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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز انجام شده است.
روششناسی :پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورودی ساال هاای 1390تاا1392
دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز بود .نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای متناسب با حجم انجام شد که بارای تعیاین آن از فرماول
نمونهگیری کوکران استفاده و تعداد  142نفر برآورد شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته بود که ضاریب پایاایی
آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  0/89محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افازار  SPSSدر دو ساح آماار
توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
یافتهها :بر اساس نتایج حاصله ،میانگین کلیه مؤلفهها (اصل اشباع ،اصل عینیت یا واقعی بودن ،اصل کمترین کوشش ،اصل
آشنایی ،اصل انگیزش ،اصل اطمینان ،اصل سادگی ،اصل پیروی از شکل) بیشتر از سح متوسط بود .نتایج همچنین نشان داد که
بین نظرات پاسخگویان فقط برحسب متغیر جمعیت شناختی جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد .به گونه ای که دانشجویان زن
میزان مولفههای "اصل انگیزش" و "اصل اطمینان" را بیشتر از دانشجویان مرد ارزیابی نمودند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش می تواند با درک بهتر رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز
اهواز برای آینده ،مبنای برنامه ریزی در جهت ارائه خدمات اطالعاتی شود.
ها :اهواز ،دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ،رفتار اطالعیابی ،مدل جین و فاین
کلیدواژه 
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مقدمه
انقالب ارتباطات و اطالعات در عصر حاضر تأثیرات شگرفی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها گذاشته است .پیدایش حجم
عظیم اطالعاتی ،دوران معاصر را به عصر اطالعات ارتقاء داده و پدیده انفجار اطالعات را به وجود آورده است .بنابراین اگر جوامع
علمیمعاصر به روش های اطالعیابی آشنا شده و اطالعات موجود را به نحو محلوبی گردآوری ،پردازش ،سازماندهی و دسترس
پذیر نمایند ،از موضوعاتی چون فقر اطالعاتی ،اضحراب اطالعاتی ،و بیسوادی اطالعاتی اجتناب خواهد شد (نوروزی و همکاران،
.)1389
اطالعیابی برای بشر حیاتی و ضروری است .انسان برای رفع نیازهای خود اطالعیابی میکند .از نظر ویلسون 1اطالعیابی
جستجوی هدفمند برای یافتن اطالعات مورد نیاز است .شناخت بیشتر رفتار اطالعیابی به عنوان رفتار اجتماعی به جوامع انسانی
کمك کرد تا پیشرفت های اطالعاتی بیشتر و سیستم های اطالعاتی بهتری فراهم آورد (ادهمی.)1383 ،
دانشجویان به عنوان مهمترین مصرف کنندگان اطالعات در دانشگاهها جهت رسیدن به سح باالی اطالعات و جستجوی
صحی و سریع آن نیاز بیشتری به دستیابی به روشهای نوین دارند .لذا با آگاهی از نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی دانشجویان
می توان به دست اندرکاران کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی درساختن مجموعه کتابخانه کمك نمود تا مبنای برنامه ریزی برای
آینده این مراکز باشند .کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در دانشگاهها به عنوان پایگاه اصلی ارایه و اشاعه اطالعات برای
دانشجویان و محققان محسوب میشوند ،بنابراین جهت ارایه خدمات بهتر ،بایستی نیازهای اطالعاتی  ،راه های کسب اطالعات و
موانع پیش روی دانشجویان جهت دسترسی به اطالعات شناسایی شده تا بوسیله آن بتوان برای آینده کتابخانهها برنامه ریزی صورت
گیرد.
بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطالعیابی دانشجویان می تواند به شناخت بیشتر این قشر و آگاهی از روشها ،انگیزه ها ،نیازها ،و
مهارت های اطالعیابی آنان منجر شود و مشکالت آنها را در دسترسی به اطالعات مورد نیاز مشخص سازد .با توجه به
دگرگونیهای عمیقی که در مدلهای رفتار اطالعیابی حاصل شده ،این پژوهش در صدد است با تعیین رفتار اطالعیابی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز بر اساس مدل رفتاری جین و فاین 2به بررسی میزان کاربرد مولفههای این مدل
مبادرت نماید.
جین و فاین برخی اصول رفتاری ارتباطات میان گروه های انسانی را در یك محیط خدمات اطالع رسانی مبتنی بر مولفه های
اصل اشباع ،3اصل عینیت 4یا واقعی بودن ،اصل کمترین کوشش ،5اصل آشنایی ،6اصل انگیزش ،7اصل اطمینان ، 8اصل سادگی ، 9و
اصل پیروی از شکل 10بیان نمودهاند .توصیف مؤلفههای رفتار اطالع یابی از سوی جین و فاین به شرح ذیل میباشند:
اصل اشباع
زمانی که یك کاربر با مقدار خاصی از اطالعات اشباع میشود ،اطالعات اضافی در تصمیم گیری یا حل مسئله به او کمك
نخواهد کرد .عکس این قضیه صادق است یعنی اگر کاربر از نظر اطالعاتی اشباع نشده باشد ،به لحاظ روانشناسی احساس کمبود
1

