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چکيده
هدف :پژوهش حاضر از طریق مطالعه بنيانها و فعاليتهای مدیریت اطالعات شخصی با هدف تعيیي
وضعيت کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان در تدوی پایاننامههای کارشناسی ارشید
و دکتری بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعات شخصی (یافت  ،دوبارهیابی ،نگهداری و فیرا-سیط) در
امر تحصيل اجرا گردید.
روش :جامعه آماری ای پژوهش شامل کليه ی دانشجویان ورودی  1391تحصيالت تکميلیی دانشیکده
علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز بوده است .حجی نمونیه بیه تیورت سرشیماری
تعيي شد و  110نفر مورد بررسی قرار گرفتند .نوع پژوهش کاربردی و ماهيت آن توتیيفی بیود .ابیاار
گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای بر مبنای طيف  6گاینهای ليکرت بوده است که روایی آن
از طریق متخصصان تأیيد و پایایی آن به وسيلهی آزمون آلفای کرونباخ  0/96محاسبه گردید.
یافتهها :نتایج ای بررسی نشان داد که کاربست فعاليتهای مدیریت اطالعات شخصی به جیا فعاليیت
دوبارهیابی باالتر از حد متوسط است .از نظر ویژگیهیای جمعيیت شیناختی از قبيیل جنسیيت ،مقطی
تحصيلی ،رشته تحصيلی ،وضعيت اشتغال و برنامه مورد استفاده تفاوت معناداری مشاهده نگردیید .ایی
در حالی است که با افاایش س دانشجویان ،کاربست فعاليتهای یافت  ،نگهداری و فرا-سیط) افیاایش
می یابد .از نتایج دیگر ای پژوهش ،افاودن فعاليت امنيت به مدل فیو بیه منظیور حفیال اطالعیات در
فضای شخصی اطالعات تحت تملک و کنترل کاربران توسط پژوهشگر است.
واژهای کلیدی :مدیریت اطالعات شخصی ،یافتن اطالعات ،دوبارهیاابی اطالعاات ،نگاهداری
اطالعات ،فرا سطح اطالعات ،امنیت اطالعات

______________________________________________________
 1استاد بازنشته دانشگاه شهيد چمران اهواز ايران
 2كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه اهواز ،اهواز
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________________________________ _____________
مقدمه
مدیریت اطالعات شخصی 1از چشماندازهای مختلفی تعریف شده است .لنسدیل )1988( 2به
مدیریت اطالعات شخصی به عنوان روشها و اقداماتی اشاره میکند که افراد به وسیله آنها اطالعات را
مدیریت ،طبقهبندی و بر اساس نیاز روزانه بازیابی میکنند .باری )1995( 3مدیریت اطالعات شخصی را به
عنوان سیستمی توسعه یافته یا ایجاد شده برای یک فرد به منظور استفاده شخصی در یک محیط کاری
عنوان میکند .چنین سیستمی شامل روشها و قواعد شخصی برای فراهمآوری اطالعات ،سازوکارهایی
برای سازماندهی و ذخیره اطالعات ،قواعد و اقداماتی جهت نگهداری سیستم ،سازوکارهای بازیابی و
اقداماتی برای تولید بروندادهای متنوع است .بردمن )2004( 4اشاره میکند که بسیاری از تعاریف مدیریت
اطالعات شخصی برررفته از چشمانداز مدیریت اطالعات سنتی است که اطالعات با این هدف ذخیره می-
شود که وقتی دیگر بازیابی شود .تيوان و همکاران )2006( 5بر این نکته تأکید دارند که مدیریت

اطالعات شخصی اشاره به فعاليتهای کاربران در فراه آوری ،سازماندهی ،بازیابی و پردازش
اطالعات در فضاهای اطالعات شخصی دارد.
جونز و تیوان ( )2007به این نکته اشاره میکنند که از میان تعاریف متعدد مدیریت اطالعات
شخصی ،تعریف آنها از این حوزه موضوعی به طور رستردهای مورد استناد است .آنها مدیریت اطالعات
شخصی یا  PIMرا رویه و مطالعه فعالیتهایی میدانند که افراد برای فراهمآوری ،سازماندهی ،نگهداری،
بازیابی ،استفاده و کنترل توزیع فقرههای اطالعاتی از جمله مدارک (کاغذی و دیجیتال) ،صفحات وب ،و
پیامهای پست الکترونیک برای استفاده روزمره جهت انجام وظایف (کاری و غیرکاری) و برای ایفای
نقشهای متفاوت شخصی (به عنوان والدین ،کارمند ،دوست ،عضوی از جامعه ،و غیره) انجام میدهند.
این تعاریف متنوع از مدیریت اطالعات شخصی دارای یک جزء اصلی یعنی مدیریت اشکال عینی
اطالعات هستند .قرون متمادی ،کاغذ ،پارشمن و چرم ابزارهای اولیهی ارائه اطالعات به شکل عینی بودند.
با افزایش اطالعات ،تعداد مدارک کاغذی نیز افزایش یافت و باعث ایجاد چالشهایی در مدیریت آنها
رردید .ابزارها نیز در پشتیبانی از مدیریت اطالعات مبتنی بر کاغذ در طول زمان رسترش یافتند (جونز،
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3.
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4. Lansdale
5. Barreau
6. Boardman
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.)2007
یکی از مفاهیم اصلی مدیریت اطالعات شخصی ،مفهوم فضای شخصی اطالعات 1است که بر
مفهوم «اطالعات شخصی» 2تأکید دارد .به طورکلی تعابیر متفاوتی در مورد اطالعات شخصی به کار می-
رود :جونز ( )2008اطالعات شخصی را به سه دسته تقسیم کرده است )1 :اطالعاتی که افراد برای استفاده
شخصی خود نگهداری میکنند )2 .اطالعاتی دربارهی یک فرد که تحت کنترل دیگران نگه داشته شود.
برای مثال اطالعات سالمت افراد که توسط پزشکان و سازمانهای حفظ سالمت نگهداری میشود)3 .
اطالعاتی که توسط فرد تجربه میشوند حتی ارر این اطالعات خارج از کنترل فرد باقی بمانند مانند کتابی
که فرد در یک کتابخانه سنتی ورق زده و آن را دوباره به محل قبلی باز میررداند یا صفحاتی که در وب
بازدید میکند .وی بر این نکته اشاره میکند که همهی اطالعاتی که تحت کنترل فرد هستند ،یک و تنها
یک فضای شخصی اطالعات برای آن فرد تعیین میکنند.
هندرسون )2003( 3نیز بر این نکته تأکید دارد که کلمه شخصی در مدیریت اطالعات شخصی
اشاره به این واقعیت است که اطالعات تحت کنترل مستقیم یک فرد است ،هر چند ممکن است لزوماً
خصوصی ،محرمانه ،و یا حتی فردی نباشد .لذا بر اساس مطالب فوقالذکر در پژوهش حاضر اطالعات

شخصی به اطالعاتی گفته میشود که دانشجویان تحصيالت تکميلی برای تدوی پایاننامهها،
تحت مالکيت خود دارند و مدیریت میکنند .منظور از اطالعات شخصی ،نوع اول اطالعات است که
تنها محدود به اقالم دیجيتال نمیشود ،بلکه شامل فقرههای عينی از جمله کتابها و مجالت نيا
میگردد.
فضای اطالعات شخصی میتواند شامل حجم زیادی از اطالعات در قالبها و شکلهای مختلف
باشد .در این فضا کاربران به عنوان بخشی از فعاليتهای روزانه خود ،مدارک جدیدی ایجاد میکنند،

پيامهای ایميل دریافت و ارسال مینمایند ،قرار مالقاتها را مدیریت و کارهای روزانه را فهرست
میکنند و اطالعات را از مجموعههای شخصی و دیگر مناب بازیابی مینمایند .با کاهش قيمت
دستگاههای ذخيرهسازی انبوه ،کاربران میتوانند بسياری از فقرههای اطالعاتی را در مجموعه-
های خود ،حتی بيش از ظرفيتشان برای مدیریت مؤثر فقرهها ذخيره کنند .در نتیجه ،آنها اغلب
مشکالتی در سازماندهی مجموعهها ،یافت اطالعات مورد نياز و استفاده از اطالعات برای رسيدن
______________________________________________________
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10.
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________________________________ _____________
به اهداف خود دارند (بلوتی و همکاران2005 ،1؛ ملون1983 ،2؛ راوازیو و همکاران.)2004 ،3

چني مشکالتی کارآمدی را کاهش میدهد ،به عنوان مثال کاربران به جای پردازش و
استفاده از اطالعات برای به انجام رساندن وظایفشان ،مجبور به ترف زمان زیادی برای
مدیریت فقرههای اطالعاتی میشوند .از آنجایی که مدیریت اطالعات شخصی در زندگی روزمره
بسياری از مردم اساسی است ،بهبود در طراحی اباارهای مدیریت اطالعات شخصی تأثير قابل
توجهی در تعامل انسان و کامپيوتر خواهد داشت.
با توجه به ظهور اینترنت و افزایش بیش از حد تولیدات علمی که از آن به عنوان انفجار اطالعات
یاد میشود ،از جمله عواملی که نیاز به مدیریت اطالعات شخصی را ضروری میسازد ،اضافه بار اطالعاتی

4

است که به سبب افزایش اشکال ،قالبها ،محملها و مکانهای ذخیره اطالعات و کیفیت پایین اطالعات
ایجاد شده و منجر به آلودری اطالعات 5میشود .عامل دیگر ،پراکندری یا غیرمجتمع بودن اطالعات

6

است .به عبارتی اطالعات مورد نیاز در بین مکانهای فیزیکی ،ابزارهای مختلف و برنامههای کاربردی
متفاوت به صورت پراکنده هستند (بررمن و همکاران.)2006 ،7

برنامههای کاربردی اغلب دادههای خود را در مکانها و بازنماییهای خاص خود ذخيره
میکنند که غيرقابل دسترس برای برنامههای کاربردی دیگر است .به این ترتیب ،اطالعات مربوط
به یک پروژه در اباارهای مختلف مدیریت اطالعات شخصی پراکندهاند :از قبيل فایل سيست ها ،و
مرورگرهای وب .این ابزارها معموالً سلسله مراتب خود را حفال میکنند و به کاربران امکان گروه-
بندی فقرههای ناهمگ اما مرتبط را نمیدهند (کارگِر و جونا2006 ،8؛ راوازیو و همکاران2004 ،؛
ویتاکر و همکاران .)2006 ،9از نظر جونز و همکاران ( )2008پراکندری اطالعات یکی از بزررترین
مشکالتی است که افراد با مدیریت اطالعات شخصی تجربه میکنند.

