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چکیده
هدف این مقاله واکاوی نظام آموزشی جدید و ورود فناوریهای اطالعاتی تأثیرگذار بر اطالعیابی در
حوزههای علمیه است .نوع پژوهش کاربرد ی و روش اجرای آن پیمایشی بوده و از رویکرد تحلیلی
استفاده شده است .شیوه گردآوری دادهها پرسشنامه است و روایی صوری ابزار توسط متخصصان
تأیید گردید؛ همچنین از ضریب آلفای کرنباخ برای تأیید پایایی استفاده شد .جامعۀ آماری این مقاله
با استفاده از نمونهگیری تعیین شد و در مجموع  313نفر در استانهای فارس و بوشهر جامعۀ
پژوهش را تشکیل دادند .روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهمنظور تجزیه تحلیل دادهها
بهکاررفته و از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شده است .در این بخش ضریب همبستگی اسپیرمن،
آزمونهای فریدمن و کورسکال والیس به کار رفت .یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده
از کتابخانه با میانگین ( ،)3/66انتخاب کتابهای چاپی با میانگین ( ،)4/48شرکت در کالسهای
درس یا کارگاههای آموزشی با میانگین ( ،)2/18انجام پژوهش با میانگین ( ،)2/05به ترتیب جهت
دسترسی ،انتخاب ،رویارویی با موقعیت بحران و کسب مهارتهای پژوهشی ،توسط جامعۀ پژوهش
در اولویت نخست قرار دارند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان رفتار اطالعیابی جامعه
پژوهش ،با موقعیت مواجه با بحران رابطه منفی معنیدار و با مهارتهای پژوهشی رابطه مثبت
معنیدار وجود دارد.
واژگان کلیدی :نظام آموزشی ،فناوریهای اطالعاتی ،اطالعیابی ،حوزههای علمیه ،استان فارس،
استان بوشهر.
 .1مقاله حاضر مستخرج از بخشی از یافتههای پایاننامه دکتری با عنوان «واکاوی فرآیند اطالع یابی طالب حوزه
های علمیه خواهران استان های فارس و بوشهر در عصر نظام آموزشی جدید و فناوری های اطالعاتی با ارائه
راهکار» است.
 2ـ دانشجوی دکتری ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
Zohre_eftekhar@yahoo.com
 3ـ استادیار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایرانzohree_eftekhar@yahoo.com
 4ـ استاد ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایرانzohrehh_eftekhar@yahoo.com
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مقدمه
آموزش امورات دینی سالهای متمادی فاقد ساختار منسجمی بوده ،لذا مباحث علمی بیشتر در
معرض تحریف قرار میگرفته است .بهطوریکه در برخی اعصار ،عدهای برای دستیابی به جایگاه
اجتماعی میان مردم و جذب آنان بهسوی خود ،دست به جعل و تأویل احادیث زده و روایات
ائمه (ع) را به سود خود تفسیر میکردند (محرمی .)124 :1393 ،آموزش علوم دینی سالهای
متمادی فاقد ساختار منسجمی بود و مباحث علمی دینی بیشتر در معرض تحریف قرارگرفته
است .بهطوریکه در برخی از دوران ،عدهای برای دستیابی به جایگاه اجتماعی میان مردم و
جذب آنان بهسوی خود ،دست به جعل احادیث زده و روایتهای امامان را به سود خود تفسیر
کردهاند (محرمی.)124 :1393 ،
فقدان نظام آموزشی جامع ،روزآمد و مطابق با استانداردهای بینالمللی؛ استادمحور بودن و
فردگرایی در نظام آموزشی ،نداشتن برنامۀ مدون آموزشی ،مکان و زمانمحور بودن فرآیند
یادگیری ،عدم وجود فضای آموزشی استاندارد ،محدود بودن آموزش به حضور فیزیکی استادان
و فراگیران ،فقدان محتوا و منابع آموزشی ،نبود نظام جامع ارزشیابی فراگیران و نیز عدم تدوین
و اجرای سازوکار مناسبی بهمنظور ارزیابی کمّی و کیفی عملکرد استادان از مسائل و مشکالت
اصلی و عمدۀ آموزش علوم دینی در گذشته بود .بررسیهای اوّلیه حاکی از آن است که
بهکارگیری نظام آموزشی جدید و همچنین استفاده از فناوریهای اطالعاتی نوین ،کمک
شایانی به از بین بردن موارد و مسائل مذکور مینماید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،الزم بود برنامۀ نوینی در نظام آموزشی حوزههای علمیه
تدوین گردد .ازاینرو ،در سال  1374شورایعالی حوزههای علمیه ،تشکیل شد .تدوین و اجرای
برنامه آموزشی جدید از یکسو و استفاده از فناوریهای اطالعاتی نوین از سوی دیگر ،موجب
دگرگونیهای اساسی گردید .تدوین سرفصلها ،طرح درسها ،منابع آموزشی ،روشهای ارزیابی
کمّی و کیفی نوین دانشجویان و استادان که حاصل تفکر و خرد جمعی است؛ مسئلهمحور بودن
آموزش و یادگیری؛ استفاده از روشهای آموزشی جدید مبتنی بر بهکارگیری فناوریهای
اطالعاتی؛ عدم محدودیت برنامههای آموزشی و یادگیری به مکان و زمان ،در سایۀ وجود
فناوریهای نوین اطالعاتی؛ تنوع و انعطافپذیری در روشهای آموزشی ،منابع و شیوههای
ارزیابی ،شیوههای صحیح رویارویی با موقعیت بحران و بسیاری از موارد دیگر؛ بهنظر میرسد
ثمرۀ نظام آموزشی و فناوریهای اطالعاتی جدید است .در ادامه ،مسئله پژوهش حاضر که در
خصوص رفتارهای اطالعیابی فراگیران در محیط جدید آموزشی که همراه با چالشها و
فرصتهای فراوان است ،تبیین میگردد.
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طرح مسئله
دگرگونیهای ایجادشده که حاصل نظام آموزشی جدید و ورود و استفاده از فناوریهای
اطالعاتی است؛ طلبهها را در فرآیند آموزش ،یادگیری و استفاده از منابع اطالعاتی متنوع
الکترونیکی ،شبکههای اجتماعی علمی و همچنین بهکارگیری وب و پایگاههای اطالعاتی با
مسائلی روبهرو کرده است .با توجه به تنوع و تعدد منابع اطالعاتی به زبانهای گوناگون در
محیط وب و پایگاههای اطالعاتی؛ طلبهها در انتخاب منابع اطالعاتی درست ،مرتبط ،باکیفیت و
روزآمد با چالشهایی روبهرو هستند .این امر ،موجب سردرگمی و اتالف وقت آنان در امر
یادگیری شده و در پارها ی از اوقات آنها را در موقعیت بحران قرار داده است .عدم وجود
مهارت های الزم در جستجو ،انتخاب و دستیابی به منابع اطالعاتی الکترونیکی و فقدان
مهارتهای سواد اطالعاتی موجب بروز چالشهایی شده است (افتخار و ضیایی .)1395 ،به نظر
میرسد رفتارهای اطالعاتی و اطالعیابی طلبهها همگام و همراه با تغییرهای به وجود آمده در
نظام آموزشی و ورود و استفاده از فناوریهای اطالعاتی؛ تغییر نکرده و بهبیاندیگر ،رفتارهای
اطالعیابی فراگیران متناسب با وضعیت فعلی نیست و این موضوع ،مسئلهای جدی بهشمار
میآید که نیازمند پژوهش است ،بنابراین مسئلۀ پژوهش حاضر بررسی تأثیرهای نظام آموزش
جدید و همچنین فناوریهای نوین اطالعاتی بر رفتارهای اطالعاتی طلبههاست .در ادامۀ این
مقاله ،ضرورت انجام پژوهش حاضر تبیین میگردد.

