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یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریۀ تغییر بنیادین: مطالعه موردی بررسی رفتار اطالع

 شناسی دانشگاه تبریزدانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان

 
 3افشین حمدی پور ،2*یرسول زوارق ،1سمیرا مرادی

 

 22/3/1398تاریخ پذیرش: 20/11/1397تاریخ دریافت: 
 چکیده

رفتار ی و هدف از پژوهش حاضر، بررسی ربران با نظام منابع اطالعاتیابی همان تعامل بین کارفتار اطالع هدف:

 ین است.بر اساس بعد تعامل نظریۀ تغییر بنیاد یمجاز یفضایابی دانشجویان در اطالع

ای است. جامعۀ پژوهش دانشجویان جدیدالورود این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده نظریۀ زمینه: روش

گیری انجام شد برفی فرآیند نمونهشناسی دانشگاه تبریز بودند که با روش گلولهلوم تربیتی و روانکارشناسی دانشکدۀ ع

.ای. دیکیو.افزار مکسها نیز از نرمهای مورد نیاز به اشباع رسید. برای تحلیل دادهنفر داده 21و پس از مصاحبه با 

 استفاده شد.

یابی طبقۀ مفهومی مرتبط به مقولۀ تعامل در فرآیند اطالع 9وری، و انتخابی پس از سه مرحلۀ کدگذاری باز، مح ها:یافته

در بستر فضای مجازی شناسایی شد. این طبقات مفهومی عبارتنداز: میزان استفاده از فضای مجازی در طول روز، انگیزه 

حساسات درونی افراد هنگام های جستجوی اطالعات، تأثیر فضای مجازی بر او هدف استفاده از فضای مجازی، استراتژی

استفاده، تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام یافتن اطالعات، تأثیر محیط بر نحوۀ کسب اطالعات، تأثیر 

خصیصه های فردی بر نحوۀ کسب اطالعات، کارکردهای جالب و جذاب فضای مجازی و نحوۀ ذخیره و استفاده از 

 منابع اطالعاتی.

به هنگام استفاده از  فردکه  تعامل است یمجاز یفضا دریابی یکی از  مراحل فرایند پیچیدۀ رفتار اطالع گیری:نتیجه

صلی ترین عوامل تاثیر از خود بروز می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که ا یاطالعات یها سامانهاطالعات و مواجهه با 

 فرد. گذار در این مرحله عبارتند از محیط و احساسات درونی 

 یفضا دریابی دانشجویان یابی، نظریۀ تغییر بنیادین، رفتار اطالعیابی، بعد تعامل اطالعاطالع فرایند :یکلیدی هاواژه
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 مقدمه

ست از کوششی هدفمندانه برای بدست آوردن اطالعات در جواب به یک نیاز یا پر یابی عبارت ااطالع

 (. 1393، 1)کیس کردن یک شکاف در دانش

های دیجیتالی مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی است. یابی، رسانهامروزه یکی از عوامل اصلی اطالع

اند. البته این تغییرات نیز به شکل خاصی ارائه شدهها همیشه در گذر زمان با تغییراتی روبرو بودند و این رسانه

ویژه شیوۀ جستجو، ذخیره و استفاده را شدیداً تحت تأثیر یابی افراد بهنه تنها زندگی روزمره، بلکه رفتار اطالع

تأثیر  های بازیابی اطالعاتی و تحتیابی همان تعامل بین کاربران با نظاماند. در واقع رفتار اطالعخود قرار داده

(. فهم و تسهیل تعامل با اطالعات در کنار تغییرات 1386محیط و احساسات افراد است )به نقل از داورپناه، 

حاصل شده در جستجوگر انسانی اطالعات و اقالم اطالعاتی نیازمند در نظر داشتن فرآیند تعامل است 

 (. 1393به نقل از نبوی و رسولی،  2008، 2)مارچیونینی

 یها طیمح در ژهیو بهیابی دهد که برخالف جایگاه تعامل در فرآیند اطالعشان میها نبررسی

 اتینظر نیترخاص از یکهای اندکی در این زمینه ارائه شده است. یی، نظریهمجاز یفضا بر یمبتن نوظهور

 یارتباط یفضا وارد یتازگ به که ینوجوانان و جوانان یابی اطالع رفتار نییتب جهت نه،یزم نیا در شده مطرح

 زایال توسط که باشدیم 3نیادیبن رییتغ یۀنظر( اندشده آن بر یمبتن یکیالکترون یها طیمح و یمجاز گسترده

های وی که در قالب این نظریه تجلی دارد، نشان داده نتایج پژوهش .است شده ارائه 1990سال در 4درسانگ

در فضاهای اطالعاتی جدید مجازی با تغییراتی بنیادین  عواملی چون ارتباط و دسترسیکه تعامل در کنار سایر 

توانند با آن شود. به نظر وی هر چه دانشجویان از سواد اطالعاتی بیشتری برخوردار باشند، بهتر میروبرو می

 (.1387، 5کچنیروبرو شوند )فیشر، اردلز، و مک

ه تغییرات رخ داده در رفتار ( انجام دادند، دریافتند ک1999) 6لنددر پژوهشی که درسانگ و مک

شعبانی، های کنند. یافتهخوانند و با منابع اطالعاتی تعامل میهایی است که آنها میدانشجویان تحت تأثیر روش

های اطالعاتی بیشتر متمایل ( مشخص نمود که دانشجویان در تعامل با محیط2012) 7نادری خراجی و عابدی

و چاپ منابع الکترونیکی هستند و همچنین از نظر آنها مزیّت خواندن  برداری از منابع چاپیبه یادداشت

( نیز نماینگر آن است که با افزایش 2005) 8باشد و نتایج حاصل از پژوهش لیودیجیتالی، روزآمد بودن آن می

 شود وهای خواندن نیز متمایز میها و عادتمیزان خواندن منابع الکترونیکی از روی صفحه نمایش، سبک

یابی مهم ناشی از فضای دیجیتالی را جستجو، استفاده، هایی از رفتار اطالع( نمونه2011) 9های پژوهش کوهیافته

نماید که اغلب الزمه اثربخشی آن، آموزش، رشد علمی و شخصی، لذت اشتراک و خلق اطالعات معرفی می

 بردن و تعامل اجتماعی است.

                                                           
1. Case 
2. Marchionini 
3 . Radical Change Theory 
4 . Eliza T. Dresang 
5. Fisher, Mckechnie, Erdelez 
6. Dresang& McClelland 
7. Shabani, Naderikharaji, Abedi 
8. Liu 
9. Koh 
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یابی است و ترین عوامل در فرآیند اطالعتعامل یکی اصلی دهدهای مزبور نشان میکه پژوهشچنان

( 2009یابی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. همچنین درسانگ و کوه )رفتار اطالع ایبه طور گسترده

های خاص های رسانه جدید تحت تأثیر ویژگیها و قالبباور بر آن دارند که در عصر اطالعات دیجیتال، شکل

کنند. آموزند و بر مبنای آنها از فضای اطالعاتی نوین استفاده میهای نوین هستند که جوانان آنها را میرسانه

ای که نیازمند های خاص عبارتنداز: تعاملی و غیرخطی بودن و همچنین عملکرد رسانهاز جمله این ویژگی

یابی تحت تأثیر محیط دیجیتالی از عطالااز این رو شناسایی تغییرات رفتار  .های سواد اطالعاتی استمهارت

می باشد. چرا که عدم وجود درک الزم در خصوص  های مستقل و جدینظر بعد تعامل نیازمند انجام پژوهش

هایی را در توسعه خدمات اطالعاتی و تواند چالشیابی میاین خرده نظام از نظام کالن رفتار اطالع ماهیّت

توان الگوها و یرات رفتارها است که میشته باشد. حال آنکه با کشف این تغیای مناسب به همراه داکتابخانه

های منحصر به فرد و جدید دانشجویان را در فضای مجازی شناسایی کرد. بر این اساس بررسی بعد رویکرد

ی یابی در میان دانشجویانی است که به تازگی فرصت درک و استفاده از فضای مجازتعامل در فرآیند اطالع

