. است) درصد4/0(استانداردها

 دانشجويان چگونه منابع اينترنتي را براي تحقيقات خـود شناسـايي.5پرسش
مي از نيازهاي اطالعاتيدو اين منابع چند درصكنند مي  كند؟ آنان را تامين

 چگونگي شناسايي منابع اينترنتي توسط دانشجويان

و قابليت،در اينترنت هاي متفاوت براي دسـتيابي ابزارهاي مختلفي با امكانات
در كـه مهـارت در بـه،وجود دارد به منابع اطالعاتي  كـارگيري آنهـا، كـاربران را

و منابع اطالعاتي مورد  ايـن ابزارهـاي. كنـدر يـاري مـينظ دسترسي به اطالعات
به با هدف، اطالعات وشناسايي جستجو و كـاربران.اند وجود آمده هاي گوناگوني

بايد بر اساس نوع نيازهاي اطالعاتي خود، بهترين ابـزار را از بـين آنهـا انتخـاب
و به منابع اطالعاتي خود دسترسي يابند .كنند

مي11گونه كه در جدول همان 8/21بـا(وتورهـاي جـستجوم،شـود مشاهده
شناسـايي ازطريـق نـشاني. ابزار شناسايي منابع اينترنتي هستند ترين مهم) درصد

3/12بـا(ها پيوندهاي فرامتني موجود در سايت،) درصد4/13با(منابع اطالعاتي 
 بررسـي تعـداد،) درصـد8/9بـا( پيگيري ماخـذ در منـابع الكترونيكـي،)درصد
خب سايت و هاي پـستي اشتراك در فهرست،) درصد6/7با(ها رنامهها در مجالت

از) درصـد2/7بـا( بوسيله ارتباط شخـصي،) درصد2/7با(هاي خبريو گروه  ،
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 پيگيـري ماخـذ در،) درصـد9/6بـا(ها در پست الكترونيك طريق معرفي سايت
و خبرنامـه از طريق معرفي سايتو) درصد9/6با(منابع چاپي هـا ها در مجالت

مي به ترتيب در اولويت) درصد1/5اب( ابزاري كه كمتـر. شود هاي بعدي استفاده
و اينترنتي مورد استفاده قرار مي   حـضور،گيـرد از بقيه درشناسايي منابع اطالعاتي

.است) درصد8/1با(درسمينارها

 درصد فراواني شناسايي منابعهاي روش

202/7 وسيله ارتباط شخصيهب

و خبرنامه سايتاز طريق معرفي 141/5 ها در مجالت

58/1 حضور در سمينارها

199/6 پيگيري ماخذ در منابع چاپي

278/9 پيگيري ماخذ در منابع الكترونيكي

در طريق معرفي سايت Email 199/6ها

و گروه اشتراك در فهرست 202/7 هاي خبري هاي پستي

و خبرنا بررسي تعداد سايت 216/7هامهها در مجالت

343/12ها پيوندهاي فرامتني موجود در سايت

374/13 از طريق نشاني منابع اطالعاتي

و راهنماها 608/21 استفاده از موتورهاي جستجو

100 276 جمع

 چگونگي شناسايي منابع اينترنتي توسط دانشجويان.11جدول

شدن اينترنت با توجه به جهاني:ي بر منابع اطالعات اينترنتي يا چاپ ميزان اتكا
و مجـالت  و تنوع منابع اطالعاتي مختلف از قبيل كتـاب و افزايش استفاده از آن

و پايگاه و الكترونيكي نظـران ناپيوسـته، بعـضي از صـاحب هاي اطالعاتي پيوسته
 اظهـار داشـتند كـه بـا توجـه بـه آنهاپديدة جامعة بدون كاغذ را مطرح ساختند 

و قابليت گستردگي منابع هاي آن، استفاده از منابع چاپي بـه اطالعاتي الكترونيكي
چه اين ايده كند، اين بوده كه مشخص5هدف پرسش. شود مراتب كمتر مي  ها تا

مي جامعة مورددانشجوياندربارة اندازه :كند پژوهش صدق
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 درصــد1/54در مجمــوع د، شـو مــشاهده مــي12گونــه كــه درجـدول همـان
 تـأمين اينترنتينيازهاي اطالعاتي خود را ازمنابع درصد 100تا51دانشجويان از

درصـد نيازهـاي آنـان را رفـع18 تنها چاپي كه منابع است درحالياين. كنند مي
و الكترونيكي منابع اطالعاتي بر اين اساس،.كند مي در جايگـاه ويـژه اينترنتي اي