ضرورت و اهمیت پژوهش
به نظر میرسد ،تغییرها و تأثیرهای حاصل از بهکارگیری نظام آموزشی جدید و همچنین ورود
و بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی نوین به حوزههای علمیه ،موجب شده جهانبینی استادان و
طلبهها به دلیل برخورد با منابع اطالعاتی و نیز جوامع ،انجمنها و شبکههای اجتماعی علمی
مختلف ،با تغییرهایی همراه گردد .آنها دیگر خود را در فضایی بسته و مصون احساس نکرده و
در ارتباط و در معرض اظهارنظر و نقد دیگران هستند .استفاده از منابع اطالعاتی در بستر وب و
همچنین دستیابی به اطالعات موردنیاز از کانالهای ارتباطی گوناگون و مجازی؛ موجب
مسئلهکاوی و مسئلهیابی شده و ذهن آنان را بهسوی داشتن تفکر انتقادی و خالق که الزمۀ
محیط اطالعاتی جدید است ،سوق میدهد .همۀ این تغییرها که بهنوعی رفتار اطالعیابی
طلبهها را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،موجب میشود ،آنان دیگر به ماندن در وضعیت قبلی
سواد اطالعاتی خودبسنده نکرده و نسبت به ارتقای مهارتهای اطالعیابی خود کوشا باشند.
موارد ذکرشده در باال ،همگی ضرورت مطالعه تأثیرهای نظام آموزشی نوین و همچنین استفاده
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از فناوریهای نوین اطالعاتی را در رفتارهای اطالعیابی طلبهای حوزههای علمیه بیشازپیش
آشکار میسازد.
مورد دیگری که بر اهمیت این پژوهش میافزاید ،دیدگاه صاحبنظران و استادان علم
اطالعات و دانش شناسی است .آنها بر این باورند که با توجه به تغییرهای گستردهای که در
قلمرو فناوریهای اطالعاتی نوین در بستر جامعه پدید آمده و ضریب نفوذ این فناوریها در
اقشار مختلف جامعه و همچنین سیال بودن و انعطافپذیر بودن رفتارهای کاربران اطالعات؛
مطالعه رفتار اطالعیابی طبقات مختلف جامعه (بهویژه فراگیران علوم مختلف) ،اجتنابناپذیر
است .در این راستا ،فتاحی ( )1390در یادداشت سردبیر «پژوهشنامه پردازش و مدیریت
اطالعات» بر این باور است که قلمرو موضوعهایی چون اطالعیابی ،سواد اطالعاتی و یادگیری
الکترونیکی همچنان باز و گسترده است و نیاز به پژوهش و نشر یافتههای پژوهشی در این
قلمرو ،همچنان احساس میشود .او همچنین در خصوص ضرورت و اهمیت پژوهشهای
اطالعیابی میافزاید که زمینههای مرتبط با این قلمرو ،تنها به حوزۀ علم اطالعات و
دانششناسی محدود نبوده ،بلکه به همۀ قلمروهای نظری و کاربردی که همواره به اطالعات و
دانش نیاز دارند؛ مرتبط است و باید مهارتها و تواناییهای متصدیان آنها درزمینۀ اطالعیابی
توسعه یابد.