این پراکندری باعث سردررمی و فراموشی اطالعات توسط کاربر میشود و مشکالتی را
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در استفاده و به روزرسانی اطالعات ایجاد میکند .برای رف ای

مشکل کاربران تالشهای

مکرری برای سازماندهی انواع مختلف فقرههای اطالعاتی نموده و در نتيجه به مکانهای ذخيره-

سازی متفاوت و یا اباارهای مدیریت اطالعات شخصی مختلف برای بازیابی اطالعات مورد نياز،
مراجعه میکنند .این در حالی است که حفال انسجام در طبقهبندی سلسله مراتبی نيا سخت است.
کاربست مدیریت اطالعات شخصی باعث میشود تا با رزینش فقرههای اطالعاتی مفید و ایجاد
منابع شناخته شده ارزشمند از آلودری اطالعات جلوریری شده و قطعات پراکنده و تصادفی اطالعات به
چیزی تبدیل شود که در محل ،قابل استفاده باشد (حیانگ و سویی.)2010 ،1
یکی از آرمانهای مدیریت اطالعات شخصی ،داشتن اطالعات مناسب در مکان و شکل مناسب به
نحوی است که از نظر کمی و کیفی برای رفع نیاز موجود ما کافی باشد .مطالعه مدیریت اطالعات شخصی
به معنی درک بهتر چگونگی مدیریت اطالعات افراد ،در میان ابزارهای متعدد در طول زمان است .مدیریت
اطالعات شخصی بهتر در واقع استفاده از منابع ارزشمند زمان ،هزینه ،انرژی و در نهایت کیفیت بهتر
زندری است (زورارقی و صفایی.)1391 ،
توجه به اهمیت مدیریت اطالعات شخصی در زندری افراد و تأثیر آن در مدیریت زمان ،صرفه-

جویی در هزینهها و افزایش کارایی از یکسو ،و تغيير ارتباط ميان یادگيرندگان و اطالعات در عصر
دانش از سوی دیگر ،که باعث شده امروزه دانشجویان به وفور به اطالعات دسترسی داشته
باشند (ساالمون 2000 ،2سبب گردیده که آنها نيازمند انتخاب ،سازماندهی و بازیابی فقره-
های اطالعاتی در ضم فرایند یادگيری باشند.
حال سؤالی که مطرح میشود این است که در جهان اطالعاتی امروز که دانشجویان تحصیالت
تکمیلی با قالبها ،محملها ،مکانها ،ابزارها و نرمافزارهای کاربردی مختلفی مواجه هستند ،با توجه به
محدویتهای شناختی ،مدت زمان محدود و فراوانی و ضرورت دسترسی به اطالعات تا چه اندازه از
توانایی الزم جهت کاربست مدیریت اطالعات شخصی (یافتن ،3دوبارهیابی ،4نگهداری 5و فرا-سطح )6در
تدوین پایاننامههای خود برخوردارند.
پیشینه پژوهش
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________________________________ _____________
مدیریت اطالعات شخصی یک حوزه موضوعی جدید با ریشههای کهن است .با این وجود ،از
آغاز دههی  1980در پی افزایش ظرفیتهای رایانههای شخصی در ارتقاء قابلیتهای انسان در پردازش و
مدیریت اطالعات ،اصطالح «مدیریت اطالعات شخصی» مورد استفاده قرار ررفت (لنسدیل .)1998 ،این
حوزه نوظهور برای اولین بار در سال  2005به یک حوزه پژوهشی مستقل تبدیل رردید که ترکیبی از
حوزههای بازیابی اطالعات ،مدیریت پایگاه دادهها ،اطالعرسانی ،تعامل انسان-رایانه ،روانشناسی شناختی
و هوش مصنوعی است (زوارقی و صفایی.)1391 ،
پژوهشهای انجام شده در این حوزه را میتوان به سه بخش قبل از ظهور رایانه ،دوران رایانههای
شخصی و دوران رسترش وب جهانرستر تقسیم نمود .نکته مهم این است که حوزه مورد مطالعه این نوع
پژوهشها وسیع و در عین حال پویاست؛ به طوریکه تغییر و تحول سریع در فناوریها ،امکانات و ابزارها و
نرمافزارهای آنها ،بر پژوهشهای این حوزه نیز تأثیر رذاشته است .به همین دلیل تحقیقات این حوزه در
خارج از ایران به طور مستمر و در فضاهای شخصی متنوعی صورت ررفتهاند؛ از قبیل مدیریت نامههای
الکترونیک ،مدیریت بوکمارکها ،یا مدیریت فایلها (کاررِر و جونز .)2006 ،برخی از مطالعات و
تحقیقات مربوط به فعالیتهای افراد در بهکارریری مدیریت اطالعات شخصی که مرتبط با این پژوهش
هستند ،در زیر معرفی شدهاند.
پژوهشگران پژوهشهایی در رابطه با مدیریت اطالعات در دوران قبل از ظهور رایانه که با نام
دوران مدیریت اطالعات کاغذی شناخته میشود انجام دادهاند .ملون ( )1983چگونگی مدیریت مدارک
کاغذی در ادارات را مورد بررسی قرار داد .وی دو شیوه از سازماندهی مدارک و اطالعات را توسط
کارمندان در دفاترشان شناسایی کرد )1 :پوشهها (فایلها) 1و  )2انباشتهها .2در همین راستا لنسدیل ()1988

______________________________________________________
26. Files
تفاوت ميان پوشهها و انباشتهها در اين است كه پوشهها اطالعات مرتب شدده را طبهدهبنددي و راهبردهدايسازماندهي (دسکتاپها) را حفظ ميكند و اجازه نميدهد مهاالت بده سداد ي روي هدم انباشدته شدونده ن هدا
رشيوهاي خود را با استفاده از حروف الفبا و روشهاي مفهومي يا زماني براي پشتيباني از دسترسدي متدتهيم بده
دادههاي ذخيره شده منظم و مرتب ميكننده در مهابل ،انباشتهها از راهبردهاي بينظم (درهم و برهم) پيدروي مدي-
نمايند و دسکتاپهاي بهمريخته با انبوهي از مهاالت كاغذي دارند .در اين شديوه اطالعدات بده تدورت مرتدب
نشده روي همديگر انباشته شده و بازيابي نها تنها از طريق به خاطرسپاري مکان ن اطالعات ،امکدانپدذير اسدت
(محهق)ه
27. Piles
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نیز به این نکته اشاره میکند که کاربران از انباشتهها به جای فایل مدارک استفاده میکنند تا مشکل طبقه-
بندی اشیاء را جبران کنند .همانطور که هر دو بحث میکنند خلق و حفظ طرح طبقهبندی سلسلهمراتبی
منظم و شهودی ( طبقهبندی)  1برای مدارک بسیار مشکل است .این درحالی است که ایندرَتمو و واسیلِوا

2

( )2008پنج رویکرد مختلف را برای سازماندهی اطالعات شخصی توسط افراد تشخیص دادند :سازماندهی
سلسله مراتبی ،مسطح ،خطی ،فضایی و شبکه.
همچنین ویتاکر و هیرشبرگ )2001( 3به مطالعهی نقش ،ارزش و مدیریت آرشیوهای کاغذی
شخصی در اداره پرداختند .در این پژوهش که به روش پیمایشی و با مصاحبه نیمه ساختاری انجام رردید،
آنها سه فرضیه ارائه دادند .1 :کهنگی :آرشیوهای کاغذی ،که زمانی بسیار ارزشمند بودند حال به علت
تغییرات عمومی در اداره به طور فزایندهای نامربوط هستند .2 .اسناد منحصر به فرد :کارکنان تمایل دارند
فقط دادههای منحصر به فرد را ذخیره کنند و ذخیرهی دادههای تکراری که در جاهای دیگر نیز در دسترس
است را ناکارآمد میدانند .با این وجود تنها  49درصد از آنها دارای اسناد منحصر به فرد بودند .3 .بایگانی:
کارمندان بایگانی کردن کاغذها را ،راهکار خوبی برای ذخیره میدانند .پژوهشگران نیز به بررسی تأثیر
راهبردهای فرایند کاغذی در ساختار آرشیو پرداختند و تفاوت بین بایگانی و رویهم انباشته کردن کاغذها
را نیز بیان کردند.
پس از ظهور رایانههای شخصی ،پژوهشهای مدیریت اطالعات شخصی تأکید بیشتری بر شکل
اطالعات ذخیره شده ،ابزارها و نرمافزارهای کاربردی ،سیستمها ،راهبردها و فعالیتهای مختلف مدیریت
اطالعات شخصی داشتهاند .ناردی و همکاران )1994( 4در یک بررسی با  15نفر از کاربران مکینتاش

5

درباره رفتار مدیریت اطالعات آنها مصاحبه نمودند .تحلیل دادهها نشان داد که کاربران  )1مایل هستند
منابع را بر اساس مکان (برای مثال از طریق گروهبندی آیک ها بر روی دسکتاپ) مرتب کنند)2 ،
از طرحهای پیچیده بایگانی اجتناب میورزند و  )3اطالعات نسبتاً کمی دریافت میکنند .کاربران مکینتاش
مایل هستند که از زیرشاخهها برای سازماندهی اطالعات استفاده کنند.
در یک مطالعه مشابه باری ( )1995در مطالعه خود راهبردهای مدیریت اطالعات رایانهای را بررسی
نمود .وی در مصاحبهای که با هفت تن از مدیران انجام داد چهار فعالیت فرعی 6در مدیریت اطالعات

______________________________________________________
28. Taxonomy
29. Indratmo & Vassileva
30. Whitttaker & Hirschberg
31.
Nardi et al.
32. McIntosh
33. Sub-activities
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توسط آنها را شناسایی نمود )1 :فراهمآوری فقرهها )2 ،طبقهبندی فقرهها )3 ،حفظ مجموعه و  )4بازیابی
فقرهها .وی همچنین دریافت که کاربران برای سازماندهی اطالعات و مدارک خود راهبردهای بسیار

شخصی را ساختهاند و اینکه به طور رستردهای سه نوع اطالعات میتواند یافت شود :زودگذر ،کاری ،و
آرشيو .باری ده سال بعد با چهار نفر از همان مدیران دوباره مصاحبه نمود .آنها بیشتر مدارک خود را در
دایرکتوریها (از قبیل  )My Documentsرها کرده بودند و هنوز هم به ندرت مدارک را در پوشهها و
دایرکتوریها ،رروهبندی یا طبقهبندی مینمودند (حالتی که برای هر هفت مدیر در مطالعه اول وجود
داشت).