. نيازهاي اطالعاتي دانشجويان دارندرفع

 استفاده از منابع اينترنتي استفاده از منابع چاپي
يمقادير كم

 درصد فراواني درصد فراواني

266/42104/16 درصد25تا1از

243/39185/29 درصد50تا26از

1118325/52 درصد75تا51از

16/1 --- ---100تا75از

6110061100 جمع

در مقايسة استفاده از منا.12جدول و الكترونيكي  بع چاپي
 دانشجويانرفع نيازهاي اطالعاتي

و مشكالت آنان در اين زمي.6پرسش ه نـ داليل استفاده دانشجويان از اينترنت
 چيست؟

جستجوي اطالعات در اينترنت داراي مزايـا: داليل استفاده دانشجويان از اينترنت

در.و معايبي درمقايسه با منابع چـابي اسـت   اسـتفاده از اينترنـت داراي دانـشجويان
در ذيل به داليل استفاده دانشجويان بـر. هاي متفاوتي هستند داليل مختلف با اولويت

:شود اساس اولويت اشاره مي

 دليل استفاده دانـشجويان از اينترنـت ترين مهم،13اساس مندرجات جدول بر
ويان يـك از دانـشج هـيچ. عنوان شـده اسـت) درصد5/28(حجم زياد اطالعات

از هزينه بودن را به عنوان دليلي براي استفاده از اينترنت ذكر نكرده كم اند كه نشان

از. هزينه باالي اينترنت در ايران دارد  : ساير داليـل بـه ترتيـب اولويـت عبارتنـد
3/19بـا( سادگي در بازيـابي واسـتفاده،) درصد6/25با(روزآمد بودن اطالعات
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ا) درصد ). درصد1/12با(طالعاتو سرعت در بازيابي

 درصد فراواني داليل استفاده از اينترنت

595/28 حجم زياد اطالعات

00 كم هزينه بودن

305/14 در دسترس بودن

403/19 سادگي در بازيابي واستفاده

536/25 روزآمد بودن اطالعات

1/12 25 سرعت در بازيابي اطالعات

 100 207 جمع

 استفاده دانشجويان از اينترنتداليل.13جدول

 درصد فراواني مشكالت استفاده از اينترنت

251/6 باال بودن هزينه

104/2اي هاي رايانه فقدان مهارت

و روش 305/7 هاي جستجو عدم آشنايي با ابزارها

به زبان 379/8 هاي خارجي عدم آشنايي

251/6 نداشتن وقت كافي

م به اصل 406/9 درك يا متنعدم دستبابي

و صفحات الكترونيكي 53/1 عدم ثبات در سايت

458/10 عدم آشنايي با منابع اطالعاتي تخصصي موجود

و پايگاه به نشريات 156/3 هاي تخصصي عدم دسترسي

و نرم افزاري 513/12 مشكالت سخت افزاري

498/11 عدم بازيابي دقيق اطالعات مورد نظر

وبعدم وجود كنتر 248/5ل كيفيت منابع

و پائين بودن سرعت 592/14 ترافيك شبكه

415100 جمع

 مشكالت دانشجويان در استفاده از اينترنت.14جدول شماره
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و عوامـل بازدارنـده: مشكالت دانشجويان در استفاده از اينترنت اي مشكالت
و وجود دارد، كه باعث عدم استفاده يا استفاده در سطح حداقل از  منابع، ابزارهـا

ايـن پرسـش بـراي شناسـايي. شود خدمات شبكه اينترنت توسط دانشجويان مي
در استفاده از اين شبكه مطرح شده تا بتوان در آينده به رفع دانشجويان مشكالت 

:اين مشكالت پرداخت
و پـايين2/14بررسي نشان داد كـه بـراي بـودن درصـد افـراد، ترافيـك شـبكه

ازو عامل بازدارنده شكلم ترين مهم،سرعت و جـستجوي اطالعـات در دسـتيابي
و نـرم افـزاري. اينترنت است   عـدمو) درصـد3/12بـا(مشكالت سخت افـزاري

م،) درصـد8/11بـا(بازيابي دقيـق اطالعـات مـورد نظـر هـم از ديگـر مـشكالت
از. دانشجويان هستند  عـدم آشـنايي بـه: ساير مشكالت به ترتيب اولويت عبارتنـد

عدم دستيابي به اصـل مـدرك يـا،) درصد8/10(بع اطالعاتي تخصصي موجود منا
 عـدم آشـنايي بـه،)درصد9/8(هاي خارجي عدم آشنايي به زبان،) درصد6/9(متن 