هدف اصلی و فرضیههای پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،مطالعۀ تأثیرهای ورود نظام آموزشی جدید و استفاده فناوریهای
نوین اطالعاتی بر رفتار اطالعیابی طلبههای حوزههای علمیه است .بهمنظور نیل به هدف اصلی
پژوهش شش فرضیه تدوینشده که در بخش یافتهها مورد آزمون قرارگرفتهاند .با توجه به
اینکه جامعۀ پژوهش حاضر ،طلبههای استانهای فارس و بوشهر است؛ ازاینرو از تکرار جامعۀ
پژوهش در فرضیهها خودداری شده است.
فرضیۀ نخست :جامعۀ پژوهش از طریق پایگاههای اطالعاتی به منابع اطالعاتی دسترسی
پیدا میکنند.
فرضیۀ دوم :جامعۀ پژوهش از طریق مقالۀ الکترونیکی ،منابع آموزشی را انتخاب میکنند.
فرضیۀ سوم :جامعۀ پژوهش هنگام عدم پاسخگویی به پرسشهایی که استاد در کالس
درس میپرسد ،با موقعیت بحران روبهرو میشوند.
فرضیۀ چهارم :جامعۀ پژوهش حوزهها ی هنگام آموزش در کالس درس یا کارگاه آموزشی،
مهارتهای الزم را جهت انجام فعالیتهای پژوهشی بهدست میآورند.
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فرضیۀ پنجم :بین رفتار اطالعیابی جامعۀ پژوهش (و مراحل آن) و میزان مواجهشدن آنها
با موقعیت بحران رابطه وجود دارد.
فرضیۀ ششم :بین رفتار اطالعیابی (و مراحل آن) جامعۀ پژوهش و کسب مهارتهای
پژوهشی رابطۀ معنیدار وجود دارد.

چارچوب نظری و مرور پیشینههای پژوهش
برزین ( )1395با اشاره به ماهیت میانرشتهای رفتار اطالعیابی از روند روبهرشد مقاالت در این
قلمرو خبر داد و این امر را نشاندهندۀ اهمیت قلمرو رفتار اطالعیابی دانست .در همین راستا
) ،Eftekhar (2017با استفاده از رویکرد نوین طیفسنجی سال انتشار مأخذ ،1به ترسیم منشأ
تاریخی قلمرو رفتار اطالعیاب ی پرداخت و نشان داد که این قلمرو در قرن نوزدهم شاهد چهار
جهش مهم بوده است .این جهشها به ترتیب در سالهای  1998 ،1993 ،1989و 2000
رویداده است.
نگاهی به مطالعات انجامشده در قلمرو رفتار اطالعیابی ،حاکی از آن است که پژوهشگران
مختلف از منظرهای متنوعی از جمله انجام کارهای پژوهشی (تصویری قمصری ،)1378 ،انجام
کارهای آموزشی (قوام1390 ،؛ معمارباشی و زمانی میاندشتی ،)1392 ،استفاده از شنبۀ جهانی
اینترنت ،موتور کاوش و بهکارگیری فناوریهای نوین (رضوانی و اسالمی1391 ،؛ اعظمی و
داورپناه ،)1392 ،استفاده از منابع الکترونیکی (افتخار و ضیایی1395 ،؛ نعیمی و
محمداسماعیل ،)1395 ،اهمیت و جایگاه مهم منابع چاپی باوجود گسترش مستمر منابع
الکترونیکی (عبادی فرد آذر ،اسکروچی ،کاهویی و ابوالحسنی ،)1389 ،مرور سایتهای اینترنتی
مرتبط با موضوع ( )Eftekhar & Hayati, 2016به بررسی رفتار اطالعیابی پرداختهاند.
افزون بر پژوهشهای باال ،برخی از پژوهشهای اطالعیابی به مشکالت موجود اشاره
داشتهاند .ازجمله مشکالت مورد اشاره در رفتار اطالعیابی دانشجویان ،میتوان به موجود بودن
منابع اطالعاتی در کتابخانه (ملکیان1387،؛ کیانی خوزستانی ،فامیل روحانی و نصیرنژاد علیشاه،
1390؛ طاهرزاده موسویان ،رجبی ،بیگدلی1390 ،؛ فرهادی و منصوریان ،)1393 ،سرعتپایین
اینترنت و قطع اشتراك مجالت و پایگاههای الکترونیکی از طرف دانشگاه (فرهادی و منصوریان،
 ،)1393عدم آشنایی با شیوههای جستجوی اطالعات و روشهای پژوهش (پروینی ،جاللی
دیزجی1389 ،؛ طاهرزاده موسویان ،رجبی و بیگدلی ،)1390 ،عدم آشنایی با منابع تخصصی
موجود (قوام ،)1390 ،فقدان مهارتهای استفاده از پایگاههای اطالعات علمی ،درك و کاربرد

)1 - reference publication year spectroscopy (RPYS
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مفاهیم جستجوی پیشرفته اطالعات در پایگاههای اطالعاتی استنادی ،پایگاههای اطالعاتی
تماممتن و کتابخانههای دیجیتال (مهدیان ،شهبازی و نیک نژاد )1391 ،اشاره نمود.
عالوه بر موارد باال ،مطالعات دیگری نیز به سایر معضالت این قلمرو از پژوهش پرداختهاند؛
که در ادامه به آنها اشاره میشود؛ مشکالتی نظیر استفاده از منابع ،سرعتپایین اینترنت ،عدم
آگاهی از مهارتهای جستجوی اطالعات ،اطالعات ناقص در منابع است ( )Kadli, 2011اشاره
نمود .دشواری در یافتن اطالعات مرتبط ،محدودیت شکلی منابع ،ناآشنایی با منابع تخصصی،
فقدان مهارتها ی سواد اطالعاتی و صرف زمان زیاد جهت جستجو و به بیانی دیگر استمرار در
جستجو از مشکالت دانشجویان هست (منصوریان و سنگری.)1394 ،
عامل انسانی نیز همواره ،منبعی مهم برای کسب اطالعات بوده است (Nwagwu, 2012؛
کاهویی و عالیی( )1391 ،تمام منابعی که تاریخ میالدی دارند ،به صورت انگلیسی
نوشته شوند) .همکالسیها ،دوستان و کارکنان کتابخانه (افتخار1391 ،؛