برگم و همکاران ( 2004در مطالعات خود دربارهی کاربران رایانههای شخصی به
بررسی تدها کاربر پرداختند و از آنها سؤاالتی را پرسيدند تا بتوانند درتد بازیابی فایلهای
آنها را که از طریق جست و جو (جست و جوی دسکتاپ) ،تعیین مسیر( 1پوشهها) ،کلیدهای میانبر

2

(پیوندهای دسکتاپ ، 3فهرست مدارک اخير ،و سازوکارهای دیگر انجام میدادند ،برآورد نمایند.
کاربران تعیین مسیر از طریق سلسله مراتب پوشه ( 56تا  68درصد بازیابیها) را بر جست و جو (فقط  10تا

 15درصد بازیابیها) ترجیح دادند .کاربران اغلب تنها زمانیکه نمیتوانستند مکان یک فایل را در
سلسله مراتب پوشه به یاد بياورند ،به جست و جو میپرداختند.
پیکاس )2007( 4به بررسی فنون و راهبردهای مورد استفاده مهندسین ارشدی در مدیریت
اطالعات پرداخت که در محیط آزمایشگاهی به پژوهش میپرداختند .وی در این مطالعه که به روش
مصاحبه ی نیمه ساختار یافته انجام داد ،بر سیزده فقره برای مدیریت اطالعات شخصی تأکید کرد و آنها را
در چهار رروه دستهبندی نمود .رروه اول سازماندهی و بازیابی است که به هفت صورت انجام میریرد)1 :
استفاده از حافظه 5برای بازیابی و سازماندهی )2 ،رویدادنگاری در تمام لحظهها )3 ،استفاده از نرمافزارهای
پیشنهادی برای بازیابی و استفادهی مجدد )4 ،یادداشتبرداری برای به یادآوردن و رزارش جهت بازیابی
اطالعات  )5سازماندهی خاص فایلهای مربوط به دستنوشتهها )6 ،سازماندهی خاص مربوط به فایلهای
فناوری و فایلهای پروژه و  )7جستجوی اطالعات از افراد دیگر .رروه دوم جنبهها و اقالم سازماندهی

______________________________________________________
34. Navigation
35. Shortcuts
36. Desktop links
37. Pikas
38. Memory
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نشده است که عبارتند از )1 :میزهای شلوغ انباشته از اطالعات و  )2ایمیلها ،رروه سوم نگهداری و حفظ
اطالعات و رروه چهارم نیز مربوط به استفاده از ابزارهای خاص از جمله نرمافزارها است که مشاهدات عدم
استفاده از پایگاههای کتابشناختی را نشان دادند .در نهایت پژوهشگر بر مبنای نتایج بهدستآمده توصیههایی
به طراحان سیستمهای مدیریت اطالعات شخصی مهندسین ،ارائه داد.
جونز و همکاران ( )2002در خالصه پژوهش خود دربارهی فعالیت نگهداری ،بر این نتایج تأکید
کردند )1 :نگهداری مملو از خطاها و وظیفه پیچیدهای است )2 ،با افزایش کمیت و انواع اطالعات و
ابزارهای مرتبط ،تدریجاً تصمیمریری درست درباره آنچه که نگه داشته میشود و چگونگی نگهداری آن
مشکلتر میشود و  )3اررچه هزینههای نگهداری نادرست در حال کاهش است (زیرا ذخیرهسازی ارزانتر
شده و فقرههای اطالعاتی که نگهداری نشدهاند ،بعدها میتوانند به راحتی جست و جو و یافت شوند) ،اما
هنوز وجود دارند .دو تصمیم مهم در ارتباط با نگهداری عبارتند از )1 :آنچه که نگهداری میشود و )2
ذخیرهسازی یا حفظ راهبرد برای استقرار آن است.
هندرسون ( )2009با هدف درک راهکارهایی که افراد مدارک شخصی خود را با آنها مدیریت
میکنند ،پیمایشی انجام داد .او با تجزیه و تحلیل دادهها به این نتیجه رسید که افراد از سه رویکرد برای
مدیریت اطالعات شخصی خود استفاده میکنند )1 :روی هم انباشته کردن اطالعات )2 ،بایگانی کردن
اطالعات و  )3راهبردهای ساختاری .هندرسون دریافت که افراد برای سازماندهی اطالعات خود از طرحها
و روشهای مختلفی استفاده میکنند بنابراین به انواع مختلف رابط کاربری نیاز دارند .همچنین وی معتقد
است که به جای تشویق افراد جهت استفاده از یک مدل استاندارد برای سازماندهی اطالعات ،باید طیف
وسیعی از سیستمهای طراحی شده وجود داشته باشند.
پس از ظهور وب جهانرستر ،چالشهای مدیریت اطالعات شخصی بیش از پیش نمایان شدند.
این چالشها سبب انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت پیامهای پست الکترونیک و بوکمارکها رردیدند.
ویتاکر و سیدنر )1996( 1در بررسی مدیریت اطالعات شخصی نامههای الکترونیکی توسط کاربران نوتز
میل 2که یکی از اجزای نوتز لوتوس 3است ،به بررسی اضافهبار پست الکترونیکی 4پرداختند .جامعهی این
پژوهش بیست نفر از کارکنان از جمله چهار مدیر سطح باال ،پنج مدیر سطح اول ،نه کارمند حرفهای بدون
سابقه مدیریت و دو دستیار اداری به عنوان نمایندران عمده شرکت توسعهی نرمافزار لوتوس بودند که

______________________________________________________
3

9. Whittaker & Sidner
40. Notes Mail
41. Lotus Notes
42
. Email Overload
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همگی حداقل دو تا پانزده سال تجربهی کار با نوتز میل را داشتند .دادههای این پژوهش نشان داد که به
طورکلی هرچند ایمیل یک برنامهی کاربردی ارتباطی است ولی از این برنامه استفادههای فراتر از ظرفیتی
میشود که برای آن طراحی شده است ،مثل مدیریت و ایجاد آرشیو شخصی .نتایج این پژوهش نشان داد
که اضافه بار پست الکترنیکی برخی مشکالتی را برای مدیریت اطالعات شخصی فراهم میآورد.
تاوشر و گرینبرگ )1997( 1بیست و سه کاربر را مورد بررسی قرار دادند تا از طریق جمع-
آوری و تحلیل دادههای مروررر وب در مدت ششهفته دریابند که آنها چگونه صفحات وب را دوباره
مییابند .تحلیل با پیگيری مصاحبه با کاربران درگير تکميل شد .آنها که دریافتند  58درصد از
صفحه دسترسی بازدید کردهاند .کتلیج و پیتکو )1995( 2و مککنزی و کاکبرن )2001( 3به درصد باالتری

از بازدیدها (به ترتیب  61و  81درصد) پی بردند .بنابراین ،شواهد نشان میدهد ،که یک نياز مشترک به
دسترسی دوباره و استفاده مجدد از انواع بسياری از اطالعات وجود دارد.
برخی از تحقيقات نشان میدهند که افراد مشکالتی در دوبارهیابی دارند (اوال و همکاران،4
2005؛ بردمن و سسی2004 ،5؛ بروس و همکاران2004 ،6؛ تیوان2004 ،؛ تیوان و همکاران .)2004 ،ارر چه
به طورکلی در مقایسه با این افراد ،شرکتکنندران در مطالعات  7KFTFدر کسب دوباره یک فقره
اطالعاتی مطلوب زمانی خوب بودند که جست و جوی آن را به یاد میآوردند (جونز .)2008 ،با ای حال،
روند رایج در ای مطالعات ،ای بود که هر زمان دورهی مفيد بودن اطالعات به سر آید ،شرکت-

کنندگان جست و جو برای یک فقره اطالعاتی را فراموش میکنند.
کاپرا )2009( 8جهت بررسی شیوههای مدیریت اطالعات شخصی توسط  47نفر از افراد دانشگاه
کارولینای شمالی 9پرسشنامهای در دو بخش از جمله چگونگی مدیریت و انتقال فایل در میان ابزارهای
الکترونیکی ارائه نمود .در این پژوهش از پاسخگویان در شش مورد سؤال پرسیده شد )1 :نوع کامپیوتر
(نوت بوک ،رومیزی یا هردو) و نوع سیستم عامل (ویندوز ،لینوکس /یونیکس یا مکینتاش) مورد استفاده

______________________________________________________
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در طی هفته و همچنین محل استفاده (خانه ،کار ،مدرسه و یا در شرایط مناسب) )2 ،ابزارهای مورد استفاده
و مشکالت آنها هنگام انتقال اطالعات و یا فایلها میان کامپیوترها )3 ،چگونگی استفاده از ابزارهای
الکترونیکی )4 ،روش نگهداری اطالعات وب )5 ،تعداد بوکمارکهای موجود در سیستم و  )6تعداد
ایمیل موجود در جعبه دریافتی و پوشههای مربوط به پیامهای پست الکترونیک .نتایج این پژوهش نشان داد
که شرکتکنندران از چند روش برای انتقال دادهها از جمله ارسال فایلها برای خودشان ،ابزارهای یو.
اس .بی 1.و یا از روش ذخیره دادهها در شبکه استفاده مینمایند .آنها برای انتقال اطالعات میان ابزارهای
الکترونیکی از قبیل دوربینهای دیجیتالی از نرمافزار و کابلهای آنها استفاده میکنند و اطالعاتی را که از
وب بازیابی کردهاند بیشتر به صورت بوکمارک ذخیره میکنند و یا به پست الکترونیکی خود میفرستند.
در این پژوهش نیز از پاسخگویان خواسته شد تا تعداد بوکمارکها ،تعداد پوشههایی که برای ایمیلها
ساخته شده و تعداد ایمیلهای موجود در جعبه دریافتی پست الکترونیکی را تعیین کنند .این یافتهها سبب
آراهی افراد در طراحی ابزارهای مدیریت اطالعات شخصی میشود.
در مقایسه با رستره و روند تحقیقات در خارج از کشور در زمینه مدیریت اطالعات شخصی،
پژوهشهای اندکی در ایران انجام ررفته است که در مقایسه با پژوهشهای خارج با تأخیری حدود دو دهه
صرفاً به پیمایش و توصیف وضعیت موجود پرداختهاند.
از اولین مطالعات انجام شده در کشور میتوان به مقاله مروری زوارقی ( )1389با عنوان «مدیریت
اطالعات شخصی :رامی نوین در سازماندهی شخصی اطالعات» و مقاله دیگری از زوارقی و صفایی
( )1391با عنوان «مدیریت اطالعات شخصی ( :)PIMمروری بر مفاهیم» اشاره نمود که در این دو مقاله،
مباحثی پیرامون ضرورتها و چگونگی استفاده از رویکردی به نام مدیریت اطالعات شخصی ارائه شده
است.
عبداللهی و دیگران ( )1390در پژوهش خود میزان آشنایی و مهارت  37نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو بخش بالینی و پایه را در استفاده از ابزارهای مدیریت اطالعات شخصی
در نگهداری اطالعات شخصی ،با روش مصاحبه مورد بررسی قرار دادند .آنان ابزارهای مدیریت اطالعات
شخصی برای نگهداری اطالعات را از سه بُعد دستهبندی نمودند )1 :ابزارهای نگهداری اطالعات مانند رایانه
شخصی ،حافظههای جانبی مانند؛ دیسک سخت بیرونی ،2فلش ،دیسکت و سی دی ،ایمیل ،تقویم و بوک-
مارک )2 ،محل نگهداری اطالعات از جمله محل کار ،منزل یا هر دو و  )3شکل نگهداری اطالعات از قبیل
چاپی یا الکترونیکی .یافتههای پژوهش نشان داد که تمامی افراد از رایانهی شخصی ،و بعد از آن فلش

______________________________________________________
52. USB
53
. External Hard Disk
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استفاده میکنند و کمترین استفاده آنها به طور مساوی بوکمارکها و دیسکت ( 5/4درصد) بوده است.
اکثر افراد ترجیح دادند که اطالعات شخصی را در منزل نگهداری کنند و تنها ده درصد ترجیح دادند
اطالعات را هم در منزل و هم در محل کار نگه دارند .نزدیک به دو سوم افراد یعنی بیست و پنج نفر
اطالعات خود را به صورت الکترونیکی و تنها دوازده نفر به شکل چاپی نگهداری کردند .در نهایت تقریباً
تمامی افراد از ابزارهای مدیریت اطالعات شخصی استفاده کردند ولی نسبت به مدیریت اطالعات شخصی
آشنایی یا اطالع چندانی نداشتند.
آموزنده ( )1390در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی  »1390-91مدیریت
اطالعات شخصی را با توجه به سه عامل دانش ،نگرش و مهارت مورد بررسی قرار داد و رفتار مدیریت
اطالعات دانشجویان را بر روی کامپیوترهای شخصیشان سنجید .ابزار رردآوری دادهها پرسشنامه بود.
تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا در حد
مطلوبی است و دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد از توانایی باالتری در مدیریت
اطالعات شخصی برخوردارند.
مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که بیشتر مطالعات انجام شده در مدیریت اطالعات شخصی
محدود به بررسی چگونگی مدیریت اطالعات بر روی ابزارهای خاص (از قبیل دسکتاپ) یا چگونگی
مدیریت نوع خاصی از اطالعات (مانند بوکمارکها و پیامهای پست الکترونیک) است .همچنین کاربران
بسیاری در بازیابی اطالعات ذخیره شده خود با مشکل اضافهبار اطالعاتی مواجه بودند و مشکالتی در نگه-
داری و دوبارهیابی آن اطالعات داشتند .افزون بر موارد فوق تحقیقات دیگری نیز در خارج دربارهی
رویکردها ،سیستمها ،نرمافزارهای کاربردی و جنبههای روانشناختی حافظه در مدیریت اطالعات شخصی
انجام رردیده است و موضوع پژوهشهای امروز محققان بررسی تحول عادات اطالعاتی کاربران از یک
بافت کاری به بافت کاری دیگر یا از یک نقش به نقشی دیگر و تأثیر عوامل انسانی بر مدیریت اطالعات
شخصی است .اما در داخل کشور با وجود تمایل افراد به مدیریت اطالعات شخصی تحقیقات انگشت-
شماری انجام شده است .با توجه به نوپا بودن این حوزه موضوعی ،خالء تحقیقاتی موجود در این زمینه
بیش از پیش احساس میرردد.