 اند.دست آوردهرا به عنوان یک بستر جدید اطالعاتی به

ویژه در یابی بهعهدف اصلی پژوهش، بررسی مؤلفۀ مهم تعامل در فرآیند اطالبا توجّه به آنچه که بیان شده، 

 باشد.فضای مجازی با تأکید بر دانشجویان جدیدالورود می

 های پژوهشپرسش

 پرسش اصلی پژوهش

اند، از نظر دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تبریز که به تازگی وارد فضای مجازی شدهیابی رفتار اطالع

 چگونه تغییر یافته است؟1تعامل

 های فرعی پژوهشپرسش

 روزانه چه مدت از وقت خود را در فضای مجازی سپری می کنند؟ دانشجویان  .1

 ز گشت و گزار در فضای مجازی کدامند؟اهای دانشجویان انگیزه .2

 مند؟ ردهای مورد استفادۀ دانشجویان برای جستجوی اطالعات در فضای مجازی کداراهب .3

یابی دانشجویان تحت تأثیر احساسات درونی آنها هنگام استفاده و یافتن آیا رفتار اطالع .4

 اطالعات است؟

 آیا نوع محیط و ویژگی های فردی کاربران بر نحوۀ کسب اطالعات آنها در فضای .5

 ده است؟مجازی تأثیرگذار بو

 از دیدگاه دانشجویان کارکردهای جالب و جذاب فضای مجازی کدامند؟ .6

ده قرار شده از فضای مجازی را ذخیره و مورد استفادانشجویان چگونه اطالعات یافته  .7

 دهند؟می

                                                           
1. Interactivity 
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 هاپیشینه

یابی از نظر بعد تعامل و به صورت عملیاتی در این های اندکی در خصوص فرآیند اطالعپژوهش

 شود.های مرتبط اشاره میترین پژوهشانجام شده است. در اینجا به برخی از مهم راستا

( به بررسی تأثیر منابع الکترونیک بر مطالعه 1387محمدی )خسروی، منصوریان، علیپورحافظی و علی

پی نیست، پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که هدف از ایجاد منابع دیجیتالی جایگزین شدن آن با منابع چا

تواند مکمل دنیای آنالوگ و چاپی باشد و تأثیر هایی که منابع الکترونیکی دارد، میولی با توجّه به قابلیت

باشد. نتایج دیگر نشان داد که فضای استفاده از این نوع منابع ارائه پاسخ سریعتر به اهداف و مطالعات می

 کند.رشد مطالعه از طریق وب کمک میاطالعاتی جدید به رفع سریعتر نیازهای اطالعاتی و 

 یعلم تیأهی استفاده اعضا زانیم نیبۀ رابط (1389عشری و پورطهماسبی )زوارقی، موسوی، اثنی

ی آنان در دانشگاه تهران را با استفاده از و پژوهش یبا عملکرد آموزش یو ارتباطات یاطالعاتی هایاز فناور

متوسط  یزانبه م یعلمیأت هی اعضاو به این نتیجه رسیدند که روش پژوهش توصیفی همبستگی بررسی کردند 

ی از فناور یعلمیأت هی استفاده اعضا یزانمین ؛ بکنندیاستفاده م یو پژوهش یامور آموزش برای ICTاز یادو ز

از  یعلمی هیأت استفاده اعضا یزانمین وجود دارد؛ و ب یمیآنها رابطه مستق یاطالعات با عملکرد آموزش

یش با افزا ینکهایعنی وجود دارد،  یمیآنها رابطه مستق یبا عملکرد پژوهش یو ارتباطاتی اطالعاتهای یفناور

 .شودیمیشتر بیز آنها ن یعملکرد پژوهش یو ارتباطات یاطالعاتهای یاز فناور یداستفاده اسات یزانم

جان درباره مطالعه در ( نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسن1390نگاهبان بنابی و انصاری )

بررسی کردند و نتیجه گرفتند که تمایل و راحتی  های چاپی و دیجیتالی را با پرسشنامه محقق ساختهمحیط

های تحقیقاتی آینده را برای های چاپی بخصوص جهت خواندن عمیق، تالشدانشجویان در استفاده از محیط

سازی کاربران جهت افزایش مستمر حین خواندن در های کارآمدتر دیجیتالی و توانمندطراحی کتابخانه

 طلبد.های دیجیتالی میمحیط

های خواندن با استفاده از روش ( تأثیر محیط دیجیتال را بر عادت و روش1395ناصری و نوروزی )

پیمایشی بررسی کردند. نتایج نشان داد که جوانان معتقدند که اینترنت، خواندن تعاملی، گسترده و سطحی را 

 دهد. افزایش و خواندن متمرکز و عمیق را کاهش می

های پژوهش نشان یابی جوانان پرداخت و یافته( به بررسی رفتار اطالع2005در پژوهشی، درسانگ )

یابی و دسترسی یابی در محیط سنتی و محیط دیجیتالی و ماهیّت اجتماعی اطالعداد که بین رفتار اطالع

ای یک فعالیّت اجتماعی مجزا نیست و تعامل بیشتری را در ده از فناوری رایانهاشتراکاتی وجود دارد و استفا

 طلبد.محیط اجتماعی  می

( در پژوهشی با پیشنهاد چارچوب نظری، رفتار اطالعاتی جوانان عصر دیجیتال را براساس 2011کوه )

کیفی مستقیم و تکنیک ساخت  نظریۀ تغییر بنیادین و با استفاده از دو فاز کیفی پژوهش شامل تحلیل محتوای

های معاصر جوانانی که در فرهنگ های مطالعه نشان داد دانش جدید را درباره روشمعنایی شناسایی کرد. یافته

شناسی عصر دیجیتال رفتار رسانه دیجیتالی نفوذ کرده و درگیر شدند و به این نتیجه رسیدند که توسعه نشانه

دهد. نتایج دیگر نشان داد که آگاهی و نظریۀ تغییر بنیادین را گسترش می کنداطالعاتی جوانان را تقویت می
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رسانی، ای و اطالعبیشتر درباره  ماهیّت تغییر رفتار اطالعاتی جوانان به توسعه مناسب خدمات کتابخانه

اهد نظیر جوانان عصر دیجیتال و نگرش آنها به اطالعات کمک خوهای اطالعاتی، شناخت الگوهای بیسیاست

 کرد. 

التحصیلی دانشگاه اصفهان  ( رفتار خواندن دانشجویان فارغ2012خراجی و عابدی )شعبانی، نادری

ها نامه لیو مورد مطالعه قرار دادند و یافتهرا در محیط دیجیتالی بر اساس پرسشنامه محقق ساخته از منابع و پرسش

اپی و چاپ منابع الکترونیکی دارند و باالترین مزایای برداری از منابع چنشان داد که آنها تمایل به یادداشت

روز و دسترسی از راه دور و کمترین مزایا را سهولت خواندن آوری اطالعات بهخواندن منابع الکترونیک فراهم

 اند.از روی صفحه نمایش اعالم نموده

رد و توانست ( در پژوهش دیگری رفتار اطالعاتی جوانان عصر دیجیتال را بررسی ک2011کوه )

نظریه تغییر بنیادین را در این خصوص گسترش دهد. او در این پژوهش با رویکرد نشانه شناسانه به بررسی رفتار 

شناسی رفتار اطالعاتی اطالع یابی جوانان در عصر دیجیتال پرداخت. وی در خاتمه نتیجه گرفت که نشانه

ای را برای تحقیقات آینده ش این نظریه را تسهیل، و زمینهجدید، مفاهیم نظریۀ تغییر بنیادین را عملیاتی، گستر

کند. وی همچنین به بررسی ترکیبی از متغیرهای متنوع تاثیرگذار در رفتار اطالع یابی در این زمینه فراهم می

 ها نشانپرداخت و مجدداً این نظریه را با شناسایی وجوهی دیگر از رفتار اطالعاتی جوانان گسترش داد. یافته

 های خالقیت و اجتماعی دارند. داد که جوانان عصر دیجیتال حس کنترل بیشتری در حین یادگیری، جنبه

یابی در فضای دیجیتالی بر اساس بعد دهد که در زمینۀ تغییرات رفتار اطالعها نشان میمرور پیشینه

ه رفتار اطالعاتی کودکان و نوجوانان تعامل نظریۀ تغییر بنیادین، در داخل پژوهشی انجام نشده و در خارج بیشتر ب

و جوانان و بزرگساالن بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین به صورت کلی اشاره شده و در مورد دانشجویان در فضای 

مجازی دانشگاهی هیچ پژوهشی انجام نشده است. لذا اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی به منظور بررسی 

شناسی دانشگاه تبریز در یدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانیابی دانشجویان جدرفتار اطالع

 فضای مجازی بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین بیش از پیش تأیید می شود.

