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  چکیده

عقالنی مورد قیاس قرار گرفته است. اطالع  ۀرفتار اطالع جویی با فرایند حل مسئل

مطالعه بررسی  جویی از مراجعان بخش مهمی از فرایند مشاوره است. هدف این

مشاوره است. روش تحقیق کیفی است. نمونه  ۀرفتار اطالع جویی دانشجویان رشت

گیري بر اساس معیار صورت گرفت و اطالع جویی از دانشجویان داوطلب گروه 

تا اشباع اطالعات و عدم  1392دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصیلی  ةمشاور

ري اطالعات از طریق سؤاالت باز پاسخ آو ها ادامه یافت. جمع تکرار مضمون

کتابداري از  ۀهاي تعریف متخصصان رشت صورت گرفت. سؤاالت بر مبناي مؤلفه

موجود براي سنجش  اي گزینههاي چند  نامه رفتار اطالع جویی و با توجه به پرسش

مورد تحلیل قرار گرفت و به  ي دانشجویانها پاسخاین رفتار طراحی شد. سپس 

) نام گذاري شد. زیر ها مضمون(زیر  عاتی تبدیل و هر واحديهاي اطالواحد

به تعدادي مضمون و سپس طبقات تبدیل شد. نتایج نشان داد، رفتار  ها مضمون

آنان الزام درونی است  عمدةاطالع جویی دانشجویان مشاوره هدفمند است، محرك 

ثر کمبود امکانات شان عدم دسترسی به منابع در ا و مهمترین مانع رفتار اطالع جویی

  و ناتوانی در بهره گیري از منابع غیر فارسی و کمبود وقت است.
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  مقدمه

. بشر همیشه نیازهاي گوناگونی گیرند  میو نیاز هاي او سرچشمه  ها انگیزههاي انسان از رفتار

ست و براي بر آوردن نیازها به اطالعات نیازمند بوده است (نوکاریزي و داور پناه، داشته ا

). رفتار اطالع جویی عبارت است از مجموعه عواملی که در شکل گیري فرایند 1385

ي ها روش، منابع و ها انگیزهجستجوي اطالعات، مؤثر هستند. این عوامل شامل اهداف و 

ها و  عه، موانع و مشکالت احتمالی و میزان استفاده از کتابخانهدستیابی، الگوها و عادات مطال

). جستجوي اطالعات رفتاري است چنان عادي که 1383مراکز اطالع رسانی است(خاکپور،

معموال موضوعی قابل توجه نیست؛ مگر آنکه فشار زمانی وجود داشته باشد. فرد هنگام تصمیم 

گزارش  ۀزمانی معین (تهی ةاي در محدود وظیفهگیري در امري مهم (خرید منزل) یا انجام 

 ۀو پس از ارضاي نیاز در زمین یابد میتخصصی) خود را در حالت اشتیاق به جستجوي اطالعات 

. گاهی کسب اطالعات به کاري در دست گردد میتر بر  جستجوي اطالعات، به حالتی منفعالنه

آیند که در اثر برخورد اتفاقی با  میاقدام فوري مربوط نیست. در زندگی روزمره لحظاتی پیش 

هدفی ۀ . این نوع از کنجکاوي که به وسیلشود میموضوعی خاص عالقه به یادگیري برانگیخته 

). اما 2012، 1(کیسرود میفوري برانگیخته نشده باشد، بخش مهمی از زندگی بشر به شمار 

د در جستجوي آن ها باشد آیند بلکه او بای اطالعات معموال به خودي خود به سراغ فرد نمی

پیوندد که فرد در دانش خود خالئی احساس  ). اطالع جویی زمانی به وقوع می1386(داور پناه، 

به نقل  1990، 2انگیزاند که اطالعات جدید به دست آورد (زربینوس کند. این خأل فرد را بر می

سازمان دهی و کاربرد  ). به همین دلیل بشر از هزاران سال پیش در پی یافتن،2012از کیس، 

بشر تغییر یافته و  3اطالعات بوده است. در طی این هزاران سال، رفتارهاي جستجوي اطالعات

). بشر براي ارضاي نیازها و حل مشکالت 2006، 5و کول 4(اسپینک تکامل پیدا کرده است

                                                
1. Case, D. O. 
2. Zerbinos 
3. information seeking behaviors 
4. Spink, A. 
5. Cole, C. 
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ت افراد زندگی روزمره و بقاي خود تالش کرده است، اما رفتارهاي مربوط به جستجوي اطالعا