140

_____________

کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی

بنیانهای اطالعاتی مدیریت اطالعات شخصی

1

برخی از پژوهشگران برای فعالیتها ،کارکردها و اجزاء تشکیل دهنده مدیریت اطالعات شخصی
پیشنهادها و مدلهایی ارائه دادهاند که از میان آنها مدل ذیل در این مطالعه مورد بررسی قرار ررفته است.
شکل  ،1یک مدل مفهومی با نام «قلمرو مدیریت اطالعات شخصی» 2را جهت چارچوب تحقیق ارائه می-
دهد .ساختار این مدل از ترکیب آثار اسمیت 3و کارایون-سینفورت ،)1989( 4زایس-کبن ،)2005( 5مون
و برنان )2005( 6و جونز ( )2007اخذ شده است که برای ارائهی یک نمای کلی از مفاهیم کلیدی در
حوزهی مدیریت اطالعات شخصی به کار میرود (نقل در آراروال و کانتیا .)2009 ،7
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،میتوان فرد را به عنوان یک عامل در «فضای
شخصی اطالعات» و مدیریت چندرانه «مجموعههای اطالعات شخصی» 8ترسیم نمود .فضای شخصی
اطالعات و مجموعههای اطالعات شخصی بنیانهای اطالعاتی مدیریت اطالعات شخصی را تشکیل می-
دهند .فضای شخصی اطالعات می تواند در برریرنده کاربردها ،ابزارهایی مانند امکانات جستجوی دسک-
تاپ و ساختارهایی از قبیل پوشهها و انباشتهها در اشکال متفاوت باشد که فراهمآوری ،ذخیره ،بازیابی و
استفاده از اطالعات در یک فضای شخصی اطالعاتی را پشتیبانی میکند (جونز.)2005 ،
به عبارت دیگر فضای شخصی اطالعات به طور رستردهای مفهومی است به طوری که نه تنها
فقرههای اطالعاتی ملموس مانند دفترچه یادداشتها یا فایلها بلکه اسناد الکترونیکی یا ارجاعاتی که به
صفحات وب میشود را نیز در بر میریرد .بنابراین فضای شخصی اطالعات مجموعهای انتزاعی از همهی
انواع مختلف فقرههای اطالعاتی از نوع عینی و دیجیتالی است .اندازهی فضای شخصی اطالعات افراد بویژه
با در نظر ررفتن اطالعات دیجیتالی کدرذاری شده روبه رشد است و این اندازه رو به رشد چالشهای
جدی را درباره حفظ حریم خصوصی و امنیت مطرح میکند .آنچه در فضای شخصی اطالعات قرار داده
شده است ،مجموعههای چندرانه اطالعات شخصی یا «زیرمجموعهای از یک فضای شخصی اطالعات
هستند که شخصاً مدیریت شدهاند» (جونز .)2007 ،مفهوم کلیدی در ورای یک مجموعهی اطالعات
شخصی آن است که فضای شخصی اطالعات ،تالش فردی در سازماندهی اطالعات مربوط را نشان می-

______________________________________________________
54. The Informational Foundations of Personal Information Management
55. The Domin of Personal Information Management
56. Smith
57. Carayon-Sainfort
58. Zayas-Caban
59. Moen & Brennan
60. Agarwal & Khuntia
)61. Personal Information Collections (PICs
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دهد به طوریکه فعالیتهای دیگر مدیریت اطالعات شخصی تسهیل رردند.
در میان افراد و مجموعههای اطالعات شخصی ،سطح کمال 1در رویکرد سازماندهی ،بسیار
متفاوت است و میتواند از انبوهی از مقالهها که برای داللت ضمنی ارتباط صرفاً روی هم انباشته شدهاند و
یا مجموعهای از مقالههایی که به طور مرتب نمایه ،بایگانی و ذخیره شدهاند ،متغیر باشد .به طور کلی یکی
از ویژریهای مهم یک مجموعه اطالعات شخصی این است که اطالعات در آن مجموعه دارای شکل
یکسانی است ،مانند فایل الکترونیکی پیامهای ایمیل دریافت شده که مربوط به موضوع یکسانی هستند یا از
یک فرستنده دریافت شدهاند .اما همانطور که جونز ( )2007متذکر میشود این ویژری ،ممکن است
همیشه در واقعیت قابل مشاهده نباشد .برای مثال یک مجموعه اطالعات شخصی ممکن است طوری
سازماندهی شود که حاوی فقرههایی برای برآوردن نیازهای اطالعاتی فردی در یک حوزه خاص از قبیل
مدیریت امور مالی باشد .در چنین نمونههایی احتماالً مجموعه اطالعات شخصی شامل اطالعاتی در اشکال
متنوع از جمله شرح کارت اعتباری ،اطالعات مربوط به حسابهای الکترونیکی ،یا دادهها در یک صفحه
رسترده یا بسته نرمافزاری است .فضای شخصی اطالعات با مجموعه اطالعات شخصی ،با همدیگر بنیانی را
برای فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی فرد تشکیل میدهند (آراروال و کانتیا.)2009 ،

-

)(PSI

شکل  .1قلمرو مدیریت اطالعات شخصی

)(PIC

2

______________________________________________________
62. sophistication
63ه شکل  1بر رفته از كتاب Personal Health Information Management and the Design
 of Consumer Health Information Technologyنوشتهي اروال و كانتيا و تهيه شده توسط شركت
ر پي ر ( )Insight Policy research, Inc.استه
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فعالیتهای اساسی مدیریت اطالعات شخصی بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعات شخصی
هدف فراریر مدیریت اطالعات شخصی ایجاد یک نگاشت( 1حلقه اتصال) بین نیاز کاربر برای
اطالعات و خود اطالعات ،و فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی تالشی برای ایجاد ،استفاده و حفظ این
نگاشت است .این بیان ساده با ارجاع به نمودار شکل  2شرح داده شده است .نمونههایی از اطالعات
فهرست شده در ستون سمت چپ و نیازها در ستون سمت راست به روشهای مختلفی بیان شدهاند .اتصال
بین نیاز و اطالعات ،نگاشت است .فقط بخش کوچکی از این نگاشت ،بازنمایی خارجی قابل مشاهده دارد
و بخش بزرری از آن برای حافظههایمان درونی است .در حالیکه بخش اعظمی از نگاشت ،چه درونی و
چه بیرونی ،بالقوه است و در هر صورت قابل درک نیست ،اما قسمتهایی از آن قابل مشاهده و دستکاری
میباشد .هر یک از پوشههای سیستم پروندهسازی ،دیجیتالی یا کاغذی .نمای یک دسکتتاپ ،فیزیکی یا
مجازی .انتخاب نام فایلها و ویژریهای دیگری برای فقرههای اطالعاتی ،بخشی از یک چارچوب اصلی
را شکل میدهند که نیاز را به اطالعات همبسته میکند (جونز.)2005 ،
نگاشت

نیا ها
یاد وری قرار مالقات ب

علی

تهويم
پوشه ها

اطالعات
تل

برای علی

قرار مالقات

دسک تاپ
یا ب موسیقی رام
می دهید

بخشی

و

محتواي
ابل جتت

و

موسیقی ا
ایل mp3

را

در

ا یت های را س

ا یت های نگ

داری

ا یت های یا ت

شکل  .2ا یت های مدیریت اطالعات شخصی ب عنوان تالشی برای ایجاد ،است اده و ح ظ یک نگاشت بی
نیا ها و اطالعات

2

______________________________________________________
64. Mapping
 .65شکل  2بر رفته از مهالهي جونز ( )2005با عنوان ""Personal Information Management
استه
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بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعات شخصی ،این نگاشت از طریق یک مجموعه هسته از سه
فعالیت به انجام میرسد :یافتن /دوبارهیابی ،نگهداری و فعالیتهای فرا-سطح (جونز .)2007 ،نگاشت
ممکن است تجسم عینی قابل مشاهدهای (از قبیل فایل نمایه شدهای که مکان فقرههای اطالعاتی را مشخص
میکند) یا در ذهن فرد وجود داشته باشد (همچون شماره تلفنی که در حافظه فرد ذخیره شده و با نیاز برای
آغاز تماس بازیابی میشود) .بنابراین فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی را میتوان به عنوان تالشهای
ضمنی یا صریح برای تسهیل فرآیند نگاشت بررسی نمود که فرد برای رفع شکاف میان نیاز خود و
اطالعات انجام میدهد به طوریکه اطالعات همواره در جهت رفع نیاز اطالعاتی حرکت میکند.
معموالً نیاز اطالعاتی به عنوان محرکی برای فعالیتهای یافتن و دوبارهیابی است .این فعالیتها
مستلزم اعمالی هستند که اطالعات قدیمی را جست و جو میکنند ،یعنی اطالعاتی که معموالً در فضای
شخصی اطالعات قابل دسترس هستند و ممکن است در مجموعه اطالعات شخصی سازماندهی شده یا
نشده باشند ،و یا برای مکانیابی اطالعات جدید تالش مینمایند.
به مجموعه تالشهایی چون جست و جو و مرور که با هدف رفع یک نیاز اطالعاتی انجام می-
شوند ،یافتن رفته میشود که فعالیتهای دوبارهیابی را نیز در برمی ریرند (زوارقی و صفایی.)1391 ،
اطالعات مورد جستجو میتوانند شخصی و یا عمومی باشند .همانطور که جونز ( )2007متذکر میشود،
تنوع زیادی در فعالیتهای یافتن وجود دارد از جمله یافتن یا دوبارهیابی اطالعات عمومی ،کشف اطالعات
شخصی (در حالتی که کاربر نمیداند دارای اطالعات است) و دوبارهیابی اطالعات شخصی که در فضای
شخصی اطالعات است .به عبارت دیگر دوبارهیابی از این جهت که کاربر قبالً اطالعاتی را که به دنبال آن
بوده تجربه کرده ،متفاوت از یافتن است .همچنین دوبارهیابی در یک انباره شخصی از اطالعات از دوباره-
یابی از یک انباره عمومی چون وب متفاوت است.
به طور کلی وظیفه اصلی مدیریت اطالعات شخصی ،نوع دوم فعالیت یافتن (دوبارهیابی) در نظر
ررفته شده که مستلزم چهار رام است )1 :یادآوری جهت توجه (عموماً از طریق نیاز اطالعاتی بر انگیخته
می شود) )2 ،یادآوری فرا -اطالعات 1برای محدود کردن پویش بعدی )3 ،به رسمیت شناختن فقره
اطالعاتی هنگام مواجه شدن با آن و  )4تکرار فعالیت تا اینکه نیاز اطالعاتی برطرف رردد .بنا بر این
فعالیت یافتن به طور مفهومی میتواند به عنوان فعالیتی عمل کند که مستلزم تأثیر متقابل حافظه ،فراخوانی و
شناخت است .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،فعالیتهای یافتن وابسته به نوع اطالعات و نیز