Wilson
Jin & Fine
3
Saturation principle
4
Concreteness principle
5
Principle of least effort
6
Familiarity principle
7
Stimulation principle
8
Certainty principle
9
Simplicity principle
10
Following-form principle
2
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اطالعات میکند و تمایل می یابد به اندازه ظرفیت خود اطالعات جذب نماید.
اصل عینیت یا واقعی بودن
بر اساس این اصل ،انسان در میان فرهنگ های متفاوت ،چیز های عینی و واقعی را بیشتر از مفاهیم ذهنی و انتزاعی درک
میکند .نگاه کردن به تصویر ،تاثیری سریع تر و قدرتمند تر از کلمات دارد(جین و فاین.)1382 ،
اصل کمترین کوشش
اگر کاربر با انتخاب میان سهولت دست یابی و مفید بودن اطالعات مواجه شود متمایل به انتخاب منابعی خواهد شد که به آسانی
قابل دستیابی هستند تا منابع مرتبحی که در دسترس قرار ندارند.
اصل آشنایی
افراد تمایل دارند با رفتار های آشنا به کار بپردازند .کاربران تمایل دارند حتی در زمانی که با مناسب نبودن آن مواجه میشوند
به پایگاه های اطالعاتی وابسته باشند که با الگوهای ارزشیابی و فناوری بازیابی اطالعات آنها آشنایی دارند .هر چند نیازهای آنها
تغییر کرده باشد.
اصل انگیزش
انسان ماهیتا پدیده ها و محیط های متنوع و بر انگیزاننده را ترجی میدهد ؛ یعنی محیط و پدیده ها به هر اندازه متنوع و بر
انگیزاننده باشند به همان اندازه برای افراد جذاب میشوند.
اصل اطمینان
اگر کاربران احساس گمراهی و عدم اطمینان داشته باشند تمایل زیادی به کنترل احساسات و جستجوی مجدد پیدا میکنند.
عدم اطمینان و تردید اغلب در فرایند بازیابی در یك محیط رایانه ای وجود دارد.
اصل سادگی
وقتی که کاربران به جستجوی اطالعات میپردازند ،انتظار دارند توصیفها ،آموزشها و ساختار آنها روشن ،دقیق وساده
باشند.
اصل پیروی از شکل
شیوه بیان سؤال تاثیر زیادی در ماهیت پاسخ دارد .کاربران با پیروی از شکل سؤال به آنها پاسخ میدهند و به ندرت با توجه به
انگیزش و اهداف سؤال کننده پاسخ میگویند.
در این تحقیق سعی میشود میزان کاربرد مولفههای مزبور از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد توجه واقع شود و میزان
تفاوت این مولفه ها با عوامل جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشینه پژوهش
 پیشینه در داخل ایرانخاکپور( )1386در پژوهشی به" بررسی و مقایسه رفتار اطالع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده علوم
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تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز "پرداخت .یافته ها حاکی از آن است که تمامیدانشجویان تحصیالت تکمیلی
بدون استثناء از اینترنت به عنوان یك مجرای اطالعاتی جدید بهره میبرند .موتورهای جستجوی گوگل و یاهو بیشترین در صد
استفاده را در میان اعضای هر دو گروه به خود اختصاص داده است 43 .نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد()% 89و  9نفر از
دانشجویان دکتری ()% 81زبان فارسی را در استفاده از منابع ترجی میدهند .بررسی پرسشنامه ها نشان داد که اقبال عمومیبرای
استفاده از منابع انگلیسی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد به مراتب از دانشجویان دکتری کمتر است.
رداد( )1387در مقاله ای به بررسی "رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد در استفاده از شبکه جهانی