اجتماع پیش نرفته است. مثال بسیاري از افراد با قرار گرفتن در  ۀپا به پاي رشد و توسع

کار  ۀو حتی شاید از ادام دهند میي منفی از خود نشان ها واکنشي فن آوري زده، ها محیط

ی و دست بردارند و فرایند اطالع جویی آنان ناتمام بماند. بسیاري از علل این مسئله در ناآشنای

 اي جامعهي قبلی فرد، فرهنگ خانوادگی و ها آموزشعدم مهارت فرد در استفاده از فن آوري، 

  ).  1388خسرو جردي و همکاران، کند، ریشه دارد ( میکه فرد در آن زندگی 

  

 1رفتار اطالع جویی رفتاري بسیار پیچیده و از چند مفهوم تشکیل شده است ویلسون

زیادي به  ةیند اطالع جویی پویا و متغیر است و به بستر و تا انداز). در بیشتر مواقع فرا1997(

فردي بستگی دارد که در پی اطالعات است. علل این تفاوت ممکن است در بستري باشد که 

 اطالعات در آن جریان دارد و نیز در فرایندها و نیازهاي درونی شخص ریشه داشته باشد

) رفتار اطالع جویانه را به عنوان جستجوي 2000( ).  ویلسون1388(خسرو جردي و همکاران، 

، تعریف دهد میهدفمند اطالعات به منظور ارضاي هدفی خاص که در جریان جستجو رخ 

ي انسانی، رشد جسمی و ذهنی و ها محرك. نیازهاي اطالعاتی ممکن است برخاسته از کند می

بنابراین زمانی که نیازهاي ). 1385شرایط محیطی و تحصیلی باشد (نوکاریزي و داور پناه، 

). از میان 1386آید (داور پناه،  اطالعاتی فرد مشخص شود، او در پی جستجوي اطالعات بر می

به مدل اهمیت  توان می، اند شدهمهمترین تحقیقات و الگوهاي اطالع جویی که تا امروز طرح 

جستجوي اطالعات  )، مدل راهبردهاي1977،1983(2متن و بافت در رفتار اطالع جویی دروین

                                                
1. Wilson, T. D. 
2. Dervin, B.  
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)، مدل حل مشکل ویلسون 1991( 3کولثائو 2)، مدل فرایند جستجوي اطالعات1989( 1الیس

 )، و تحقیقات بسیار دیگر اشاره کرد. 1999و  1998( 6و ترنبال 5، دتلر4)، تحقیقات کو1997(

ع که افراد در تجارب اطال دارد می) در الگوي فرایند اطالع جویی اظهار 1991کولثائو (

؛ گر چه این تجارب داراي سه عنصر عاطفی (احساسات)، شوند میجویی به طور کلی درگیر 

شناختی (افکار) و عملی (اقدامات) هستند. او فرایند جستجوي اطالعات را تابع مراحل شش 

آغاز  ۀ. در مرحلداند می 12و ارائه 11، گرد آوري10، فرمول بندي9، اکتشاف8، انتخاب7آغاز ۀگان

و دلهره معمول  13. در این مرحله احساس عدم اطمینانشود میان دانش و فهم آگاه فرد از فقد

و احساس ولو اندکی از  شود میانتخاب موضوع، مشکل خاصی تشخیص داده  ۀاست. در مرحل

له حشود. در مر که آمادگی براي شروع اطالع جویی را موجب می شود میایجاد  14خوش بینی

و احساس عدم اطمینان،  کند میاقض و ناسازگار برخورد ي اکتشاف فرد با اطالعات متن

شود. در این سه مرحله فرد از نظر شناختی در حالت  و شک بیشتر می 16، محرومیت15سردرگمی

و حالت عدم  گیرد میفرمول بندي درك متمرکزي شکل  ۀحالت ابهام به سر می برد. در مرحل

 18ام بعدي فرد احساس جهت یابی. در گشود میایجاد  17و وضوح کند میاطمینان کاهش پیدا 

                                                
1. Ellis, D. 
2. information seeking model 
3. Kuhlthau C. C. 
4. Choo 
5. Detler 
6. Turnbull 
7. initiation 
8. selection 
9. exploration 
10. formulation 
11. collection 
12. presentation 
13. uncertainty 
14. optimism 
15. confusion 
16. frustration 
17. clarity 
18. sense of direction 
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. در شود میتر  دارد. اطالعات مربوط جمع آوري و عالقه و درگیري با مطلب عمیق 1و اطمینان