 

 شناسی پژوهشروش

تر مسائلی که دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و بررسی عمیق

ین در مواجهه با فضای اطالعاتی جدید با آن روبرو هستند، از رویکرد کیفی بهره برده شد. همچنین تغییر بنیاد

ها از طریق ای است. روش گردآوری دادهپژوهش کیفی نیز نظریۀ زمینه روش مورد نظر برای اجرای این

یابی بر اساس ر فرآیند اطالعباشد. بررسی ماهیت و ابعاد تعامل دمصاحبه حضوری و از نوع نیمه ساختاریافته می

 مدل تغییر بنیادین درسانگ انجام شده است.

گیری در پژوهش حاضر با توجّه به روش های کیفی، هدفمند است. روش نمونهگیری در روشنمونه

نمونه  21گیری باشد. در کل بر اساس این روش و رویکرد نمونهگیری نظری میای، نمونهآن یعنی نظریۀ زمینه

شناسی در قالب سه گروه علم اطالعات و میان دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و رواناز 
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 ،دالورودیجد انیدانشجو انتخاب لیدلشناسی، و علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفتند. شناسی، رواندانش

 دیجد طیمح به ورود جهت به یابیاطالع ندیفرآ در آنها تعامل نوع در رییتغ یچگونگ و زانیم ییشناسا

 یبرا یمختلف یهادگاهید از پژوهش نیا در که ییآنجا از. است مبتنی بر فضای مجازی در دانشگاه یاطالعات

 مختلف یهایژگیو با یافراد به نحوی صورت گرفت که شامل یریگنمونه ،ه استشد استفاده مسئله لیتحل

 عبارت بهین استفاده را از این فضا تجربه کرده اند( شود. استفاده )از جمله دانشجویانی که بیشترین و کمتر

 میزان تنوع خود برسد. حداکثر به از اینت طریق سعی شد داده های دریافتی الزم برای تحلیل گرید

 از صاحبهم قالب در و یشفاه صورت به که بود یپاسخ باز پرسشنامه ها،داده یگردآور ابزار

 یراهنما رگهب پژوهش در کننده شرکت یدانشجو هر به باز پرسشنامه نیا امانضم به. شد یم پرسش انیدانشجو

 میتنظ نیادینب رییتغ یۀنظر تعامل بعد اساس بر که مصاحبه یراهنما برگه یاساس یمحورها نیهمچن و مصاحبه

 حبهمصا ؤاالتس. باشند داشته پرسش مورد مقوله به نسبت یتریکامل و بهتر درک تا شد یم ارائه بودند شده

همچنین برای  .گرفت رارق نظر دیتجد مورد و ینیبازب مطالعه، مورد جامعه افراد از نفر دو با هیاول مصاحبه از پس

 هیته یصوت لیفا آنها، موافقت با کنندگانشرکت مصاحبه های صورت گرفته با از امکان تحلیل بهتر و کاملتر

 .شد

 یفیک یها پژوهش در غالب کردیرو مانند به تاطالعا یگردآور ابزار ییایپا و ییروا سنجش یبرا

 از منظور. است شده استفاده نانیاطم تیقابل و یریاعتبارپذ یهامالک از( 1985) 1گوبا و نکلنیل نظر طبق

 دیاسات توسط هایکدگذار کنترل و هاداده باره چند لیتحل و دیاسات توسط هاداده مکرر یبررس ،یریاعتبارپذ

 گفت توان یم زین نانیاطم تیقابل خصوص در. شد اعمال پژوهش یاجرا میت توسط لکام صورت به که است

 جینتا بودن نانیاطم قابل خصوص در پژوهش در کننده مشارکت اقناع ۀنیزم مصاحبه، تکرار یجا به اگر که

ن پژوهش در ای .بود خواهند برخوردار لیتحل یبرا الزم نانیاطم تیقابل از پژوهش یفیک یها داده شود فراهم

در جهت تضمین قابلیت اطمینان داده ها از مستندسازی داده های مصاحبه از جمله حفظ و نگهداری فایل 

صوتی مصاحبه، نگارش متن مصاحبه ها، پیاده سازی متن روی نرم افزار، حفظ اطالعات مربوط به مشخصات 

ها از شد. برای تجزیه و تحلیل داده( استفاده 1385نویسندگان و .... طبق راهکار ارائه شده توسط حریری )

 استفاده شد.  2ایدیکیوافزار مکسنرم 10ای و نسخۀ روش نظریۀ زمینه

در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل بر اساس مراحل زیر انجام شد: بعد از هر مصاحبه محتوای آنها با 

ر خوانده شد تا درک و فهم کاملی ها مطالب چندین بادقت و خوانا، بازنویسی شد. پس از پیاده کردن مصاحبه

شوندگان در جهت هدف پژوهش به عمل آید. روش تحلیل سطر به سطر به عنوان واحد های مصاحبهاز گفته

گیرترین شیوه کدگذاری بود، اما بسیار ، زیرا هرچند این روش شاید وقتشدتحلیل برای کدگذاری انتخاب 

گیری بعدی در امتداد ها و پرورش آنها جهت نمونهد سریع مقولهسودمند ارزیابی شد و پژوهشگران را به تولی

ابعاد خصوصیات کلی مقوله هدایت نمود. در این پژوهش ابتدا کدهای اولیه یا معنادار استخراج شد و براساس 

ها و تشابهات بین کدها را نشان می داد، طبقات جدا و ادغام گردیدند تا در نهایت مقایسه مداوم، که تفاوت

                                                           
1. Lincoln & Guba 
2. MaxQDA 
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گیری نظریه به کار رفت، عبارت نظریه در روند این فرآیند شکل گرفت. سه مرحله کدگذاری که برای شکل

 بودند از کدگذاری باز، محوری و انتخابی.
 

 هایافته

کارشناسی دانشگاه تبریز در  1395های دانشجویان ورودی های پژوهش حاضر مبتنی بر پاسخیافته

شناسی و علم اطالعات و دبستانی و تکنولوژی آموزشی، روانرایش پیشسه رشته مختلف )علوم تربیتی گ

ها، سؤاالت به صورت مضمون درآمده و هر که ذکر شد برای تحلیل این مصاحبهشناسی( هستند. چناندانش

یک از سؤاالت در زیر مقوله اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شیوه تجزیه و تحلیل از طریق تحلیل 

 ای( و در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و انتخابی انجام شده است. ای کیفی )نظریه زمینهمحتو

های پژوهش سعی شده است تا بر اساس منطق و گام های رفتار اطالع یابی در فضای در ارائه یافته

ن صورت که ابتدا مسئلۀ میزان مجازی با تأکید بر نظریۀ تغییر بنیادین )مؤلفه ها و ابعاد این نظریه( عمل شود. بدی

استفاده از فضای مجازی جهت آشنایی بیشتر با فرآیند تعامل دانشجویان مطرح شده است؛ به دنبال آن انگیزه 

های بکار رفته برای جستجوی و هدف استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است؛ سپس استراتژی

ر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام جستجو و یافتن اطالعات مورد توجه قرار گرفته است؛ تأثی

اطالعات یکی از دیگر زیربخش های فرایند اطالع یابی در فضای مجازی است که در ادامه مورد توجه قرار 

گرفته است؛ در بخش های بعدی نیز به ترتیب نقش عامل محیط و نوع افراد  در فرایند اطالع یابی و همچنین 

جالب و جذاب فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان بحث شده و در نهایت در خصوص نحوۀ  کارکردهای

ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی در اطالع یابی مبتنی بر فضای مجازی بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین بحث می 

 شود.