وب" پرداخت .نتایج نشان داد دانشجویان میزان تاثیر اینترنت را بر فعالیتهای آموزشی -پژوهشی خود در حد زیاد میدانند لیکن
در استفاده از آن با محدودیتها و موانعی مواجه اند .آنها در هر یك از مراحل اطالع یابی خود راهبردها و رویکردهای مختلفی
را به کار می گیرند اما رویکردهای غالب شامل استفاده از موتورهای جستجو جهت شناسایی سایتهای دربردارنده اطالعات مورد
نیاز ،استفاده از پیوندهای ارجاعی به سایر سایتهای مرتبط با نیاز اطالعاتی بر پایه سنخیت موضوعی ،راهبرد مرور سرعنوانهای
صفحه آغازین سایت جهت واکاوی اطالعات مورد نیاز ،متمایز کردن سایتهای مفید از غیر مفید بر مبنای کیفیت محتوا و
همخوانی موضوعی و استفاده از خدمات آگاهی رسانی جاری سایتهای مورد عالقه و عضویت در گروههای بحث جهت نظارت
بر حوزههای پژوهشی محلوب است.
چینی ()1389در پژوهش خود به بررسی" نیاز های اطالعاتی و رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان
در محیط های پیوسته در سال تحصیلی  "1388-1387پرداخت .یافته ها بیانگر آن است که انگیزه اصلی دانشجویان از جستجوی
اطالعات  ،دسترسی به اطالعات روزآمد به منظور انجام کارهای پژوهشی است و جهت این امر از منابع چاپی اطالعاتی بیش از
منابع الکترونیکی استفاده میکنند .از میان انواع محمل های اطالعاتی ،مقاالت در اولویت قرار دارند .پست الکترونیکی و
موتورهای کاوش نمایهای ،و پایگاه اطالعاتی به ترتیب پر استفاده ترین موتورهای کاوش و پایگاه اطالعاتی در بین دانشجویان این
مقحع هستند .از سوی دیگر ،میزان آشنایی دانشجویان با امکانات و خدمات منابع اطالعاتی پیوسته ،روشهای جستجوی اطالعات
در این محیط و نیز میزان رضایت آنان از جستجوی خود در آن کم تلقی میشود.
نوروزی و همکاران ( )1388در مقالهای به بررسی" رفتار اطالعیابی هیات علمیدانشگاه اراک در استفاده از اینترنت"
پرداختند .یافته ها نشان داد مهمترین اهداف جستجوی اطالعات توسط اعضای هیات علمیاهداف پژوهشی ،آموزشی ،و روزآمد
کردن اطالعات تخصصی و بیشترین استفاده آنها از مجالت الکترونیکی و پایگاه های اطالعاتی است .وب ،پست الکترونیکی ،و
اتاق های گفتگو به عنوان مهمترین امکانات اینترنت و موتورهای جستجو ،نشانی منابع اطالعاتی و ابرموتورهای جستجو به عنوان
کارآمدترین ابزار ذکر شده است .همچنین جستجوی پیشرفته ،جستجوی کلیدواژه ای ،و جستجوی ساده پرکاربرد ترین شیوه های
جستجوی اطالعات در اینترنت هستند .ترافیك شبکه و پایین بودن سرعت اینترنت و عدم دستیابی به اصل مدرک از عمده
مشکالت استفاده از این فن آوری است.
بردستانی و محمد اسماعیل ( )1388در مقالهای با عنوان " محالعه شیوه های کسب اطالعات توسط متخصصان و پژوهشگران
شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر مدل دیوید آلیس" به این نتایج رسیدند که افراد مورد محالعه برای شناسایی منابع جدید پیرامون
موضوعی نسبتا ناآشنا ،ابتدا از موتورهای جستجو و سایت های اینترنت و سپس از طریق سوال از افراد محلع به جست و جوی
اطالعات میپردازند.
همچنین ،نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد افتخار ( )1391با عنوان "بررسی رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز" نشان داد دانشجویان در فرآیند اطالع یابی در اکثر مواقع به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی
پیدا می کنند و در نهایت ،اطالعات بازیابی شده با اطالعات مورد نظر آنها مرتبط است.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95