George, Bright,

 )Hurlbert, Linke, St. Claire, & Stein, 2006دانشجویان را در پیداکردن منابع راهنمایی
میکنند .دانشجویان ترجیح میدهند از استادان ( George, Bright, Hurlbert, Linke, St.
Claire, & Stein, 2006؛ )Catalano, 2013برای رفع نیازهای اطالعاتی خود بهره ببرند.
) Kerins, Madden, and Fulton (2004دریافتند که رفتار اطالعیابی استادان بر رفتار اطالعیابی
دانشجویان تأثیر دارد.
در سالهای اخیر ،بررسی رفتار اطالعیابی به گروههای خاص کشیده شد؛ به این صورت که
پژوهشگران با توجه بهضرورت شناخت رفتار اطالعیابی ،پژوهشهای خود را به خارج از جوامع
دانشگاهی کشاندند .از آنجا که کلیسا در جامعۀ امریکایی اغلب بهعنوان یک منبع حمایتکننده
از افریقاییهاست ،مطالعۀ ) White (2014در کلیساهای محلی انجامشده است .وایت در پژوهش
خود تأکید میکند این ابزار ارزیابی که برگرفته از برخی عوامل محیطی و فرهنگی است ،از
جمله الگوهای اطالعاتی ارزشمندی هستند که رفتار افراد و نگرش نسبت به تغییر رفتار در
امریکاییهای افریقاییتبار را روشن میکند .در راستای پژوهش پیشین Dankasa (2015) ،در
پژوهش خود تأکید میکند مشکالت موجود در دسترسی به اطالعات در میان روحانیون ،شامل
عدم آشنایی با کتابخانه الکترونیکی یا آنالین و همچنین نبود پایگاههای داده در میان روحانیت
و نبود آرشیوی از اسناد و مدارك تاریخی است.
عالوه بر پژوهشهای انجامشده در سایر قلمروها ،در سالهای اخیر ،تعدادی پژوهش در
زمینۀ بررسی رفتار اطالعیابی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است .ردگیری تجارب
کاربران از طریق بهکارگیری برنامههای کاربردی یا مشاهدۀ مستقیم در شبکههای اجتماعی
پیوسته) Abdesslem, Paris& Henderson(2012بررسی رفتار کاربران وب بر اساس روش
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ردگیری چشمی 1در شبکههای اجتماعی) ،Adnan, Hassan& Abdullah (2013بررسی رفتار و
فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی فیس بوك O’Donovan, Fournelle, Gaffigan, Brdiczka,
 ،(2013) Shen, Liu & Mooreبازیابی اطالعات کاربران از طریق پایگاه داده شبکههای
اجتماعی) Gyarmati& Trinh (2010از یافتههای مهم بررسی رفتار اطالعیابی در قلمرو
شبکههای اجتماعی است.
تعدادی پژوهش نیز درزمینه نقش فناوریهای اطالعاتی انجامشده است .برخی فناوری
اطالعات را مهمترین عامل و شاخص زندگی جوامع و پیشرفت کشورها و توسعه علمی و
آموزشی دانستهاند (مردانی و موالیی .)1394 ،برخی دیگر فناوری اطالعات و ارتباطات را
برنامهای مدون در ساختار و روشهای آموزش دانستهاند که میتواند از هزینهها بکاهد ،کیفیت
را افزایش دهد ،محصوالت نظامهای آموزشی را با نیازهای جامعه هماهنگ کند و در جهت
کاربردیکردن آموزش گام بردارد (صالحی امیری و حیدری زاده .)1386 ،بعضی دیگر فناوری
را عوامل کلیدی موفقیت برای به انجام رساندن فعالیتها دانستهاند؛ بنابراین فرد ،برای مقابله با
رسانههای اجتماعی ،نیازمند بهبود مهارتهای ذهنی و عینی خود است .بر این اساس ،اگر
برنامهها و طرحهایی برای توسعۀ این مهارتها در جامعه تدوین شود ،مسیر رسیدن جامعه ،به
جامعۀ داناییمحور هموارتر خواهد شد (روزبهانی .)1394 ،در ادامۀ مطالعههای ذکرشده در
بخش پیشین ،Darling (2013) ،نیز بر این باورند که رسانههای مبتنی بر فناوریهای جدید،
عاملی جهت تغییر شیوۀ تعامالت اجتماعی و حتی علمی افراد است.
بررسی پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که باوجود پژوهشهای بسیار در قلمرو
رفتار اطالعیابی ،این پژوهشها در بافت دانشگاهی انجامشده است ،درنتیجه ،اطالع دقیقی از
رفتار اطالعیابی افراد در بافت حوزههای علمیه در دست نیست .در نتیجه ،دانش موجود در این
زمینه ،صرفاً به بافت دانشگاهی محدود است و فقدان تحقیقات در بافتهای حوزۀ علمیه ،یکی
از خألهای پژوهشی در این زمینه محسوب میشود ،لذا پرداختن به پژوهش حاضر ،بهنوعی
خالقیت و نوآوری در جامعۀ آماری است که منصوریان ( )1393از آن بهعنوان اصالت
جغرافیایی یاد میکند و با توجه به شرایط موجود در حوزههای علمیه ،حائز اهمیت هست.
عالوه بر این ،در فرآیند اطالعیابی ،عوامل مختلفی ازجمله ویژگیهای جمعیتشناختی دخالت
دارند و موجب بروز تفاوت در رفتار اطالعیابی افراد و گروهها میشوند .ازآنجاییکه معنای هر
پدیدۀ فرهنگی و اجتماعی در دورۀ بافت آن شکل میگیرد و تعامل کاربر و اطالعات ،همواره در
بافت رخ میدهد (منصوریان ،)1393 ،لذا نمیتوان پژوهشهای انجامشده در جوامع دانشگاهی
را به حوزههای علمیه تعمیم داد.
1 - Eye tracking
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از یکسو ،باوجود توسعۀ روزافزون فناوریهای اطالعاتی ،تأثیر آن بر رفتار افراد همچنان
تداوم دارد که الزم است در قلمرو رفتار اطالعیاب ی به آن پرداخته شود .از سوی دیگر ،با توجه
به جدیدبودن نظام آموزشی موجود در حوزههای علمیه و همچنین عدم توجه به نظامهای
آموزشی در مطالعات رفتار اطالعیابی ،این پژوهش ،نظام آموزشی جدید و ورود فناوریهای
اطالعاتی تأثیرگذار بر رفتار اطالعیابی در حوزههای علمیۀ استان فارس و استان بوشهر را مورد
مطالعه قرار داده است .مرور تحلیلی انتقادی پیشینههای پژوهش در داخل و خارج از کشور،
حاکی از جد یدبودن پژوهش و همچنین ضرورت انجام آن در جامعۀ پژوهشی انتخابشده
توسط پژوهشگران (حوزههای علمیه) است .در ادامه ،روششناسی پژوهش تبیین میشود.