و روش عـدم،) درصـد1/6( نداشتن وقت كافي،) درصد5/7(هاي جستجو ابزارها

و عــدم دسترســي بــه نــش،) درصــد8/5(وجــود كنتــرل كيفيــت منــابع وب  ريات
 عـدم،) درصـد4/2(اي هاي رايانه فقدان مهارت،) درصد6/3(هاي تخصصي پايگاه

و صفحات الكترونيكي ). درصد3/1(ثبات در سايت

 گيري نتيجه

پژوهش حاضر رفتار اطالع يـابي دانـشجويان دانـشكده جغرافيـاي دانـشگاه
م  و منابع اينترنتي را مورد ه قرار داده اسـت، كـه العطتهران، در استفاده از اينترنت

:شود به خالصه نتايج آن اشاره مي
تمامي افراد جامعه آماري مورد پژوهش از خدمات اصلي اينترنت يعني پست

و پايگاه،الكترونيك مي موتورهاي جستجو .كنند هاي اطالعاتي استفاده
از بيشتر دانشجويان درمحل كار از اينترنت استفاده و نزديك بـه نيمـي  كرده،

ميآن و اينترنت به جستجو .پردازند ان روزانه يك ساعت در منابع الكترونيكي
.هستند اينترنت با آشنايي سال سه از بيش تجربه داراي افراد از نيمي به نزديك
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و خطا استترين مهم و آزمايش . روش آشنايي آنها با اينترنت تجربه شخصي
ـ تـرين مهمدانشجويان و منـابع الكترونيكـي هـدف را در اسـتفاده از اينترن ت

.اند هاي پژوهشي ذكر كرده فعاليت
. داننـد دليل استفاده از اينترنت را حجم زياد اطالعات مي ترين مهمدانشجويان

يك از دانشجويان كم هزينه بودن را به عنوان دليلي براي استفاده از اينترنـت هيچ
.دارداند كه نشان از هزينه باالي اينترنت در ايران ذكر نكرده

 مجـالت الكترونيكـي، منابع مورد جستجو دانـشجويان در اينترنـت ترين مهم
اي فهرسـت رايانـه هـا، هاي اطالعـاتي داراي مـتن كامـل مقالـه پايگاه،تخصصي
و پايان كتابخانه .ها هستند نامه ها در اينترنت
 شناسايي منـابع اينترنتـي توسـط دانـشجويان اسـتفاده از هاي روش ترين مهم

 پيونـدهاي فرامتنـي، شناسايي از طريق نشاني منابع اطالعاتي،هاي جستجو موتور
و پيگيري ماخذ در منابع الكترونيكي است موجود در سايت .ها

و منـابع الكترونيـك دانشجويان مشكالت گونـاگوني در اسـتفاده از اينترنـت

و پائين بودن سرعت استترين مهمدارند كه  مشكالت سخت. آن ترافيك شبكه
و نرم افزاريا از ديگـر مـشكالت عدم بازيابي دقيق اطالعات مورد نظرو فزاري
. استهم دانشجويانم

 درصـد نيازهـاي اطالعـاتي خـود را در 100 تـا51 درصد دانشجويان،1/54

و الكترونيكي برآورده مي .كنند استفاده از منابع اينترنتي

ها نوشت پي
1. Bates 2. SPSS 
3. Google 4. Yahoo 
5. Mamma 6. Metacrawler 
7. Faloz 8. Deep log analyses 
9. Log analyses 10. Black well 
11. Emerald 
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 منابع

بررسي وضعيت استفاده از شبكه اينترنت توسط اعضاي هيات علمي ). 1377(اخوتي، مريم
ار پايان.دانشگاههاي علوم پزشكي ايران، تهران، شهيد بهشتي و نامه كارشناسي رشته شد كتابداري

و اطالع اطالع .رساني، دانشگاه علوم پزشكي ايران رساني، دانشكده مديريت

 مطالعه تاثير استفاده از اينترنت بر رفتار اطالع يابي پژوهشي اعضاي هيات).1383( اسدي، مريم
و فني(هاي مختلف دانشگاه تهران علمي رشته و با تاكيد بر سه شاخه علوم انساني، علوم پايه

و اطالع پايان).مهندسي دانشكده علوم تربيتي،دانشگاه تهرانرساني، نامه كارشناسي ارشد كتابداري
.و روانشناسي

در اي تأثير رشته بررسي مقايسه).1384(الديني، سميه تاج و كتابداري  هاي تخصصي كامپيوتر
ج ستجو در دانشگاه آزاد اسالمي دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي بر توانايي استفاده از ابزارهاي