کند یادگیري خود را به  و او را قادر می یابد میگام نهایی یا جستجوي فرد با فهم جدیدي پایان 

 کند میاحساس نا امیدي کار برد و در این صورت احساس ارضا کند یا شکست می خورد و 

  ).  2004(کولثائو، 

تأکید  گیرد میاین مطالعات براهمیت بافتی که جستجوي اطالعات در آن صورت  ۀدر هم

، 3؛ پرابها2006، 2شده است. از میان این بافت ها به بافت اجتماعی، سازمانی، زمان(ساولینن

) و شخصیت 2008منابع (ساولینن،) و پروژه، دستیابی به 2007، 6و جنکینز 5،اولزوسکی4کانوي

اشاره کرد. در بافت اجتماعی، نقش وجود شبکه هاي  توان می) 2011، 9و زاو 8، زنگ 7فرد (زو 

یا فرهنگ ایجاد هاي مختلف، و در بافت سازمانی، نقش تشویق  ارتباطی با افراد با زمینه

فع مالی اشاره دارد و گذار است. زمان و پروژه به محدودیت زمانی و منامحدودیت منفی اثر

مؤسسات اطالع رسانی مربوط  ی و در دسترس بودن به اطالعات یادستیابی به اطالعات به راحت

  است. شخصیت نیز به تأثیر فعالیت در برابر انفعال و متغیر هاي دیگري اشاره دارد. 

ان رفتارهاي جستجوي اطالعات افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این می ۀمطالع

اي  علمی از اهمیت ویژه ۀرفتار دانشجویان به عنوان متخصصان آینده و سازندگان جامع

اي  رفتار اطالع جویی این گروه خاص تاریخچه ۀبرخوردار است. در کشورهاي غربی مطالع

مختلف  هاي رشتههاي دانشجویان رفتار ة) بر اساس مشاهدb 1989( طوالنی دارد. مدل الیس

مختلف  هاي رشتهمشاهدات او و دیگران نشان داده است که دانشجویان  ۀیجارائه شده است. نت

ي رفتاري مشابهی دارند. او به جاي کاربرد مفهوم مراحل ها ویژگیدر جستجوي اطالعات 

                                                
1. confidence 
2. Savolainen, R. 
3. Prabha, C.  
4. Connaway, L. S.  
5. Olszewski, L.  
6. Jenkins, L  
7. Zou, W. 
8. Zheng, Y 
9. Zhu, J. 
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هاي آغازین، زنجیره  کند. او جستجو را شامل جنبه استفاده می 1ها جستجو، از مفهوم جنبه

و پایان دادن دانسته است.  7، بازبینی6، استخراج5، نظارت4ري، فرق گذا3اجمالی ۀ، مطالع2سازي

یا از همکاري  کند میفرد در آغاز براي دریافت دید کلی در موضوع جدید، متون را مرور 

هاي دیگري از روابط،  ها یا شکل . سپس میان مواد مورد مطالعه، نقل قولکند میسؤال 

نیمه هدایت شده گفته  - ستجوي نیمه ساختاري. مرور اجمالی به جکند میهایی پیدا  زنجیره

. در فرق شود میکه به یافتن روابط جدید و مسیرهاي پیدا کردن اطالعات منجر  شود می

هاي همکاران ، سرعت عمل و  . راهنماییشود میگذاري، منابع از نظر میزان سودمندي ارزیابی 

 زمینۀاي در  لزم فعالیت آگاهانهتجربیات خود فرد در این جنبه عامل مؤثري است. نظارت، مست

و در  شود میمورد عالقه است. در استخراج، موضوعات مربوط در یک منبع اطالعاتی انتخاب 

و در نهایت در یک جستجوي نهایی، مطالب جدا از  گردد میبررسی صحت اطالعات ارزیابی 

  ) .2006کچین،  به نقل از فیشر، اردلز و مک a 1989هم، با یکدیگر گره می خورند( الیس،

) 1378در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است. حیاتی و تصویري قمصري (

هاي علمی و  هاي پژوهش % پاسخ گویان که از اعضاي هیئت علمی سازمان75اند که  نشان داده

ع جویی صنعتی ایران بودند، منابع چاپی و الکترونیکی را به عنوان منبع مورد استفاده براي اطال