______________________________________________________
66. Meta-Information
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منابعی است که این اطالعات در آنها ذخیره شدهاند.
دومین فعالیت کلیدی مدیریت اطالعات شخصی نگهداری است که در آن افراد درباره حفظ
اطالعاتی تصمیمریری میکنند که ممکن است از روی قصد یا بهطور تصادفی با آن مواجه شده باشند.
برای مثال ،یک کاربر میتواند در حال تورق یک صفحه وب تصمیم بگیرد که اطالعات موجود مربوط به
رفع نیاز اطالعاتی در آینده است ،بنابراین آن را ذخیره میکند .همچنین فعالیتهای نگهداری میتوانند
زمانی آغاز شوند که در کار کاربر وقفهای ایجاد شود و نیاز به ذخیره وضعیت فعلی وجود داشته باشد به
طوری که کاربر بعدها پس از وقفهای در زمان ،کار خود را از سر خواهد ررفت.
سومین و آخرین فعالیت اصلی مدیریت اطالعات شخصی ،فعالیت فرا-سطح است ،که در آن یک
کاربر فعاالنه تالش میکند ،نگاشت بین نیاز اطالعاتی و فقرههای اطالعاتی را برقرار کند به طوریکه
جستجو و بازیابی آتی سادهتر شود .در این جا است که کاربر دربارهی راهبرد سازمانی مناسب برای
اطالعات از قبیل سلسلهمراتب پوشهها ،انباشتهها ،یا نمایهها تصمیم میریرد (جونز .)2007 ،بنابراین
سازماندهی با تمرکز بر کل مجموعه اطالعات ،اولین فعالیت فرا-سطحی است که در ارتباط با مدیریت
اطالعات شخصی انجام می شود .وی همچنین مشخص میکند که دومین فعالیت فرا-سطحی ،تعیین
ابزارهای الکترونیکی یا غیرالکترونیکی مورد استفاده برای پشتیبانی از سازماندهی اطالعات است.
با توجه به اینکه مطالعه در یک موضوع خاص پی بردن به اصول اساسی رویکردهای موجود به
مدیریت اطالعات شخصی را نیز مشکل میسازد ،در پاسخ به این مشکل ،سعی بر این است تا یک دیدراه
واحد و یکپارچه به مدیریت اطالعات شخصی بر اساس فعالیتهای ارائه شده در مدل قلمرو مدیریت
اطالعات شخصی ارائه رردد .ذکر این نکته ضروری است که افزایش رو به رشد اندازهی فضای شخصی
اطالعات دانشجویان در انجام پژوهشها و تکالیفشان ،چالشهای جدی را در جهت حفظ اطالعات در
برابر مسائلی از قبیل ویروسها ،از دست دادن اطالعات ،دزدیده شدن فایلها ،حفظ حریم خصوصی و...
در این فضا را مطرح میکند لذا ،اررچه امنیت اطالعات در مدل نیامده اما پژوهشگر حاضر تلویحاً چنین
برداشت میکند که میتوان آن را به عنوان یک فعالیت مجزا در قلمرو مدیریت اطالعات شخصی مورد
بررسی قرار داد.

اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش تعیین میزان کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت

تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل
قلمرو مدیریت اطالعات شخصی (یافت و دوبارهیابی ،نگهداری و فرا-سط) است.
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سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:
کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعات
شخصی چگونه است؟
سؤالهای ویژه پژوهش حاضر عبارتند از:
 .1کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیت «یافتن» در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل قلمرو
مدیریت اطالعات شخصی چگونه است؟
 .2کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیت «دوبارهیابی» در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل
قلمرو مدیریت اطالعات شخصی چگونه است؟
 .3کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیت «نگهداری» در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل قلمرو
مدیریت اطالعات شخصی چگونه است؟
 .3کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیت «فرا-سطح» در تدوین پایاننامهها بر اساس مدل قلمرو
مدیریت اطالعات شخصی چگونه است؟
 .5کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیت «امنیت» در تدوین پایاننامهها چگونه است؟
 .6آیا از لحاظ جنسیت ،مقطع و رشتهی تحصیلی ،سن ،وضعیت شغلی و برنامه مورد استفاده تفاوت
معناداری در مدیریت اطالعات شخصی میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر فعالیتهای یافتن ،دوبارهیابی ،نگهداری ،فرا-سطح و امنیت
وجود دارد؟
روش و ابزار پژوهش
روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است .از آنجایی که مدیریت اطالعات
شخصی باید در موقعیتهای واقعی مدیریت اطالعات مطالعه شود ،جامعه آماری پژوهش حاضر همه
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دانشجویان ورودی سال 1391تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهیدچمران بودهاند .تعداد دانشجویان  150نفر بوده که همهی آنها به صورت سرشماری انتخاب
رردیدند .در این پژوهش  150عدد پرسشنامه توزیع رردید که پس از عودت ،تعدادی از آنها به دلیل
پاسخهای ناکافی از پژوهش کنار رذاشته شدند .همچنین تعدادی از آنها باز رردانده نشدند و نهایتاً از
میان آنها 110عدد پرسشنامه مورد بررسی قرار ررفت .ابزار رردآوری دادهها ،پرسشنامهای محقق ساخته
بود .برای سنجش پاسخ سؤاالت ،طیف شش رزینهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،تا حدی ،کم ،خیلیکم،
اصالً) بهکار ررفته شد .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی از نوع مختصصان که شامل سه نفر از
اساتید رروه علم اطالعات و دانششناسی و چهار نفر از دانشجویان دکتری این رشته بودند ،تأیید رردید و
پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ( 0/96یافتن اطالعات  ،0/89دوبارهیابی اطالعات  ،0/78نگه-
داری اطالعات  ،0/89فرا-سطح  0/88و امنیت اطالعات  )0/78بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مقدار آماره  tتک
رروهی و  tمستقل برای مقایسه رروهها بر اساس جنسیت ،مقطع تحصیلی ،اشتغال و برنامه مورد استفاده و
تحلیل واریانس تک متغیری به منظور مقایسهی رروهها بر اساس رشته تحصیلی و سن) در سطح =0/05
استفاده رردید.
یافتههای پژوهش
الف -یافتههای مربوط به ویژریهای جمعیت شناختی شرکتکنندران در پژوهش

نتایج حاتل از تجایه و تحليل اطالعات جمعيت شناختی در قالب جیدول  ،1بیهطیور
خالته آورده شده است:
فراوانی

ویژگیها
جنسیت

زن

40

مقطع تحصیلی

مرد
کارشناسی ارشد

70
94

دکتری
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

16
17
18

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
دکترای تخصصی روانشناسی عمومی
دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت

9
10
9
9
10
3
4
2

رشته تحصیلی

جمع
کل
110

36/4

110

63/6
58/1

110

درصد

41/9
15/5
16/4

جمع
درصد
%100

%100
%100

8/2
9/1
8/2
8/2
9/1
2/7
3/6
1/8
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سن

برنامه مورد استفاده

دکترای تخصصی علم اطالعات و دانششناسی

5

4/5

دکترای تخصصی مشاوره
کمتر از  25سال
 25تا  30سال
 31سال به باال
شاغل
غیرشاغل
ویندوز اکس پی
ویندوز سون
سایر موارد

2
30
45
35
42
68
30
77
3

1/8
27/3
40/9
31/8
38/2
61/8
27/3
70
2/7

110

110
110

جدول  .1توزی ویژگیهای دانشجویان مورد مطالعه به تفکيک جنسيت ،مقط تحصيلی ،رشته
تحصيلی ،شغل ،س و برنامه مورد استفاده

همانگونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،قریب دو سوم افراد پژوهش
حاضر مرد و مابقی زن هستند که از ای تعداد  58درتد دانشجوی کارشناسی ارشد و 42
درتد دانشجوی دکتری هستند .نتایج نشان میدهد که سه چهارم دانشجویان زیر سی سال
داشته و از نظر وضعيت اشتغال حدود دو سوم غيرشاغل هستند .ه چني بيش از سه چهارم
آنها از برنامه ویندوز سون استفاده میکنند.
ب -یافتههای مربوط به سؤالهای پژوهش
پس از بررسی وضعيت جمعيت شناختی نمونه آماری مورد مطالعیه ،در ایی قسیمت
ميانگي و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصیی دانشیجویان میورد بررسیی بیه
ترتيب در چهار فعاليت «یافت اطالعات ،دوبارهیابی اطالعات ،نگهداری اطالعات و فیرا-سیط)»
گاارش شده است.
جدول  ،2وضعيت پاسخهای افراد به ای فعاليت را نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پاسخهای دانشجویان مورد مطالعه به سؤالهای مرتبط با
فعالیتهای یافتن اطالعات ،دوبارهیابی اطالعات ،نگهداری اطالعات و فرا-سطح مدیریت اطالعات شخصی
متغیرها
یافتن اطالعات
دوبارهیابی اطالعات
نگهداری اطالعات
فرا-سطح

میانگین
3/01
2/10
3/01
2/91

انحراف
استاندارد
0/74
1/08
0/82
0/77

نتایج مقدار آماره  tتک گروهی برای مقایسه ميانگي کاربست میدیریت اطالعیات شخصیی
دانشجویان از نظر فعاليت یافت اطالعات در جدول  3آمده است.
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت یافتن اطالعات
سطح
در
انحرا
مقدار
میانگی
شاخص آماری
معنی داری
جه
ف
تعداد ماده
آماره t
ن
متغیر
آزادی
استاندارد
/17
0/001
109
0/74
3/01
22
یافتن اطالعات
733

میانگین
فرض شده
2/5

بر اساس جدول  3مشاهده میشود که ميانگي و انحراف استاندارد کاربست مدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان از نظر فعاليت یافت اطالعات به ترتيب  3/01و  0/74میباشد که
از مقدار متوسط فرض شده ( =2/5ميانگي فرض شیده بیيشتیر اسیت .بنیابرای تفیاوت بیي
ميانگي محاسبه شده و ميانگي فرضی در سط) آماری  p>0/05معنادار است (. t=733/17
در جییدول  4ميییانگي و انحییراف اسییتاندارد کاربسییت مییدیریت اطالعییات شخصییی
دانشجویان از نظر فعاليت دوبارهیابی اطالعات آمده است.