روششناسی پژوهش
نوع پژوهش حاضر ،کاربردی و روش آن پیمایشی و رویکرد مورداستفاده ،تحلیلی است .جامعۀ
این پژوهش ،طلبههای حوزههای علمیه خواهران استانهای بوشهر و فارس در سال تحصیلی
 1394-95است .کل جامعۀ پژوهش  4073نفر است که از این تعداد ،استان فارس دارای
 2708و استان بوشهر دارای  1365طلبه است .با توجه به تعداد زیاد جامعۀ پژوهش ،از روش
نمونهگیری کوکران برای اجرای پژوهش استفاده شده است .حجم نمونه در استان فارس 215
نفر و در استان بوشهر  108نفر است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته است که
در دو بخش ،شامل  6پرسش کلی و  17پرسش بسته مربوط به رفتار اطالعیابی طراحی شد .در
تدوین برخی از پرسشها متون مربوط به رفتارهای اطالعیابی مطالعه گردید؛ همچنین در
بخشهای دیگری از این پرسشنامه ،تعدادی از پرسشهای پژوهش ) Ellis (1993مورد استفاده
قرار گرفت .برای تعیین روایی صوری ،پرسشنامه توسط استادان راهنما ،مشاور ،تعدادی از
استادان علم اطالعات و دانششناسی و مشاور آماری پایاننامه مورد بررسی قرار گرفت .برای
تعیین پایایی ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون پایایی طیفها
نشان داد که ضرایب آلفای کرنباخ حاصل از این آزمونها از  /684تا  /754همگی در حد نسبتاً
مناسبی هستند و نمایانگر پایایی قابلقبول طیفهای مورد استفاده است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .تجزیهوتحلیل دادهها در دو
بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت  .در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی،
ضریب همبستگی اسپیرمن و شاخصهایی نظیر حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار
دادهها توصیف گردید .در بخش دوم ،از آزمونهای فریدمن ،کروسکال والیس 1و ویلکاکسون که
 .1با توجه به غیر نرمال و رتبهای بودن دادهها و برای مقایسه یک متغیر کمی از آزمونهای ناپارامتریک کورسکال
والیس و فریدمن استفاده میشود (اصغری جعفرآبادی و محمدی.)1393 ،
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از آزمونهای ناپارامتریک هستند ،استفاده گردید .در پژوهش حاضر ،بهمنظور آزمون فرضیهها و
در مواردی که موردنیاز بوده ،مدل اطالعیابی الیس ) Ellis (1989مبنای کار قرارگرفته است.