اساس فرایند جستجوي اطالعات کولثائو رفتار ) بر1389( . نارمنجی و نوکاریزياند کردهذکر 

هاي بیرجند و فردوسی بررسی  اطالع جویی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در دانشگاه

علوم انسانی  هاي رشته) نیز این پژوهش را در دانشجویان 1386( . اندي و تقی زادهاند کرده

) نقش ابعاد شخصیت را در رفتار 1388اند. خسرو جردي، علومی، نقشینه و محسنی ( داده انجام

                                                
1. features 
2. chaining 
3. monitoring 
4. differentiation 
5. browsing 
6. extracting 
7. verifying 
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ها روابط معناداري و بین این متغیر اند کردهاطالع جویی دانشجویان دانشگاه تهران بررسی 

  اند.  یافته

مشاوره از اهمیت خاصی برخوردار  ۀمتفاوت، اطالع جویی در رشت هاي رشتهدر میان 

هاي آنان  اي مشاوران زیر ذره بین است و مراجعان همیشه به سنجش توانایی ار حرفهاست. رفت

). همچنین به 2007(فالناگان،  کنند میو تخصصشان اطالعات کسب  ها پردازند و دربارة آن می

اندازه دادن اطالعات به مراجعان هم بسیار مهم است. در مشاوره نیز دادن اطالعات بسیار، به 

مورد نیاز است، بسیار بدتر  ده و نگران کننده بدون توجه به این که چه چیزي واقعاًنحوي شتابز

). اطالع جویی از مراجعان نیز بخش 2007از فراهم نکردن هیچ اطالعاتی است (فالناگان، 

عقالنی مورد قیاس  ۀمهمی از فرایند مشاوره است. رفتار اطالع جویی بیشتر با فرایند حل مسئل

در حالی که  دهند میریزي و ساختار دهی را خود انجام  ست. برخی از افراد طرحقرار گرفته ا

. علل کنند میآوري ریزي گرد پذیرتر و بدون برنامه فااي انعط برخی دیگر اطالعات را به گونه

 این تفاوت در نگرش نسبت به اطالعات ممکن است در بستري که اطالعات در آن جریان دارد

در اینجا مشاور) ریشه و فرایند ها و نیازهاي درون شخص (شاوره و مراجع) (در اینجا فرایند م

). ممکن است مشاوران نظریه هاي انتخابی خود 1388داشته باشند (خسرو جردي و همکاران، 

، انتخاب کنند میها چگونه اطالعات را استخراج و مفهوم سازي  را بر اساس آن که این نظریه

. گیرد میآوري اطالعات از طریق فرایندي ساختار یافته صورت ي گردۀ رفتارریظکند. مثال در ن

کاوي، مراجع محوري و گشتالت، فرایند گرد آوري اطالعات  هاي روان در حالی که در نظریه

اطالع جویی مشاور شکل  نحوةتر است. ارزیابی مراجعان بر اساس  و ارزیابی مراجع منعطف

اطالع جویی از مراجعان متفاوت  نحوةمنفعل در  گیرد. شخصیت فعال در برابر شخصیت می

هاي از پیش تعیین شده  . این که مشاور اطالعات را به صورت رسمی و با پرسشکند میعمل 

گذار اجع اثربا مر ۀبه دست آورد یا در فرایند تعامل با مراجعان اطالعات را کسب کند، بر رابط

. با توجه به این که کند میدست آمده مداخله  است. اما به هر حال مشاور بر مبناي اطالعات به

این رفتار ۀ کسب اطالعات از مراجعان بخش مهمی از فرایند مشاوره است که تا به حال مطالع
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مشاوره کاري نو  ۀدر بین دانشجویان مشاوره صورت نگرفته است و از آنجا که این کار در رشت

الع جویی دانشجویان مشاوره را بررسی است در این مقاله محقق بر آن است که رفتارهاي اط

و موانع رفتار اطالع جویی  ها محرك، ها ویژگیکند. اهداف این پژوهش بررسی کیفی منابع، 

  دانشجویان مشاوره است.