47

افتخار و ضیایی (زودآیند) در مقاله "رفتار اطالع یابی و مدیریت منابع اطالعاتی :فرایند ذهنی انتخاب موضوع و تشخیص نیاز
اطالعاتی (محالعه موردی طالب سح سه حوزه های علمیه خواهران شهر شیراز سال تحصیلی  ")1393 – 1394به این نتیجه
رسیدند که عامل اصلی در انتخاب موضوع توسط نمونه مورد بررسی ،کنجکاوی ذهن است و مهمترین عامل جهت تشخیص
نیازهای اطالعاتی بررسی منابع اطالعاتی و مشورت با متخصصان موضوعی است.

 پیشینه در خارج از ایراننتایج تحقیق در مورد رفتار اطالعاتی اعضای دانشگاهی دانشگاه روجبهات در بانکوک 1نشان داد که  41درصد پاسخگویان
روش تحقیق خود را به وسیله مشاوره با افراد متخصص در آن زمینه انتخاب کردهاند .حدود  82درصد اطالعات مورد نیاز خود را
از کتابخانههای مجازی و سایت گوگل پیدا نموده ،و به ندرت از پست الکترونیك برای ارتباطات استفاده میکنند .همچنین یافته
هانشان داد که 42درصد از پاسخگویان از اریك (بانك اطالعاتی)استفاده میکنند .اکثر پاسخگویان در زمان جستجوی اطالعات
با مشکالت عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز جهت تحقیق مواجه بودند(Patitungkho & Deshpande, 2005) .

اچاک ،2007( 2به نقل از چینی )1388 ،به محالعه عادت های استفاده اینترنتی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه هاجت تپه
پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که هدف بیشتر دانشجویان از جستجو در اینترنت انجام کارهای پژوهشی بود؛ موتورهای کاوش
عمومی به خصوص گوگل بیشتر از سایر موتور های جستجو مورد استفاده قرار میگرفتند؛ دانشجویان دسترسی سالم را مهمترین
ویژگی کیفی اطالعات درمحیط اینترنت میدانستند؛ رابحه ی معنا داری بین مدت تحصیل دانشجویان در این رشته وشیوههای
پاسخگویی و رفع نیاز های اطالعاتی و اهداف از جستجوی اطالعات وجود داشت .
آداسو و چانگ ) (Ada Su & Chang, 2007در پژوهش خود به بررسی نیازها ورفتار اطالعیابی دانشآموزان پایه ششم
پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین دانش آموزان عادی و تیز هوش در نیاز های اطالعاتی ورفتار اطالعیابی تفاوت معنا
داری وجود دارد .دانش آموزان تیز هوش تقاضای بیشتری برای اطالعات شناختی و علوم طبیعی دارند .در حالی که برای گروه
مقابل چنین نبود و بعد از آن به ترتیب کتابخانهها ،تلویزیون ،روزنامه ،مجله ،و دیسك های فشرده برای آنها در تهیه اطالعات
مورد نیاز از اهمیت کمتری برخوردار بودند  .این بررسی نشان داد که عواملی نظیر اعتبار ،آسانی استفاده ،جستجوی سریع ،میزان
اطالعات و غیره در انتخاب کانال تهیه اطالعات موثر هستند.
نیو و همکاران ) (Niu et al., 2013به محالعه و بررسی ملی رفتارهای اطالعیابی دانشجویان در دانشگاههای ایاالت متحده
آمریکا پرداختند .آنها به فهم بهتر و درک عمیق تر تفاوت میان رفتارهای اطالعیابی محققان مبادرت کردند .جامعه آماری 2063
پژوهشگر در علوم طبیعی ،مهندسی و علوم بهداشتی و درمانی از  5دانشگاه ایاالت متحده آمریکا بود .یافتهها نشان داد که رفتار
اطالعیابی تمامی محققان در  5دانشگاه مشابه بود ولی در جزئیات تفاوت های کوچکی مشاهده شد ،که دلیل آن ،تفاوت و تغییر
در ساختار واحد و خدمات تحقیق کتابخانه ای در دانشگاه های مذکور تلقی می شود.
بر اساس نتایج موجود اکثر اعضای هیات علمی و پژوهشگران داخل نیاز های اطالعاتی خود را از طریق منابع چاپی بر طرف
می کنند ولی محققان خارجی بیشتر به منابع الکترونیکی وابسته اند .عمده ترین موانع ومشکالت دستیابی متخصصان وپژوهشگران به
اطالعات ،کمبود وقت ،فقدان منابع مورد نیاز ،نداشتن آگاهی از وجود منابع و دسترسی نداشتن به موقع به اطالعات ذکر شده
است.