متغیر

جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت دوبارهیابی اطالعات
سطح
در
انحرا
مقدار
میان
تعداد
شاخص آماری
معنی داری
جه
ف
آماره t
گین
ماده
آزادی
استاندارد

دوبارهیابی اطالعات

8

2/10

1/08

130

109

میانگین
فرض شده
2/5

0/001

همانطور که در جدول  4مشاهده میشیود ميیانگي و انحیراف اسیتاندارد کاربسیت
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان از نظر فعاليت دوبیارهییابی اطالعیات بیه ترتيیب  2/10و
 1/08میباشد که ک تر از مقدار متوسط فرض شده ( =2/5ميانگي فرض شده اسیت .بنیابرای
تفاوت بي ميانگي محاسبه شده و ميانگي فرضیی در سیط) آمیاری  p>0/05معنیادار اسیت
(. t=130
در جییدول  5ميییانگي و انحییراف اسییتاندارد کاربسییت مییدیریت اطالعییات شخصییی
دانشجویان بر حسب فعاليت نگهداری اطالعات آمده است.

متغیر

جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت نگهداری اطالعات
سااااطح
در
انحاارا
مقدار
میااان
تعداد
شاخص آماری
جااااه معنی داری
ف
آماره t
گین
ماده
آزادی
استاندارد

نگهداری اطالعات

23

3/01

0/817

698/83

109

میااانگین
فرض شده
2/5

0/001

همانطور که در جدول  5مشاهده میشیود ميیانگي و انحیراف اسیتاندارد کاربسیت
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان از نظر فعاليت نگهداری به ترتيب  3/01و  0/817میباشد
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که بيشتر از مقدار متوسط فرض شده ( =2/5ميانگي فرض شده مییباشید .بنیابرای تفیاوت
بییي ميییانگي محاسییبه شییده و ميییانگي فرضییی در سییط) آمییاری  p>0/05معنیییدار اسییت
(. t=698/83
در جییدول  6ميییانگي و انحییراف اسییتاندارد کاربسییت مییدیریت اطالعییات شخصییی
دانشجویان از نظر راهبردهای نگهداری اطالعات توسط آنها (از قبيل اباارها و نرمافاارها ،شکل
و محل نگهداری آمده است.
جدول  .6میانگین و انحراف استاندارد کاربست راهبردهای انجام شده توسط دانشجویان مورد مطالعه برای

نگهداری اطالعات؛ ابزارها و نرمافزارها ،شکل و محل نگهداری اطالعات
شاخص آماری

متغیر

ت
عااداد
ماده
9

ابزارها و نرمافزارها
نگهداری اطالعات به شکل دیجیتالی

0

1

نگه داری اطالعات به شکل چاپی

1

مکان نگاهداری اطالعاات در رایاناه
رومیزی (لپتاپ)
مکان نگاهداری اطالعاات در رایاناه
محل کار
مکان نگاهداری اطالعاات در رایاناه
خانه

میانگین

انحاارا

ف
استاندارد

مقااادار
آماره t

در
جااااه
آزادی

سااااطح
معنی داری

2/82

0/85

-76/00

109

0/0001

2/5

3/17

1/09

-65/53

109

0/0001

2/5

3/31

1/43

16/94

109

0/0001

2/5

1

3/96

1/68

18/48

109

0/0001

2/5

1

1/74

1/29

6/053

109

0/0001

2/5

1

3/20

1/80

12/85

109

0/0001

2/5

همانطور که در جدول  6مشاهده مییشیود ميیانگي و انحیراف اسیتاندارد کاربسیت
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان بر حسب اباارها و نرمافاارهای نگهداری به ترتيب  2/82و
 ،0/85نگهداری اطالعات به شکل دیجيتالی  3/17و  ،1/09نگهداری اطالعات بیه شیکل چیاپی
 3/31و  ،1/43مکان نگهداری اطالعات در رایانه روميای (لپتاپ  3/96و  1/68و مکیان نگیه-
داری اطالعات در رایانه خانه  3/20و  1/80است که بيشتر از مقدار متوسط فرض شده (=2/5
ميانگي فرض شده میباشد .بنابرای تفاوت بي ميانگي محاسبه شیده و ميیانگي فرضیی در
سیییط) آمیییاری  p>0/05معنیییادار اسیییت (t= -76/00؛  t=18/48 ،t=16/94 ،t= -65/53و
 . t=12/85اما ،ميانگي و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصیی دانشیجویان بیر
حسب مکان نگهداری اطالعات در رایانه محل کار  1/74و  1/29است که ک تر از مقدار متوسط
فرض شده ( =2/5ميانگي فرض شده میباشد .بنابرای تفاوت بي ميیانگي محاسیبه شیده و
ميانگي فرضی در سط) آماری  p>0/05معنیدار است (. t=6/53
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در جییدول  7ميییانگي و انحییراف اسییتاندارد کاربسییت مییدیریت اطالعییات شخصییی
دانشجویان از نظر فعاليت فرا-سط) آمده است.

متغیر
فرا-سطح

جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت فرا-سطح
سااطح معناای
درجاااه
انحااااراف
تعااداد
شاخص آماری
مقدار آماره t
میانگین
داری
آزادی
استاندارد
ماده
18

2/91

0/768

574/54

109

0/001

میانگین فرض
شده
2 /5

بر اساس جدول  7ميانگي و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی بیر
حسب فعاليت فرا-سط) به ترتيب  2/91و  0/768میباشد که از مقدار متوسط فرض شده (2/5
= ميانگي فرض شده بيشتر است .بنابرای تفیاوت بیي ميیانگي محاسیبه شیده و ميیانگي
فرضی در سط) آماری  p>0/05معنادار است (. t=574/54
در جدول  8ميانگي و انحراف استاندارد کاربسیت اقیدامات انجیام شیده (شیيوههیای
سازماندهی و استفاده از نرمافاارها برای سیازماندهی اطالعیات توسیط دانشیجویان جهیت بیه
کارگيری مدیریت اطالعات شخصی از نظر فعاليت فرا-سط) آمده است.
جدول  .8میانگین و انحراف استاندارد کاربست اقدامات انجام شده توسط دانشجویان مورد مطالعه برای
سازماندهی و استفاده از نرمافزارهای سازماندهی اطالعات جهت به کارگیری مدیریت اطالعات شخصی از نظر
فعالیت فرا-سطح
سااااطح
در
انحاارا
ت
مقااادار
میااان
شاخص آماری
جااااه معنی داری
ف
عااداد
آماره t
گین
متغیر
آزادی
استاندارد
ماده
147/44
/775
/09
1
0/001
109
راهبردهای سازماندهی اطالعات
0
3
4
20/584
466
0/001
109
1/29
4
نرمافزارهای سازماندهی اطالعات
1/

میااانگین
فرض شده
2/5
2/5

در جدول باال مشاهده میشود کیه ميیانگي و انحیراف اسیتاندارد کاربسیت میدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان بیر حسیب راهبردهیای سیازماندهی اطالعیات بیه ترتيیب  3/09و
 0/775میباشد که از مقدار متوسط فرض شده ( = 2/5ميیانگي فیرض شیده بیيشتیر اسیت.
بنابرای تفاوت بي ميانگي محاسبه شده و ميانگي فرضی در سط) آمیاری  p>0/05معنیادار
است ( . t= -147/44ه چني ميانگي و انحراف استاندارد نمرههای مدیریت اطالعات شخصی
دانشجویان بر حسب نرمافاارهای مورد استفاده برای سازماندهی اطالعیات بیه ترتيیب  1/466و
 1/29میباشد که از مقدار متوسط فرض شده ( = 2/5ميانگي فرض شده ک تر است .بنیابرای
تفاوت بي ميانگي محاسبه شده و ميانگي فرضی در سیط) آمیاری  p>0/05معنیا دار اسیت
(. t= -20/584
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جدول  9نتایج مقدار آماره  tگروههای مستقل برای مقایسهه میهانگینههای فعالیهتههای میدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان بر حسب جنسيت را نشان میدهد.
دول  .9مقایس میانگی های فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب نسیت
جنسیت

متغیرها
یافتن اطالعات
دوبارهیابی اطالعات
نگهداری اطالعات
فرا-سطح

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

تعداد
40
70
40
70
40
70
40

مرد

7
0

میانگین
3/07
2/89
2/13
2/06
3/11
2/83
3/01
/73
2

انحاااراف
استاندارد
0/704
0/804
1/11
1/03
0/764
0/883
0/718
/828
0

مقدار
آماره
t

درجااه
آزادی

ساااطح
معناااای
داری

1/20

108

0/231

0/33

108

0/744

1/77

108

0/079

1/82

108

0/071

همانرونه که در جدول  9مشاهده میشود در به کارریری فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی
توسط دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد (به ترتیب  t=1/20و t=0/33 ،p=0/231و
 t=1/77 ،p=0/744و  p=0/079و  t=1/82و .)p=0/071
جدول  10نتایج مقدار آماره  tرروههای مستقل برای مقایسه میانگینهای فعالیتهای مدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی را نشان میدهد.
دول  .10مقایس میانگی های فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب مقطع
تحصیلی
متغیرها

یافتن اطالعات

دوبارهیابی اطالعات

نگهداری اطالعات
فرا-سطح
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مقطع تحصیلی
کارشناسی
ارشد
دکتری
کارشناسی
ارشد
دکتری
کارشناسی
ارشد
دکتری
کارشناسی
ارشد

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

94

2/99

0/752

16

3/09

0/707

94

2/15

1/09

16

2/85

1

94

2/97

0/850

16

3/20

0/569

94

2/88

0/801

مقدار
آماره t
0/464

1

1/03
0/917

درجه
آزادی
108

108

108
108

سطح
معنی
داری
0/644

0/318

0/303
0/361
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1

دکتری

/07
3

6

/526
0

بر اساس جدول  10در به کارریری فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان بر
حسب مقطع تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد (به ترتیب  t=0/464و  t=1 ،p=0/644و
 t=1/03 ،p=0/318و  t=0/917 ،p=0/303و .)p=0/361
جدول  11نتایج مقدار آماره  tرروههای مستقل برای مقایسه میانگینهای فعالیتهای مدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان بر حسب وضعیت اشتغال را نشان میدهد.
دول  .11مقایس میانگی های فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب وضعیت
اشتغال
اشتغال

متغیرها
یافتن اطالعات
دوبارهیابی اطالعات
نگهداری اطالعات
فرا-سطح

شاغل
غیرشاغل
شاغل
غیرشاغل
شاغل
غیرشاغل
شاغل
غیرشاغل

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

42
68
42
68
42
68
42

3/1
2/95
2/28
1/99
3/15
2/92
3/02
/84
2

0/729
0/751
1/079
1/074
0/861
0/782
0/804
/742
0

6
8

آماره t

سطح
معنی
داری

درجه
آزادی

1/06

108

0/290

1/352

108

0/179

1/469

108

0/145

1/125

108

0/211

همانرونه که در جدول  11مشاهده میشود در به کارریری فعالیتههای مدیریت اطالعات شخصی
توسط دانشجویان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری وجود ندارد (بهه ترتیهب  t=1/06و  t=1/352 ،p=0/290و
 t=1/469 ،p=0/179و  t=1/125 ،p=0/145و .)p=0/211

جدول  12نتایج تحليیل وارییانس تیکمتغيیری (آنیووا کاربسیت فعاليیتهیای میدیریت
اطالعات شخصی دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شیهيد
چمران بر حسب رشته تحصيلی را نشان میدهد.
جدول  .12نتایج تحلیل واریانس تك متغیری (آنووا) کاربست فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی
دانشجویان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
متغیرها

یافتن اطالعات
دوبارهیابی اطالعات
نگهداری اطالعات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

60/28

109

0/511

127/24
72/88

109
109

1/161
0/623

F
/75
1
1/05
/66
1

سطح
معنیداری
0/067
0/411
0/088
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فرا-سطح

109

64/36

0/555

0/114

/56
1

همانگونه که در جدول  12مشاهده میشیود ،نتیایج تحليیل وارییانس تیک متغيیری
(آنووا نشان میدهید کیه در بیه کیارگيری فعاليیتهیای میدیریت اطالعیات شخصیی توسیط
دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران از نظر
رشته تحصيلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  13نتایج تحليیل وارییانس تیکمتغيیری (آنیووا کاربسیت میدیریت اطالعیات
شخصی دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشیکده علیوم تربيتیی و روانشناسیی دانشیگاه شیهيد
چمران بر حسب س را نشان میدهد.
.