  

  روش پژوهش

هایی است که هر کدام  حاضر، کیفی است. این روش شامل مجموعه فعالیت مقالۀروش تحقیق 

دهند.  عات دست اول در مورد موضوع مورد تحقیق یاري میبه نحوي محقق را در کسب اطال

هاي تحلیلی، ادراکی و طبقه بندي شده  بدین ترتیب از اطالعات جمع آوري شده، توصیف

. بنابراین مواردي گیرد میصورت  1. در این روش نمونه گیري براساس معیارشود میحاصل 

ها  دارند. نمونه گیري تا اشباع شدن دادهاي مطابقت  که با مالك و معیار ویژه شوند میانتخاب 

ها حکم داده را دارند و از جمع آوري، طبقه  . در این تحقیق اسناد، مدارك و نوشتهیابد میادامه 

ها و با استفاده از عقل و منطق و غور و اندیشه مدارك مورد  بندي، ارزیابی، مقایسه و تحلیل آن

ه کشف حقیقت و واقعیت نائل شود. در این پژوهش تا محقق ب گیرند  میتجزیه و تحلیل قرار 

ي ها پرسشجمع آوري اطالعات در مورد رفتارهاي اطالع جویی دانشجویان مشاوره از طریق 

 ها دادهشد تا ذهنیت مجري در ثبت  ها نوشته می توسط آزمودنی ها پاسخباز صورت گرفت. 

انتخاب شد.  1392المه در سال داوطلب دانشگاه ع ةکنترل شود. نمونه از دانشجویان مشاور

تحلیل محتوا بود که از طریق تکوین  ها دادهنفر بود. روش تجزیه و تحلیل  19تعداد افراد نمونه 

انجام گرفت. پس از جمع آوري اطالعات، کار کد گذاري کلمات، عبارات  ها مقولهاستقرایی 

و مفهوم یکی بودند در هایی که از نظر معنا به طور همزمان انجام شد. سپس کد و جمالت

، عناوین و طبقات کلی تر به دست آمد و ها گروهتر قرار گرفتند. با ادغام  ي اختصاصیها گروه

  در نهایت مفهوم سازي انجام شد. 

                                                
1. criterion sampling 
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  ها یافته

  آیید؟) ي رفتار اطالع جویی: (سؤال: چه اوقاتی در پی جستجوي اطالعات بر میها محرك .1جدول 

زیر 

   ها مضمون

  درصد  فراوانی  نمونه ي گفته هاي دانشجویان  طبقات  ها مضمون

  مجهوالت

  نیاز 

وجود 

  مشکل

 کنجکاوي،

حل مشکل 

  و ابهام

الزام 

  درونی

وقتی سؤالی   - وقتی به موقعیت مجهول بر می خورم

  پیش بیاید

احساس نیاز براي پاسخ  - زمانی که نیاز داشته باشم

  گویی به سؤال

  وقتی مشکلی پیش بیاید

7  

7  

1  

8/37%  

8/37%  

26/5%  

  جذابیت

  عالقه

ترغیب 

  دیگران

  

لذت 

  جویی

الزام 

  درونی

وقتی هنگام خواندن کتاب، مسئله اي برایم جذابیت 

  بیشتري داشته باشد

  وقتی موضوعی مورد عالقه ام باشد

  وقتی کسی کتاب یا موضوع جالبی به ما معرفی کند

2  

2  

2  

5/10%  

5/10%  

5/10%  

ضرورت 

  درسی

ضرورت 

  تحقیقی

ضرورت 

  ارائه

  

  وظیفه

الزام 

  بیرونی

  وقتی کارهاي درسی دانشگاه داشته باشم

  وقتی در دانشگاه کار تحقیقی داشته باشم

  مطلبی را باید ارائه کنم - از من بخواهند

4  

1  

3  

05/21%  

26/5%  

78/15%  

    %100  19    جمع کل

 ین جمع نهایی فراوانی ها اکثر پاسخگویان در پاسخ این پرسش بیش از یک گزینه پاسخ داده اند. بنابر ا

  از تعداد کل پاسخگویان و در صد ها از صد بیشتر است.