Rajabhat Universities in Bangkok
Ucak
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سؤاالت پژوهش
سؤال کلی پژوهش این است که میزان کاربرد مدل رفتاری جین و فاین در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر است؟ بر اساس این سؤال کلی ،نه سؤال ویژه محرح می شود:
میزان کاربرد مولفه اصل اشباع در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه اصل عینیت یا واقعی بودن در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز
چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه اصل کمترین کوشش در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز
چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه اصل آشنایی در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه اصل انگیزش در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر
است؟
میزان کاربرد مولفه اصل اطمینان در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه اصل سادگی در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر است؟
میزان کاربرد مولفه پیروی از شکل در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز چقدر
است؟
آیا تفاوت معناداری بین میزان کاربرد مولفههای مدل رفتاری جین و فاین در رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز بر اساس عوامل جمعیت شناختی(جنسیت ،رشته تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه ،وسن) وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان ورودی سالهای 1390تا1392
دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز بود .در این پژوهش حجم نمونه ،با استفاده از فرمول نمونهگیری عمومی کوکران 142 1نفر برآورد و
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 2متناسب با حجم استفاده شد.
جدول .1تعداد جامعه ،حجم نمونه و بازگشت پاسخنامه

رشته تحصیلی

جامعه

نمونه

پاسخنامه

ادبیات

123

74

73

فیزیك

133

68

65

جمع

256

142

138

ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته شامل 4سوال جمعیت شناختی و  42سؤال بسته پاسخ در
مقیاس پنج درجهای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) بود .در این پژوهش جهت سنجش روایی درونی از روایی محتوایی ،نوع
صوری و اعتبار سازه ای ،نوع تحلیل عاملی استفاده شده است .به منظور تعیین اعتبار سازه ای از آزمون کمو و بارتلت 3استفاده شد.
1

W. G. Cochran
Classified Random Sampling
3
KMO and Bartlett
2

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95

49

مقدار آزمون  KMOبرابر  0/7و نمایانگر کفایت حجم نمونه است .پایایی ابزار پژوهش به روش ضریب آلفای کرونباخ 0/89
برآورد گردید.
تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSدر دو سح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سح آمار
توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین ،و انحراف معیار در قالب جدول و نموداراستفاده شد .در سح آمار استنباطی از روش آماری
آزمون  tتك نمونهای ،1آزمون  tمستقل ،2تحلیل واریانس یك راهه ،و  t 2هتلینگ استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در جدول 2سؤال کلی پژوهش مورد محاسبه قرار گرفته است .برحسب یافتههای این جدول ،از آنجا که میانگین مشاهده شده
از میانگین فرضی ( )X=3بیشتر است ،بنابراین پاسخگویان معتقدند میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطالعیابی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز باالتر از حد متوسط قرار دارد.