بر اساس جدول  14مقایسه میانگین نمرهها بها اسهتفاده از روش پهیریهری شهفه نشهان داد کهه تنهها
تفاوت بین دانشجویان  25تا  30سال و  31سال و باالتر از آن با دانشجویان زیهر  25سهال معنهادار اسهت ،بهه

طوریکه به کارریری فعالیتهای یافت اطالعات ،نگهداری اطالعات و فرا-سط) مدیریت اطالعات
شخصی در دانشجویان  25تا  30و  31و باالتر ،بیشتر از دانشجویان زیر  25سال اسهت .امها ،سهایر مقایسهه
های زوجی معنی دار نیستند.

جدول  15نتایج تحليل واریانس تکمتغيری (آنووا بیر روی نمیرههیای فعاليیتهیای
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشکده علیوم تربيتیی و روانشناسیی
دانشگاه شهيد چمران بر حسب برنامه مورد استفاده را نشان میدهد.
جدول  .15نتایج تحلیل واریانس تك متغیری (آنووا) کاربست فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی
دانشجویان مورد مطالعه بر حسب برنامه مورد استفاده
متغیرها

مجماااااوع
مجذورات

درجه آزادی

میاااااانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

یافتن اطالعات
دوبارهیابی اطالعات
نگهداری اطالعات

60/28
127/24
72/88

109
109
109

0/543
1/178
0/674

2/021
0/506
0/606

0/138
0/604
0/547

فرا-سطح

64/36

109

0/595

0/581

0/561

همانگونه که در جدول  15مشاهده میشیود ،نتیایج تحليیل وارییانس تیک متغيیری
(آنووا نشان میدهد که بي دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسیی

154

_____________

کاربست مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دانشگاه شهيد چمران در به کارگيری فعاليتهای مدیریت اطالعات شخصی بیر حسیب برنامیه
مورد استفاده تفاوت معناداری وجود ندارد.
در جدول  16ميیانگي و انحیراف اسیتاندارد نمیرههیای میدیریت اطالعیات شخصیی
دانشجویان مورد مطالعه از نظر فعاليت امنيت اطالعات آمده است.
جدول  .16میانگین و انحراف استاندارد کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت امنیت اطالعات
سااطح معناای
درجاااه
انحااااراف
شاخص آماری تعااااداد
مقدار آماره t
میانگین
داری
آزادی
استاندارد
ماده

متغیر

8

امنیت اطالعات

1/057

3/17

-47/88

0/0001

109

میانگین فرض
شده
2/5

همانطور که در جدول فو مشاهده میشود ميانگي و انحیراف اسیتاندارد کاربسیت
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان از نظر فعاليت امنيت اطالعات بیه ترتيیب  3/17و 1/057
میباشد که بيشتر از مقدار متوسط ( =2/5ميانگي فیرض شیده اسیت .بنیابرای تفیاوت بیي
ميانگي محاسبه شده و ميانگي فرضی در سط) آماری  p>0/05معنادار است (. t=3/17
جدول  17نتایج مقدار آماره  tگروههیای مسهتقل بهرای مقایسهه میهانگینههای امنیهت اطالعهات
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان بر حسب جنسيت ،مقطع تحصیلی و اشتغال را نشان میدهد.
دول  .17مقایس میانگی ها و انحراف معیار کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان مورد مطالعه از نظر
فعالیت امنیت اطالعات بر حسب جنسیت ،مقطع تحصیلی و وضعیت اشتغال
متغیرها
زن

جنسیت

مرد

مقطع تحصیلی

وضعیت اشتغال

کارشناساااای
ارشد
دکتری
شاغل
غیرشاغل

تعداد

میانگین

انحاااراف
استاندارد

آماره t

درجااه
آزادی

ساااطح
معنااای
داری

70
40

3/28
2/97

0/987
1/162

1/642

108

0/147

94

3/185

1/048

0/320

108

0/750

16
42

3/093
3/287
/10
3

1/141
0/961

6
8

1/113

0/901

108

0/370

مطابق جدول  17بین میانگینهای فعالیت امنیت اطالعات مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان
از نظر جنسیت ،مقطع تحصیلی و اشتغال تفاوت معناداری وجود ندارد (به ترتیب  t=1/642و ،p=0/147
 t=0/320و  t=0/901 ،p=0/750و .)p=0/370
جدول  18نتایج تحلیل واریانس تکمتغیری (آنووا) کاربست مدیریت اطالعات شخصی از نظر
فعالیت امنیت اطالعات دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی ،سن و برنامه مورد استفاده را نشان میدهد.
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جدول  .18نتایج تحلیل واریانس تك متغیری (آنووا) کاربست مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان
مورد مطالعه از نظر فعالیت امنیت اطالعات
مجمااوع
مجذورات

متغیرها

میانگین
مجذورات

درجه آزادی

121/90

12

1/097

سن

121/90

2

1/045

برنامه مورد استفاده

121/90

2

1/127

رشته تحصیلی

F

سطح
معنیداری

179

0/309

1/
/82

0/01

4
/586

0/558

0

همانگونه که در جدول  18مشاهده میشود ،نتایج تحليیل وارییانس تیک متغيیری
(آنووا نشان میدهد که در به کارگيری فعاليت امنيیت اطالعیات شخصیی توسیط دانشیجویان
تحصيالت تکميلی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران بیر حسیب رشیته
تحصيلی و برنامه مورد استفاده تفاوت معناداری وجود ندارد .اما ،از نظر سن مشاهده میرردد.
س

برای بررسی دقيقتر و مقایسه زوجی بي
استفاده شد که نتایج آن در جدول  19آمده است.

دانشجویان از آزمون تعقيبی شفه

دول  .19نتایج مون پی یری ش مربوط ب ت اوت میانگی کاربست مدیریت اطالعات شخصی ا نظر
ا یت امنیت اطالعات در دانشجویان با سنی مختلف
تعداد

گروه

امنیت اطالعات

میااان

2

گین

کمتر از  25سال

30

 25تا  30سال

45

 31سال به باال

35

/72
2

3

/10
0

*/75
0

/18
3

4
/42
-0

*/75
0

/32
0

/04
3

/32
-0

* تفاوت میانگینها در سطح  p>0/05معنیدار است.