  

پاسخ مربوط به  8پاسخ مربوط به الزام درونی و  21همانگونه که در جدول باال می بینیم 

است. البته تعدادي پاسخ به صورت هروقت بشود، هر روز، در مواقع ضروري و  الزام بیرونی

  غیره داده شده بود. 
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  منابع اطالع جویی درسی: (سؤال: اطالعات درسی خود را چگونه به دست می آورید؟) .2جدول 

  دزصد  فراوانی  ها مضمون   ها مضمونزیر 

  اینترنت

 ۀهاي اطالعاتی (کتابخان بانک

الکترونیکی شامل مقاالت پایان 

  مجالت) -ها نامه

  

  الکترونیکی

15  

  

1  

  

79%  

  

26/5%  

  کتاب ۀمطالع

  الت مقاالت مج

  پایان نامه ها 

  

  چاپی

17  

2  

2  

89%  

5/10%  

5/10%  

  دوستان

  ضور در کالس درسح

  تجارب دانشجویان سال هاي پیش

  کنند میآنچه استادان معرفی 

  مشورت با کارشناسان

  

  

  ارتباط با دیگران

  

  

6  

  

  

5/31%  

 مع نهایی فراوانی ها اکثر پاسخگویان در پاسخ این پرسش بیش از یک گزینه پاسخ داده اند. بنابر این ج

  .از تعداد کل پاسخگویان و در صد ها از صد بیشتر است

  

%) و 89اغلب دانشجویان کتاب هاي چاپی ( شود میهمان طور که در جدول باال دیده 

  .اند کرده%) را به عنوان منبع کسب اطالعات ذکر 79اینترنت (
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ؤال: آیا از آغاز کسب اطالعات به فراوانی رفتار هدفمندانه در جستجوي اطالعات: (س .3جدول 

  ویژه در جستجوي اینترنتی تا پایان بر سر هدف خود باقی می مانید؟)

  جمع  نسبی          خیر  بلی  نوع پاسخ

  18   2   4  12  فراوانی 

  100  %1/11  %2/22  %66/66  در صد

  

  پاسخ ۀنمون

مسئله را تا  - بله 

کنم  آخر بررسی می

جدیدي را  ۀو مسئل

گیري  پیهمزمان  هم

  -می کنم

خیر چون گاهی  -خیر 

با موضوعات دیگر رو 

به رو می شوم و سر در 

  گم می شوم

تا  – تقریباً

  حدي

  

  

% پاسخ گویان در جستجوي 78، حدود شود میهمان طور که در جدول باال دیده 

  .کند میتغییر % آنان در حین جستجو هدفشان 22و اي دارند  اطالعات رفتار هدفمندانه
  

  شما روزانه چقدر است؟) ۀروزانه: (سؤال: میزان مطالع ۀمیزان مطالع .4 جدول

ساعات 

  مطالعه

جمع   8  5-6  5  4  3-4  3  2-3  2  1-2  1

  کل

  18  1  1  1  4  1  1  4  3  1  1  فراوانی

  %100  %55/5  %55/5  %55/5  %2/22  %55/5  %55/5  %2/22  %65/16  %55/5  %55/5  در صد

 ۀنمون

  ها پاسخ

خیلی   

کم، 

شاید 

1-2   

د اقل ح

2- 

میانگین 

2-   

گاهی 

هیچ 

-2گاهی 

گاهی  3

 - ساعت 5

 - متوسط

در 2-3

مواقع 

امتحان 

  بیشتر

 ۀمطالع  

جانبی 

در حد 

3-4  
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. شود میساعت  4الی  2ها مربوط به  بینیم بیشترین فراوانی همان گونه که در جدول باال می

از دانشجویان نیز پاسخ این سؤال  . یکیگیرند  می% دانشجویان در این دامنه قرار 72نفر یعنی  13

 4ي بیش از ها پاسخساعت قرار داده شده است.  3-2را نداده است. پاسخ متوسط هم در ستون 

د توان میها بدون نام بود احتماال  نامه پرسشرسد و با توجه به این که  ساعت به نظر واقعی نمی

که دانشجویان عالقه  دهد مینشان  م واالیش باشد. روي هم رفته جدولمکانیس ةتنها نشان دهند

  به مطالعه دارند و براي مطالعه وقت می گذارند.

  

بررسی موانع اطالع جویی: (سؤال: موانع اطالع جویی به ویژه مطالعه ي خود را به طور  .5جدول 

  توضیح دهید.) 10تا  1مشروح با ذکر میزان اهمیت هر مورد در مقیاس 

میزان درجه   صددر   فراوانی  گفته هاي دانشجویان ۀنمون  ها مضمون  ها مضمونزیر 

ها در  بندي

  10-1مقیاس 

رابطه با 

  کارشناسان

بافت 

  اجتماعی

درجه بندي   %26/05  1  نبودن راهنمایی مناسب کارشناسان

  نشده

یکنواختی 

  روش تدریس

تأکید بر 

  صرف تحقیق

بافت 

  سازمانی

اساتید فقط  - نبود تنوع در تدریس اساتید

أکید دارند و ما فقط کپی پیست برفعالیت ت

  کنیم می

2  5/10%  5- 4  

عدم آگاهی و 

  تسلط

   