ی مجازی برای شود مربوط به میزان استفاده از فضااولین مبحثی که در فرآیند تعامل مطرح می

برقراری تعامل است. با توجّه به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تعامل در فضای مجازی است. این سؤال 

 گذرانند.شود که دانشجویان روزانه چقدر از وقت خود را در فضای مجازی میمطرح می
 . میزان استفاده از فضای مجازی1جدول 

 هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

 

میزان استفاده از 

فضای مجازی در 

 طول روز

 

 

 حداقل

 ساعت 1دقیقه تا  15

 

خواهم انجام دهم سه اگر دنبال مطلب خاصی باشم؛ یا ارائه درس، مقاله و تحقیقاتی که می»

 «.ساعت، و در حالت عادی یه ربع تا بیست دقیقه است

مفید باشد حجمش زیاد است و گیر و زیاد مفید نیست و اگر هم کم برای اینکه وقتخیلی»

 «.توانم جستجو کنم. مثالً )چهل و پنج دقیقه(نمی

کنم به حالت واقعی کنم )یک ساعت( چون عالقه خاصی ندارم سعی میکم استفاده میخیلی»

کنم چون عالقه دارم و دسترسی زندگی کنم تا فضای مجازی و از فضای چاپی زیاد استفاده می

 «.تر استراحت
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 کثرحدا

 ساعت 12تا  8

 

ها و بعد از ظهرها کالً ها صبحکنم شاید کاری نداشتم، گاهی وقتها استفاده نمیگاهی وقت»

ید به علم خود شود و اگر بخواهکنم )دوازده ساعت(، بیشتر برای تحقیقات الزم میاستفاده می

 «.رویدروید و اگر الزم نباشد نمیبیفزایید در اوقات بیکاری سراغش می

یی که کالس هااگر اینستاگرام و تلگرام را با هم جمع کنم )هشت یا نه ساعت(، البته زمان»

 «.رومها میندارم وقتم آزاد است، بیکار باشم و بیشتر شب

شود میزان استفاده از فضای مجازی در بین دانشجویان، روزانه مشاهده می 1که در جدول چنان

 ساعت است. 12تا  8کثر ساعت و حدا 1دقیقه تا  15حداقل 

یابی مطرح است، انگیزه و هدف استفاده از فضای مبحثی دیگر که در زمینۀ تعامل در فرآیند اطالع

 شود.ارائه می 2های این مسئله در قالب جدول ها و زیرمقولهمجازی است. مقوله
 . انگیزه و هدف استفاده از فضای مجازی2 جدول

 کنندگانشرکت هالقونقل هازیر مقوله هامقوله

 

 عوامل تحصیلی     

 

 آموزش

صورت دادم بیشتر آنها بهآزمونی که برای کنکور و دبیرستان می»

گذاشتند از آنها دیجیتالی بودند؛ حتی کتاب و نمونه سؤاالت آنالین می

 «.کردماستفاده می

-اول سرگرمی بود ولی االن درکالسهایمان، فایل درسی در قالب پی»

 «.گذارند مفید استمیاف دی

با ورود به دانشگاه، ضرورتش بیشتر است. مثالً اگر یک روز کالس »

گیرند روید، دنیای دیجیتال این مزیّت را دارد که دوستانم عکس مینمی

 «.فرستندو می

 

1 ،2 ،5 ،6 ،9 ،13 ،

15 ،16 ،19 ،20 ،21 

 

 

 پژوهش

 «.شودبیشتر برای تحقیقات الزم می»

ها غیرعلمی مانند سایت گوگل ا علمی و بعضی وقتهبعضی وقت»

شوند مطالعه هایی که به رشتۀ خودم مربوط میاسکالر که در آن مقاله

 «.کنممی

 

2 ،11 ،14 ،21 

 

 عوامل اجتماعی

 

 

 

 

 

 سرگرمی

روم ولی بیشتر برای مسائل درسی جهت سرگرمی به فضای مجازی می»

 .«کنماستفاده می

 .«گذرانی، برای اینکه روزها را بگذرانمشسرگرمی، تفریح و خو»

2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،16 ،18 ،

20 

 

 

 تقلید

 

 «.ماندهمه هستند و انسان اگر نباشد از جامعه عقب می»

 «.همه دوستان فضای مجازی بودند»

 «.از وقتی دیدم بین عموم مردم رایج است»

 «.خیلی باب شده است»

 «.و اساتید و عوامل بیرونیدانشگاه و دوستان »

 

1 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،

14 ،18،19 ،21 

 

 روزآمدسازی

گذاشتن اتفاقاتی که پیرامون افراد اتفاق آگاهی از وقایع روز و اشتراک»

 «.افتادمی

 «.شودروز است و هر روز اطالعاتت جدیدتر میواقعاً اطالعات آن به»

 

5 ،11 ،16 ،17 ،21 

پرکردن اوقات 

 تفراغ

 «.که تنها هستمهاییبیشتر برای پرکردن اوقات فراغت و وقت»

 «.خاطر اوقات فراغتمبه»

 

2 ،6 ،21 

 

عوامل ارتباطی و 

 اطالعاتی

 

 ارتباط با اطرافیان

 «ارتباط با دوستان و خویشاوندان»

ام که از من دور هستند و کردن از دوستانم و خانوادهاحوالپرسی»

 «.زنمهمچنین با خواهرم  حرف ب

 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،

10،11 ،12 ،13 ،15 ،

16 ،17 ،20 ،21 
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آشنایی با فضاهای دقیق، همچنین با خلق و خوی افرادی که شاید مشابه »

نظر داشته باشیم و نیز یافتن اشتراک ئلاخالق بنده باشد و در آن مسا

 «.دوستان جدید

  زانیم شیافزا

 و اطالعات

 یآگاه

 .«کنم بکس یشتریب اطالعات»

 .«ببرم باال را اطالعاتم»

 «اطالعات کسب»

 .«آوردیم کنمیم کیکل دانمینم مسائل یلیخ درباره کهیزیچ»

5، 11، 13، 20، 21 

اقتضائات 

 های نوینفناوری

 14 «.گوشی اندروید خریدم»

 «تسهیل در ارتباط» سهولت ارتباط

 «.تر ارتباط برقرارکنیدبتوانید راحت»

1 ،7 

 یّت و متنوعجذاب

 

 «.جذابیّتی که داشت و متفاوت بودن آن با چیزهایی که قبالً دیده بودیم»

 «.، متنوع و جذابیّتی که دارداطالعات گسترده»

4 ،12 ،13 ،21 

 20، 12، 9 «.احساس نیاز پیدا کردم» نیاز

 

 عوامل درونی

 

 کنجکاوی

 

 «.شودام برطرف میحس کنجکاوی»

 «.افتدر عالم بیرون چه چیزی اتفاق میحس کنجکاوی و اینکه د»

10 ،17 ،20 

 

توان در چهار ها و اهداف استفاده از فضای مجازی را میشود انگیزهمشاهده می 2که در جدول چنان

 بندی نمود. مقوله اصلی عوامل تحصیلی، عوامل ارتباطی و اطالعاتی، عوامل اجتماعی، و درونی دسته

که بیشترین انگیزه و هدف دانشجویان از استفاده از فضای مجازی  های پژوهش نشان دادیافته

عبارتنداز: عوامل تحصیلی شامل آموزش، پژوهش، عوامل اجتماعی چون سرگرمی، و عوامل ارتباطاتی و 

 شود.ارائه می 2اطالعاتی چون ارتباط با اطرافیان از جمله دوستان، اقوام و خانواده که در قالب جدول 

های جستجوی اطالعات است. بر مقدمه اشاره شد یکی از فرآیندهای تعامل، استراتژیکه در چنان

یابی آنها در فضای این اساس اطالعات مربوط به این مفهوم در فرآیند تعاملی دانشجویان در بستر رفتار اطالع

 شود.ارائه می 3مجازی در قالب جدول 

 های جستجوی اطالعات. استراتژی3جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

 جستجوی ساده

 

جستجوی جمله و 

 کلیدواژه

ها جمله و بیشتر کلیدواژه، و اگر از جمله استفاده کنم بعضی وقت»

سری کنم. به نجوم عالقه دارم و یکمطلب اصلی را استنباط می

دهند، اطالعات بهتری هایی که میخواستم و ارجاعاطالعاتی که می

 «.گیرماد میی

خواهید در قالب خواهم و گاهی میبستگی به مطالبی دارد که می»