یافتههای پژوهش
با توجه به اینکه در آزمون چهار فرضیه نخست این پژوهش ،میانگین نمرۀ پاسخگویان از روشی
که به لحاظ نظری در اولویت نخست مراحل مختلف رفتار اطالعیابی قرار دارند؛ با میانگین سایر
روشهای همان مراحل باید مقایسه گردد و این متغیرها رتبهای هستندۀ بنابراین برای آزمون
این فرضیهها باید از آزمون ناپارامتریک فریدمن و آزمون تکمیلی ویلکاکسون برای مقایسه
زوجی متغیرهای هر مرحله استفاده نمود .همچنین برای مقایسه میانگین اولویتی که بهلحاظ
نظری برای مهارت پژوهشی و موقعیت بحران در نظر گرفتهشده با میانگین سایر متغیرها نیز
باید از همان آزمونها استفاده نمود .بهمنظور بررسی رابطۀ رفتار اطالعیابی و مراحل آن با
مهارت پژوهشی و رویارویی با موقعیت بحران ،با توجه به غیر نرمال بودن دادهها از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .در ادامه ،نتایج حاصل از آزمونها ارائه میگردد.
فرضیۀ نخست :جامعۀ پژوهش ،از طریق پایگاههای اطالعاتی به منابع اطالعاتی دسترسی
پیدا میکنند.
نتایج تحلیل داده ها در خصوص فرضیۀ نخست پژوهش ،حاکی از آن است که استفاده از
منابع کتابخانهای با میانگین نمرۀ عددی آنها  3/94متداولترین روشی است که طالب از طریق
آن به منابع اطالعاتی موردنیاز دسترسی پیدا میکنند .نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد
که میانگین رتبهای این روش  3/66است که بیش از سایر روشهاست .این در حالی است که
میانگین رتبها ی روش دسترسی از طریق کتابخانه شخصی (خرید منابع اطالعاتی)  2/28بوده و
در رتبۀ آخر اهمیت قرار دارد .بر اساس دادههای مندرج در جدول  ،1میانگین رتبهای
پایگاههای اطالعاتی  3/44است و در رتبۀ سوم قرار دارد .نتایج حاصل از آزمون ویل کاکسون
نشان میدهد که تفاوت بین میانگین روش دسترسی از طریق کتابخانه حوزه ( )3/66از روش
دسترسی از طریق پایگاه اطالعاتی ( )3/17بیشتر بوده و با آن تفاوت دارد؛ بهبیاندیگر ،نتیجه
حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که جامعۀ پژوهش برای رفع نیاز اطالعاتی خود از
منابع کتابخانهای استفاده میکنند و فرضیۀ نخست رد میشود (جدول .)1
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جدول  :1آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای روشهای دسترسی به منابع اطالعاتی
ردیف

روشهای دسترسی
به منابع اطالعاتی از
طریق

میانگین
عددی

میانگین
رتبهای

روش
1

1

پایگاههای اطالعاتی

3/44

3/17

-

2

روش
2

روش 3

روش 4

روش 5

0/07

0/0001

0/0001

0/0001

وب و موتورهای
جستجو

3/66

3/28

-1/81

-

0/007

0/0001

0/0001

3

کتابخانه

3/94

3/66

-3/6

-2/68

-

0/0001

0/0001

4

امانت بینکتابخانهای

2/88

2/6

-4/1

-6/6

-11/1

-

0/0001

5

کتابخانه شخصی
(خرید منابع)

2/51

2/29

-6/3

-8/5

-11/3

-0/34

-

ارقام زیر قطر میزان  zو ارقام باالی قطر سطح معنیداری استX2= 131/72 d. f= 4 Sig=0/0001 .

فرضیۀ دوم :جامعۀ پژوهش از طریق مقالۀ الکترونیکی ،منابع آموزشی را انتخاب میکنند.
بر اساس دادههای جدول  ،2روشی که طلبهها در انتخاب منابع برای آن اولویت قائل
هستند ،کتابهای چاپی است؛ بهطوریکه میانگین عددی جامعۀ پژوهش  4/68و میانگین
رتبهای آن  4/48است .بر اساس نتیجۀ حاصل از آزمون تکمیلی ویل کاکسون ،میانگین رتبهای
این روش با سایر روشها تفاوت دارد ،بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد میگردد.
جدول  :2آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای جامعۀ پژوهش از روشهای انتخاب منابع
ردیف

روشهای
انتخاب
منابع
اطالعاتی

میانگین
عددی

میانگین
رتبهای

روش
1

روش
2

روش 3

روش 4

روش 5

روش 6

1

مقاله
الکترونیکی

3/76

3/67

-

0/007

0/0001

0/59

0/0001

0/037

2

کتاب
الکترونیکی

3/47

3/35

-2/38

-

0/0001

0/25

0/0001

-0/59

3

پایاننامه
الکترونیکی

2/85

2/85

-6/75

-5/3

-

0/0001

0/0001

0/0001

4

مقاله چاپی

3/68

3/46

-0/54

-1/1

-5/3

-

0/0001

0/0001

5

کتاب چاپی

4/68

4/48

-4/84

-6/5

-9/4

-7/7

-

0/0001

6

پایاننامه
چاپی

3/37

3/19

-2/08

-0/54

-3/1

-3/2

-1/8

-
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X2= 152/47 d.f= 5

ارقام زیرقطر میزان  zو ارقام باالی قطر سطح معنیداری است.
Sig=0/0001

فرضیۀ سوم :جامعۀ پژوهش ،هنگام عدم پاسخگویی به پرسشهایی که استاد در کالس
درس میپرسد ،با موقعیت بحران روبهرو میشوند.
نتیجۀ حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که میانگین رتبهای نمرۀ پاسخگویان از سه
موقعیت رویارویی با بحران باهم تفاوت ندارند؛ بهطوریکه میزان خی دو بهدستآمده از آزمون
خی دو  3/19با درجه آزادی  2معنیدار نیست و آنها در هر سه موقعیت به یک اندازه دچار
بحران هستند (جدول .)3
جدول  :3آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای رویارویی با موقعیت بحران
میانگین