  نبود سیستم

  

نبود امکانات 

  و منابع

دستیابی 

  به منابع

  

  

توانایی -بر منابع اطالعاتی تسلط نداریم

  جستجوي اطالعات به شیوه ي به روز را نداریم

قطع و وصل  -نداشتن اینترنت در خوابگاه 

  خوابگاهشدن سیستم ها در 

سر وصداي  -پر رفت و آمد بودن خوابگاه

 -نبود کتاب هاي درسی در خوابگاه - اتاق

   - کمبود منابع در کتاب خانه ها

2  

  

4  

  

12  

5/10%  

  

21%  

  

63%  

درجه بندي 

  نشده

  

10 – 7  

  

8- 9- 6- 

6-   

  کمبود وقت

  

  زمان

  

نداشتن وقت  - شرایط کاري –متأهل هستم 

  کافی

6  

  

درجه بندي   5/31%

درجه  - نشده
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-بندي نشده  

6  

  پروژه  منابع مالی

  

درجه بندي   %26/05  1  گرانی کتاب

  نشده

  دلبستگی

  اضطراب

  افسردگی

  

   

بافت 

  شخصیتی

  دوري از خانواده

  دغدغه ي فکري - عدم تمرکز

  خستگی -انگیزه -جوصله

1  

4  

4  

26/05%  

21%  

21%  

8  

  7- 9و 10

درجه  -2

 -بندي نشده

درجه بندي 

  نشده

  در پاسخ این پرسش بیش از یک گزینه پاسخ داده اند. بنابر این جمع نهایی فراوانی ها اکثر پاسخگویان

  از تعداد کل پاسخگویان و در صد ها از صد بیشتر است

  

مربوط به نبود امکانات و منابع  ها پاسخهمان گونه که در جدول می بینیم بیشترین فراوانی 

 ۀدغدغ م تمرکز، نداشتن اینترنت در خوابگاه،و بیشترین درجه بندي ها به ترتیب مربوط به عد

فکري، سرو صداي اتاق و پر رفت و آمد بودن خوابگاه است. پس از نبود امکانات و منابع 

  %) مربوط به کمبود وقت است.31: /6بیشترین فراوانی (

  

هاي التین  هاي التین: (سؤال: براي اطالع جویی چقدر از سامانه اطالع جویی از طریق سامانه .6جدول 

  کنید؟) استفاده می

 - متوسط  میزان اطالع جویی

  تاحدي

ي ها پاسخ  اصال  بسیار کم  کمی

  متفرقه

  جمع

  19  4  4  5  4  2  فراوانی

  %100  %21  %21  %31/26  %21  %5/10  در صد

ي ها پاسخنمونه ي 

  متفرقه

ک بار ماهی ی - تا زمانی که کاري از من درخواست نکرده باشند -در صورت نبود منابع فارسی

  براي مقاله و تحقیق هاي مرتبط سر می زنم. - سر می زنم
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هاي  % پاسخ گویان کم تا اصال به سامانه70 شود میهمان گونه که در جدول مشاهده 

این  شود میها یافت  . با توجه به این که انبوهی از اطالعات در این سامانهکنند میالتین مراجعه ن

اي در رفتار اطالع جویی ایجاد  ن انگلیسی محدودیت عمدهعدم تسلط به زبا دهد میامر نشان 

  .کند می

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي رفتار اطالع جویی دانشجویان مشاوره،  ي محركها مضمونهاي این پژوهش  داده اساسبر

الزام درونی و بیرونی  ۀکنجکاوي، حل مشکل و ابهام، لذت جویی و وظیفه بود که در دو طبق

بر اساس الزام  ویان کارشناسی ارشد مشاوره در رفتار اطالع جویی عمدتاًقرار گرفت. دانشج

% نیز سایت را 71% پاسخ گویان کتاب را به عنوان منبع اطالع جویی و 80. کنند میدرونی عمل 

دانشجویان کارشناسی ارشد  دهد می. این نشان اند کردههم به عنوان منبع اطالع جویی ذکر 

هاي حیاتی  . این یافته با یافتهدهند میرونیکی اطالع جویی تمایل نشان ي الکتها روشمشاوره به 