 «.آوردکلیدواژه، و برخی مواقع در قالب یک عبارت می

-ها کلیدواژه و بعضی مواقع جمله یا کلمه جستجو میبعضی وقت»

 «.کنم

 

 

1 ،2 ،7 ،9 ،10 ،11 ،

12 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19، 20  

 



 

 1398 بهار ،53دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 
98 

 

ای صورت کلیدواژهبا استفاده از کلیدواژه، جمله و برخی مواقع به»

دست آورم باید کنم و اگر بخواهم اطالعات بیشتری بهیجستجو م

 «.جزئیات بیشتری به آن اضافه کنم

کنم و بیشتر کلیدواژه استفاده از جستجوی پیشرفته، زیاد استفاده نمی»

 «.کنممی

 

 جستجوی پیشرفته

 

 جستجوی دقیق

نویسم و از جستجوی پیشرفته خواهم استفاده کنم، مییای که مجمله»

 «.نویسم حتی اگر انگلیسی باشد(روم )دقیقاً بعضی چیزها را میمی

 

2 

نشان داد دانشجویان هنگام جستجوی اطالعات خویش و تعامل با منابع  3های جدول که یافتهچنان

صورت بردند. همچنین بهکار میدواژۀ مستقیم بهاطالعاتی گاهی کلیدواژه و جمله، و برخی از آنها هم کلی

 کنند. محدودی از جستجوی پیشرفته استفاده می

از دیگر مباحث مهم در فرآیند تعامل تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام استفاده و 

گیرد، در پژوهش مییابی افراد تحت تأثیر احساسات قرار یافتن اطالعات است. از آنجایی که رفتار اطالع

حاضر تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام استفاده و یافتن اطالعات نیز مورد بررسی قرار 

 شود.ارائه می 5و  4گیرد. اطالعات مربوط به این مباحث در قالب جدول می
 . تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام استفاده از اطالعات4جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

 احساس مثبت

حس 

 خوشحالی

 «.کنمهر چیزی که دنبالش باشم پیدا کنم احساس شادی می»

 «.کنم اگر به دانشم افزوده شوداحساس خوشحالی می»

 

4 ،10 ،21 

 

 حس خوب

 

 

وانم با تاحساس خوبی، شاید شما ترم آخر هستید بعضی مسائل عاطفی را  نمی»

 «.کنم بدون اینکه کسی متوجّه شودشما در میان بگذارم خودم جستجو می

دهد و خیلی کارها احساس خیلی خوبی دارم، خیلی زود در اختیارمان قرار می»

 «.کندتسریع پیدا می

 

5 ،8 ،12 ،15 

 

 

 

 حس لذّت

نده کند و بعضی مواقع آموزکننده است، اوقات فراغتم را پر میخیلی سرگرم»

 «.و علمی است

کنم و سعی از تلگرام و اینستاگرام برای پرکردن اوقات فراغت استفاده می»

 «.های طنزکنم خوش بگذرد. مثالً دانلود فیلم و عکسمی

 

6 ،14 

 

 

 احساس منفی

 

 

حس 

 ناخوشایند

کالً چیزی نیست که خیلی خوشایند باشد اگر کنترل شده باشد مناسب و به »

 «.ها استنفع خیلی

 

2 

 

 حس پشیمانی

کردم ای کاش هیچ وقت وارد فضای مجازی ها احساس میواقعاً بعد از مدت»

ام شد از همین های اشتباهی که دربارهها و قضاوتخاطر دروغشدم بهنمی

 «.فضای مجازی بود

 

18 

 حس تنفر

 

روح، کننده و بیآید،کسلمن از فضای مجازی خیلی متنفرم چون خوشم نمی»

 «.کنمها ناگزیر استفاده میاعتیادآور است و خیلی وقتو 

1 
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احساس نیاز و 

 کنجکاوی

 حس نیاز

 

کنم کردم نیاز و یک چیزی کم دارم و اخیراً هم کم استفاده میاحساس می»

 «.خبر هستمافتد بیکنم اتفاقاتی میفکر می

12 ،17 

 
 ام یافتن اطالعات. تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگ5جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

 احساس مثبت 

 

 حس خوشحالی

 «.شومتقریباً بیشتر شاد می»

 «.شودطبیعتاً آدم خوشحال می»

4 ، ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

19 ،21 

 

 حس خوب

 

کنم و که بهترین مقاله را انتخاب احساس خوبی دارم وقتی»

 «.بگیرمبهترین نمره را 

 «.هر کسی احساس خوبی دارد»

 

3 ،6 ،15 ،19 

 

 

 حس رضایت

 

کنم به هدف کوتاه مدتم رسیدم وقتی اطالعات احساس می»

 «.مورد نیازم را پیدا کنم احساس رضایت دارم

 «.خیلی راضی هستم از تکنولوژی که وجود دارد»

 

8 ،14 

 

 

 رفع نگرانی

داشتم رسیدم، به ای که کنم به یک هدف گمشدهاحساس می»

 «.شودام رفع میکنم و تا حدودی دغدغهمسائل دیگر فکر می

 

17 

 

توان شود احساس درونی زمان استفاده از فضای مجازی را میمشاهده می 5و  4که در جدول چنان

 در سه مقوله احساس مثبت، احساس منفی، و احساس نیاز و کنجکاوی، و احساس درونی دانشجویان را هنگام

 بندی نمود.توان در تک مقوله احساس مثبت دستهیافتن اطالعات می

دانشجویان در استفاده از فضای مجازی به دلیل کسب و افزایش دست آمده، های بهبنا به یافته

راحتی بدون شوند و به دلیل بیان مسائل عاطفی بههای مورد نیاز بیشتر شاد میاطالعات، و رسیدن به خواسته

رافیان از انگیزۀ درونی خود، دسترسی سریع به اطالعات و تسریع یافتن کارهایشان در زمان فشرده، آگاهی اط

برند. برخی هم گذرانی لذت میاحساس خوبی دارند و از فضای مجازی برای پرکردن اوقات فراغت و خوش

چنین آنها هنگام احساس مختلفی از جمله حس ناخوشایند، حس پشیمانی، حس تنفر، و حس نیاز دارند. هم

کنند و نمرۀ عالی در شوند و وقتی مقالۀ مناسبی را از بین چندین مقاله انتخاب مییافتن اطالعات، خوشحال می

کنند حس خوبی دارند و از امکانات که اطالعات مورد نیاز خود را پیدا میگیرند و نیز زمانیدرسشان می

 شود.های آنان رفع میف اصلی خود دغدغه و نگرانیپیشرفته فناوری راضی هستند و با رسیدن به هد

یکی دیگر از مباحث مهم در فرآیند تعامل تأثیر محیط و نوع افراد بر نحوۀ کسب اطالعات است. 

گذارد. اطالعات مندرج در حال سؤال اینجاست که آیا محیط و نوع افراد بر نحوۀ کسب اطالعات تأثیر می

 ین مبحث مهم است.های انشانگر مؤلفه 7و  6جدول 
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 . تأثیر محیط بر  نحوۀ کسب اطالعات6جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

 موقعیّت فیزیکی

 

 

 

 

 

تأثیر منفی محیط شلوغ 

 بر تمرکز حواس

روند، ها به سلف نزدیک سایت دانشگاه میبعضی مواقع بچه»

آیند سر و ون میکه از آنجا بیرخورند و زمانیناهارشان را می

 «.شود که حواسمان پرت شودصداهایشان باعث می

خوانیم تواند تأثیر داشته باشد. مثالً در این اتاق درس میمحیط می»

ای تمرکز توانیم روی مسألهاگر سر و صدای اضافی باشد نمی

 «.کنیم

 

6 ،9 ،15 ،17 

 

 

 

تأثیر مثبت محیط آرام 

 بر تمرکز حواس

 

روید راحت هستید و خلوت است یت دانشگاه میها وقتی ساصبح»

 «.تواند کارهایش را راحت انجام دهدآدم می

ترم، تسلّطم بیشتر است و محیط های خصوصی راحتدر مکان»

 «.گذاردتأثیر می

 

2 ،6 

 

 علل محیطی

 

 