و اطالعنامه كارشن، پايانتهران  دانشكده علوم،دانشگاه آزاد اسالمي، رساني اسي ارشد كتابداري
 تهران، انساني، واحد علوم تحقيقات

بر).1379(، فاطمهتصوير قمصريحياتي، زهير؛ يابي اطالع رفتاربررسي چگونگي تاثير اينترنت
و صنعتي ايراني اعضاي هيات علمي سازمان پژوهشپژوهشيها فعاليت فصلنامه. هاي علمي

.63-4:78)11(، كتاب

و تأثير شبكه اينترنت بر فعاليت). 1384(خواجوي، محمد هاي علمي پژوهشي اعضاي هيأت علمي
و مركز آموزشي عالي امام خميني و كاربردي  جهاد)ره(پژوهشگران مؤسسة آموزشي عالي علمي

و مدارك علمي ايران.»زي تهرانكشاور ).4(5،)نما(مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات
در(http//www. irandoc.ac.ir/data/e_j/archive.htmبرگرفته از ).1/2/87دسترسي

و شبكه).1377(ستوده، هاجر  ارزيابي استفاده از اطالعات الكترونيكي با تاكيد بر ديسكهاي نوري
و نامه كارشن پايان. ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه شيرازاينترنت در اسي ارشد كتابداري

و علوم انساني، دانشگاه شيرازرساني اطالع .دانشكده ادبيات

 بررسي نگرش كاربران مراكز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد.)1377(، مژده سالجقه
و دستيابي به و پايان.ق شبكه از طرياطالعات شبكه اينترنت نامه كارشناسي ارشد كتابداري

و علوم انسانيدانشگاه شيرازرساني، اطالع .، دانشكده ادبيات

 مطالعه تطبيقي ميزان رضايت اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در).1381(شيردل، فريبا
نامه كارشناسي ارشدان پاي.ها رساني اين دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از شبكه اطالع

و اطالع و رساني، دانشكده كتابداري .علوم انسانيادبيات

وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم ). 1382(]و ديگران[... صابريان، معصومه



و ششمكتابدا و زمستان،ري، دفتر چهل 154 1386پاييز

در(:html/110/ijme/ledc.mui.acoir/httpبرگرفته از . پزشكي سمنان ).10/3/86دسترسي

و اطالعفرايند بررسي).1383.(كشاورز، حميد جويي پيوسته دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري
و اطالعنا پايان.هاي دولتي شهر تهران رساني دانشگاه اطالع ،رساني مه كارشناسي ارشد كتابداري

و روانشناسي،دانشگاه تهران . دانشكده علوم تربيتي

وب اصول، مهارت:ابزارهاي كاوش اينترنت). 1381(كوشا، كيوان و امكانات جستجو در : تهران. ها
.كتابدار

 wide webرفتار اطالع يابي پژوهشگران مراجعه كننده به ). 1379( نوروزي چاكلي، عبدالرضا
word پايان نامه.ر در دانشگاه تربيت مدرسق از طريق تماس با شبكه جهاني اينترنت مست 

د كارشناسي ارشد، و انشكده دانشگاه تربيت مدرس، . علوم انسانيادبيات

مطالعه رفتار اطالع يابي اينترنتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد«). 1383(نصيرپور، زهرا
و دوممجله كتابداري،»بهشتي و هشتم، دفتر چهل .40-1ص.، سال سي

ا بررسي رفتار اطالع). 1383(فيروز، موسي؛ داورپناه، محمدرضا يميني عضاي هيئت علمي يابي
و اطالعمشهد از اينترنت، دانشگاه فردوسي  .64-45ص.26، شماره رساني كتابداري

Bates, M. J. (1989). Design of Browsing and Berry picking Techniques for Online 
Search Interface. Online Review, 13 , 407-424. Journal of the American Society 
for Information Science, 53(13), 1170-1183. 

Fallows, Deborah  . (2005). search engine users: inter net searches are  confident, 
satisfied and  trusting- but they are also unaware and naïve. Available online 
from http://www.knewworld.com/_asset/whitepapers/ WP1001%20-
%20PIP_Searchengine_users.pdf 

Saracevic, T. & Kantor, P. (1997). Studying the value of library and information 
services. I. Establishing a theoretical framework. Journal of the American 
Society for Information Science, 48(6), 527-542. [Online] Availableat: 
http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/JASIS 1998value1.pdf 

Nicholas, D. (2006). The information seeking behavior of the users of digital 
scholarly journals. information processing and management, 42(2), 1345- 1365. 

 