) در مورد رفتار اطالع جویی همسو است. همچنین برخی 1387( و تصویري قمصري

ضور در کالس درس، تجارب دانشجویان سال هاي پیش را منبع کسب حدوستان، دانشجویان 

) مبنی بر این که 1386ته ي بارت و همکاران (با یاف اطالعات ذکر کردند. این یافته همسو با 

مؤسسات  در تحصیل حال در دوستانِ دیگر با مکالمات اتفاقی دربارة کنندگان شرکت«

% 73همسو بود.  »دادند ارائه را بازخورد باارزشی و اطالعات اغلب که کردند صحبت داخلی

نتهاي جستجو بر هدف خود باقی پاسخ گویان، رفتار اطالع جویی هدفمندي دارند و از ابتدا تا ا

ي موانع رفتار ها مضمون. کنند میساعت مطالعه  4الی  2% دانشجویان روزانه بین 68مانند.  می

اطالع جویی بافت اجتماعی، بافت سازمانی، دستیابی به منابع، زمان، پروژه و بافت شخصیتی 

به نبود امکانات و بیشترین مربوط  ها پاسخبود. در مورد موانع اطالع جویی یشترین فراوانی 

فکري،  ۀدغدغها به ترتیب مربوط به عدم تمرکز، نداشتن اینترنت در خوابگاه،  درجه بندي

که عامل دسترسی یکی  دهد میاین نشان  صداي اتاق و پر رفت و آمد بودن خوابگاه است.سرو
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) 1386و همکاران ( بارت ۀاز موانع مهم رفتار اطالع جویی پاسخگویان است. این یافته با یافت

 فقدان الکترونیکی، فنّاوري اطالعات از کنندگان شرکت شکایت ترین مبنی بر این که متداول

از موانع دیگر رفتار اطالع جویی براي دانشجویان  دسترس بود، هماهنگ است. در اولیۀ منابع

ت و عوامل نبود راهنمایی مناسب، عدم آگاهی و تسلط به منابع، کمبود وق توان میمشاوره 

شخصی مثل نبود انگیزه و حوصله، عدم تمرکز و دغدغه ي فکري و دوري ازخانواده را هم نام 

) نیز در تحقیق خود با موضوع شناسایی 1392برد. رنجبر فرد، اقدسی، البدوي و حسن زاده (

اند. آنان در عوامل فرهنگی، عدم یادگیري و  موانع مدیریت دانش به عوامل مشابهی رسیده

و در عوامل مربوط به  داند میرفیت جذب دانش پایین و ندانستن این که چه کسی چه چیزي ظ

نامناسب از تکنولوژي را مانع  ةذخیره سازي دانش، کمبود انگیزه، کمبود زمان کافی و استفاد

هاي التین  دانشجویان به سامانه ۀاین تحقیق، مربوط به سؤال میزان مراجع ۀاند. آخرین یافت یافته

اند. بنابر این با توجه به حجم  % دانشجویان پاسخ این سؤال را از کم تا اصال داده70بود که 

هاي غیر فارسی دانشجویان مشاوره به میزان زیادي از این منابع محروم  باالي اطالعات در سامانه

ع است مانند. به طور کلی مهمترین مانع اطالع جویی دانشجویان مشاوره عدم دسترسی به مناب می

که به دو دلیل بیرونی، یعنی محدودیت امکانات و درونی یعنی ناتوانی در استفاده از دانش از 

  هاي غیر فارسی است. اما تمرکز دانشجویان در این زمینه بر عامل بیرونی است.  سامانه

ناتوانی دانشجوان در بهره گیري  ۀدر جلسات گروه مشاوره مسئل شود میدر پایان پیشنهاد 

هاي التین به بحث گذاشته شود و راهکاري جهت برنامه ریزي براي توانمند سازي  سامانهاز 

هاي التین اتخاذ گردد. همچنین گروه،  اطالعات سامانه ۀدانشجویان در بهره گیري از اندوخت

دانشجویان را براي تحقیقاتی در جهت بررسی علل کمبود زمان جهت دهد. احتماال فشار سه 

ة د باشد. در دورتوان میناسی ارشد به عنوان یکی از دالیل کمبود زمان ترمه شدن کارش

هایی  کارشناسی ممکن است عدم مدیریت زمان دلیل اصلی باشد. بنابراین برگزاري کارگاه

  براي آموزش مدیریت زمان مفید به حال دانشجویان است. 
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