های تأثیر متمایز محیط

 رسمی )دانشگاهی(

ن که وارد های مسن و سالگذارد و همقطعاً محیط تأثیر می»

شان هستند، کمتر از اینترنت و فضای دانشگاه نشدند و در خانه

شویم تحت تأثیر کنند، وارد دانشگاه که میدیجیتالی استفاده می

 «.گیریمشرایط محیطی و افراد قرار می

 

1 

وله توان در دو مقدهند تأثیر محیط بر نحوۀ کسب اطالعات را مینشان می 6های جدول که یافتهچنان

ی کرد. موقعیّت فیزیکی همان تأثیر منفی محیط شلوغ بر تمرکز حواس بندموقعیّت فیزیکی و علل محیطی دسته

های دانشگاهی است. با توجّه و تأثیر مثبت محیط آرام بر تمرکز حواس، و علل محیطی همان تأثیر متمایز محیط

های شلوغ مرکز حواس بیشتری دارند و در مکانهای آرام تسلّط، راحتی و تبه اظهارات دانشجویان، در مکان

 اند.ارائه شده 6شود و تمرکز الزم را ندارند که در قالب جدول حواسشان پرت می
 . تأثیر نوع افراد بر نحوۀ کسب اطالعات7جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

ارتباطات 

 رسمی

 

 

 

 تأثیر اساتید

 «.اد و از جهتی دیگر پیش دوستانت جستجو کنیداز یک جهت پیش است»

گذارد ولی بستگی دارد تحت چه شرایطی باشید. مثالً پیش شخص معتبر، بزرگی، استاد تأثیر نمی»

 «.گذاردو دانشجو باشید تأثیر می

 

1 ،13 ،18 

 

 
 

تأثیر افراد 

 متخصص

 

 «.گیرمدر محیط از افراد متخصص کمک می»

یکی از فامیالمون متخصص کامپیوتر آنجا یاشد باعث شود سطح اطالعاتت شاید در مکانی هستید »

 «.را باال ببرید

 

7 ،21 

 

 

ارتباطات 

 غیررسمی

 

 تأثیر دوستان

 

 

 

 «.تر هستیددر هنگام جستجو پیش دوستانت راحت»

ماعی اگر در انتخاب موضوع باشد شاید تأثیر داشته باشد. مثالً در این اتاق اگر موضوع سیاسی و اجت»

جای انتخاب موضوع به سوی فالن حزب گویند بهتر نیست بهرا جستجو کنم و دوستانم مرا ببینند، می

 «.گذاردطوری تأثیر میبروید و این

 

1 ،7 ،13 

توان در دو دهند تأثیر نوع افراد بر نحوۀ کسب اطالعات را مینشان می 7های جدول که یافتهچنان

گذارند بندی نمود. اساتید و دوستان بر نحوۀ کسب اطالعات تأثیر میررسمی دستهمقوله ارتباطات رسمی و غی
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تر از بودن در پیش اساتید هستند و و دانشجویان زمان جستجوی مسائل غیرعلمی، پیش دوستانشان راحت

 اند.ذکر شده 7توانند از افراد متخصص کمک بگیرند که در جدول می

ند تعامل کارکردهای جالب و جذاب فضای مجازی است. یکی دیگر از مباحث مهم در فرآی

 های این مبحث است.نشانگر مؤلفه 8اطالعات مندرج در جدول 
 . کارکردهای جالب و جذاب اینترنت8جدول 

 کنندگانشرکت هاقولنقل هازیرمقوله هامقوله

 

کارکردهای آموزشی 

 و فراغتی

 

 

 

 

 علمی و سرگرمی

 

 

 

 

کنم گذارند، مطالعه میها را میر خیلی جذاب است چون فقط سایتی است که مقالهاسکالسایت گوگل»

 «.دهند خیلی برایم جذاب استهای علمی که ارائه میو موضوع

 «.های دیگر استتر از سایتبیشتر و خیلی گستردهش کنید اطالعاتهمان گوگل، وقتی جستجو می»

 

1 ،3 ،11 ،21 

 «.ها علمی استاسب سن خودمان، و بعضی وقتهای سرگرمی که منکانال»

 «.های علمی )سخنی از بزرگان در قالب عکس( زیبا استدر اینستاگرام عکس»

 «وبگردی»

 «.خاطر تفنّن و مطالب سرگرمی مانند دانلود آهنگ استجذابیّت خاصی ندارد و به»

 

2 ،13 ،14 ،15 ،

16 

 

 

 

 تسهیالت ارتباطی

 

 

 دسترسی آسان

 

یابید و به نظر من مردم به همین خاطر ترغیب شدند که از آن استفاده تر به آن دسترسی میخیلی راحت»

 «.کنند

توانید دسترسی پیدا کنید و نیازی نیست همه جا را بگردید تا مطلب کوتاهی اینکه به هر چیزی بخواهید می»

 «.پیدا کنید

 

1 ،9 ،12 

 

 سرعت

  «.بردخرید خیلی وقت میبیرون کتاب می دسترسی سریع به اطالعات علمی، زیرا از»

8 ،21 

 

 سهولت ارتباط

 «.کندفضای مجازی ارتباط را آسان می»

 «.با خانواده و دوستانم حرف بزنم با وجود اینکه شهر دوری هستم»

 

1 ،8 

 

 تسهیالت اطالعاتی

 

 

 روزآمد بودن

 «.قاتی که اطرافت افتاده استشوید. مثالً از تکنولوژی، جهان، و اتفااز همه چیز با خبر می»

 «.کنیمکه مطالب جدیدی برای اهدافمان هستند و پیدا میهمین»

 

5 ،17 ،19 

 

 

 هزینه سودمندی

 

امکانات و 

 تسهیالت ارزان

   «.توانید هر چیزی مانند آهنگ، عکس ارسال کنیدامکانات زیادی که دارد، کم هزینه است و می»

10 

 

توان در را می یمجاز یفضادهند کارکردهای جالب و جذاب نشان می 8های جدول که یافتهچنان

چهار مقوله کارکردهای آموزشی و فراغتی، تسهیالت ارتباطی، تسهیالت اطالعاتی، و هزینه سودمندی 

ترین کارکردهای جذاب فضای بندی نمود. در توضیح این موارد می توان اینچنین گفت که یکی از مهمدسته

دانشجویان، کارکردهای علمی و سرگرمی است و همچنین ویژگی منحصر به فرد فضای مجازی  مجازی در بین

برای کاربران عبارتند از دسترسی آسان، روزآمد بودن آن، سرعت، سهولت ارتباط، و امکانات و تسهیالت 

 ارزان.

اتی بدانیم باید یابی را نحوۀ ذخیره و استفاده از منابع اطالعاگر یکی از مباحث مهم فرآیند اطالع

پاسخگوی این مسئله باشیم که دانشجویان چگونه اطالعات خود حاصل از تعامل با فضای مجازی را ذخیره و 

 دهد. اطالعات بیشتری در این خصوص ارائه می 9کنند. جدول استفاده می
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 . نحوۀ ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی9جدول 

 هامقوله هازیرمقوله هاقولنقل کنندگانشرکت

1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،8 ،

10 ،16 

 «.کنماز طریق تلگرام به دوستانم ارسال می»

 «.کنمبه دوستانم هم ارسال می»

  ارسال به دوستان

 ذخیره الکترونیکی

 

2 ،6 ،7 ،8 ،13 ،

16 ،21 

-در گالری ذخیره می وشات اگر از تلگرام اینستاگرام باشد اسکرین»

 «.کنم

 «.کنمام ذخیره میکامپیوترم یا گوشی»

 «.کنمگوشی، رم و فلش ذخیره می»

 «.کنمصورت ورد در فلش ذخیره میهم به»

 

های ذخیره در حافظه

 بیرونی

 

2 ،6 ،8 ،14 

 «.کنمیا دانلود و یا در ورد کپی و ذخیره می»

 «.کنمالیت و در ورد کپی میدر مرورگرها باشد مطالب را های»

 

 ذخیره در کامپیوتر

 

2، 6 ،11 ،13 

 «کنم کردن تا حدودی استفاده میمارکاز بوک»

 «.کنمکردن استفاده میمارکها از بوکبعضی وقت»

 