جدول  .2نتایج آزمون t

تك متغیره ،مقایسه میانگین کل مؤلفههای رفتار اطالع یابی مطلوب با میانگین فرضی ()X=3

مؤلفه

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

t

sig

رفتار اطالع یابی

3

3/33

0/47

0/001

8/39

با توجه به این که رفتار اطالع یابی از هشت مؤلفه تشکیل شده ،سؤال اصلی در قالب هشت سؤال ویژه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .به عبارت دیگر میزان کاربرد هرکدام از مؤلفه ها به طور جداگانه در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام
نور -مرکز اهواز بررسی شده است.
در جدول  3سؤاالت  1تا  8مورد محاسبه قرار گرفته است .با مقایسه میانگین هر مؤلفه با میانگین فرضی ( )X=3در جدول 3
دیده می شود که میانگین هر مؤلفه از میانگین فرضی به طور معناداری بیشتر است (سح معنا داری صفر محاسبه شده است)
بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز میزان کاربرد مدل جین و فاین
در رفتار اطالعیابی دانشجویان بیش از سح متوسط است.
جدول .3نتایج آزمون

t

تك متغیره ،مقایسه میانگین کل مؤلفه های رفتار اطالع یابی مطلوب با میانگین فرضی ()X=3

مؤلفه

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

t

sig

اصل اشباع

3

3/33

0/66

5/93

0/001

اصل عینیت یا واقعی بودن

3

3/64

0/71

10/58

0/001

اصل کمترین کوشش

3

3/25

0/73

4/04

0/001

اصل آشنایی

3

3/10

0/67

1/82

0/07

اصل انگیزش

3

3/38

0/61

7/26

0/001

اصل اطمینان

3

3/10

0/74

1/65

0/101

اصل سادگی

3

3/39

0/66

6/98

0/001

اصل پیروی از شکل

3

3/48

0/69

8/18

0/001

One-sample t- Test
Independent-Samples t-Test

1
2
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به منظور تعیین معنادار بودن تفاوت بین میانگین مؤلفههای رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز
اهواز  t 2هتلینگ استفاده شد.

جدول .4نتایج حاصل از اجرای آزمون t 2
آماره

اندازه

t2

93/77

F

11/12

Sig

0/001

هتلینگ

برحسب یافتههای جدول  F ،4مشاهده شده در سح  Sig≥ 0/05معنادار بوده ،یعنی تفاوت میانگین متغیرهای مدل جین و فاین
معنادار بوده است .بنابراین میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطالعیابی دانشجویان بحور یکسان وجود ندارد .همچنین
یافتههای فوق نشان می دهد که بیشترین امکان موجود مربوط به اصل عینیت یا واقعی بودن با میانگین  3/64و کمترین ،مربوط به
اصل آشنایی و اصل اطمینان با میانگین  3/10بوده است.
در سؤال  9نظرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز بر اساس مولفه های مدل رفتاری جین و فاین بر
مبنای عوامل جمعیت شناختی(جنسیت ،رشته تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه ،و سن) در خصوص میزان کاربرد این مدل در رفتار
اطالعیابی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است.
برای بررسی معنا داری تفاوت نظرات افراد بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج در
جدول  5درج است.
جدول  .5میانگین و نمرات  tمستقل نظرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز در مورد مؤلفه های رفتار اطالع یابی بر
حسب جنسیت و رشته تحصیلی