میانگین

عددی

رتبهای
2/05

ردیف

روشهای رویارویی با موقعیت بحران

1

عدم پاسخگویی به پرسشهای استاد در کالس
درس

1/52

2

عدم پاسخگویی به پرسشهای دوستان

1/41

1/94

3

عدم انجام امور روزمره به دلیل کمبود اطالعات
کافی در آن زمینه

1/46

2

sig

0/2

d.f

2

X2

6/9

فرضیۀ چهارم :جامعۀ پژوهش ،هنگام آموزش در کالس درس یا کارگاه آموزشی،
مهارتهای الزم را جهت انجام فعالیتهای پژوهشی به دست میآورند.
بر اساس اعداد و ارقام موجود در جدول  ،4میانگین رتبهای این دو روش به ترتیب  2/18و
 2/05است که باهم تفاوت قابلتوجهی ندارند ،اما میزان کسب مهارتهای پژوهشی آنها از
طریق مطالعۀ شخصی ،کمتر از دو روش دیگر است (میانگین رتبهای  )1/77و با آنها تفاوت
قابلمالحظهای دارد .نتیجه اینکه پاسخگویان مهارتهای پژوهشی را بیشتر از طریق شرکت در
کالس درس یا کارگاه آموزشی و همچنین هنگام انجام پژوهش به دست میآورند و فرضیۀ
پژوهش تأیید میشود.
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جدول  :4آزمون معنیداری تفاوت میانگین رتبهای روشهای کسب مهارتهای پژوهشی
روشهای کسب مهارتهای

میانگین

میانگین

روش

روش

روش

پژوهشی

عددی

رتبهای

1

2

3

1

آموزش در کالس درس یا کارگاه
آموزشی

2/27

2/18

-

0/000

0/053

2

مطالعه شخصی

1/89

1/77

-5/44

-

0/000

3

انجام تحقیق

2/14

2/05

-1/93

-4/03

-

ردیف

فرضیۀ پنجم :بین رفتار اطالعیابی جامعۀ پژوهش و مواجهشدن آنها با موقعیت بحران،
رابطه وجود دارد.
برای بررسی رابطۀ بین رفتار اطالعیابی جامعۀ پژوهش و میزان مواجهشدن آنها با موقعیت
بحران ،از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .استفاده از ضریب همبستگی
اسپیرمن ،بهدلیل نرمالنبودن دادهها است (اصغری جعفرآبادی و محمدی .)1393 ،دادههای
جدول  5ضرایب همبستگی بین رفتار اطالعیابی جامعۀ پژوهش را با میزان مواجهشدن آنها با
موقعیت بحران را نشان میدهد.
جدول  :5ضریب همبستگی اسپیرمن بین وضعیت رفتار اطالعیابی پاسخگویان و مراحل
آن با مواجهشدن آنها با موقعیت بحران

میزان مواجهشدن با
موقعیت بحران

رفتار
اطالعیابی

دسترسی به
منابع اطالعاتی

انتخاب
منابع

ارزیابی منابع
اطالعاتی

رویارویی با
منابع اطالعاتی

S

-0/292

-0/043

-1/98

-0/265

-0/046

sig

0/000

0/44

0/000

0/000

0/41

N

323

323

323

323

323

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود رفتار اطالعیابی با مواجه با بحران رابطه منفی
دارد و این بدان معنی است که هرچهقدر رفتار اطالعیابی پاسخگویان مبتنی بر مدل اطالعیابی
الیس (الیس )1989 ،باشد ،موقعیت مواجهشدن با بحران کمتر خواهد بود ،بنابراین در این
مورد فرض صفر رد و انگاره تحقیق تأیید میشود.
فرضیۀ ششم :بین رفتار اطالعیابی جامعۀ پژوهش و کسب مهارتهای پژوهشی ،رابطه
وجود دارد.
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جدول  :6ضرایب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای پژوهشی با رفتار اطالعیابی

مهارتهای
پژوهشی

رفتار

دسترسی به

انتخاب

ارزیابی منابع

رویارویی با

اطالعیابی

منابع اطالعاتی

منابع

اطالعاتی

منابع اطالعاتی

S

0/265

0/175

0/113

0/062

0/053

sig

0/0001

0/002

0/04

0/27

0/345

N

323

323

323

323

323

بر اساس دادههای جدول  6رفتار اطالعیابی با مهارتهای پژوهشی ،رابطۀ مثبت و معنیدار
دارد و این بدان معنی است که با ارتقاء رفتار اطالعیابی ،مهارتهای پژوهشی آنها نیز ارتقاء
پیدا میکند ازاینرو ،فرضیۀ پژوهش تأیید میشود.