 کردنمارکبوک

 ذخیره در فضای ابری «.کنم ولی از اینترنت مطالبی به دیگری ارسال نکردمایمیل می» 16

 

5 ،15 ،20 

 

 

هایی که مورد نم و قسمتخواکنم، مطالب را دو یا سه بار میکپی می»

 «.نویسمنیاز بود روی کاغذ می

خوانم یک برداشت از آن را ملکۀ که خودم میکنم و همینذخیره نمی»

 «.کنمذهن می

 «.نوشتمبستگی دارد اگر کوتاه بود به درستی می»

 «.نویسماگر خیلی کوتاه باشد می»

 

تولید گزارمان کوتاه از 

 متن

 

 

 ذخیره چاپی

 

1 ،3 ،5 ،9 ،11 ،

12 ،18 ،21 

نوشتم و اگر زیاد بود چاپ بستگی دارد اگر کوتاه بود به درستی می»

 «.کردممی

 «.گیرم تا یک چیزی دستم باشدپرینت می معموالً»

 «.گیرماگر مطلب برایم خیلی مهم باشد و خوشم بیاید پرینت می»

 

 چاپ منابع

 

 

توان در دو ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی را میدهند نحوۀ نشان می 9های جدول که یافتهچنان

بندی نمود. در توضیح بیشتر باید افزود که دانشجویان زمان تعامل مقوله ذخیرۀ الکترونیکی و ذخیرۀ چاپی دسته

حتی کنند و برای راهای مختلفی استفاده میویژه ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی از روشبا منابع اطالعاتی به

های مجازی به دوستان کنند. همچنین از طریق شبکهو در دست گرفتن، و خواندن مطالب مهم بیشتر چاپ می

 کنند.صورت محدودی از ایمیل استفاده میکنند و بهارسال می

 

 گیریبحث و نتیجه

بر فضای  یابی بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین با تأکیددر پژوهش حاضر مقولۀ تعامل در فرآیند اطالع

مجازی در میان دانشجویان جدیدالورود بر اساس ابعاد مورد بررسی در نظریۀ تغییر بنیادین درسانگ بررسی 

یابی طبقۀ مفهومی مرتبط به مقولۀ تعامل در فرآیند اطالع 9شد. پس از سه مرحلۀ کدگذاری باز، و محوری، 

 ذاری انتخابی ارائه می شوند.در بستر فضای مجازی شناسایی شده در قالب زیر به صورت کدگ
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در واقع در این کدگذاری سعی شده است تا شرایط علی، و زمینه ای تعامل با فضای مجازی و  

همچنین راهبردها و پیامدهای آنها از سوی دانشجویانی که به تازگی با این فضا آشنا شده یا حداقل در فضایی 

 ند تبیین شوند.جدید به طور مستقل و مستقیم با آن در تعامل هست

امکانات و انگیزه و هدف استفاده از فضای مجازی )شرایط علی(؛ کارکردهای جالب و جذاب 

های جستجوی ای(؛ میزان استفاده از فضای مجازی در طول روز، استراتژیفضای مجازی )شرایط زمینه

مجازی بر احساسات درونی افراد اطالعات و نحوۀ ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی )راهبردها(؛ تأثیر فضای 

هنگام استفاده از اطالعات، تأثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام یافتن اطالعات، تأثیر محیط بر 

ها نحوۀ کسب اطالعات و تأثیر نوع افراد بر نحوۀ کسب اطالعات )پیامدها(. در جدول زیر هر کدام از مقوله

 اند.راهبردها و پیامدها ارائه شده ای،بر اساس شرایط علی، زمینه

 
 یابی در بستر فضای مجازیهای مهم تعامل در بررسی بعد تعامل در فرآیند اطالع. بررسی مقوله10جدول 

 پیامدها راهبردها مقولۀ اصلی ایشرایط زمینه شرایط علی

انگیزه و هدف استفاده از 

 فضای مجازی

 عوامل تحصیلی -1

 عوامل اجتماعی -2

 وامل ارتباطی و اطالعاتیع -3

 عوامل درونی -4

کارکردهای جالب و جذاب 

 فضای مجازی

 آموزشی و فراغتی -1

 تسهیالت ارتباطی  -2

 تسهیالت اطالعاتی -3

 هزینه سودمندی -4

مقولۀ تعامل در فرآیند 

یابی در فضای اطالع

 مجازی

میزان استفاده از فضای 

 مجازی

دقیقه تا یک  15حداقل  -1

 ساعت

 ساعت 12تا  8داکثر ح -2

تأثیر فضای مجازی بر 

احساسات درونی افراد 

 هنگام استفاده 

 احساس مثبت -1

 احساس منفی -2

 احساس نیاز و کنجکاوی -3

های جستجوی استراتژی

 اطالعات 

 جستجوی ساده -1

 جستجوی پیشرفته -2

تأثیر فضای مجازی بر 

احساسات درونی افراد 

 هنگام یافتن اطالعات

 حساس مثبتا -1

نحوۀ ذخیره و استفاده از منابع 

 اطالعاتی

 ذخیرۀ اکترونیکی -1

 ذخیرۀ چاپی -2

 

تأثیر محیط بر نحوۀ کسب 

 اطالعات

 موقعیت فیزیکی -1

 علل محیطی -2

تأثیر نوع افراد بر نحوۀ 

 کسب اطالعات

 ارتباطات رسمی -1

 ارتباطات غیررسمی -2

 

کنندگان ست که میزان استفاده از فضای مجازی در بین مشارکتهای پژوهش حاکی از آن ایافته

 ساعت است. 12تا  8دقیقه تا یک ساعت و حداکثر  15پژوهش حداقل 

و هدف استفاده از فضای مجازی، شامل عوامل تحصیلی )آموزش و پژوهش(، عوامل  انگیزه

ارتباطاتی و اطالعاتی )ارتباط با  اجتماعی )سرگرمی، تقلید، روزآمدسازی و پرکردن اوقات فراغت(، عوامل
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های نوین، سهولت ارتباط، اطرافیان از جمله دوستان، اقوام و خانواده، افزایش اطالعات، اقتضائات فناوری

کسب اطالعات و جذابیّت و متنوع بودن آن( و نیز عوامل درونی )نیاز و کنجکاوی( است. نتایج این پژوهش 

( مبنی بر جستجوی اطالعات برای انجام تکالیف درسی در رتبه اول و 1392)با نتایج معمارباشی و میاندشتی 

( مبنی بر خواندن دیجیتالی برای سرگرمی 2014) 1تبادل اطالعات با اساتید در رتبه آخر و با نتایج سعید و وهاب

که اینترنت  (1394به نقل از احمدی و یاری ) 2010، 2های دوکنند، همسو است. همچنین با یافتهاستفاده می

ممکن است افراد را از لحاظ اجتماعی منزوی سازد و امکان دارد که جوانان بیشتر از اینترنت به منظور ارتباط 

ارثی، پور، کیانبا دوستانشان به جای مطالعه استفاده کنند، همخوانی دارد و با نتایج پژوهشی مرادی، رجب

گذرانی و هفتمین انگیزه یعنی سرگرمی همسو نی وقت( در پنجمین انگیزه آن یع1393حاجلو و رادبخش )

 است. 

بت )حس تأثیر فضای مجازی بر احساس درونی هنگام استفاده از فضای مجازی بر اساس احساس مث

کاوی )حس خوشحالی، خوب و لذت(، احساس منفی )حس ناخوشایند، پشیمانی و تنفر(، و احساس نیاز و کنج

ثبت )حس مزی بر احساس درونی هنگام یافتن اطالعات مبتنی بر احساس نیاز( و همچنین تأثیر فضای مجا

 خوشحالی، خوب، رضایت و رفع نگرانی( است.