متغیر جمعیت شناختی
مؤلفه

جنسیت
میانگین

رشته تحصیلی

 tمستقل

sig

میانگین

 tمستقل

sig

0/48

ادبیات

فیزیك

زن

مرد

0/43

3/29

3/27

0/97

اصل اشباع

3/37

3/27

2/35

3/64

3/64

1/13

0/96

اصل عینیت یا واقعی بودن

3/60

3/71

1/64

0/43

3/19

0/16

0/37

اصل کمترین کوشش

3/34

3/09

0/001

0/05

3/30

0/067

0/23

اصل آشنایی

3/15

3/02

2/54

0/26

3/17

3/03

0/68

اصل انگیزش

3/46

3/24

1/11

0/04

3/40

3/36

2/50

اصل اطمینان

3/23

2/87

4/65

0/006

3/12

3/10

0/057

0/84

اصل سادگی

3/43

3/27

0/05

0/09

3/45

3/33

1/53

0/27

اصل پیروی از شکل

3/53

3/39

0/43

0/26

3/54

3/42

0/88

0/29

بر اساس اطالعات جدول  T ،5مشاهده شده در سح  sig ≥ 0/05فقط درخصوص مولفههای "اصل انگیزش" و "اصل
اطمینان" معنادار بوده است .به گونهای که در مولفه "اصل انگیزش" و "اصل اطمینان" به ترتیب دانشجویان زن با میانگین  3/46و
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 ،3/23در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین  3/24و  2/87میزان موجود بودن این دو مولفه را بیشتر ارزیابی کرده اند و در مورد
دیگر مولفهها مردان و زنان نظرات مشابه و یکسانی نسبت به سؤالهای پژوهش ابراز داشتند.
همچنین برحسب اطالعات جدول  ،5اختالف مشاهده شده بین میانگین نمرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های
تحصیلی ادبیات و فیزیك در دانشگاه پیام نور واحد اهواز تفاوت معنیداری وجود ندارد زیرا

t

مشاهده شده در سح  /05

 Sig0معنادار نبوده ،بنابراین پاسخگویان درکل نظرات مشابه و یکسانی نسبت به سؤالهای پژوهش ابراز داشتند.
برای بررسی معنا داری تفاوت نظرات افراد بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی سال ورود به دانشگاه و سن آزمون تحلیل
واریانس یك راهه استفاده شد .خالصه نتایج حاصل از تحلیل واریانس یك راهه برای هر دو متغیر جمعیت شناختی مذکور در
جدول  6درج شده است.
جدول  .6خالصه نتایج حاصل از تحلیل واریانس یك راهه نظرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز در
مورد مؤلفه های رفتار اطالع یابی بر حسب سال ورود به دانشگاه و سن
سال ورود به دانشگاه

متغیر جمعیت شناختی
مؤلفه

سن

F

sig

F

Sig

اصل اشباع

0/26

0/78

0/46

0/80

اصل عینیت یا واقعی بودن

0/11

0/90

0/64

0/67

اصل کمترین کوشش

0/03

0/97

0/54

0/75

اصل آشنایی

0/41

0/67

0/35

0/88

اصل انگیزش

0/23

0/90

0/34

0/89

اصل اطمینان

0/89

0/42

0/46

0/80

اصل سادگی

0/19

0/83

0/64

0/67

اصل پیروی از شکل

0/22

0/81

0/34

0/89

برحسب یافتههای جدول F ،6مشاهده شده در سح  Sig  0/05در خصوص هیچ یك از مؤلفهها معنادارنبوده است .بنابراین
بین نظرات پاسخگویان برحسب سال ورود به دانشگاه و سن تفاوت وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز در مورد میزان کاربرد مدل جین و
فاین در رفتار اطالعیابی دانشجویان هم عقیده هستند و میزان کاربرد مؤلفه ها را بیشتر از سح متوسط می دانند که البته تا میزان
محلوب ،فاصله زیادی وجود دارد .خاکپور ( ،)1386رداد ( ،)1387نوروزی و همکاران( ،)1388اچاک ( ،)2007آداسو و چانگ
) (Ada Su & Chang, 2007نیز در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که جستجوگران در هر یك از مراحل اطالعیابی خود
راهبردها و رویکردهای مختلفی را به کار میگیرند اما رویکردهای غالب شامل استفاده از موتورهای جستجو جهت شناسایی سایت
های دربردارنده اطالعات مورد نیاز ،استفاده از پیوندهای ارجاعی به سایر سایت های مرتبط با نیاز اطالعاتی بر پایه سنخیت
موضوعی ،راهبرد مرور سرعنوانهای صفحه آغازین سایت جهت واکاوی اطالعات مورد نیاز ،متمایز کردن سایت های مفید از غیر
مفید بر مبنای کیفیت محتوا و همخوانی موضوعی و استفاده از خدمات آگاهی رسانی جاری سایت های مورد عالقه و عضویت در
گروه های بحث جهت نظارت بر حوزه های پژوهشی مورد عالقه است.

میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکزاهواز

52

تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان به تفکیك جنسیت فقط درخصوص دو مولفه "اصل انگیزش" و "اصل اطمینان" حاکی
از این بود که زنان نسبت به مردان ،پایگاه های اطالعاتی را دارای تنوع بیشتر شکلی و رنگی در منوها دانسته ،همچنین امکان
سردرگمی در استفاده از نظام های اطالعاتی ،وجود خحاهای متوالی در بازشدن صفحات یا لینك ها ،وجود اطالعات غیر مستند و
صفحات دارای اطالعات ناقص یا اشتباه در پایگاه های اطالعاتی که موجب عدم اطمینان نسبت به این پایگاه ها می شود را کمتر
دانسته اند.
پیشنهادات و محدودیت ها
با توجه به پژوهش حاضر می توان پیشنهاد نمود که:
استفاده بیشتر از امکانات محیط رابط و گزینه های نو برای بازیابی و جستجوی اطالعات در جستجوی علمی ،نمایش بیشتر
عناصر تصویری در محیط رابط ،افزایش استفاده از ابزارهای بازیابی مثل چکیده ها ،کلیدواژه ها و نمایه نامه ،استفاده از مشاوره و
راهنمایی استادان و متخصصین ،و توجه بیشتر به موضوعات عینی نسبت به مسائل ذهنی در جستجو می تواند باعث تقویت دو مولفه
اصل اشباع و اصل عینیت یا واقعی بودن شود.
افزایش استفاده از توصیه های شفاهی و ارتباط چهره به چهره در دریافت اطالعات از محیط رابط ،استفاده بیشتر از رابط های
فارسی در عین بهره جویی از فناوری ،افزایش امکانات وفناوری کتابخانه دانشگاه ،استفاده از راهنماییهای کتابدار ،همچنین
استفاده از منوهای تکراری و مسیرهای معمول و مشترک در پایگاه های داده ای ،استفاده از پایگاه های داده ای ساده ،استفاده
بیشتر از استراتژی های ساده برای جستجو ،و اصحالحات تکراری و آشنا می تواند دو مولفه اصل کمترین کوشش و اصل انگیزش
را تقویت نماید.
استفاده بیشتر از پایگاه های اطالعاتی دارای تنوع شکلی و رنگ در منوها و همچنین دارای محیط های رابط قالب بندی شده و
ساختار یافته ،و توجه بیشتر به خصوص در کاهش امکان سردرگمی در استفاده از نظامهای اطالعاتی ،کاهش خحاهای متوالی در
بازشدن صفحات یا لینك ها ،کاهش اطالعات غیر مستند و صفحات دارای اطالعات ناقص یا اشتباه در پایگاه های اطالعاتی که
موجب فقدان اطمینان نسبت به این پایگاه ها می شود می تواند دو مولفه اصل انگیزش و اصل اطمینان را تقویت نماید.
افزایش استفاده از راهنما و دستنامه های موجود در پایگاه های اطالعاتی قبل از جستجو در آن ها ،افزایش امکان دسترسی به
پایگاه ای دارای راهنماهای مناسب ،توصیف ،آموزش ،و ساختار روشن ،دقیق ،ساده ،و روان ،و کاهش امکان دسترسی به
پایگاههای دارای منوهای ترکیبی که باعث سردرگمی می شود و همچنین استفاده از پایگاه های اطالعاتی که بیشتر با انگیزه و
هدف دانشجویان از سوال هماهنگ باشند و از اصحالحات و شکل سوال و منو و دستور در سازماندهی پیروی کنند می تواند دو
مولفه اصل سادگی و اصل پیروی از شکل را تقویت نماید.
از آنجا که پژوهش حاضر در چارچوب مؤلفه های محرح شده برای رفتار اطالع یابی قابل تفسیر وتعبیر است و در محیط
دانشگاهی اجرا شده و جامعه آماری آن محدود به دانشگاه پیام نور -مرکز اهواز بوده است ،لذا از تعمیم نتایج آن به محیطهای
غیردانشگاهی یا سایر دانشگاهها خودداری شود یا جانب احتیاط رعایت گردد.
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