بر اساس جدول  19مقایسه میانگین کاربست با استفاده از روش پیریری شفه نشان داد که تنهها
تفاوت بین دانشجویان  25تا  30سال و  30سال و باالتر با دانشجویان زیر  25سال معنهادار اسهت .بهه عبهارت
دیگر به کارریری فعاليت امنيت اطالعات مدیریت اطالعات شخصی در دانشجویان  25تها  30سهال و
 30سال و باالتر ،بیشتر از دانشجویان زیر  25سال است .اما ،سایر مقایسههای زوجی معنادار نیستند.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای جیداول  6 ،5 ،4 ،3و  7در ایی پیژوهش نشیان داد کهه کاربسیت میدیریت
اطالعات شخصی توسط دانشجویان در تدوی پایاننامه بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعیات
شخصی به ترتيب در فعاليتهای «یافت اطالعات ،نگهداری اطالعات و فرا-سط)» بيش از حید
متوسط است اما از نظر به کارگيری فعاليت دوبارهیابی اطالعات پیایي تیر از حید متوسیط قیرار
دارد.
الزم به توضي) است که با بررسی پيشينه پژوهش در خارج و در ایران مشخص گردید
که در هر یک از تحقيقات انجام شیده فقیط بیه بررسیی فعاليیت خاتیی از میدیریت اطالعیات
شخصی پرداخته شده و برای اولي بار در ای پژوهش است که فعاليتهای ای حوزه بر اسیاس
یک مدل مشخص و مورد بررسی قرار گرفتهاند .در مطالعه مشابهای باری ( 1995چهار فعاليت
فرعی (فراه آوری ،طبقهبندی ،حفال مجموعه و بازیابی فقرهها را شناسیایی نمیود .هی چنیي
پيکاس ( 2007فنون و راهبردهای مورد استفاده مهندسیي را در چهیار گیروه (سیازماندهی و
بازیابی ،جنبهها و اقالم سازماندهی نشده ،نگهداری و حفال اطالعات و استفاده از نیرمافاارهیا و
کاپرا ( 2009چگونگی مدیریت اطالعات شخصی و انتقال فایل در ميان اباارهای الکترونيکی را
بررسی نمودند .در ایران نيا عبدالهی فعاليت نگهداری را مورد بررسی قرار داد.
نتایج مطالعات اوال ( ،)2005بردمن و سسی ( ،)2004بروس ( )2004و تیوان ( )2004در رابطه با
مشکالت دوبارهیابی مؤید نتایج این تحقیق است .مشکالتی که دانشجویان در فعالیت دوبارهیابی با آنها
مواجه می شوند میتواند دالیلی همچون اضافه بار اطالعاتی (که در پژوهش ویتاکر و سیدنر در  1996به
آنها اشاره شده است) ،مشکالت حافظه در به خاطر سپاری و به یادآوری اطالعات ذخیره شده ،و عدم
آشنایی دانشجویان با و فقدان توانایی آنها در استفاده از ابزارها و نرمافزارهای دوبارهیابی اطالعات باشد.
در این پژوهش فعالیت نگهداری اطالعات مشابه با تحقیق عبدالهی ( )1390بر حسب ابزارها و نرم-
افزارهای نگهداری ،شکل نگهداری اطالعات و مکان نگهداری اطالعات مورد بررسی قرار ررفت .همان-
طور که یافتههای جدول  6این تحقیق نشان میدهد به طور کلی میزان به کارریری این فعالیت بر حسب
نرمافزارهای نگهداری ،شکل نگهداری اطالعات و مکان نگهداری باالتر از حد متوسط بوده و تنها میزان
استفاده آنها از رایانه محل کار کمتر از حد متوسط است .نتایج به دست آمده از بررسی این فعالیت با نتایج
عبدالهی همسو است.
در پژوهش حاضر ،فعالیت فرا-سطح بر اساس راهبردها و نرمافزارهای سازماندهی اطالعات ،مورد
مطالعه قرار ررفت .نتایج جداول  7و  8این پژوهش نشان میدهد که میزان به کارریری فعالیت فرا-سطح و
به طور اخص راهبردهای سازماندهی اطالعات باالتر از حد متوسط است که مؤید استفاده از راهبرد پوشهها
(فایل مدارک) است .اما میزان استفاده از نرمافزارها کمتر از حد متوسط بوده است که میتواند به دلیل عدم
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آشنایی دانشجویان با و فقدان توانایی آنها در استفاده از نرمافزارهای سازماندهی اطالعات باشد.
سازماندهی اطالعات در تحقیقاتی از جمله ملون ( ،)1983لنسدیل ( ،)1988ایندرتمو و واسیلوا (،)2008
ویتاکر و هرشبرگ ( ،)2001ناردی ( )1994و هندرسون ( )2009مورد بررسی قرار ررفته است.
از یافتههای دیگر این تحقیق که در جداول  12 ،11 ،10 ،9و  15قابل مشاهده است ،عدم وجود
تفاوت معنادار در به کارریری فعالیتهای مدیریت اطالعات شخصی توسط دانشجویان تحصیالت
تکمیلی بر حسب جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،وضعیت اشتغال و برنامه مورد استفاده است .در
حالیکه آموزنده ( )1391معتقد بود که دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد از توانایی
باالتری در مدیریت اطالعات شخصی برخوردارند.
از یافتههای قابل تأمل این تحقیق بر اساس جدول  13عدم وجود تفاوت معنادار در به کارریری
مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان از نظر فعالیت دوبارهیابی اطالعات بر حسب سن است امّا جونز
( )2005معتقد بود هر چه سن باالتر میرود حافظه افراد میزان کمتری از اقالم را میتواند نگه دارد و از
توانایی آنها در دوبارهیابی اطالعات کاسته میشود .در این حالت افراد برای رفع مشکل حافظه به میزان
بیشتری مدیریت اطالعات شخصی را به کار میریرند .در تبیین این یافته متفاوت از نتایج جونز میتوان
اظهار داشت با توجه به این که در این پژوهش سه چهارم دانشجویان زیر سی سال داشته و جوان هستند
احتماالً حافظهی آنها از توانایی الزم جهت به یاد آوردن محل اطالعات ذخیره شده برای دسترسی مجدد
برخوردار است .اما با توجه به جدول  4فعالیت دوبارهیابی دانشجویان کمتر از حد متوسط است .در تبیین
این نتیجه می توان رفت در این پژوهش به کارریری فعالیت دوبارهیابی از نظر میزان استفاده از ابزارها و
نرمافزارهای دوبارهیابی اطالعات مورد بررسی قرار ررفت .این احتمال وجود دارد که دانشجویان در سنین
مختلف ،از توانایی الزم برای استفاده از ابزارها و نرمافزارهای موجود جهت دوبارهیابی برخوردار نباشند.
این در حالی است که مطابق یافتههای جدول  14در به کارریری مدیریت اطالعات شخصی از نظر فعالیت-
های یافتن اطالعات ،نگهداری اطالعات و فرا-سطح مدیریت اطالعات شخصی بر حسب سن تفاوت معنا-
داری مشاهده رردیده است .به عبارت دیگر با افزایش سن دانشجویان به کارریری فعالیتهای یافتن
اطالعات ،نگهداری اطالعات و فرا-سطح مدیریت اطالعات شخصی بیشتر میشود.
فعالیتهای مبتنی بر مدیریت اطالعات شخصی ،تصیمریری درباره مسائلی از قبیل حریم
خصوصی و امنیت اطالعات در فضای شخصی اطالعات را نیز در برمیریرد (زوارقی و صفایی.)1391 ،
جونز ( )2008با تأکید بر اینکه ذخیره اطالعات به صورت دیجیتالی از نظر ظرفیت ،روند افزایشی و از نظر
هزینه ،روند کاهشی را طی میکند؛ ابزارهای به کار رفته برای ضبط دیجیتالی ،محدودیت مکانی ندارند؛ با
پشتیبانی از ابزارهای جست و جوی مبتنی بر رایانه ،حجم انبوهی از اطالعات دیجیتال را می توان جست و
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جو کرد و در عصر دیجیتال افراد همیشه به دنبال نفوذ بر این حریم خصوصی هستند ،به بیان اهمیت حریم
خصوصی در مدیریت اطالعات شخصی میپردازد .با توجه به مطالب ذکر شده چنین به نظر میرسد که
امنیت و حفظ حریم خصوصی به عنوان یک فعالیت در مدل مورد نظر مورد غفلت قرار ررفته است.
بنابراین پژوهشگر این تحقیق امنیت اطالعات را به عنوان یک فعالیت و حلقه کامل کننده مدل قلمرو
اطالعات شخصی ارائه نموده و در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار داده است.
یافتههای جدول  16نشان میدهد که به کارریری مدیریت اطالعات شخصی از نظر امنیت
اطالعات بیش از حد متوسط است و بر اساس جداول 17و  18در به کارریری این فعالیت مدیریت
اطالعات شخصی این دانشجویان از نظر جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،اشتغال و برنامه مورد
استفاده تفاوت معناداری وجود ندارد .درحالیکه یافتههای جدول  19نشان دهندهی وجود تفاوت معناداری
از نظر سن است .به عبارت دیگر به کارریری فعالیت امنیت اطالعات مدیریت اطالعات شخصی توسط
دانشجویان با افزایش سن افزایش مییابد.
بر اساس مطالب فوقالذکر ،مدل تعدیل یافته قلمرو مدیریت اطالعات شخصی به شکل ذیل ارائه
میرردد.

-

)(PSI

)(PIC

شکل  .3مدل تعدیل یافته قلمرو مدیریت اطالعات شخصی
نتایج تحقیقات پیرامهون مهدیریت اطالعهات شخصهی درک مها را دربهارهی ایهن چگونهه کهاربران
اطالعات شخصی خود را مدیریت میکنند ،توسعه مهیدههد و بهه بهبهود و توسهعهی ابزارهها و نهرمافزاههای
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مدیریت اطالعات شخصی کمک می نماید .در حال حاضهر ،تمرکهز بهر طراحهی ابزارههای بهتهر اسهت ،امها
ابزارها بهبود یافتهاند در حالی که در اعمال ما بهبودی ایجاد نشده است .در حقیقهت ابزارههای بهتهر ممکهن
است موجب عملکرد ضعیف ما شوند زیرا هر چند یافتن اطالعات را آسانتر میکنند اما توجهای به اینکهه
ممکن است افرد اطالعات را بد سازماندهی کنند ،ندارند و طراحان ایهن ابزارهها بهر ایهن تصهور هسهتند کهه
نسخه پشتیبان فایلهای افرد ،در یک مکانی از آن اطالعات محافظت مهیکنهد .بنهابراین ،علهیرغهم همههی
تالشهایی که کاربران برای مدیریت مجموعههای شخصی اطالعات انجام میدهند ،مشکالتی از جمله)1 :
اضافه بار اطالعاتی )2 ،غیرمجتمع بودن اطالعات )3 ،سازماندهی و برچسهبرهذاری و  )4ماهیهت شخصهی
اطالعات وجود دارند که از مدیریت اطالعات شخصی آسان جلوریری مینمایند .در ایهن تحقیهق پهیش از
این به مشکالت اول و دوم اشاره رردید .در بیان مشکل سوم میتوان رفت نظهام پوشهههها (الکترونیکهی یها
غیره) ذاتاً مشکلساز هستند زیرا هر سند فقط میتواند در یک طبقه قرار ریرد .مغز انسهان بهه طهور کلهی در
طبقهبندی سلسلهمراتبی کار نمهیکنهد (بهوش .)1945 ،1بهه یهاد آوردن ایهن کهه چگونهه یهک سهند خهاص
سازماندهی شده است ،غالباً متکی بر یک نظام برچسبرذاری خوب است که ماهها یها سهالههای بعهد ،بهه
رسمیت شناخته شده باشد .امکان استفاده از میانبرها یا پیوندهایی به منابع الکترونیک در بیش از یک طبقهه
وجود دارد ،اما اکثریت کاربران از مزیت این رزینش برخوردار نمیشوند.
در توضیح مشکل چهارم باید به این نکته اشاره نمود که یک سهند یکسهان توسهط چنهدین کهاربر
میتواند به روشهای مختلفی طبقهبندی شود .اطالعات در پیوند بها دانهش و تجربیهات رذشهته و تجربیهاتی
است که در طی زمان تکامل مییابند .همان چیزی که به عنوان بافهت شهناخته مهیشهود .مثهالههایی از ایهن
ویژریها که بر بافت تاثیررذار است ،ویژریهای جمعیتشناختی ،حوزه تخصصی و سبک زندری اسهت.
ایجاد راه حل یکسان جهت برطرف نمودن انتظارات کاربران کار دشواری است .ایهنهها مشهکالتی هسهتند
که همواره وجود داشتهاند و مدیریت اطالعات شخصی را به عنوان چالشی برای آینده ساختهاند.
با توجه به بررسیهای انجام شده ،دانشجویان برای به کارریری مهدیریت اطالعهات شخصهی بایهد
دارای مهارتهای الزم باشند تا با استفاده از آن مهارتها قادر به انجام فعالیتهای یافتن ،دوبارهیابی ،نگهه-
داری و فرا-سطح شوند .جهت آشنایی ،ارتقاء و بهرهریری دانشجویان از ابزارها ،نرمابزارها و مههارتههای
مدیریت اطالعات شخصی پیشنهاد میشود کارراهههای مهدیریت اطالعهات شخصهی در دانشهگاههها بهرای
رشتههای مختلف بررزار رردد و یا حتی به صورت واحدهای درسی مجزا یا ترکیبی با مهواد درسهی دیگهر

______________________________________________________
69. Bush
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در برنامه آموزشی برخی از رشتهههای تحصهیلی از جملهه علهم اطالعهات و دانهششناسهی رنجانیهده شهود،
چراکه بهبود در مدیریت اطالعات شخصی به تعبیری بهبود در برنامههای آموزشی سواد اطالعاتی نیز مهی-
باشد.
مدیریت اطالعات شخصی جزء جدایی ناپذیر و اصلی فرآیند یادریری است .نامرذاری یک فایل
جدید ،رروهبندی فایلها ،طبقهبندی آنها تحت یک نام جدید برای پوشه و طبقهبندی فایلهای جدیهد در
فایلهای موجود مستلزم فرآیندهای شناختی سازهررایی 1اسهت .اررچهه مهدیریت اطالعهت شخصهی جهزء
اساسی فرآیند یادریری است ،اما ممکهن اسهت دانشهجویان نیازمنهد مهدیریت اطالعهات شخصهی در بافهت
غیرآموزشی باشند ،زیرا مدیریت اطالعات شخصی مطابق با بافت تغییر مییابد .تأثیر عوامل بیرونهی از قبیهل
وظیفه ،محیط و بافت به عنوان عوامل اصلی اثررذار بر مهدیریت اطالعهات شخصهی مقهدم بهر تفهاوتههای
رروهی و شخصی در نظر ررفته شدهاند .در میان عوامل بیرونی ،بافتی که کاربران اسناد خود را سازماندهی
میکنند ،عامل کلیدی برای ایجاد ،طبقهبندی و بازیابی اسناد است .بنا بر این میتوان پژوهشههای دیگهری
بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطالعات شخصی و یا مدل تعدیل یافته آن در محیطها و بافتهای دیگر اجرا
نمود.
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