های جستجوی اطالعات شامل جستجوی ساده از جمله جستجوی جمله و کلیدواژه، و استراتژی

کلی  . در حالتکنندگان پژوهش استصورت محدود در میان مشارکتجستجوی پیشرفته )جستجوی دقیق( به

سطح سواد اطالعاتی و ( که عواملی چون 1390)های منصوریان نتایج پژوهش حاضر تا حدودی با یافته

های فرهنگی و ویژگی ،کندهای جستجوی کاربری که از نظام ذخیره و بازیابی اطالعات استفاده میمهارت

ر در استفاده از قبلی کارب ۀتجربو  فرآینداجتماعی محیط تعامل، هدف از جستجو، زمان اختصاص یافته به این 

 ، همخوانی دارد. گیری بافت هستندثر در شکلؤعوامل ماز جمله این نظام 

های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، محیط از لحاظ موقعیّت فیزیکی یعنی تأثیر یافته

های رسمی و دانشگاهی و متمایز محیطمنفی محیط شلوغ و تأثیر مثبت محیط آرام، و علل محیطی چون تأثیر 

تان، بر نحوۀ همچنین نوع افراد شامل افراد رسمی مثل اساتید و افراد متخصص، و افراد غیررسمی مثل دوس

( که موضوع بافت را 24، ص. 1393های کیس )گذارد. نتایج پژوهش حاضر با یافتهکسب اطالعات تأثیر می

یابی، محیط اطراف و انواع مردم که در آن رفتار های اطالعدی، انگیزههای فرکه در آن مسائلی مانند ویژگی

 گیرد، همسو است.اطالعاتی مورد پژوهش قرار می

های پژوهش نشان داد کارکردهای جالب و جذاب اینترنت مبتنی بر کارکردهای همچنین یافته

رتباط، اان، سرعت و سهولت آموزشی و فراغتی شامل علمی و سرگرمی، تسهیالت ارتباطی چون دسترسی آس

 ن است. آتسهیالت اطالعاتی مانند روزآمد بودن، و هزینۀ سودمندی مانند امکانات و تسهیالت ارزان 

باشد. ها نحوۀ ذخیره و استفاده از منابع اطالعاتی به صورت الکترونیکی و چاپی میبر اساس یافته

های کردن، ذخیره در حافظهمارکفضای ابری، بوک ذخیرۀ الکترونیکی شامل ذخیره در کامپیوتر، ذخیره در

                                                           
1. Saaid, Wahab 
2. Du 
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بیرونی و ارسال به دوستان و همچنین ذخیرۀ چاپی شامل تولید گزارمان کوتاه از متن و چاپ منابع است. لذا 

. نتایج این پژوهش با کنندبرای راحتی و در دست گرفتن و خواندن مطالب مهم بیشتر چاپ میدانشجویان 

 ( همسو است. 1390و انصاری ) نتایج نگاهبان بنابی

یابی فرآیندی تعاملی است که فرد پس از احساس نیاز به جستجو دست آمده، اطالعبر اساس نتایج به

یابی تحت تأثیر محیط و احساسات درونی فرد است. پردازد و همچنین رفتار اطالعبه استفاده از اطالعات می

یابی کند و به عنوان بعد اجتماعی اطالعاد دیگری ارتباط برقرار میعالوه بر آن، برای رفع نیازهای خود با افر

ویژه های جستجو از آن بهشود در خصوص استفاده از اینترنت و شیوهشود. بر این اساس پیشنهاد میتلقی می

های الزم توسط اساتید ریزیفراهم نمودن محیطی آرام و مناسب در سطح دانشگاه جهت یادگیری، برنامه

 نشگاه اقدامات الزم صورت گیرد.دا

یابی شود جهت استفاده بهتر دانشجویان از فضا در راستای فرآیند اطالعبر اساس این نتایج پیشنهاد می

 ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی اعمال شود:اقدامات زیر در سطح دانشگاه و سایر دانشگاه

  مجازی با فراهم نمودن بسترهای مفید و سودمند پاسخگویی به نیازها و مطالبات این نسل از فضای

 اطالعاتی و ارتباطی

 سعی در شناساندن سایر کارکردهای فضای مجازی که برای نسل فعلی مغفول هستند 

  تالش در جهت افزایش میزان استفاده از فضای مجازی در بین برخی دانشجویان و مدیریت استفادۀ

 شدید و غیرهدفمند از این فضا

 یفضا با تعامل هنگام به دانشگاه یفضا در انیدانشجو که یطیمح و یکیزیف یتهایوقعم به توجه 

 و یکیزیف یتهایموقع نوع نیا به ،یرسم یدانشگاه یها طیمح در فعالً  و هستند آنها ازمندین یمجاز

 است نشده یا عمده توجه دانشجوان توسط یمجاز یفضا با شتریب و بهتر تعامل یبرا الزم یطیمح

 یکالس انیم یرسم ارتباطات قالب در یمجاز یفضا از اثربخش و حیصح استفاده نییتب رد یسع 

 یدوستان و گروه ها انیم یررسمیغ یارتباط یبه فضاها یتوجه جد و انیو دانشجو دیاسات انیم

  خصوص نیا در یررسمیغ

 

 منابع

در عصمت مؤمنی و  های مطالعه در ایرانها و چالش(. ضرورت1394احمدی، حمید، یاری، شیوا )

های همایش ملی. همایش ملی فرهنگ مطالعه مراد )گردآورندگان(، مجموعه مقالهابوالقاسم عیسی

 . تهران: کتابدار.259 -243، 92در ایران، آبان 

. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد های پژوهش کیفیاصول و روش(. 1385حریری، نجال )

 علوم و تحقیقات.

(. تأثیر منابع 1387محمدی، داریوش )پور حافظی، مهدی، علی، منصوریان، یزدان، علیخسروی، فریبرز

 (.128) 8 کتاب ماه کلیات،الکترونیک بر مطالعه. 
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. تهران: دبیزش؛ یابیارتباط علمی: نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع(. 1386داورپناه، محمدرضا )

 چاپار.

رابطه بین (. بررسی 1389ری، جلیل، پورطهماسبی، سیاوش )عشزوارقی، رسول، موسوی، میرمرتضی، اثنی

های اطالعاتی و ارتباطاتی با عملکرد آموزشی و وریات علمی از فنأمیزان استفاده اعضای هی

مطالعات کتابداری و علم اطالعات )مجله علوم تربیتی و  .آنان در دانشگاه تهران پژوهشی
 .236-217(، 5)17-1 شناسی(.نروا

. ترجمه فیروزه زارع های رفتار اطالعاتینظریه(. 1387)کچنی، لین، اردلز، ساندا مککرن، فیشر، 

فراشبندی و غالم حیدری، محسن حاجی زین العابدینی و لیال مکتبی فرد، ویراسته زاهد بیگدلی، 

 .کتابدار :تهران

ابی، نیازهای اطالعاتی، یی اطالعوجوی اطالعات: بررسی تحقیقات در بارهجست(. 1393کیس، دونالد )
اهلل خادمی و سیده صدیقه . ترجمه زاهد بیگدلی؛ با همکاری شبنم شاهینی، روحو رفتار اطالعاتی

 طاهرزاده موسویان. اهواز: دانشگاه شهید چمران.

های (. انگیزه1393ارثی، فرحناز، حاجلو، نادر، رادبخش، ناهید )پور، مجتبی، کیانمرادی، شهاب، رجب

 .118-95(، 1)4، فرهنگ در دانشگاه اسالمیهای مجازی اجتماعی. ه از شبکهاستفاد

یابی تحصیلی از طریق اینترنت در بین (. واکاوی اطالع1392میاندشتی، ناصر )معمارباشی، پیام، زمانی

علوم ترویج و آموزش کشاورزی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی رازی کرمانشاه. 
 (.1) ایران،

ای. سخنرانی در پژوهشگاه علوم و فناوری رشتهمدار و میان(. رویکرد کیفی، بافت1390منصوریان، یزدان )

 .90خرداد  25اطالعات ایران، 

های خواندن جوانان. (. تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و روش1395ناصری، زهرا و نوروزی، علیرضا )

 .217-213(، 2) 22، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

(. آموزش تعامل انسان و اطالعات: اهداف، موضوعات و منابع در 1393نبوی، مجید، رسولی، بهروز )

نیا و یزدان منصوریان )گردآورندگان(. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی. همایش نصرت ریاحی

 . تهران: دانشگاه خوارزمی.387-373، 93آبان  7ملی انسان و اطالعات، 

(. نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درباره 1390اهبان بنابی، طیبه، انصاری، علی )نگ

 .131 -124(، 2) 8، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی های دیجیتالی.مطالعه در محیط
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