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
نتایج پژوهش نشان داد جامعۀ پژوهش برای دسترسی به منابع اطالعاتی موردنیاز ،کتابخانه را
اولویت نخست خود برگزیدند که نشاندهندۀ جامعیت منابع اطالعاتی کتابخانۀ حوزه است.
یافتههای این پژوهش ،با پژوهش سالجقه ( )1384و نورمحمدی ( )1376همسو است.
همچنین با نتایج پژوهش محققزاده و عبدالهی ( )1382در یک راستا نیست .بخش دیگری از
نتایج بهدست از تجزیهوتحلیل دادهها بیانگر آن است که جامعۀ پژوهش ،کتاب چاپی و مقالۀ
الکترونیکی را برای مطالعه در اولویت قرار میدهند .نتیجه این بخش از مقالۀ حاضر ،با پژوهش
افتخار و ضیایی ( )1395و نعیمی و محمد اسماعیل ( )1395همراستا نیست؛ بااینوجود با
نتایج بهدستآمده از پژوهش ) Dankasa (2015مطابقت دارد .علت استفاده از کتاب چاپی برای
طالب حوزههای علمیه ،بهدلیل وجود منابع مرجع ،بهشکل چاپی است که از مهمترین آنها
میتوان به نسخههای خطی اشاره نمود .مقالۀ الکترونیکی بهدلیل سهولت ،سرعت دسترسی و
روزآمدی پس از کتاب چاپی در اولویت دوم قرار دارد.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای فرضیه سوم پژوهش ،نشان داد که جامعۀ پژوهش
در هر سه موقعیت ،به یک اندازه دچار بحران است .انتخاب روش عدم پاسخگویی به
پرسشهایی که استاد در کالس درس از شما میپرسد با الگوهای )Wilson ،Sarasevic (1996
) (1997و ) Dervin (2003, 1998, 1992, 1983و با مطالعات George, Bright, Hurlbert,
) ،Nwagwu (2012) ،Catalano (2013) ،Linke, St. Claire, & Stein (2006کاهویی و عالیی
( )1391همسو است.
در ادامه ،باید به این نتایج اشاره کرد که جامعۀ پژوهش مهارتهای پژوهشی را در کالس
درس یا کارگاههای آموزشی فرامیگیرند که با پژوهش پریرخ ،ارسطو پور و نادری ( ،)1390قوام
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( ،)1390معمارباشی و زمانی میاندشتی ( ،)1392همسو و با پژوهش تصویری قمصری ()1378
که در این زمینه بر انجام کارهای پژوهشی تأکید میکند ،همسو نیست .در پژوهشهای
انجامشده با موضوع رفتار اطالعیابی از گذشته تاکنون ـکه نخستین آن در جهان سال 1948
(یتییس )1385 ،و در ایران سال ( 1354بیگدلی ،شاهینی ،شاه کرمی ،چالیک)1394 ،
انجامشده استـ ،هرکدام از منظرها و رویکردهای گوناگون و با استفاده از ابزارها و مهارتهای
متنوعی به این موضوع پرداختهاند (جاللی دیزجی و پروینی1390،؛ صمیمی نژاد و
زندیان1391،؛ سیفی ملکی و عگبهی .)1392 ،برخی مطالعات این امر را به دلیل ماهیت
میانرشتهای رفتار اطالعیابی میدانند (برزین.)1395 ،
نکته حائز اهمیت این است که با ورود نظام آموزشی جدید و استفاده از فناوریهای
اطالعاتی نوین ،رفتارهای اطالعیابی نیز تخصصیتر شده است .بهگونهای که یافتههای
پژوهشهای اخیر در برخی زمانها با یافتههای پژوهشهای پیشین همسو نیست .برای مثال،
پژوهشگران قلمرو رفتارهای اطالعیابی در پژوهشهای پیشین فقدان اطالعات و منابع کافی
(ملکیان1387،؛ کیانی خوزستانی ،فامیل روحانی و نصیر نژاد علیشاه1390 ،؛ طاهرزاده
موسویان ،رجبی ،بیگدلی1390 ،؛ فرهادی و منصوریان )1393 ،و عدم آشنایی با شیوههای
کاوش (پروینی ،جاللی دیزجی )1389 ،را از مشکالت موجود در رفتار اطالعیابی میدانستند.
در صورتیکه پس از استقرار نظام آموزشی جدید و بهکارگیری فناوریهای نوین اطالعاتی در
حوزههای علمیه ،موجب مرتبطبودن اطالعات بازیابی شده با اطالعات موردنظر (افتخار1391 ،؛
افتخار و سالمی1394 ،؛ اعظمی ،فتاحی و پریرخ )1395 ،شده است و در نهایت ،افراد در
تشخیص نیاز اطالعاتی (نیک کار ،حیاتی و فارسی )1395 ،خود موفقتر هستند .ازاینرو ،نتیجۀ
این پژوهش ،با پژوهشهای صالحی امیری و حیدری زاده ( ،)1386مردانی و موالیی ( )1394و
روزبهانی ( )1394همسو است.
بر اساس یافتههای این مقاله ،مؤلفههای موقعیت بحران جامعۀ پژوهش در یک اولویت
هستند .لذا میتوان اظهار داشت اگر نظام آموزشی با بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی
بهگونهای عمل کند که طالب را بیشتر در موقعیت بحران قرار دهد و در حین آن ،با مشارکت
دادن و بهچالشکشیدن طالب ،آنها را به رفع بحران ترغیب نماید ،میتواند کمک بهسزایی در
رویارویی با مشکالت و مسائل احتمالی در انتخاب موضوع پژوهشی طالب داشته باشد.
افزون برقرار گرفتن در موقعیت بحران ـکه بهعنوان عامل تهدید در میان جامعۀ پژوهش
مطرح استـ ،کسب مهارتهای پژوهشی نیز بهعنوان عامل فرصت در نظر گرفته میشود .بر
اساس نتایج بهدستآمده در این مقاله ،کسب مهارتهای پژوهشی ،بیشتر در زمانی صورت
میگیرد که آموزش از طریق کالس درس یا شرکت در کارگاه آموزشی باشد .بهبیاندیگر ،در
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صورتیکه نظام آموزشی با بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی نوین بهگونهای در کالسهای
درسی یا کارگاههای آموزشی مهارتهای اطالعاتی جامعۀ پژوهش را ارتقاء بخشد ،در رویارویی
با مسائل احتمالی در انتخاب موضوع پژوهشی کمک شایانی خواهد داشت .بر اساس نتایج
بهدستآمده از این پژوهش؛ پیشنهاد میشود پژوهشی در حوزههای علمیه برادران نیز اجراشده
و نتایج پژوهش حاضر به پژوهش پیشنهادی مقایسه شود .با توجه به اینکه پژوهش حاضر در
بخشهای جنوبی کشور انجامشده ،بهتر است پژوهش دیگری در سایر استانها با اقلیمها،
بافتهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت تعریفشده و متغیرهای جامعهشناختی و اقلیمی نیز
موردمطالعه قرارگرفته و ارتباط آن با رفتارهای اطالعیابی بررسی گردد.
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